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1. Вступ 
Даний паспорт являється документом, що дозволяє ознайомитись з будовою обладнання, 

принципом роботи, правилами встановлення обладнання та її опцій, також встановлює правила її  

монтажу, експлуатації і технічного обслуговування, дотримання яких забезпечує підтримання її в 

робочому стані. Монтаж та експлуатація може проводитися тільки особами, які пройшли 

інструктаж з правилам техніки безпеки і експлуатації.  

Перед введенням в експлуатацію, уважно ознайомтеся з цим паспортом та інструкцією 

по монтажу і експлуатації. 

При порушенні правил експлуатації, а також при внесенні будь-яких змін в конструкцію 
установки  та технологічний процес або окремих його частин без письмового погодження з 
виробником, останній не несе відповідальності за можливі аварії або якість води. 

 
Експлуатація та обслуговування установки може проводитися персоналом не молодше 18 

років.  
До самостійної роботи персонал допускається після проходження ним інструктажу з 

використання та обслуговування установки. 
 
Установка має завжди бути закритою люком. Необхідно бути обережним при відкритій 

установці. 
 

2. Призначення установки «УМКА-БІО» 
Дана  установка «УМКА – БІО» призначена для очистки господарсько-побутових стічних вод, 

де немає можливості підключення до централізованої каналізації (приватних будинках, котеджів, 
дача та інші). Установка очистки господарсько-побутових стічних вод «УМКА-БІО»  
виготовляється згідно технічних умов ТУ У 42.2-38674771-002:2015. і затверджена в 
Міністерстві охорони здоров’я України (див. Висновок державної санітарно - епідеміологічної 
експертизи від 03.12.2015р. №05.03.02-07/53401.) 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВХІДНОЇ І ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ 
Таблиця 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назва Од. 
виміру 

Показники 
вхідна вода очищена вода 

Завислі речовини мг/л < 500 15 
БПКпов мг О2/л < 350 15 
ХПК мг О2/л < 400 30 
Амонійний азот мг/л < 50 2,5 
Хлориди мг/л < 400 нижується на 5 - 10% 
Фосфати мг/л < 20 2,5 
СПАР мг/л 20 0,5 
ПАР мг/л 20 0,01 
Сульфати мг/л до 80 80 
Нітрати мг/л <45,0 39,0 
Нітрити мг/л <3,3 0,27 
рН  6,5 – 9,0 6,5 – 8,5 
Жири рослинні та тваринні г/куб.м <50 15 
Нафтопродукти мг/л <0,6 0,3 
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3. Технічні характеристики установки «УМКА-БІО(cottage)» 
Характеристики  установки «УМКА-БІО» наведенні в таблиці 3.1 

Таблиця 3.1 
Характеристики Модель УМКА 

БІО 0,8(SS) БІО 1,5(SS) БІО 3,0(SS) БІО 5,0(SS) 

Кількість жителів, люд 1-4 5-8 8-16 16-27 

Продуктивність, м3/добу до 0,8 0,8-1,5 1,5-3,0 3,0-5,0 

Конструктивне виконання самонесучий самонесучий самонесучий самонесучий 

Потужність, кВт 0,061 0,061 0,12 0,135 

Габаритні розміри     

- Діаметр, мм 1200 1500 2000 2000 

- Висота, мм 1900 2320 2340 2895 

Висота підведення 

трубопроводу, мм 

700 750 750 750 

Висота відведення 

трубопроводу, мм 

820 950 950 950 

Вага, кг 100 160 200 260 

Напруга 230 В, 50Гц 

 
4. Комплектність поставки 

1. Установка очистки стічних вод «УМКА-БІО»  - 1шт. 
2. Паспорт та інструкція по експлуатації – 1шт. 
3. Інструкція по експлуатації повітродувки – 1шт.  
4. Інструкція по експлуатації озонатору – 1шт.  
 

