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BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE ACTIVE 

DELOVANJE: 

IZDELANE SO: 

Iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala s pomočjo vrtilne tehnike, z debelino stene 10-12 mm, katera 
zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo in odpornost na agresivne medije. 

Naprava je opremljena s pokrovoma DN200 in DN400, vhod in izhod iz naprave pa je zagotovljen s 
PVC cevmi premera DN110, DN125 ali DN160. Naprava ima tudi priključek za zračno luknjo. 
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Biološka čistilna naprava deluje na bazi aktivnega mulja in je namenjena prečiščevanju odpadnih voda 
do zakonsko dovoljene čistosti na izpustu prečiščene vode v naravno okolje. 

Prva stopnja prečiščevanja v prvi enoti je mehansko čiščenje, kjer se trdne snovi posedejo, medtem, 
ko olje, maščobe in lažji delci splavajo na površje. Od tam gre umazana voda z manjšimi delci v drugo 

enoto, kjer poteka biološko čiščenje. 

V drugi enoti pa so prosto plavajoči plastični nosilci z veliko površino, na katerih rastejo in se 
razmnožujejo mikroorganizmi. Gre za razgrajevanje organskih snovi. V tej enoti so posebni 

mikroorganizmi (aktivno blato), ki se prehranjujejo z umazanijo in jo tako razgradijo. V to enoto dovajamo 
tudi precejšnjo količino zraka v katerem je tudi kisik, ki še dodatno pospeši delovanje mikroorganizmov.  

Od tu pa je prečiščena voda speljana v ponikovalnico, v reko ali kam drugam nazaj v naravo. 

ENOTA 1 ENOTA 2



Biološke čistilne naprave so izdelane v skladu z Evropskim standardom EN 12566-3. 

Pri nakupu čistilne naprave je priložena ustrezna dokumentacija, garancijski list ter navodila za 
vgradnjo in uporabo čistilne naprave. 

DIMENZIJE:

H 
HI HO 

Ø

H 
HI HO 

Ø

Cevni 
priključek 

Skupna 
Prostornina 

(l) 

Površina 
Plavajočih 
Nosilcev 

(m²) 

Prostornina 
Plavajočih 
Nosilcev 

(m²) Enota 

Premer 
⌀ 

(mm) 

Višina 
H 

(mm) 

Višina 
Vtoka 

HI 
(mm) 

Višina 
Iztoka 

HO 
(mm) 

Št. 
MODEL P.E. 

ACTIVE01000DG+ 5 110 2.533 1,04 0,85 1 1150 1220 880 860 
2 1150 1220 880 860 

ACTIVE01600DG+ 8 110 3.571 1.04 1.26 1 1150 1720 1360 1340 
2 1150 1720 1360 1340 

ACTIVE02000DG+ 14 110 5.579 1.39 1.80 1 1350 1950 1540 1520 
2 1350 1950 1540 1520 

ACTIVE03000CR+ 18 125 7.896 2.30 2.52 1 1710 1725 1240 1220 
2 1710 1725 1240 1220 

K&V Systems d.o.o, Kapla 26, 3304 Tabor - PE Kapla 16, 3304 Tabor, Slovenija
Tel: 070 525 209     Email: cistilna@k1v.eu     Web: www.k1v.eu



ENOSTAVNA VGRADNJA IN PRIKLOP: 

• Izkop gradbene jame predpisane velikosti,
• Utrditi dno gradbene jame,
• Priklop dotočne in odtočne cevi med enotama (potreben je minimalni padec),
• Priklop cevi s puhalom (dolžina cevi naj ne presega 8 metrov)
• Zasip čistilne naprave. Čistilno napravo je potrebno postopoma polniti z vodo hkrati z

zasipanjem njenih bokov s peskom, da se izravna tlak.

DODATKI: 

• Ponikalnice,

• Kontrolni jašek,

• Nastavni elementi - podaljški (30 cm),

• Nastavni elementi z prostorom za puhalo.

