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Пълнене на пластмасови резервоари ECOBOX Полагане на пластмасови резервоари за ECOBOX

Инструкция за монтаж на полиетиленов резервоар тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ
Трябва да е направен изкоп съобразен с размерите и котите посочени в чертежа. За по-лесен монтаж и свързване на 
тръбната система са нужни около 50 см между стените на изкопа и резервоарите. След изпълнението на изкопа дъното се 
уплътнява и се изпълнява 10 cm подложка от трамбована баластра с едрина на зърната от 4 mm до 16 mm, върху която 
се отлива 10 cm бетонова подложка от бетон B15. Върху бетоновата подложка се излива стоманобетонна плоча с долна 
решетъчна армировка по отделен конструктивен проект.
Преди наливането на бетоновата смес трябва да бъдат заложени куките, за които да се захванат полиестерните колани, 
придържащи резервоарите. Местата на куките са показани на монтажния план за съответната ситуация и вид на пречис-
твателното съоръжение. Чакащите куки се изпълняват от неръждаема стомана Ø20 mm. Полагането става след като под-
ложката е готова и е придобила необходимите якостни качества. Резервоарът трябва да се провери за фабрични повреди 
или пукнатини в следствие на складирането и транспортирането му. След тази проверка той може да се положи в изкопа.
Спускането на резервоара в изкопа става с кран, повдигащо съоръжение или чрез въжета. Спускането трябва да става 
внимателно и бавно, без да се наранят резервоарите. При самото захващане на резервоарите, в случай на спускане с 
кран - да се прецени центъра на тежестта, за да се избегне евентуалното изхлузване или сплескване на резервоарите. 
Минималното покритие, което се изисква над резервоарите, е 0.50 m, а максималното може да достигне до 0.70 m. За да 
бъдат достъпни за ревизия и ремонт, резервоарите се оборудват с дистанциращи пръстени-удължители DN600. В случай, 
че е необходимо да се монтират в зона с трафик, трябва да се направи стоманобетонова покривна плоча, която да поеме 
натоварването от трафика.
След полагането на резервоара в изкопа, върху готовата подложка трябва внимателно да се уплътни в дънната му част с 
пясък и баластра с едрина на частиците от 4 mm до 16 mm. Да се обърне специално внимание при трамбоване на обратна-
та засипка в областта под средната част на резервоара и около страничните стени, но най-вече в зоната под резервоарите. 
Трябва да се уверите, че в близост до резервоара няма остри предмети, които могат да го наранят. 
По време на инсталацията резервоарът трябва да бъде запълнен частично с вода, т.е. водното ниво по време на инстала-
цията да отговаря винаги на височината на уплътнената засипка. Това се изисква с цел стабилизиране и правилно пози-
циониране на резервоара. Резервоарът трябва се фиксира към земята с помощта на неразтегливи полиестерни колани 
с номинален капацитет 2500 кг., захванати за предварително заложените куки в стоманобетоновата плоча или бетонова 
подложка.Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

ВХОД
отпадна
вода 

ВХОД
отпадна
вода 

ВХОД
отпадна
вода 

ВХОД
отпадна
вода 

ВХОД
отпадна
вода 

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР С ВОДА

СТЪПКА 1 - ПОЗИЦИОНИРАН ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАР ВЪРХУ ГОТОВА 
ОСНОВА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОСНОВАТА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 2 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 3 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА 
ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА 
ЗАСИПКА ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ЗАПЪЛВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА 
БЕЗ ОТСТРАНИ ДА Е УКРЕПЕН С ОБРАТНА УПЛЪТНЕНА ЗАСИПКА!!!

СТЪПКА 4 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 5 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА 
ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА 
ЗАСИПКА ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 6 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 7 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА 
ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА 
ЗАСИПКА ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 8 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО КОТА ТЕРЕН. 
ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА 
ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.
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Позиция Код Описание Количество Ед.
Мярка

E.1 ECO-TJ12000 Резервоар  12 000 литра 1 бр.

E.2 ECO 
Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP Удължител DN600 2 бр.

E.3 ECO-BELT Полиестерен колан за натоварване 2500 кг с тресчотка и куки 3 бр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕН ТИП ECO-TJ12000

ЗАБЕЛЕЖКА:

ПРИ РЕЗЕРВОАРИ ТИП ECO-TR И ECO-TJ, МАКСИМАЛНОТО ПОКРИТИЕ НАД ТЕМЕ РЕЗЕРВОАР (H покр. max) Е 0.7 МЕТРА .

ПРИ РЕЗЕРВОАРИ ТИП ECO-T, МАКСИМАЛНОТО ПОКРИТИЕ НАД ТЕМЕ РЕЗЕРВОАР (H покр. max) Е 1.5 МЕТРА ПРИ ЛИПСА НА 
ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ И 1.0 МЕТРА ПРИ ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ ДО 1.0 МЕТЪР ПОД КОТА ТЕРЕН.

