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Od lat dostarczamy na polski rynek rozwiązania 
dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaczęło 
się od dmuchaw membranowych SECOH, nieco 
później do oferty dodaliśmy dyfuzory drobnopę-
cherzykowe, a jeszcze kilka lat później – sterow-
niki pozwalające na kontrolę pracy oczyszczalni, 
zarówno przepływowych jak i typu SBR. 

Liczne rozmowy z producentami przydomowych 
oczyszczalni ścieków zaowocowały powstaniem 
pomysłu na ułatwienie ich pracy – przygotowa-
niem kompleksowego rozwiązania, pozwalają-
cego na sterowanie przydomową oczyszczalnią, 
czyli tak zwanych szafek sterowniczych.

Szafki te mogą być indywidualnie przygotowa-
ne pod potrzeby użytkownika. Standardowy 
model wyposażony jest w następujące elementy:

•  dmuchawę SECOH (w zależności od oczyszczal-
ni i algorytmu stosowane są różne dmuchawy)
•  solidną półkę pod dmuchawę SECOH, wykona-
ną ze stali nierdzewnej
•  sterownik BONBLOC COMPACT zintegrowany 
z wyspą zaworową, dzięki czemu unikamy  
plątaniny kabli pomiędzy sterownikiem i oddziel-
ną wyspą zaworową
•  lampkę kontrolną wyprowadzoną na zewnątrz 
i umieszczoną w drzwiach
•  gniazdko elektryczne.

Do sterownika wgrywany jest odpowiedni  
program podany przez producenta oczyszczalni.

Instalacja szafki sterowniczej jest bardzo  
prosta – wystarczy podłączyć gniazdko do zasila-
nia zewnętrznego, sterownik do gniazdka, dmu-
chawę ustawić na półce i podłączyć do sterowni-
ka, podłączyć węże powietrzne między dmuchawą 
i sterownikiem oraz sterownikiem i oczyszczalnią 
– i gotowe. Całość (nie licząc czasu potrzebnego 
na wkopanie szafki do gruntu i podłączenie zasila-
nia zewnętrznego) zajmuje kilka minut pracy.
 

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest duża 
elastyczność w programowaniu sterownika.  
Po krótkim kursie producent oczyszczalni może 
samodzielnie wgrywać program do sterownika 
oraz wprowadzać do niego drobne modyfikacje, 
bez konieczności odsyłania sterownika do serwisu 
BIBUS MENOS. Zapewnia to wygodę oraz oszczęd-
ność czasu i pieniędzy w przypadku, gdy produko-
wane są różne warianty oczyszczalni i potrzebny 
jest więcej niż jeden program. Szafka sterowni-
cza pozostaje ta sama, wystarczy jedynie wgrać 
odpowiedni program do sterownika i już można 
sterować innym modelem oczyszczalni. Ułatwia 
to logistykę i ogranicza ilość pozycji na magazynie 
producenta oczyszczalni.
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Dystrybucja 
komponentów

•  Sterowniki

•  Pompy zatapialne i membranowe

•  Systemy napowietrzania

•  Zbiorniki hydroforowe
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Serwis Szkolenia

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

BIBUS MENOS Sp. z o.o. jest polsko-szwajcarską firmą 
inżynierską, unikalnym na polskim rynku dostawcą szerokiego 
zakresu nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Od ponad 
20 lat specjalizujemy się w kompleksowym rozwiązywaniu 
problemów naszych Klientów, zapewniając im doradztwo 
w zakresie techniczno-handlowym w branży pneumatyki, 
mechatroniki, hydrauliki siłowej, automatyki, techniki 
szynowej oraz druku 3D.




