
Jednego możecie być Państwo pewni:

Wynik naszej pracy 
jest czysty!

Technologie oczyszczania ścieków i 
uzdatniania wody.



Doświadczenie w wielu branżach: czysta zaleta!

przemysł pierzarski · przemysł piwowarski · przemysł chemiczny · przetwórstwo jelit 
składowiska odpadów · elektronika · energetyka · napoje · ocet · przetwórstwo mięsa 
przetwórstwo ryb · przemysł lotniczy · przyprawy · produkty gumowe · przemysł 
drzewny · przetwórstwo ziemniaków · oczyszczalnie komunalne · kompresory · szpitale 
tworzywa sztuczne · barwniki spożywcze · przygotowanie posiłków · przemysł mleczarski 
i serowarski · przemysł spożywczy · rafinerie · soki · ubojnie · spedycja · oleje jadalne 
przemysł stalowy · słodycze · przemysł tekstylny · winiarnie



Przejrzysta oferta usług:

Tego możecie Państwo 
oczekiwać od TIA

Od 1987 roku TIA oferuje technologie oczysz-
czania ścieków przemysłowych i komunal-
nych.

W ten sposób rozwiązujemy zadania wynika-
jące z gospodarki ściekowej i wodnej sto jące 
przed zakładami przemysłowymi i samor zą-
dami lokalnymi.

-  gotowe i dostosowane do potrzeb instala-
cje pod klucz do oczyszczania lub pod-
czyszczania ścieków, pojedyncze moduły 
instalacji oczyszczania ścieków i recyklin-
gu

-  remonty, optymalizacja i rozbudowa 
istniejących oczyszczalni

- podłączanie własnych instalacji próbnych

- naprawy i serwis części zamiennych

-  kontrola oczyszczalni, opracowywanie 
koncepcji, szkolenie personelu, 
zastępstwo na czas urlopów, naprawy, 
optymalizacja technologii, itd.

TIA oferuje różne możliwości podczyszcza-
nia ścieków zgodnie z indywidualnymi wy-
maganiami.

Technologia biologicznego i fizyko-chemi-
cznego oczyszczania służy całko witemu 
usunięciu zanieczyszczeń aż do uzdatnie-
nia wody i ponownego jej użycia w obiegu 
wewnętrznym (recykling).

W procesie oczyszczania konieczne jest za-
sto   sowanie odpowiednich etapów techno-
logicznych, w których stosowane są spraw-
dzone technologie oczyszczania ścieków. 
Kluczowe z nich jak flotacja, separacja 
lamelowa i oczyszczanie biologiczne są 
rozwinięciami własnymi firmy częściowo 
opracowanymi we współpracy z niemieckimi 
ośrodkami akademickimi.

Rozwijanie tych technologii umożliwiło fir-
mie TIA działalność w wielu krajach Eu-
ropy, Azji, Afryki i rejonu arabskiego. We 
wszystkich tych krajach lokalni part nerzy 
przejmują obowiązki doradztwa i ser-
wisu posprzedażowego. Odbywa się to 
zawsze we współpracy i z wykorzystaniem 
doświadczenia TIA działającej w branży od 
1987 roku.





Płynna realizacja projektu:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w 
każdej fazie projektu – także po jego 
zakończeniu!

TIA oferuje w pełni dostosowane i gotowe 
do eksploatacji rozwiązania prawie każdego 
rodzaju problemu oczyszczania ścieków i 
recyklingu.

W tym celu dobierane są odpowiednie 
tech no logie oczyszczania i łączone w taki 
sposób, aby uzyskać optymalne rozwiązanie 
zapewniające efekt ekologiczny dla danego 
zakładu przy zrównoważonych kosztach.

Wyznacznikami dla osiągnięcia tego celu są:

- pewny i stabilny proces oczyszczania 
- jasne struktury obsługi procesu 
- możliwość dostosowania do 
 zmiennych warunków pracy 
- atrakcyjne koszty inwestycji i eksploatacji

Również w zakresie serwisu posprze da żo-
wego TIA i jej partnerzy w kraju i zagranicą 
są oczywiście do Państwa dyspozycji, ofe ru-
jąc:

- serwis części zamiennych 
- serwis technologiczny 
- opiekę nad procesem

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

TIA GmbH dostarcza kompletne instalacje do 
podczyszczania oraz do pełnego oczyszczania 
ścieków. Realizuje także rozbudowy w celu 
uzupełnienia istniejących procesów oczysz-
czania i remonty starszych oczyszczalni. 