CERTIFIKATI: 

Pri nakupu čistilne naprave je priložena ustrezna dokumentacija, garancijski list ter 
navodila za vgradnjo in uporabo čistilne naprave. Čistilna naprava ima vso ustrezno 
dokumentacijo za pridobitev subvencije. 

Biološke čistilne naprave so izdelane v skladu z Evropskim standardom EN 12566-3. 

GARANCIJA: 

Tehnologija čiščenja BREZ strojnih in elektro delov v čistilni napravi ohranja dolgo življenjsko dobo. 

Zato je pri pravilni vgradnji garancija na čistilno napravo kar 30 LET! 

Na električno puhalo in njegove sestavne dele pa je garancija 2 leti. 
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DIMENZIJE:

PRIMARNI USEDALNIK

PREČIŠČEVALNI DEL

H
HI

DOLŽINA

HO

MODEL 
Št. 

P.E. 
Cevni 

priključek 

Skupna 
Prostornina 

(l) 

Premer 
(⌀) 
mm 

Višina 
(H) 
mm 

Višina 
Vtoka 
(HI) 
mm 

Višina 
Iztoka 
(HO) 
mm 

Dolžina 
mm 

Primarni 
Usedalnik 

Prostornina 
(l) 

Prečiščevalni 
Del 

Prostornina 
(l) 

Št. 
puhal 

125 17270 2100 2200 1870 1850 5620 8635 8635 6 
160 24870 2100 2200 1870 1850 7880 12435 12435 12 

RO-Č-DEPURO-25-P 25 
RO-Č-DEPURO-32-P 32 
RO-Č-DEPURO-49-P 49 160 34540 2100 2200 1870 1850 10140 17270 17270 12 



RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA 

< EKOLOGIJA >
TEHNIČNI LIST
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To je naprava, ki na ekološki, naraven način čisti odpadne vode. Rastlinsko čistilno napravo 
sestavljajo gredice, postavljene v vodi ena za drugo. V gredicah so posajene močvirske 
rastline, ki so v kombinaciji s primerno naravno mikrofloro sposobne očistiti vodo. Rastlinske 
čistilne naprave iz vode odstranjujejo organske snovi, spojine dušika, fosforja, težkih kovin in 
druge strupene snovi iz odpadnih voda. Učinkovito zmanjšujejo tudi število fekalnih in drugih 
bakterij. Primerne so tako za čiščenje domačih odplak in odpadne vode iz živinoreje kot tudi 
za industrijske odpadne vode.

Delovanje rastlinske čistilne naprave je kombinacija fizikalnega, kemijskega in biološkega 
čiščenja. Naprava vodo očisti za najmanj 85 odstotkov, pogosto pa je odstotek čiščenja višji. 
Čiščenje vode v rastlinski čistilni napravi se vrši s filtracijo, adsorpcijo, absorpcijo, 
mineralizacijo, aerobno in anaerobno razgradnjo.



Usedalnik 

VHODNA CEV
PVC cev DE125 za vstop odpadne vode, 
tako da jo postavite na dno gredi. 

ODTOČNA CEV ZA ODTOK 
PREČIŠČENE VODE
PVC cev DE125 za izhod odpadne vode z ugrezom 
na dnu gredi .
RASTLINSKA ČISTILNA GRED
Izdelan je iz PE monobloka, ima uporabno površino 5 
m2. Na dnu (15 cm) je napolnjena plast melišča, 
na katero je položen sloj gramoza (15 cm), prekrit z 
netkanim materialom. Nato nadaljujemo s 
ponovnim polnjenjem z mešanico lončene zemlje in 
šote, znotraj katere poteka sajenje močvirskih rastlin.

Rastlinska čistilna 
gred

RASTLINE

Sistem namestitve: 

3

2

1

1

2

3
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2450

2160

2100

1810

580

125

MATERIAL
Čistilne naprave so proizvedene iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala s pomočjo 
vrtilne tehnike, katera zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo, in s stabilno 
debelino notranjost (10/12 mm). Zgornji del je opremljen z vijakom kape DN 200 in 
DN 400, vhod in izhod pa je zagotovljen z PVC cevmi s premerom 125 DN in 
odprtino za priključitev zračne luknje.

