
 
Ръководство за поддръжка и експлоатация на 

пречиствателна станция за отпадъчни води ARGO (без ток) 
 
 
Описание на системата 
 

ARGO™ е съвременна хибридна пречиствателна станция, която работи без електричество. Тя 
е предназначена за пречистване на отпадъчни води от имоти, които не са свързани към 
централната канализация. Пречистването е до високо ново, достатъчно да могат водите да 
бъдат отведени безопасно в природата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание на ARGO пречиствателна станция без ток за 4ЕЖ, с 1 резервоар и 2 камери 
 
 



 
ARGO™ - процес на пречистване 

 
За разлика от повечето пречиствателни станции ARGO преработва както твърдите, така и 

течните компоненти от отпадъчните води. Това става чрез комбинация от неаериран пасивен 
процес на пречистване и биофилтрация, подпомагана от естествените въздушни течения. 

Системата ARGO се състои от първичен резервоар и биореактор ARGO. 
1. Отпадъчните води от сградата влизат в първичния резервоар (утаител). Анаеробната 

бактериална среда, която се развива в тази камера, разлага или минерализира отпадъците. 
Тук твърдите отпадъци се отделят от течните. Резервоарът е оборудван със специално 
проектиран филтър за отпадъчни води (AquaDrain ™). Този резервоар-утаител трябва да се 
почиства средно на 1 или 2 години (както септичните резервоари). 

2. След първата фаза на пречистване отпадъчните води влизат в биореактора ARGO™, където 
са разположени различни слоеве от PEHD въздушни канали и RDX биомедия. RDX 
биомедията е в постоянен контакт с въздуха, като по този начин отпадъчните води се 
пречистват. Бактериите в RDX биомедията разграждат мръсотиите в отпадъчните води. 

3. Пречистената вода напуска резервоара. 
 
 
ARGO™ филтър за пречистване 

 
Системата ARGO™ е проектирана на принципа на сухо или сухоземно пречистване, снабдена 

е с голямо количество кислород и по тази причина е високо ефективна. Останалите 
пречиствателни станции осъществяват процеса на пречистване във водна среда. При ARGO 
твърдите отпадъци се отделят от водата още в началото на пречистването, за разлика от 
повечето пречиствателни станции, при които отпадъците се разграждат във водата с помощта 
на големи количества кислород. ARGO пречиства замърсителите от водата в биофилтъра, 
където е осигурена суха, богата на кислород среда, захранвана само от естествените въздушни 
течения. 

В процеса на пречистване на системата ARGO не се използва електроенергия. Другите 
пречиствателни станции изискват постоянно захранвани със скъп ток за задвижване на 
компресорите, помпите, моторите и дисковете, необходими за осигуряване на непрекъснато 
окисляване. Също така в системата ARGO няма електрически части, които могат да се повредят 
или да се налага подмяната им. Затова и оперативните разходи за ARGO са толкова ниски. 
 
 
Препоръки за ефективна работа на системата 
 

 НЕ използвайте големи количества антибактериални продукти - големите количества 
антибактериални продукти могат да унищожат микроорганизмите в системата и по този 
начин да се наруши процеса на пречистване. Нормалното потребление на почистващи 
препарати (вкл. и белина) е допустимо. 

 НЕ изсипвайте съдържанието от химически тоалетни в системата - химикалите от 
химическите тоалетни са силно агресивни към микроорганизмите. 

 НЕ изхвърляйте неразградими продукти в тоалетната - в това число мокри кърпички, 
тампони, дамски превръзки, бебешки пелени, презервативи, т.н. 

 НЕ изхвърляйте лекарства в тоалетните и мивките - лекарствата могат да повлияят на 
микроорганизмите в системата. 

 НЕ използвайте големи количества препарати за почистване на канализационната 
система - влияят на микроорганизмите в системата.  

 НЕ изсипвайте големи количества мазнини и масла - за кухни, където се използват 
много мазнини и масла, трябва да се инсталира мазниноуловител. 

 НЕ използвайте големи количества омекотител - съдържа големи количества сол, които 
могат да повлияят на работата на системата. 

 НЕ използвайте стерилизиращи химикали за почистване на джакузи и вани  - ще 
повлияят сериозно на микроорганизмите в системата.  



 НЕ изхвърляйте животински изпражнения в тоалетните - животинските изпражнения са 
с високи показатели на БПК и могат да пренатоварят системата. 