КОМПЛЕКНІСТЬ ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ  
Таблиця 4.1 

Позначення  Модель УМКА 

БІО 0,8(SS) БІО-1,5(SS) БІО-3,0(SS) БІО-5,0(SS) 

Повітродувка Hiblow HP-60 Hiblow HP-60 Hiblow HP-120 Hiblow HP-150 

Озонатор  Ozonium 1 Ozonium 1 Ozonium 1 Ozonium 1 

 
5. Принципова схема  роботи установки 

 
Дана технологія очищення господарсько-побутових стічних вод базується на використанні 

механічних (відстоювання) та біологічних (анаеробне і аеробне окислення) методів і 
складається з наступних блоків:  

Зона денітрифікації.  Стічні води  надходять в установку , де розташована корзина для 
затримання крупних покидьків та піску. В установці передбачена зона денітрифікації. , де 
відбувається процес окислення органічних речовин киснем, що входить до складу нітритів та 
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нітратів, з одночасним відновленням азоту, який видаляється в атмосферу. Далі стічні води 
поступають в блок біологічної очистки. 

Зона біологічного очищення. Другий етап очищення проводиться біологічними методами в 
аеротенку. У аеротенку відбувається переведення частини пов'язаного азоту в газоподібний 
стан і виділення його в повітря. Окислення відбувається киснем з повітря, що нагнітається 
повітродувкою через систему дрібно-бульбашкової пневматичної аерації. Використання в 
системі аерації мембранних аераційних елементів дозволяє значно знизити витрати 
електроенергії і зменшити потужність повітродувки. Термін служби мембранних аераторів 
значно вище звичайних, вони не вибагливі в експлуатації і не потребують спеціального 
очищення. Біологічне очищення в аеротенку здійснюється колонією вільно плаваючих 
мікроорганізмів – активним мулом.  

Зона відстоювання. Видалення затриманих забруднень проходить у відстійнику. Його 
конструкція дозволяє отримувати ефективне розділення суміші активного мулу та очищеної 
води.  

Система озонування. Для знезараження та знищення неприємного запаху стічної води 
передбачено введення агенту озону. Знезараження очищеної води відбувається озоном, що 
подається від озонатора в повітропровід.   

 

1. Решітка для затримання сміття 

2. Зона денітрифікації 
3. Зона біологічної очистки  
4. Система аерації 
5. Зона відстоювання  
6. Система рециркуляції мулу 
7. Повітродувка 
8. Система озонування 
 

 
 

6. Монтаж установки 
Установка монтується під землею. Перед монтажем установки необхідно провести підготовчі 

роботи: 
1. Викопати котлован розмірами. Розробку котловану проводити при умові дотримання 

правил техніки безпеки проведення земляних робіт. 
2. Встановити плиту днища   або вирівнюючу плиту товщиною 150 мм. 
3. Зворотня засипка виконується  тільки після підключення трубопроводу  стічних вод  до 

установки. Зворотня засипка  здійснюється природним ґрунтом з ущільненням.  
4. До установки необхідно підвести електрокабель (кабель 3х2,5м). 
5. Передбачити вентиляційний грибок. 
6. Дана установка передбачається тільки в зеленій зоні. 
Детальні схеми виконання загально-будівельних робіт наведені в додатку 2  
Установка виконана з поліпропілену. Конструктивне виконання витримує навантаження  

ґрунту без будь-яких додаткових усилень корпусу.  
Корпус не призначений для влаштування в місцях проїзду автомобілів, парковкою, 

фундаментами будівлі.  



 
 
Паспорт та інструкція по експлуатації                                                                       УМКА-БІО 
 

6 
 

! 

Монтаж установки відбувається тільки на рівну та суху поверхню. Дах установки 
розрахований на навантаження однієї люди. Кришка в установці  є з`ємною для проведення 
обслуговування. В комплектність установки входить вентиляційний люк, який є обов’язковою 
складоваю частиною установки.  

 
Забороняється демонтувати вентиляційний грибок. 
 
Кришка на установці може витримувати вагу не більше 150 кг 
 

Перед монтажем установки необхідно перевірити комплектність поставки установки.  
 

