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1.) Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 
 

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések olyan építmények, amelyek a települési 
kommunális szennyvizek nem közműves elvezetésére, tisztítására és elhelyezésére 
szolgálnak, ugyanakkor a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással 
egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak. A szennyezőanyagok 
biológiai úton történő lebontását energiabevitel segítségével végzik. 
 
A szennyezőanyagok lebontását baktériumok és egyéb mikroorganizmusok végzik, 
amelyek a kis térfogat és pufferkapacitás miatt igen érzékenyek bizonyos vegyszerekre, 
amelyek gátolják a baktériumok szaporodását. Ilyenek például – a teljesség igénye 
nélkül – az antibiotikumok, a hypo, a klórmész, a különböző fertőtlenítő szerek. Ezért 
fontos, hogy az ilyen berendezést alkalmazó háztartásokban szemléletváltás 
következzen be, minimális és lehetőleg biológiailag lebomló vegyszereket 
alkalmazzanak. 

 
 
2.) A POLYDOX szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazási területei 

 
A POLYDOX egyedi szennyvíztisztító kisberendezések termékcsaládja kommunális 
szennyvizek biológiai tisztítására alkalmazhatók az olyan területeken, ahol nem-, vagy 
gazdaságosan nem megoldható a csatornahálózat kialakítása. Az aprófalvak, valamint 
egyes településrészek településszintű szennyvízkezelése mellett megoldást nyújthatnak 
a családi házak, olyan panziók, turistaházak, kempingek, síközpontok, erdész-, 
vadászházak, pihenőházak, kis panziók, motelek, vidéki sportközpontok, lovardák, 
katonai objektumok, tej-, sajt-, konzervüzemek, vágóhidak szociális épületeinél, ahol 
állandó gondnokság van. Emellett kulturális központok, vidéki iskolák, valamint 
mezőgazdasági központoknál (farmok), stb. keletkező kommunális szennyvizek 
kezelésére is. Kezelésük –rendeltetésszerű használat mellett- minimális időráfordítással 
jár. A berendezések jellemzője a minimális energiaigény és az optimálisan alacsony 
üzemeltetési költség, a stabil üzemmód.  

 
 

3.) Műszaki adatok a POLYDOX-50 szennyvíztisztító kisberendezésekről 
(CE-jelöléshez, EN 12566-3 szabványnak megfelelően) 

 
3.1. Gyártó: POLYDUCT ZRT. 

- A termék megnevezése: POLYDOX-50 biológiai szennyvíztisztító berendezés. 
 

3.2. A szabvány száma: EN 12566-3 
 
3.3. Technikai adatok 

 
Névleges napi vízhozam:   6 m3/nap 
Anyag:      Polietilén 
Méret:      3500x2300 mm 
Hasznos térfogat:    8,4 m3 

Elektromos csatlakozás:    230 V 
Befolyó csatlakozóméret:   DN110 PVC cső 
Elfolyó csatlakozóméret:   DN110 PVC cső 
Energiafelhasználás:    7,596 kWh/nap 
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4.) A POLYDOX-50 szennyvíztisztító berendezések felépítése, szerkezeti 
kialakítása 

 
A berendezés földbe süllyesztett kivitelű, lépésálló műanyag fedéllel lezárt, valamint 
vezérlőszekrénnyel rendelkezik. Külső rugalmas műanyag héjszerkezetük 
újrahasznosítható polietilénből készül rotációs eljárással, mely megfelelő stabilitást ad a 
műtárgynak. Belső technológiai kialakításuk öt részegységet foglal magába: 

 

 
 

 
- a denitrifikációs I. teret 
- a denitrifikációs II. teret 
- az aerob I. teret 
- az aerob II. teret 
- és az utóülepítő teret. 

 

  



 4 

 
Polydox-50 befoglaló méretei 
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4.1.Az egyes tisztítási fokozatok feladata a POLYDOX-50 berendezés kapcsán: 

 
- Denitrifikációs I. tér: a mechanikai tisztítási fokozat szerepét tölti be. A 

befolyó nyers szennyvíz áramlási sebessége lecsökken, és fázis szétválás 
következtében a szilárd részek leülepednek. A denitrifikációs I. tér feladata a 
durva szennyeződések leválasztása és a biológiai lebontás során keletkezett 
fölösiszap tárolása. 