 НЕ позволявайте кондензата от отоплителните системи да  влиза в пречиствателната 
станция - той има много ниско рН и може да унищожи процеса в системата.  

 НЕ позволявайте кръв или мляко да влизат в канализационната система - имат много 
високо БПК и ще пренатоварят системата.  

 НЕ изхвърляйте бои, разредители и други подобни продукти - нарушават процеса на 
пречистване. 

 НЕ зауствайте дъждовните води в пречиствателната станция. 

 НЕ разрешавайте на неквалифицирани хора да правят промени по системата. 
 
 
Периодични проверки на системата 
 

Системата ARGO трябва да се проверява периодично, за да се осигури правилно и 
безпроблемно функциониране. 

 Проверка на AquaDrain филтъра в септичната камера/резервоар, почистване - веднъж 
на 3 месеца.  

 Проверка на разпределителната система (тръбите) в ARGO биофилтъра, почистване при 
нужда.  

 Проверка на RDX биомедията. Подменяйте първия слой на RDX биомедията на 8 
години или по-рано при по-интензивна експлоатация.  

 Проверка на пречистената вода.  
 
 
Поддръжка 
 

Стартиране веднага след монтажа 

Проверка за сервизиране на 3 месеца 

Нормален интервал на сервизиране 12 месеца 

Почистване на AquaDrain™ филтъра 6 месеца 

Почистване на първичния резервоар 24 месеца 

Замяна на първия слой от RDX биомедията 72 месеца 

 
 
Почистване на утайката/изпразване на резервоара 
 

Пречиствателната станция ARGO трябва периодично да се почиства от утайките (да се 
изпразва първичния утаител). Това става чрез вакуум почистваща машина (фекалка). 

При нормално натоварване на системата се препоръчва почистване веднъж на 24 месеца. 
Също така може да се наложи почистване/ изпразване на първичния резервоар/камера в 

следните случаи: 

 Наличие на неразградими материали 

 Наличие на големи количества мазнини или масла 

 Наличие на големи количества антибактериални продукти 
След почистване на утайките, резервоарът веднага трябва да бъде напълнен с вода до 

оперативното ниво (докато водата започне да изтича гравитачно от изходната тръба). Това е 
изключително важно особено за обекти с високи подпочвени води. 

 
На обекти с високи подпочвени води има потенциален риск от деформация или изплуване 

на резервоара, ако е напълно празен. Затова е изключително важно първичният резервоар да 
се напълни с вода веднага след почистването. 



 
 
Схеми за монтаж 
 
 

1. Гравитационно монтирана пречиствателна станция ARGO 4, без помпена станция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ARGO 4 с помпена станция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Списък с материали и вещества, които не трябва да се изхвърлят в тоалетните и мивките 
 
 

Материали / вещества Какво може да се случи Къде да се изхвърлят 

Мазилки, гипс и т.н. Запушва станцията Кош за боклук 

Пепел Не се разтваря Кош за боклук 

Почистване на четки Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Тоалетни за котки и птици Clogs the S plant Кош за боклук 

Циментов разтвор Стяга и запушва станцията Send to a specialist company 

Химикали Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Цигари Запушва станцията Кош за боклук 

Почистващи  средства Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Почистващи кърпи Запушва станцията Кош за боклук 

Презервативи Запушва станцията Кош за боклук 

Готварско олио Запушва станцията Кош за боклук 

Корк Запушва станцията Кош за боклук 

Тампони, превръзки, пелени Запушва станцията Кош за боклук 

Дезинфектанти Убива бактериите Не използвайте 

Моторно масло Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Мазнина Запушва станцията Кош за боклук 

Остатъци от трапезата Запушва станцията Кош за боклук 

Лекарства Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Мляко, сметана Запушва станцията, влияе на процеса Кош за боклук 

Петролни отпадъци Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Бои и лакове Запушва станцията Разделно събиране на отпадъци 

Пестициди Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Фото химикали Натравя пречистената вода Разделно събиране на отпадъци 

Препарат за отпушване на тръби Натравя пречистената вода Не използвайте 

Ножчета за бръснене Запушва станцията Кош за боклук 

Санитарни кърпи Запушва станцията Кош за боклук 

Текстилни  материали Запушва станцията Кош за боклук 

Лепило за тапети Запушва станцията Кош за боклук 

WC блокчета Убива бактериите Не използвайте 

Мокри кърпички Запушва станцията Кош за боклук 

 


