
SMART ONE - oczyszczalnia SBR

- ROZWIĄZANIE OPTYMALNE DO  

BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

skuteczność oczyszczania

BZT5 98,70% | CHZT 94,80% | ZAWIESINA ogólna 98,80%
NH4N 92,90%

Nadstawka oczyszczalni - gwintowana

Doprowadzenie surowych  ścieków domowych

Zbiornik do pobierania próbek ścieków oczyszczonych

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Pompa powietrzna oczyszczonych i sklarowanych 
ścieków

Dyfuzor napowietrzający

Poj. techniczny z dmuchawą napowietrzającą   i wyspą 
zaworową z kontrolerem mikroprocesorowym
 
Pokrywa oczyszczalni gwintowana

CECHY  PRODUKTU:
•  Oczyszczalnia SMART ONE SBR wykonana jest z polietylenu 

wysokiej gęstości
• W zestawie pojemnik techniczny z dmuchawą 

napowietrzającą, zaawansowanym sterownikiem 
(z programem dobranym do liczby użytkowników) 
sygnalizacją alarmową, powiadamiającą o nieprawidłowej 
pracy oczyszczalni

• Jakość oczyszczonych ścieków zgodna z wymogami 
UE dzięki czemu można odprowadzić je do odbiornika 
wodnego lub gruntu

•  Nie ma konieczności stosowania biopreparatów
• Łatwy transport
•  Prosty montaż i obsługa

• Cała instalacja oczyszczalni SMART ONE SBR z dedykowaną 
studnią chłonną  mieści się na powierzchni zaledwie 8 m2

• Wywóz osadu tylko raz w ciągu roku
• Zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013
• Zdalna kontrola pracy oczyszczalni
• Możliwość połączenia oczyszczalni SMART ONE do 

systemu SMART HOME
•  Brak części mechanicznych w oczyszczalni
• Modułowa budowa oczyszczalni
• Cały proces oczyszczania prowadzony jest w jednym 

zbiorniku, w dwóch cyklach  na dobę, każdy cykl realizuje 
trzy fazy

• 10 lat gwarancji na zbiornik
• 2 lata gwarancji na automatykę
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Technologia SBR - sekwencyjny stabilizujący proces oczyszcza-
nia metodą osadu czynnego (oczyszczalnia SBR ze zintegrowaną 
stabilizacją osadu ściekowego)
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Nazwa produktu

 

Średnia
przepustowość

(m3/d)

Długość
zbiornika

(mm)

Szerokość
zbiornika

(mm)

Wysokość
zbiornika

(mm)

Średnica
wlotu i
wylotu
(mm)

Wysokość
do wlotu

(mm)

Wysokość
do wylotu

(mm)

Średnica
pokrywy

(mm)

Smart One 3
(3 RLM) 0,45 2265 1220 1350 110 1155 1120 640

Smart One 5
(5 RLM) 0,75 2265 1220 1750 110 1555 1520 640

przykładowe instalacje SMART ONE

1. Oczyszczalnia SMART ONE
2. Studnia chłonna
3. Wentylacja niska
4. Złoże rozsączające
5. Pompownia

BEZ PRZEPOMPOWNI

Z PRZEPOMPOWNIĄ

2 3 41

2 3 41 5



WITAMY W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII.

SYSTEM UMOŻLIWIA:
• Kontrolę pracy oczyszczalni w każdym jej momencie
• Kontrolę ewentualnych usterek
•  Kontrolę czasu pracy systemu, z uwzględnieniem daty  

i czasu okresowych wyłączeń
• Zarządzanie pracą indywidualnego systemu oczyszczania
• Archiwizowanie danych historycznych oczyszczalni

SYSTEM INFORMUJE O:
• Zbliżającym się terminie serwisu
• Ewentualnych nieprawidłowościach, bądź usterkach 

pracy wszystkich urządzeń wykonawczych oczyszczalni
• Aktualnym etapie procesu technologicznego w czasie 

rzeczywistym
• Statusie poszczególnych elementów roboczych systemu

APLIKACJA ZAWIERA:
• Informacje o funkcjach oczyszczalni
• Instrukcję obsługi urządzenia

• Opis elementów podlegających czyszczeniu lub  
okresowej wymianie

• Dane rejestracyjne oczyszczalni
• Warunki gwarancji urządzenia

zarządzaj i kontroluj pracę oczyszczalni jednym palcem za pomocą swojego smartfona.

To pierwszy tego typu, nowoczesny i innowacyjny system sterowania pracą 
oczyszczalni ścieków za pomocą aplikacji w twoim smartfonie. Technologia 
oneFINGER, część systemu QUMKAM łączy zdalnie smartfon lub tablet ze ste-
rownikiem oczyszczalni. Komunikuje użytkownika z urządzeniem, serwisan-
tem i wsparciem technicznym producenta, w prosty sposób zabezpieczając 
dostęp do części zamiennych i wsparcia po-sprzedażowego. Wszystko za po-
mocą, prostej, intuicyjnej i przyjaznej użytkowni aplikacji.

Prosty sposób korzystania z aplikacji systemu oneFINGER daje użytkownikowi 
wysoki komfort korzystania i kontroli oczyszczalni o każdej godzinie i porze 
roku, bez konieczności wychodzenia z domu.

Sterowanie oczyszczalni w technologii oneFINGER nie wymaga instalowania karty SIM w urządzeniu, dzięki czemu użytkownik nie ponosi 
dodatkowych kosztów obsługi systemu. Każde urządzenie w technologii SBR/SBHR wytwarzane przez AQT jest seryjnie, w standardzie wy-
posażone w sterownik z funkcją komunikacji z technologią oneFINGER oraz dostępem do bezpłatnej aplikacji.

Koniec ery sterowników oczyszczalni z monochromatycznymi 
wyświetlaczami, analogowymi przyciskami, nieczytelnymi kodami 
oraz niezrozumiałymi dla użytkowników komunikatami. Nie musisz 
wychodzić z domu, żeby sprawdzić co się dzieje z Twoją oczyszczalnią.
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