Obstoječa čistilna naprava ali greznica se lahko uporabi kot primarni 
usedalnik (če je primerna).
Rastlinska čistilna naprava je v celoti pohodna in vsa voda je pod površino!
OBLIKOVANJE 

Čistilne naprave so proizvedene v skladu z Evropskim standardom EN 12566-3.

76 5

Model 
    Dolžina

(mm) 
   Premer 

(mm) 
Višina 
(mm) 

Površina 
(m2) 

VS5 2450 - 2160 2100 - 1800 765 c.a. 5

Tehnični   podatki :

• model VS5

Fitoplastična naprava za sekundarno obdelavo gospodinjskih odpadkov ali podobna domačim z odvajanjem na površino 
tal, velikost glede na površino, ki je na voljo za sajenje 5 m

2
/ enoto.

Enota Površina  število gred  VS5 
2 10 2 

3 15 3 

4 20 4 

6 30 6 

Enota. Površina število gred VS5
8 40 8 

10 50 10 

12 60 12 

15 75 15 
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Usedalnik

Recirkulacijska
postaja

Evapotranspiracijski bazen

Naprave za evapotranspiracijo so fitopodelacijski bazeni, v katerih se odvodna odpadna 
voda vrne v glavo naprave s pomočjo akumulacijskega in črpalnega rezervoarja. Na ta 
način se poskuša ustvariti zaprt krog, v katerem se odpadne vode zadržujejo znotraj 
bazena, tako da rastline lahko absorbirajo in izparijo velik del nje.
Bazen evapotranspiracije je zato sestavljen iz vodnjaka, v katerem se odpadna voda 
recirkulira, dejanskega bazena, ki je sestavljen iz zaporednih in / ali vzporedno 
nameščenih gredi in končnega vodnjaka z recirkulacijsko črpalko. Slednji je kljub temu 
opremljen s prelivno cevjo za suspenzije (ali kako drugače) odvečnih odpadkov, ki jih ni 
mogoče izhlapeti. Pravzaprav zlasti v hladni sezoni prekomerne padavine in nizka biološka 
aktivnost rastlin povzročajo odtekanje presežka vode.

Skica evapotranspiracije: 

Evapotranspiracija-
VODNI KROG IN TALNI PROCESI
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Sajenje fitopodajnih sistemov lahko poteka na tri načine: s setvijo, sajenjem korenike in 
sajenjem rastlinskih esenc različnih stopenj rasti.
Najprimernejši sistem je odvisen od časa, potrebnega za vklop sistema. Za vodoravne 
sisteme pretočnega pretoka je priporočljiva gostota zasaditve 4 enote / m2; Na splošno 
je optimalno obdobje za sajenje pomlad, poletni meseci (julij, avgust), zimski meseci 
niso priporočljivi. Vsake 3-4 mesece je treba zagotoviti pregled rastline, da se preveri 
rastni status rastlin in po možnosti predvidi posege v zasaditev. Odmrle rastline ne 
ogrožajo delovanja sistema, nasprotno omogočajo toplotno izolacijo ležišča. Vendar pa 
je vsaka 2-3 leta dobra praksa, da odrežemo zračni del rastlin, ki ga je treba izvajati 
pozimi.
Najprimernejše rastline za uporabo v sistemih fitopodajanja so naslednje:

Rastline :
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ČRPALIŠČE PICO SOL 

