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Smart plant engineering

wersje wewnętrzne i zewnętrzne

do łączenia z systemami zbierania wody deszczowej i 
recyklingu wody szarej

zdalne sterowanie

monitoring

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
EKOLOGICZNE I ZRÓWNOWAŻONE

GreenLife specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwiso-

waniu innowacyjnych i zaawansowanych systemów zarządzania 

wodą w kompleksach mieszkalnych, budynkach użyteczności 

publicznej, obiektach sportowych, hotelach i biurach. 

GreenLife ściśle współpracuje z architektami i biurami projek-

towymi oraz wspiera zbieranie wody deszczowej jako ekolog-

iczną i ekonomicznie uzasadnioną alternatywę w całej Europie.

Inteligentne systemy oczyszczania wód szarych mogą być 

stosowane wszędzie tam, gdzie woda pitna nie jest konieczna. 

Systemy te mogą być używane do recyklingu wody szarej, która 

jest biologicznie oczyszczana i uzdatniana. 

Woda np. z pryszniców, zlewów i wanien może być wykorzysty-

wana do spłukiwania toalet, wykorzystania w pralkach, 

czyszczenia i podlewania ogrodów.
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GREENLIFE GMBH
FILOZOFIA STOSOWANA

W naszym przedsiębiorstwie działamy z możliwie najwyższą świadomością ekologiczną.

Dachy naszych budynków zbierają deszczówkę, która jest uzdatniania w podziemnych zbiornikach z tworzywa sztucznego i składowana. 

W ten sposób zapewniamy sobie autarkiczne, indywidualne zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie biur i również produkcji w wodę odbywa 

się więc wyłącznie przy wykorzystaniu uzdatnionej deszczówki, nasze toalety spłukiwane są wyłącznie recyclingowaną wodą szarą. 

Wody opadowe na naszym terenie są zatrzymywane w takiej mierze, jak to tylko możliwe.

Usiłujemy produkować w sposób jak najbardziej neutralny dla klimatu. Zapotrzebowanie budynków na ciepło jest pokrywane z nadwyżki 

ciepła powstającej przy produkcji lub przez ogrzewanie pobierające ciepło z powietrza. Nasza �rma znajduje się w stre�e ochrony wody 

pitnej.

GreenLife - Twój specjalista w przetwarzaniu tworzyw sztucznych stosuje obecnie trzy różne technologie produkcyjne. 

W zależności od wymagań w stosunku do produktu i ilości produkowanych części stosuje się następujące technologie:

What we do:

w produkcji stosujemy w jak największym stopniu tworzywa sztuczne z recyclingu (polietylen)

jako materiał nowy stosujemy polietylen ekologiczny bez dodatku zmiękczaczy i innych substancji zanieczyszczających środowisko

maszyny pracują według najnowszych standardów i są bardzo wydajne energetycznie

technologiczne resztki tworzyw sztucznych są uzdatniane w procesie produkcyjnym (mielone) i wykorzystywane ponownie

wykorzystujemy ciepło powstające w produkcji, żeby ogrzewać posadzki w naszych halach

nasza woda technologiczna jest pozyskiwana z wody deszczowej

nasze toalety są płukane wodą szarą z recyclingu lub wodą deszczową

spiekanie obrotowe

wytłaczanie z rozdmuchiwaniem

formowanie wtryskowe

GreenLife - rozwijane są dalsze kompetencje, produkcja i doradztwo w zakresie innowacyjnych i wyróżniających się wysoką jakością 

systemów gospodarki wodnej, pracujemy w następujących dziedzinach:

opracowywanie produktów,

engineering / konstrukcja

projektowanie i nadzór nad realizacją projektów
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ZBIORNIKI OBJĘTOŚCIOWE GVT

łatwa obsługa i instalacja

najwyższa stabilność

akcesoria opcjonalne samochodów osobowych i ciężarowych

wersje od 11,7 do 99,8 m³

zainstalowane urządzenia – np. jednostki Biovitor, pompy

P&I SCHEMAT
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ZBIORNIKI OBJĘTOŚCIOWE GVT

Zbiorniki objętościowe GVT są wykonane z polietylenu o wysokiej 

jakości i są dostępne w różnych wariantach i dodatkowych opcjach:

  

