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MECHANICKÁ FILTRACE 
 
 

MECHANICKÉ  FILTRY SVÍ ČKOVÉ  typ WF     
 

 
     
    
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WF 
  WF 5 M WF 10 M WF 20 M 
průtok m3/hod 1,5 3,0 6,0 
celková hmotnost kg 1,0 1,2 1,5 
rozměry:      

filtr:               průměr mm 122 122 122 
výška  mm 175 295 579 

svíčka: vnější průměr mm 60 60 60 
vnitřní průměr mm 28,5 28,5 28,5 

výška  mm 127 248 508 
napojení G ¾“, 1“ ¾“, 1“, 5/4“ ¾“, 1“ 
tlak min/max Mpa 0,1/0,6 0,1/0,6 0,1/0,6 
maximální teplota vody 0C 50 50 50 
maximální teplota  okolí 0C 40 40 40 

Mechanické filtry svíčkové jsou určeny k zachycení 
mechanických nečistot, především jako ochrana čerpadel, 
myček, praček, automatických filtrů apod. 

Filtr WF se skládá z tělesa filtru, hlavy a filtrační vložky. 
Na hlavě filtru jsou dvě mosazné koncovky k napojení do 
rozvodů, označené „IN“ (vstup), „OUT“ (výstup) nebo 
šipkami. Těleso filtru je průhledné,  spojené s hlavou filtru 
převlečnou maticí.  Povolování ručně nebo montážním 
klíčem. Na hlavě filtru je odvzdušňovací šroub. 

K filtraci je užita filtrační vložka, tzv. „svíčka“. Svíčky 
mohou být jednorázové, jsou dodávány o hustotě 1, 5, 20, 50 
100 mikron, nebo svíčka promyvatelná o hustotě 80 mikron.  

    

WF 5 M,     WF 10 M,    WF 20 M 
 

filtra ční svíčky jednorázové 1 až 100 mikron 
 

filtra ční svíčky promyvatelné 80 mikron 
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MECHANICKÁ FILTRACE 
 
 

MECHANICKÉ  SÁ ČKOVÉ FILTRY ROSEDALE     
 

 
 

                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROSEDALE 
  R 4-12 R 6-16 R 8-30 
průtok m3/hod 10 16 25 
celková hmotnost kg 15 24 32 
rozměry:  průměr mm 102 153 204 
 A mm 270 310 380 

 B mm 504 636 1100 
 C mm 380 515 855 
 D mm 110 180 229 

napojení G 3/4“ až 6/4“ 6/4“ až 2“ - 
 DN 25 až 40 40, 50 65 až100 
tlak min/max Mpa 1,6 1,6 1,6 
maximální teplota vody 0C bez omezení 

Sáčkové filtry ROSEDALE jsou určeny k zachycení 
mechanických nečistot z vody, případně jiných kapalin. 

Filtr se skládá z vlastního těla filtru, kterým může být ocel třídy 11 
s povrchovou úpravou nebo nerezová ocel, a filtračního sáčku 
(polyetylen, polypropylen) umístěném v nosném nerezovém košíku. 

 Hustotu filtračních sáčků lze volit podle potřeby,  sáčky 
jednorázové z netkané textilie od 1 do 100 mikron nebo  sáčky tkané 
promyvatelné (síťka) od 150 do 800 mikron. 

Výhodou těchto sáčkových filtrů je jednoduchost, dostatečná 
kapacita a účinnost, jednoduchá a rychlá obsluha.   

jednoduché R 4-12,  R 6-16,  R 8-30 
vícenásobné R 6-16 DUO,  R 8-30 DUO, 

R 8-30 TRIO,  R 8-30  KVARTETO 
filtra ční sáčky jednorázové 1 až 100 mikron, 

filtra ční sáčky promyvatelné 150 až 800 mikron 
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DÁVKOVACÍ ČERPADLA 
 

 

 

         
 
 
   
 

 
instalace dávkovacího čerpadla 
 
 
 
 

 
rozměry          elektrické zapojení 

 

