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nią przed wystąpieniem przepływu zwrotnego. 
Jedną z tegorocznych nowości produktowych 
jest stworzony przez firmę Kessel wpust piw-
niczny Universale Plus. Łączy on w sobie ce-
chy odpływu piwnicznego z urządzeniem prze-
ciwzalewowym. Charakteryzuje go też łatwość 
montażu – zabudowa wymaga pojedynczego 
przebicia posadzki, a teleskopowa nasada umoż-
liwia zlicowanie krawędzi z powierzchnią podłogi.
Odpływ wyposażony jest w wodoszczelny koł-
nierz, co zapewnia mu wieloletnią trwałość.  
we wnętrzu urządzenia znajduje się zabezpiecze-
nie przeciwzalewowe, które w wypadku wystą-
pienia przepływu zwrotnego uniemożliwia zala-
nie chronionego pomieszczenia.
Na szczególną uwagę zasługuje użyty materiał do 
produkcji Universale Plus. wykonano go w całości 

z surowców pochodzących z recyklingu. Zasto-
sowanie tego typu tworzyw wydatnie zmniejsza 
w środowisku wykorzystanie naturalnych surow-
ców oraz pokazuje, że firma odpowiedzialnie  
i ambitnie podchodzi do kwestii ekologicznych.

RecyKling

Z powodów środowiskowych rośnie również na 
świecie znaczenie recyklingu ścieków. w tym celu 
wiele firm, zwłaszcza z obszaru spożywczego i 
budowlanego, decyduje się na instalację specja-
listycznych separatorów. względy środowiskowe 
nie są jedynym powodem – czasami zdarza się, 
że miejsce jest niedostępne dla przyjazdu wozu 
asenizacyjnego. Budowa separatora staje się 
wtedy koniecznością.

Rola śRodowisKa

Z każdym rokiem rośnie znaczenie zasobów wod-
nych – z powodu ich nieodnawialności coraz wię-
cej spółek zwraca uwagę na system recyklingu 
wody. Pierwszym krokiem do budowy tego typu 
instalacji jest montaż odpowiednich urządzeń 
do odprowadzania ścieków, które będą odpro-
wadzać i podczyszczać brudną wodę z budyn-
ku. Również użytkownicy indywidualni coraz bar-
dziej interesują się tym tematem. Rosnąca ilość 
gwałtownych deszczy w Polsce zwiększa praw-
dopodobieństwo wystąpienia przepływu zwrot-
nego i zalania pomieszczeń położonych poniżej 
poziomu zalewania. w takiej sytuacji warto za-
stosować bezpieczne i innowacyjne rozwiąza-
nia, które sprawnie odprowadzą wodę i ochro-

Producenci rozwiązań do 
odprowadzania ścieków, takich 
jak odwodnienia czy rozwiązania 
z sektora techniki separacji cały 
czas opracowują nowe, coraz 
doskonalsze rozwiązania.  
Nowe produkty powstają nie tylko 
ze względu na chęć prześcignięcia 
konkurencji, ale również z powodu 
zaostrzających się regulacji 
środowiskowych.

Nowości produktowe w ofercie keSSeL: 
odwoNieNia i Separatory

wpust piwniczny Universale Plus KESSEL

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech KESSEL

Separator skrobi Easystarch KESSEL
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sprawdzi się separator cieczy lekkich easyoil 
free, przeznaczony do ustawienia wolnosto-
jącego. Jak inne produkty firmy Kessel wykona-
ny został z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 
co potwierdza dwudziestoletnia gwarancja na 
zbiornik. wyposażony jest w awaryjne zamknię-
cie blokujące, a także teleskopową nasadę z re-
gulacją wysokości i nachylenia.
Do zabudowy modułowej lub w komorze beto-
nowej sprawdzi się za to nowy kompaktowy se-
parator koalescencyjny ns 1,5. Jest on odpor-
ny na ścieki agresywne, a także można go łączyć  

z innymi urządzeniami takimi jak osadniki czy 
przepompownie, co zwiększa możliwości użycia. 
Modułowość urządzenia sprawia, że w wypad-
ku zabudowy wolnostojącej łatwo dopasować 
go do warunków panujących w pomieszczeniu.
Trzeba tu jeszcze wspomnieć o ostatniej no-
wości marki Kessel – separatorze tłuszczu 
easy-clean free Undersink, przeznaczonym 
do zastosowań mobilnych (np. foodtrucki) oraz 
przestrzeni o niewielkiej podaży ścieków. Łączy 
on w sobie łatwość instalacji, komfort czyszcze-
nia i efektywność energetyczną.

nowością w ofercie marki Kessel jest też in-
nowacyjny separator tłuszczu easyclean free 
skimtech. Jego działanie opiera się na interakcji 
między trzema systemami: filtr zgrubny oczysz-
cza substancje stałe ze ścieków za pomocą sita 
ślimakowego, które znajduje się tuż przed ko-
morą separowania tłuszczu. Filtr wyposażony 
jest w automatyczny system ciągłego czyszcze-
nia powierzchni, a wyłapane substancje stałe 
odkładają się w zapachoszczelnym zbiorniku  

z czujnikiem zapełnienia. w zbiorniku separato-
ra ścieki dzielone są na trzy frakcje: niewielkie 
zanieczyszczenia stałe opadają na dno zbior-
nika, a tłuszcz unosi się na powierzchni wody. 
w warstwie oleum cały czas porusza się poli-
merowy sznur, który wychwytuje i transportuje 
drobiny do zbiornika. EasyClean free SkimTech 
jest przeznaczony do instalacji wolnostojącej, 
najczęściej do piwnicy. Niewielka szerokość 
sprawia, że można go dopasować do wąskich 
pomieszczeń, a jego kompaktowe zbiorniki są 
łatwe w wymianie.
Rośnie także znaczenie separatorów skrobi. 
Powstaje ona przy przetwórstwie roślin takich 
jak ziemniaki czy ryż i znajduje szerokie zasto-
sowanie w przemyśle spożywczym. Oprócz 
tego naukowcy cały czas pracują nad tworzy-
wami wykonanymi ze skrobi, które w domyśle 
miałyby zastąpić plastik ze względu na więk-
szą i szybszą biodegradowalność. Mimo zalet 
skrobia w ściekach stanowi zagrożenie, gdyż 
może doprowadzić do zapchania systemu ka-
nalizacyjnego.
Żeby poradzić sobie z tym problemem, firma 
Kessel opracowała nowoczesny separator skro-
bi EasyStarch. wykonany został w całości z od-
pornego na działanie agresywnych kwasów tłusz-
czowych tworzywa sztucznego, co gwarantuje 
bezpieczeństwo i wieloletnie użycie. Po odpro-
wadzeniu ścieków do separatora zainstalowane 
w nim zraszacze spieniają zawartą w nich skro-
bię, tworząc jej cięższą od wody warstwę, która 
opada na dno zbiornika.

eKologiczna sePaRacJa

Z kolei do zastosowań przemysłowych oraz do 
montażu w miejscach, w których powstają ście-
ki zanieczyszczone olejem – np. stacjach benzy-
nowych, warsztatach czy myjniach – doskonale 

Jak widać, rynek aktywnie reaguje na zmieniające się potrzeby klientów i wymogi 
środowiskowe. Można spodziewać się, że w kolejnych latach rosnąć będzie znaczenie 
odnawialnych materiałów oraz produktów zapewniających łatwy recykling ścieków.

Separator tłuszczu EasyClean free UnderSink KESSEL

Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 
KESSEL

Separator skrobi EasyOil free NS 3 KESSEL
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