Funkcija in uporaba:
Postaje za dviganje odplak so sistemi, ki omogočajo dviganje odplak in pretok na 
postaje, ki se nahajajo na višjih nivojih (kanalizacijski sistemi, čistilni sistemi). Potrebne 
so na primer, ko je nivo praznjenja sanitarne vode nižji od nivoja čistilne naprave ali 
kanalizacijskih cevi (kleti, podzemni prostori itd.) In kadar hidravlični profil čistilnega 
sistema ne more delovati gravitacijsko. Postajo sestavlja linearni rezervoar za polietilen 
(LLDPE) različnih velikosti, v njej pa je vgrajena potopljena električna črpalka. 
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Če je pretok odpadne vode, 
ki ga je treba dvigniti, zelo 
visok in / ali spremenljiv in če 
je potrebna prisotnost 
rezervne črpalke, so na voljo 
modeli z dvojnimi črpalkami. 
Črpalke so povezane z 
ustreznimi električnimi 
ploščami, tako da je v skladu 
z zahtevami ukaz za zagon 
lahko ročni ali samodejni, s 
pomočjo stikal za zagon / 
zaustavitev plovca, ki se 
nahajajo znotraj rezervoarja. 
Dvižne postaje so lahko 
glede na potrebe opremljene 
z različnimi vrstami črpalk z 
različnimi glavami, pretokom 
in delovnim tlakom. 



Tabela splošnih tehničnih podatkov-ENOJNA ČRPALKA:

MODEL 
Volumen 

(l) 
Premer (⌀) 

mm Višina mm 
Moč črpalk 

(kW) Pretok l/min Dvig (m) 

120 580 660 0.3 10-140 6-1 
230 630 970 0.55 0-300 8.5-1 
230 630 970 0.75 0-500 10.5-1 
230 630 970 1.18 0-110 30-3 
230 630 970 0.9 35-215 16-4 
305 790 790 0.55 0-300 8.5-1 
305 790 790 0.75 0-500 10.5-1 
305 790 790 1.1 0-650 15-0 
305 790 790 1.18 0-110 30-0 

RO-ČR-SOL-150 
RO-ČR-SOL-326 
RO-ČR-SOL-345 
RO-ČR-SOL-312 
RO-ČR-SOL-302 
RO-ČR-SOL-526 
RO-ČR-SOL-545 
RO-ČR-SOL-563 
RO-ČR-SOL-512 
RO-ČR-SOL-502 305 790 790 0.9 35-215 16-4 

Tabela splošnih tehničnih podatkov-DVOJNA ČRPALKA:

MODEL 
Volumen 

(l) 
Premer (⌀) 

mm 

Višina 
H 

mm 
Moč črpalk 

(kW) Pretok l/min Dvig (m) 

305 790 790 0.55 0-300 8.5-1 
305 790 790 0.75 0-500 10.5-1 
305 790 790 1.1 0-650 15-0 
305 790 790 1.18 0-110 30-0 

RO-ČR-SOL-526P2 
RO-ČR-SOL-545P2 
RO-ČR-SOL-563P2 
RO-ČR-SOL-512P2 
RO-ČR-SOL-502P2 305 790 790 0.9 35-215 16-4 

VHOD IZHOD

VENTILNA SPOJKA

PVC DOVODNA CEV

POKROV

PE ODVODNA CEV

LITOŽELEZNI VENTIL

POTOPNA ELEKTRIČNA 
ČRPALKA

K&V Systems d.o.o, Kapla 26, 3304 Tabor - PE Kapla 16, 3304 Tabor, Slovenija
Email: info@k1v.eu     Web: www.k1v.eu



Zbiralniki za vodo Model TABOR
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Ravne površine za vrtanje in 
vstavljanje cevi Pokrov

Material:

H 

Ø

Zbirniki so izdelani iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala s pomočjo vrtilne 
tehnike, katera zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo in odpornost na 
agresivne medije. 
Naprava je opremljena s pokrovom Ø 63 cm in varnostno ključavnico.

Uporaba: 
Za shranjevanje:
• pitne vode,
• deževnice,
• drugih tekočin.

Transport:
Njihova lahkost pa omogoča 
enostavno transportiranje in 
namestitev. Poleg tega je strošek 
transporta veliko manjši.

Držala za dviganje 
in sidranje

Odstopanja: 3% mere, 5% kapaciteta

OPOZORILA:
•Zbiralniki so namenjeni za vgradnjo v
zemljo,
•Zbiralnik mora biti postavljen na ravno in
stabilno površino,
•V primeru shranjevanja deževnice je
priporočljivo v zgornjem delu pred 
zbiralnikom namestiti filter, da se prepreči 
nabiranje peska, blata, listov itd. v 
zbiralniku.



