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NASZE 
ZALETY:

Mamy szerokie możliwości w zakre-
sie projektowania i produkcji nowo-
czesnych i skutecznych urządzeń. W 
ofercie EKOTON ponad 35 produktów, 
które zadowalają typowe zapotrzebo-
wanie oczyszczalni ścieków w techno-
logicznych urządzeniach w 80-ciu %;

Mamy jeden z najlepszych serwisów 
wsparcia klientów w branży zarów-
no pod względem ceny jak i szybkości 
świadczonych usług;

Wydajna technologia stosowana w 
naszych zakładach produkcyjnych po-
zwala nam oferować urządzenia wyso-
kiej jakości za rozsądną cenę.



to jeden z największych producentów 
urządzeń do oczyszczania ścieków. Od 
2012 roku w jej skład wchodzi polska firma 
Prodeko-Ełk Sp.zo.o. 
Nasza firma produkuje ponad 35 rodzajów 
urządzeń do mechanicznego i biologiczne-
go oczyszczania ścieków oraz odwadniania 
osadu. Szeroka linia urządzeń produkowa-
nych pod szyldem EKOTON pozwala nam 

oferować kompleksowe rozwiązania na 
podstawie naszego sprzętu.
W swojej pracy skupiamy się na produk-
cji oraz wdrażaniu w życie nowoczesnych 
urządzeń o wysokiej skuteczności, które 
mogą być stosowane zarówno na miej-
skich oczyszczalniach ścieków, jak i na 
oczyszczalniach zakładów przemysłowych 
różnych branż.
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PRZEMYSŁOWA  
GRUPA  
EKOTON
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OBECNIE URZĄDZENIA EKOTON 
DZIAŁAJĄ NA OCZYSZCZALNIACH 
ŚCIEKÓW W 29 KRAJACH 
ŚWIATA: W ARABII SAUDYJSKIEJ, 
BANGLADESZU, NA BIAŁORUSI, 
W BUŁGARII, CHILE, CHINACH, 
NA FILIPINACH, W HOLANDII, 
INDIACH, IRANIE, IZRAELU, 
KANADZIE, KAZACHSTANIE, 
KOLUMBII, NA LIWIE, ŁOTWIE, 
W MOŁDAWII, NIEMCZECH, 
POLSCE, ROSJI, SINGAPURZE, 
STANACH ZJEDNOCZONYCH, 
TURMENISTANIE, NA 
UKRAINIE, W UZBEKISTANIE, 
NA WĘGRZECH, W WITNAMIE, 
WE WŁOSZECH ORAZ W 
ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH 
ARABSKICH.

RÓŻNE ETAPY 
OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW 
— JEDEN 
PRODUCENT

www.pl.ekoton.com
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RÓŻNE ETAPY 
OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW - 
JEDEN 
PRODUCENT

Kraty mechaniczne rzadkie i gęstę (zgrze-
błowe, schodkowe, ślimakowe, bębnowe, kra-
ty rozdrabniające i rozdrabniacze odpadów);

Przenośniki ślimakowe i prasy ślimakowe do 
wyciskania;

Piaskowniki wirowe, liniowe i kombinowane 
M-Comby; 

Zgarniacze ssawkowe i zgrzebłowe do ra-
dialnych i liniowych osadników, koryta do 
osadników, przelewy, deski szumowe, defle-
ktory centralne, pomosty i barierki;

Zastawki zgodne z normą DIN 19569-4 lub 
PN-EN-12266-2;

Systemy napowietrzania na bazie aeratorów 
rurowych;

Urządzenia do mechanicznego oczyszcza-
nia osadu (prasy filtracyjne taśmowe oraz 
komorowo-membranowe, odwadniacze 
śrubowo-talerzowe oraz wielotarczowe, 
zagęszczacze osadu);

Flotatory ciśnieniowe i kompleksy 
oczyszczania fizyko-chemicznego, w pełni 
zautomatyzowane stacje przygotowania 
flokulanta «Smart Mix».

W zakładach produkcyjnych Grupy Przemys-
łowej EKOTON Prodeko-Ełk produkowane są 
urządzenia do mechanicznego, biologicznego i 
fizyko-chemicznego oczyszczania ścieków oraz 
odwadniania osadów.
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KRATY RZADKIE I GĘSTĘ;

KRATY ROZDRABNIAJĄCE;

ROZDRABNIACZE ODPADÓW;

PRZENOŚNIKI I PRASY;

PIASKOWNIKI;

ZASTAWKI;

KOMPLEKSY MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA M-KOMBI.

Na etapie mechanicznego oczyszczania ście-

ków odbywa się zatrzymanie zanieczyszczeń 
stałych i przygotowanie do oczyszczania biolo-

gicznego.  

Niezmiernie ważne jest to, aby uniemożliwić 
przedostanie się dużych odpadów do na-

stępnych etapów oczyszczania. Śmieci, które 
dostały się do osadników i komór napowie-

trzania, mogą zepsuć sprzęt na następnych 
etapach oczyszczania.  

Stosowanie sprzętu EKOTON pomaga w 
utrzymaniu wysokiego poziomu oczyszczania  
ścieków z zanieczyszczeń stałych na każdym 
etapie odprowadzenia wody i umożliwia wy-

korzystanie oczyszczania mechanicznego  
jako metody samodzielnej, lub jako jednego ze 
szczebli oczyszczania ścieków.

MECHANICZNE 
OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW

GRUPA PRZEMYSŁOWA 
EKOTON 
dostarczyła ponad 1500 urządzeń 
do oczyszczania mechanicznego (w 

tym 850 krat mechanicznych) oraz 
ponad 3000 zastawek.

www.pl.ekoton.com



Wysoka wydajność oczyszczania dzięki taśmie zbudowa-
nej z profili  areodynamicznych;

Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, a tor ruchu łań-
cucha jest zabezpieczony za pomocą polimeru odporne-
go na ścieranie. To zapewnia długi okres działania kraty;

Zastosowanie specjalnego „profilu aerodynamicznego” 
umożliwia zmniejszenie oporu hydraulicznego o 15-30%;

W zanurzonej części kraty brak elementów obrotowych 
co zwiększa jej niezawodność; 

Konstrukcja „pływająca” mocowania zgrzebła umożliwia 
dokładne oczyszczenie taśmy filtrującej i nie dopuszcza 
do ześlizgiwania się odpadów ze zgrzebła;

Krata jest wygodna w obsłudze: zespoły główne dostęp-
ne są podczas trybu roboczego, a w celu podniesienia 
kraty z kanału nie jest wymagany jej demontaż;

Krata wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające, 
które zaczyna działać w przypadku zaklinowania się gra-
bi lub podczas innych uszkodzeń mechanicznych;

Automatyzacja pracy kraty pozwala zaoszczędzić zasoby 
energetyczne i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego.

KRATA 
ZGRZEBŁOWA

“
Kraty zgrzebłowe przeznaczone są do wydobycia ze ście-

ków dużych i średnich odpadów oraz do wykorzystania w 
charakterze oczyszczania wstępnego w stacjach krat.  
Możliwość zmniejszenia prześwitu taśmy filtracyjnej do 5 
mm umożliwia wykorzystanie kraty zgrzebłowej w celu 
dokładnego usunięcia zanieczyszczeń na oczyszczalniach 
ścieków. 

SKUTECZNA FILTRACJA, WYSOKA WYDAJ-
NOŚĆ ORAZ PROSTA OBSŁUGA

ZALETY: 

8 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

PRZEŚWIT MIEDZY PRĘTAMI 
TAŚMY FILTRACYJNEJ 
WYNOSI OD 5 DO 70 MM. 
PRZELOT JEST DOBIERANY 
W ZALEŻNOŚCI OD 
PRZEZNACZENIA KRATY, 
ZUŻYCIA I SKŁADU 
ŚCIEKÓW, ROZMIARÓW 
KANAŁU I INNYCH 
CZYNNIKÓW. NA ŻYCZENIE 
KLIENTA DOSTĘPNE SĄ 
TAKŻE UKŁADY O RÓŻNEJ 
GŁĘBOKOŚCI.