ASTRAL 
max. dávka (protitlak 0,7 MPa) l/hod 5 
nastavitelný rozsah 5 až 100 % l/hod 0,25 až 5 
max. počet impulsů za minutu impuls/min 120 
objem dávky ml/impuls 0,7 
celková hmotnost kg 2,7 
elektroinstalace  230V/50Hz 
příkon W 37 
tlak min/max: MPa 0,05/0,7 

Dávkovací čerpadlo slouží k přesnému dávkování chemikálií (chlornan, 
louh, soda, siřičitan, fosforečnan apod.) do vody  Příprava roztoků, 
optimální dávky a základní nastavení je uváděno v příslušných provozních 
předpisech, podle druhu dávkované chemikálie a účelu užití. 

Dávkovací čerpadlo může dávkovat trvale nebo ve spojení s časovým 
spínačem pouze v určitých časových intervalech. Pokud je voda čerpána ze 
zdroje tlakovým (samonasávacím nebo ponorným) čerpadlem, ovládaným 
tlakovým spínačem na expanzní nádrži, dávkovací čerpadlo se s tímto  
čerpadlem elektricky propojí  

Součástí dodávky je dávkovací čerpadlo s držákem na zeď, sací koš, 
výtlačný ventilek a propojovací hadičky. 

dávkovací čerpadlo ASTRAL   typ EXACTUS-MA 
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DÁVKOVACÍ ČERPADLA 
 
 
 
 
 
 

 

Dávkovací čerpadlo slouží k  přesnému dávkování chemikálií 
(chlornan, kyseliny, louh, soda, siřičitan, fosforečnan apod.) do 
vody.  Příprava roztoků, optimální dávky a základní nastavení je 
uváděno v příslušných provozních předpisech, podle druhu 
dávkované chemikálie a účelu užití. Součástí dodávky je 
dávkovací čerpadlo včetně  sacího koše, výtlačného ventilku a 
propojovacích hadiček. 

Dávkovací čerpadlo lze užít samostatně (časově řízené) nebo 
ve spojení s externím signálem, např. impulzním vodoměrem, 
hodnoty pH nebo redox potenciálu. Výkon lze nastavit délkou a 

frekvencí zdvihu, délku zdvihu v rozsahu 
30 až 100 % a frekvenci zdvihu ve spojení 
s externím signálem v rozsahu od 0,1 až 10-
ti násobku. 

Dávkovací čerpadlo lze dodat s 
vodoměrem dimenzí od ½“ do 2“ nebo 
přírubami DN 50 až DN 80.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÁVKOVACÍ ČERPADLO 

EMEC KPLUS 
typ 1005 0808 

maximální dávka l/hod 5 8 

maximální objem dávky ml/impuls 0,46 0,74 

maximální protitlak MPa 1 0,8 

četnost impulsů impuls/min 180 

elektroinstalace V/Hz 230/50 

stupeň krytí  IP 65 

max. teplota dávkovaného média °C 45 

maximální teplota okolí °C 50 

maximální montážní (sací) výška m 1,5 

IMPULZNÍ VODOMĚR 
typ - dimenze ¾“ 1“ 1 ½“ 2“ 

nominální průtok m
3
/hod 2,5 5 10 15 

maximální průtok m
3
/hod 5 10 15 30 

           dávkovací čerpadlo                         impulzní vodoměr 

rozměry mm (palce) 

dávkovací čerpadlo EMEC typy KPLUS 1005, KPLUS 0808 
bez nebo včetně impulzního vodoměru 
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DÁVKOVACÍ ČERPADLA 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

K D 
Typ   KD 2,5 KD 5 KD 10 KD 15 
nominální průtok m3/hod 2,5 5 10 15 
maximální průtok m3/hod 5 10 15 30 
max. dávka l/hod 1,4 1,4 2,5 4,3 
max. objem dávky ml/impul

s 
0,19 0,19 0,34 0,57 

četnost impulsů l/impuls 1 1 2 2,5 
nastavení dávky 100 ml/m3 % 62 62 68 58 
rozměry a napojení G závit 1“ 1 ¼“ 2“ příruba 
 G1 závit ¾“ 1“ 1 ½“ příruba 
 L mm 130 260 300 270 
 L1 mm 222 365 447  
 H mm 260 295 320 360 
celková hmotnost kg 4 5,5 8,1 15,6 
elektroinstalace V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 
příkon W 10,4 10,4 10,4 18,7 
tlak min/max: MPa 0,05/1 0,05/1 0,05/1 0,05/1 

