
BLÜCHER
Oszczędności wynikające z wyboru właściwego 

systemu odwadniania obszarów produkcyjnych



PYTANIE nr 1

Ile wody zużywa się w Państwa fabryce 

oraz  jaki jest koszt zużycia wody w skali 

miesiąca??

Jaki szacunkowo procent całkowitego 

zużycia wody wykorzystuje się do 

przepłukiwania i czyszczenia 

odwodnień??



PYTANIE nr 2

Ile razy w ciągu ostatnich 3 lat 

musieliście Państwo wykonywać 

remont posadzek wokół 

odwodnień??

Jakie były to koszty 

bezpośrednie/pośrednie??



PYTANIE nr 3

Jak dużo środków dezynfekująco-

czyszczących zużywa się w 

Państwa fabryce do czyszczenia i 

dezynfekcji systemu odwodnień??



PYTANIE nr 4

Jak często musieliście Państwo 

wzywać serwis do udrożnienia 

kanalizacji w 2016 roku??

Jakie były to koszty 

bezpośrednie/pośrednie??



Jest odpowiedź jak zredukować te 
koszty!!

to innowacyjna linia wpustów i kanałów 
Hygienic-Pro



Kanały i wpusty Hygienic Pro to efekt 
dwuletnich testów w zakładach 
spożywczych o różnym profilu 

działalności gdzie zidentyfikowano wiele 
problemów istniejących odwodnień,  które 
zostały wyeliminowane po zamontowaniu 

odwodnień Hygienic-Pro:



1. Problemy z odpadami wewnątrz kanałów-

sprawniejszy przepływ, zmniejszenie zużycia wody

2. Problem z kruszeniem się posadzki wokół 

odwodnień - nowy okrągły kształt, trwale połączenie 

z posadzką, adaptery do montażu

3. Problem z czyszczeniem i higieną – nowy syfon 

higieniczny

4. Problem z odpadami i drożnością kanalizacji - dużej 

pojemności kosze, dodatkowe zabezpieczenie 

kanalizacji przed awariami

5. Problem z odkształceniami rusztów- rama 

wzmocniona pod ciężki transport, ruszt hignieniczny

pod ciężki transport



Ponownie pytanie nr 1:

Jaki szacunkowo procent całkowitego zużycia wody 

wykorzystuje się do przepłukiwania i czyszczenia 

odwodnień??

Film pokazuje jak można je zredukować!

https://vimeo.com/166173029



Sprawny przepływ w kierunku wylotu

Nowy opatentowany przekrój kanału gwarantujący 
efektywniejszy spływ ścieków nawet przy minimalnym 
przepływie wody. Żadnych spawów wewnątrz kanału. 

Szerokość 150 mm przejmuje tyle wody co 300 mm szerokości 
standardowego odwodnienia.



PYTANIE nr 2

Jak często musieliście Państwo wykonywać remont 
posadzek wokół odwodnień??

Trwałe połączenie z posadzką

Zaokrąglone brzegi

redukują ryzyko pogorszenia

stanu połączenia i pęknięć w

posadzce żywicznej, co w konsekwencji 
redukuje koszty napraw posadzek wokół 

odwodnień



Adaptery plastikowe na czas montażu

Solidna i bezpieczna instalacja

Zabezpieczenie w postaci tymczasowego adaptera z tworzywa wokół ramy

kanału umożliwia wykonanie jednolitej i trwałej aplikacji masy uszczelniającej 
wokół kanału/odpływu. Po wylaniu betonu adaptery zdejmuje się uzyskując 
specjalną lukę do wypełnienia fugą.



Bezpieczne i wytrzymałe połączenie z posadzką

Wyższy poziom higieny i wytrzymałości dzięki wypełnieniu

krawędzi ramy kanału oraz specjalnym kotwom mocującym -

minimalizacja ryzyka deformacji ramy kanału i pęknięć w posadzce

28mm wysokość krawędzi kanału



Specjalne ruszty hygienic-pro, łatwe i sprawne czyszczenie

Ruszt z otwartymi bokami, zaokrąglonymi kątami oraz brak

wgłębień zapobiegają gromadzeniu się odpadów i pozostałości z osadów

na powierzchni rusztu



PYTANIE nr 3

Jak dużo środków 
dezynfekująco-czyszczących 

zużywa się w Państwa fabryce 
do czyszczenia i dezynfekcji 

systemu odwodnień??



Syfon higieniczny

Dwuczęściowy syfon, rozkręcany dla łatwiejszego czyszczenia, przepływ 
4,5l/s, ze względu na to, że woda/ścieki gromadzą się tylko w dolnej części 
kielicha syfonu, syfon umożliwia precyzyjne dozowanie środków 
dezynfekujących tylko 0,6l/ odpływ. Przekazujemy specjalną instrukcję 
mycia odwodnień.



Wpusty BLÜCHER to higieniczne rozwiązanie

Typowy wpust

Wyjmowana 

wkładka 

syfonowa w 

której gromadzą 

się ścieki na 

niewielkiej 

powierzchni 0,6l 

– łatwy do 

wyczyszczenia

Jak to 

wyczyścić?



PYTANIE nr 4

Jak często musieliście Państwo wzywać serwis do 
udrożnienia kanalizacji w 2016 roku??

Zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia wlotów 
kanalizacji zredukuje koszty do…. 0





Bardzo duży kosz osadczy 7,1 litra

Wysokowydajny kosz osadczy eliminuje przestoje w produkcji spowodowane 
koniecznością opróżnienia zatkanych koszy sadczych

3 wielkości (w litrach)
• 0,76 

• 3,92 

• 7,10

Dodatkowe filtry do kanałów
• 500mm długości



Akcesoria

Lej

Montażowa listwa i regulowane stopy

Adaptery do posadzek z płytkami



Higiena jest najważniejsza!!

Nasze odwodnienia posiadają certyfikat PZH, HACCP  oraz są rekomendowane 
przez  EHEDG (The European Hygienic Engineering & Design Group) to 

organizacja założona w 1989 roku przez  producentów sprzętu dla przemysłu 
spożywczego, wiodących instytutów badawczych i instytucji zdrowia 

publicznego, które współpracują w celu promowania i poprawy higieny w 
zakładach przetwórstwa spożywczego. Wytyczne EHEDG są dostępne pod 

linkiem www.ehedg.org.





Grupy produktów: wpusty, kanały, rury

ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Bączkowska

W firmie Blucher od 2008 r.

Mob + 48 787 862 440


