Kratek opis
Ecoflo® mala čistilna naprava
Kompkten biofilter
DOKK6201 300117 KB ECOFLO

1. Splošno
Mala čistilna naprava Ecoflo® je sestavljena iz visoko odpornih polietilenskih plastičnih posod in deluje
v skladu s postopkom biofiltracije. Na voljo je v več različicah za 4 do 12 prebivalcev. Ecoflo® je še
posebej primerna za primere, ko pride do majhnih ali nestalnih vtokov odpadne vode, npr. počitniške
ali vikend hiše.
Certifikati
•
•
•

Predpisi CE o uporabi nemškega inštituta za gradbeno tehnologijo (DIBt) za razrede čiščenja C
in N:
Kompletni sistemi ECOFLO: Z-55.41-646 ali -647.
ECOFLO rezervoar z biofiltracijo za naknadno vgradnjo: Z-55.41-649 ali -650

Garancija
25-letna tovarniška garancija za posode, 10-letna funkcionalna garancija za vse komponente
(prekucnik, filtrirni material itd., razen črpalke, če je vgrajena). S pravilnim delovanjem (glede na
količino in sestavo odpadne vode), upoštevanjem navodil za vgradnjo in uporabo ter zagonom in
rednim vzdrževanjem s strani partnerskega podjetja PREMIER TECH AQUA je skladnost z vrednostmi
izpustov zagotovljena 10 let.
Vzdrževanje in vzorčenje
V skladu z zahtevami lokalnih oblasti, običajno dvakrat na leto. Priporočamo, da vzdrževanje izvaja
strokovno podjetje vsaj enkrat na leto.
V okviru vzdrževanja se določi čas odstranjevanja blata iz prve komore. To poteka po potrebi, po navadi
na vsake 1 do 3 leta, odvisno od izkoriščenosti zmogljivosti. Vzorčenje poteka v integriranem
vzorčevalnem jašku.
Obveznosti upravitelja
Poleg pravilnega delovanja sistema (npr. izogibanje vnosu neželenih snovi) mora upravljavec
zagotoviti, da se redno preverja vtok (alarm nivoja), sklene pogodbo o vzdrževanju in vodi poročila o
vzdrževanju ter druge dokumente v zvezi z malo čistilno napravo.
Dovoljenje za delovanje
Predpogoj za delovanje male čistilne naprave je izdaja dovoljenja s strani pooblaščenega koncesionarja
in zagon s strani specializiranega podjetja ter skladnost s vsemi veljavnimi predpisi.

2. Funkcionalni opis sistema biofiltra Ecoflo®
Osnovno načelo
Biofilterski sistem Ecoflo® je preprost sistem za čiščenje odpadne vode brez električne energije z 20letnimi izkušnjami z več kot 100.000 sistemov nameščenih naprav po vsem svetu.
Po mehanski predhodni obdelavi v primarni fazi čiščenja odpadna voda teče v prostem teku (po potrebi
tudi s pomočjo črpalke) na prekucni kanal v zgornjem delu naslednjega rezervoarja za filtracijo.
Prekucni kanal porazdeli odpadno vodo enakomerno po celotni površini spodnjega telesa filtra s
pomočjo posebnih razdelilnih plošč z utori in odprtinami, izmenično na obe strani.
Med nekajurnim prehodom skozi organski filtrirni material iz naravnih kokosovih vlaken poteka
obsežno čiščenje odpadne vode. Posebna primernost kokosovih vlaken za čiščenje odpadne vode je

