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Urządzenie dozujące  - Instrukcja Obsługi i Konserwacji 

 

Urządzenie dozujące jest produkowane i sprzedawane przez 

Biotech Group Sp. z o.o. Nieupoważniona modyfikacja urządzenia 

jest zabroniona, firma nie będzie ponosić żadnej 

odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek uszodzeń.  

 

Główne części urządzenia: 

 

• 200 L plastikowa beczka 

• Przewód grzejny 

• Termostat 

• Sprężarka (opcjonlniel) 

• Zawór kulowy 

• Timer (opcjonalnie) 

• Siłownik zaworu (opcjonalnie) 

• Wyłącznik różnicowoprądowy 

 

 

 

Projekt 

 

Projekt urządzenia może różnić się w zależnosci od wymagań. W przypadku urządzenia dozującego okresowo 

opróżnianie jest dokonywane ręcznie za pomocą ręczenie obsługiwanego zaworu kulowego. W przypadku 

urządzenia dozującego zawór z napędem silnikowym sterowany timerem zapewnia opróżnianie w ciągu dnia. 

Aby ustawić timer należy przeczytać załączony opis. 

 

Aktywacja i mieszanie produktu do bioaugumentacji jest przeprowadzane poprzez napowietrzenie beczki 

kompresorem. 

 

W przypadku zewnętrznego ogrzewania urządzenia, jest ono zapewniane przez przewód grzejny i termostat, a 

zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest izolowana. 

 

Obsługa 

 

Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy odłączyć zasilanie urządzenia. Urządzenie należy wypełnić 

czystą wodą. Należy upewnić się, że przed wykonaniem tej czyności zawory są zamknięte. Zbiornik należy 

wypełnić do połowy wodą, a następnie dodać produkt do bioaugumentacji w dawce podanej w instrujcji 

dozowania. Następnie należy uzupełnić zbiornik wodą do zaznaczonego poziomu. Należy włączyć zasilanie i 

proces aktywacji/dozowania rozpocznie się.  
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• W przypadku stałego dozowania zawartość zbiornika jest stale zwalniana 

w ciągu dnia za pomocą zaworu z napędem silnikowym sterowanego 

timerem.  

 

• W przypadku okresowego dozowania zawartość zbiornika jest zwalniana 

ręcznie raz dziennie po 24-godzinnej aktywacji.  

 

 

Należy okresowo oczyszczać dno 

zbiornika z osadu za pomocą 

strumienia wody pod ciśnieniem i 

opróżniać poprzez otwór dozujący.  

 

Powyższy proces należy przeprowadzać codziennie. Produkt 

należy wymieszać z wodą przed dodaniem do zbiornika.  

 

W przypadku dozowania do realtorów biologicznych temperatura 

urządzenia powinna być ustawiona do temperatury reaktora 

odbierajacego  (±1°C). Ustawienie temperatury należy sprawdzać 

co tydzień.  

 

Konserwacja 

 

Prosimy skontaktować się z Biotech Group Sp. z o.o. przed 

przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji lub naprawy 

urządzenia.  

 

Przed konserwacją lub naprawą należy odłączyć urządzenie od 

żródła zasilania. Części elektryczne urządzenia są zabezpieczone 

przed rozpryskującą się wodą, niemniej jednak, należy unikać kontaktu z wodą. Należy zapewnić również 

ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła 

zasilania z uziemieniem. Dotykanie części elektrycznych jest niebezpieczne. Urządzenie jest wyposażone w 30 

mA wyłącznik różnicowoprądowy. 

 

W przypadku awarii spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub konserwacją, które nie zostały 

przeprowadzone przez Biotech Group sp. z o.o. gwarancja zostanie utracona.  