MONTAŻ KRATY ZGRZEBŁOWEJ 
Siofok, Węgry

www.pl.ekoton.com



OPINIA PWIK M. AUGUSTÓW, 
POLSKA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Sp. 
z o.o. w Augustowie jako Główny Investor 
zadania inwestycyjnego zwanego „Dobór, 
dostawa wraz z montażem i uruchomie-
niem zespołu urządzeń do mechanicznego 
oczyszczania ścieków surowych z frakcji 
stałych na Oczyszczalni Ścieków w Augu-
stowie” potwierdza, że firma PRODEKO-EŁK 
Sp. z o.o. w okresie od października 2016r. do 

stycznia 2017r. była Głównym Wykonawcą powyższego projektu i wyko-
nała dostawę, montaż i uruchomienie następujących urządzeń:
- kraty zgrzebłowej typu RKE 1142 o prześwicie s=5 mm – 1 szt.
- prasy ślimakowej do wyciskania i transportu skratek typu SCP 2013 – 1 szt.
- szafy sterującej z układem sterowania kratą RKE i prasopłuczką SCP – 1 szt.
- zastawek szandorowych segmentowych (rama stalowa, segmenty za-
wieradła aluminiowe)– 2 szt.
PRODEKO-EŁK powierzony zakres zadań wykonało w sposób całkowicie 
fachowy co podkreśla fakt, iż firma ta dysponuje dużym doświadczeniem 
technicznym w zakresie budowy urządzeń służących wyposażeniu spe-
cjalistycznych obiektów. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że 
PRODEKO-EŁK posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wyspecjali-
zowaną i aktywną kadrę do realizacji powierzonych projektów.
W naszej opinii PRODEKO-EŁK jest zarówno producentem, jak i wyko-
nawcą godnym polecenia innym firmom wykonawczym poszukującym 
odpowiednich i rzetelnych dostawców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp.zo.o. w Biskupcu jako Główny 
Inwestor potwierdza, że firma Prodeko-
Ełk Sp.zo.o. z siedzibą w Ełku w roku 
2015 dostarczyła, zamontowała oraz 
uruchomiła następujące urządzenia na 
przepompowni ścieków w Biskupcu:
• Krata zgrzebłowa typu RKE 0842;
• Prasopłuczka skratek typu PVO 2011;
• Układ sterujący;

• Zastawka kanałowa typu ZK-I 900x2400 (1200) z napędem 
ręcznym.
Dostarczone i zamontowane urządzenia Prodeko-Ełk wykonano w 
sposób całkowicie fachowy, co podkreśla fakt, iż Prodeko-Ełk dys-
ponuje dużym doświadczeniem technicznym w zakresie budowy 
urządzeń służących wyposażeniu obiektów oczyszczalni ścieków. 
Dzięki temu ich montaż na placu budowy przebiegał szybko i bardzo 
sprawnie.
Należy również podkreślić, że wykryte nieprawidłowości zostawały 
zawsze usunięte bez względu na przyczynę ich powstania. Ekipa 
serwisowa producenta reagowała i podejmowała stosowna 
działania wobec wszelkich naszych zgłoszeń dokonywanych 
również telefoniczne.
Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że Prodeko-Ełk 
posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wyspecjalizowaną i 
aktywną kadrę do realizacji podobnych projektów.
W naszej opinii Prodeko-Ełk jako producent jest partnerem godnym 
polecenia firmom wykonawczym poszukującym odpowiednich i 
rzetelnych dostawców.

OPINIA PWIK M. BISKUPIEC, POLSKA
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KRATA ZGRZEBŁOWA 

KRATA ZGRZEBŁOWA 

Pomorie, Bulgaria

Gerclia, Izrael
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Korpus kraty został wykonany ze stali nierdzewnej, co 
gwarantuje długi okres pracy sprzętu;

Konstrukcja płótna zatrzymującego zabrudzenia nie do-

puszcza do nawijania się odpadów, dlatego krata idealnie 
pasuje do oczyszczania ścieków zawierających szmaty, 
sierść oraz inne podobne zanieczyszczenia;

Konstrukcja kraty umożliwia zatrzymanie drobnych 
odpadów dzięki efektowi tworzenia filtrującej warstwy 
odpadów;

Krata jest wygodna w obsłudze: zespoły główne dostęp-

ne są podczas trybu roboczego, a w celu podniesienia 
kraty z kanału nie jest wymagany jej demontaż;

Automatyzacja pracy kraty pozwala zaoszczędzić zasoby 
energetyczne i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego.

KRATA 
SCHODKOWA

“
Kraty schodkowe przeznaczone są do wydobycia ze 
ścieków dużych i średnich odpadów. Ich zadaniem jest 
dokładne oczyszczanie ścieków przemysłowych i ścieków z  
gospodarstw domowych.

CIENKA FILTRACJA Z WYSOKĄ 
EFEKTYWNOŚCIĄ

ZALETY:

10 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

KOMPLEKS DO OCZYSZCZANIA MECHANICZ-
NEGO NA BAZIE KRAT SCHODKOWYCH  

KOMPLEKS DO OCZYSZCZANIA MECHANICZ-
NEGO NA BAZIE KRAT SCHODKOWYCH  

Mrągowo, Polska

Olecko, Polska

www.pl.ekoton.com



Chronienia pomp na przepompowniach ścieków przed uszkodzeniami 
spowodowanymi przez duże, stałe zanieczyszczenia;

Cienkiej filtracji ścieków bytowe na małych oczyszczalniach;

Do lokalnego mechanicznego oczyszczania ścieków z gospodarstw 
domowych poszczególnych obiektów. 

Długowieczność pracy kraty zapewnia konstrukcja ze stali nierdzewnej 
oraz brak elementów obrotowych;

Prześwit od 1 do 5 mm zapewnia dokładne oczyszczenie;

Cechy taśmy kraty pozwalają uniknąć zaklinowania zgrzebła;

Krata jest wygodna w obsłudze i wymaga minimalnych nakładów 
kapitałowych oraz eksploatacyjnych.

Rozwinięta powierzchnia filtracyjna może efektywnie radzić sobie z różnymi 
zadaniami podczas drobnego mechanicznego oczyszczania ścieków komu-

nalnych, stężenia nawozu, rozdzielania pióra;

Duża średnica wewnętrzna bębna oraz jego konstrukcja zapewnia nieza-

wodne działanie podczas kontaktu z dużymi zanieczyszczeniami, ale równie 
dobrze radzi sobie z wtrąceniami włókien i tkanin; 

Czyszczenie elementu filtracyjnego za pomocą płukania i szczotki obrotowej 
zapewnia stabilne działanie sita, dzięki czemu możemy oczyszczać ścieki 
zawierające tłuszcz;

Całkowicie zamknięta konstrukcja z zaworem do wentylacji rozwiązuje pro-

blem nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu.

MAŁA KRATA  
ZGRZEBŁOWA

SITO  
OBROTOWE

Mała krata zgrzebłowa –  niezawodne i efektywne rozwiązanie, 
zarówno do powierzchownego, jak i dokładnego oczyszczania ścieków 
o małej objętości.

Sito obrotowe jest niezawodne w kontaktach za ściekami zawierającymi 
duże ilości suchej masy, włókien i tkanin.

SĄ WYKORZYSTYWANE DO:

ZALETY:

ZALETY:
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LOKALNE OCZYSZCZALNIE ZAKŁADU  
PRZEMYSŁOWEGO 
Obwód Charkowski, Ukraina

“

“

ROZWIĄZANIE DLA NAJMNIEJSZYCH TUNELI I KOMÓR. 
PRZEŚWIT OD 1 DO 5 MM WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA

CIENKIE OCZYSZCZANIE Z RÓŻNYMI OPCJAMI 
WYKONANIA BĘBNÓW FILTRUJĄCYCH

IDEALNE ROZWIĄZANIE  
DLA MAŁYCH  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I 
PRZEPOMPOWNI

SITO OBROTOWE JEST 
PRZEZNACZONE DO  
DOKLADNEGO OCZYSZCZANIA 
MECHANICZNEGO  
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I 
PRZEMYSŁOWYCH.

www.pl.ekoton.com



Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długi termin 
pracy;

Taśma perforowana z drobnymi otworami zapewnia dokładne oczysz-

czenie ścieków wraz z zatrzymaniem nawet takich trudno uchwytnych 
zanieczyszczeń, jak włosy;

Sito zatrzymujące zanieczyszczenia jest oczyszczane od wewnątrz za 
pomocą szczotek obracających się wewnątrz bębna. Istnieje również 
możliwość dodatkowego płukania sita wodą pod ciśnieniem;

Przykrywka, zamykająca kratę z góry, uniemożliwia rozbryzgiwanie i 
rozchodzenie się zapachów oraz zapewnia łatwy dostęp w celu obsługi i 
oględzin;

Krata jest kompaktowa, co umożliwia jej wykorzystanie w małych 
oczyszczalniach ścieków.

Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długi termin 
pracy kraty;

Taśma szczelinowa o profilu trójściennym zapewnia dokładne oczysz-

czanie mechaniczne ścieków z zatrzymaniem nawet takich trudno 
uchwytnych zanieczyszczeń, jak włosy oraz eliminuje klinowanie się 
zanieczyszczeń w otworach sita;

Wysoką jakość oczyszczania taśmy zapewnia dwupoziomowe płuka-

nie potokiem oczyszczonych ścieków i ciepłej wody pod ciśnieniem.