7. Робота установки  

7.1 Вимоги перед початком робіт 
• Обслуговуючий персонал, що контактує зі стічною рідиною, повинен працювати в робочому 

спецодязі, гумові рукавички, а також дотримуватися загальноприйнятих санітарних норм.  
• Перед початком роботи потрібно переконатися в достатній освітленості робочої зони. 
• Перш ніж приступати до роботи слід перевірити стан робочої зони; при необхідності, слід 

навести чистоту, порядок і забезпечити наявність вільних проходів до обладнання 
• Персонал не повинен приступати до роботи, якщо у нього є сумніви в забезпеченні безпеки 

при виконанні майбутньої роботи. 
Після проведення робіт необхідно всі інструменти та допоміжні засоби  ретельно 

промити водою 
 

7.2 Запуск установки 
Запуск установки здійснюється тільки після перевірки комплектності поставки (див.табл. 4.1). 

Після уточнення комплектності поставки необхідно  перевірити підключення повітродувки та 
блоку озонування до щита управління. Якщо всі стандартні прилади підключені можна починати 
запуск установки. Повітродувка та блок озонування працюють постійно. При таких умовах 
забезпечується ефективна очистка стічних вод.   

У разі якщо шнур повітродувки чи блоку озонування пошкоджений. Необхідно 
відключити від щита управління та звернутися до виробника. 

 
Для запуску очисних споруд необхідно  залити 2/3 установки чистою або технічною водою. 

Паралельно подавати стічні води на установку. При роботі повітродувки спостерігається 
перемішування бульбашок повітря на поверхні води. Якщо  бульбашок не спостерігається 
необхідно випустити повітря з системи аерації. Для цього потрібно відкрити на 30 секунд кран 
К3. Після випуску повітря кран закривається. За подачу повітря в систему аерації відповідає кран 
К1, який розміщується в камері для обладнання. Даний кран повинен завжди бути повністю 
відкритий.   

Після налаштування системи аерації необхідно налаштувати ерліфт відводу чистої води та 
ерліфт рециркуляції. Подачу повітря на ерліфт відводу чистої води відповідає К2. Його 
необхідно відкрити на 1\3. Відвід очищеної води з ерліфта означає вірне налаштування ерліфту.  

Подачу повітря на ерліфт рециркуляції відповідає К4. Його необхідно відкрити на 1\3. Відвід 
води  з ерліфта означає вірне налаштування ерліфту. 
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Подача повітря до зони затримання сміття регулюються краном К5. Його необхідно відкрти на 
20% при запуску установки.  

Далі установка працює автоматично. 
Вихід установки на повну потужність здійснюється за 3 неділі після її запуску.  
У разі відсутності користувачів установка працює автоматично(без надходження стічних вод).  

Забороняється в цей період відключати повітродувку. У разі її відключення 
потрібно перезапускати установку спочатку. 

 
У разі відсутності світла на території більше 12 годин необхідно перезапускати 

установку спочатку. Якщо менше 12 годин установка відновлюється сама 

7.3 Зупинка установки 
Зупинка установки проводиться у випадку поломки обладнання чи сервісного обслуговування. 
Для зупинки установки необхідно: 
− знеструмити мережу, після чого від’єднати живлення повітродувки та блоку озонування; 
− відкачати воду з установки; 
− очистити корзину від забруднень. 
Після вище перерахованих пунктів можна проводити ремонтні роботи. 

7.4 Консервація установки 
Установка працює цілий рік, але у разі консервації (на зимовий період) необхідно провести 

наступні роботи: 
1. Викачати води з установки за допомогою асенізаційної  машини або насосом; 
2. Вимкнути повітродувку з мережі. У разі консервації установки взимку, забрати 

повітродувку в тепле приміщення; 
3. Вимкнути блок озонування з мережі. 
4. Очистити корзину. 
Запуск установки здійснюється згідно п.7.1 
 

8. Характеристика стічних вод   
Установка «УМКА-БІО» призначена для очистки господарсько-побутових стічних вод від 

житлових будинків, дач, котеджів.  
 Дозволяється скидати в установку: 
 Туалетний папір; 
 Стічні води від пральної машини; 
 Кухонні стоки, стоки від посудомийки; 
 Стічні води від унітазу, умивальника та ван, душових кабін. 
 Залишки прального порошку, миючих засобів. 

