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Małe Zbiorniki JFC 

ZBIORNIK PS300 

Pojemność komory [l] 300 

Całkowita pojemność [l] 430 

Średnica [mm] 600 

Wysokość komory [mm] 1150 

Standardowa wysokość [mm] 2110 

Maksymalna wysokość [mm]* 3150 

Właz [mm] 400 
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ZBIORNIK PS150 

Pojemność komory [l] 150 

Całkowita pojemność [l] 280 

Średnica [mm] 640 

Wysokość komory [mm] 785 

Standardowa wysokość [mm] 1850 

Maksymalna wysokość [mm]* 2900 

Właz [mm] 400 

ZBIORNIK WWT-DRL 

Pojemność [l] 600 

Średnica [mm] 800 

Wysokość [mm] 1480 

Właz [mm] 590 

Pokrywa [mm] DN600 
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Zakres pojemności: 150 l-500 l: JFC oferuje szeroką gamę zbiorników, które mogą, ale wykorzystywane 

do różnych celów. Są one idealne do stosowania jako jednostki magazynowania wody, jako studzienki 

przepompowni, jako studnie wodomierzowe. Zbiorniki JFC są produkowane metodą formowania 

rotacyjnego z polietylenu wysokiej gęstości. 

* Istnieje możliwość zamówienia specjalnej, wydłużonej nadbudowy 



Średnie i Duże Zbiorniki JFC 
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ZBIORNIK WWT-01  

Pojemność komory [l] 2275 

Pojemność do wylotu [l] 2060 

Średnica [mm] 1350 

Wysokość komory [mm] 1800 

Standardowa wysokość [mm] 2475 

Maksymalna wysokość [mm]* 2875 

Właz [mm] 590 

Pokrywa [mm] DN600 

ZBIORNIK WWT-02 

Pojemność komory [l] 3780 

Pojemność do wylotu [l] 3470 

Średnica [mm] 1750 

Wysokość komory [mm] 1800 

Standardowa wysokość [mm] 2475 

Maksymalna wysokość [mm]* 2875 

Właz [mm] 590  

Pokrywa [mm] DN600 

Zakres pojemności: 700 l—4500 l. Unikalna konstrukcja zbiorników JFC pozwala na dużą pojemność 

zbiornika. Konstrukcja czynią je wytrzymalszymi niż zbiorniki z włókna szklanego. Dzięki uchwytom 

instalacja dużych zbiorników JFC jest szybsza, łatwiejsza, bezpieczniejsza. 

ZBIORNIK PS700 

Pojemność [l] 700 

Średnica [mm] 700 

Wysokość [mm] 2000 

Właz [mm] 590 

Pokrywa [mm] DN600 
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* Istnieje możliwość zamówienia specjalnej, wydłużonej nadbudowy 



Średnie i Duże Zbiorniki JFC 
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ZBIORNIK OS3000 

Pojemność komory [l] 3370 

Pojemność do wylotu [ l] 3100 

Szerokość [mm] 1200 

Długość [mm] 2160 

Minimalna wysokość [mm]** 2100 

Maksymalna wysokość [mm]** 2400 

Pokrywa [mm] 610 

ZBIORNIK WWT-01  

Pojemność komory [l] 4920 

Pojemność do wylotu [l] 4600 

Średnica [mm] 1750 

Wysokość komory [mm] 2265 

Standardowa wysokość [mm] 2940 

Maksymalna wysokość [mm]* 3340 

Właz [mm] 590 

Pokrywa [mm] DN600 
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W oparciu o nie firma JFC Polska produkuje osadniki gnilne, oczyszczalnie biologiczne Hydro-cycle 

i Aquapur. Są one również idealne do gromadzenia ścieków tj. do stosowania jako zbiorniki 

bezodpływowe, których montaż dzięki małemu ciężarowi jest znacznie ułatwiony—nie jest wymagane 

użycie ciężkich i drogich dźwigów. betonowych.  

* Istnieje możliwość zamówienia specjalnej, wydłużonej nadbudowy 

** W zestawie teleskopowa nadbudowa 



Hydro-cycle 
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Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Hydro-Cycle jest instalacją dostosowaną dla 2—50 osób. Jest to 

trzykomorowy system, składający się z osadnika wstępnego (komora 1), reaktora biologicznego (komora 2) oraz 

osadnika wtórnego (komora 3). Przeznaczeniem instalacji jest oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych do 

przyjaznego środowisku poziomu umożliwiającego odprowadzenie wody bezpośrednio do cieku wodnego lub 

do gruntu przez np. studnię chłonną. System ten jest przystosowany do odbioru ścieków z gospodarstw 

domowych.  

