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ECO
PRODUKT

Pompownie 
ścieków EPS

Firma
Spółka Ecol-Unicon powstała w 1996 roku. Jesteśmy czo-
łowym producentem i  dystrybutorem urządzeń ochrony 
wód w Polsce.
Posiadamy cztery zakłady produkcyjne, profesjonalną sieć 
doradczo-handlową z fi liami w największych miastach Polski 
oraz prężnie rozwijający się dział eksportu.

Misja
Nasze produkty realnie wpływają na poprawę środowiska.

Oferta
Naszą ofertę tworzą trzy główne grupy produktów: desz-
czowe, pompowe oraz oczyszczalnie ścieków. Ofertę 
uzupełniają nowoczesne rozwiązania neutralizacji odorów 
oraz inteligentny system monitoringu i zarządzania BUME-
RANG. Świadczymy również usługi w zakresie realizacji in-
żynierskich, serwisowe oraz eksploatacyjne.

www.ecol-unicon.com



Zastosowanie

pompownie sanitarne

pompownie wód
deszczowych

pompownie wód
technologicznych

pompownie obiektowe

Pompownie ścieków służą do ciśnieniowego 
transportu ścieków sanitarnych, deszczowych, 
przemysłowych i innych.

Pompownie ścieków EPS
Pompownie EPS w swojej budowie wykorzystują układ pom-
powy składający się z  jednej lub kilku pomp. To, co wyróżnia 
nasze urządzenia spośród bogatej oferty na rynku, to używane 
do produkcji podzespoły o najwyższej jakości oraz efektywny 
dobór pracujących pomp (różnych producentów). To również 
wiedza i  wieloletnie doświadczenie zespołu inżynierów 
sprawia, że pompownie Ecol-Unicon są jednymi z najlepszych 
urządzeń w Polsce

Automatyka
Szafa zasilająco-sterująca 
z możliwością wpięcia do systemu 
zarządzania BUMERANG

Instalacja neutralizująca odory
Najwyższej klasy neutralizatory pasywne

Korpus urządzenia
Wykonany z materiałów, takich jak: 
beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD

Armatura
Najwyższej jakości zasuwy i zawory

Instalacje dodatkowe
Dostosowane do potrzeb, najwyższej 
jakości elementy dodatkowe, takie 
jak: drabina, pomost eksploatacyjny, 
instalacja płucząca

Pompy zatapialne
Pompy zatapialne – dowolnego 
producenta. Dobierane według 
specyfi kacji projektowej oraz 
wymagań użytkownika

Sposób działania
Działanie pompowni EPS opiera się na optymalnej pracy pomp 
w układzie hydraulicznym, niezależnie od wielkości dopływu do 
zbiornika. Stabilną pracę zapewniają okresowo uruchamiane 
pompy zamontowane w korpusie pompowni.

Zalety

prosta budowa urządzenia
– łatwy serwis i eksploatacja

możliwość zastosowania pomp 
dowolnego producenta

wysoka żywotność urządzenia 
– materiały najwyższej jakości

możliwość montażu
w terenie najezdnym

Częstym problemem występują-
cym w  sieciach kanalizacyjnych 
są uciążliwe odory i  substancje 
toksyczne. Ecol-Unicon oferuje 
kompleksowe rozwiązanie tego 
problemu poprzez zastosowanie 
dedykowanych systemów neu-
tralizacji odorów i substancji tok-
sycznych.

Neutralizator aktywny – WarszawaPompownia ścieków EPS – Nakło

Zarządzaj swoimi
instalacjami za 
pomocą inteligent-

nego systemu BUMERANG.

Pozwala on na stałe monitorowanie 
kluczowych danych oraz efektywne 
sterowanie i  zarządzanie eksploatacją 
obiektów.

Pompownia ścieków EPS – Gdańsk, Ołowianka
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