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ISMERD MEG A DELFIN CÉGET
Ha házi szennyvíztisztító berendezés, zsír vagy szénhidrogén szeparátor vásárlását tervezed, akkor a DELFIN 
cég biztosan teljesíti a vágyaidat. A cég központja Dél-Lengyelországban található hegyvidéki, erdős környezet-
ben, ezért a cég, mind fekvésének, mind működési tevékenységének köszönhetően közel áll a természethez. Az 
1993 óta működő üzlet a kezdetektől az ügyfél és a környezet igényeire koncentrál.

A DELFIN CÉG AJÁNLATA:
• házi szennyvíztisztító berendezések
• szénhidrogén és zsír szeparátorok
• esővízgyűjtő tartályok

A DELFIN cég az egyik legkorszerűbb 
polietilén tartálygyártó cég Lengyelor-
szágban, köszönhetően az innovatív gy-
ártósornak, amely a rotációs technoló-
giát használja. A teljesen automatizált 
gyártási folyamat lehetővé teszi a hulla-
dékmentes gyártást, amely a csökken-
tett energiafelhasználással együtt védi a 
környezetet. Hogy biztosítsa termékeinek 
legmagasabb minőségét, cégünk saját la-
boratóriumot működtet, melynek korszerű 
berendezései lehetővé teszik a szennyvíz 
kivételesen precíz analízisét és a tisztítási 
folyamat pontos kontrollját.

A LEGMAGASABB MINŐSÉG
A DELFIN által gyártott házi szennyvíz-
tisztító berendezések CE jelzéssel van-
nak ellátva, rendelkeznek a Környeze-
tvédelmi Intézet megfelelő engedélyeivel 
és teljesítik a PN-EN 12566-1:2004/
A1:2006 valamint a PN-EN 12566-
3:2007+A1:2009 számú európai nor-
mákat. Ennek köszönhetően megfelel-
nek az EU által támasztott legmagasabb 
követelményeknek. Termékeinkre 10 év 
garanciát biztosítunk.



A DELFIN különböző házi szennyvíztisztító berendezéseket ajánl függően a ta-
laj- és a vízháztartástól, valamint az alkalmazott technológiától. A házadból 
távozó szennyvíz csöveken keresztül jut a házi tisztítóberendezésbe, ahonnan 
tisztított vízként távozik a talajba vagy a befogadókba. Semmilyen plusz beren-
dezés, szállítás és erőfeszítés. Ha minden ilyen egyszerű lehetne…

SPÓROLJ IDŐT ÉS PÉNZT!
A házi tisztítóból a hulladék elszállítása évente egyszer történik. És milyen gy-
akran kell ürítened az emésztőgödröt? A költségek összehasonlítása a házi 
szennyvíztisztító berendezés és az emésztőgödör használata között határozot-
tan a DELFIN terméket használó javára dől el. A számok nem hazudnak – ha 
befektetsz a házi szennyvíztisztító berendezésbe, pénzt spórolsz.

ELŐNYÖK SZÁMODRA ÉS 
A KÖRNYEZET JAVÁRA
A legmagasabb szintű technológia, a felhasznált anyag minősége és a körny-
ezettudatos politika azt okozza, hogy a szennyvíztisztító berendezés használata 
mind a felhasználó, mind a környezet számára előnyös. A berendezés helyes me-
gválasztása és megfelelő használata hosszú éveken át garantálja a zavarmen-
tes működést. Ez a biztos megoldás neked!

HÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
BERENDEZÉSEK

INNOVÁCIÓ

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

GAZDASÁGOSSÁG

FELELŐSSÉGTUDAT



Minden DELFIN PREMIUM modell szennyvíztisztítása két fázisban történik:

Fázis – oxigénmentes előtisztítás a rothasztó ülepítőben

Fázis – oxigénes biológiai tisztítás kavicsrétegen (dre-
názs, filtrációs rétegek) keresztül vagy aktív üledék elvén 
levegőztetéssel.
A szennyvíztisztító és a szennyvízelvezetés kiválasztása 
függ a lakók számától, a talaj- és a vízháztartástól, vala-
mint a terület felszínétől (topográfiájától).

