
NAPRAVEČISTILNE 



META IDEAL SBR - plastikaKLÄRMAX
Zadnja leta smo priča izredno hitremu napredku tehnologij za čiščenje odpadne vode. Na trgu najdete na kopice 
tehnološko naprednih izdelkov opremljenih z različnimi senzorji in krmilno logiko (računalniki), ki pa nam znajo v 
vsakodnevnem življenju prekmalu povzročati sive lase. Kmalu pridemo do spoznanja, da vsa ta sofisticirana oprema 
navsezadnje ni toliko zanesljiva kot enostavni izdelki, ki so konstruirani na osnovi dolgoletnih izkušenj in izdelani na osnovi 
uporabnikovih potreb.

n Možnost izbire med betonsko (povozna) ali polietilensko (pohodna) posodo.
n Kvaliteta vode na iztoku ostaja vedno enaka ne glede na okoliščine.
n Brez električnih komponent v sami posodi čistilne naprave.
n Do 80% prihranek električne energije zaradi uporabe servo ventilov in membranskih puhal.
n Povečana varnost uporabnika ter zmanjšo tveganje okvar strojnih elementov.
n Povečana pričakovana življenjska doba sistema.
n Dolga garancijska doba (30 let na vodotesnost zbiralnikov, 2 leti na električne komponente).
n Enostavna manipulacija.
n Trpežen in zelo zanesljiv sistem.
n Možnost vgradnje v obstoječo greznico.
n Majhna poraba električne energije.
n Črpanje mulja 1x na 2-3 leta (odvisno od načina uporabe in biološke obremenitve).

PREDNOSTI

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI 

Tehnologija Ideal SBR ima odlične (do 99%) učinke čiščenja odpadne 
vode na biokemične parametre (BPK5), prav tako na suspendirane snovi 
(SS). Odlično se je odrezala tudi pri čiščenju amonijevega in skupnega 
dušika. Sistem s svojimi učinki čiščenja že danes prekaša vse svoje 
konkurente in ga je mogoče primerjati z bistveno dražjimi in tehnološko 
zahtevnejšimi sistemi kot so MBR ipd. Četudi bi se v prihodnje zakonsko 
določene meje učinkov čiščenja zaostrile, ne skrbite, saj Ideal SBR 
čistilna naprava že sedaj dosega najstrožje izpustne parametre.

REKORDERKA 
Z NAJMANJŠIM

PRIRASTOM 
ODVEČNEGA 

MULJA

Čistilna naprava je zelo uspešno prestala začetni tipski preiskus na 
nemškem inštitutu PIA po standardu EN 12566-3, imajo izjavo o 
skladnosti ter navodila za vgradnjo in obratovanje ter obratovalni 
dnevnik v slovenskem jeziku. Upravičeni ste do 90% znižanja plačevanja 
okoljske takse.

CERTIFICIRANO IN PRIMERNO ZA
OBČINSKE SUBVENCIJE
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ZALA IDEAL SBR - betonKLÄRMAX

POVOZNO
PODTALNICA

Vtok
(mg/)

Najstrožje omejitve
v RS (mg/l)

Učinki čiščenja
(mg/l) in (%)

KPK
BPK5
NH4-N
N skupni
SS

300 – 1000
150 – 500
22 – 80
25 – 100
200 – 700

150
30
/

min. 70%
30

25 (96,3%)
3 (99,0%)

0,7 (98,4%)
7 (87,5%)
4 (98,8%)

BREZ SMRADU
Enokomorni SBR sistem za svoje delovanje in 
odlične učinke čiščenja ne potrebuje 
primarnega usedalnika. S tem se izognemo 
morebitnim vonjavam, ki se razvijajo ob 
anaerobni razgradnji biomase v primarnem 
usedalniku. Bioreaktor pa je periodično in 
direktno prezračevan, za boljšo učinkovitost 
čiščenja vode. Seveda se pri tem zahteva 
primerno urejeno odzračevanje na strehi 
objekta.

Pri betonski čistilni napravi Zala Ideal SBR gre v osnovi za enak sistem kot pri 
plastični Meta Ideal SBR. Glavna razlika se nahaja v materialu in s tem lastnostih 
same posode. Za razliko od plastične izvedbe, betonska posoda omogoča direktno 
vgradnjo v tla z visoko podtalnico. Njena prednost se odraža tudi v možnosti 
vgradnje pod povozne površine. Maksimalno dovoljeno obremenitev določamo z 
uporabo litoželeznih ali kompozitnih pokrovov.

ODLIČNI UČINKI ČIŠČENJA

VELIKOSTNI RAZREDI

MANJ JE VEČ
Čistilna naprava ima le toliko elektronike, kolikor jo je nujno potrebno za 
zanesljivo delovanje. Pri manjših sistemih do 10 populacijskih enot smo 
združili krmilno enoto in puhalo v en sam funkcionalni del in s tem zmanjšali 
število elementov, ki so lahko podvrženi okvaram.