KRATA BĘBNOWA
SZCZOTKOWA

KRATA BĘBNOWA  
O TRÓJŚCIENNYM 
PROFILU

Krata bebnowa szczotkowa  ma zastosowanie w oczyszczalniach za-

kładów komunalnych i przemysłowych z użyciem ścieków do  
150 m3/h. Jest instalowana bezpośrednio na rurze i zapewnia wydoby-

cie odpadów o rozmiarze od 0,8 mm.

Kraty bębnowe o trójściennym profilu przeznaczone są do 
mechanicznego oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego  
z wysoką zawartością piór, wełny i tłuszczu.

ZALETY:

ZALETY:

“ PROSTE ROZWIĄZANIE DLA DOKŁADNEGO OCZYSZCZANIA

12 Material – stainless steel 
and aluminium alloys
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Wysoką wydajność filtracji zapewnia taśma perforowana. 
W celu zapewnienia optymalnego oczyszczenia taśmy  
w strefie filtracji, przenośnik ślimakowy jest wyposażony  
w szczotkę;

Taśma kraty zatrzymująca zanieczyszczenia jest wyko-

nana ze stali nierdzewnej w postaci sita perforowanego i 
ma zwiększoną powierzchnię filtracji dzięki pochyłemu  
ustawieniu w kanale;

Odpady zatrzymane na taśmie filtracyjnej zdejmowane 
są za pomocą przenośnika ślimakowego, co rozwiązuje 
problem nakręcania się włóknistych odpadów;

Płukanie śmieci ze związków organicznych odbywa się  
poprzez ich przemieszczanie wzdłuż przenośnika, 
a wyciskanie odpadów odbywa się dzięki zmniejszeniu 
skoku zwojów przenośnika ślimakowego. 

KRATA  

ŚLIMAKOWA
Kraty ślimakowe przeznaczone są do  wydobycia ze ście-

ków odpadów o rozmiarze ponad 1-8 mm. Są wskazane 
do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych oraz w 
przedsiębiorstwach branży celulozowo-papierniczej,  
włókienniczej, spożywczej.

ZALETY: 

KRATA ŚLIMAKOWA 
ŁĄCZY W SOBIE FUNKCJE 
ZATRZYMANIA ŚMIECI, ICH 
PŁUKANIA, WYCISKANIA 
I TRANSPORTU, CZYLI 
W SZCZEGÓLNYCH 
PRZYPADKACH MOŻE 
ZASTĄPIĆ KOMPLEKS 
DO OCZYSZCZANIA 
MECHANICZNEGO.

13
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Korpus kraty rozdrabniającej jest  wykonany ze stali nie-
rdzewnej, a wały i frezy – ze stali narzędziowej.  To gwa-
rantuje długi okres pracy kraty;

Krata jest wygodna i prosta w obsłudze. Wspomagające 
przyrządy montażowe umożliwiają podniesienie kraty z 
kanału, bez potrzeby jego opróżniania.  Mechanizm roz-
drabniania i bęben są wykonane jako osobne moduły, co 
pozwala na odrębne wyciągnięcie ich z urządzenia, nie 
wyjmując z kanału samej  kraty;

Krata gwarantuje rozdrobnienie dużych odpadów – wały 
obracają się wzgledem siebie z różną prędkością;

Unikalna konstrukcja bębna, uniemożliwia gromadzenie 
się odpadów wewnątrz kraty, zapewniając jej wysoką 
wydajność i niezawodność podczas pracy;

W celu usunięcia ewentualnego zaklinowania, został 
przewidziany rewers automatyczny, co znacznie zwięk-
sza jej wydajność;

Wykorzystanie kraty rozdrabniającej  zmniejsza zapotrze-
bowania na personel do obsługi przepompowni i obniża 
wydatki na wywóz odpadów.

KRATA 

ROZDRABNIAJĄCA  
«GRIZZLY»
Kraty rozdrabniające przeznaczone są do rozdrabniania  
dużych odpadów ze ścieków z gospodarstw domowych.

ZALETY: 

14 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

KORZYSTANIE Z KRAT
ROZDRABNIAJĄCYCH 
POZWALA NIE
TYLKO NA UNIKNIĘCIE
PRZEDOSTANIA SIĘ DO 
POMP DUŻYCH ODPADÓW, 
ALE CAŁKOWICIE 
ROZWIĄZUJE PROBLEM 
WYWIEZIENIA I UTYLIZACJI 
ZGROMADZONYCH ŚMIECI.

www.pl.ekoton.com



ROZDRABNIAJĄCA  
«GRIZZLY»

Korpus rozdrabniacza odpadów jest wykonany ze stali 
nierdzewnej, a wały i frezy – ze stali narzędziowej. To 
gwarantuje długi okres pracy kraty;

W przypadku zaklinowania się rozdrabniacza przez twar-
de odpady, automatyczny system zabezpieczający włą-

czy rewers i ponownie uruchomi frezy rozdrabniacza;

Dzięki wykorzystaniu rozdrabniacza odpadów nie niszczą 
się związki organiczne w ściekach, co sprzyja dalszemu 
procesowi oczyszczania biologicznego.

ROZDRABNIACZ 
ODPADÓW
Rozdrabniacze odpadów przeznaczone są do rozdrabniania 
średnich odpadów zbieranych z krat mechanicznych  
w przepompowniach ścieków.

ZALETY: 

WYPOSAŻENIE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W 
ROZDRABNIACZ ODPADÓW 
EKOTON NIE TYLKO 
POZBAWIA KONIECZNOŚCI 
WYWOŻENIA ŚMIECI, ALE 
RÓWNIEŻ ZMNIEJSZA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
PERSONEL DO OBSŁUGI 
PRZEPOMPOWNI LUB 
POZWALA USTAWIĆ W PEŁNI 
AUTOMATYCZNY TRYB PRACY 
URZĄDZENIA.

”...Rozdrabniacze zostały zainstalo-
wane w przepompowniach ścieków. 
Montaż rozdrabniaczy odbył się bez 
komplikacji. Zostały one uruchomio-
ne przez pracowników firmy. 

Rozdrabnianie śmieci odbywa się 
szybko i w bardzo dobrej jakości. Przez 

1,5 minuty przetwarza się wiadro (0,015 m3) odpadów.

Rozdrabniacze młotkowe, wcześniej zainstalowane w oczysz-
czalniach, mają wydajność 0,5 t/h, i s ą wyposażone w silniki 
elektryczne o mocy 22 kW. Rozdrabniacze firmy „EKOTON” - 
5,5 kW, co pozwala istotnie zaoszczędzić energię.”

15

Z OPINII MGUP „MOSWODOKANAŁ”: 
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Spirala przenośnika jest wykonana ze stali węglowej odpornej 
na zużycie, a pozostałe części przenośnika ze stali odpornej na 
korozję AISI 304. To gwarantuje długi okres pracy kraty;

Spirala bezwałowa urządzenia zabezpieczona jest przed zap-
chaniem przez odpady i osad oraz pozwala zmniejszyć obcią-
żenie na napęd w porównaniu do wałowych mechanizmów 
ślimakowych; 

Zamknięta konstrukcja urządzenia transportującego unie-
możliwia rozbryzgiwanie i rozchodzenie się zapachów, a tym 
samym polepsza stan sanitarno-higieniczny pomieszczenia;

W mechanizmie urządzenia został przewidziany rewers auto-
matyczny w celu usunięcia ewentualnego zaklinowania - po-
zwala to na zrezygnowanie z ciągłej obecności pracowników 
do obsługi urzadzenia;

Możliwość synchronizacji pracy przenośnika z kratami mecha-
nicznymi zapewnia oszczędzanie zasobów energetycznych.

PRZENOŚNIK 
ŚLIMAKOWY
Przenośnik ślimakowy wykorzystywany jest w celu prze-

transportowania odpadów zatrzymanych na kratach oraz 
szlamów odwodnionych o wilgotności do 85%. Transport 
odbywa się pozycji poziomej lub nachylonej na odległość 30 
m jednym przenośnikiem.

ZALETY: 

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
Ozd, Węgry

Material – stainless steel 
and aluminium alloys

‘…Została przeprowadzona rekonstrukcja 
odcinka zgrzebłowego Głównej Przepom-

powni Ścieków  w Mohylewie wraz z zainsta-

lowaniem automatycznego kompleksu do 
oczyszczania  mechanicznego: 3 mechan-

iczne kraty typu RKE, przenośnik ślimakowy 
KVE-230, prasa ślimakowa do wyciskania SCP-2007.