Забороняється скидати: 
 Будівельне сміття , пісок, цемент, вапно, будівельних сумішей та інших відходів 

будівництва; 
 Полімерних матеріалів (в цю категорію входять засоби контрацепції, гігієнічні пакети, 

фільтри від сигарет, плівки від упаковок тощо); 
 Нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів, фарб, розчинників, антифризів, кислот, 

лугів, спирту і тому подібного; 
 Воду з басейнів та воду після регенерації  станції водопідготовки. ра 
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   Технологічний процес роботи установки базується біологічних методах 

очистки тому будь-який скид заборонених речовин порушує роботу установки, 
відповідно якість очищеної води.  

 
9. Експлуатація та обслуговування установки  

9.1 Контроль роботи 
Установка працює автоматично, але необхідно здійснювати регулярний контроль роботи 

установки.  
Для контролю необхідно перевірити: 
1. Наповненість корзини сміттям. У разі її заповнення очистити ручним способом; 
2. Роботу повітродувки та системи аерації в аеротенку. При нормальній роботі повітродувки 

спостерігається перемішування бульбашок повітря на поверхні води; 
3. Відвід чистої води  від відстійника в дренажний колодязь або траншею; 
4. Відвід чистої води  від відстійника за допомогою ерліфта в дренажний колодязь або 

траншею; 
5. Засміченість фільтра на повітродувці(див.п.6.4). 
6. Роботу ерліфта рециркуляції.  

Перелік перевірок роботи установки 
Таблиця 9.1 

Опис  Інтервал 
Наповненість корзини 1 раз в місяць  
Робота повітродувки  1 раз в місяць  
Очистка фільтра в повітродувці 1 раз в 3 місяця 
Роботу системи аерації 1 раз в місяць  
Випуск повітря з аераторів  При необхідності 
Промивати фільтрувальне завантаження у відстійнику  1 раз в рік 
Відкачка установки асенізаційною машиною 1 раз в рік 

 

9.2 Обслуговування повітродувки 
Повітродувка працює автоматично та забезпечує подачу повітря до системи аерації та ерліфту 

відводу очищеної води та рециркуляції. Повітродувка розміщується в камері повітродувок.  
 
 
 
 
 
 

  
Повітродувка 

Забороняється: 
1. Мити повітродувку водою, це може привести до удару електричним струмом або до 

короткого замикання; 
2. Доторкатися до повітродувки мокрими руками; 
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3. Залишати повітродувку виключеною більше ніж на 4 години, при заповненій установці 
стічними водами; 

4. Ламати шнур, це може привести до удару електричним струмом або до короткого 
замикання. 

5. Перекривати вентиляційний грибок над камерою для повітродувок. 
При виявлені порушень роботи повітродувки необхідно дотримуватися інструкції по 

експлуатації повітродувки або звернутися до виробника установки.  
Перед обслуговування повітродувки обов’язково дістаньте шнур з розетки.  
Щоквартальна чистка фільтра: 
1. Викрутіть гвинт корпусу; 
2. Зніміть кришку фільтра;  
3. Зніміть фільтр і збийте пил. Якщо забруднення дуже сильне, 
вимийте його в нейтральному миючому засобі і прополощіть 
потім у чистій воді. Висушіть його в тіні; 
4. Встановіть фільтруючий елемент назад на своє місце; 
Переконайтеся, що більш жорстка його сторона знаходиться внизу; 
Встановіть кришку фільтра; 
5. Закріпіть кришку фільтра гвинтом. 
Будь-які інші роботи з обслуговування компресора необхідно виконувати згідно з інструкцією 

по експлуатації повітродувки (додається до паспорта). 
У разі вимкнення електричної мережі в будинку необхідно перевірити роботу 

повітродувки в установці 

9.3 Обслуговування блоку озонування 
Блок озонування працює автоматично та забезпечує подачу озону у відстійник для 

знезараження очищеної води.  
Подача озону відбувається згідно таймеру 2 рази на добу. Робота озонатора відбувається 

автоматично.  
При виявлені порушень роботи повітродувки необхідно дотримуватися 

інструкції по експлуатації повітродувки або звернутися до виробника установки.  