Zbiralniki za vodo Model KAPLA 

Material:
Zbirniki so izdelani iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala s pomočjo vrtilne 
tehnike, katera zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo in odpornost na 
agresivne medije. 
Naprava je opremljena s pokrovom Ø 63 cm in varnostno ključavnico.

Uporaba: 
Za shranjevanje:
• pitne vode,
• deževnice,
• drugih tekočin.

Transport:
Njihova lahkost pa omogoča 
enostavno transportiranje in 
namestitev. Poleg tega je strošek 
transporta veliko manjši.

Odstopanja: 3% mere, 5% kapaciteta

OPOZORILA:
• Zbiralniki so namenjeni za vgradnjo v zemljo,

• Zbiralnik mora biti postavljen na ravno in stabilno površino,

• V primeru shranjevanja deževnice je priporočljivo v 
zgornjem delu pred zbiralnikom namestiti filter, da se 
prepreči nabiranje peska, blata, listov itd. v zbiralniku.

Vi
ši

na

Dolžina
Globina

Pokrov na tečajih
Držala za dviganje 

in sidranje

Ø pokrova

A

D

C

B
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Zbiralnik s celotnim sistemom :

Dolžina
Širina

V

TABOR

 KAPLA

Širina

V
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•Dimenzije in tehnični podatki :

Item Model Prostornina
l

Dolžina
cm

Širina
cm

Ø
cm

V
cm

Ø I
mm

Ø
Preliv

mm

Ø O
mm

Ø pokrov 
cm Pokrov Podaljšek Črpalka

SIRP3075 TABOR 3000 - - 171 165 125 125 50 63 TAP710 PP77 PI40/08

SIR5075 KAPLA 5000 242 192  - 210 125 125 50 63 TAP710 PP77 PI40/08

SIRPI8015   TABOR 8000   -  - 227 275 125 125 50 63 TAP710 PP77 PI80/15

Ø = premer; H = višina; HI = višina vhodne cevi; HO = višina izhodne cevi;  ØI/O = premer vhodne/izhodne cevi



ZBIRALNIK ZA VODO

• Delovanje

Zasnovana je linija izdelkov posebej za enostavno in učinkovito zbiranje deževnice. Ti 
sistemi omogočajo zbiranje deževnice za tako imenovane "manj plemenite" uporabe, to 
je: zalivanje vrtov, pranje zunanjih površin in avtomobilov itd.
Odtok deževnice s streh (ali drugih izpostavljenih površin) vstopi v rezervoar skozi 
dovodno cev, potem, ko teče skozi priporočeni filtrirni sistem (listna filtrirna komora). Ko 
je rezervoar poln, se odvečna voda skozi prelivno cev, pošlje v glavni drenažni sistem. 
V rezervoarju je nameščena potopna električna črpalka, ki s pomočjo elektronskega 
regulacijskega tlačnega stikala omogoča vzdrževanje tlaka v vodnem krogu, tako, da 
zažene črpalko vsakič, ko uporabnik odvzame vodo.

1. VHODNA CEV: Prot-turbolentna cev iz PVC-ja za dušenje dohodnega pretoka
2. ČRPALKA: potopna električna črpalka, opremljena s plovcem, dovodno cevjo iz polietilena (PE),
cevnimi    nastavki iz polipropilena (PP) in verigo za odstranjevanje črpalke;
3. POVRATNI VENTIL: povratni ventil za preprečitev povratnega toka vode
4. PRELIVNA CEV: PVC cevovodi za odvajanje prelivne vode;
5. ZUNANJA CEV S TLAČNIM STIKALOM: dovodna cev s priključkom iz polipropilena (PP),
elektronsko krmilno tlačno stikalo, ki je priloženo posebej za namestitev na dovodno cev.

