kontejnerové
ČISTÍRNy
ODPADNÍCH
VOD

Ucelená řada

100 - 250 EO

JEDNODUCHÉ POŘÍZENÍ
❱❱ zastoupení po celé ČR

JEDNODUCHÉ USAZENÍ
❱❱ samonosný plášť ČOV tvoří PP panely
s výbornými statickými vlastnostmi
❱❱ samotný plášť je vyztužen ocelovými rámy
❱❱ jednoduchý a spolehlivý provoz

jednoduchá montáž
❱❱ plastový kontejner ČOV je zcela samonosný

k dispozici zdarma podklady
k projektové dokumentaci
❱❱ včetně konzultace

www.vodacz.com

REVOLUČNÍ KONTEJNEROVÉ ČOV

Jednoduchá instalace – samotná kontejnerová ČOV je dodávána jako technologický celek. Stačí provést základní
stavební připravenost (výkop, podkladní betonová deska, přivést kanalizační potrubí, zdroj el. energie, popř. vodovodní
přípojku) samotná instalace probíhá v řádech dnů nikoli týdnů.
Velká únosnost – nádrž kontejnerové ČOV je vytvořena z polypropylenových panelů které vykazují velkou mechanickou
odolnost a dobré vlastnosti při svařování těchto panelů, samotný plastový kontejner je vyztužen ocelovými rámy, které
zajišťují samonosnost kontejneru a není třeba dále nádrž ČOV staticky zajišťovat.
Jednoduchý a nenáročný provoz – vše v ČOV je poháněno vzduchem – menší možnost poruchy, úspora na
provozních nákladech, chod ČOV zajišťuje technologický rozvaděč. V případě přání zákazníka je možné doplnit systém
o sledování množství vyčištěné odpadní vody (Fiedler) a hlášení poruchy na ČOV prostřednictvím GSM brány.
Variabilita systému – kontejnerové ČOV je možné skládat k sobě a vytvořit tak například tzv.: dvojlinku. K ČOV lze
doobjednat i uskladňovací nádrž na přebytečný kal včetně technologie, plastové nebo laminátové zastropení.

Součástí dodávky kontejnerové ČOV

Další nadstavby možné k objednání

❱❱ samonosný plastový plášť

❱❱ uskladňovací nádrž pro přebytečný kal

❱❱ technologie ČOV

❱❱ zastropení

❱❱ základní technologický elektrorozvaděč
(řízení dmychadla časově)

❱❱ zařízení pro měření průtoku vyčištěné odpadní vody

Zastoupení po

celé ČR
prostřednictvím
specializovaných
velkoobchodů

❱❱ hlášení poruchy prostřednictvím GSM brány

Zajišťujeme

SERVIS

po celé ČR

Sídlo společnosti:

Provozovna:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Servis:

Kontakt:
e‑mail: info@vodacz.com

www.vodaczservice.com

Servis:
tel.: 800 150 155

www.vodacz.com