Dávkovací čerpadlo slouží k  přesnému dávkování chemikálií 
(chlornan, louh, soda, siřičitan, fosforečnan apod.) do vody  
Příprava roztoků, optimální dávky a základní nastavení je 
uváděno v příslušných provozních předpisech, podle druhu 
dávkované chemikálie a účelu užití. 

Dávkovací čerpadlo je řízeno vlastním impulsním 
vodoměrem, které dává impuls vždy po průtoku určitého 
množství vody. Tím je zaručena přesná koncentrace dávkovaného 
média ve vodě. 

Součástí dodávky je dávkovací čerpadlo včetně  impulsního 
vodoměru, sacího koše, výtlačného ventilku a propojovacích 
hadiček. 

  

dávkovací čerpadlo   KD 
typy KD 2,5,  KD 5,  KD 10,  KD 15 
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DÁVKOVACÍ ČERPADLA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Dávkovací čerpadlo slouží k  přesnému dávkování 

chemikálií (chlornan, louh, soda, siřičitan, fosforečnan 
apod.) do vody  Příprava roztoků, optimální dávky a 
základní nastavení je uváděno v příslušných provozních 
předpisech, podle druhu dávkované chemikálie a účelu 
užití. 

Dávkovací čerpadlo typu KKS je vhodné zejména 
k dávkování kapalin, které mají sklony se samovolně 
zavzdušňovat, například koncentrovaný roztok 
chlornanu. 

Dávkovací čerpadlo je dodáváno bez nebo včetně impulsního vodoměru. Ten dává impuls vždy po 
průtoku určitého množství vody. Tím je zaručena přesná koncentrace dávkovaného média ve vodě. 

Součástí dodávky je dávkovací čerpadlo včetně  impulsního vodoměru, sacího koše, sacího potrubí 
se zpětným vedením, výtlačné hadičky a výtlačného ventilku. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K KS 
Typ   KKS 2,5 KKS 5 KKS 10 KKS 15 
nominální průtok m3/hod 2,5 5 10 15 
maximální průtok m3/hod 5 10 15 30 
max. dávka l/hod 0,2 0,2 0,5 0,9 
max. objem dávky ml/impul 0,027 0,027 0,0,068 0,12 
četnost impulsů l/impuls 1 1 2 2,5 
rozměry dávkovací čerpadlo viz obrázek 

rozměry a napojení 
impulsní vodoměr 

G závit 1“ 1 ¼“ 2“ příruba 
G1 závit ¾“ 1“ 1 ½“ příruba 
L mm 130 260 300 270 
L1 mm 222 365 447  

celková hmotnost kg 4 5,5 8,1 15,6 
elektroinstalace V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 
příkon W 10,4 10,4 10,4 18,7 
tlak min/max: MPa 0,05/1 0,05/1 0,05/1 0,05/1 

dávkovací čerpadlo   KKS 
bez nebo včetně impulsního vodoměru 

 

typy KKS 2,5,  KKS 5,  KKS 10,  KKS 15 
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DÁVKOVACÍ ČERPADLA 
 
 

 

DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Dávkovací čerpadlo lze dodat s vodoměrem dimenzí od ½“ do 1 ½“ nebo přírubami DN 50 až DN 80. 
Nominální a maximální průtok se pak přiměřeně mění. 
 
 
 
 

ELADOS EMP II, typ V 3025 s vodoměrem 1“ 
nominální průtok m3/hod 5 
maximální průtok m3/hod 10 
max. dávka (při protitlaku 1 MPa) l/hod 2,5 
max. objem dávky ml/impuls 0,34 
max. četnost impulsů – dávkovací čerpadlo impuls/min 122 
četnost impulsů - vodoměr l/impuls 1 
elektroinstalace V/Hz 230/50 
příkon W 13,8 
tlak min/max MPa 0,05/1 
teplota min/max °C 5/40 

Dávkovací čerpadlo slouží k  přesnému dávkování 
chemikálií (chlornan, louh, soda, siřičitan, fosforečnan 
apod.) do vody  Příprava roztoků, optimální dávky a 
základní nastavení je uváděno v příslušných provozních 
předpisech, podle druhu dávkované chemikálie a účelu 
užití. 