1

2

3
4

5

filtrirna
  komora
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Specifikacija

Eno-delni rezervoar iz polietilena (PE) in sistem za shranjevanje in ponovno uporabo deževnice, ki 
ga je izdelalo certificirano podjetje ISO 9001/2008, za podzemno vgradnjo, v kompletu s: 
hranilnikom s PVC dovodno cevjo, z neprepustnim tesnilom in dvojnim komolcem in cev za 
dovajanje vode na dno rezervoarja, da se zmanjša turbulenca na minimum in PVC prelivna cev z 
neprepustnim tesnilom, potopna električna črpalka s krmiljenjem plovca, zaščitna / nadzorna plošča 
in dovodna cev s povratnim ventilom za dovajanje shranjene vode in elektronsko tlačno stikalo za 
samodejno krmiljenje črpalke; opremljeno tudi s preglednimi pokrovi in škrbinsko cevjo v PP za 
priključitev zračnega ventila; neobvezna podaljška za pritrditev na pregledno luknjo in komoro s 
filtrirno košaro za odvajanje velikih trdnih snovi na dovodu.  
Postaja za zbiranje deževnice ........................... l,

dimenzije.............x..............x.......... dopolni s potopno električno črpalko mod. .................................

• Velikost
Za izračun prostornine zbiralnika deževnice se lahko sklicujemo na nekaj konceptov,
izraženih s standardom EN DIN 1989-1: 2000-12.
Prvi korak je izračun  razpoložljive količine deževnice,  ki jo je mogoče teoretično zbrati.

Višina padavin označuje povprečno letno količino padavin v mm/ m2. Podatke je mogoče dobiti pri 
lokalnih organih ali pri lokalnih vremenskih postajah (povprečna letna višina padavin v Sloveniji je 
1000 mm / m2). Površina zbiranja je območje odtekanja nevihtne vode, ki napaja sistem za 
shranjevanje. 
Koeficient odtoka je razmerje med intenzivnostjo padavin in količino vode, ki dejansko teče v 
rezervoar glede na vrsto in naravo zbiralne površine.
Drugi korak je določitev letne potrebe po vodi, to je količina vode, ki je potrebna za 
zadovoljevanje izvajanja različnih dejavnosti.

Tretji in zadnji korak je izračun vrednosti   prostornine zbiralnika :

Višina
  padavin

Površina
zbiranja

Koeficient
odtoka

Razpoložljiva
količina
deževnice
r 

……….…..mm X …….….m2 X ………...... = …………….litri

Tip
strehe

Koeficient
odtoka

Enokapnica 0.9

Asfalt 0.8

Ravna streha 0.6

Tlakovana površina 0.5

Tip
aktivnosti

    Letna poraba
na uporabnika

Skupaj
poraba

 Izplakovanje WC 9000 l X …………...n° uporabnik = …..…….l   +

Zalivanje 60 l X ………….m2 vrt = ……..….l   =

Letna potreba po vodi …………….l 

Razpoložljiva
količina

deževnice
Letna potreba

po vodi Prostornina 
zbiralnika

…………..liter + ……………l =…….……….…/2 =…..……….…X21
(dnevna rezerva

=…….…….…/365 =…..………l
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Material: Zunanja lupina, pokrov motorja, disk držala tesnila, filter in pritrdilni obroč v AISI 
304 (cinkano jeklo); Rotor, difuzor in distančnik v PPE + PS ojačana plastika; Gred v AISI 
431; Zgornje mehansko tesnilo (stran motorja) iz karbona / keramike / NBR in spodnje 
tesnilo (stran črpalke) v SiC / karbon / NBR.

Funkcija: pretok čiste vode iz vodnjakov, cistern in zbiralnikov za odtok deževnice;  
namakanje manjšega obsega.

Uporaba in vzdrževanje: v normalnih delovnih pogojih električna črpalka ne potrebuje 
vzdrževanja. Priporočljivo je občasno preverjati absorpcijski in dovodni tlak črpalke. 
Absorpcijo tlaka, višjo od dovoljenje, lahko povzroči moteno mehansko trenje v motorju ali 
črpalki. Znižanje dovodnega tlaka lahko povzroči obraba hidravličnih komponent črpalke.