ОФЕРТАТА НЕ ВКЛЮЧВА СМР, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗКОПИ, НАСИПИ, МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, НАПРАВАТА НА БЕТОНОВА 
ПОДЛОЖКА ЗА РЕЗЕРВОАРИТЕ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ, АКО СЕ НАЛАГА ТАКОВА.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ПОКАЗВАЩ , ЧЕ НЯМА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ В ЗОНАТА НА МОНТАЖ НА 
РЕЗЕРВОАРИТЕ, ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА И ПОДЛОЖНИЯТ БЕТОН, МОГАТ ДА ОТПАДНАТ, КАКТО И 
ЗАКРЕПВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРИТЕ КЪМ ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИЕСТЕРНИ КОЛАНИ 
ECO-BELT, СЪЩО МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ ПОЛИЕСТЕРНИТЕ КОЛАНИ 
ECO-BELT МОГАТ ДА СЕ ПРИСПАДНАТ.
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H покр. min = 0.50 m
H покр.max = 0.70 m

3

трамбована баластра с едрина на зърната от 
4 до 16 mm - 10 cm

анкерираща кука от неръждаема 
стомана Ø20 mm - 6 бр.

фундаментна плоча по отделен конструктивен 
проект армировка по отделен конструктивен проект 

трамбована баластра  30 см - обратна засипка

трамбована баластра  30 см - обратна засипкаподложен бетон В15 - 10  cm

H покр.min = 0.50 m
H покр. max = 0.70 m

E.2

E.1

E.2

E.1

E.3

E.1

E.3

E.3

E.3

E.3E.3

E.3

150

32
0

150

100

99°

Ø14
0

Ø14
0

Ø
20

770



PIPES FOR LIFE ECOBOX ЕКОСИСТЕМИ

ECOBOX – са модулни пречиствателни станции за третиране на отпадни битово-фекални води от 
                            къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, 
                            обществени и административни сгради, населени места. 
                            Приложими в зони, без изградена  канализация и на места където не е рентабилно 
                            изграждане на улична битово-фекална канализация. 

ECOBOX отговаря на:
НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. 
НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г.
БДС EN 12566-3 от 4 до 52ЕЖ(1)

Немският стандарт ATV-122 от 50 до 500 EЖ(1)

Заустването на отпадъчни води след пречистването им е възможно във втора или трета категория водоприемник (дерета, 
реки, канали и др.) или в почвата.

Капацитет на системата - от 4ЕЖ до 500 ЕЖ(1)

При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.

Технология на пречистване
Механично стъпало - утаителна част.
Биологично стъпало - биобасейн с циклично действие - SBR (цикличен, непроточен реактор).
Времетраене на един цикъл 8 часа или три цикъла на денонощие.
Технологията е проста, без механични части и помпи, тъй като по-простичките неща се обслужват и експлоатират по-
лесно, но в същото време е много ефективна.
Най-общо казано, процесът на пречистване е взаимстван от природата – утаяване в даден воден басейн (езеро), след което 
водата тръгва по поточета където се аерира минавайки през камачета и т.н.. 
Принципът е същия но се използват по-малки съдове (резервоари), тръбни връзки и аериращи системи.
Пречистването на отпадъчната вода започва след две седмици от старта на технологичния процес и първоначално зареждане 
с активна биомаса. Ефектът на пречистване се постига след четвъртата седмица от стартиране на технологичния процес. 
Това е необходимият период за развитието на активна биомаса от бактерии и микроорганизми, известни още като активна 
утайка, посредством която става биохимичното пречистване на отпадъчните води. Вземането на проби за изследване на 
пречистената вода трябва да е след четвъртата седмица от старта на технологичния процес.
При сезонно ползване на системата максималното време, за което активната утайка може да не бъде захранвана с 
отпадъчна вода е до два месеца, като в този период аерирането на активната утайка не трябва да спира. След това време 
една част от бактериите загиват, а друга част се превръщат в спори. В това състояние съоръжението може да не се ползва 
(да бъде в „изчакващ“ режим) от 3 до 6 месеца. При нов старт на системата и захранване с отпадъчна вода спорите отново 
се превръщат в активна биомаса, като това не изключва необходимостта от външно захранване с активна биомаса.
ECOBOX работи с „еърлифт” система, чрез която се осъществява транспортирането на отпадната вода и утайките между 
отделните резервоари, както и отвеждането на пречистената вода. Това решение елиминира необходимостта от използва-
нето на механични елементи, монтирани в самите резервоари. Аерацията в реакторния резервоар се осъществява, чрез 
мебранни дефузери, монтирани на дъното на резервоара. 
Подаването на въздух към „еърлифт” системата и мембранните дифузери се извършва от компресори, и се контролира чрез маг-
нитни клапани. Контролното табло, компресорите и магнитните клапани са монтирани в контролни кутии извън съоръжението.