 
- Denitrifikációs II. tér: itt játszódik le a biológiai lebontás hidrolízis 

szakasza, amely a nehezen lebontható szerves anyagokat alakítja át könnyen 
lebontható szerves anyagokká. A denitrifikációs II. térben elhelyezett 
homogenizáló (keverő) elősegíti a denitrifikáció végbemenetelét és bizonyos 
mértékű nitrifikáció is elkezdődhet. 

 
- Aerob medencék: az aerob térbe jutó szennyvíz szerves anyag tartalmának 

jelentős része lebomlik. A biológiai bomlást végző mikroorganizmusok 
életfeltételhez szükséges levegőt membrános légkompresszor juttatja 
csődiffúzorok segítségével a reaktortérbe. A reaktortérben megvalósul a teljes 
biológiai lebontás és végbemegy a teljes nitrifikációs folyamat.  

 
- Utóülepítő: feladata az ülepíthető anyagok, iszap leválasztása. A leülepedett 

iszap a denitrifikációs térbe kerül, ahonnan az üledéket évente 1-2 
alkalommal, ill. szükség szerint el kell szállíttatni. Az iszap elhelyezéséről a 
szennyvíztisztító üzemeltetője gondoskodik. 

 
Az egyes terek között a szennyvíz gravitációsan, valamint a vezérlés által 
működtetett mamutszivattyúk segítségével közlekedik. A tisztított szennyvíz 
szintén gravitációs úton távozik a berendezésből.  
 

4.2. Hidropneumatikus mamutszivattyúk: 
 

A mamutszivattyúk a tápanyag és az eleveniszap szivattyúzására, 
visszaforgatására szolgálnak. Szelepek segítségével állíthatók be. A 
szennyvíztisztítóban három mamutszivattyú található. 
 
1. keverő: a denitrifikációs II. térből a leülepedett iszapot a denitrifikációs I. 
térbe juttatja 
2. belső recirkuláció: az aerob II. térben kiülepedett iszapot a denitrifikációs I. 
térbe juttatja 
3. iszap-vissza: az utóülepítőben kiülepedett iszapot a denitrifikációs I. térbe 
juttatja 

 
4.3. Kifolyás a biológiai szennyvíztisztítóból: 

 
A tisztított szennyvíz minősége lehetővé teszi az elfolyó tisztított szennyvíz 
csatornán, gravitációsan, vagy átemelő aknán keresztül a befogadóba, vagy 
szikkasztó drénvezetékbe történő bevezetését. 
 
A tisztított szennyvíz elszikkasztása szikkasztó mezőn keresztül történik, ill. 
bizonyos feltételek mellett élővízbe történő elvezetésre is alkalmas. A megfelelő 
méretű szikkasztó mező meghatározása a kisberendezést adaptáló tervező 
feladata. 
 

1
5
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A szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló, 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 
szerint a berendezésekből elfolyó szennyvíz minősége megfelel a befogadóba 
való közvetlen bevezetés esetén a 2., 3., és 4. területi kategóriák szerint 
meghatározott határértékeknek. 
Amennyiben a befogadóba történő bevezetés esetén a foszfor eltávolítás is 
előírás, kiegészítő vegyszer-adagolót kell alkalmazni. 
 
 

5.) Gépészeti és technológiai berendezések 
 

5.1. LCD-display-el ellátott vezérlőegység: 
 

A berendezés vezérlő rendszere biztosítja a levegőellátást és a mamutszivattyúk 
irányítását. A vezérlőegység a levegőbevitelt végző membrános 
légkompresszorral, valamint a levegőelosztó szelepsorral együtt a 
vezérlőszekrényben van elhelyezve. A rendszer kézi és automata üzemmódban is 
üzemelhet. Automata üzemmódban a mamutszivattyúk és a levegőztető egység 
előre beállított program alapján működik, amely biztosítja a szennyvíztisztítóban 
végbe menő folyamatok időbeni irányítását, az üzemeltetés egyszerűségét, az 
üzemköltségek csökkentését és az optimális tisztítási paramétereket. 
 
 

 
A POLYDOX biológiai szennyvíztisztító kisberendezések szakszerű beüzemelését a 
POLYDUCT ZRT. szakemberei végezhetik, mely során kiválasztják és elindítják a 
kiválasztható adaptált automata üzemmódot. Esetenként szükség lehet utólagos 
beállításokra a helyi adottságoktól függően, melyet az üzemeltetőnek kell 
elvégeznie szükség szerint. A tulajdonosnak csak az üzemeltető tudtával és 
beleegyezésével szabad állítani a vezérlésen, a beállításokon. A rosszul beállított 
vezérlőegység ronthatja a berendezés hatásfokát! 
 
