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Prodejce:

Biologické èistírny odpadních splaškových vod EK − S4 a S70
Èistírny (dále ÈOV) jsou urèené k mechanickému a biologickému èištìní od−
padních splaškových vod od 3 a 70 pøipojených obyvatel (rodinné domky,
dvojdomky, domy v øadové zástavbì, hotely, provozovny a pod.). Výrobek je
kompletním technologickým celkem. Výstupem z èistírny je kvalitnì vyèištìná
voda a minimální mnoství stabilizovaného kalu. Èistírnu lze umístit do bez−
prostøední blízkosti objektu (nevyaduje ochranné pásmo). Odtok je moné
zaústit do kanalizace, zasakovat, odvést do recipientu, nebo napø. akumulovat
a pouít k závlahám.

Popis a funkce èistírny:
Èistírna EK − S je technologický celek, sestávající z:
− samonosné plastové nádre (kontejneru) s vestavbami jednotlivých
èistících zón, anaerobním dávkovacím filtrem a systémem
recirkulace a bourání kalu
− plastové nádoby pro uloení kompresoru a el. ventilu

Technické podmínky:

Nádr s vestavbami jsou vyrobeny z polypropylenu
(PP), a náplò anaerobního filtru z polyetlenu (PE). Oba
materiály mají prakticky neomezenou ivotnost. Zpù−
sob èištìní je zaloen na kombinovaném pùsobení rùz−
ných anaerobních a aerobních bakterálních kultur. Je
tak dosahováno nejvhodnìjšího prùbìhu biologického
rozkladu, vèetnì rozloení biologicky odolných látek,
jako jsou saponáty, tuky a pod. Plynulé prokyslièování
vody je zajištìno provzdušòovacími elementy s vyso−
kou aeraèní schopností. Tyto elementy pùsobí jako mí−
chací systém, který v biozonì vyvolává potøebnou tur−
bulenci vody a dodávají potøebné mnoství kyslíku pro
tvorbu bakterií. Zapracování èistírny nevyaduje nasa−
zení oèkovacích látek. Uspoøádání èistírny umoòuje
v dobì sníených nebo zastavených nátokù automa−
ticky recirkulovat kal. Tím je vdy zabezpeèen pøí−
sun ivin pro mikroorganismy èistícího procesu
a je zmenšována produkce odpadního kalu.
Èistírny této produkce se nepøetritì vyrá−
bìjí a zdokonalují.

Èistírny EK − S splòují s rezervou podmínky ÈSN EN 12566−3:2006. Lze je te−
dy umístit do bezprostøední blízkosti obydlí a vyèištìnou vodu je moné vy−
pouštìt do kanalizace, recipientù, nebo pouít k závlahám. Hodnoty zbytkové−
ho zneèištìní na odtoku z ÈOV jsou hluboko pod naøízením vlády ÈR è. 61
z roku 2003. Ve vodohospodáøsky významných oblastech je pøi zaøazení dal−
šího stupnì èištìní (napø. zemní filtr), moné dosáhnout celkové úèinnosti èiš−
tìní v hodnotì BSK5 a 99,5 %. Pøebyteèný kal je potøeba odebírat podle zatí−
ení ÈOV nìkolikrát za rok. Kal je vhodný ke kompostování. Prokyslièování
vody v ÈOV je trvalé, stálé. Vychází z kompresoru osazeného motorem 230 V,
který je øízen el. ventilem. Provedení kompresoru a ventilu odpovídá mokrému
prostøedí podle ÈSN 330300.

Osazení èistírny do terénu:
Nejbìnìjší uívané zpùsoby osazení ÈOV EK − S a návrh elektroin−
stalace jsou uvedeny v naší technické zprávì "Základní údaje pro
osazování výrobkù fy. EKOCIS". ÈOV je nezbytné osadit na vodoro−
vnou základovou desku, která je o výšku ÈOV pod dnem nátokové−
ho potrubí (viz. technické parametry). Odtokové potrubí je o 160
mm níe. Èistírnu je nutné zakrýt, zateplit a odvìtrat. Zakrytí musí
umonit snadný pøístup obsluhy, zateplení s odvìtráním pak m.j. za−
bezpeèit, aby teplota èištìné vody neklesla pod 8 stupòù cels.

Výhody a pøednosti ÈOV EK−S:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vysoká úèinnost èištìní i pøi hydraulických a látkových nárazech
bezpeèný a tichý provoz
minimální nároky na obsluhu a údrbu
nenároèné stavební úpravy pro osazení ÈOV
monost osazení ÈOV v blízkosti zdroje zneèištìní (odpadají ná−
klady na kanalizaci)
nízké provozní náklady
monost vyuití vyèištìné vody k závlahám
u ÈOV byla provedena certifikace ve smyslu platného zákona
certifikát CE èíslo: E30−00741−08

Obsluha
a údrba:
Minimální obsluha spo−
èívá v kontrole chodu
ÈOV a v èištìní pøelivo−
vých hran. Údrbou je
odkalování èistírny.

