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HYDROMAN BIO®

... inspired by nature

... натхненні природою

• Вітчизняний виробник
• Сучасні технології очищення стоків
• Надміцні поліетиленові корпуси ЛОС
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- ЛОС обладнані камерою для регенерації активного мулу. В 
процесі регенерації активний мул відновлюється, в результаті 
чого покращується його здатність очищати стоки. Наявність 
камери регенерації активного мулу має важливе значення, 
коли в очисну споруду скидаються шкідливі для процесу очи-
щення речовини, наприклад хлор;

- всі технологічні трубопроводи виконані з використанням 
напірних поліетиленових труб, які зварюються між собою 
або з’єднуються за допомогою муфт. На відміну від Корпора-
ції «Енергоресурс-інвест», інші виробники ЛОС застосовують 
гнучкі шланги і з’єднання за допомогою хомутів. Такі техноло-
гічні трубопроводи і з’єднання є ненадійними і через корот-
кий час втрачають герметичність;

- затримання грубих відходів здійснюється за допомогою ви-
готовленої з нержавійки корзини, яка піддається аерації і має 
отвори діаметром 3-5 мм. Така корзина надійно затримує грубі 
відходи і пропускає перемішані за допомогою аерації стоки на 
наступні етапи процесу очищення.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Локальні очисні споруди (ЛОС) або, як їх ще називають, автономна 
каналізація, очищають стічні води від приватних будинків, готелів, 
навчальних закладів, комерційних приміщень тощо безпосеред-
ньо біля джерела їх виникнення, на відміну від центральних очис-
них споруд, коли стічні води збираються і транспортуються до міс-
ця їх очищення. Локальні системи очищення стічних вод можуть 
забезпечувати ефективну і недорогу альтернативу централізова-
ним системам очищення стоків, які можуть бути недоцільними в 
деяких ситуаціях, зокрема через відстань, місцевість тощо.
На сьогодні Корпорацією «Енергоресурс-інвест» розроблено ряд 
локальних очисних споруд під торговельною маркою Hydroman 
Bio®, які призначені для очищення побутових стічних вод як 
в індивідуальних домогосподарствах, так і в малих населених 
пунктах. Технології очищення стічних вод, які застосовуються 
в установках Hydroman Bio®, розроблені фахівцями Корпорації 
«Енергоресурс-інвест» в результаті проведення ґрунтовного ана-
лізу сучасних методів очищення стічних вод і з використанням 
передового досвіду вітчизняних і зарубіжних спеціалістів у сфері 
очищення побутових стоків.
Наявність висококваліфікованих інженерів дає змогу Корпорації 
«Енергоресурс-інвест» постійно вдосконалювати існуючі та впро-
ваджувати нові методи очищення стічних вод. Як наслідок, уста-
новки Hydroman Bio® на сьогодні є найякіснішими серед всіх ло-
кальних очисних споруд, представлених на вітчизняному ринку. 
Їх ефективність, надійність і довговічність підтверджені тривалим 
досвідом експлуатації, протоколами незалежних випробувань і 
висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
Корпорація «Енергоресурс-інвест» здійснює весь комплекс робіт, 
а також надає всі види послуг, необхідних для успішної реалізації 
проектів з будівництва ЛОС, зокрема проектує і виготовляє ЛОС, 
здійснює земляні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи, вико-
нує гарантійне і сервісне обслуговування ЛОС.  

ПЕРЕВАГИ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД HYDROMAN BIO®
Всі технологічні ємності, які входять до складу ЛОС Hydroman 
Bio®, зокрема первинні відстійники, аеротенки, регенератори і 
стабілізатори активного мулу, вторинні відстійники тощо, виготов-
ляються з поліетиленових профільованих труб та площин різних 
діаметрів. Така відмінність в технології виготовлення очисних спо-
руд разом з відмінностями в технології очищення стічних вод дає 
Корпорації «Енергоресурс-інвест» ряд переваг над іншими вироб-
никами локальних очисних споруд. Такими перевагами є:
- герметичність технологічних ємностей і їх стійкість до корозії;
- висока кільцева жорсткість, ударна міцність і морозостійкість, 

які зменшують ризик пошкодження обладнання під час про-
ведення монтажних робіт, в тому числі і взимку;

- простота монтажу і малі затрати часу на його здійснення;
- повна автоматизація процесів очищення стічних вод і низькі 

експлуатаційні затрати;
- високий ступінь очищення стоків, відсутність шуму і неприєм-

них запахів;
- можливість збільшення пропускної здатності ЛОС через під-

ключення додаткових модулів;
- вторинний відстійник, на відміну від інших ЛОС, винесений в 