Analiza pracy Głównej Przepompowni Ścieków za rok ubiegły pokazała 
wysoką jakość Państwa  sprzętu, co pozytywnie wpłynęło na beza-

waryjną pracę przepompowni ścieków, polepszając wynik pracy firmy 
w Mohylewie’

Z OPINII PAŃSTWOWEGO UNITARNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA «WODOKANAŁ» 

(MOHYLEW, BIAŁORUŚ)

16
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Prasa wykonana jest całkowicie ze stali nierdzewnej,  
a przenośnik roboczy jest z narzędziowej, odpornej na 
zużycie. Gwarantuje to  długi okres pracy prasy;

Zagęszczenie odpadów pozwala na zmniejszenie  
wydatków związanych z ich transportem;

Funkcja płukania odpadów pozwala na zachowanie 
związków organicznych w ściekach. Sprzyja to procesowi 
ich dalszego oczyszczania biologicznego;

W mechanizmie prasy został przewidziany rewers 
automatyczny w celu usunięcia ewentualnego zak-

linowania. Pozwala to na rezygnację z ciągłej obecności 
pracowników;

Możliwość synchronizacji pracy prasy z przenośnikiem  
i kratami mechanicznymi pozwala na oszczędność 
zasobów energetycznych.

PRASA 

ŚLIMAKOWA 
DO WYCISKANIA
Prasa przeznaczona jest do wyciskania i płukania odpadów 
zatrzymanych na mechanicznych kratach kanalizacyjnych.

ZALETY: 

PRASA ŚLIMAKOWA DO WYCISKANIA 
Kremenczug, Ukraina

 ‘…Od początku eksploatacji sprzęt pracuje 
stabilnie, zapewniając jakościowe oczyszc-
zenie ścieków. Kraty zatrzymują dużą ilość 
zanieczyszczeń ze ścieków, co ma pozyty-

wny wpływ na pracę osadników wtórnych 
oraz oczyszczalni ogólnie.

Podniesienie wydajności pracy poległo na zastosowaniu prasy 
ślimakowej co umożliwiło dokładne zbieranie odpadów, a wyko-

rzystanie jej funkcji do wyciskania z płukaniem odpadów pozwoliło 
zmniejszyć wydzielanie nieprzyjemnych zapachów oraz ich objętość 
3-5 razy..’

Z OPINII PRZEDSIĘBIORSTWA  
KOMUNALNEGO „KREMENCZUGWODOKANA” 

(KREMENCZUG, UKRAINA)

17
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Zebrany piasek dodatkowo jest płukany ze związków 
organicznych wodą pod ciśnieniem, a wymieszanie 
piasku zapewnia bardziej jakościowe płukanie;

Korpus pochyłego przenośnika ślimakowego jest 
zabezpieczony przed ścieraniem za pomocą wkładki 
wykonanej z polimeru odpornego na zużycie.

Zastosowanie tworzywa sztucznego wysokiej jakości do 
wykonania elementów zgarniacza zapewnia wysoką nieza-

wodność podczas pracy nawet w przypadku braku środka 
poślizgowego oraz wysoką odporność na zużycie;

Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

Wykorzystanie łańcuchów wykonanych z tworzywa sztucz-

nego zwiększa żywotność produktu 2-5 krotnie;

Niski poziom hałasu podczas pracy;

Indywidualne podejście do obiektów o niestandardowych 
wymiarach zgodnie z zamówieniem klienta.

PIASKOWNIK 
WIROWY

ZGARNIACZE
ŁAŃCUCHOWE

Piaskowniki przeznaczone są do mycia piasku a separatory  do 
zatrzymania i usunięcia piasku ze ścieków przemysłowych i 
komunalnych. Piasek ten następnie jest płukany, wyciskany i za 
pomocą przenośnika taśmowego transportowany do kontenera.

Zgarniacze łańcuchowe stosowane są zarówno do usuwania 
osadów z dna, jak i substancji pływających z osadnika. Są one 
montowane na zbiornikach prostokątnych zwanymi piaskowni-
kami. Mogą one posiadać 2, 3 lub 4 wały w zależności od przezna-

czenia technologicznego osadnika.

ZALETY:

ZALETY:

18 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

PIASKOWNIK WIROWY

ZGARNIACZE ŁAŃCUCHOWE

ZGARNIACZE ŁAŃCUCHOWE

Mrągowo, Polska

Buchara, Uzbekistan

Farhod, Uzbekistan

W PIASKOWNIKU TEGO RODZAJU 
TWORZY SIĘ CYRKULUJĄCY POTOK 
PŁYNU. UMOŻLIWIA TO BARDZIEJ 
WYDAJNE ODDZIELENIE MAŁYCH 
CZĄSTEK PIASKU I ZAPOBIEGA 
PRZEDOSTANIU SIĘ DO OSADU  
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.
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Wysokie obciążenie hydrauliczne zapewnione jest dzięki 
ruchom spiralnym płynu wewnątrz piaskownika w wy-

niku aeracji potoku;

Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 
(AISI316), a korpusy przenośników ślimakowych zabez-

pieczone są przed ścieraniem za pomocą wkładki wy-

konanej z polimeru odpornego na zużycie. Gwarantuje to 
długi okres eksploatacji kompleksu;

Płukanie odpadów i piasku umożliwia zachowanie 
związków organicznych w ściekach, co sprzyja proceso-

wi ich dalszego oczyszczenia biologicznego;

Kompaktowe rozmieszczenie sprzętu pozwoli na znacz-

ne zmniejszenie powierzchni niezbędnej do jego roz-

mieszczenia;

Automatyczna praca urządzenia umożliwia zmniejszenie 
wydatków na personel obsługujący.

KOMPLEKS DO 
MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA  
ŚCIEKÓW M-COMBY 

“

Kompleks do mechanicznego oczyszczania  M-Comby prze-

znaczone są do oczyszczania mechanicznego ścieków prze-

mysłowych i ścieków z gospodarstw domowych.

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE POZWALA 
ŁĄCZYĆ KILKA ETAPÓW MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA W JEDNYM URZĄDZENIU!

ZALETY:

INSTALACJA KOMPLEKSU M-COMBY

KOMPLEKS MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA M-COMBY

Nowy Oregon, Stany Zjednoczone

Mezdra, Bulgaria

19

PIĘĆ FUNKCJI W JEDNYM 
URZĄDZENIU:

DOKŁADNE OCZYSZCZANIE 
MECHANICZNE;

PŁUKANIE I ODWADNIANIE 
ODPADÓW;

SEPARACJA I PŁUKANIE PIASKU;

ODWADNIENIE I ROZŁADUNEK 
PIASKU;

ODDZIELENIE I WYDALENIE 
TŁUSZCZU.

EKSPLOATACJA KOMPLEKSU 
WIELOFUNKCYJNEGO POZWALA  
ZNACZNIE ZMNIEJSZYĆ WYDATKI  
NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!
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Zastawki wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej  
AISI 304, co gwarantuje długi okres ich eksploatacji;

Uszczelnienie zastawki odporne jest na działanie środowisk 
agresywnych, co zapewnia nieprzepuszczalność konstrukcji 
w pozycji zamkniętej;

Mechanizm klinowy dociskania uszczelki jest wykonany z 
polimeru odpornego na zużycie, co eliminuje „sklejanie się” 
klinów jeden z drugim w wyniku dłuższego zamknięcia 
zastawki;

Osłona chroni podniesioną śrubę przed zabrudzeniem i 
przysychaniem smaru w pozycji otwartej zastawki.

ZASTAWKI
Zastawki przeznaczone są do całkowitego lub częściowego 
zamknięcia kanałów.  Mogą być wykonane z napędem 
ręcznym lub elektrycznym.

ZALETY: 

20 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

ZASTAWKI

ZASTAWKI

Gryfino, Polska

Farhod, Uzbekistan

‘Zastawka ze stali nierdzewnej o wymiarach 
2330*2200 mm została zainstalowana na 
koronie osadników wstępnych w oczyszczalni 
ścieków Sewernych w maju 2009 roku. Podczas 
eksploatacji przez pracowników obsługi uwagę 
zwrócono szczególnie na takie zalety jak: 
 

* łatwy i wygodny montaż, 
* proste i łatwe sterowanie w trybie ręcznym, 
* odporność zastawki na działania środowiska agresywnego, 
* zapewnienie hermetycznego zamknięcia kanału, 
* łatwość obsługi technicznej, 
* niezawodność podczas pracy.’

