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1. UVOD 
 

Biološka čistilna naprava DEPURO ONE predstavlja popolno biološki sistem za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev in 

podobnih odplak (domovi, hoteli, restavracije itn.) ter je bila dimenzionirana, preizkušena in odobrena v skladu z EU 

standardom UNI  EN  12566:3  (Male čistilne naprave do 50 PE  –  3.del:  Predizdelane in/ali na mestu postavitve 

sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake). Preskusi so bili izvedeni s strani nemškega laboratorija PIA 

GmbH (NB 1739), ki je v skladu z omenjenim EU standardom izdal certifikat za ta sistem. 

DEPURO ONE sestavljata dva rezervoarja: primarni rezervoar za ločevanje gošče, bakterijsko presnovo in akumulacijo 

ter oksidacijski rezervoar z recirkulacijo za oksidacijo onesnaževalcev, prisotnih v odplakah. Oba rezervoarja sta izdelana 

iz plastike – linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) – ob uporabi tehnologije rotacijskega litja. 

DEPURO ONE zagotavlja visoko stopnjo prečiščevanja gospodinjskih odplak v smislu glavnih referenčnih parametrov: 

BPK5, KPK, SS (suspendirane snovi) in Ntot  (celokupni dušik). 

 

Prednosti sistema DEPURO ONE: 
 

- Obratovalna zagotovila: preskusi, izvedeni skladno z omenjenim EU standardom pod nadzorom kvalificiranega 

laboratorija, potrjujejo navedene stopnje čiščenja sistema. 

- Visoko učinkovito čiščenje: 
 
 

 
- Širok nabor modelov za domove s populacijskim ekvivalentom 2 do 40 PE. 

- Preprostejše vzdrževanje in manjši stroški upravljanja. 

- Enostavna in poceni montaža: zahvaljujoč lahkim komponentam. 

- Trdnost: močni in trpežni elementi iz enega kosa (monoblok izvedba). 

- Spoštovanje okolja: polietilen je mogoče 100% reciklirati. 

 

2. STANDARD UNI EN 12566-3  

Evropski standard UNI EN 12566:3 (Male čistilne naprave do 50 PE – 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve 

sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake) določa zahteve, preskusne metode, označevanje in oceno 

skladnosti za predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake do 50 PE. 

Standard se nanaša na čistilne naprave, ki uporabljajo dele iz materialov kot so beton, jeklo, PVC, polietilen (PE), 

polipropilen (PP), s steklenimi vlakni ojačan poliester, polidiciklopentadien (PDCPD) in prožne membrane. 

Standard določa vrsto preskusov, ki jih morajo opraviti Evropski laboratoriji, pooblaščeni na evropski ravni. Ko so vsi 

preskusi uspešno opravljeni, laboratorij izda potrdilo. 

Glavni preskusi, ki se opravijo na čistilni napravi, so: 

 
- Preskus učinkovitosti: čistilna naprava se preskuša pri običajnih obratovalnih pogojih za dobo 38 tednov, nakar 

se ugotovi dejanska učinkovitost čiščenja. 

- Preskus vodotesnosti: preskus vodotesnosti se opravi na vseh rezervoarjih vseh naprav. 

- Preskus obnašanja konstrukcije: simulacija podzemne montaže z izvedenim obremenilnim preskusom 
naprave. 

 

Skladno z zahtevo omenjenega evropskega standarda so rezultati opravljenih preskusov s strani laboratorija PIA GmbH (NB 

1739) na napravi DEPURO ONE navedeni na certifikatu in so na voljo na zahtevo. 

odstotek zmanjšanja onesnaževalcev 
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3. PRINCIPI DELOVANJA 

 
Pri onesnaženju zaradi gospodinjskih in drugih kanalizacijskih odplak gre skoraj vedno za zapleteno zmes številnih 

sestavin: proteinov, ogljikovih hidratov, maščob, sintezo snovi kot npr. površinsko aktivnih komponent detergentov in 

dušikovih spojih, vključno in pretežno z ureo. 

