AS-ČESLE
Zařízení pro mechanické předčištění
Nabízíme typovou řadu výrobku, který je vhodný k mechanickému předčištění splaškových nebo
srážkových vod.
Jedním z nejdůležitějších faktorů dlouhé životnosti vodních děl je jejich ochrana před mechanickými nečistotami, které mohou
způsobit ucpání nebo poškození důležitých zařízení. Ručně stírané česle jsou vhodné jako předčištění pro klasické čistírny,
vegetační (kořenové) čistírny, čerpací stanice a další objekty na kanalizační síti.
Ručně stírané česle se sestávají z šikmé česlicové mříže zabudované v plastovém boxu, který se následně osazuje do otevřeného
kanálu obdélníkového průřezu. Shrabky zachycené★na
mříži
jsou vyhrnovány ručním hrablem do příčného mělkého žlabu
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předčištění pro biologické čistírny
předčištění pro kořenové čistírny
hrubé předčištění před jiným filtračním zařízením
do obtokových objektů
před jiné objekty vodních děl (čerpací stanice, retenční nádrž,…)
ISO

Výhody
nerezové provedení česlí (mat. 1.4301)
možnost přímé instalace do betonového žlabu nebo dodáním v plastovém boxu pro připojení na potrubí
ekonomický provoz bez el. energie
ochrana zařízení na kanalizační sítí a prodloužení jejich životnosti

AS-ČESLE

Typ
AS-ČESLE 80/30/65

Vnější rozměry
800x300x650

AS-ČESLE 105/30/100

1050x300x1000

AS-ČESLE 120/30/120

1200x300x1200

AS-ČESLE 120/40/120

1200x400x1200

AS-MEPKO

AS-NÁDRŽ
AS-PULZ

Vlastnosti
• volitelná velikost průlin: 6, 10, 20 nebo 30 mm
• volitelně pro připojení na potrubí dle požadavku nebo pro vložení do žlabu
• plastový žlab včetně plastového poklopu s UV stabilizací
• pro vložení do žlabu možnost dodání bez plastového boxu
• sklon česlí 60°
• hrablo a odkapová vana součástí dodávky

Poznámka: Česle je možné také vyrobit dle individuálních požadavků a rozměrů na zakázku.
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