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filtr podwłazowy 
OXYS 600 

filtr wentylacyjny  

OXYS110 
filtr wentylacyjny  

OXYS160 

Średnica filtra  

[mm] 
580 110 160 

Średnica otworu 

montażowego [mm] 
600 110 160 

Długość komory 

filtracyjnej [mm] 
260 100 100 

Masa wkładu filtracyjnego 

[kg] 
9,5 3,8 7,6 

 

Na indywidualne potrzeby firma WOGOX może zaprojektować i wykonać 
filtry Antyodorowy o wymiarach żądanych przez klienta, tak by możliwe 

było dopasowanie się do wszystkich instalacji. 

Filtry antyodorowe OXYS firmy WOGOX są produktem polskim i są 

chronione Wzorem Wspólnotowym nr 002507806-0001 na terenie 
Unii Europejskiej. 

Wszystkie dane dotyczące tego wzoru zapisane są w Rejestrze Wzorów 

Wspólnotowych. 
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Treść dokumentu:  

 ZASTOSOWANIE i OPIS PRODUKTU  

 SPOSÓB MONTAŻU 

 DANE TECHNICZNE 

 EKSPLOATACJA 

 

 

ZASTOSOWANIE i OPIS PRODUKTU 

Antyodorowe filtry produkowane przez firmę WOGOX znajdują swoje 

zastosowanie przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów 

kanalizacyjnych, w szczególności studzienek kanalizacyjnych, 

przepompowni ścieków i szamb.  

Głównym celem działania antyodorowych filtrów OXYS jest 

ograniczenie do minimum skutków uwalniania się substancji chemicznych 

(zapachowych i bezzapachowych) występujących w sieciach 

kanalizacyjnych. W związku z bardzo wysokim działaniem absorpcyjnym  

impregnowanego węgla aktywnego zastosowanego w filtrach firmy 

WOGOX możliwym jest uzyskanie wysokiego poziomu komfortu życia 

codziennego.  

Przyjazny użytkownikowi sposób instalacji i obsługi antyodorowych 

filtrów OXYS w szybki i bezpieczny sposób umożliwiają uzyskanie 

wysokiego standardu życia codziennego, niezależnego od sąsiedztwa sieci 

kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz szamb. 

Rozwiązują problem eksploatatorów zarówno dużych instalacji 

kanalizacyjnych, jaki i indywidualnych systemów odprowadzania ścieków 
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jakimi są odory powstające w trakcie transportu ścieków, ich 

magazynowania oraz oczyszczania. 

Oddziaływanie odorów kanalizacyjnych na codzienne życie 

mieszkańców generuje konieczność wprowadzania coraz to nowych 

rozwiązań w celu eliminacji tego problemu. Rozwijająca się infrastruktura 

sieci kanalizacyjnych, przy jednoczesnym rozwoju budownictwa 

mieszkalnego (zarówno jedno-, jak i wielorodzinnego) stanowią realne 

zagrożenie związane z pojawiającymi się odorami. Niebezpieczeństwo 

związane z występowaniem siarkowodorów w odorach kanalizacyjnych 

obrazuje poniższa tabela: 

Wpływ zmian stężenia siarkowodoru na reakcje człowieka 

Stężenie siarkowodoru 

w powietrzu (ppm) 
Reakcje człowieka 

0,2 Próg wyczuwalności 

3–5 Silny zapach 

7 
Najwyższe dopuszczalne stężenie 

dla ośmiogodzinnego czasu pracy 

10–50 Odczuwalne podrażnienie oczu 

50–100 
Odczuwalne podrażnienie układu 

oddechowego 

100–200 Kaszel, ból oczu i głowy 

300–500 Stałe zagrożenie życia 

500–700 Silne podrażnienie systemu nerwowego 

>700 
Natychmiastowe zasłabnięcie 

z paraliżem oddychania – śmierć 

Źródło : www.inżynierbudownictwa.pl 
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Antyodorowe filtry OXYS są urządzeniami w pełni bezobsługowymi, 

działającymi od pierwszej chwili ich zamontowania. Wykonane zostały 

z trwałych, odpornych na działanie substancji agresywnych płyt oraz rur 

PE-HD. Zastosowany materiał gwarantuje sprawne i wieloletnie 

funkcjonowanie filtrów. 

