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Bez względu na to z jakiej gałęzi przemysłu pochodzą ścieki wybór odpowiedniej metody ich 
oczyszczania, nie jest zadaniem łatwym. Musi to być rozwiązanie spełniające restrykcyjne uregulowania 
prawne nakładające obowiązek uzyskania właściwego składu jakościowego ścieków oczyszczonych, 
a także uwzględniające zakazy wprowadzania niektórych substancji do urządzeń kanalizacyjnych lub 
bezpośrednio do środowiska.

Wybór odpowiedniej metody oczyszczania ścieków 
zależy od wielu kwestii. Podstawowe z nich to:

Realizacja obróbki ścieków oraz 
odzysku wody prowadzona jest przy 
wykorzystaniu różnych technologii:
• neutralizacji

• koagulacji i flokulacji 

• flotacji i sedymentacji

• filtracji, mikrofiltracji i sorpcji

• technik jonitowych – zmiękczanie, demineralizacja, 
wymiana selektywna

• technik membranowych – mikrofiltracja, ultrafiltracja, 
nanofiltracja, odwrócona osmoza (RO), 

• technik wyparnych – zagęszczanie, krystalizacja

• biologicznego oczyszczania ścieków

• sposób odprowadzania powstałych ścieków 
przemysłowych – do urządzeń kanalizacyjnych 
czy też bezpośrednio do środowiska, tj. do ziemi 
lub wód powierzchniowych

• wymagane parametry ścieków oczyszczonych, 
wynikające z punktu powyższego

• rodzaj generowanych ścieków – czy zawierają 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska

Oczyszczanie ścieków przemysłowych 
jest jednym z większych wyzwań 
technologicznych w każdym zakładzie 
produkcyjnym

Naszą misją jest wdrażanie 
zaawansowanych metod 
uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków, z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań 
technologicznych przy możliwie 
niskich kosztach eksploatacyjnych 
instalacji. Zapewniając jednocześnie 
ich zgodność z założeniami 
projektowymi oraz wymaganiami 
prawnymi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej 
wiedzy na temat dostępnych technologii uzdatniania 
wody i oczyszcznia ścieków, Watersystem dostarcza 
niezawodne i najnowocześniejsze rozwiązania 
dostosowane do potrzeb Klientów

Watersystem oferuje kompleksowe podejście do tematu gospodarki 
wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych – od rozwiązań związanych 
z przygotowaniem wody na cele spożywcze, produkcyjne i technologiczne, po 
systemy filtracji wód obiegowych oraz oczyszczania ścieków z różnych gałęzi 
przemysłowych. 

Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów oraz usług została potwierdzona  
przez wielu Klientów z Polski i Europy. Wieloletnie doświadczenie oraz wysoko 
wykwalifikowana kadra inżynierska pozwalają stosować najnowocześniejsze 
i najbardziej zaawansowane technologie.
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Najwyższa jakość 

Profesjonalizm

Wyspecjalizowana
kadra inżynierska

i techniczna 

Niezawodność instalacji 
i gwarancja właściwych 

parametrów  

Usługa 360°czyli 
od doradztwa i projektu 

po kompletne rozwiązanie

O NAS  
Watersystem, to firma projektowo-wykonawcza. Specjalizujemy się w realizacji złożonych projektów z zakresu uzdatniania 
wody pitnej, wody procesowej, wody chłodzącej, recyklingu wody oraz oczyszczania ścieków przemysłowych. Jesteśmy 
dostawcą sprawdzonych technologii i urządzeń. Nasze rozwiązania są projektowane i dobierane do indywidulanych potrzeb 
w zależności od ilości, wymagań jakościowych, typu ścieków, które chcemy oczyścić i w ekonomicznie uzasadnionych 
przypadkach wykorzystać ponownie, jako odzyskaną ze ścieków wodę.

ponad

600
projektów

 100%
polski kapitał  

ponad

20 lat
na rynkuDoświadczenie

GDZIE DZIAŁAMY?
• Przemysł chemiczny
   (lakierniczy, metalurgiczny)

• Przemysł browarniczy

• Przemysł spożywczy 
   (owocowo-warzywny, 
    mięsny, cukierniczy)

• Przemysł transportowy

• Przemysł paliwowy

• Przemysł rolniczy

• Przemysł energetyczny

• Przemysł  tworzyw sztucznych

• Przemysł kosmetyczny
   i farmaceutyczny

• Przemysł włókienniczy

TRZY DZIAŁY WIELE KORZYŚCI

OSZCZĘDNOŚĆ

GWARANCJA JAKOŚCI

JEDEN DOSTAWCA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Optymalizacja kosztów związanych z budową systemu to gwarancja 
szybkiego zwrotu inwestycji.
Długa żywotność oferowanych instalacji to znaczne oszczędności na 
naprawach i serwisach. Ponadto minimalizacja strat wody oraz zużycia 
energii podczas pracy systemów oczyszczania.

