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Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 
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(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 
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Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 
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Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 
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Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 

 



 

Mall Polska Sp. z o.o., ul. Opolska 102a, 47-300 Krapkowice 

 19 

Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 
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Dziennik pracy instalacji SanoClean 

Tydzień od _____ do _____ 20___ 

Codzienna kontrola sterowania (zaznaczyć krzyŜykiem) 

 Pn Wt Śr Cz Pi So Ni 
kontrola 
techniczna  

�      �      �      �      �      �      �      

 
 

Kontrola cotygodniowa (proszę wpisać godziny bądź zaznaczyć krzyŜykiem) 

licznik roboczogodzin 
dyfuzora: 

 
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia czystej 
wody: 

                            
___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
napełniania: 

 
 ___________ godzin 

licznik roboczogodzin 
odprowadzenia 
nadmiernego osadu: 

                            
___________ godzin 

kontrola wizualna 
napowietrzania:   

równomierny obraz pęcherzykowy   �  

nierównomierny obraz pęcherzykowy / duŜe pęcherzyki  �  

 

Kontrola comiesięczna (w co czwartym sprawozdaniu tygodniowym) 

kontrola 
oddestylowania 
szlamu w odpływie 

brak płatków szlamu w odpływie 
występują płatki szlamu w odpływie 

�  

�  

kontrola koŜucha 
ściekowego 

brak koŜucha ściekowego w reaktorze SBR 
występuje koŜuch ściekowy w reaktorze SBR 

�  

�  
 
 

 
Uwagi: _____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
_____________________ ________________________________ 

(Miejscowość, data)                                                                   (podpis uŜytkownika) 

 

 