(1)
ЕЖ-Еквивалентен жител-единица 

за приравняване на вида ползватели 
(легла, места, служители и т.н.), към 
жители.

контролно табло

компресор -еърлифт 
система и мембранни 
дифузери

регулатори (магнитни 
клапани) за контрол на 
подавания въздух към 
еърлифт системата и 
мембранните дифузери

контролна кутия

Предимства на ЕCOBOX

 ● Широка гама: 4ЕЖ – 500ЕЖ (При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.)

 ● Безпроблемна експлоатация, гарантирана от доказалата се във времето немска технология използвана в съоръжението.

 ● Гарантиран ефект на пречистването – над 98%.

 ● Високо качество на вложените материали.

 ● Гарантирана водоплътност на всички съоръжения.

 ● Съответства на нормативните изисквания – безпроблемно приемане от басейнова дирекция

 ● Резервоар – Компактен/Оребрен; лесен за инсталация; пести време; дълъг експлотационнен живот (минимум 20 г.)  

2 г. гаранция на цялото съоръжение. 

 ● Бърз и лесен монтаж поради ниското тегло на съоръженията. 

 ● Голям обем на утаителните резервоари (възможна изработка по поръчка на клиента) – нисък разход за поддръжка и 

обслужване.

 ● Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.

 ● Пълно автоматизация на целия процес-лесно и удобно управление.

 ● Нисък разход на електроенергия. 

 ● Използване на пречистените води за поливане (безконтактно), повторно използване за промиване на WC.

 ● Липса на миризми.

ECOBOX или „Изгребна яма” (водоплътен бетонов резервоар)?
Използвнето на изгребна яма, е обвързано с изграждане на бетонов резервоар с необходимата хидроизолация за акумули-
ране на определен обем отпадни води. Първоначалните инвестиции са ниски, но в експлоатационно отношение разходите 
нарастват, поради няколкократното почистване и транспортиране до най-близката градска пречиствателна станция. 
Системите ECOBOX изискват първоначално по-висока инвестиция, но разходите за почистване са в пъти по-ниски, поради 
факта, че се почиства по-малък обем  и то на интервали от 1 до максимум 3 пъти годишно. Също така има възможност за 
увеличаване на капацитета на съоръжението при необходимост, поради факта че системата е модулна. 

Примерът показва, че след 9 месеца бихте си възвърнали по-голямата първоначална инвестиция.

Еднофамилна къща 4ЕЖ=600л/ден
Водоплътен СтБ изгребен 

резервоар 8 м³
ECOBOX 4 ЕЖ РАЗЛИКА

Първоначална инвестиция в левове с ДДС 1850 6135 -4285

Интензивност на почистванията за година 26 2

Разходи за почистване в лева с ДДС 240 240

Разходи за почистване за година в лева с ДДС 6240 480 5760

Период от време за покриване на разликата от първоначалната инвестиция в месеци 9

Видове резервоари
За системата се използват оребрени резервоари ECO-TPV от сглобяеми полипропиленови елементи, заварени един за 
друг, както и оребрени полиетиленови резервоари ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ, ротационно изляти, с дебелина на стените 
12 mm. Всички съдържатели са снабдени с ревизионни отвори с диаметър DN600. При необходимост са възможни и 
допълнителни ревизионни отвори с диаметър DN600 или DN800.
Резервоарите са с различен обем в завсимост от капацитета на съоръжението, обурудвани с необходимите ревизионни 
отвори и капаци, които могат да бъдат полиетиленови, чугунени или от полимер бетон и не допускат появата на миризми 
извън съоръжението.

ECO-T3000
ECO-T5000

ECO-TR3500
ECO-TR5000
ECO-TR6000

ECO-TJ8000
ECO-TJ10000
ECO-TJ12000
ECO-TJ15000
ECO-TJ17000
ECO-TJ20000
ECO-TJ22000
ECO-TJ25000
ECO-TJ27000
ECO-TJ30000
ECO-TJ35000
ECO-TJ40000
ECO-TJ45000
ECO-TJ50000

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните. Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

отпадъчна 
вода

първична утайка + ИАУ  
от биореактор

избистрена 
отпадъчна вода

избистрена
пречистена  
вода

излишна 
активна 
утайка

утаена 
активна утайка 

Утаител + Буфер Биореактор

ИАУ

ECO-TPV_800-580
ECO-TPV_800-620
ECO-TPV_800-705
ECO-TPV_800-745
ECO-TPV_800-825
ECO-TPV_800-865
ECO-TPV_800-910
ECO-TPV_1000-1015
ECO-TPV_1000-1110
ECO-TPV_1000-1210
ECO-TPV_1000-1400
ECO-TPV_1000-1495
ECO-TPV_1000-1590
ECO-TPV_1000-1685

ECO-TR2350-V
ECO-TR2700-V