окремий поліетиленовий корпус циліндричної форми з ко-
нусним дном. Конструкція вторинного відстійника відповідає 
вимогам, зазначеним в вітчизняних нормативних документах, 
а саме в ДБН В.2.5-75:2013. За рахунок якісно запроектованої 
конструкції вторинного відстійника немає застійних зон для 
активного мулу. Активний мул добре осідає на дно відстійника 
і не виноситься з системи при залпових скидах стоків;

ОПИС ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Принцип комплексного біологічного очищення стічних вод в уста-
новках Hydroman Bio® виробництва Корпорації «Енергоресурс-ін-
вест» базується на взаємодії стічних вод з активним мулом та їх 
обробці в аеробних умовах. Стічні води подаються в біореактор 
через з’ємний вловлювач грубих нерозчинних відходів, виготов-
лений у вигляді нержавіючої корзини з отворами діаметром 3-5 
мм. Для того, щоб стічні води краще проходили через вловлювач і 
не забивали його, він піддається аерації. Після цього стоки посту-
пають в аеробну камеру біореактора, де відбувається їх змішуван-
ня з активним мулом та аерація. Після камери аерації стічні води 
через трубопровід перетікають в розміщений в окремому корпусі 
вторинний відстійник з конусним дном, де відбувається відділен-
ня очищених стічних вод від активного мулу. З вторинного відстій-
ника очищена вода через зубчастий перелив перетікає в коло-
дязь для знезараження очищених стоків гіпохлоритом натрію або 
ультрафіолетовими лампами. Після знезараження очищені стоки 
можна скидати на рельєф або в водні об’єкти.
Осаджений активний мул за допомогою ерліфта перекачується 
з конусного дна вторинного відстійника в камеру регенерації. В 
камері регенерації відбувається аерація активного мулу без по-
дачі стічних вод. Таким чином, активний мул відновлюється, в ре-
зультаті чого покращується його здатність переробляти органічні 
речовини, що містяться в стічних водах. З камери регенерації від-
новлений активний мул через верхній перелив знову повертаєть-
ся в аеротенк, де він перемішується зі стічними водами. На ЛОС 
продуктивністю 100-800 м. куб. на добу надлишковий активний 
мул разом з сирим осадом подається на аеробний стабілізатор. В 
результаті аеробної стабілізації відбувається мінералізація осаду, 
підвищується стійкість мулу до загнивання, покращуються сані-
тарні умови його зневоднення, зберігання і утилізації.
Під час роботи ЛОС не виділяють неприємних запахів, оскільки в 
них переважають аеробні процеси, та створюють мінімальний шум, 
що дає змогу встановлювати їх поблизу житлових приміщень.



ПРОДУКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД HYDROMAN BIO®
Корпорація «Енергоресурс-інвест» виготовляє локальні очисні споруди під торговельною маркою Hydroman Bio® продуктивністю від 
1,0 до 100 м. куб. на добу. При необхідності за допомогою розподільчої камери до очисної споруди можна під’єднати до восьми техно-
логічних ліній для очищення стоків продуктивністю 100 м. куб. на добу кожна. Таким чином, максимальна продуктивність локальних 
очисних споруд Hydroman Bio® складає 800 м. куб. на добу. При такій максимальній продуктивності очисні споруди можуть обслуго-
вувати понад 3000 людей. 

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ ЛОС HYDROMAN BIO®
- технологічні поліетиленові ємності, які входять до складу ЛОС 

Hydroman Bio®, монтуються повністю або частково під землею 
на незначній відстані від будівлі;

- при монтажі технологічних ємностей ЛОС Hydroman Bio® не 
потрібно виконувати їх гідроізоляцію, а також використову-
вати бетонні кільця чи інші конструкції для їх посилення, що 
значно зменшує затрати на будівельно-підготовчі роботи. 
Технологічні ємності монтуються на бетонну плиту або на 
трамбований пісок. Зворотна засипка ємностей здійснюється 
спочатку піском, потім - землею. Одночасно з засипкою ємно-
сті заповнюються водою для покращання їх опору ґрунтовим 
навантаженням;

- на ЛОС менших продуктивностей повітродувка і блок управ-
ління розміщуються в технологічному контейнері поблизу біо-
реактора. На ЛОС більших продуктивностей компресор і блок 
управління розміщуються в технологічному приміщенні;

- кабелі і повітропроводи прокладаються в захисних кожухах;
- якщо стічні води неможливо подати до біореактора самопли-

вом, ЛОС комплектуються каналізаційною насосною станцією.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИСТКИ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД HYDROMAN BIO®

Забруднюючі речовини
Концентрація забруднюючих речовин, мг/л Нормативна концентрація забруднюючих речовин 

