


Kontenerowe oczyszczalnie ścieków RotoSET to 
rodzaj naziemnych urządzeń pozwalających na 
szybką i łatwą zmianę lokalizacji. 

Dzięki zastosowaniu technologii obrotowych złóż 
biologicznych RBC uzyskano wysoką skuteczność 
oczyszczania przy niespotykanej w innych 
rozwiązaniach wygodzie użytkowania i bardzo niskich 
kosztach eksploatacji. Technologia jest znana 
i ceniona na całym świecie od ponad 70-ciu lat, 
a dzięki zastosowaniu współczesnych materiałów 
możemy ją stosować w wielu typoszeregach.

Cechą oczyszczalni RotoSET jest nieskomplikowana 
konstrukcja oraz brak systemów mechanicznego 
wtłaczania powietrza do zbiornika, dzięki 
czemu minimalizujemy ryzyko wydostania się 
nieprzyjemnych zapachów. Ruch wału zapewnia 
niskoobrotowy, cichy i energooszczędny silnik 
z przekładnią charakteryzujący się długowiecznością, 
przez co koszty eksploatacji ograniczamy do 
absolutnego minimum. Urządzenia posiadają 
zintegrowane zbiorniki uspokajające dopływ ścieków 
kierowanych pod ciśnieniem.  

  

Pojedynczy kontener może obsłużyć od 100 do 
225RLM, natomiast przy większych realizacjach 
kontenery ustawiamy równolegle. Tego typu 
rozwiązanie możemy stosować do 3000RLM.

Kontenerowe oczyszczalnie RotoSET możemy 
stosować zarówno dla nowych jednostek, jak 
również na istniejących oczyszczalniach ścieków 
w celu poprawy parametrów oczyszczania. 

Nazwa
Ilość 

mieszkańców
Ilość 

kontenerów
Przepływ 

max Długość Szerokość Wysokość Moc 
motoreduktora

RLM szt. m3/d cm cm cm W

 RotoSET 100K 100 1 25 900 260 365 250

RotoSET 150K 150 1 30 900 260 365 370

RotoSET 225K 225 1 45 1200 260 365 550

RotoSET 300K 300 2 60 900 780 365 2x370

RotoSET 450K 450 2 90 1200 780 365 2x550

RotoSET 675K 675 3 135 1200 1300 365 3x550

RotoSET 900K 900 4 180 1200 1820 365 4x550

Nowe oczyszczalnie 
ścieków

Istniejące oczyszczalnie 
ścieków 

100-3000RLM

Kontenerowe oczyszczalnie RotoSET



Kontenerowe oczyszczalnie RotoSET dają możliwość 
inwestowania w ochronę środowiska i poprawy 
warunków życia mieszkańców praktycznie bez 
wolnych środków. Spłata rat może być realizowana 
poprzez pobieranie opłat od mieszkańców za 
odbiór ścieków. Szybka spłata możliwa jest w dużej 
mierze dzięki bardzo niskim kosztom eksploatacji 
urządzenia.

Poniżej przedstawiono przykładową symulację. 
Należy jednak zaznaczyć, że kalkulacje mogą 
różnić się ze względu na możliwość zmiany 
oprocentowania, kosztów odbioru ścieków, 
energii elektrycznej, utylizacji osadów itp. 

Bardzo korzystne finansowanie

Bardzo niskie 
koszty eksploatacji
Bardzo niska energochłonność oraz 
nieskomplikowana konstrukcja pozwalają 
zredukować koszty użytkowania krótko      
i długoterminowego do minimum. 

Możliwość blokowej 
rozbudowy
Kontenerowa konstrukcja pozwala 
dowolnie rozbudowywać układ 
oraz dopasować do wielkości 
i kształtu działki.

Brak stałego nadzoru Finansowanie
Technologia nie wymaga stałego 
nadzoru eksploatatora. 
Procesy zachodzą automatycznie, 
błona biologiczna dopasowuje 
się do składu i ilości ścieków.

Ze względu na mobilność 
rozwiązanie daje zupełnie 
nowe możliwości finansowania 
inwestycji, również bez wkładu 
własnego.

Nie czekaj!

Dane finansowe [PLN/ mies.]
Oczyszczalnia

150
Oczyszczalnia

450
Oczyszczalnia

900

RLM RLM RLM

Przychód za odbiór ścieków 4500 13500 27000

Koszty eksploatacji 280 800 1600

Dochód 4220 12700 25400

Rata – finansowanie 60 mies. 6500 16750 33500

Rata – finansowanie 120 mies. 4300 1120 22400