Meta Ideal SBR
(polietilen)    

Tip Število oseb (PE):

Air-XL SBR 60
Air-XL SBR 75
Air-XL SBR 100
Air-XL SBR 125
Air-XL SBR 150
Air-XL SBR 175
Air-XL SBR 200
Air-XL SBR 225
Air-XL SBR 250
Air-XL SBR 300
Air-XL SBR 350
Air-XL SBR 400
Air-XL SBR 450
Air-XL SBR 500
Air-XL SBR 750
Air-XL SBR 100  

Zala Ideal SBR
(beton)

2-4
6
8
10
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
50

60
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
750
1000

 

2-4
6
8
10
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
50 3

MOŽNOSTI POKROVOV
n Betonski pokrov nosilnosti do 400 kg.
n Litoželzni pokrov nosilnosti A-15, B-125, C-250, D-400 z zaklepom in tečajem.
n Kompozitni pokrov nosilnosti A-15, B-125, C-250, D-400 z zaklepom in tečajem.



AT6-50 PEAQUATEC

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Biološka čistilna naprava AQUATEC tipa AT je cenovno ugodna rešitev namenjena 
čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev. Uporaba za: dom in družino, vikend hiše, 
delavnice in storitvena podjetja.

AT 6-50 čistilne naprave so pretočni sistemi, ki imajo opravljen začetni tipski preizkus 
v skladu s standardom 12566-3 in ima CE certifikat ter izjavo o lastnostih.

ZANESLJIVA IN UGODNA 
TEHNOLOGIJA ZA VSAK DOM

Patentirana tehnologija čiščenja odpadne vode (VFL®) čistilni napravi omogoča, da 
deluje odlično tudi takrat, ko vanjo naenkrat spustimo večje količine vode.

Glede na podobne izdelke (tudi vizualno), je prednost te naprave izdelava iz deviškega 
polipropilena ustreznih debelin, ki je brez primesi reciklata, zaradi katerih bi se lahko 
pojavile mikro razpoke in posledično puščanje naprave. Slednje bi lahko vodilo v 
nepravilno delovanje in težavami z zamuljenjem (dodatni stroški). 

Mikroprocesorska krmilna enota omogoča 
uporabniku izbiro desetih pred-nastavljenih 
programov delovanja, glede na potrebe ali 
obremenitev čistilne naprave z odpadno 
vodo. Poleg tega enota samodejno beleži 
morebitne napake v delovanju puhala ali 
izpadu elektrike, zato je primerna zlasti za 
uporabnike, ki želijo pregledno delovanje 
svoje čistilne naprave.

Izpostaviti velja programa "počitnice" in 
"vikend hiša", ki omogočata nemoteno 
delovanje tudi ob daljših odsotnostih in času, 
ki ga preživimo na dopustu. Čistilna naprava 
tipa AT lahko normalno obratuje tudi do 5 
tednov brez dotoka odpadne vode.

PREDNOSTI
n Cenovno ugodna rešitev brez nepotrebnega materiala.
n Izdelano iz deviškega polipropilena brez primesi reciklata.
n Injektirani in ne kroglični ventili za enostavno in učinkovite mikro-nastavitve.
n Dolga garancijska doba (25 let na material, 2 leti na tehnologijo).
n Brez vrtečih se, obrabljivih ali rjavečih kovinskih delov.
n Brez električnih komponent v sami posodi.
n Enostavna manipulacija.
n Lahka in trpežna.
n Odlični učinki čiščenja.
n Omejevalnik pretoka v primeru dotoka večjih količin odpadne vode.
n Možnost vgradnje v obstoječo greznico.
n Majhna poraba električne energije (AT6 cca. 0,11 € dnevno).
n Črpanje mulja 1x na 2 leti (odvisno od načina uporabe in biološke obremenitve).

Tip Število oseb (PE):  

AT30
AT40
AT50
AT60
AT75
AT100
AT120
AT150

 30
40
50
60
75
100
120
150

 

Tip Število oseb (PE):  

AT6
AT8
AT10
AT12
AT15
AT20

 do 4
do 6
5 - 8
7 - 10
9 - 12
12 - 18

  

VELIKOSTNI RAZREDI
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Čistilne naprave AT 6 PLUS do AT 15 PLUS se uporabljajo za čiščenje odpadne vode iz družinskih hiš, stanovanjskih objektov, 
skupin domov in ostalih objektov, kjer se proizvaja gospodinjska odpadna voda.