WLOT WYLOT 

I III II 

Certyfikat na zgodność z normą EN 12566-3 

Doskonała skuteczność—19/27/5 mg/l (BZT5/Zawiesina/N-NH4) 

Zewnętrzna szafa elektryczna—ochrona 

Solidna wytrzymała konstrukcja - wykonane z polietylenu 

Właz zamykany pokrywą—bezpieczeństwo 

Łatwy montaż 

Cechy & Zalety 

Pierwsza komora to osadnik 

wstępny, do którego wpadają ścieki 

surowe. Odbywa się w nim wstępne 

oczyszczanie ścieków zachodzące 

w wyniku procesu sedymentacji 

części stałych zanieczyszczeń 

i flotacji.  

ZASADA DZIAŁANIA 

Trzecia komora to osadnik wtórny, w którym 

ścieki zostają oczyszczone z pozostałych 

drobnych ciał stałych poprzez ich opadanie na 

dno komory. W efekcie następuje dalsza 

redukcja zawartości zawiesiny. Ścieki 

oczyszczone i sklarowane opuszczają 

oczyszczalnię. Oprócz tego w osadniku 

wtórnym ma miejsce recyrkulacja osadu z dna 

komory i ciągły transport do osadnika 

wstępnego w celu ponownego rozkładu.  

Druga komora pełni rolę reaktora biologicznego. 

Następuje tu rozwój bakterii na powierzchniach 

umieszczonego wewnątrz komory plastikowego 

medium. Wzrost bakterii możliwy jest dzięki 

dostarczaniu tlenu przez umieszczony przy dnie komory 

dyfuzor wytwarzający pęcherzyki powietrza. 

Wytworzona flora bakteryjna oczyszcza wodę – 

redukuje poziomy BZT5, CHZT, zawiesiny, fosforu oraz 

związków amoniaku.  



Aquapur 
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Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Hydro-Cycle jest instalacją dostosowaną dla 2—50 osób. Jest to 

dwukomorowy system składający się z osadnika wstępnego i reaktora biologicznego. 

Aquapur pracuje w technologii SBR – zapewnia skuteczność oczyszczania i niski koszt eksploatacji. 

Przeznaczeniem instalacji opartej na oczyszczalni Aquapur SBR jest oczyszczanie ścieków bytowych do poziomu 

przyjaznego środowisku. System Aquapur jest przystosowany do odbioru ścieków z gospodarstw domowych.  

Oczyszczalnia SBR Aquapur posiada pełny raport oraz certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 12566-

3+A2:2013. Stanowi to niezależną weryfikację skuteczności oczyszczania, trwałości, szczelności i wytrzymałości 

oczyszczalni.  

Certyfikat na zgodność z normą EN 12566-3 

Doskonała skuteczność—18,1/33/5,3 mg/l (BZT5/Zawiesina/N-NH4) 

Bardzo niskie zużycie prądu— 0,102 kWh/dobę·osobę* 

Solidna wytrzymała konstrukcja - wykonane z polietylenu 

Właz zamykany pokrywą—bezpieczeństwo 

Łatwy montaż 

Cechy & Zalety 

Pierwsza komora pełni funkcję 

osadnika gnilnego i zbiornika 

buforowego. Odpowiada za wstępne 

oczyszczanie ścieków i wyrównywanie 

obciążeń spowodowanych 

nierównomiernym dopływem ścieków. 

Ścieki zostają pozbawione 

zanieczyszczeń stałych oraz tłuszczy 

i olei dzięki zachodzeniu 

grawitacyjnych procesów sedymentacji 

i flotacji. Z niej ścieki są sekwencyjnie 

dozowane pompą mamutową do 

komory drugiej.  

ZASADA DZIAŁANIA 

W drugiej komorze zachodzi oczyszczanie biologiczne – pełni ona rolę 

biologicznego reaktora osadu czynnego. Następuje tu wzmożony 

rozwój mikroorganizmów, który jest możliwy dzięki optymalnej dawce 

tlenu. Tlen dostarczany jest za pomocą wytwarzającego pęcherzyki 

powietrza dyfuzora, który umieszczono przy dnie komory. 

Wytworzona flora bakteryjna oczyszcza wodę i redukuje poziom 

zanieczyszczeń. Oprócz tego w tej komorze ma miejsce recyrkulacja 

osadu do komory pierwszej oraz odprowadzenie ścieku 

oczyszczonego.  