Večina organskih snovi, ki se nahajajo v gospodinjskih odplakah, je biorazgradljivih. To pomeni, da se lahko “uporabijo” 

za bakterije, prisotne v odplakah, in sicer kot vir hranil, potrebnih za preživetje bakterijske populacije. Ta uporaba pomeni 

postopni razpad biološko razgradljivih organskih spojin, ki se pretvorijo v stabilne, neputrifikacijske spojine: 

- organska snov + O2 → nove bakterije + CO2 + H2O (delovanje kot aerobne bakterije) 

- organska snov → nove bakterije + CO2 + CH4 + H2S+ H2O (delovanje kot anaerobne bakterije) 

Razlika med aerobno in aerobno obdelavo je v oksigenaciji odplake, ki jo čistimo. Dodajanje kisika omogoča razvoj 

različnih vrst bakterij, ki kisik uporabijo, da lahko oksidirajo organske substrate. 

Na enak način se dušikove spojine, prisotne v odplakah, ali oksidirajo (v aerobnem okolju) ali reducirajo (v anaerobnem 

okolju), kar pretvori snovi v preprostejše, neonesnaževalne spojine kot npr. molekularni dušik (N2). 

 

4. TEHNIČNI PODATKI  

Obratovalni parametri 
 
 
 

Parameter Vrednost 

Pretočna kapaciteta na PE 200 l/PE/dan 

Pretočni koeficient 1 

Skupna kapaciteta (HL) 200 l/PE/dan 

Povprečni pretok (Q24) HL: 16 

Vršni pretok (Qmax) Q24  x 3 

Organska obremenitev na PE 60 g BPK5/dan 

Skupna organska obremenitev 60 g BPK5/dan na PE 

KPK/BPK5 1.6 – 2.2 

Tipične koncentracije izliva gospodinjskih odplak 

BPK5 300 mg/l 

KPK 600 mg/l 

SS (suspendirane snovi) 400 mg/l 

Ntot  (celokupni dušik) 40 mg/l 

Odstranjevanje gošče 

Vsakih 6 - 8 mesecev 

Inštalirana moč 

Od 92 do 277 W, odvisno od modela 
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5. DEPURO ONE 
 
 

Čistilna naprava DEPURO ONE v dveh rezervoarjih 

izrablja in optimizira te procese v nadzorovanem okolju.  

To se izvede tako, da so glavni referenčni parametri 

BPK5, KPK in SS (suspendirane snovi) ter Ntot 

(celokupni dušik) na iztoku iz naprave znotraj toleranc, 

ki jih določajo dotični veljavni standardi. 

 

Čistilno napravo samo sestavljajo naslednji segmenti: 

 
 
 

Primarni sedimentacijski rezervoar: je pravi biološki rezervoar tipa Imhoff, sestavljen iz dveh prekrivajočih se in 

hidravlično povezanih prekatov. V zgornjem prekatu trdi delci potonejo na dno sedimentacijske komore na podlagi 

gravitacije. Komora je primerno nagnjena, da omogoča gošči prehajanje v spodnji prekat. Tukaj se gošča akumulira 

in jo delno presnovi anaerobna bakterijska mikro flora, ki se razvija in ostaja aktivna. 

Na isti način se komponente, s specifično težo manjšo od vode (npr. olja in masti, pena, ...), ločijo od odplak in se 

zberejo v zgornjem prekatu rezervoarja. 

Dodatna gošča, ki kroži v oksidacijskem rezervoarju, priključenem na iztoku sedimentacijskega, se prav tako nabira v 

prvem rezervoarju. 

Fizični proces gravitacijske separacije, v povezavi s hladnim anaerobnim procesom presnavljanja, ki potekata v 

prvem rezervoarju, povzročita več kot 50% zmanjšanje trdih delcev in organskih komponent v odplaki sami. 