Dávkovací čerpadlo ELADOS EMP II může být 
provozováno přímo, je možné jej řídit vnějším napěťovým 
či proudovým signálem (např. podle hodnoty pH nebo 
redox potenciálu) nebo jej propojit s impulsním 
vodoměrem. Tím je zaručena přesná koncentrace 
dávkovaného média ve vodě. 

Součástí dodávky je dávkovací čerpadlo včetně  
impulsního vodoměru, sacího koše, výtlačného ventilku a 
propojovacích hadiček. 

Jako příslušenství je pak dodáván zásobník roztoku 
chemikálií určitého objemu, bez, s ručním nebo motorovým 
míchadlem. 

dávkovací čerpadlo   ELADOS  EMP  II 
  typ V 3025 
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UV-DESINFEKCE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

     
Desinfekce UV-zářením 

zajistí zdravotní nezávadnost vody 
pomocí ultrafialového záření o 
specifické vlnové délce. Protože 
k desinfekci není třeba žádných 
chemikálií (chloru), zachová si 

voda své původní složení, vlastnosti i přirozenou chuť. 
UV - záření kolem 254 nm má baktericidní účinky, umrtvující 

bakterie. Potřebná doba ozáření nepřesahuje několik sekund. Voda je 
po zdravotní stránce ošetřena krátkodobě, proto je instalace UV-lamp vhodná v blízkosti odběrních míst vody ke 
spotřebě.  

UV lampa GERMID se skládá z válcovitého tělesa a skříně napájení. Těleso je opatřeno vstupním a 
výstupním hrdlem. Uvnitř je jedna nebo více vlastních nízkotlakých výbojek – zdrojů UV záření, chráněné 
skleněnými trubicemi z křemenného skla. Kovové součásti jsou z nerez oceli. 

Skříň napájení obsahuje hlavní vypínač, jistič, kontrolku provozu a s vlastním tělesem je spojena 
kabelem. Dodává se bez nebo s počitadlem provozních hodin a indikací uplynutí doby životnosti zářiče (8000 
hodin).  

UV-lampa se může montovat a provozovat libovolně ve svislé nebo vodorovné poloze 
 

GERMID 
Typ zařízení   015 025 030 055 V155 V255 V175 V275 V1130 V2130 

Napájecí napětí  230V/50Hz 

Počet zářičů kusů 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Příkon zařízení  W 15 25 30 55 55 2 x 55 75 2 x 75 130 2 x 130 

Krytí  IP 54 

Maximální tlak  bar 10 

Maximální průtok*  l/hod 700 1 280 2 030 3 260 4080 6500 6920 10000 12250 25000 

Maximální průtok**  l/hod 1 400 2 560 4 060 6 520 8100 10000 13800 20000 24500 38000 

délka - hodnota A  mm 635 635 1095 1095 1095 1240 1400 1542 1050 1050 

rozteč - hodnota B  mm 400 410 840 840 840 900 1140 1200 740 740 

šířka - hodnota C  mm 140 160 160 160 220 275 250 305 350 a 400 455 

průměr - hodnota D  mm 70 84 84 84 104 130 129 154 154 a 204 254 

vstup/výstup  G ¾“ G ¾“-1¼“ DN 32 - 40 DN 32 - 50 DN 40 - 65 DN 50 - 100  DN 80 - 150 

* údaj platí pro dávku UV záření 400 J/m2 při transmisi T=95% -pitná voda  

** údaj platí pro dávku UV záření 200 J/m2 při transmisi T=95% - bazény  

 

UV - lampa  GERMID 
typy 015, 025, 030, 055, V155, V255, V175, V275, V1130, V2130 

 bez nebo s počitadlem provozních hodin a indikací životnosti zářiče 
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REVERZNÍ OSMÓZA 
 