Az LCD-display-el ellátott vezérlőegység kezelésének részletes leírását külön 
dokumentáció  tartalmazza. 
 

5.2. Membrános légkompresszor: 
 
A membrános légkompresszor a vezérlőegységgel és a levegőelosztó szelepsorral 
együtt a vezérlőszekrényben van elhelyezve. A felelős üzemeltetőnek a 
légkompresszorban ellenőrizni kell a porszűrőt és szükség esetén tisztítani kell 
azt. A légkompresszor membránja egy idő után elhasználódik, ezért azt lehetőleg 
az elszakadása előtt cserélnie kell.  
 
A légfúvó kezelésének részletes leírását külön dokumentáció tartalmazza. 
 
 

5.3. Levegőelosztó szelepsor: 
 

Az egyes levegőfogyasztók levegőmennyiségének szabályozó szelepekkel való 
beállítására szolgál.   
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Az 1. levegő egység a denitrifikációs II. térben elhelyezett hidropneumatikus 
mamutszivattyúba áramló levegő légmennyiséget kapcsolja. A szelepet automata 
üzemmódban a levegőztető egység előre beállított program alapján működteti.  
 
A 2. levegő egység az aerob II. térben elhelyezett hidropneumatikus 
mamutszivattyúba áramló levegő légmennyiséget kapcsolja. A szelepet automata 
üzemmódban a levegőztető egység előre beállított program alapján működteti.  

 
A 4. levegő egység az utóülepítő térben elhelyezett hidropneumatikus 
mamutszivattyúba áramló levegő-, valamint az utóülepítőben lévő 
áramlásszabályzó idomba áramló légmennyiséget szabályozza. „T” elosztón 
keresztül juttatja el a levegőt a mamutszivattyúhoz és az áramlásszabályzó 
berendezéshez. A szelepet automata üzemmódban a levegőztető egység előre 
beállított program alapján működteti. A mamutszivattyú az utóülepítőben 
leülepedett eleveniszapot juttatja vissza a denitrifikációs I. térbe. Amennyiben az 
áramlás nem folyamatos, úgy gondoskodni kell a mamutszivattyú tisztításáról, ill. 
meg kell győződni a szállító tömlő eltömődés mentességéről, a mágnesszelep 
épségéről. 
 
Az aerob terekben elhelyezett csődiffúzorok levegőmennyiségét külön egy 300 l-
es kompresszor szabályozza. A csődiffúzorok biztosítják a teljes biológiai 
lebontáshoz szükséges finombuborékokat. A finombuborékok áramlásának az 
automata ciklusidőn belül folyamatosnak kell lennie, ellenkező esetben meg kell 
győződni a csődiffúzorok megfelelő működéséről, ill. a szállító tömlő eltömődés 
mentességéről, a mágnesszelep épségéről. 
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6.) Üzemeltetési és karbantartási utasítás 
A POLYDOX biológiai szennyvíztisztító berendezések nem igényelnek olyan folyamatos 
felügyeletet, külön biztonságtechnikai berendezéseket mint a hagyományos 
eleveniszapos biológiai tisztító rendszerek, de időszakos ellenőrzés ezen típusoknál is 
szükséges. A reaktortérben veszélyes gázok nem képződhetnek, különleges védelmi 
előírásokra nincs szükség. Ha a kisberendezés nem zárt területen kerül elhelyezésre, 
azt kerítéssel körbe kell venni, az illetéktelen behatolások megakadályozására. 
 
Településszintű üzemeltetés esetén a berendezéshez kioktatott felelős kezelő személyt 
kell kijelölni, az üzemeltetést szervezett módon kell megoldani. A kezelő személy 
feladata a szükséges ellenőrzések, kezelések, munkálatok elvégzése és az üzemeltetési 
napló folyamatos vezetése. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a berendezésen kívül a 
csatlakozó műtárgyakra is. 
 

A POLYDOX berendezés ingatlantulajdonos általi ellenőrzése, teendők és annak 
gyakorisága: 

 

Tevékenység megnevezése Gyakoriság 

A berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel, meggyőződés, hogy a 
berendezés üzemben van-e* Naponta 

Folyadék áramlások ellenőrzése* Havonta 

Tisztított szennyvíz minőségének szemrevételezése (zavarosság) * Havonta 

A villamosenergia-ellátás biztosítása Folyamatosan 

A berendezés megközelíthetőségének biztosítása Szükség szerint 

 
*Hibajelzés, rendellenesség esetén értesíteni kell a felelős üzemeltetőt. 