 

Oksidacijski rezervoar z recirkulacijo: ta rezervoar je prav tako razdeljen na dva segmenta: spodnji in večji 

segment omogoča oksigenacijo efluenta, medtem ko (zaporedno priključeni) zgornji segment tvori umirjevalni 

bazen, v katerem se preostala gošča loči od efluenta, zbere na dnu in vrne v prvi rezervoar s pomočjo zračnega 

recirkulacijskega sistema. Kisik, potreben za razvoj aerobnih reakcij, je na voljo v raztopljeni obliki na podlagi 

raztapljanja atmosferskega kisika v tekočino s pomočjo prisilnega prezračevanja s primernimi puhali/kompresorji in 

zračnimi mikro difuzorji, nameščenimi na dnu rezervoarja. V aeracijskem prekatu, ki predstavlja okolje, bogato s 

kisikom, pride do zapletenih pojavov. Ti so kemijski (kemijska oksidacija smrdljivih snovi), fizični (želatinasti kosmi 

aktivirane gošče zadržijo trde delce, ki so eventualno ušli primarni obdelavi) in predvsem biološki (mikroorganizmi 

uporabijo raztopljene organske snovi za razvoj, pri tem pa jih pretvorijo v »živo« substanco, ki jo je mogoče s 

sedimentacijo ločiti od vode).  Obe puhali/kompresorja (oksigenacijsko puhalo in tisto, ki napaja recirkulacijski sistem) 

sta nizkoenergijska membranska kompresorja, opremljena s krmilno ploščo z digitalnimi časovniki za 

optimizacijo vklopno/izklopnih časov sistema.  Krmilna plošča ima tudi brenčalo in vizualni alarm za indikacijo 

morebitnih motenj kompresorjev. 

MONTAŽNI NAČRT 

IZTOK 

1.- 

2.- 

izločevalnik maščob 

(priporočeno) 
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Razporeditev sistema 
 

 

 
 
 

 
 

Model 

 
Ø 

mm 

 
H 

mm 

 
HI 

mm 

 
HO 
mm 

 

Ø 
cevi 

v 
mm 

REZERVOAR 1 REZERVOAR 2 
 

Hidravlična 
obremenitev 

l/dan 

 

Organska 
obremenitev 
g BPK5/dan 

 

Moč 
puhal 
[W] 

 
 

P.E. Sedim. 
vol. 

l 

Presnov 
vol. 

l 

Oksigenac. 
vol. 

l 

Sedimen. 
vol. 

l 

DEPURO02ONE 1150 1220 880 860 110 243 607 607 243 400 120 61 + 31 2 

DEPURO04ONE 1150 1720 1360 1340 110 362 906 906 362 800 240 61 + 31 4 

DEPURO07ONE 1710 1350 1000 980 125 629 1432 1432 629 1400 420 91 + 31 7 

DEPURO10ONE 1710 1625 1240 1220 125 760 1765 1765 760 2000 600 91 + 31 10 

DEPURO12ONE 1710 1855 1490 1470 125 965 2139 2139 965 2400 720 91 + 61 12 

DEPURO15ONE 1710 2125 1710 1690 125 1085 2713 2713 1085 3000 900 152 + 61 15 

DEPURO20ONE 1950 2250 1660 1640 160 1210 3137 3137 1210 4000 1200 152 + 61 20 

DEPURO25ONE 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 3778 1322 5000 1500 152 + 61 25 

DEPURO32ONE 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 5474 1460 6400 1920 186 + 91 32 

DEPURO40ONE 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 5803 2020 8000 2400 186 + 91 40 

 

P.E. = populacijski ekvivalent; Ø = premer; H = višina; HI = višina dovodne cevi; HO = višina odvodne cevi.  

cev za recirkulacijo gošče 

VTOK ODPLAK 

puhalo za 
recirkulacijo gošče 

puhalo za 
oksigenacijo 

krmilna plošča 
električnih puhal 

primarni sedimentacijski 
rezervoar 

oksidacijski rezervoar z 
recirkulacijo 

IZTOK EFLUENTA 

mailto:rototec@pec.it


PLASTIČNI LITI DELI 

VIA DELL’ARTIGIANATO, 6  1026 LUNANO (PU)  ITALY 

TEL. +39 0722 722801  FAKS +39 0722 70599  SPLET: www.rototec.it 

E-MAIL: info@rototec.It  PEC: rototec@pec.it 

DDV in DAVČNA ŠT. 01476690415 KAPITAL PODJETJA 120.000,00  

(ŠT. REG. VLOŽKA PRI TRGOVINSKI ZBORNICI ) 12602 PESARO 
 

DEPURO ONE Priročnik za uporabo in vzdrževanje, ver. 00 z dne 27/01/2016 
 

Stran 6 od 13 

 

 

 
 

 

6. MONTAŽA 

 
Rezervoarja 

 
 

 Pred montažo obeh rezervoarjev se prepričajte, da imate na voljo vse komponente: primarni sedimentacijski 

rezervoar in oksidacijski rezervoar z recirkulacijo. Oba rezervoarja imata nameščene oddušnike za bioplin. V 

oksidacijskem rezervoarju je vgrajenih par cevnih difuzorjev. Obe puhali in krmilna plošča se dobavijo v 3 

ločenih zabojnikih. 

