
Princip technologie flotace je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení 
dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny pomocí mikrobublinek vzduchu.
Při flotaci se částice znečištění navazují na mikrobublinky vzduchu a společně jsou vynášeny 
k hladině, kde vzniká flotační pěna. Tato pěna je následně stahována z hladiny stíracím zařízením. 
Tento princip je vhodný především pro čištění vod s obsahem tukových látek. Účinnost flotace je 
zvýšena použitím chemického srážení před flotací.
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Flotační jednotky AS-FLOT (kapacita 1-10 m3/h)

Princip flotace

• masný průmysl 
• porážka dobytka 
• zpracování ryb 
• mlékárny 
• sýrárny 
• pivovary 
• výroba bramborových lupínků

Použití Výhody

• nízké investiční náklady
• rychlá instalace
• ekonomický provoz – úspora energie
• plynulá tvorba mikrobublinek vzduchu 

bez nutnosti kompresoru
• vysoká účinnost a spolehlivost
• nízké provozní náklady

Technologie řady AS-FLOT využívá k tvorbě mikrobublinek speciálně navrženého čerpadla, které při čerpání 
samovolně nasává vzduch. Tím odpadá nutnost pořízení kompresoru a dalšího příslušenství. Díky tomu jsou 
jednotky AS-FLOT provozně i energeticky nenáročné a vysoce spolehlivé.

Příklad znečištění 
odpadních vod 

z potravinářského 
průmyslu

Obvyklá 
účinnost 

mech. 
předčistění

Obvyklá účinnost 
zařízení 

AS-FLOT s chem. 
srážením

Obvyklé odtokové 
parametry za 

flotací 
s chem. srážením

Ukazatel mg/l

BSK5 2500 5–10 % 50–65 % 1188–788
CHSK 4000 5–10 % 50–65 % 2000–1260

NL 2000 15–20 % 90 % 200–80
EL 1000 5–10 % 90 % 100–45

Parametry flotační jednotky

Parametry  AS-FLOT 1 AS-FLOT 2 AS-FLOT 3 AS-FLOT 5 AS-FLOT 7,5 AS-FLOT 10

Celková výška (včetně stírání) m 1,95 2,10 2,15 2,20 2,30 2,30
Vnější průměr m 1,03 1,23 1,48 1,78 2,13 2,33

Celkový objem m3 0,65 1,01 1,46 2,09 3,26 3,67
Nátokové potrubí mm Ø 75
Odtokové potrubí mm Ø110

Potrubí odtahu flotační pěny mm Ø160
Potrubí odtahu sedimentu mm Ø 75

El. příkon* kW 1,56 1,56 1,56 2,26 3,06 3,06
Min. prostorové nároky m 1,5 x 2 1,7 x 2,2 1,95 x 2,45 2,3 x 2,8 2,7 x 3,2 2,9 x 3,4

*čerpadlo recyklu + stírání



Kontejnerové flotační jednotky (kapacita 1-7,5 m3/h)

Flotační jednotky do velikosti AS-FLOT 7,5 je možné dodat v kontejnerové verzi – výrobní řada AS ISO FLOT. Kontejner je vybaven 
kompletní nainstalovanou a zapojenou technologií pro předčištění odpadní vody s využitím flotační jednotky. Po napojení potrubních tras 
mezi podzemními nádržemi a kontejnerovou flotační jednotkou je možné ihned zahájit provoz.

Výhody kontejneru

• kompaktní technologická jednotka
• dodání integrované technologie v kontejneru bez nutnosti 

montáže v místě zabudování
• vhodné řešení při nedostatku místa v interiérech
• jednoduchá přeprava

Parametry kontejnerové flotační jednotky

Parametry  AS-ISO FLOT 1 AS-ISO FLOT 2 AS-ISO FLOT 3 AS-ISO FLOT 5 AS-ISO FLOT 7,5

El. příkon* kW 2,43 2,43 2,71 3,41 4,21
Rozměry kontejneru mm 6058 x 2438 x 2591

*el. zařízení umístěnné v kontejneru

Standardní vystrojení kontejneru

• flotační jednotka včetně příslušenství
• mechanické předčištění
• chemické hospodářství
• el. rozvaděč včetně řídicího systému

Možnost nadstandardního vystrojení

• čerpadlo pro odtah flotační pěny
• připojení dalších el. pohonů do centrálního rozvaděče kontejnerové flotační jednotky
• vystrojení podzemních nádrží (česlový koš, čerpadla, míchadla, tenzometr a další)

Návrh předčištění odpadních vod flotací

Flotační jednotka je navrhována jako součást technologie předčištění odpadních vod. Příklad použití flotační jednotky je zobrazen v technologickém schématu.

Odpadní voda je čerpána z čerpací stanice přes mechanické předčištění do akumulační nádrže, kde je homogenizována. Z akumulační 
nádrže je následně rovnoměrně čerpána přes chemické hospodářství na flotační jednotku. Dávkováním chemikálií se částečně naváže 
znečištění v odpadní vodě do shluků (tzv. flokulí), které jsou ve flotační jednotce separovány pomocí mikrobublin vzduchu a vyneseny k hladině 
v podobě flotační pěny.

Flotační pěna a sediment z flotační jednotky jsou svedeny do kalové nádrže. Předčištěná voda je z flotační jednotky vypouštěna do kanalizace 
nebo na biologické dočištění.

Q

UALITY ISO 9001

  C
ERTIFICATED

★ ASIO ★



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b005400690073006b006f007600e10020006b00760061006c006900740061005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 7.086610
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