після очищення, мг/лдо очищення після очищення після доочищення

Завислі речовини 250 10-15 4-8 15

ХСК 750 50-80 20-40 80

БСК
5
 380 10-15 3-7 15

Згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України №05.03.02-04/20725 від 
17.06.2016 р., після очищення, доочищення і знезараження стічних вод на ЛОС Hydroman Bio® дозволяється скид очищених стоків в 
існуючі дренажні та меліоративні системи, у водойми категорії рибогосподарського водокористування або морські акваторії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД HYDROMAN BIO®
В комплект поставки локальних очисних споруд Hydroman Bio® входить біореактор, вторинний відстійник, повітродувка або компре-
сор, шафа управління, ємність під повітродувку, люки. При необхідності ЛОС додатково можуть комплектуватись сепаратором жирів, 
каналізаційною насосною станцією, пісковловлювачем, первинним відстійником, аеробним стабілізатором та обладнанням для зне-
воднення активного мулу, обладнанням для доочищення та знезараження очищених стоків тощо. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД HYDROMAN BIO®

Показники
Моделі ЛОС Hydroman Bio®

ПЕСТ-1,0 ПЕСТ-1,5 ПЕСТ-2,0 ПЕСТ-5,0 ПЕСТ-10 ПЕСТ-20 ПЕСТ-30 ПЕСТ-40 ПЕСТ-50 ПЕСТ-60 ПЕСТ-80 ПЕСТ-100

Максимальна кількість осіб,  
що обслуговуються, чол. 3-4 5-6 7-8 20 40 80 120 160 200 240 320 400

Продуктивність, м. куб. на добу 1,0 1,5 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0 100,0

Робоча висота ЛОС, мм 1300 1500 1500 2000 2000 2000 2300 3000 2700 3000 4000 4500

Діаметр аеротенка, мм 1200/2 1200/2 1400/2 1800/2 2400/2 2400 2550 2550 3000 3000 3000 3000

Діаметр регенератора, мм 1200/2 1200/2 1400/2 1800/2 2400/2 2000 2400 2400 3000 3000 3000 3000

Діаметр вторинного відстійника, мм 800 800 1000 1200 1400 2000 2400 2400 3000 3000 3000 3000

Маса ЛОС, кг 280 300 350 600 1100 1900 2600 3000 5500 5900 6800 7300



ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
Гарантійний термін для електрообладнання, яке входить до складу ЛОС, зокрема для компресорів, насосів тощо, встановлюється 
його виробниками і становить 1 рік. Гарантійний термін для решти обладнання, яке входить до складу ЛОС, зокрема для корпуса 
біореактора і вторинного відстійника, повітряних трубопроводів, кранів подачі повітря, аераторів тощо, становить 3 роки.

ТЕХНІЧНЕ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОС HYDROMAN BIO®
Технічне обслуговування ЛОС включає нагляд за роботою обладнання, яке працює в автоматичному режимі, очищення влов-
лювача грубих відходів, відкачування надлишкового активного мулу кілька разів на рік за допомогою вбудованого в систему 
очистки спеціального трубопроводу, прочистку ерліфтів, заміну магнітів і мембран повітродувки, заміну аераторів тощо. При 
умові заключення договору на сервісне обслуговування профілактичні і ремонтні роботи на ЛОС проводяться кваліфікованими 
фахівцями Корпорації «Енергоресурс-інвест».

79035 Львів, вул. Зелена, 131
тел./факс: (032) 225 54 39

моб. тел.: +38 067 371 29 97
eri.lviv@gmail.com

www.energoresurs.com

02160 Київ, проспект Соборності, 7а, офіс 504
тел.: (044) 384 06 12

моб. тел.: +38 050 477 96 77
sale@tdenergoresurs.com

www.energoresurs-water.com
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Дренажна труба 

Пісок 20 см

Ґрунт 60 см
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Дренажна труба

 

Накопичувальний резервуар

Поплавковий вимикач

Біореактор

Дренажний насосДренажний насосКаналізаційна насосна станція

Біореактор

Утеплена труба

Канава, водойма

Відведення з використанням води на поливВідведення в канаву чи водойму

Відведення за допомогою дренажного колодязя Відведення за допомогою дренажних труб

СПОСОБИ ВІДВЕДЕННЯ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД

НОРМАТИВНІ ТА ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ПАТЕНТИ І ЛІЦЕНЗІЇ
ЛОС Hydroman Bio® виготовляються згідно з ТУ У 37.0-30336890-015:2016. Експлуатація цих ЛОС в Україні дозволяється згідно з виснов-
ком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України №05.03.02-04/20725 від 17.06.2016 р.
Санітарно-захисна зона для ЛОС продуктивністю до 25 м. куб. на добу становить 5 м, для ЛОС продуктивністю до 200 м. куб. на добу – 
25 м, і для ЛОС продуктивністю до 500 м. куб. на добу – 35 м.
Корпорація «Енергоресурс-інвест» володіє сертифікатами Системи Менеджменту Якості ISO 9001:2008 та ISO 14001:2006, ліцензіями 
на виконання монтажних робіт і пусконаладки ЛОС, а також різноманітними патентами, які стосуються удосконалення технології очи-
щення стічних вод.