 

A POLYDOX berendezés felelős üzemeltetője által elvégzendő feladatok: 
 

Tevékenység megnevezése Gyakoriság 

A berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel, a mágnesszelepek ellenőrzése 
kézi üzemeltetéssel 2 hetente 

Levegőszelepek működtetésének változtatása a programban 
Szükség szerint a 

szemrevételezés napján* 

Iszapmagasság mérése az iszaptárolós denitrifikációs és az oxidációs térben 3 havonta 

Az utóülepítő zavarosságának ellenőrzése, az uszadék, felúszó iszap 
eltávolítása Szükség szerint** 

Fölösiszap kiszippantása, elszállítása a denitrifikációs és az oxidációs térből Szükség szerint** 

Mintavétel a befolyó és elfolyó szennyvíz minőségének megállapítására a 
Felügyelőségek által előírt gyakorisággal 

Szükség szerint 

A membrános légkompresszor porszűrőjének kitisztítása Félévente 

A membrános légkompresszor membránjának cseréje 2-4 évenként* 

Az esetleges működési hibák kijavítása Szükség szerint 

 
*Rendellenesség, zavarosság esetén szükség szerint. 
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**Terhelés függvénye. 

A berendezések kifogásolható működése esetén a hibát el kell hárítani és ellenőrzéssel 
igazolni kell a zavartalan működést. 
Az eltávolított stabilizált (rothasztott) iszap környezeti ártalmat nem jelent, az 
elhelyezése ártalmatlanítása jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. 
 
6.1. A szennyvíztisztító vizuális ellenőrzésekor a következő részeket vagy állapotot kell 

figyelni: 
  

- Finombuborékos levegőztető rendszer: az aerob térben láthatóak a 
finombuborékok, intenzív áramlás (a vízfelszín ilyenkor „pezseg”).   

- Iszaprecirkuláció a 3. mamutszivattyúval: az utóülepítőben leülepedett 
eleveniszap áramlásának a denitrifikációs térbe folyamatosan kell áramolnia a 
mamutszivattyú működése közben 

 
6.2. Üzemeltetési hibák elhárítása:  

 
- Az aerob térben nem láthatók a finombuborékok, nincs egyenletes, intenzív 

áramlás – meg kell győződni a szállító cső, a csődiffúzor(ok), a 
légkompresszor, a „2”-es mágnesszelepek épségéről. Szükség esetén 
gondoskodni kell az eltömődés megszüntetéséről, a légkompresszor, a 
csődiffúzor(ok), ill. szelepek hibájának elhárításáról. 

- Az utóülepítő tér mamutszivattyúja nem egyenletesen emeli át az ülepített 
iszapot, az áramlás túl erős, vagy túl gyenge – ellenőrizni kell, hogy a 
mamutszivattyú, vagy a légszállító cső nincs-e eltömődve. Meg kell győződni 
a szállító cső, a légkompresszor, és a „3”-as mágnesszelep épségéről. 
Szükség esetén gondoskodni kell a mamutszivattyú vízsugárral történő 
átmosásáról, az eltömődés megszüntetéséről, a légkompresszor, ill. a szelep 
hibájának elhárításáról. 

- Az utóülepítő térben nagy mennyiségű, 2-3 cm-nél vastagabb felúszott iszap 
látható – a felúszott iszapot el kell keverni, szükség szerint a felúszott 
iszapréteget szűrő segítségével el kell távolítani. Ellenőrizni kell 3. mamut 
szivattyú működését. 

- Az LCD-display-el ellátott vezérlőegység hibát jelez – a berendezést 
áramtalanítani kell, majd ~ 2 perc elteltével újra áram alá kell helyezni. 
Amennyiben a hibajelzés továbbra is fennáll, a jelzett egységet át kell 
vizsgálni, szükség szerint átprogramozni. 

 
A szennyvíztisztító vízfelszín feletti falait, a befolyó- kifolyó- és összekötő 
csöveket tisztán kell tartani. A tisztítást vízsugárral vagy kefével kell elvégezni. 
A berendezés 230 V-os védőföldeléses hálózatról üzemeltethető. A berendezés 
beüzemelésekor érintésvédelmi mérést kell végezni, és az erről készült 
jegyzőkönyvet a berendezés üzemeltetőjének meg kell őriznie. A gépen munkát 
végezni csak áramtalanított állapotban szabad! 