Zapewniamy fachową i terminową realizację prac oraz najwyższą 
jakość usług. Oferowane przez nas systemy i instalacje charakteryzują 
się długą żywotnością, a komponenty i materiały do ich budowy 
pochodzą wyłącznie od renomowanych dostawców.  

Projektowanie, produkcja i serwis niestandardowych zintegrowanych 
systemów oczyszczania wody oraz ścieków. Instalacje Watersystem 
zawsze dostosowane są do wymagań naszych Klientów 
i spełniają najbardziej restrykcyjne kryteria. 
Oferujemy także wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny instalacji.

Kompleksowość naszych usług to dla Klienta gwarancja profesjonalnej 
i wszechstronnej współpracy z jednym partnerem biznesowym. Dzięki 
temu Klient może wdrażać optymalne ekonomicznie i technologicznie 
rozwiązania przyjazne środowisku, a tym samym podnosić 
konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. 

UZDATNIANIE
WODY

OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW

SERWIS

WATERSYSTEM OFERUJE
• Diagnostykę i dobór odpowiedniej technologii 
• Prace badawcze i testowe w zakresie 

opracowywania optymalnej technologii oczyszczania
• Opracowywanie dokumentacji projektowo-technicznej 

wraz z wizualizacją instalacji w technologii 3D
• Dostawy urządzeń i technologii realizowanych 

w  trybie "pod klucz”
• Rozruch i optymalizację procesu
• Szkolenie personelu
• Usługi serwisowe i gwarancyjne 
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Oszczędność Bezpieczeństwo

Optymalizacja kosztów 
inwestycyjnych związanych z montażem

Oszczędność czasu

Wygoda

KORZYŚCI DLA KLIENTA

KORZYŚCI DLA KLIENTA 
z wizualizacji 3d instalacji

Na etapie projektowania systemu uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków modelujemy instalację 
również w technologii 3D. Model 3D ma szereg praktycznych zastosowań, a Klientowi przynosi same 
korzyści.  Podczas dokonywania wyboru technologii oczyszczania ścieków należy wziąć pod 

uwagę bardzo dużą liczbę parametrów fizyko-chemicznych, m.in. pH, temperaturę, 
zawiesiny, ilość zanieczyszczeń wyrażonych przez wskaźniki ChZT, OWO, BZT, liczbę 
kationów i anionów, detergenty, oleje, tłuszcze i inne, a także mnogość czynników 
obecnych w procesie produkcji.  

Znaczne różnice parametrów skutecznie uniemożliwiają otrzymanie prawidłowych 
wyników na podstawie obliczeń teoretycznych procesu oczyszczania, zwłaszcza 
w przypadku rygorystycznych norm technologicznych.

Dlatego dobór technologii i wyposażenia bardzo często musi być 
poprzedzony badaniami laboratoryjnymi i pilotażowymi. 

Watersystem prowadzi prace laboratoryjne aż do momentu uzyskania 
właściwych i powtarzalnych wyników. Następnie ponownie je 
sprawdza na podstawie testów, tj. badań pilotażowych u Klientów. 

DOBÓR TECHNOLOGII PROJEKTOWANIE 3D INSTALACJI

• Dobór odpowiedniej, efektywnej i najbardziej 
ekonomicznej technologii oczyszczania ścieków

• Symulacja produkcji osadu i możliwość określenia 
jego parametrów oraz stopnia zagęszczenia

• Optymalizacja procesów technologicznych – wybór 
dotyczy oszczędności energetycznych i procesów 
wymagających najmniejszego zużycia materiałów

• Modelowanie procesów technologicznych 
i zapewnienie właściwego doboru elementów 
wyposażenia instalacji oraz usprawnienie pracy 
operatorów

ZALETY PROWADZENIA TESTÓW WSTĘPNYCH 

• Szczegółowy obraz urządzeń i pomieszczeń wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami pozwala 
optymalnie wykorzystać przestrzeń przeznaczoną pod 
budowę instalacji jak również zaprezentować system 
z najwyższą precyzją uwzględniając wszystkie detale.

