
Oczyszczanie ścieków szarych - BDT

- ZEROWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- ODPORNY NA NIERÓWNOMIERNY  

PRZEPŁYW

- PREZENTOWANY MODEL 0,6 M3/D

skuteczność oczyszczania

BZT5  93,50%  |  CHZT 89,90%  |  ZAWIESINA ogólna 92,50%

Pokrywa osadnika    
 
Nadstawka    
 
Filtr osadnika    
 
Doprowadzenie surowych  ścieków domowych  
   
System rozsączenia z rewizją   
  
Pokrywa złoża biofiltracyjnego   
  
Nadstawka    
 
Wentylacja wysoka    
 
Złoże biofiltracyjne    
 
Warstwa natleniania    
 
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych  
   
Wentylacja niska

CECHY PRODUKTU:
• System nie wymaga energii elektrycznej
• BDT jest oparte o zbiornik wykonany z PEHD
• Wlot 110 mm
• Wylot 110 mm
• Opróżnianie zbiornika raz na trzy lata
• Brak części ruchomych
• Częstotliwość kontroli: raz w roku
• Odporne na nadmierne przeciążenia

• Niskie koszty utrzymania
• Jakość oczyszczonej wody zgodna z regulacjami UE
• Bez zapachowe
• łatwy transport
• Prosta instalacja i obsługa
• Czas uruchomnienia 24h
• Dwuletnia gwarancja na system

1

2

4

5

6

7

8
9

9

10

11

12

3

1

3

5

2

4

6

7

8

9

10

11

12

Oczyszczalnie BDT (oczyszczalnie ścieków szarych) przeznaczo-
ne są do oczyszczania szarej wody użytkowej z budynków jedno 
lub wielorodzinnych. System składa się z: osadnika wstępnego 
- wyposażonego w filtr chroniący przed przenikaniem stałych 
elementów oraz bioreaktora - wyposażonego w złoże biofiltra-
cyjne, aktywną część oczyszczalni gdzie zachodzi biologiczne 
usuwanie zanieczyszczeń.

BDT (OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZARYCH) WYPRODUKOWANE PRZEZ AQT WATER TESTOWANE BYŁO W LABORATORIUM NOTY-
FIKOWANYM  (AACHEN, NIEMCY) W ZAKRESIE EUROPEJSKICH STANDARDÓW I PRZEPISÓW. 
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Przydomowe oczyszczalnie œcieków BDT pa burk (grey water treatment plant)

JSC

Inlet

Extra ring

Septic outlet filter

Lid for biofilter

Extra ring

Distribution system

Biofilter

Aeration filter

Air ventilation low (high
ventilation from other 

side) 
Outlet

Lid for primary settling 
tank

Inlet
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Lid for biofilter
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tank

Intended use
BDT (grey water treatment plants) are intended
for treating household grey water from single or 
multi-family homes. The system consists of: initial 
settling tank - equipped with an outlet filter 
protecting against penetration of solid elements, and 
bioreactor - equipped with a biofilter bed and trickling 
filter, an active element of a treatment plant where a 
process of nitrification and denitrification is taking 
place.

Product description
�No need for electricity
�BDT (grey water treatment) system is made of a
     high density polyethylene PE-HD,
�110mm diameter inlet
�110mm diamerer outlet 
�Residue extraction emptying every three years
�No movable parts
�Inspection frequency - once a year
�High resistance to an excessive load
�Low maintenance costs
�Quality of treated grey water is consistent with
     UE regulations, thus it can be discharged to 
     water reservoirs or soil 
�No odour
�Easy transport
�Simple installation and operation
�Time needed for full start-up-24 hours
�Two year warranty for the system and 
     equipment
�Daily flow 0,6m³/d

BDT pa burk  (grey water treatment system) 
produced by Aquatech has been tested in PIA 
laboratory (Aachen, Germany) within the scope of 
the european standards and regulations 

PN-EN
ISO 9001
ISO 14001

�zero use of electrical energy
�resistant to an irregular flow of grey water
�minimal maintenance


