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Zák|adni popis

Čov wori
ceIopIastový
reaktor s vnitřní

technoloqjckou
vestavbou. Cistící

eÍekt je za|ožený na vyuŽití
tech no|o g ie nízkozá|éžové aktivace
s aerobní stabi|izací t<atu. Čov Rt je
zakrylá odnímatelným PP krytem'
V ČoV AT je použitý |éty prověřený
systém čištění odpadních vod
chráněný užitkoqým VZorem
č' 2750 dop|něným unikátním
řešením akumu|ace nárazově
přitékajících vod (patentem
podaným pod čís|em přih|ášky PP
5071-2005)' čímž je zajištěna ve|mi
vysoká kva|ita vyčištěné vody.
Dodávka CoV typu AT se
uskutečň uje na zák|adě záv azné
objednávky, přičemž platební a
dodací podmínky jsou předmětem
vzájemné dohody mezi
objed navatelem a dodavatelem.

Popis principu ěistírny:

výhodný způsob 
"zneškodňováníodpadních vod. Cistírny jsou

dodávané jako svařené ce|op|astové
(PP) nádrže se zabudovanou
techno|ogickou vestavbou. Pracují na
mechanicko-bioIogickém principu.
Cistírny odpadních vod typu AT jsou
vybavené nejmodernější technoIogií.
Vyznačují se vysokou účinností,
stá|ostí, odo|ností vůči nepříznivému
prostředí a d|ouhou životností.
Vyčištěnou vodu je možné vypouštět
přímo do vodního toku, případně ji
odvést do vsakovací studny, apebo
použít na záv|ahy okrasných porostů.

čistici přoces

Sk|ádá se z ce|é řady
technoIogických
postupů' odpadní

voda natéká do-:.,:/'.l* neprovzdušňovaného
prostoru, kde dochází

k biologickému odbourávání
dusíku a jsou vytvořené podmínky
na částečné biologické odbourávání
fosforu. V této části dochází
i k mechanickému předčištění
přitékajících odpadních vod
a k rozk|adu tuhého znečištění.
Dá|e odpadová voda gravitačně vtéká
do provzdušňovaného prostoru
s nízkozátěžovo u aktivací,
kde za přítomnosti kys|íku dochází
k bio|ogické degradaci organického
znečištění a k nitriŤikaci amoniaká|ního
dusíku. Vzduch do provzdušňovacího
systému dodává membránový
kompresor nebo dmychad|o s bočním
kaná|kem (vysokot|aký ventilátor),
které jsou umístěné mimo bio|ogický
reaktor. T|akorný vzduch je vháněn
do provzdušňovaného prostoru přes
jem nobubIinkové aerační e|ementy.
Da|ší stupeň čištění je separace, kde
dochází k oddě|ení vyčištěné vody od
aktivovaného ka|u, přičemž vyčištěná
voda se vypouští do toku, do vsaku
anebo se recykluje, a odstředěný
aktivovaný ka| se vrací do systému
přečerpáváním ze dna dosazovacího
prostoru do neprovzdušňovaného
resp. provzdušňovaného prostoru.
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Legenda :
1. Přítok
2. sběrný koš na zachycování hrubé neěistoty
3' Recirku|ace denitriÍikace - mamutka
4. Neprovzdušňovaný prostor
5. Provzdušňovaný aktivační prostor
6. Provzdušňovací e|ement
7. Separace
8. Recirkulace vratného kalu - mamutka
9. Dmychadlo

'10. Rozdě|ovač wduchu
1 1. Akumulace
12. Odtok
13. Míchání mechanického předčištění hrubou bublinou - mamutka
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