 Vrstni red montaže rezervoarjev je prikazan v montažnem načrtu (glejte odstavek 5) 

 Priporočamo, da rezervoarja, ki tvorita čistilno napravo, med seboj nista oddaljena več kot 1 meter. Razdalja med 

rezervoarjema je lahko večja, če ima povezovalna cev padec, ki ni manjši od 2%. 

 Pri montaži rezervoarjev morajo imeti cevi zmeraj 2-3 % padec. 

 S cevjo za recirkulacijo gošče povežite oba rezervoarja. 

 Da bi preprečili neprijeten vonj med obratovanjem naprave, zmeraj povežite oddušnika za bioplin obeh 

rezervoarjev s primerno cevjo, ki vodi na prosto, preferenčno na streho zgradbe. 

 

Rezervoarja namestite natančno upoštevaje navodila za montažo podjetja ROTOTEC (Poglavje 9). Čistilne naprave 

DEPURO ONE morajo biti zmeraj nameščene pod zemljo. 

 

Puhali/kompresorja 

 
Membranska zračna kompresorja se uporabljata v zračnem recirkulacijskem sistemu in za 

aeracijski sistem, potreben za presnovne procese aerobnih bakterij; izrabljata elektromagnetne 

vibracije droga aktuatorja, pripetega na gumijasto membrano. 

 
 
 

 

Model 
Napetost 

V 
Frekvenca 

Hz 

Moč 

W 

Tok 

A 

Kapaciteta 
l/min 

Nazivni tlak 

bar 

Raven hrupa 
dB 

Teža 

kg 

Dolžina 
mm 

Širina 

mm 

Višina 
mm 

HP 40 220 50 31 0,32 40 0,130 < 39 4,9 260 190 190 

HP 60 220 50 61 0,6 70 0.150 < 48 6,9 205 172 215 

HP 80 220 50 91 1,00 88 0,150 < 57 7 205 172 215 

HP 150 220 50 152 1,9 148 0,200 < 53 13 214 212 187 

HP 200 220 50 186 1,7 200 0,200 < 48 11,9 272 226 247 

 
 

Puhali, skupaj z električno krmilno ploščo, morata biti nameščeni v primernem pokritem stikalnem prostoru, ki ga 

pripravi kvalificirano osebje. Prostor mora imeti naslednje specifikacije: 

 nahajati se mora nad zemljo v oddaljenosti največ 10 m od čistilne naprave; 

 temelj mora biti trden, raven in nad nivojem rezervoarja, da se prepreči povratni tok gošče v primeru prekinitve 

dovoda zraka; 

 mora imeti zadostno izmenjavo zraka, da se puhalo ne pregreje in da se omogoči vstop zraka, potrebnega za 

črpanje v rezervoarje; 

 notranje okolje ne sme vsebovati korozivnih plinov in ne sme biti izpostavljeno tresljajem. 
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Kako povezati puhali z rezervoarjem: 

 povežite en konec priložene cevi za dovod zraka na izhod puhala s pomočjo ustreznih spojk; 

 povežite drug konec cevi s hitro spojko na rezervoarju. 

 gumijasta cev za dovod zraka od stikalnega prostora do čistilne naprave mora biti položena v zaščitnem kanalu 
(kabelski kanal). 

 ker sta oksigenacijsko in recirkulacijsko puhalo različni, pazite, da ju boste priključili na prave cevi. 

 pred zagonom puhal se prepričajte, da je ventil na koncu cevi za dovod zraka odprt. 
 
 

Kakor hitro se čistilna naprava zažene, prek kontrolnih odprtin preverite, ali vse deluje. Še posebej preverite, da zrak piha 

v oksidacijski rezervoar. 