Tehnične značilnosti:

Use:

Model
črpalke

Max.
 globina

m

Max. prehod
trdnih snovi

mm

Max. število
 zagonov

n°/h

Max.
temp.
vode

°C
PI 40/08M 20 2.5 20 40
PI 80/15M 20 2.5 20 40

Model črpalke Moč A1~
(A) µF DNM

  (inči)
Višina
(mm)

Teža
(kg)

Pretok Višina 
črpanjaHP kW l/min m3/h 

PI 40/08M 0.8 0.6 4.3 16 1’’ ¼ 513 14.6 20 1.2 43.3
80 4.8 13.4

PI 80/15M 1.5 1.1 7.5 31.5 1’’ ¼ 564 17.7 30 1.8 57
120 7.2 19
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Potopna električna črpalka 



Uporaba: elektronsko tlačno stikalo za pretok tlaka za neposredno krmiljenje električne 
črpalke in zaščita pred suhim tekom.
Notranji senzor zagotavlja stalen pretok in preprečuje nihanja tlaka. Tlačno stikalo je 
kalibrirano pri tlaku 1,5 bara (nastavljivo), ki sproži samodejni zagon električne črpalke 
za vzdrževanje tlaka v sistemu. Prav tako zazna pomanjkanje vode ob vstopu v 
električno črpalko, signalizira nepravilnost (odpoved) skozi rdečo signalno luč in 
prepreči, da bi črpalka ostala suha. Zahvaljujoč posebni zračni komori, ki je nameščena 
med vodnim delom in ohišjem vezja, je stikalo za pretok tlaka odporno na nastanek 
kondenzacije, ki nastane zaradi razlike temperature med črpano vodo in zunanjim 
tlakom.
Namestitev: Tlačno stikalo vedno namestite v navpičnem položaju (glej sliko spodaj).

Artikel   Napajalna
napetost Frkvenca Max. 

obremenitev  Zaščita Max. 
pritisk

Max. 
temperatura

PRESSCLT 220-250 V 50-60 Hz 20 (8) A IP65 8 bar 60 °C 

Žični diagram: Primeri namestitve:

Tehnična skica - 
TLAČNO STIKALO
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Filter za odstranjevanje peska, kamenja, listja in ostalih smeti iz deževnice. Izdelan je iz 
visoko gostotnega linearnega polietilena (LHDPE). 
Mrežni filter je enostavno odstranljiv s pomočjo ročaja iz nerjavečega jekla. Priporočena 
je uporaba pred vsakim hranilnikom vode.
Premer pokrova: 300mm
Premer vhoda/izhoda: 110mm do 160 mm

Model Ø
(mm)

HTOT
(mm)

H
(mm)

HI
(mm)

HO
(mm)

Ø I/O
(mm)

Ø pokrov
(mm)

model 
pokrova

FAPI 420 780 740 560 60 110 300 CC355

FAPID125 420 780 740 560 60 125 300 CC355

FAPID160 420 780 740 510 60 160 300 CC355

POKROV

Ø
O

Ø
I

ROČAJ

FILTRIRNA 

KOŠARICA

Ø

HT
OT

H

H
I

H
O
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• KARTUŠNI FILTER

Model Št.kartuše Tip filtracije Mikron Premer 
kartuše

mm

Višina
kartuše

mm

 Premer
vhod/ izhod

mm

FCR9SB 1 Poliestrska mreža 150 133 307 1”

FCR9SBCA 2
Poliestrska mreža 
+ ogljeni filter 150 + 5/10 133 307 1”

Sestava:polna polipropilena glava, vstavki iz medenine
Namestitev : filtrirni sistem je potrebno namestiti nižje od naprave za 
zbiranje in ponovno uporabo deževnice
Funkcija: enojna filtracija kartuše za odpravo usedlin in drugih fizičnih 
nečistoč, dvojna filtracija kartuše za odpravo klora in zmanjšanje vonjav.

• FILTER ZA LISTJE
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