 
 
7.) Az iszapmennyiség mérése 
  

Az iszapmennyiséget a levegőztetett részben mérjük. A csődiffúzor(ok) működése 
közben kb. 1 liter mintát veszünk az aerob térből és egy üveg vagy műanyag edényben 
ülepedni hagyjuk kb. fél óráig. Ha az iszap mennyisége meghaladja az optimumot 
(százalékos arányban a minta összes térfogatának a 60-70%-át (6-700 ml/l)), akkor az 
iszapot el kell távolítani a szennyvíztisztítóból. (Egyes felhasználói szokások esetén az 
optimális iszapmennyiség lehet ettől kevesebb is). 
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Ha a fölös iszap eltávolítása elmarad és az iszapkoncentráció túllépi a kritikus 
mennyiséget a rendszerben, határérték túllépés léphet fel az elfolyó tisztított 
szennyvízben, ill. ha huzamosabb ideig ilyen feltételek mellett üzemel a berendezés, a 
drénvezeték eltömődését is okozhatja.  

 

7.1. A fölös iszap eltávolítása a szennyvíztisztítókból: 
 

A fölös iszap rendszeres eltávolítása hozzájárul a berendezés hibátlan 
működéséhez. 
 
A fölösiszap eltávolítását a következő módon lehet elvégezni: 
 
A berendezés áramtalanítása után a szennyvíztisztítóban lévő elegyet kb. fél 
óráig hagyni kell ülepedni. A denitrifikációs tér tartalmát teljesen, az oxidációs tér 
1/3-át kiszivattyúzással /zagyszivattyú/ vagy elszívással /szippantócső/ el kell 
távolítani. A leszívásnál ügyelni kell arra, hogy a szívócső vége ne tegyen kárt a 
levegőztető elemekben és a mamutszivattyúkban. A leszíváshoz ajánlott 
zagyszivattyút alkalmazni Ø 50 mm-es szívócsővel. A leszívás után a 
szennyvíztisztítót szükség esetén vízsugárral ki kell tisztítani, majd fel kell tölteni 
tiszta vízzel. A feltöltésnél ügyelni kell arra, hogy egyenletesen töltsük fel a 
tisztító belső tereit. 

 
 
8.) Használati tanácsok 
 

A szennyvizet baktériumok tisztítják, amelyek lebontják, tápanyagcseréjük során 
„megeszik” a szennyeződéseket. A baktériumok igen érzékenyek az antibiotikumokra és 
a fertőtlenítő szerekre, mert azok nagyobb mennyiségben elpusztítják őket. A lebontó 
baktériumok életben tartása és szaporodása érdekében be kell tartani a következő 
szabályokat: 

 
- A klórtartalmú tisztító- és fertőtlenítőszerekből (pl. hipó, Flóraszept, Domestos, 

Clorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Professional, Cillit Duo) legfeljebb 1 decilitert 
használjunk naponta. Otthonunkat természetes eszközökkel és környezetbarát 
tisztítószerekkel is rendben tarthatjuk. (További tanácsokért forduljon 
szakembereinkhez) 

- Kerüljük a savak és lúgok használatát (pl. lefolyótisztítók). 
- A baktériumok számára az optimális pH 6,5 – 7,5 között van. A mosásból származó 

szennyvíz emeli a víz pH-ját, ezért legfeljebb napi 2 mosógép program futtatása 
javasolt.  

- A maximális szennyezőanyag terhelés a befolyón 400 mg/l BOI5 lehet.  
- Veszélyes, ezért tilos a lefolyóba önteni mérgező vagy gyúlékony anyagokat: 

hígítók, festékek, növényvédő szerek, motorolaj stb. 
- Ne dobjunk a lefolyóba nem lebontható anyagokat, pl. cigarettacsikket, 

papírpelenkát, törlőkendőt, tisztasági betétet, irodai papírt, csomagolóanyagokat, 
fóliákat stb. 

- Ne öntsünk a szennyvízkezelő berendezésbe használt étolajat, ételmaradékot, 
gyümölcs-, zöldségmaradékot, ne használjunk „konyhamalacot”. 