• Możliwość pełnego obrotu urządzeń oraz instalacji, 
a także prezentacja systemu z dowolnej perspektywy 
i odległości pomaga dostrzec błędy i ewentualne 
niezgodności projektowe 
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Niskie zużycie energii

Minimalne koszty operacyjne

Minimalne wyposażenie

Niezawodność – nie zatykają się

• W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów DAF, aby 
rozpuścić gaz w cieczy nie jest wymagane duże ciśnienie, 
a zatem zużycie energii nie zależy od zasolenia i temperatury 
wody

• Wyjątkowo niski nakład energetyczny do wytworzenia 
mieszanki białej wody (0,05 kWh/m3)

Wymaga tylko sprężonego powietrza/gazu przy niskim 
ciśnieniu (1,2 bar) i niskonapięciowego silnika prądu stałego

W przeciwieństwie do systemów DAF nie są wymagane takie 
elementy jak zbiornik ciśnieniowy, pompy recyrkulacyjne ani 
dysze

Siły ścinające generowane na powierzchni dyfuzorów przez 
wychodzący gaz i obracający się wałek zapobiegają ich 
zatykaniu, powodując automatyczny efekt samooczyszczenia

URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE 
OFEROWANE PRZEZ WATERSYSTEM

Flotatory IGF microGAS

• Efektywna i elastyczna technologia 
usuwania zawiesin i tłuszczy

• Szeroki przekrój zastosowań 
w wielu gałęziach przemysłu

• Wydajny układ napowietrzania 
eliminuje konieczność stosowania 
rozbudowanego systemu saturacji

ZALETY

Oferowane przez Watersystem jednostki DAF microFLOT  to niezawodne, solidne 
i uznawane za jedne z najlepszych urządzeń flotacyjnych na polskim rynku.  

Dzięki zastosowaniu generatora mikropęcherzyków flotatory DAF są bardziej 
wydajne i skuteczniejsze niż dotychczas stosowane urządzenia.

Jako alternatywę dla tradycyjnych 
systemów oferujemy jednostki 
DAF microGas wyposażone 
w nowoczesny system wytwarzania 
mikropęcherzyków. 

Pęcherzyki powietrza we flotatorach firmy 
Watersystem generowane są przez specjalnie 
generatory tzw. „białej wody”. Pompy saturacyjne 
odpowiadają jednocześnie za trzy procesy: 

• zasysania powietrza atmosferycznego 

• mieszania go z cieczą recyrkulowaną

• wytwarzania mieszanki ciecz-powietrze 
o odpowiednim, wymaganym ciśnieniu

Dzięki temu, jednostka flotacyjna Watersystem 
microFLOT nie wymaga stosowania takich 
urządzeń jak sprężarka, inżektor, zbiornik 
magazynujący nasyconą powietrzem ciecz oraz 
innych urządzeń peryferyjnych. 

Mieszanka wodno-powietrzna wytwarzana 
przez generatory WATERSYSTEM zawiera 
pęcherzyki gazu w przedziale od 5–30 
mikronów co sprawia, że efektywność flotacji 
DAF microFLOT jest znacznie większa niż 
tradycyjnych flotatorów ze zbiornikiem 
ciśnieniowym.

Nowa technologia opiera się na 
ceramicznych tarczach dyfuzora 
zamontowanych na obrotowym wale. 
Sprężone powietrze/gaz wtłacza 
się na wale pod ciśnieniem 1,2 
bar i przenika ono przez  dyfuzory 
do cieczy, gdzie powstaje chmura 
drobnych pęcherzyków o średnicy 
50–70 mikronów, tzw. „biała woda”.

ZALETY IGF MICROGAS

Oszczędność

Bezpieczeństwo

KORZYŚCI 
DLA KLIENTA
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Oszczędność

Wygoda

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Odwadnianie osadów

Wyparki

Naturalnym i nieuniknionym efektem oczyszczania 
ścieków przemysłowych i komunalnych jest osad 
ściekowy. Jest to produkt przemiany materii bakterii 
wykorzystywanych w oczyszczalni biologicznej, 
odpad generowany w procesach chemicznego 

Rosnące koszty gospodarki wodno-ściekowej w zakładach 
przemysłowych motywują do szukania nowych technologii, 
które umożliwią odzysk wody i jej ponowne wykorzystanie. 

Technologia odparowania próżniowego została 
zakwalifikowana do najlepszych dostępnych metod 
oczyszczania ścieków (BAT), ponieważ pozwala osiągnąć 
wymagane w procesach produkcyjnych parametry 
w sposób ciągły pomimo zmiennych parametrów ścieków.