GVT 11.7

GVT 20.5

GVT 29.4

GVT 38.2

GVT 47.0

11.700

20.500

29.400

38.200

47.000

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

550

830

1.110

1.390

1.670

G0003017

G0003018

G0003019

G0003020

G0003021

Zbiornik    Pojemność 

zbiornika

Średnica w mm Wysokość w mm Waga w kg Art. nrDługość w mm

3.500

6.000

8.500

11.000

13.500

  
  
  
   
   

   GVT 55.8

GVT 64.6

GVT 73.4

GVT 82.2

GVT 91.0

GVT 99.8

55.800

64.600

73.400

82.200

91.000

99.800

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

2.650-2.895

1.950

2.230

2.510

2.790

3.070

3.350

G0003669

G0003670

G0003671

G0003672

G0003673

G0003674

16.000

18.500

21.000

23.500

26.000

28.500

  
  
  
   
   

   

zbiorniki retencyjne

zbiorniki wody przeciwpożarowej

systemy separujące

zbiorniki odbioru ścieków

dla instalacji systemów oczyszczania ścieków

dla wody chłodzącej i procesowej
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BIOVITOR

Przekonujące argumenty:

wysoki uzysk wody, ponieważ nie ma strat wody deszczowej 

wymaga jedynie sporadycznego serwisowania (co 10 lat)

łatwość modernizacji

bez części rozszerzalnych

ponad 20 lat doświadczenia

ponad 5.000 zainstalowanych jednostek Biovitor

Biovitor oczyszcza deszczówkę na opatentowanej biologicznej 

zasadzie działania. Perfekcyjnie zwymiarowane i zoptymalizowane 

procesowo proporcje wielkościowe komór i przepustów 

zapewniają optymalne procesy biologiczne o najwyższej 

skuteczności.

Legenda:

dopływ wody deszczowej

pokrywa, zakręcana

Zbiornik Biovitor z ekologicznego 

w 100% polietylenu

przelew do cysterny

otwór wlotowy z łagodnym wpływem

zmineralizowane resztki osadzają się na dnie

pianka dla powiększenia przestrzeni wzrostu 

mikroorganizmów w celu uzyskania optymalnych 

warunków oczyszczania

przestrzeń działania biologicznego dla rozkładu 

substancji organicznych
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1930

2220

Ø 800

BIOVITOR

Zakres stosowania:

Dopływ:

Maks. przyłączona powier-
zchnia (m2): przy maks. l(s/ha)

Art. nr

wewnątrz zbiornika

DN 150

340

G0002975

BIOVITOR DN 150

Zakres stosowania:

Dopływ:

Maks. przyłączona powier-
zchnia (m2): przy maks. l(s/ha)

Art. nr

wewnątrz zbiornika

DN 200

700

G0002889

BIOVITOR DN 200

Ø 550

1630

2110

Ø 550

1285

1660

Zakres stosowania:

Dopływ:

Maks. przyłączona powier-
zchnia (m2): przy maks. l(s/ha)

Art. nr

wewnątrz zbiornika

DN 250

1200

G0002976

BIOVITOR DN 250

Zakres stosowania:

Dopływ:

Maks. przyłączona powier-
zchnia (m2): przy maks. l(s/ha)

Art. nr

wewnątrz zbiornika

DN 300

2200

G0002977

BIOVITOR DN 300

Ø 1250

2070
2470
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SYSTEMY RECYKLINGU WODY SZAREJ
WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI OPATENTOWANEMU PROCESOWI

Rezultat:

spłukiwanie toalet

nawadnianie ogrodów

sprzątania

prania

Miejsca nadające się do instalowania 
systemów odzysku wody szarej:

hotele / pensjonaty

internaty, akademiki, schroniska 
młodzieżowe, kempingi

obiekty sportowe

pływalnie i sauny

domy jedno- i wielorodzinne

przemysł i rzemiosło

 
 

 

 

Długofalowa gospodarka zasobami 
wodnymi GreenLife

Wykorzystanie deszczówki i/lub ponowne użycie pewnej 

części ścieków, np. wody szarej, znacznie pomaga 

zredukować stale wzrastające koszty wody i ścieków. 

Woda szara to ścieki generowane podczas codziennych 

czynności higienicznych, pochodzące z umywalek, wanien 

i pryszniców, co czyni je zasobem niemal niewyczerpalnym, 

który można również uzupełniać wodą deszczową. 