AT 6-15 PLUSAQUATEC

POPOLN KOMFORT IN ODLIČNI UČINKI ČIŠČENJA

Naprave AT PLUS omogočajo odlične učinke čiščenja na fosforne spojine, kar je 
dobrodošlo predvsem na področjih, kjer je prisoten vpliv fosforja na 
evtrofikacijo. Za razliko od klasičnih modelov AT z ročnim uravnavanjem 
pretoka zraka, imajo modeli to urejeno z avtomatskimi elektro-magnetnimi 
ventili ter mikroprocesorsko krmilno enoto AQC PLUS.

DODATNA OPREMA
n Konusni pokrov z redukcijsko odprtino izdelan v postopku rotomouldinga
n Višinski podaljški
n Zaboj za puhalo
n AQC GSM modul

AT + biofilterAQUATEC

AT

KPK
BPK5

SS
N-NH4

Nskupni
Pskupni
E.Coli

Koliformne bakterije
Intestinalni enterokoki

88,10
97,20
94,00

/
/
/
/
/
/

AT + biofilter

95,00
98,50
98,70

/
/

71,90
99,99
99,99
99,99

AT PLUS

98,2
94,4
97,2
99,5
93,2
93,9

/
/
/

UČINKI ČIŠČENJA

PREDNOSTI
n Največje udobje pri obratovanju čistilne naprave.
n Najvišja učinkovitost čiščenja, ki jo je testiral nemški laboratorij PIA Aachen.
n Možnost recikliranja vode.
n Minimalno zahtevnost upravljanja čistilne naprave.
n Elektronsko, avtomatizirano upravljanje čistilne naprave.
n Minimalno porabo električne energije membranskega puhala.
n V čistilni napravi ni mehanskih ventilov.
n On-line spremljanje in poročanje o statusu čistilne naprave za odpadne vode.

Čistilno napravo AT je možno nadgraditi z BIOFILTROM. Tako tretirana voda je dodatno prečiščena na parametre KPK, BPK5 
in SS ter dezinfecirana. To pomeni, da jo lahko ponovno uporabimo za pranje avtomobila, splakovanje WC kotličkov in 
sorodno. Uporaba nadgradnje je še kako dobrodošla na mestih oz. krajih (npr. strjene kraške vasi), kjer izpust v ponikalnico 
ni mogoč. Tako lahko očiščeno vodo s soglasjem upravljalca meteorne kanalizacije izpustimo vanjo.
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ROSARASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA

Rastlinska čistilna naprava (RČN) ROSA je napredni naravni sistem čiščenja gospodinjske odpadne vode, ki temelji na 15-
letnem raziskovalnem in gradbenem delu. V Sloveniji smo eno izmed vodilnih podjetij s tehnologijo, ki omogoča izredno 
učinkovito čiščenje na majhni površini ter postavljenimi preko 70 tovrstnih naprav. V Evropi je takšnih naprav še bistveno 
več (v Franciji cca. 5.000, na Danskem cca 1.500, v Nemčiji pa celo več 50.000).

POPOLNOMA NARAVNO

PREDNOSTI
n Za delovanje običajno ne potrebujejo električne energije.
n Električne izvedbe potrebujejo zelo malo prostora za postavitev (cca 3 m2 za 6 člansko družino).
n Poraba elektrike pri hibridni izvedbi cca 20€/leto. 
n Delovanje brez smradu, je popolnoma pohodna (vode se ne vidi).
n Možnost nadgradnje obstoječe greznice.
n Robustna izvedba (odlično delovanje tudi pozimi).
n Preverjeno delujejo tudi na vikendih in nestalno naseljenih objektih.
n Možnost pridobivanja subvencije pri izgradnji.
n Odlično deluje tudi pozimi. 
n Ni smradu, ni komarjev. 
n Preprosta in hitra vgradnja. 
n Možnost uporabe v nestalno naseljenih objektih (vikendi itd.). 
n Možnost nadgradnje obstoječe greznice. 
n Izredno enostavna za vzdrževanje. 
n Možnost nadgradnje za kompletno terciarno čiščenje. 
n Dolga življenska doba brez menjave substrata. 

n Izdelava dokumentacije z vsemi soglasji in dovoljenji, ki so potrebne za vse čistilne naprave                                       
(v fazi pridobivanja dovoljenj ali kasneje, ko je objekt že izveden, če je potrebno).

n Izvedba na ključ (opcijsko z zemeljskimi deli).
n Priprava dokumentacije za prijavo na razpise.
n Urejanje dokumentacije v fazi prijave na komunalo.
n Izvedba prvih meritev s strani certificiranega laboratorija.

KAJ NUDIMO

Tehnologija in razvoj:
AQUAPLANT d.o.o.

Proizvodnja:
VODATEH d.o.o.

6



Čistilne naprave tipa OG so izdelane v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (greznice) in imajo za ta namen ustrezen 
certifikat. Namenjene so čiščenju odpadne vode na mestih, kjer priključitev na obstoječ kanalizacijski vod ni mogoča. 
Uporabne so zlasti za čiščenje odapadne vode iz objektov, ki niso stalno naseljeni (vikend hiše, rekreacijski objekti itd.). 