9.4 Система автоматизації установки 
Система автоматизації установки складається з: 
- Щит управління(забезпечує постійну роботу повітродувки та блока озонування); 
Установка “УМКА-БІО»   працює в автоматичному режимі.  

Установка з GSM- модулем 
Система керування призначена для керування виконавчими пристроями установки “УМКИ-

БІО»  в автоматичному режимі. В щиті управління передбачено GSM-модуль, що забезпечує 
контроль: 

- Роботою повітродувки; 
- Рівнем  води в установці. 
GSM-модуль працює в зоні покриття стільникових мереж GSM 900/1800 будь-якого з 

операторів, що діють в Україні. 
При припинення роботи повітродувок надходить СМС «POVITRYA ALARMS», при 

нормальній роботі повітродувки   «POVITRYA ОK». При високому рівні води в установці 
надходить СМС «RIVEN MAX», при нормальному рівні «RIVEN OK». 

Оплата та підтримка позитивного балансу на рахунку покладається на Замовника.  
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9.5 Система ерліфтів 
1. Ерліфт рециркуляції забезпечує рециркуляцію мулу в установці. Кран К4 відповідає за 

подачу повітря до ерліфту. Ерліфт включається автоматично. Ерліфт налаштовується при 
запуску установки(див. п. 7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ерліфт відводу чистої вроди забезпечує відвід чистої води з установки. Кран К2 відповідає 

за подачу повітря до ерліфту. Ерліфт включається автоматично. Ерліфт налаштовується при 
запуску установки(див. п. 7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 Запірна арматура 
 

Запірна арматура забезпечує контроль подачі повітря в установку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ерліфт 
рециркуляції 

Ерліфт чистої 
води 
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Перелік запірної арматури 
№

п/п 
Найменування Позначення 

1 Кран регулювання подачі повітря на систему аерації К1 
2 Кран регулювання подачі повітря до ерліфт відводу чистої води К2 
3 Кран випуску повітря з системи аерації* К3 
4 Кран регулювання подачі повітря до ерліфту  рециркуляції К4 
5 Кран регулювання подачі повітря в зону затримання сміття К5 

*кран розміщується біля камери для повітродувок. 
 

9.7 Вимоги при обслуговування установки 
Забороняється виконувати роботи на несправному обладнанні, при знятих і несправних 

огорожах, відсутності належних захисних засобів, несправним інструментом, в неосвітлених 
місцях і в інших випадках що загрожують життю і здоров'ю людей. 

Технічне обслуговування обладнання, що знаходиться під водою, дозволяється проводити 
тільки після звільнення резервуара і камер від води. Після закінчення робіт слід привести в 
порядок робоче місце, протерти інструмент і застосовувані засоби індивідуального захисту і 
покласти у відведене для них місце. Ретельно вимити руки теплою водою з милом, при 
необхідності прийняти душ. 

9.8 Можливі несправності установки 
Основні можливі несправності установки представлені у таблиці 9.1. 