VÁLASZD KI A MEGFELELŐ MODELLT:
Szivárgó drenázs - jó áteresztő képességű talajnál és 
alacsony talajvízszintnél használatos. Ez perforált csövek 
rendszerét jelenti, amelyek a talajban egy kavicsrétegen 
helyezkednek el, ahol végső tisztítás végbemegy.

Drenázsrendszer - nagyon jó áteresztő képességű (ho-
mokos) talajú kis telkekre ajánlott. A drenázs rendszerek 
felhasználása az ötödére redukálja a tisztításhoz szük-
séges felületet.

Függőleges filtrációs rendszerek - vizet át nem eresztő 
talajoknál ajánlott (különböző agyagok). A tisztított szen-
nyvíz befogadója lehet a felszíni folyóvíz, lecsapoló árok. 
A függőleges összlet felületének 7 m2 / főnek kell lennie.

Töltésbe ágyazott rendszerek - a töltésekbe ágyazott 
szétpermetező típusú szennyvíztisztítót ott használják, 
ahol az áteresztő talaj és magas talajvízszint jellemző. A 
szivárogtató összletet az eredeti talajszint fölé kell emel-
ni, hogy megtartsuk a maximális talajvízszinttől mért 1,5 
m-es szükséges távolságot.

Technical approval: PN-EN 12566-1:2004/A1:200.  

DELFIN PREMIUM TISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK



A DELFIN PRO MBBR egy egytartályos tisztító, amely különösen magas, akár 98% - os szennyezés 
redukciót biztosít.

• kamra – előülepítő- a csapadékok szedimentációja és az iszap tárolása, sűrítés és részleges 
   erjesztés
• kamra – levegőbefúvós kamra – szerves vegyületek oxidálása speciális polietilén gyűrűk 
   felhasználásával, amelyeken a szükséges mikroorganizmusok megtelepednek.
• kamra – utóülepítő – zonális csapadékszedimentáció

A DELFIN PRO MBBR ideális megoldás kis telkek 
tulajdonosainak. A legkorszerűbb technológiának 
köszönhetően a szennyvíztisztító helyigénye min-
dössze 2,6 -4,9 m2. A tisztító működése teljesen 
automatikus minimális energiafelhasználás mel-
lett (csak 0,72 KWh/nap).

Előnyök:

• A tisztító stabil működése
• Hidraulikus túlterheltség elleni magas ellenálló  
   képesség
• Magas szinten ellenáll a pH és hőmérséklet 
   változásoknak
• Könnyű beszerelhetőség minden talaj- és a 
   vízháztartású telek esetében
• A legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológia 
  (MBBR)
• Az előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz-
  tisztítás
• Dugulásmentesség és öntisztulás
• Nem kell biopreparátumokat használni
• A szükséges terület csak 2,6-4,9 m2

• A felhasznált energia mindössze 0,72 KWh 
   naponta
• Ürítés csak egyszer egy évben

PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 számú engedély.

DELFIN PRO MBBR TISZTÍTÓK



A DELFIN HD szénhidrogén szeparátorokat olyan helyeken használják, amelyeket veszélyeztet a kőolaj szárma-
zékokkal szennyezett csapadékvíz, mely a csatornahálózatba, a befogadókba és a talajba távozik. Felhasználható:

• benzinkutaknál
• autómosóknál
• parkolóknál

A szeparátorokat a legkorszerűbb technológiával sűrített polietilénből készítették, amely hosszú évekre garantálja 
a tartósságot. A szeparátorok a víz és a szénhidrogén sűrűségkülönbségének az elvén működnek. A kőolajszárma-
zékok a szennyvíz felszínén gyűlnek össze, ami megkönnyíti az eltávolításukat.

