Na co
zwróci© uwag¸
przy wyborze
oczyszczalni
biologicznej?
W tym miejscu spojrzymy na wyzwanie dotyczČce wyboru przydomowej oczyszczalni Ƒcieków z perspektywy inwestycyjnej.
Istnieje tak wielu producentów i tak wiele parametrów, które naleǏaųo by porównađ, Ǐe dokonanie bardzo precyzyjnego wyboru
opartego na dogųħbnej analizie jest praktycznie… niewykonalne. Jak wiħc wybrađ najlepszČ opcjħ? Do tego zadania zebraliƑmy
zespóų najlepszych specjalistów, którzy postawili siħ w roli inwestorów i zwrócili uwagħ na szalenie istotne kwesƟe. Wnioski
przedstawiamy w 4 uproszczonych punktach:
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Od stycznia 2016 zgodnie z rozporzČdzeniem Ministra _rodowiska (Dz. W. z 2014. Poz. 1800), oczyszczalnia musi speųniađ
normħ EN-PN 12566-3:2005 + A2:2013 (przedrostki EN-PN 12566-3:2005 czy EN-PN 12566-3:2005 + A1:2009 – sČ powszechnie uznawane jako niezgodne z obowiČzujČcym prawem). Jako inwestorzy musimy minimalizowađ ryzyko. Przy montaǏu
oczyszczalni z normČ niezgodnČ z obowiČzujČcym prawem (nawet przy akceptacji urzħdu gminy), nadal istnieje duǏe zagroǏenie, Ǐe taki zbiornik zostanie skontrolowany przez inne jednostki. W skrócie: Unikajcie kųopotów.
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WytrzymaųoƑđ zbiornika, którČ moǏna stwierdziđ po deklaracji wųaƑciwoƑci uǏytkowych. GeneralizujČc, zbiorniki z Ǐywic
poliestrowych sČ znacznie trwalsze od zbiorników z polietylenu. DecydujČca jest jednak wartoƑđ ile metrów pod gruntem
wg deklaracji producenta moǏna taki zbiornik zakopađ. JeǏeli ta wartoƑđ jest mniejsza od 1 m naleǏy bardzo uwaǏađ. Oprócz sių
naporu ziemi dochodzi teǏ szereg innych sių dziaųajČcych na takČ oczyszczalniħ (m.in. siųa zasysania przy wybieraniu). W trakcie
uǏytkowania naszej przydomowej oczyszczalni Ƒcieków moǏe dojƑđ do koniecznoƑci nasypania gruntu i co wtedy…? wymieniađ
oczyszczalniħ? – zalecamy wiħc zwrócenie na ten aspekt duǏej uwagi.
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Jako inwestorzy chcemy wspóųpracowađ z rzetelnymi firmami, dlatego waǏne jest by kupowađ od sprawdzonych dostawców. Ich wiarygodnoƑđ moǏemy sprawdziđ w szybki sposób na kilka sposobów:
– Ile lat sČ na rynku,
– Czy posiadajČ jakieƑ wyróǏnienia/odznaczenia,
– Czy znajdziemy w Internecie na ich temat jakieƑ opinie,
– MoǏna teǏ pokusiđ siħ o zbadanie sprawy w instytucjach takich jak np. krajowy rejestr sČdowy,
– Czy na swojej stronie bČdǍ materiaųach nie wprowadzajČ klienta w bųČd (np. podajČc nieaktualnČ normħ).

Wspóųpraca z firmami godnymi zaufania daje nam ogromne bezpieczeŷstwo w temacie.
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I ostatnia, czħsto najwaǏniejsza kwesƟa – cena. NaleǏy zwróciđ uwagħ, Ǐe w tym segmencie droǏsze nie zawsze znaczy
lepsze. JeǏeli wybrana przez Paŷstwa przydomowa oczyszczalnia biologiczna speųnia powyǏsze 3 pkt. Najlepszym rozwiČzaniem jest wybranie najtaŷszej opcji!!! Ten produkt ma byđ przede wszystkim efektywny, a droǏsze rozwiČzania wcale nie bħdČ
lepiej oczyszczaųy Ƒcieków czy dųuǏej funkcjonowaųy.
Zachħcamy wiħc by inwestowađ rozsČdnie. Przydomowa oczyszczalnia EKO-BIO to inwestycja na kilka pokoleŷ. Po wiħcej informacji zapraszamy pod numerem 506-226-116 lub zapoznanie siħ na stronie www.oczyszczalnia.net
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