posledica fizikalno-kemijskih lastnosti, kot so strukturna stabilnost (počasna stopnja razgradnje zaradi
visoke vsebnosti lignina) in poroznost materiala, ki zagotavljata dobro kroženje zraka in uravnotežen
transport vode (učinek gobice). Kokosova vlakna so zato idealna kot rastno območje mikroorganizmov.
Zahvaljujoč širokemu razponu velikosti delcev nudijo tudi zelo dobre mehanske filtracijske lastnosti na
dolgi rok. Na ta način se tako delci kot raztopljene ali suspendirane sestavine mehansko zadržijo, da
lahko pride do aerobne biološke razgradnje s pomočjo mikroorganizmov. Zaradi izrazitega učinka
kokosovih vlaken na zadrževanje vlage se doseže stalna stopnja razgradnje tudi v izjemno nihajočih
obratovalnih pogojih, kot sta vikend ali sezonska uporaba.
Čista voda se zbira na dnu rezervoarja za filtriranje pod drenažnim dnom, na katerem počiva filtrirni
material in lahko v prostem padu odteče v integriran jašek za vzorčenje. Tam je nameščen mehanski
nivo alarma, ki opozarja na mogoče težave. Odtok čiste vode poteka v spodnjem delu jaška za
vzorčenje. Lahko pa tudi čisto vodo s pomočjo črpalke dvignete na želeno višino.
Pomembne podrobne informacije
Optimalna življenjska doba filtrirnega materiala je zagotovljena, če se predhodno očiščena odpadna
voda enakomerno porazdeli po filtru (vodoravna namestitev, nastavitev prekucnega korita) in je ves
čas zagotovljeno zadostno naravno kroženje zraka v telesu filtra. Pokrov rezervoarja za filter je
tovarniško opremljen s prezračevalnim pokrovom. Telo filtra ima centralno prezračevalno cev kot
povezavo med njegovo površino in dnom rezervoarja za filter. Na mestu je treba zagotoviti ustrezno
prezračevanje. Če dovodna cev ni odzračevana preko strehe, je priporočljivo dodatno odzračevanje v
priključni cevi med primarno obdelavo in rezervoarjem filtra.
Zagotoviti je treba, da je ohišje filtra zaščiteno pred enostranskimi obremenitvami (npr. Zaradi
nehorizontalne namestitve rezervoarja filtra) in trajnimi preobremenitvami z delci ali suspendiranimi
snovmi. V ta namen je dovod za primarno čiščenje zasnovan kot umirjen dovod (z odprtino za
prezračevanje in pregled). To preprečuje, da bi se v primeru začasno visokega dotoka odplak primarno
blato, ki je že usedlo, premešalo. Lamelasti filter, katerega nosilec je opremljen z drenažno zaščito, je
nameščen pred izpustom iz primarne obdelave. Pri odstranjevanju filtra zaradi vzdrževanja ali čiščenja
to pomeni, da v območje rezervoarja filtra ne more priti prekomerna količina odpadne vode z delci ali
suspendiranimi snovmi.
Če so rezervoarji za primarno usedanje prekatni in imajo volumen več kot 500 L / PE, lamelni filter ali
umirjen dovod ni potreben. Odtok mora biti opremljen s plavajočo zaščito materiala.
Če se rezervoar filtra napaja s črpalko, je treba to izvajati občasno v serijah največ. 50-80 L črpalka
mora biti zaščitena pred sesanjem motečih snovi ali blata (pravilna višina vgradnje, po potrebi zaščita
pred sesanjem).
Vsaj enkrat letno je treba v okviru vzdrževanja površino filtra zrahljati s preprostim grabljanjem.
Funkcionalnost razdelilnega kanala in plošč ter lamelnega filtra se preverja v okviru vzdrževanja in po
potrebi obnovi s čiščenjem ali nastavitvijo. Lamelasti filter ima mehansko čistilno napravo in cevni
priključek za mehansko pranje.
Vrnitev sekundarnega blata v primarno obdelavo se ne dogaja.
Naravni filtrirni material se zamenja po koncu življenjske dobe (npr. možno s sesanjem). To je organski
vir, ki ga je mogoče reciklirati (npr. biomasa za bioplinarne, strukturni material za nadaljnje
kompostiranje, termično recikliranje). Za pravilno delovanje je treba domnevati, da je življenjska doba
10-15 let.

Možne konstelacije sistema
V okviru tega kratkega opisa so podrobno opisani in ilustrirani sistemi 1-6 PE in 10-12 PE. Primarni
čistilni rezervoarji za vse sisteme so lahko neobvezno sestavljeni iz enega ali več sklopljenih
rezervoarjev iz serij BL-II ali ML-II in bodisi ločeno pred rezervoarjem (filtri) (osnova Ecoflo) bodisi kot
kompaktna enota, ki je v tovarni neposredno povezana s filtrskim rezervoarjem (Ecoflo compact). Z
različico Ecoflo flexi je mogoče primarno čistilno enoto in rezervoar za filter nastaviti bodisi ob strani
bodisi v vrsti.
Sistemi do 6 PE imajo po en filtrski rezervoar, sistemi do 12 PE pa po dva filtrirna rezervoarja.
Porazdelitev dotoka med obema filtrskima rezervoarjema lahko izvedemo mehansko s prekucnimi
kanali ali s pomočjo črpalke.
Predstavitve in risbe v tem kratkem opisu je treba vedno razumeti kot osnovno skico. Mogoče je
vgraditi različne globine vgradnje in uporabiti različne rezervoarje za primarno čiščenje, če so
izpolnjene minimalne specifikacije in specifikacije višine glede na tehnologijo čiščenja. Če se
uporabljajo rezervoarji za primarno čiščenje, ki so večji od določene najmanjše velikosti, to samo
poveča zmogljivost rezervoarja za primarno blato. Na dejanski postopek čiščenja to ne vpliva bistveno.
Sisteme do 50 PE je mogoče zgraditi modularno po isti shemi.