Woda szara jest zanieczyszczona w niewielkim stopniu, 

jest wolna od odchodów oraz ciał stałych i tylko w nieznac-

znym stopniu jest skażona bakteriami. Jest ona zbierana 

za pomocą osobnych rurociągów i ewentualnie rozdzielana 

razem z uzdatnioną wodą deszczową.

Uzyskana woda użytkowa 

nie generuje zagrożeń 

higienicznych i nadaje się 

szczególnie do:

Zasada działania instalacji do 
wykorzystywania wody szarej 
GreenLife

Zastosowana technologia �ltrów biomembranowych 

gwarantuje pełne rozdzielenie biomasy od oczyszczonej 

wody szarej. W ten sposób można otrzymać wodę oczyszc-

zoną wolną od substancji stałych i usunięcie prawie 100% 

bakterii i wirusów. Całościowy proces oczyszczenia składa 

się z oczyszczania biologicznego i ultra�ltracji (bioreaktor 

membranowy MBR). Woda jest następnie magazynowana 

w zbiorniku wody oczyszczonej lub wprowadzana 

do zbiornika deszczówki.
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SYSTEMY RECYKLINGU WODY SZAREJ
WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI OPATENTOWANEMU PROCESOWI

Nakłady na konserwację są niezwykle niskie: Raz w roku 

należy przeprowadzić kontrolę działania elementów 

instalacji i ewentualnie proste płukanie �ltra membrano-

wego. Filtr membranowy może latami uzdatniać wodę szarą 

dostarczając czystą higienicznej wodę użytkową.

Serce wykorzystania wody gruntowej: 
Opatentowany filtr membranowy
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SYSTEMY RECYKLINGU WODY SZAREJ
WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI OPATENTOWANEMU PROCESOWI

plan z rysunkiem skalowanym

Schemat rur i instalacji

zarządzanie projektami oparte o programy CAD

zaprojektowanie systemu dla istniejących 

pomieszczeń technicznych

przyłącza BMS

układ sprzętu pompującego

wsparcie wodą pitną

wydajność dzienna

sedymentacja

oczyszczanie biologiczne

�ltracja

woda użytkowa

Art. nr

10 m³

4.000 l

8.000 l

4.000 l

4.000 l

G0003771

wydajność dzienna

sedymentacja

oczyszczanie biologiczne

�ltracja

woda użytkowa

Art. nr

25 m³

4.000 l

16.000 l

8.000 l

8.000 l

G0003906

GWI 10.2-10.000

GWI 25.2-25.000

wydajność dzienna

sedymentacja

oczyszczanie biologiczne

�ltracja

woda użytkowa

Art. nr

20 m³

4.000 l

12.000 l

8.000 l

8.000 l

G0003905

GWI 20.2-20.000
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SYSTEMY RECYKLINGU WODY SZAREJ
WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI OPATENTOWANEMU PROCESOWI

kabiny kontrolne o wysokiej jakości

dostępne złącze BMS

zdalne sterowanie

bardzo wydajne pompy napowietrzające

zdalne utrzymanie – wytyczne na urządzeniach mobilnych

opcje monitorowania

JEDNOSTKI KONTROLNE

sedymentacja i oczyszczanie biologiczne 

zlokalizowane w istniejącym zbiorniku betonowym

zaprojektowanie ściany między obiema fazami

plan urządzeń do napowietrzania

zbiorniki �ltracyjne i magazynowania wody użytkowej 

znajdują się w pobliżu pomieszczenia z urządzeniami

System recyklingu wody szarej 
o wydajności 20 m3 na dzień

realizacja 2017 w Zakopanem (Polska)

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE 
DO WYMAGAŃ KLIENTA
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SYSTEMY POŁĄCZONE 
INSTALACJA WEWNĄTRZ

zrównoważenie źródeł wody i ponowne wykorzystanie 

zebranej / uzdatnionej wody

łączenie systemów wody deszczowej / szarej i ścieków

opcje instalacji – wewnątrz / na zewnątrz 

wykorzystanie szerokiego asortymentu zbiorników 

piwnicznych i podziemnych

Połączenie różnych źródeł wody

system recyklingu wody szarej 10.000 l/d (GWI 10.2-10.000) - wewnątrz
połączony z
pozyskiwaniem wody deszczowej: 6 zbiorników w piwnicy 4.000 l / GKT 4.0 z 2 jednostkami Biovitor DN 200
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SYSTEMY POŁĄCZONE
INSTALACJA NA ZEWNĄTRZ