 
 
 
 
 

 
s 

 
 

 
 
Technologie reverzní 

osmózy umožňuje snížení obsahu 
všech rozpuštěných solí ve vodě. 
Zařízení pracuje kontinuálně, bez 
potřeby chemikálií. Vstupní 
(surová) voda se dělí na dvě části: 
upravená, zbavená solí (permeát) 
a odpadní se zahuštěnými solemi 
(eluát). Produkce permeátu 
(výkon) závisí na kvalitě surové 
vody, teplotě a vstupním tlaku 
vody. 

Zařízení se skládá 
z mechanického a uhlíkatého 
předfiltru (1. a 2. patrona), 
vlastního RO modulu (3. 

patrona), uhlíkatého výstupního filtru (4. patrona) a tlakovým zásobníkem o objemu 10 litrů. 
Volitelné příslušenství: 
• vysokotlaká pumpa. Zvyšuje výkon a její instalace se doporučuje v případě, kdy tlak ve 

vodovodní síti může klesnout pod 3 bary. 
• dezinfekce (SIS sterilizační modul).  
Životnost patron: 1., 2. a 4. patrona 1 x za 12 měsíců, 3. patrona (RO modul) 1 x za dva roky. 

Snadná výměna patron. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

R/O MINI HYUNDAI 
rozměry:             výška mm 380 

                šířka mm 350 
                     hloubka mm 120 

zásobník:           výška mm 340 
                 průměr mm 280 

hmotnost včetně zásobníku kg 5,4 
výkon (permeat) l/den 280 
odsolení % 90 až 98 

typ RO MINI HYUNDAI 
4-stupňová reverzní osmóza s tlakovým zásobníkem, 

bez nebo s posilovací pumpou 

Surová voda: 
• tlak 0,35 až 0,8 MPa 
• maximální obsah rozpuštěných 

solí 2000 mg/l, 
• teplota 50 až 380 C 
• celková tvrdost max. 3,5 mmol/l, 
• obsah železa max. 0,3 mg/l 
• obsah manganu max. 0,1 mg/l 
• obsah chloru max. 1,0 mg/l 
 



 11

 

REVERZNÍ OSMÓZA 
 
 
 

 
 
 
 

 
Technologie reverzní osmózy umožňuje  snížení 

obsahu všech rozpuštěných solí ve vodě. Zařízení pracuje 
kontinuálně, bez potřeby  chemikálií a bez elektrické 
energie.. Vstupní (surová) voda se dělí na dvě části: 
upravená, zbavená solí (permeát) a odpadní se 
zahuštěnými solemi (eluát). Produkce permeátu (výkon) 
závisí na kvalitě surové vody, teplotě, vstupním tlaku 
vody atd.. 

Zařízení se skládá z mechanického předfiltru a dvou 
reverzně-osmotických modulů.. Je schopno pracovat na běžný 
tlak vodárenské sítě, bez potřeby elektrické energie. 
Předřazením vysokotlakého čerpadla je možno výkon ještě 
zvýšit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Použití: 

• pro pitné účely 
o v domácnosti, zařízení lze celé umístit pod kuchyňskou linku a upravenou vodu 

odebírat  samostatným kohoutkem, 
o ve spojení s tlakovým nebo netlakovým zásobníkem zásobovat 

celý domek, penzion podobně,  
• pro technické a technologické účely všude tam, kde je požadována voda 

s určitým maximálním obsahem rozpuštěných solí (maximální vodivostí) 
 
surová   upravená 
 voda   voda 

 
 RO Merlin           -   ----------  

  
        předúprava vody 
            (je-li potřeba)                                      zásobník permeátu      čerpadlo 

 

 
 

