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SOTRALENTZ

– drzwi otwarte z Bio Duo
Pod koniec sierpnia ruszyła akcja „SOTRALENTZ – drzwi otwarte z
Bio Duo” pod hasłem „Przyjdź i zobacz najwyższą jakość”. Jest to
seria spotkań w terenie, organizowanych w wybranych hurtowniach, z
udziałem reprezentanta techniczno-handlowego Sotralentz.
Sotralentz stworzył specjalną, demonstracyjną wersję oczyszczalni Bio
Duo, która prezentowana jest w trakcie spotkania. Każdy uczestnik
może więc dokładnie zapoznać się z budową i zasadą działania
oczyszczalni hybrydowej.
Jakość SOTRALENTZ
- godło „Teraz Polska” w tegorocznej 21.
edycji konkursu dla oczyszczalni typoszeregu SL-BIO w kategorii Najlepszy Produkt
- opatentowana, nowatorska technologia
oczyszczania – Prawo Ochronne nr 65119
udzielone przez Urząd Patentowy RP na dwukomorowy reaktor biologiczny
- oznakowanie CE poprzedzone badaniami w notyfikowanym laboratorium ITB w Warszawie oraz uwiarygodnione raportem z tych
badań
- IS0 9001:2008 – proces produkcyjny realizowany zgodnie z Systemem Zarządzania DIN
EN ISO 9001:2008
- Złoty Laur Konsumenta 2009 i 2010 w kategorii przydomowych oczyszczalni ścieków
- własny serwis fabryczny Sotralentz oraz
serwis w terenie poprzez autoryzowanych

serwisantów i instalatorów, w tym konserwacja, doradztwo i bezpłatny rozruch

Oczyszczalnie SL-BIO
Warto przypomnieć, że oczyszczalnie SL-BIO stanowią idealne rozwiązanie zarówno
dla domów jednorodzinnych, jak i dla hoteli, pensjonatów oraz szeroko pojętego sektora
budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej.
Oczyszczalnie SL-BIO potrafią sprostać właściwie wszystkim wymaganiom inwestora. Mogą być instalowane w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Co więcej, nie
ma ograniczeń w zakresie doboru odbiornika oczyszczonych ścieków, którym może być
grunt, urządzenia wodne lub wody płynące.
Modułowy charakter oczyszczalni pozwala
na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z
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Sprawdź termin i bądź gościem SOTRALENTZa
Spotkania mają na celu przybliżenie technologii, zasady działania, sterowania, jak
również eksploatacji, montażu i serwisu hybrydowych oczyszczalni ścieków SL-BIO, nagrodzonych godłem TERAZ POLSKA w tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu. Do tej pory odbyło się
już kilka spotkań z cyklu
Dni Otwarte z BIO DUO,
które cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród
instalatorów.
Najbliższe spotkania zaplanowano w:

14.09 – Ciechanów
16.09 – Olsztyn
19.09 – Białystok
22.09 – Lublin
26.09 – Jasło
28.09 – Kraków
30.09 – Bielsko-Biała
03.10 – Żywiec
05.10 – Łódź
13.10 – Kielce

potrzebami np. rosnącą liczbą użytkowników.
Oczyszczalnie poradzą sobie również z nierównomiernym dopływem ścieków i zapewnią całkowitą skuteczność, nawet w przypadku niedostatecznego zasilania instalacji
ściekowej lub okresowego przeciążenia zrzutem ścieków.
Ta innowacyjna technologia oczyszczania
ścieków w połączeniu z profesjonalną automatyką daje użytkownikowi oczyszczalni wysoki komfort korzystania i ułatwia serwis posprzedażowy poprzez system internetowego

monitoringu.
Wszystkimi urządzeniami oraz procesami
technologicznymi oczyszczalni typoszeregu
SL-BIO steruje specjalnie zaprojektowana automatyka oparta, w zależności od wersji, na
komputerowym sterowniku typu PLC. Niezależnie od rodzaju, każda automatyka reguluje procesy oczyszczania: dozowanie, napowietrzanie, recyrkulację.
Ma funkcję zapisywania i powiadamiania o
ewentualnych awariach, w postaci sygnału dźwiękowego i informacji na wyświetla-
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czu (99 stanów). Moduł GSM umożliwia zdalne programowanie i monitorowanie pracy
oczyszczalni przez internet lub telefon komórkowy. Niektóre wersje automatyki wyposażone są standardowo w funkcję obsługi pompy
koagulantu.
Całkowitą nowością jest możliwość włączenia instalacji do systemu inteligentnego budynku.
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nie stworzonego programu komputerowego,
który sprawdza i poprzez e-mail przypomina użytkownikowi i instalatorowi o zbliżającym
się terminie i zakresie zbliżających się czynności serwisowych. Dodatkowo każdy inwestor
może podpisać umowę z Serwisem Fabrycznym Sotralentz, co zapewni mu komfortowe i
bezawaryjne użytkowanie oczyszczalni.

Wybierając rozwiązanie Sotralentz, inwestor – jak i projektant – może liczyć na fachową pomoc w zakresie konsultacji, doboru,
uruchomienia oraz konserwacji oczyszczalni. Specjalnie w tym celu Sotralentz stworzył
Serwis Fabryczny oraz sieć Autoryzowanych
Serwisantów, którzy bezpłatnie dokonują
pierwszego uruchomienia oczyszczalni Bio
Duo. Dane każdej uruchomionej oczyszczalni, mogą zostać wprowadzone do specjal-
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