INSTALACJA WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ

system recyklingu wody szarej 10.000 l/d (GWI 10.2-10.000) - wewnątrz
połączony z
pozyskiwaniem wody deszczowej: 2 zbiorniki objętościowe 47.000 l/ GVT 47.0 z 3 jednostkami 3 Biovitor DN 200

system recyklingu wody szarej 7.500 l/d (GWO 7.2-7.500) - na zewnątrz
połączony z
pozyskiwaniem wody deszczowej: 2 zbiorniki objętościowe GVT 47.0 z 3 jednostkami Biovitor DN 200
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MANAGERY HYBRYDOWE 

 
 

 

 

Managery hybrydowe

Managery hybrydowe są stosowane wszędzie tam, gdzie 

różne wody użytkowe (np. deszczówka i oczyszczona woda 

szara lub deszczówka z różnych zbiorników ziemnych) 

są prowadzone z różnych zbiorników do centralnego 

miejsca i tam zbierane, a potem za pomocą hydrofora 

pompowane są do systemu wodociągowego wody 

użytkowej w budynkach. Mogą stać się one konieczne 

również wtedy, gdy odcinek ssania dla pompo ssąco-tłoczą-

cych ma niekorzystne warunki geotechniczne lub jest 

za długi. Wysoką niezawodność eksploatacyjną zapewniają 

masywne w(y)łączniki pływające w pojemniku hybrydowym 

oraz zintegrowane zasilanie wodą wodociągową.

zbiornik hybrydowy

wraz ze wsparciem zasilania wodą wodociągową 
zgodnym z DIN EN 1717 (sterowanie przez w(y)łącznik 
pływający)

GUP 46 z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i 
pływającym zasysaniem jako pompa zasilająca 

przyłącze 1 ¼“ na górze zbiornika hybrydowego do 
dopływu pompy zasilającej pomocniczej

przyłącze 1 ¼" 1 ¼“ na dole zbiornika hybrydowego 
dla hydroforu

przyłącze 1 ¼" na dole zbiornika hybrydowego do 
zaworu kulowego do opróżniania

syfon jako przelew awaryjny

W zakresie dostawy:

Art. nr

GHM 0.14              G0002985

GHM 0.35              G0002986

GHM 0.50              G0002987   

GHM 1.25              G0002988

GHM 4.0               G0003886 
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CENTRALE WODY DESZCZOWEJ

 
 

 

 

Centrala wody deszczowej 

Centrala wody deszczowej - całościowa centralka sterująca 

wodą deszczową zapewnia bezpieczne i energooszczędne 

działanie systemu i niezawodnie realizuje wszystkie zadania 

monitorowania

Modułowa koncepcja centrali wody deszczowej - z dowolnie 

programowalną jednostką sterującą tworzą optymalną 

kon�gurację dla każdego systemu.

Funkcje opcjonalne:

Wersje specjalne
Z chęcią poznamy indywidualne wymagania 

Twojego projektu!

interfejs systemu zarządzania budynkiem

zdalne sterowanie i utrzymanie

kontrola i nadzór nad układami peryferyjnymi, takimi jak 

systemy pomp nawadniających i przepompowujących 

pomiary, rejestrowanie danych i wyświetlanie prędkości 

przepływu i objętości

nadzór nad jakością wody

Składniki systemu typu 'PLUG-IN' – dla szybkiego 
i łatwego montażu

Jednostka sterująca KIM! – inteligentne zarządzanie 

Pomiar poziomu w zbiorniku KIM! – opatentowany, 
bezprzewodowy wbudowany pomiar

cyfrowy wyświetlacz dla wszystkich 
mierzonych wartości i parametrów

dostępne w wersjach 230 V i 400 V

konstrukcja modułowa

DIN i DVGW - zgodne z wodociągami zasilającymi

w pełni automatyczne działanie

urządzenie kompaktowe i wstępnie złożone

Cechy urządzenia:
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www.greenlife-solutions.de
www.greenlife.de

PROFESJONALNIZMI ORAZ PONAD 20 LAT 
DOŚWIADCZNIA W OBRÓBCE T WORZYW SZTUCZNYCH.
WŁASNE OPATENTOWANE ROZWIĄZANIA I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WODĄ.