Z OPINII MUNICYPALNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA UNITARNEGO  
„ASTRWODOKANAŁ”: 

www.pl.ekoton.com



02
ZGARNIACZE SSAWKOWE;

ZGARNIACZE ZGRZEBŁOWE;

MIESZADŁA PRĘTOWE;

KORYTA ODPŁYWOWE;

KRAWĘDZIE PRZELEWOWE;

ZESPÓŁ DOPŁYWU ŚCIEKÓW.

Na etapie mechanicznego oczyszczania ście-

ków odbywa się zatrzymanie domieszek me-

chanicznych i przygotowanie do oczyszczania 
biologicznego.  

Niezmiernie ważne jest to, aby uniemożliwić 
przedostanie się dużych odpadów do następ-

nych etapów oczyszczania. Śmieci, które do-

stały się do osadników i komór napowietrza-

nia, mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu 
na kolejnych etapach oczyszczania.  

Stosowanie sprzętu EKOTON pomaga w za-

pewnieniu wysokiego poziomu oczyszczania 
ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych na 
każdym etapie odprowadzenia wody i umożli-
wia wykorzystanie oczyszczania mechanicz-

nego jako metody samodzielnej, oraz jako 
jednego ze szczebli oczyszczania ścieków.

WYPOSAŻENIE 
OSADNIKÓW

GRUPA PRZEMYSŁOWA 
EKOTON 
dostarczyła ponad 350 sztuk 
zgarniaczy ssawkowych i 
zgrzebłowych.

www.pl.ekoton.com



ZGARNIACZE  
RADIALNE 
ZGRZEBŁOWE

“

Zgarniacze zgrzebłowe przeznaczone są  do wydalania 
osadu z dna osadników.

GODNE ZAUFANIA URZĄDZENIE O WYSOKIEJ 
ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ORAZ Z 
NOWOCZESNYM DESIGNEM

22 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE

Dobrzeń Wielki, Polska

Dhahran, Arabia Saudyjska

Ełk, Polska

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE
Ełk, Polska

www.pl.ekoton.com
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Dostępna jest opcja kół elektrycznych na bazie 
planetarnych reduktorów

Zgarniacze zgrzebłowe wykonane są  całkowicie z ma-
teriałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej AISI304, 
stopów aluminium i polimerów. Gwarantuje to  długi 
okres eksploatacji urządzenia;

Zgarniacze wyposażone są w osłony gumowe. Ruchy 
osłony odzwierciedlają ukształtowanie dna osadnika i 
zapewniają dokładne zebranie osadu nawet w zagłębie-
niach;

W celu lepszego klarowania osadu w odbiorniku środko-
wym został zastosowany układ sworzniowy;

Prędkość ruchu wózka stopniowo jest regulowana przez 
przetwornik częstotliwości, co umożliwia regulowanie 
wilgotności wyładowywanego osadu, zmniejszenie zu-
życia części budowlanej, wydłużenie okresu eksploatacji 
sprzętu technologicznego oraz oszczędza zużycie zaso-
bów energetycznych;

Centralny uchwyt w postaci obrotowego zespołu łoży-
skowego w znacznym stopniu ułatwia montaż i utrzy-
manie urządzenia; 

Napęd pełny wózka zabezpiecza przed ślizganiem się kół 
zimą w przypadku oblodzenia korony osadnika.

ZALETY: 

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE
Aszchabad, Turkmenistan
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ZGARNIACZE 
SSAWKOWE
Zgarniacze ssawkowe przeznaczone są do usuwania 
osadu aktywnego z dna osadników wtórnych.

24 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

PRZY PRACACH PROJEKTO-
WYCH NAD SPRZĘTEM CELE 
KONSTRUKTORÓW ZOSTAŁY 
SKIEROWANE NA MAKSY-
MALNE ZWIĘKSZENIE NIE-
ZAWODNOŚCI, ZAPEWNIENIE 
WYGODY EKSPLOATACJI,  
ZMNIEJSZENIE CENY UKŁA-
DU DO ZBIERANIA OSADU.

Wykonane są z materiałów odpornych na korozję: 
AISI304, stopów aluminium i polimerów. Gwarantuje to 
długi okres eksploatacji zgarniaczy ssawkowych;

Każdy osadnik posiada indywidulaną charakterystykę 
hydrauliczną, dzięki której ma możliwość statysycznego 
regulowania przepływu odrębnych ssaw;

Zapewnienie całkowitego wydalania osadu z dna osadni-
ka, dzięki specjalnej konstrukcji ssaw;

Obrotnica centralna w postaci łożyska wahadłowego w 
znacznym stopniu ułatwia montaż i obsługę urządzenia;

Napęd pełny wózka zabezpiecza przed ślizganiem się kół 
zimą w przypadku oblodzenia korony osadnika;

Opcja ruchomej rury zgarniacza ssawkowego w płasz-
czyźnie pionowej kompensuje nierówności dna osadnika.

ZALETY: 

www.pl.ekoton.com



‘...Tym listem referencyjnym WABRA 
CONTRACTOR EST zaświadcza że w 
czasie współpracy firma EKOTON zare-

komendowała siebie jako organizację 
wysoko kompetentnych specjaliści, 
znających w szczegółach zasady funk-

cjonowania oczyszczalni ścieków oraz 
rozwijających technologię na najwyższym światowym poziomie. 
Jako główny wykonawca projektu cieszymy się z tego, że pracuje-

my z urządzeniami produkowanymi tą firmą.

W lipcu 2016 roku dwa zgarniacze zgrzebłowych diametrem 
10+8 m zostały dostarczone, zainstalowane i uruchomione na 
oczyszczalnie ścieków przepuszczalnością 1500 m3/dobę, należącą 
do Powietrznych Sił Zbrojnych Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Wszystkie zainstalowane urządzenia skutecznie i bezawaryjnie 
działają od 2016 roku. Jedną z głównych zalet tego typu urządzeń 
jest łatwość obsługi serwisowej oraz niezawodność. Zgarniacze 
osadu są zaprojektowane do długiej i bezproblemowej eksploatacji. 
Na dzień dzisiejszy nie zostało zauważone zużycie żadnych części 
ruchomych.  

Konstrukcja jest stabilna, sztywna oraz niezawodna w eksploatacji. 
Pomost zgarniacza ma napęd centralny i zamocowany jest na 
dwóch niezależnych oporach, które są umieszczone poza osad-

nikami. Taka konstrukcji zezwala uniknąć obciążenia zgarniacza 
GLS w czasie pracy urządzenia. Elementy zgarniacza służące do 
oczyszczania ścian oraz krawędzi są dobre zaprojektowane, wy-

godne w eksploatacji i nie wywołują narzekań. Elektryczna część 
napędu w całości działa płynnie w różnych warunkach tempera-

turowych.

WABRA CONTRACTOR EST dziękuje zespołowi firmy EKOTON za 
urządzenia wysokiej jakości, troskę o potrzeby i wymagania nasze-

go przedsiębiorstwa pod czas produkcji, dostawy i uruchomienia 
zgarniaczy...’ 25

OPINIA WABRA CONTRACTOR EST 
(ZAHRAN, ARABIA SAUDYJSKA)
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Mieszadło prętowe wykonane jest z materiałów  
odpornych na korozję, co gwarantuje długi okres  
eksploatacji urządzenia;

Kształt prętów mieszających i rozstaw pomiędzy nimi po-

woduje, że powstają kanały do drenażu osadu, za pomocą 
których można oddzielić wodę parową i gaz z osadu.

Urządzenie sterowane jest za pomocą  elektrycznej szafy 
sterującej, co umożliwia jego zdalne włączenie lub wyłącze-

nie oraz sygnalizowanie o trybie jego pracy i ewentualnej 
awarii.

MIESZADŁO PRĘTOWE  
Z NAPĘDEM CENTRALNYM 
DO ZAGĘSZCZACZA 
GRAWITACYJNEGO

KORYTA DLA  
OSADNIKÓW RADIALNYCH

KRAWĘDZIE  
PRZELEWOWE

Mieszadła prętowe przeznaczone są do intensyfikacji procesu 
zagęszczania osadu w zagęszczaczach osadu.

Firma EKOTON produkuje koryta w różnej konfiguracji: zarówno 
proste, jak i radialne. Koryta dla osadników radialnych wykonywa-

ne są z części połączonych dokładnie po obwodzie bez tworzenia 
kątów pomiędzy płaszczyznami ścianek sąsiednich elementów.

Krawędzie przelewowe (tzw. przelewy pilaste) przeznaczone są 
do wyrównania poziomego płynu w osadnikach w celu rów-

nomiernego rozdzielenia wody po obwodzie koryta zbiorczego i 
nasycenia (wzbogacenia) wody powietrzem. Przelewy produko-

wane są zarówno jako wyposażenie osadników wstępnych, jak i 
wtórnych  w oczyszczalniach ścieków.