PRASA KOMOROWA
– to urządzenie filtrujące zawiesiny lub osad 
pod wpływem ciśnienia. Prasy komorowe pracują 
w sposób periodyczny. Poprzez ciśnienie wywierane na 
pompowane medium (osad) dochodzi do przepływu 
filtratu i tworzenia się placka osadowego. Stopień 
rozdziału fazy ciekłej i stałej wynosi praktycznie 100 
procent.  

Cykl filtracji osadów składa się:

• zamknięcia zespołu płyt filtracyjnych oraz 
osiągnięcie maksymalnego ciśnienia zamknięcia,

• filtrację,
• opróżnianie prasy,
• otwarcie docisku prasy i przesuw płyt 

jednoczesnym usuwaniem osadu,
• ponowne rozpoczęcie cyklu filtracji 

PRASA PIERŚCIENIOWA VOLUTE
– to kompaktowe urządzenie do odwadniania osadów 
ściekowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. 
Prasa pozwala na w pełni bezobsługową pracę, tj. nie 
jest potrzebny nadzór ze strony obsługi oczyszczalni. 

• Niskie zużycie energii elektrycznej w procesie odwadniania

• Kilkaset razy mniejsze zużycie wody na płukanie prasy niż w przypadku 
pras taśmowych

• Mała powierzchnia zabudowy – w wielu przypadkach jest nawet o 70 % 
procent mniejsza niż dla tradycyjnych urządzeń

• Minimalny wymagany czas obsługi prasy – zaledwie 5 minut w ciągu doby 

• Możliwość pracy stałej bez przerw serwisowych 24/7

• Skuteczna technologia do oczyszczania 
najtrudniejszych strumieni ścieków

• Niskie zużycie energii elektrycznej

• Zintegrowany system czyszczenia instalacji

• Kompaktowa konstrukcja

• Jednostopniowe w pełni automatyczne 
oczyszczanie ścieków

ZALETY PRASY PIERŚCIENIOWEJ VOLUTE
ZALETY TECHNOLOGII

KORZYŚCI
DLA KLIENTA

Oszczędność

Bezpieczeństwo

Wygoda

oczyszczanie ścieków w przemyśle:
chemicznym, energetycznym, obróbki 
mechanicznej metali, obróbki chemicznej 
metali, motoryzacyjnym i lotniczym, 
spożywczym, elektronicznym.

ZASTOSOWANIA

Oferowane przez Watersystem prasy filtracyjne pozwolą uniknąć wszystkich problemów 
związanych z przetworzeniem i zagospodarowaniem osadów ściekowych.  

redukcja

kosztów nawet 

o95%

strącania zanieczyszczeń lub powstający w procesie 
wstępnego podczyszczania ścieków w procesie 
flotacji. Przetwarzanie i zagospodarowywanie osadów 
ściekowych bardzo często przysparza eksploatatorom 
wielu problemów oraz generuje wysokie koszty utylizacji.  

Ze względu na wysokie koszty związane 
z gospodarką osadową  w czyszczalniach 
ścieków, prasa Volute jest rozwiązaniem 
konkurencyjnym w stosunku do pras 
taśmowych, wirówek czy pras śrubowych.
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ZASTOSOWANIA

Neutralizacja ścieków Uzdatnianie wody

Technologie membranowe

Oferowane przez Watersystem neutralizatory 
ścieków mogą być zaprojektowane w układach 
przepływowych, pojemnościowych jak 
i przepływowo-pojemnościowych.

Neutralizatory znajdują zastosowanie w miejscach, 
gdzie kwasy i alkalia muszą zostać zobojętnione 
przed wprowadzeniem ich do kanalizacji (laboratoria, 
pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny 
obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe 
itp.), a także w galwanizerniach, zakładach przemysłu 
metalowego, ciężkiego itp.

Watersystem dostarcza kompleksowe 
rozwiązania w zakresie uzdatniania każdego 
rodzaju wody oraz jej odzysku. Starannie 
dobierane do potrzeb Klienta technologie 
spełniają najbardziej restrykcyjne kryteria.

Jednym z elementów przemysłowych oczyszczalni ścieków są 
systemy membranowe. 

Watersystem oferuje jednostki mikrofiltracji, ultrafiltracji, 
nanofiltracji oraz odwróconej osmozy

Zakłady galwaniczne, lakiernie, zakłady chemiczne 
generują w procesie produkcyjnym niebezpieczne 
odpady płynne, które przed zrzuceniem do kanalizacji 
miejskiej muszą zostać poddane procesowi neutralizacji. 
Są to najczęściej agresywne związki chemiczne, 
detergenty i metale ciężkie, które w wysokich stężeniach 
są niebezpieczne dla środowiska wodnego. 