R/O MERLIN 
výkon (permeat) l/hod 100 až  200 
výtěžnost % cca 50 
odsolení % 90 až 99 
 
rozměry 

délka mm 517 
výška mm 433 
hloubka mm 246 

R/O  typ MERLIN 
reverzní osmóza nové generace o vysokém výkonu 

Surová voda: 
• tlak  0,25 až 0,6 MPa 
• maximální obsah rozpuštěných 

solí 2000 mg/l, 
• teplota 50 až 350 C 
• celková tvrdost max. 3,5 mmol/l, 
• obsah železa max. 0,3 mg/l 
• obsah manganu max. 0,1 mg/l 
• obsah chloru max.1,0 mg/l 
 

umístění pod 
kuchyňskou linkou 
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REVERZNÍ OSMÓZA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Reverzní osmózy 
typ  RO 

50 
RO 
100 

RO 
250 

RO 
500 

RO 
750 

RO 
1000 

RO 
1250 

RO 
1500 

RO 
1750 

RO 
2000 

výkon  l/hod 50 100 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 
příkon  kW 0,3 0,3 0,55 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 
výška mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1700 1700 1700 
 délka   mm 670 670 670 670 670 670 1000 1000 1000 1000 
šířka mm 670 670 670 670 670 670 700 700 700 700 
teplota  0C min/max voda 50/350C,   okolí 00/400C 
napájení  230 V/50 Hz 
tlak vody  MPa min/max 0,2/0,6 
výtěžnost  % max. 75  
odsolení  % min. 98  

RO  -  výkony 0,05 až 2 m3/hod 

 

Surová voda: 
• maximální obsah rozpuštěných solí 

1000 mg/l, 
• pH 3 až 11, 
• celková tvrdost max. 0,1 mmol/l, 
• obsah železa a manganu max. 0,1 mg/l 
 

Technologie reverzní osmózy 
umožňuje snížení obsahu všech rozpuštěných 
solí ve vodě. Zařízení pracuje kontinuálně, bez 
potřeby chemikálií. Vstupní (surová) voda se 
dělí na dvě části: upravená, zbavená solí 
(permeát) a odpadní se zahuštěnými solemi 
(eluát). Produkce permeátu (výkon) závisí na 
kvalitě surové vody, teplotě, vstupním tlaku 
vody atd. 

Zařízení se skládá z  vlastní reverzně-
osmotické jednotky (vysokotlaké čerpadlo, 
moduly GFK, elektroventily, průtokoměry, 
manometry, jemný předfiltr) a řídící jednotky 
- mikroprocesorové řízení s indikací všech 
základních funkcí.  

Zařízení se napojuje na netlakový 
zásobník vody. 
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PROVZDUŠŇOVAČE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUBLA 
 

Typ 
průtok vody 

 l/sec 
průtok 

vzduchu l/sec 
obrysové rozměry 

délka x šířka x výška 
mm 

hmotnost 
(bez vody) 

kg 

příkon ventilátoru 
kW 

BUBLA 1 0,5 až 1 100 1200 x 600 x 900 60 0,5 až 0,75 
BUBLA 3 1 až 3 300 2000 x 700 x 900 120 1,1 až 1,5 
BUBLA 5 3 až 5 500 2500 x 800 x 1000 200 1,5 až 2,2 
BUBLA 9 5 až 9 900 3200 x 1200 x 1200 280 3,0 až 4,0 
BUBLA 12 9 až 12 1200 3600 x 1200 x 1200 350 4,0 
BUBLA 15 12 až 15 1500 3900 x 1200 x 1200 400 5,5 

FUKA 
 

Typ 
průtok vody 

 l/sec 
průtok 

vzduchu l/sec 
obrysové rozměry 

délka x šířka x výška 
mm 

hmotnost 
(bez vody) 

kg 

příkon ventilátoru 
kW 

FUKA 1 0,1 až 1 100 300 x 300 x 2000 55 0,18 
FUKA 2 1 až 2 200 400 x 400 x 2000 68 0,22 
FUKA 3 2 až 3 300 500 x 500 x 2000 95 0,32 
FUKA 5 3 až 5 500 600 x 600 x 2500 130 1,1 
FUKA 9 5 až 9 900 800 x 800 x 2700 210 1,5 
FUKA 12 9 až 12 1200 900 x 900 x 2700 280 2,2 
FUKA 15 12 až 15 1500 1000 x 1000 x 2700 350 3,0 

Horizontální typ BUBLA 
Provzdušňovač BUBLA pracuje na principu intenzivního probublávání 

nízké vrstvy vody stlačeným vzduchem a odvádění vytěsněných plynů 
potrubím do okolní atmosféry nebo do filtru s aktivním uhlím. Proces 
provzdušňování se řídí Henryho zákonem a účinnost odstranění těkavých 
rozpuštěných látek je až 98 %. 