3. Tipi naprav Ecoflo®
Osnovna Ecoflo 4-6 EW

Ecoflo basis 8-12 EW

Ecoflo flexi 4-6 EW

Ecoflo kompakt 4-6 EW

Primer predčiščenja

Pogled od znotraj na rezervoar za filter Ecoflo z integriranim jaškom

4. Skice
Ecoflo basis 4-6 EW

A Dotok

B Predčiščenje

C Filtrirni rezervoar

D Iztok očiščene vode

E Jašek za odvzem vzorcev

F Alarm

G Lameni filter

Ecoflo basis 8-12 EW

A Dotok

B Predčiščenje

C Filtrirni rezervoar

D Iztok očiščene vode

E Jašek za odvzem vzorcev

F Alarm

G Razdelilec dotoka

Ecoflo Compact 4-6 EW

A Dotok

B Predčiščenje

C Filtrirni rezervoar

D Iztok očiščene vode

E Jašek za odvzem vzorcev

F Alarm

G Lamelni filter

Ecoflo Fleksi 4-6 EW

A Dotok

B Predčiščenje

C Filtrirni rezervoar

D Iztok očiščene vode

E Jašek za odvzem vzorcev

F Alarm

G Lamelni filter

5. CE – izjava (angleška)

6. DIBt – izjava (razred čiščenja C)

7. Pogosta vprašanja
V čem se Ecoflo® razlikuje od ostalih majhnih čistilnih naprav?
•
•
•

Manj montažnih del: lamelarni filter, prekucni kanal in razdelilne plošče so predhodno
sestavljeni, material za filtriranje je že v posodi ob dobavi.
100% naravni filtrirni material, ki ga je mogoče reciklirati, narejen iz kokosovih vlaken
z optimalnimi lastnostmi za čiščenje odpadne vode.
Manj napora za vzdrževanje: enkrat letno zadostuje vzdrževanje (DIBt zahteva dvakrat
na leto).

Kako deluje prezračevanje male čistilne naprave Ecoflo®?
Pokrov posode za filter je opremljen s prezračevalnim pokrovom. Telo filtra ima centralno
prezračevalno cev kot povezavo med njegovo površino in dnom rezervoarja za filter. Na licu
mesta je treba zagotoviti ustrezno odzračevanje, npr. skozi streho ali prezračevanje
dovodnega voda.
Kolikšna je največja možna globina dovoda?
Za zagotovitev dostopnosti za vzdrževalna dela je za filtrirne rezervoarje priporočljiva največja
globina dovoda (spodnji rob dovoda do zgornjega roba tal) 83-98 cm (največ 4-5 podaljškov
jaška po 15 cm).
Ali je mogoče pred malo čistilno napravo namestiti dvižni sistem?
Če je potrebno, je priporočljivo namestiti črpalko med primarnim usedalnikom in filtrirnim
rezervoarjem ali namestiti črpalko v iztočni jašek.
Ali se sistem lahko uporablja, ko je nivo podtalnice visok?
Da. Posode lahko vgradite do 90 cm v podtalnico (MOKRO 90 cm), pod pogojem, da obstaja
zaščita pred vzgonom (pas + betonska podlaga). Prosimo, upoštevajte vse gradbene predpise
za podtalnico in ustrezna navodila za vgradnjo.
Ali obstaja povozna varianta?
Ne.
Ali obstaja možnost vgradnje Ecoflo® v obstoječe greznice?
Obstoječe rezervoarje lahko po potrebi uporabimo kot primarno obdelavo. Nato je za njim
nameščen rezervoar za filter Ecoflo®.