Współczesne technologie często wymagają 
zastosowania wody o jakości znacznie 
przewyższającej dostępną wodę gospodarczą 
z sieci miejskich i zakładowych.

Współczesne systemy oczyszczania ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym i technologicznym. 
Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego wykorzystania cennych składników 
i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału. 

Neutralizator ścieków jest urządzeniem, które 
wykorzystuje się do korygowania wartości pH oraz 
strącania związków niebezpiecznych, m.in. metali 
ciężkich.

Systemy uzdatniania wody przygotowujemy 
z wykorzystaniem procesów:

• filtracji mechanicznej na złożach żwirowych

• filtracji mechanicznej na syntetycznych 
wkładach filtracyjnych

• filtracji na węglu aktywnym

• demineralizacji – wyminie jonowej 
na żywicach jonowymiennych

• membranowych – mikrofiltracja, ultrafiltracja, 
nanofiltracja, odwrócona osmoza (RO)

• zmiękczania – wymiana jonowa na złożu 
kationitowym

• elektodejonizacji (EDI)

Przywrócenie naturalnego poziomu pH oraz strącenie 
substancji niebezpiecznych pozwala na bezpieczne 
odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

ZASTOSOWANIA

• Lakiernie proszkowe i ciekłe

• Galwanizernie i zakłady obróbki metali

• Zakłady realizujące produkcję opartą 
o środki chemiczne

• Magazyny, przechowalnie, punkty zbiórki 
akumulatorów oraz różnego rodzaju baterii

• Laboratoria chemiczne

• Złomowiska i szroty samochodowe 

• oczyszczaniu ścieków włókienniczych

• oczyszczaniu ścieków z przemysłu papierniczego

• uzdatnianiu wody technologicznej

Znalazły one zastosowanie w wielu zakładach 
przemysłowych, a w szczególności przy:
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WYBRANE REALIZACJE WATERSYSTEM 

Danfoss Wrocław  
Instalacja podczyszczania ścieków z lakierni. Neutralizacja i filtracja 
ścieków, odwadnianie osadów chemicznych. 

Instalacja podczyszczania ścieków z lakierni. Neutralizacja i filtracja 
ścieków, odwadnianie osadów chemicznych. 

Instalacja podczyszczania ścieków z przetwórstwa bydła. Mechaniczne 
oczyszczanie ścieków na filtrze taśmowym, flotacja DAFmicroFLOT, 
odwadnianie osadów na prasie pierścieniowej  Volute.

Instalacja podczyszczania ścieków z trawialni elementów stalowych. 
Neutralizacja ścieków, odwadnianie osadów ściekowych, automatyzacja 
procesu.

Instalacja odwadniania osadów chemicznych z wykorzystaniem prasy 
komorowej.

Instalacja podczyszczania ścieków z zakładu mleczarskiego. Buforowanie 
ścieków z napowietrzaniem, flotacja DAFmicroFLOT, odwadnianie osadów 
biologicznych nadmiernych i poflotacyjnych na prasie pierścieniowej  Volute.

Instalacja odwadniania osadów ściekowych poflotacyjnych oraz z SBR przy 
użyciu prasy pierścieniowej Volute. 

Instalacja podczyszczania ścieków metodą flotacji z zakładu przetwórstwa 
celulozy przy zastosowaniu flotatora DAFmicroFLOT.

Instalacja odzysku wody ze ścieków z prania wełny owczej. Instalacjia 
flotacji DAFmicroFLOT. Filtracja ścieków.

Pilotowa instalacja pdczyszczania ścieków w Hucie Cynku – Miasteczko 
Śląskie. Instalacja strącania metali ciężkich z odwadnianiem powstających 
osadów.                            

Instalacja odwadniania osadów biologicznych ściekowych z SBR 
za pomocą prasy pierścieniowej Volute. 

Instalacja odwadniania osadów biologicznych z zastosowaniem 
prasy pierścieniowej Volute. 

Zakład przetwórstwa celulozy

Zakład przetwórstwa drzewnego

POLTOPS – pralnia wełny owczej

SZWAGROS Kraszewice – zakład przetwórstwa mięsa

ZGKiM Czerwińsk nad Wisłą – Gminna oczyszczalnia 
ścieków komunalnychOSM Łambinowice – zakład mleczarski

KARPOL Piła HCM S.A. Miasteczko Śląskie

DOVISTA Wędkowy – produkcja okien i drzwi 

Zakład chemiczny Gniezno

Artus Maciejowice – przetwórstwo bydła 
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