A Környezetvédelmi Intézet AT/2007-08-0158/A1 számú engedélye.
Elérhető modellek:

A DELFIN SGD zsírszeparátorokat mindig ott használják, ahol a szennyvíz az átlagosnál több zsírt tartalmaz. 
Felhasználható:

• éttermeknél és bároknál • szállodáknál • élelmiszeripari üzemeknél

A szeparátorokat növényi és állati zsírok szennyvízből való elválasztására készítették. A zsír és olajrészecskék a 
felszínen gyűlnek össze, így egy vastag réteget képeznek, amelyet rendszeresen el kell távolítani. A nehéz üle-
dékek ugyanakkor a szeparátor mélyére süllyednek, így szennyvíziszapot képeznek.

A Környezetvédelmi Intézet AT/2007-08-0159/A1 
számú engedélye.
Elérhető modellek:

SZÉNHIDROGÉN ÉS ZSÍR SZEPARÁTOROK
• utaknál
• átrakodóknál
• mélygarázsoknál

• autószervizeknél

Modell Maximális átfolyás [l/s] Térfogat [l] Modell Maximális átfolyás [l/s]] Térfogat [l]
HD-N 3 3 1550 HD-M 30 30 10 000
HD-N 4 4 1550 HD-M 40 40 10 000
HD-N 6 6 2100 HD-M 50 50 10 000
HD-N 8 8 3200 HD-M 75 75 15 000

HD-N 10 10 3200 HD-M 100 100 20 000
HD-N 15 15 4300 HD-M 150 150 25 000
HD-N 20 20 4300 HD-M 200 200 30 000

Modell Maximális átfolyás [l/s] Térfogat [l]
ST-O 1,5/200 1,5 540
ST-O 2/420 2 1550
ST-O 3/600 3 2100
ST-O 4/800 4 3200

ST-O 6/1200 6 4300
ST-O 15/5000 15 10 000

ST 1,5 1,5 540
ST 2 2 10 000
ST 4 4 15 000
ST 7 7 2000

ST 10 10 2000
ST 12 12 3000



DELFIN RAIN ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLYOK egy átlagos háztartásban akár 30%-al lehet csökkenteni 
a vízfogyasztást! 

Az esővizet fel lehet használni:
• WC öblítéshez
• kerti locsoláshoz
• autómosáshoz

HOGY MŰKÖDIK EZ?
A tetőről lefolyó esővíz az ereszcsatornákon át az esővízgyűjtőbe kerül. Az eresz ülepítők segítségével 
a víz megtisztul a falevelektől és az egyéb kerti szennyeződésektől. A szűrőfeltét és a szűrőkosárban 
található filterek segítségével a víz további szerves és szervetlen szennyeződésektől tisztul meg (pl. 
homok). A tartályban összegyűjtött víz egy megfelelően kiválasztott szivattyú segítségével a célhe-
lyre jut (pl. WC öblítő vagy locsoló 
berendezés). Amennyiben a tar-
tályban nincs víz és a WC öblítőt 
használni szeretnénk, a vezeték 
vagy a kút biztosítja a szükséges 
vizet.

Elérhető térfogatok:
• 3000 l
• 4000 l
• 5000 l

A DELFIN RAIN esővízgyűjtők a 
talaj- és a vízháztartástól füg-
getlenül használhatók. Egyre 
népszerűbbek nemcsak a víz 
árának emelkedése miatt, hanem 
a nagyobb környezettudatosság 
miatt is.

ESŐVÍZ HASZNÁLATÁVAL VÉDED
A KÖRNYEZETET!

DELFIN RAIN 
ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLYOK



WWW.DELFIN-POLSKA.PL

SZERETNÉL TÖBBET MEGTUDNI AZ AJÁNLATUNKRÓL?

LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA: WWW.DELFIN-POLSKA.PL

SZÍVESEN VÁLASZOLUNK A KÉRDÉSEIDRE ÉS SEGÍTÜNK 

KIVÁLASZTANI A SZÁMODRA LEG MEGFELELŐBB MEGOLDÁST.

A SZÁLLÍTÁST EGÉSZ EURÓPA TERÜLETÉN BIZTOSÍTJUK.

DELFIN Sp. z o.o.
Polska
25-852 Kielce
Chorzowska 22
tel.: +48 (41) 27 83 555
export@delfin-polska.pl