WLOT WYLOT 

II I 

* przy założeniu zrzutu ścieków wynoszącego 150l/24dobę·osobę
 



Osadniki gnilne 
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Osadniki gnilne stosuje się do oczyszczania surowych ścieków domowych do 

poziomu, który nadaje się do odprowadzania do gruntu poprzez 

rozsączanie. W osadniku gnilnym zachodzi proces separacji i fermentacji 

osadu przy pomocy bakterii beztlenowych. Zanieczyszczenia rozdzielają się 

na ciała stałe, które opadają na dno zbiornika, substancję lekką, która 

w formie kożucha unosi się na powierzchni ścieków oraz na substancje 

rozpuszczające się w wodzie. Dodatkowo w procesie oczyszczania bierze 

udział specjalny filtr, mający za zadanie przefiltrowanie cieczy która 

wypływa z osadnika gnilnego do studzienki rozdzielczej. Wielkości 

osadników gnilnych zostały wyszczególnione w tabeli. 

Certyfikat na zgodność z normą EN 12566-1 

 Wlot i wylot DN110/160* 

Lekki i łatwy w obsłudze 

Solidna wytrzymała konstrukcja – wykonane z polietylenu 

Pokrywa Ø600mm – dostęp 

Łatwy montaż 

Cechy & Zalety 

* dla 2000l, 3400l, 4500l zbiorników
 

Kod 

produktu 

Pojemność 

[l] 

Kod 

produktu 

zbiornika 

SEPT2000 2000 WWT-01  

OSG3000 3000 OS3000 

SEPT3400 3400 WWT-02 

SEPT4500 4500 WWT-03 
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Przepompownie 
Przepompownie stosuje się wszędzie tam, gdzie 

nie jest możliwe zapewnienie przepływu 

grawitacyjnego. JFC Polska produkuje 

przepompownie ścieków surowych 

i oczyszczonych. 

W tabeli poniżej podano pojemności 

przepompowni.  
Certyfikat na zgodność z normą EN 12050-1 i 12050-2 

Solidna wytrzymała konstrukcja – wykonane z polietylenu 

Pokrywa dostępna w czarnym lub zielonym kolorze 

Cechy & Zalety 

Kod produktu zbiornika Pojemność [l] 

PS150 150 

PS300 300 

WWT-DRL  500 

PS700 700 

WWT-01  2000 

WWT-02 3400 

WWT-03 4500 



Akcesoria 
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STUDZIENKA ROZDZIELCZA SR 

Liczba wyjść 5 

Średnica [mm] 480 

Wysokość [mm] 565 

Właz [mm] 425 

Pokrywa [mm] DN490 

KOMORA DRENAŻOWA HC-800 

Wysokość [mm] 800 

Szerokość [mm] 1265 

Długość [mm] 2325 

Pojemność nominalna [l] 1400 

Długość po instalacji [mm] 2175 
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Do akcesoriów oferowanych przez JFC Polska zalicza się: studzienki rozdzielcze, komory drenażowe, 

pokrywy, nadbudowy zbiorników. 

NASADKA DO KOMORY DRENAŻOWEJ 

Wysokość [mm] 800 

Szerokość [mm] 1265 

STUDZIENKI ROZDZIELCZA 

Z NADBUDOWĄ 

Liczba wyjść 5 

Średnica [mm] 480 

Wysokość [mm] 1364 

Właz [mm] 425 

Pokrywa [mm] DN490 



Akcesoria 
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POKRYWA WWT-L 

Średnica [mm] 680 

Wysokość [mm] 110 

Właz [mm] 590 

Nośność [kg] 150 

REWIZJA WWT-R 

Średnica [mm] 790 

Wysokość [mm] 730 

Właz [mm] 590 

PODWÓJNA RWIZJA WWT-DR 

Średnica [mm] 790 

Wysokość [mm] 1480 

Właz [mm] 590 

Pokrywa [mm] DN600 

Do akcesoriów oferowanych przez JFC Polska zalicza się: studzienki rozdzielcze, komory drenażowe, 

pokrywy, nadbudowy zbiorników  



JFC Polska Sp. z o.o. 

Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka  

Tel: +48 725 869 173,  

Tel: +48 29 757 80 98,  

Tel: +48 29 757 83 77 

Fax: +48 29 7578201 

E-mail: anna@jfcpolska.com 

E-mail: info@jfcpolska.com 

Web: www.jfcpolska.com 

Ostrzeżenie: Uważa się, że wszystkie informacje podane w niniejszej publikacji są prawidłowe, ale produkty sprzedawane przez naszą firmę podlegają ciągłemu ulepszaniu. 

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia o nich. Prawa autorskie zastrzeżone przez JFC. 