 
 

Krmilna plošča električnih puhal 

 
Krmilna plošča omogoča, da se puhali/kompresorja lahko upravljata ločeno.  Vsako 

puhalo ima stikalo za VKLOP/IZKLOP, termično zaščitno stikalo in digitalni 

časovnik za prilagoditev vklopno-izklopnih časov. Termični zaščitni stikali sta 

povezani z LED in zvočnim alarmom za indikacijo motenj enega ali obeh puhal. 

 

 

Model 
Napetost 

V 

Dolžina 

mm 

Širina 

mm 

Globina 

mm 

Stopnja 

zaščite 

QS2T 220 310 250 150 IP65 

 

Za pravilno delovanje čistilne naprave je treba nastaviti časovnike obeh puhal/kompresorjev, in sicer: 

 oksigenacija: ½ ure vklop, ½ ure izklop 24 ur na dan; 

 recirkulacija gošče: 4 krat dnevno za 2 minuti ob naslednjih časih: 11:00-11:02, 15:00-15:02, 22:00-22:02, 03:00-

03:02. 

 

 

Cevni difuzor 

 
Cevni mikro-difuzorji, ki se uporabljajo v oksidacijskih čistilnih napravah, so narejeni, 

da zagotovijo enakomerno porazdelitev zraka, kar optimizira učinkovitost sistema.  

Mikropore delujejo kot ventili. Ko se razširijo, zrak izstopi, drugače pa, ko se pretok 

ustavi, se zaprejo in preprečujejo vračanje vode. 

 

 

Model 
Ø 

mm 
Dolžina 

mm 

Kapaciteta 
m

3
/h 

Omejitev 
obratovanja 

Teža 

kg 

Material 
membrane 

 

Material spone 

IFADNT600 60 300 5,1-15,3 
Od 0 °C 

do 120 °C 
0,9 Silikon 

304 nerjavno jeklo 

 
Difuzorji so že nameščeni na dnu rezervoarja in opremljeni s fazonskimi kosi, moškim adapterjem in cevjo. Konec cevi je 

povezan s hitro spojko na rezervoarju. 
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7. UPORABA IN VZDRŽEVANJE 
 
 
 

Od trenutka, ko zaženete čistilno napravo DEPURO ONE, se v obeh rezervoarjih prične razvijati aerobna in anaerobna 

flora. Treba je razumeti, da mora preteči nekaj časa, da se doseže pravilna uravnoteženost in maksimalna učinkovitost 

čistilne naprave. To se imenuje zagonska faza, traja pa lahko med 2 in 5 tednov. Da bi ta čas skrajšali, se priporoča 

uporaba specifičnega bio-aktivatorja. 

 

Med normalnim obratovanjem čistilne naprave, da bi preprečili tudi samo začasno zmanjšanje njene učinkovitost, je 

priporočljivo, da preprečite vstop toksičnih snovi, razen če jih pred tem razredčite na način, ki ustrezno zmanjša njihov 

vpliv na bakterijsko floro. Glavne toksične kemične snovi so: klor in njegovi derivati (belilo), sintetična topila in razredč ila, 

herbicidi, insekticidi, mineralna olja, snovi, ki se splošno uporabljajo za dezinfekcijo, in kemične snovi na splošno. 

 

Vsa redna in izredna vzdrževalna dela mora izvajati ustrezno kvalificirano osebje. 

 

Odstranjevanje gošče morajo izvajati specializirana podjetja, ki lahko goščo odstranijo v skladu z veljavnimi standardi in 

predpisi. 

 

Primarni sedimentacijski rezervoar 

 
Prebitna akumulacija sedimentov v prekatu za goščo lahko povzroči nenadzorovano anaerobno presnovo, kar privede do 

presežnega tvorjenja bioplina in posledično neprijetnega vonja. Nadalje pa zmanjšanje razpoložljive prostornine v prekatu 

za presnovo in presežno tvorjenje plinskih mehurčkov povzroči dviganje posedlega materiala, kar posledično pomeni 

znižanje stopnje čiščenja in s tem kakovosti efluenta. 

Uporaba Rototec-ovega BIO-AKTIVATORJA je zelo priporočljiva za hitrejši zagon bioloških procesov, s tem pa se zniža 

število potrebnih praznjenj in tveganje za pojav neprijetnih vonjav. 