OG

DODATNI UČINKI ČIŠČENJA S
PUZZOLANA ROCK MEDIJEM

V čistilno napravo OG je mogoče dozirati biopreparat za 
boljši organski razkroj nečistoč ter boljše učinke 
čiščenja. Voda se pred vstopom v infiltracijsko polje (ki 
je tudi prezračevano), dodatno bio-filtrira skozi 
Puzzolana rock medij. Le-ta je nameščen v košu pod 
pokrovom čistilne naprave. S tem zagotavljamo 
optimalne učinke čiščenja na primarni stopnji.

DELUJEJO
BREZ PORABE
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

NADGRADNJA NA USTREZNO STOPNJO ČIŠČENJA
Čistilna naprava OG poleg primarnega usedanja v zbiralniku (greznici), kjer se BPK5 
prečisti tudi do 45% in SS do 65% s predizdelanimi plastičnimi elementi za izgradnjo 
infiltracijskega polja po standardu SIST-TP CEN/TR 12566-2 omogoča izdelavo polja 
tako, da se voda pred vstopom v podzmeno vodo dodatno prečisti in tako zaradi 
pravilnega odvajanjane ogroža podtalne vode.

- BREZ ELEKTRIKE
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030/626-715
info@vodateh.si
www.vodateh.si 

VODATEH d.o.o.
Roje 10
SI-8310 Šentjernej

DODATEN PROGRAM / REZERVNI DELI
MEMBRANSKA PUHALA, DIFUZORJI
Nudimo širok nabor kvalitetnih puhal proizvajalcev HIBLOW 
in SECOH s pretokom zraka do 200 l/min. Odlikuje jih zelo 
dolga življenska doba, zanesljivo delovanje in ustrezna 
zaščita proti neugodnimi vremenskimi razmerami. Puhala 
so stalno na zalogi. Prodajni program obsega tudi rezervne 
dele za puhala (filtre, membrane ipd.) ter različne vrste 
difuzorjev. Opravljamo tudi storitve servisiranja. 

ČRPALKE IN JAŠKI
Prečrpovalni jaški s potopnimi črpalkami za odpadno vodo (z 
ali brez nožev), se uporabljajo kadar je potrebno odpadno 
vodo prečrpavati na višji nivo (kletni prostori, neugodne 
razmere zaradi višinskih kot ipd.), bodisi v lastno biološko 
čistilno napravo ali javno kanalizacijo. Velikost delcev od 
10-35 mm.

PONIKALNI ELEMENTI
V primeru, ko prost izpust prečiščene vode v okolje ni 
možen kot rešitev ponujamo različne vrste ponikalnih 
elementov (ponikalni zvon, betonski drenažni elementi, 
ponikalni tuneli ipd.). Pravilna izbira je odvisna od mesta 
vgradnje (povoznosti), količine vode na iztoku iz naprave 
kot tudi samega koeficienta propustnosti tal na dotičnem 
mestu vgradnje.

LOVILCI OLJ IN MAŠČOB
Ločevalniki maščob in lovilci olj so elementi v katerih se s 
postopkom ločevanja na osnovi različnih specifičnih tež 
posamezne frakcije, po principu težnosti ločujeta voda in 
olja / maščobni delci. Glede na namen vgradnje imamo na 
voljo gravitacijske in koalescente lovilce olj ter lovilce olj s 
obvodnico. Lovilci maščob so posebej primerni za gostinske 
obrate, kjer veljajo strogi zakonski standardi obveznega 
ločevanja pred iztokom odpadne vode v kanalizacijo, 
greznico ali čistilno napravo. Na voljo imamo tudi 
podpultne izvedbe. 

PROTISMRADNI FILTRI
So namenjeni filtraciji zraka iz kanalizacijskih jaškov in čistilnih naprav. Delujejo na osnovi biološkega čiščenja zraka in 
odstranjujejo neprijeten vonj, ki je posledica anaerobne razgradnje organskih spojin. Pri razgradnji nastajajo strupene 
spojine v plinasti obliki, ki jih je potrebno pred izpustom v zrak ustrezno  očistiti.

Nudimo protismradne filtre namenjene različnim urnim pretokom zraka ter temperaturnimi območji delovanja.

INDUSTRIJSKE ČISTILNE
NAPRAVE PO MERI

Nudimo Vam celovite rešitve na področju svetovanja, 
zasnove tehnologije, programiranja, krmiljenja, 
projektnega vodenja, priprave dokumentacije, montaže in 
vzdrževanja sistemov za čiščenje industrijskih odpadnih 
vod na temeljih bioloških, fizikalnih in kemičnih procesov.
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