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POLYDOX-6 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Fontos: A hibák elkerülésének érdekében a beépítési útmutatót a munka 
megkezdése előtt tanulmányozza át és tartsa kéznél! Az útmutatóban 
leírtakat és a vonatkozó munkavédelmi előírásokat tartsa be! 
Figyelmeztetés: A szennyvíztisztító berendezéssel maximum 0,9 m3/nap 
mennyiségű kommunális szennyvíz tisztítható meg! 
 

        A berendezés a felső síkjától számított max. 54 cm-es mélységben - Ø 110-es 

KG PVC cső folyásfeneket figyelembe véve - köthető be gravitációsan! 
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1. A telepítési hely kiválasztása és ennek feltételei 
 
 
- A tartály elhelyezéséhez egy legalább 3 m átmérőjű szabad terület álljon 

rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen. 
- A tartály és a legközelebbi épület között minimum 1m védőtávolságot kell 

megtartani. Ha a munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységét 
ezt a távolságot 3 méterre meg kell növelni. A tartály fölé építeni tilos! 

- Kerülje a tartály talajvizes területre történő telepítését. Amennyiben ez 
elkerülhetetlen, a tartály lehorganyzására van szükség, melyhez kérje 
szakember(eink) segítségét. 

- A tartály gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá elhelyezhető, 
ugyanakkor a gépjárműforgalomnak kitett területre csak külön műszaki 
kialakítással építhető! 

- Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2m-nél közelebbre ne 
kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek 
gyökérzetének nem lesz útban a tartály, illetve a gyökér növekedés közben 
sem nyomja a tartály falát. 

- Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres 
körzetében szükség van-e támasztófal építésére. 

 
 
        

2. Tartály telepítése 
 
 
2.1. Munkagödör készítése 
 
 

- Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek átmérője minden 
irányban 0,3 méterrel haladja meg a tartály legnagyobb átmérőjét (ø 
1,6 m) a munkavégzés, valamint az ágyazati anyag 
feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.  

- Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falát 35-80 
fokos szögben felfelé tágítani tanácsos. 

- A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell 
vennie azt, hogy minimum 20 cm-es alsó ágyazat szükséges, és a 
tartály maximum 54 cm mélyen érkező szennyvízvezetéket tud 
fogadni. 

- A föld kiemelése után a munkagödör alján - célszerűen sóderből 
vagy zúzott kőböl – alakítsa ki az alsó ágyazatot, melyet kellően 
tömöríteni kell (3–szoros gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű kézi 
tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles 
kövek, kitüremkedések. 

 

2.2. Tartály elhelyezése 
 

-    A tartályt óvatosan (hevederek segítségével) eressze le a 
munkagödörbe és ellenőrizze, hogy vízszintben van–e. A tartályon 
található emelőfülek csak a tartály üres állapotában használhatók (az 
üres tartály súlya cca.150kg).  
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 2.3. Feltöltés, tömörítés, csőcsatlakozások kialakítása 

 
- Töltse meg a tartályt félig vízzel. A feltöltésnél ügyelni kell arra, hogy 

a feltöltést szennyvíztisztító közepével (utóülepítő) kezdjük és onnan 
egyenletesen töltsük fel a tereket úgy, hogy a szintkülönbség az 
egyes terek között ne legyen magasabb ~10 cm-nél. Ellenkező 
esetben a belső falak megsérülhetnek! 

- Helyezze fel az aknafedelet, hogy a felső visszatöltés során ne 
kerüljön kavics, homok a tartályba. 

- A tartály körüli töltőanyagot - homok, homok-sóder keverék (0,8 – 
0,32 tartományban) -0,2 méteres rétegenként egyenletesen töltse fel 
a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel körkörösen, 
egyesnletesen döngöljön le. A tartály falának közelében a gépi 
tömörítés tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe 
visszatölteni. 

- Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban lévő víz 
magasságát, a tartályt a terek üzemi szintjéig fel kell tölteni vízzel. 

- Ezt követően folytathatja - az előzőekben részletezett módon - az 
oldalsó ágyazat kialakítását. 

- Csatlakoztassa a be- és elmenő csővezetékeket feszültségmentesen, 
ügyelve a helyes lejtések betartására. 

- Az utolsó 20 cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a 
munkagödörből kiemelt földet, de az hegyes, éles köveket nem 
tartalmazhat! 

 
 

3. Vezérlő/fúvó akna telepítése 
 

A fentieket követően fel kell helyezni a vezérlő aknát a szennyvíztisztító 
berendezés erre a célra kialakított csatlakozási pontjára. Ha a légfúvó akna a 
biológiai reaktortól távolabb van (max. 5 méterre a tisztítótól), a levegő 
csatlakozóvezetékeket védőcsőbe kell húzni. A szennyvíztisztító vezérlő aknájához 
30 mA-es egyfázisú Fi-relé-vel védett 3x1,5-es kábellel kell odaállni, és be kell 
vezetni szakszerűen, villanyszerelő segítségével védőcsövön, tömszelencén 
keresztül a légfúvó tartályba. Az elektromos vezeték végére lengődugaljt vagy IP 
54 műanyag csatlakozó dobozt kell elhelyezni 6 A-es sorkapoccsal fix kötéssel, 
majd csatlakoztatni kell a szennyvízvezérlő egységgel. A vezérlő aknában lévő 
levegő vezetékek csatlakozóit a számozás alapján össze kell kötni a tartályból 
kiálló DN 25 KPE és PVC csövekkel, ügyelve a szállító tömlők eltömődés 
mentességéről. Majd a légfúvó kompresszort helyezzük el az aknában és 
csatlakoztassuk a mágnesszelep sorhoz. A légfúvó az aknában könnyen 
hozzáférhető, ellenőrízhető és szervizelhető. 
 
A berendezés 230 V-os védőföldeléses hálózatról üzemeltethető. Az 
esetleges jelentősebb feszültségingadozás kiküszöbölése az 
üzemeltető feladata. A gépen munkát végezni csak áramtalanított 
állapotban szabad! 
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4. Tisztavizes próba 
 

 

Az üzemi vízszintig tiszta vízzel feltöltött berendezésen ellenőrizni kell a 
levegőztetési rendszert és a mamutszivattyúkat. A tisztavizes próba sikeres 
befejezése után a berendezést rá kell kötni a szennyvízhálózatra. 

 
 

5. Egyéb tudnivalók 
     
        A biológiai reaktor és a szennyvíztisztító egyéb tartályainak, tartozékainak           

állapotát a telepítés előtt le kell ellenőrízni, ha műtárgyak sérültek, a telepítést 
abba kell hagyni, és a gyártóval mielőbb kapcsolatba lépni a műtárgy javításának 
céljából még a munkagödörbe való helyezés előtt. 

 
A telepítés után a szennyvíztisztítót üzembe lehet helyezni. A szennyvíztisztító 
elindítását meg lehet gyorsítani min. 200 l aktív iszappal (eleveniszappal). Az 
iszapot az előülepítő, és a levegőztetett (aerob) terekbe kell juttatni. 
 
 

6. Vezérlő/fúvó akna tartozékai 

 
 

 
 

    Vezérlőegység 
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