Primarni sedimentacijski rezervoar čistilne naprave DEPURO ONE je zasnovan za akumulacijo primarne in sekundarne 

recirkulirane gošče za dobo 6-8 mesecev obratovanja čistilne naprave. Glede na obremenitev rezervoarja je treba opraviti 

najmanj 1-2 pregleda letno, kar mora storiti kvalificirana oseba, ter eventualno praznjenje. Ko je bila posedla gošča 

odstranjena, je treba očistiti notranje površine rezervoarja, da se odstrani vsakršen material, ki bi lahko oviral prehodnost 

dovodne in odvodne cevi ter iztok iz sedimentacijske komore. 

Med periodičnimi pregledi se prav tako prepričajte, da je cev za recirkulacijo gošče brezhibna in, če je to potrebno, jo 

znotraj očistite s pomočjo vodnega curka. 

 
Oksidacijski rezervoar 

 
Preverite sedimentacijski rezervoar, da ugotovite, ali se na določenih mestih nabira gošča. Na enak način prav tako 

preverite kakovost efluenta v oksigenacijskem segmentu. Efluent mora biti relativno bister, s suspendiranimi kosmi 

(aktivirana gošča), ki so jasno definirani in svetlo rjave barve. Če v sedimentacijskem rezervoarju prihaja do prekomernega 

nabiranja gošče in če je efluent preveč moten (temni, vlaknastimi kosmi), je goščo treba odstraniti. Kot pri 

sedimentacijskem rezervoarju tudi oksidacijski rezervoar običajno zahteva čiščenje in črpanje vsakih 6-8 mesecev. 
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Aktiviranje čistilne naprave in formacija kosmov gošče zahtevata približno 2-3 tedne. Aktivacijske procese je mogoče 

optimizirati in pospešiti z uporabo Rototec -ovega BIO-AKTIVATOR JA, specifičnega za aktivirano goščo. 

Med periodičnim čiščenjem je treba: 

 odstraniti vse plavajoče trde delce; to mora opraviti specializirano podjetje; 

 postrgati vsakršen material z notranjih sten rezervoarja ter membran na dovodu in odvodu; 

 dvigniti cevne difuzorje in odstraniti nabrano goščo z njihove površine s pomočjo vodnega curka; 

 preveriti, ali je cev za recirkulacijo gošče brezhibna in, če je to potrebno, jo očistiti s pomočjo vodnega curka. 

Periodično odstranite morebitno površinsko zaskorjenost, da omogočite nemoteno uhajanje plinov in kisika. 

V primeru nizkega pH, ugotovljenega zaradi neprijetnih vonjav, dodajte reagent kot npr. kalcij, da dvignete pH nekoliko 

nad nevtralno vrednost (40-50g kalcija na m³ uporabnega volumna prekata za presnovo običajno zadošča). 

Med toplejšimi obdobji leta uporabite cedilo, da periodično odstranite morebitne larve, ki so se namnožile po zmanjšanju 

disperzijskega učinka kisika. 

 

Puhali/kompresorja 

 
Gibajoči se deli puhal niso v stiku, zato puhala ne zahtevajo mazanja. 

Razen enostavne menjave peščice komponent (membrana) in čiščenja filtra dovodnega zraka vsake 3 mesece, je njuno 

obratovanje zasnovano dolgotrajno in ne zahtevata dodatnega vzdrževanja. 

Pri izvajanju vzdrževalnih del na puhalih je treba upoštevati naslednja opozorila: 

 čiščenje in menjavo delov izvajajte le, če ste pred tem odklopili električno napajanje; 

 da se ne bi opekli, se pred izvajanjem čiščenja in menjavo delov prepričajte, da se je kompresor dovolj ohladil; 

 da bi zanesljivo ohranili varnost in brezhibnost obratovanja, uporabljajte samo originalne nadomestne dele; 

 vzdrževalna dela pod napetostjo, npr. odpravljanje motenj puhala, sme izvajati samo pooblaščena oseba; 

 NE PRIKLJUČITE kompresorja na napajanje, ki ne ustreza parametrom naprave.  Če v zvezi s priključki o čem 

niste povsem prepričani, OPREME NE PRIKLAPLJAJTE. 

 prepričajte se, da so časovniki operabilni in pravilno nastavljeni. 
 