ZALETY: 

26 Material – stainless steel 
and aluminium alloys
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DESKI  
SZUMOWE

DEFLEKTORY
CENTRALNE

POMOSTY
I BARIERKI

Półzanurzalne deski stworzone są do zatrzymywania  
na powierzchni wody w osadnikach wstępnych odpadów 
tłuszczowych i przeróbek ropy naftowej. Stosowane są głównie 
jako wyposażenie osadników wstępnych na oczyszczalniach 
ścieków.

Deflektory centralne przeznaczone są do zatrzymania 
strumienia płynu w osadnikach radialnych.  Stosowane 
są do wyposażenia osadników wstępnych i wtórnych na 
oczyszczalniach ścieków.

Pomosty i barierki zabezpieczające wykonane są ze stopu 
aluminium, który wyróżnia się wysokimi wskaźnikami 
wytrzymałości i odporności na korozję, dzięki czemu nie jest 
wymagane skomplikowane i drogie malowanie (niniejszy stop 
ma zastosowanie, między innymi, w przemyśle stoczniowym, 
maszynowym, spożywczym i przemysłowym).

www.pl.ekoton.com



03



03
FLOTATORY;

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE 
STACJE PRZYGOTOWANIA 
FLOKULANTA “SMART MIX”.

Flotacja ciśnieniowa jest jedną z 
wydajniejszych fizyko-chemicznych 
metod oczyszczania ścieków 
przemysłowych. Metoda ta polega na 
nasyceniu wody bąbelkami powietrza.

W procesie flotacji ze ścieków wydalane 
są zawiesiny, tłuszcze, oleje i produkty 
naftowe, przez co zmniejsza się 
koncentracja BZT i ChZT.

Zastosowanie niniejszej technologii 
pozwala istotnie zmniejszyć obciążenie 
oczyszczalni biologicznej, a w razie 
jej braku osiągnąć NDS parametrów 
zawartych w ściekach spuszczanych do 
kanalizacji.

OCZYSZCZANIE 
FIZYKO-
CHEMICZNE

www.pl.ekoton.com



Urządzenie wykonane jest całkowicie ze stali nierdzewnej 
AISI304, co gwarantuje długi okres eksploatacji;

Oryginalny kształt komory flotatora zapewnia optymalny 
czas na przebieg procesu flotacji (czas osiągnięcia zawiesiny 
flotacyjnej w postaci piany na powierzchni płynu) bez zwięk-
szenia rozmiarów urządzenia. Taki kształt pozwala zapewnić 
najbardziej efektywny tor ruchu płynu, przy którym nie po-
wstają strefy „martwe” oraz przewiduje możliwość  
wygodnego odprowadzania powstałego osadu;

Szczególne cechy konstrukcji flotatora umożliwiają nasycenie 
płynu powietrzem bezpośrednio w pompie recyrkulacyjnej, 
dzięki czemu można zrezygnować z dodatkowych wydatków 
związanych z zakupem saturatora;

Wysoka jakość i niezawodność sprzętu zapewnia zastoso-
wanie podzespołów wiodących firm światowych;

Praca całego kompleksu, w tym gospodarka reagentami, 
całkowicie zautomatyzowana.

FLOTATORY
CIŚNIENIOWE

“
Flotatory służą do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń nieroz-

puszczalnych, takich jak tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny i 
substancje czynne powierzchniowo. Instaluje  się je w przedsiębior-
stwach produkcyjnych branży celulozowo-papierniczej, spożywczej 
i przerobu ropy naftowej. Mogą one być również stosowane w 
małych oczyszczalniach ścieków oraz w celu zagęszczania osadu 
w przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków z gospodarstw do-

mowych.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA FLOTACJI 
CIŚNIENIOWEJ

ZALETY: 

Z OPINII OTWARTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
„BELGORODSKIJ ABRAZIWNYJ ZAWOD”:  
“Efektywność wydalania domieszek smolisto- 

olejowych, produktów naftowych i tłuszczy 
dochodzi do 98,5 %, obniżenie ChZT i substancji 
zważonych  
w wyniku oczyszczania osiąga 80 %. Przy czym  
średnie zużycie flokulantu nie przekracza 25 kg  
i koagulantu nie więcej niż 3,5 m3 30-% roztworu”.

30 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

FLOTATORY CIŚNIENIOWE

FLOTATORY CIŚNIENIOWE

FLOTATORY CIŚNIENIOWE

FLOTATORY CIŚNIENIOWE

Lipieck, Rosja

Belgorod, Rosja

Znamenka, Ukraina

Santiago, Chile

www.pl.ekoton.com
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Możliwość przygotowania roztworów z odczynnikami 
korozyjnymi. Do wykonania konstrukcji stacji wykorzysty-

wane są tylko materiały odporne na korozję;

Praca w trybie czasowym  i cyklicznym. Stancja może 
pracować zarówno w trybie czasowym (jednorazowe 
przygotowanie porcji roztworu), jak i trybie cyklicznym bez 
udziału operatorów;

Prostota i niski koszt instalacji. Stacja dostarczana jest w 
stanie gotowym do użycia (wszystkie elementy są już za-

montowane na urządzeniu). Aby rozpocząć prace wystar-
czy tylko zainstalować ją na podłożu i podłączyć do sieci; 

Szczelność. Stacja jest dostarczana do klienta w całkowi-
cie zamkniętej konstrukcji, ale w razie potrzeby przeprowa-

dzenia napraw, wszystkie elementy zabezpieczające, łatwo 
zdemontować;

Łatwość użycia. Instalacja wyposażona jest w system 
sterowania oparty na sterowniku PLC Siemens i panelu 
graficznym Weintek, który pozwala pracować stacji auto-

matycznie z minimalną ingerencją operatora w jej pracę. 
Intuicyjnie zrozumiały interfejs oprogramowania eliminuje 
potrzebę wysoko wykwalifikowanego personelu; 

Wysoka niezawodność. Do montażu stacji wykorzystane 
zostały tylko elementy wysokiej jakości. Same urządzenie 
wyposażone jest w minimalną ilość części ruchomych, 
przez co zmniejszana jest do minimum lista materiałów i 
części zamiennych;

Możliwość podłączenia do systemu SCADA. Instalacja 
systemu sterowania pozwala na transfer danych i zdalne 
zarządzanie z pomieszczenia obsługi przy użyciu danych z 
systemu SCADA.

AUTOMATYCZNA STACJA 
PRZYGOTOWANIA 
ROZTWORU FLOKULANTA 
„SMART MIX”
Automatyczna stacja przygotowania roztworu  flokulanta 
„SMART Mix” przeznaczona jest do cyklicznego 
wytwarzania roztworu z polimerów  zarówno suchych, 
jak i ciekłych koncentratów,  na których przygotowanie 
potrzebny jest czas.

ZALETY: STACJE SĄ PRODUKOWANE 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W 
SYSTEMIE JEDNO-, DWU-LUB 
TRZY-KOMOROWYM 

WYDAJNOŚĆ STACJI OD 250 L/H 
DO 6000 L/H 

STĘŻENIE ROZTWORU WYNOSI 
OD 0,05% DO 0,5% 

CZAS PRZEBYWANIA ROZTWORU 
WYZNACZA SIĘ NA PODSTAWIE 
POJEMNOŚCI INSTALACJI.

UZDATNIENIE WODY; 

OCZYSZCZANIE WODY; 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH; 

ODWADNIANIE ŚCIEKÓW 
KOMUNALNYCH I 
PRZEMYSŁOWYCH; 

PRODUKCJA BIOGAZU.

RODZAJE 
ZASTOSOWANIA:

www.pl.ekoton.com
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Napowietrzanie  podczas oczyszcza-

nia  ścieków  wykorzystywane  jest  
do  sztucznego nasycenia osadu 
w bioreaktorach z rozcieńczonym 
tlenem,  który wykorzystywany jest 
przez mikroorganizmy w celu utle-

nienia organicznych i biogennych 
elementów zanieczyszczających.  

W większości przypadków w biore-

aktorach aerobowych stosowane 
jest    tak zwane napowietrzanie 
pneumatyczne, którego zasada dzia-

łania polega na podawaniu sprężo-

nego powietrza na dno zbiornika z 
aktywnym osadem i przepuszczaniu 
przez elementy napowietrzające, 
które sprzyjają pojawieniu się pę-

cherzyków.