Таблица  9.1 
Несправності Можлива причина Спосіб усунення 

Порушення роботи системи 
аерації 

Несправність повітродувки Усунути несправність 
повітродувки 

Попадання крапель води  в 
систему аерації Відкрити на 30с кран К3 

Повітродувка не працює 

Порушення роботи електричної 
мережи 

Виключити повітродувки з 
розетки та зачекати поки 
робота електричної мережі 
не налагодиться 

Порушення цілісності  шнура 
 

Звернутися до виробника 
установки 

Поломка повітродувки Звернутися до виробника 
установки 

Ерліфт відводу очищеної води 
не працює 

Поломка повітродувки 
 

Звернутися до виробника 
установки 

Несправність вентиля для 
подачі повітря до ерліфтів 

Перевірити справність 
вентилів 
 

Забитий ерліфт 
Необхідно перекрити всі 
крани крім К2 і ерліфт 
прочиститься автоматично 
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Неприємний запах від 
установки 

Порушень правил експлуатації Дотримання правил 
експлуатації 

Засмічення трубопроводу 
подачі стічних вод 

Прочистити трубопровід 
подачі стічних вод 

Не працює  повітродувка 
 

Звернутися до виробника 
установки 

Ерліфт рециркуляції не 
працює 

Поломка повітродувки 
 

Звернутися до виробника 
установки 

Несправність вентиля для 
подачі повітря до ерліфтів 

Перевірити справність 
вентилів 
 

 
Необхідно перекрити всі 
крани крім К4 і ерліфт 
прочиститься автоматично 

 
 

10. Гарантії 
ТОВ «Е.Т.Е» гарантує якість всіх видів виконуваних ним робіт і обладнання, що ним 

поставляється. Термін гарантії на нестандартне технологічне обладнання, що виготовляється 
ТОВ «Е.Т.Е»  – 15 років, на комплектуючі(стандартне обладнання) -  згідно гарантій заводів-
виробників. 

Гарантія не дійсна у випадку застосування недоброякісних витратних матеріалів, сировини, а 
також при зміні об’ємів та складу стічних вод, технологічної схеми очищення і втручанні в 
роботу станції третіх осіб. Дія гарантії не поширюються на природній знос, збитки від 
неправильного зберігання, експлуатації і обслуговування, застосування не за призначенням, 
недотримання ЗАМОВНИКОМ інструкцій щодо обслуговуванню та експлуатації. Гарантія не 
поширюється на дефекти, про які не було повідомлено під час дії сервісного договору або які 
були викликані недбалим  або неправильним використанням, а також на дефекти, спричинені 
механічними пошкодженнями, впливом вогню, стихійних лих, замерзанням води і іншими 
подібними явищами. 

 
11. Транспортування 

 
Транспортування виконується будь-яким видом транспорту у відповідності з правилами 

перевезення вантажів, діючими на даному виді транспорту в умовах 4 по ГОСТ 15150-69.  
Транспортування виконується у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації 

транспортних міністерств в галузі перевезення вантажів: 
«Загальні правила перевезення автотранспортом». 
«Правила перевезення вантажів» видання Транспорт, М., 1977р. 
Технічні умови навантаження і кріплення вантажів, затверджені розпорядженням МПС №Л-

19187 від 18.06.1989р. 
Спосіб навантаження і розміщення, а також кріплення багажних місць при транспортуванні 

повинні забезпечувати їхнє повне збереження.  
Навантажувально-розвантажувальні роботи виконуються у відповідності з вимогами 

нормативних документів і техніки безпеки даного виду робіт. 
 



 
 
Паспорт та інструкція по експлуатації                                                                       УМКА-БІО 
 

13 
 

12. Контакти 
 
Юрид. адреса: 
03087, м. Київ, вул. Пітерська, 5-А 
Фіз. адреса:  
33018, м. Рівне, вул., Студентська, 3 
тел.: (099) 340 74 76 ;   (068) 340 74 76 
 
 

13. Відомості про прийняття 
 
Установка визнана придатною для експлуатації. 
Модель: _____________________________________________________________ 
Заводський номер: ____________________________________________________ 
Дата виготовлення «___» _________ 20__ р 
Відмітка про приймання ________________________________________________ 
 
Прийнято покупцем: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Дата прийняття  «___» _________ 20__ р. 

 
Прийняття в експлуатацію: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Дата прийняття  «___» _________ 20__ р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток 1 
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