- Ne engedjünk a szennyvíztisztítóba úszómedencék, kazánok vizét. 
- Az állattartásból származó szennyvizeket tilos a berendezésbe vezetni. 
- Az esővíz nem szennyvíz, ne a szennyvíztisztítóba vezessük, hanem gyűjtsük zárt 

esővízgyűjtő tartályba, hasznosítsuk öntözésre. 
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9.) Meghibásodási lehetőségek és azok megelőzése, javítása 
 

A leggyakrabban előforduló hibák: 
 

1. A tisztító habzása a beüzemelési időszak alatt. 
2. Kevés az eleveniszap mennyisége a beérkező terheléshez képest. 
3. Túl sok eleveniszap van a rendszerben. 
4. Túl kevés vagy túl sok levegő van a rendszerben. 
5. Magas az iszapindex – rosszak az iszap ülepedési jellemzői. 
6. Egy mamutszivattyú leállása eltömődés miatt. 
7. A berendezésből erős szaghatás áramlik, tiszta, áttetsző vízfázis sehol nem 

figyelhető meg 
 
9.1. A tisztító habzása a beüzemelési időszak alatt: 

 
Átmeneti állapotról van szó. Ha beáll az egyensúly a tisztítóban lévő iszap 
mennyisége és a beérkező szennyezőanyag mennyisége között, a habzás eltűnik, 
ezért ez nem tekinthető hibának. 

 
9.2. Kevés az eleveniszap a rendszerben: 

 
Akkor fordulhat elő, ha nagyon alacsony a beérkező terhelés. Idővel a biológiai 
reaktor alkalmazkodni tud az alacsonyabb terhelésre is. Nagyon alacsony terhelés 
esetén javasolt más, leszívott berendezésből származó fölösiszappal való 
feltöltése. (Egyes felhasználói szokások esetén ez nem tekinthető hibának) 
 

9.3. Túl sok az eleveniszap a rendszerben: 
 

Az iszap termelődése következtében megtörténhet az, hogy ha időben nem 
végezzük el a fölösiszap leszívását, akkor az iszap az utóülepítőben már nem tud 
leülepedni és a tisztított vízzel elfolyik. El kell távolítani a fölös iszapot.  

 
9.4. Túl kevés vagy túl sok levegő van a rendszerben: 

 
9.4.1. Kevés a levegőbevitel: 
 

Okozhatja: 
- a légkompresszor, ill. a szelep meghibásodása 
- a légkompresszor működési ciklusainak rossz beállítása 
- a levegőztető elemek bedugulása vagy elhasználódása 
- áramkiesés 
- a tisztító túlterhelése 
- magas iszapkoncentráció 
- a szállító vezeték eldugulása 
- a szelepek meghibásodása 

 
9.4.2. Nagy buborékok az aerob térben: 
 

Valószínűleg elszakadt a levegőztető elem. A berendezés áramtalanítása után ki 
kell cserélni az elemet. 
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9.4.3. A túl intenzív levegőztetés miatti habzás: 
 

A túl intenzív levegőbevitel azt okozhatja, hogy az utóülepítőben egy úszó réteg 
alakul ki, amely nem ülepíthető, azon kívül tartós hab van jelen a levegőztetett 
medencékben – oka: a levegőztetés ciklusainak rossz beállítása. Korrigálni kell a 
bevitt levegő mennyiségét az LCD-display-el ellátott vezérlőegység helyes 
beállításával. 

 
9.5. Eleveniszap elúszása a tisztított vízzel: 

 
Feltehető okok: 
- túl nagy mennyiségű eleveniszap, 
- a biológiai reaktor hidraulikusan túl van terhelve 

 
9.6. Nem működnek a mamutszivattyúk: 

 
Feltehető okok: 
- eltömődött a mamutszivattyú csöve valamilyen darabos szennyeződéssel 
- túlságosan sűrű iszap, le kell szívni a fölösiszapot 
- a légszállító tömlő elzáródása, a kompresszor, ill. a szelep hibája. 

 
Javasolt megoldás a mamutszivattyú eltömődése esetén: 
- ellenőrizni kell a kompresszor, ill. a szelep megfelelő működését, ha a kívánt 

eredmény nem jön létre, akkor mechanikusan kell kitisztítani a csövet. 
 

9.7. A berendezésből erős szaghatás áramlik, tiszta, áttetsző vízfázis sehol nem 
figyelhető meg:  

 
A berendezésben nem megfelelő a biológiai tisztítás. Ki kell szippantani, takarítani 

a berendezést, majd tisztavízzel feltölteni, és más, leszívott berendezésből 
származó min. 150-200 l-nyi fölösiszappal fel kell tölteni a denitrifikációs- és 
az aerob teret. 