SYSTEMY 

NAPOWIETRZANIA
NA BAZIE AERATORÓW RUROWYCH

GRUPA PRZEMYSŁOWA 
EKOTON 
dostarczyła ponad 800 km 
rur systemu napowietrzania 
i kontynuuje zwiększenie 
powyższego wskaźnika. 

www.pl.ekoton.com



Aeratory EKOTON generują pęcherzyki o średnicy 
2-3 mm, jest to rozmiar optymalny zarówno z punktu 
widzenia wymiany masy, jak i z punktu widzenia 
wymieszania osadu;

Dzięki wykorzystaniu w konstrukcji aeratora szczeliny 
powietrznej, aeratory EKOTON zapewniają równomierne 
rozłożenie powietrza na całej długości korytarza;

Specjalna konstrukcja aeratorów zapewnia ich 
odporność na hydrouderzenia i wpływ czynników 
mechanicznych, co gwarantuje wysoką niezawodność 
aeratorów;

System napowietrzania EKOTON jest wygodny i łatwy w 
montażu;

Niskie wydatki kapitałowe – wartość konstrukcji jest 
średnio 2,5 razy niższa, niż innych typów aeratorów.

SYSTEMY 

NAPOWIETRZANIA

“
Aeratory przeznaczone są do równomiernego rozłożenia 
powietrza, które podawane jest  z kompresorów lub 
dmuchawy w tafle wody. Aeratory mają zastosowanie  
w komorze napowietrzania na odcinku  biologicznego 
oczyszczania ścieków. Mogą one być również wykorzystane  
w aerobowych stabilizatorach osadu i zbiornikach wodnych.

DROBNO PĘCHERZYKOWATE  NAPOWIETRZANIE 
BEZ POTRZEBY OBSŁUGI! 

ZALETY: 

34 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

Ostróda, Polska

Herzliya, Izrael
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Przez wewnętrzną rurę perforowaną wykonaną z PCV lub poliety-

lenu niskociśnieniowego podawane jest powietrze, które przenika 
do przestrzeni międzyrurowej poprzez otwory radialne. Zewnętrzna 
rura wykonana jest z polietylenu wysokociśnieniowego odpornego 
na agresywne środowisko oraz posiada porowate podłoże zapew-

niające potok drobnych pęcherzyków powietrza w komorze na-

powietrzania. Średnica pęcherzyków, które są kształtowane przez 
zewnętrzną warstwę dyspergującą wynosi 2 – 3 mm. Warunkuje to 
wysokie charakterystyki wymiany masy i dostateczne wymiesza-

nie osadu.

Dzięki szczelinie powietrznej pomiędzy rurami odbywa się rozdzie-

lenie funkcji równomiernego rozłożenia powietrza na całej długości 
elementu rurowego i jego dyspergacji, co zapewnia znaczące 
zmniejszenie ciśnienia powietrza w napowietrzaczu.

Obecność w przestrzeni międzyrurowej napowietrzaczy EKOTON 
wstawek pierścieniowych zapewnia nie tylko równomierne rozła-

dowanie przepływu napowietrzacza, ale i maksymalną powierzch-

nię roboczą zewnętrznej warstwy włóknisto-porowatej, co zwięk-

sza ilość pęcherzyków powietrza.

 

Poszczególne elementy rurowe mocowane są między sobą przy 
pomocy muf z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.  
Konstrukcja jest całkowiecie rozbieralna, co zapewnia łatwy mon-

taż i umożliwia zamianę poszczególnych elementów podczas eks-

ploatacji.

KONSTRUKCJA AERATORA EKOTON

35

MONTAŻ SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
Shang Yin, Chiny
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ODWADNIACZE ŚRUBOWE;  

TAŚMOWE PRASY FILTRACYJNE; 

ZAGĘSZCZACZE OSADU;

KOMOROWE PRASY FILTRACYJNE; 

KOMPAKTOWE STACJE  
DO ODWADNIANIA OSADÓW.

Mechaniczne odwadnianie osadu ścieków i 
szlamów przemysłowych przeznaczone jest 
do zmniejszenia ich objętości poprzez  
oddzielenie fazy płynnej od rozpuszczonych  
w nich substancji zważonych.

Po odwodnieniu osadu i szlamu z postaci 
płynnej stają się substancjami o znacznie  
wyższej koncentracji substancji zważonych 
oraz mają konsystencję wilgotnej ziemi. Taka 
konsystencja umożliwia transport osadu  
odwodnianego w przyczepie ciężarówki.

MECHANICZNE 
ODWADNIANIE 
OSADU

GRUPA PRZEMYSŁOWA 
EKOTON
dostarczyła ponad 200 taśmowych 
pras filtracyjnych,  zagęszczaczy i 
odwadniaczy.

www.pl.ekoton.com



Wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją: korpus ze 
stali nierdzewnej AISI 304, a silnie obciążone wały ze stali 
węglowej pokryte są warstwą polimeru;

Wysoka efektywność odwadniania dzięki sekwencji i 
specjalnej geometrii rozmieszczenia wałów o różnych 
średnicach;

Niskie zużycie energii;

Niskie zużycie flokulantu;

Niezawodność gwarantują również elementy o wysokiej 
jakości produkowane przez czołowych producentów 
europejskich;

Automatyczny system sterowania taśmą oraz 
zabezpieczenie jej przed ściągnięciem;

TAŚMOWE 
PRASY  
FILTRACYJNE

“
Prasy filtracyjne przeznaczone są do mechanicznego 
odwadniania osadów ściekowych oraz osadów z 
uzdatniania wody i szlamów poprodukcyjnych.

POTĘŻNE ODWADNIANIE

ZALETY: 

38 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

FILTRACYJNA PRASA 
TAŚMOWA W WYKONANIU 
STANDARDOWYM ZOSTAŁA 
WYPOSAŻONA W:

AUTOMATYCZNĄ REGULACJĘ 
NATĘŻENIA TAŚMY;

AUTOMATYCZNĄ REGULACJĘ 
RUCHU TAŚMY;

SYSTEM OCZYSZCZANIA DYSZ 
“POPRZEZ JEDEN OBRÓT”;

ŁOŻYSKA O WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI NA 
WSZYSTKICH WAŁACH;

WAŁY O ZWIĘKSZONEJ 
NIEZAWODNOŚCI.

www.pl.ekoton.com



Z OPINII OTWARTEJ SPÓŁKI AK-
CYJNEJ „MOZYRSKIJ NPZ” :

“W czasie eksploatacji, urządzenia 
dostarczonego przez Firmę Nauko-

wo-Produkcyjną „EKOTON”, sprzęt 
wykazał się pracą niezawodną, sta-

bilną i wydajną, łatwością eksploatacji 
i oraz obsługi, wysoką odporność 
na korozję, niskim zużyciem energii 

(ustalona moc zespołu napędu elektrycznego PL-12 K z zagęsz-

czaczem – 3,3kW), wystarczającą wydajnością technologiczną 
(wilgotność odwodnianego osadu filtracyjnego wynosi od 81% 
do 84%). Wydajność faktyczna na mineralizowanym zagęszczo-

nym nadmiernym osadzie aktywnym wynosiła 15 m3/h”.

39
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Wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją: korpus ze 
stali nierdzewnej AISI 304, a silnie obciążone wały ze stali  
węglowej  pokryte są  warstwą polimeru;

Wysoka efektywność zagęszczania osadu dzięki 
specjalnemu systemowi „rozpulchniaczy”;

Automatyczny system sterowania taśmą oraz 
zabezpieczenie przed zejściem.

Możliwość wykonania z ochroną od rozpowszechniania 
zapachów.

ZAGĘSZCZACZ 
OSADU
Zagęszczacz jest wykorzystywany podczas pierwszego 
etapu odwadniania osadu przed podaniem na prasę 
filtracyjną, w celu podniesienia wydajności oraz jako 
urządzenie samodzielne w celu przygotowania osadu 
do napowietrzania w komorach lub w celu zmniejszenia 
obciążenia poletek osadowych.

ZALETY: 

40 Material – stainless steel 
and aluminium alloys
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Doboru optymalnych parametrów pracy, np.: rodzaju i 
dozy flokulantu do różnorodnych rzeczywistych wzorów 
osadu;

Przeprowadzenia badań i eksperymentów naukowych  
z różnorodnym osadem;

Odwadniania zgromadzonego osadu oddzielonego od 
urządzeń do oczyszczania;

Odwadniania osadu dennego z różnorodnych zbiorników 
wodnych;

Odwadniania osadu na oczyszczalniach lokalnych.

STACJA KOMPAKTOWA 
DO MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA 
OSADÓW
Stacje kompaktowe przeznaczone są do mechanicznego 
odwadniania osadów ścieków oraz osadów z uzdatniania 
wody i szlamów poprodukcyjnych na oczyszczalniach  
o wydajności z osadem wyjściowym do 8 m3/h.