TIA posiada bogate doświadczenie i liczne 
referencje z przeprowadzonych remontów i 
rozbudów oczyszczalni w wielu branżach o 
różnej przepustowości (od 20 do 7.500 m3 / 
dzień).

Komunalne oczyszczalnie ścieków

Dla sektora komunalnych oczyszczalni 
ścieków TIA oferuje standaryzowane instala-
cje typu COMPACT-System: funkcjonalnie i 
technologicznie stabilne jednostki w zakresie 
od 3.000 RLM do 25.000 RLM, które mogą 
być dowolnie rozbudowane jako systemy 
wielodrożne do ok. 150.000 RLM.



Wszystkie zakłady
przemysłowe,

do 7.500 m  /dzień3

Ścieki
komunalne,

do 150.000 RLM

Instalacje podczyszczania
ścieków przemysłowych

Instalacje biologicznego
oczyszczania ścieków

przemysłowych

Instalacje biologicznego
oczyszczania ścieków z

gospodarstw domowych



Jasne spojrzenie:

Dla każdego rodzaju zanieczyszczenia
odpowiednia technologia.

TIA oferuje wszystkie etapy technologiczne, 
które mogą być zastosowane w technice 
oczyszczania ścieków i połączone w celu 
uzyskania optymalnej instalacji oczyszcza-
nia.

W poszczególnych etapach oczyszcza-
nia ścieków stosowane są z jednej strony 
własne i sprawdzone rozwiązania, z drugiej 
strony Firma TIA sięga również po dobre 
produkty dostępne na rynku:

-  Technologia ARS została opracowana i 
opatentowana przez TIA we współpracy 
z Politechniką w Hamburgu. To nowa-
torskie rozwiązanie od lat spełnia bardzo 
ważną rolę czynnika stabilizującego i 
podnoszącego wydajność naszych biologi-
cznych oczyszczalni ścieków.

-  Odprowadzenie zwrotne osadu czynnego 
poprzez pompy powietrzne lub pompy 
mamutowe jest jednym ze znanych, solid-
nych i bezobsługowych technologii, którą 
TIA znormalizowała i uczyniła wymierną w 
swoich rozwiązaniach. 
 

Technologia ta zapewnia funkcjonalność i 
całkowicie eliminuje awarie mechaniczne.

-  Technologia flotacji została rozwinięta 
na bazie doświadczeń ze ściekami 
przemysłowymi. Od dawna TIA stosuje tu-
taj technologie pompowania dwufazowe-
go, które jest rozwiązaniem optymalnym 
zarówno pod względem ekonomicznym 
jak i niezawodności pracy.

-  System sterowania został opracowa-
ny w TIA mając na celu jego stabilność 
i eliminację błędów personelu obsługi/
konserwacji.

-  Technologia włączenia do procesu mi-
kroorganizmów na złożach stałych i na 
nośnikach elastycznych została opraco-
wana przez TIA wspólnie z ośrodkami 
akademickimi oraz instytucjami badaw-
czo-rozwojowymi.



Czysto i klarownie:

Chętnie przedstawimy Państwu ofertę 
odpowiadającą Państwa potrzebom

TIA Technologien zur Industrie- 
Abwasser-Behandlung GmbH

Bergkoppel 3 
23881 Breitenfelde 
Niemcy

Tel. +49 (0) 4a542 8581-0 
Faks +49 (0) 4542 8581-99

www.tia-abwasser.de 
info@tia-abwasser.de
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Dla naszych Klientów jesteśmy 
obecni na całym świecie:

Egipt · Belgia · Bułgaria · Niemcy · Dubaj · Francja · Ghana · Iran · Kuwejt ·Libia · Malezja · Mauritius  
Macedonia · Czarnogóra· Holandia · Polska · Rumunia · Serbia · Seszele ·Syria · Tajwan i Ukraina