Provzdušňovač vody je svařená nádoba z  polypropylenu opatřená 
nátrubky  pro přívod a odvod vody a vzduchu.  Je opatřena vloženým 
mezidnem z nerezového plechu, ve kterém jsou otvory, sloužící pro přívod 
stlačeného vzduchu. Nad mezidnem protéká voda a pod mezidno je vháněn 
vzduch vysokotlakým ventilátorem. Tím dochází k intenzivnímu probublávání 
vody a vytěsnění nežádoucích plynných látek. 

Vlastní provzdušňovač může být umístěn na zásobní nádrži, ze které je 
provzdušněná voda čerpána na další úpravárenská zařízení nebo přímo do 
tlakových rozvodů ke spotřebě. 

 

Vertikální typ FUKA 
Systém provzdušnění je vertikální, kdy vody je čerpána do horní 

části provzdušňovací kolony a gravitačně protéká přes voštinové 
vestavby do dolní části. Proti směru průtoku je vháněn tlakový vzduch. 
Který je v horní části odváděn do okolní atmosféry nebo do filtru s 
 aktivním uhlím. Vertikální provzdušňovač nelze používat pro 
znečištěné vody  a vody s vyšším obsahem železa nebo manganu (do 1 
mg/l). Zařízení jsou vyrobena z polypropylenu včetně voštinových 
vestaveb. Tvarové uspořádání a rozměrové připojení se provádí dle 
potřeby.  

Vlastní provzdušňovač může být umístěn na zásobní nádrži, ze 
které je provzdušněná voda čerpána na další úpravárenská zařízení, 
potrubím do akumulačního vodojemu nebo přímo do tlakových rozvodů 
ke spotřebě. 

Provzdušňovač vody je zařízení, které je určeno k odstranění rozpuštěných plynů z vody, jako je radon, 
oxid uhličitý, sirovodík, těkavé organické látky apod. 
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ZÁSOBNÍ NÁDRŽE NETLAKOVÉ 
 
 
 
 
 

         

                

 
                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NETLAKOVÉ ZÁSOBNÍ NÁDRŽE PE 
typ  PE 1100 PE 1500 PE 2000 PE 2500 PE 3000 PE 4000 
objem litry 1100 1500 2000 2500 3000 4000 
výška mm 1440 1640 1690 1650 1650 1950 
šířka mm 720 720 720 985 985 985 
délka mm 1400 1560 2070 1870 2230 2430 

Zásobní nádrže jsou 
vyráběny z  lineárního 
vysokotlakého polyetylénu 
v objemech 1100 až 4000 litrů 
v přírodní nebo modré barvě. Jsou 
určeny k jímání vody i jiných 
kapalin, vyhovují příslušným 
zdravotním předpisům.  Jejich 
výhodou je nízká hmotnost, 
umožňující snadnou manipulaci, 
možnost snadno vyvrtat další 
dodatečné otvory dle potřeby. 
Propojením nádrží lze získat  
potřebný objem až řádově desítek 
m3 (stavebnicový systém)     

 

PE 1100    PE 1500    PE 2000    PE 2500    PE 3000    PE 4000 
 

Univerzální   čistá   voda ,  akciová  společnost 
Strojírenská 259, 155 21 Praha  - Zli čín, IČO 14799197,  DIČ CZ14799197 

tel/fax +420 257 952 261, vedení a obchod: +420 602  378 631, +420 602 332 143, 
 montáže a servis: +420 602 378 632, +420 724 066 4 50 

e-mail       info@ucv.cz      univoda@volny.cz      cista.voda@cbox.cz 
http://www.ucv.cz 

konzultace a prodej: pondělí 8.00 až 18.00, v jiné době po dohodě 
 