MOŻNA WYKORZYSTAĆ W CELU:

STACJA KOMPAKTOWA DO 

MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA OSADÓW 
JEST PEŁNOWARTOŚCIOWYM 
MODUŁEM FUNKCYJNYM. 
MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA  
ZARÓWNO JAKO URZĄDZENIE  
MOBILNE, JAK I 
STACJONARNE.

41
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KOMOROWO-
MEBRANOWA 
PRASA  
FILTRACYJNA

“
Komorowo-membranowa prasa filtracyjna służy do odwadniania 
zarówno zawiesin przemysłowych, jak i ścieków pochodzących z 
gospodarstw domowych. Jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie 
maksymalnego stopnia rozdzielania faz na skutek działania wyso-

kiego  ciśnienia filtracji, płukania, prasowania i suszenia osadu

URZĄDZENIE O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI 
ODWADNIANIA SZEROKO STOSOWANE W 
RÓŻNYCH PRZEMYSŁACH

42 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

ZASTOSOWANIE 
PRZEMYSŁOWE:

METALURGIA; 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY; 

PRZEMYSŁ CHEMICZNY; 

PRZEMYSŁ WĘGLOWY; 

PRZEMYSŁ CEMENTOWY; 

PRODUKCJA KAOLINU, 
FAJANSU, PORCELANY; 

ODWADNIANIE ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH; 

ODWADNIANIE ŚCIEKÓW  
KOMUNALNYCH.

Wysokiej czystości filtrat dostarczany jest dzięki zastoso-

waniu gęstych tkanin filtracyjnych; 

Niska wilgotność osadu może być osiągnięta dzięki filtracji 
pod wysokim ciśnieniem, prasowaniu i suszeniu osadu;

Niska resztkowa zawartość filtratu podstawowego  
w osadzie osiągnięta jest w wyniku przemywania  
i suszenia osadu; 

Minimalne rozcięczanie substancji filtracyjnych do prze-

mywania filtratu przez płukanie wielostopniowe;

Niskie zużycie cieczy do płukania i powietrza podczas 
osuszenia dzięki połączeniu tych operacji z wyciskaniem; 

Wysoka wydajność;

Niskie zużycie energii; 

Niewielka ilość części ruchomych ułatwia konserwację; 

Łatwe odprowadzanie osadu uzyskane dzięki pionowemu 
ułożeniu płyt filtracyjnych;

Łatwe usuwanie filtratu przez system kolektorów; 

Oddzielanie płynów roboczych z wykorzystaniem za-

awansowanego systemu zaworowo-kolektorowego; 

Długa żywotność tkaniny filtracyjnej w wyniku jej bezru-

chu podczas pracy i regeneracji; 

Progresywny system sterowania.

ZALETY: 
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W RAZIE POTRZEBY MOŻLIWE JEST 
RÓWNIEŻ WYKONANIE PRASY FILTRA-
CYJNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE PŁYT 
MEMBRANOWYCH, KTÓRE POZWALAJĄ NA 
OTRZYMANIE DODATKOWYCH ZALET  
TECHNOLOGICZNYCH:

W momencie gwałtownego spadku 
wydajności, możliwość zwiększenie jej, przez 
wyeliminowanie operacji filtrowania;

Możliwość otrzymania odprowadzanego 
osadu  z pogorszeniem właściwości 
filtracyjnych zawiesiny;

Dodatkowa redukcja wilgoci w trakcie 
prasowania wysokim ciśnieniem;

Mniejsze zużycie cieczy do mycia i powietrza  
do osuszania osadu w porównaniu z 
pojedyńczą komorą membranową.
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Kompaktowa budowa; 

Niskie zużycie energii; 

Zużucie flokulantu odpowiada odpowiada jego zużyciu 
podczas odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej; 

Niskie zużycie wody płuczącej;

Odwadniają osady tłuste oraz zawierające naftę; 

Odwadniają osady zawierające piasek i inne ścierne 
substancje mineralne; 

Praktycznie nie wydają hałasu;

Są w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304; 

Łatwa eksploatacja - pracują głównie w trybie 
automatycznym.

ODWADNIACZ 
ŚRUBOWO-TALERZOWY 
MDQ

“
Odwadniacze przeznaczone są do mechanicznego 
odwadniania osadów ze ścieków produkcyjnych i z 
gospodarstw domowych. Rekomendowane są do 
odwadniania osadów ze ścieków na oczyszczalniach 
komunalnych o niskiej wydajności oraz w branży 
spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej, 
chemicznej, przerobu ropy naftowej i pozostałych  
branż przemysłu.

BARDZO NISKIE SPOŻYCIE ENERGII, RE-
AGENTÓW ORAZ WODY DO PŁUKANIA

ZALETY: 

44 Material – stainless steel 
and aluminium alloys

DEHYDRATOR FIRMY 
EKOTON TSURUMI 
OTRZYMAŁ NAGRODĘ 
GRAND PRIX NA 
MIĘDZYNARODOWYCH 
TARGACH MASZYN 
I URZĄDZEŃ DLA 
WODOCIĄGÓW  I 
KANALIZACJI WOD-
KAN 2013 (BYDGOSZCZ, 
POLAND).

Produkowane są 
we współpracy z 

firmą TsurumiPump 
(Japonia).

ODWADNIACZ ŚRUBOWY MDQ

ODWADNIACZ ŚRUBOWY MDQ

Ozd, Węgry

Sieczin, Węgry
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KONSTRUKCJA BĘBNA ODWADNIAJĄCEGO
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Kompaktowość i łatwość montażu. Główne kompo-
nenty takie jak: jednostki odwadniające z rzędami obra-
cających się talerzy, zbiornik flokulacji, zbiornik z wodą 
do przemywania, szafa sterownicza itp. są kompaktowo 
zamontowane w korpusie urządzenia. Dehydrator jest 
prosty w montażu, a do jego instalacji wymagane jest 
minimum przestrzeni;

Możliwość oczyszczania szlamów/osadu z zawar-
tością ropy. Konstrukcja systemu odwadniającego nie 
ulega zatykaniu, dlatego może być stosowana do prze-
twarzania tłustych szlamów i floto-pian. Przyjęty zakres 
osadu wstępnego - między 0,5% i 10%;

Niskie zużycie energii. Do pracy dehydratora wymaga-
na jest bardzo mała ogólna moc użytkowa. Do najwięk-
szego modelu ustalona moc wynosi jedynie 2,6 kW;

Niskie zużycie wody przemywającej. Bębny tarczowe 
regularnie, podczas pracy przemywane są  minimalną 
ilością wody, w określonych odstępach czasu;

Brak wtórnego zanieczyszczenia. Ponieważ jednostka 
odwadniająca jest całkowicie zamknięta a bębny tarczo-
we obracają się z bardzo małą prędkoścją, co zapobiega 
rozpryskiwaniu się osadu i maksymalnie zmniejsza 
przedostanie się oparów do otaczającej atmosfery. Urzą-
dzenie wyróżnia się niskim poziomem szumu i wibracji 
podczas pracy;

Prosta obsługa techniczna. Konstrukcja montażu jest 
bardzo prosta, dlatego obsługa techniczna jest całkiem 
łatwa, a procedury konserwacji odbywają się niezwykle 
rzadko.

WIELOTARCZOWY 
ODWADNIACZ JD

Dehydrator serii JD jest przeznaczony do odwadniania 
osadu organicznego wód ściekowych za pomocą 
tarczowo-bębnowego systemu i wysoko wydajnemu 
zbiorowi cząstek stałych przy niskim zużyciu energii.

ZALETY: 

Produkowane są 
we współpracy z 

firmą TsurumiPump 
(Japonia).
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NASZE SERWISY

WSTĘPNE BADANIA

URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ

WSPARCIE SERWISOWE

ONLINE SUPPORT

Ułatwiamy proces podejmowania decyzji. Gdy masz 
jakiekolwiek wątpliwości co do pracy naszych urządzeń 
możesz zamówić badania wstępne w twoim zakładzie!

Zależy nam żeby urządzenia EKOTON działały skutecznie 
dlatego bieżemy na siebie odpowiedzialność za 
uruchomienie sprzętu.

Mamy jeden z najlepszych serwisów wsparcia klientów 
w branży zarówno pod względem kosztu usług, jak i 
pod względem szybkości ich wykonywania;

Nasi najlepsi inżynierowie wspierają klientów 
online 24/7
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TECHNOLOGIE 
I URZĄDZENIA
do oczyszczania ścieków

19-300, Ełk, 
ul. Strefowa 9

+48 87 620 06 02
prodeko@prodeko.elk.pl
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