 
 
10.) Javasolt segédeszközök a tisztítók karbantartásához 
 

- kefe hosszú nyélen  
- szűrő hosszú nyélen  
- hosszú, szűk keresztmetszetű merev vezeték 
- mintavételre szolgáló edény  
- ülepítési teszt elvégzésére szolgáló literes műanyaghenger 
- zagyszivattyú Ø 50 mm-es szívócsővel 
- át nem eresztő kesztyű  
- ~ 1 m3-es zárt tartály 

 
 
11.) Téli üzemelés  
 

A téli üzemeltetés és ellenőrzés hasonlóan zajlik, mint a nyári időszakban, de az 
alacsony hőfok miatt a működés lelassul. A havat a fedélről és a vezérlőaknáról le kell 
takarítani.  
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12.) Biztonsági előírások 
 

- A karbantartást csak a 18. életévét betöltött személy végezheti, aki birtokában van 
a szennyvíztisztító üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ismereteknek; 

- Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos beavatkozást csak elektromos 
képzettséggel rendelkező személy végezheti; 

- Az üzemeltetőnek következetesen be kell tartani az alap munkavédelmi és 
egészségügyi előírásokat; 

- Az üzemeltetés közben az üzemeltetőnek munkavédelmi eszközöket kell használnia, 
az eszközöket karban kell tartania; 

- Minden eleveniszappal való érintkezés után fertőtlenítőszerrel kezet kell mosni; 
- Téli időszakban is hó- illetve jégmentesen kell tartani a járdát a fedél körül; 
- A szennyvíztisztító munkaterébe lépni amikor a medence nincs kiürítve, tilos; 
- Az üzemeltetőnek munka előtt és közben alkohol vagy figyelem csökkentő szer 

használata tilos. 
 
 
13.) Garancia 
 

A garancia a szennyvíztisztító gépészeti és technológiai berendezéseire 1 év (kivéve, ha 
külön szerződés ettől eltérően rendelkezik) a szennyvíztisztító átadásának napjától számítva. 
A garanciális javítás nem jár abban az esetben, ha a szennyvíztisztító üzemeltetése nem e 
használati útmutató szerint történik. 

 

 

14.) Megfelelőségi nyilatkozat 
 

14.1. Gyártó: POLYDUCT ZRT. 
Gyártó felhatalmazott képviselőjének  neve:  Egri Tibor 

        beosztása: cégvezető 
        címe:  4181 Nádudvar 
          Kabai út 62. 

Gyártás helye: 4181 Nádudvar Kabai út 62. 
 

14.2. Termék kereskedelmi megnevezése: Biológiai szennyvíztisztító kisberendezés 
Termék típusa:   POLYDOX 50 
Azonosítási adatok: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 721/17/766801-2008 
Gyártásellenőrzési bizonylatok száma:  
A termék használatakor alkalmazható egyedi feltételek:  
Hiteles laboratórium neve, címe: VITUKI Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Kvassay Jenő 
út 1.) 
A gyártó vagy megbízott képviselője a nyilatkozat aláírására megbízott személy neve 
és tisztsége:    Hódos Lajos minőségellenőr 

      Tóth Imre minőségellenőr 
Alkalmazási terület:   lakossági szennyvíztisztítás. 

 
 
15.) CE-jelölés 
 

- a gyártó neve és székhelye: POLYDUCT ZRT., 4181 Nádudvar, Kabai út 62. 
- CE-jelölés évének utolsó 2 számjegye:    09. 
- A szabvány száma:      EN 12566-3. 
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- Termék neve és névleges jelölése: POLYDOX biológiai szennyvíztisztító 
kisberendezés 

- Beépítési, valamint üzemeltetési és karbantartási előírás (lásd. fentebb). 
- Információ a műszaki termékhez: szennyvíztisztító rendszer, készre gyártott berendezés. 
- Alkalmazási terület:  lakossági szennyvíz tisztítása 50 LE lakos egyenértékig 
- Anyag típusa:    polietilén 
- Vízzárósági vizsgálat:   megfelelt 
- Szerkezeti vizsgálat:             megfelelt 
- Tisztítási hatásfok:   KOI: 90% 
      BOI: 90 
 
 

Jegyzetek 
 
 
 


