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Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków   terra-star

Zastosowanie:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków terra-star przeznaczona jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych 
(ChZT: 300–1000 mg O /l, BZT : 150-500 mg O /l, Z: 200-700 mg/l) lub ścieków o podobnej charakterystyce.2 5 2

Technologia pracy:
Oczyszczalnia terra-star pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem 
biologicznym. Dzięki dużym objętościom komór oczyszczalni, systemowi regularnego dozowania ścieków 
do bioreaktora oraz korzystnej konstrukcji bioreaktora, oczyszczalnia osiąga bardzo wysokie wyniki 
oczyszczania ścieków potwierdzone eliminacją ChZT, BZT , Zawiesiny, N oraz P. 5

Oczyszczalnia terra-star składa się z:

Certyfikat CE
Oczyszczalnia terra-star przeszła pomyślnie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, 
posiada oznaczenie CE gwarantujące jej wysoką jakość.
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Dwuzbiornikowa oczyszczalnia terra-star to oczyszczalnia wysokiej jakości wyposażona w najkorzystniejszy 
system do oczyszczania ścieków z domu jednorodzinnego. To hybrydowy układ oczyszczania biologicznego 
- niskoobciążonego osadu czynnego ze złożem zanurzonym. Stopień biologiczny posiada drobnopęcherzykowe 
dyfuzory, wytwarzające układ mieszający ścieki i zmuszający je do wielokrotnego przepływu przez wnętrze 
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złoża. Powierzchnia wewnętrzna złoża wynosi od 50 do 200 m . Oczyszczalnia wyposażona jest w króćce 
wlotowe i wylotowe umocowane na stałe w konstrukcji zbiorników. Każdy ze zbiorników posiada na odpływie 
filtr szczelinowy. Przemyślane dozowanie ścieków z osadnika wstępnego do bioreaktora pozwala układowi 
biologicznemu na elastyczną, równą i wysokowydajną pracę. terra-star pracuje wydajnie w warunkach 
niskiego obciążenia (urlop), przy obciążeniu standardowym oraz w stanie przeciążenia (goście). 

Właściwości oczyszczalni terra-star:
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6. Dane techniczne

7. Przykłady odprowadzania ścieków oczyszczonych:

8.  Gwarancja:

Gwarancja - 10  lat  !
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rozsączanie oczyszczonych ścieków poprzez studnię chłonnąrozsączanie oczyszczonych ścieków poprzez drenaż pakietowy
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Oczyszczalnie terra-star produkowane są z niezwykle odpornego na działania środków chemicznych oraz bardzo 
wytrzymałego na obciążenia statyczne materiału HD PE. To pozwala producentowi na udzielenie 10 letniej 
gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne oczyszczalni: zbiornik, nadstawki, pokrywy włazów itp.

Typoszereg oczyszczalni ścieków terra-star

Ilość użytkowników  -   RLM 1-5 6-9 10-12

Min. pojemność brutto oczyszczalni 5000
(2500x2)

6000
(2800+3200)

7000
(3500 +3500)

Min. pojemność netto oczyszczalni 4560
(2280x2)

5500
(2600+2900)

6440
(3220x2)

Max. przepustowość dobowa 0,75 1,35 1,8

Ilość zbiorników oczyszczalni 2 2 2

Długość całkowita oczyszczalni 3680 
(1840x2)

4360
 (2070+2290)

5040 
(2520x2)

Szerokość oczyszczalni 1300 1300 1300

Wysokość oczyszczalni bez nadstawek 1580 1580 1580

Wysokość nadstawki 600 600 600

Średnica wew. włazu 600 600 600

Moc dmuchawy   35 35-51 51
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®
terracon-pol  spółka z o.o.

Produkcja wg norm PN-EN ISO 9001:2009 ; PN-EN ISO 14001:2005 
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