GŁÓWNE WYMIARY 
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SPOSÓB MONTAŻU 

 

Antyodorowy filtr podwłazowy OXYS 600 

Antyodorowy filtr podwłazowy montowany jest bezpośrednio pod włazem 

korpusu (Rys. 1.) za pomocą 4 uchwytów montażowych wykonanych ze 

stali nierdzewnej (Rys. 3.). Uchwyty są fabrycznie przykręcone do górnej 

części filtra. Po zdjęciu pokrywy wystarczy podnieść filtr za pomocą 2 

uchwytów (Rys. 2.)  i zawiesić go na obwodzie ramy głównej włazu. 

 

 

Rys. 1. Schemat zamontowania filtra w studzience kanalizacyjnej. 

 

Materiały montażowe : 

- 4x uchwyt mocujący wykonany ze stali nierdzewnej. 
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Rys. 2. Uchwyty do ręcznego transportu filtra antyodorowego. 

 

 

Rys. 3.  Uchwyty montażowe wykonanych ze stali nierdzewnej. 
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Sposób demontażu: 

Demontaż antyodorowego filtra podwłazowego przeprowadzany jest 

poprzez wyjęcie filtra za pomocą uchwytów transportowych 

przymocowanych do górnej części korpusu filtra (Rys. 4.) 

 

 

Rys. 3.  Demontaż filtra antyodorowego poprzez ręczne wyjęcie go ze    

studzienki kanalizacyjnej. 

 

WAŻNE: po dokonaniu kompleksowego montażu antyodorowego filtra 

OXYS 600 konieczne jest wlanie 0,7 litra wody do syfomu filtra. 

 

 

 



                        

                                     FILTRY ANTYODOROWE 

 
str. 9 

 

Antyodorowe filtry wentylacyjne  

OXYS110   i   OXYS160 

Sposób montażu: 

Antyodorowy filtr kominkowy montowany jest 

bezpośrednio w otworze wentylacyjnym pokrywy korpusu 

sanitarnego. Średnica zewnętrzna filtra dostosowana jest do 

przejścia szczelnego PVC (przejście szczelne tulejowe lub 

uszczelka). 

Sposób demontażu: 

Demontaż antyodorowego filtra podwłazowego 

przeprowadzany jest poprzez pionowe wyciągnięcie filtra z 

otworu wentylacyjnego. 

 

DANE TECHNICZNE 

Aktywny węgiel impregnowany  

Węgiel aktywny BA KI 4 jest to węgiel formowany 

produkowany z węgla kamiennego metodą parogazową. Jego 

powierzchnia modyfikowana jest jodkiem potasu. 

Charakteryzuje się wysoką zdolnością adsorpcyjną, bardzo 

dobrą wytrzymałością mechaniczną, dużą pojemnością sorpcyjną. Stanowi 

bardzo dobry materiał do wypełniania adsorberów.  

Węgiel aktywny impregnowany KI 4 jest stosowany m.in. w: 

biogazowniach do usuwania związków siarki, zwłaszcza H2S z biogazu, 

różnych procesach dezodoryzacji (np. w procesach fermentacyjnych, 

oczyszczalniach ścieków i wielu innych), eliminacji różnych substancji  

z powietrza i innych gazów, np. z wietrzenia zbiorników lub reaktorów. 
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 Rodzaj analizy: Wymagania: 

Powierzchnia właściwa, minimum 950 m2/g 

Liczba jodowa, minimum 950 mg/g 

Wilgoć, maksimum 10 % 

Zawartość impregnatu 2-3 % 

Twardość, minimum 92 % 

Gęstość nasypowa 520 ± 30g/l 

Średnica granul 4 mm 

 

EKSPLOATACJA 

 żywotność działania wkładu filtrującego antyodorowych filtrów 

OXYS przewidziana jest na okres od 2 do 5 lat, w zależności od 

intensywności użytkowania. Po upływie tego czasu zaleca się 

dokonanie wymiany (utylizacji) całego wkładu filtracyjnego (węgla 

aktywnego) przez serwis firmy WOGOX. 

 układ syfonu filtra – wymagana jest kontrola czystości układu syfonu 

filtra przez użytkownika przynajmniej 1 raz w roku  (weryfikacja pod 

kątem zanieczyszczeń cząstkami stałymi powodującymi ograniczenia 

w przepływie wody). 

Aby skutecznie przeprowadzić proces kontroli należy: 

1. odkręcić dolny korek zaślepiający, 

2. w przypadku zanieczyszczenia przemyć układ syfonu wodą pod 

ciśnieniem, 

3. zakręcić korek z powrotem z zachowaniem jego szczelności. 
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