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Informacje ogólne
Aktualna oferta handlowa MEPROZET Sp. z o.o. obejmuje zbiornikowe przepompownie przydomowe
budowane na bazie zbiorników o średnicach 800mm i 1000mm.
Przepompownie typu "BS", "BVS" oraz “PES” przeznaczone są do odprowadzania ścieków z niewielkich
obiektów (np. pojedynczych gospodarstw domowych). Ze względu na małe gabaryty i prostą konstrukcję
prace związane z montażem, uruchomieniem i późniejszą eksploatacją przepompowni, są łatwe do
wykonania.

Charakterystyka konstrukcyjno-eksploatacyjna przepompowni
Przepompownie są montowane w zbiornikach wykonanych z różnych materiałów:
- typ BS w zbiornikach z polimerobetonu
w wariancie średnicy zbiornika 800mm i 1000mm
- typ BVS w zbiornikach z polimerobetonu
w wariancie średnicy zbiornika 800mm
- typ PES w zbiornikach z polietylenu
w wariancie średnicy zbiornika 800mm i 1000mm
Zbiorniki z polimerobetonu są produkowane przez Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o.
W przepompowniach przydomowych montuje się pompy PZM-S (vortex) lub PZM-R (rozdrabniacz)
w układzie jedno/-dwupompowym. Odłączalny pion/-y hydrauliczny z pompą połączony jest z
rurociągiem tłocznym za pomocą szybkozłącza o specjalnej konstrukcji zaczepowej.
Przepompownie po posadowieniu w gruncie wymagają zasilenia elektrycznego pompy i podłączenia
rurociągów kanalizacyjnych : napływowego i tłocznego. Standardowo spełniona jest funkcja
włączenia i wyłączenia pompy po osiągnięciu określonych poziomów cieczy (min i max) dzięki
pływakowemu regulatorowi poziomu cieczy (dla pompy jednofazowej - regulator pływakowy
zintegrowany z pompą lub podłączony do skrzynki sterowniczej, dla pompy trójfazowej - regulator
pływakowy podłączony do skrzynki sterowniczej).

Zestawienie typów produkowanych przepompowni przydomowych
Typ
przepompowni

Średnica
zbiornika

Wykonanie
zbiornika

Połączenie układu
pompowego z
rurociągiem tłocznym

BS

O 800
O 1000

zbiornik
z polimerobetonu

górne szybkozłącze
z zasuwą klinową

BVS

O 800

zbiornik
z polimerobetonu

górne szybkozłącze
z zasuwą klinową

PES

O 800
O 1000

zbiornik
z polietylenu

górne szybkozłącze
z zasuwą klinową
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