Alarmni sistem 
 

Krmilna plošča za obe puhali/kompresorja je opremljena z zvočnim in vizualnim alarmnim sistemom, ki se aktivira, če pride 

pri enem ali obeh puhalih do motnje ali pregretja. 

Če se alarm sproži, odklopite napajanje za obe puhali/kompresorja, pooblaščeni serviser pa naj odkrije napako. 
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8. CERTIFIKAT SKLADNOSTI 

 

 
Pozor! Ob prodaji ima čistilna naprava originalni certifikat in je opremljena s serijsko številko 
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9. PODZEMNA MONTAŽA 
 
 

OPOZORILA 
 

Postopki montaže veljajo za vse 
podzemne rezervoarje: 

 

Opozorila: 
 

A) Pri izvajanju vseh del upoštevajte  Uredbo Komisije št. 
81/2008 in njena dopolnila, ki urejajo varnost na trajnih 
ali začasnih gradbiščih. 

B) Ob dobavi skrbno preverite material, da se prepričate, 
ali ustreza naročilu in projektnim specifikam. Vsakršne 
pomanjkljivosti oziroma poškodbe zaradi transporta je 
treba sporočiti takoj. Kontaktirajte podjetje neposredno 
- prek telefona, telefaksa ali e-pošte. 

C) Preverite, ali ima proizvod standardno spremno 
dokumentacijo (tehnične liste, navodila za podzemno 
montažo itn.). Če kateri od dokumentov manjka, 
obvestite dobavitelja.  Kopijo dokumenta vam bodo na 
zahtevo takoj posredovali. 

D) Prepričajte se, ali so tesnila, cevi in vsi drugi deli, ki niso 
iz polietilena, primerni za tekočino, ki bo v stiku z njimi. 

E) Preprečite udarce in stik z ostrimi predmeti, ki bi 
lahko proizvod kakorkoli poškodovali. 

F) Rezervoarje prenašajte le, če so ti popolnoma prazni, 
ob tem pa uporabite transportna ušesa (če so 
nameščena). NIKOLI rezervoarjev ne dvigujte tako, da 
jih primete za dovodno in/ali odvodno cev. 

G) Glede izbira materiala za zasutje in primerjavo metod 
glejte EU standarda UNI-ENV 1046 in UNI EN 1610. 

H) Pred montažnimi deli označite rob delovnega območja z 
ustreznimi opozorilnimi tablami. 

 
 

Ravnanje: 

 
 
 
 
 

Opozorila 
 

A) Montaža podzemnih rezervoarjev nad zemljo je strogo 
prepovedana.  

B) Uporaba rezervoarjev za  shranjevanje industrijskih 
odpadkov ali odpadnih tekočin, ki vsebujejo kemikalije 
ali z mesi, ki niso združljive s polietilenom (glejte tabelo 
združljivosti, ki jo je priložilo podjetje Rototec), je strogo 
prepovedana. 

C) Podzemni rezervoarji NISO primerni in se ne smejo 
uporabljati za hrambo dizelskega goriva. 

A) Pri transportu materiala uporabljajte ustrezno dvigalno 
opremo, ki ima ustrezno nosilnost in je skladna z 
zahtevami zadevnih varnostnih predpisov. 

B) Med transportom preprečite sunkovite premike, zaradi 
katerih lahko pride do poškodb rezervoarja. 

C) Rezervoar dvigujte le, če je ta popolnoma prazen. NIKOLI 
ne stojte pod visečim bremenom. 

D) Za pravilno dviganje uporabite jeklenice ali trakove, 
primerne teži bremena. Jeklenice oziroma trakove 
vpnite v transportna ušesa, nameščena na 
rezervoarjih. Da bi preprečili neravnotežje bremena, je 
treba dvigalne jeklenice namestiti simetrično, 
upoštevajoč dvigalni kot, ki ne sme NIKOLI biti manjši 
od 45° (glej sliko spodaj). 

 
 
 

Pozor! Najprimernejšo lokacijo za rezervoar določi projektant glede na 
njegovo lastno tehnično oceno. Ta navodila za montažo vsebujejo 

smernice, ki jih je treba upoštevati med montažo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vodoravna 

ravnina 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dvigalni kot, ki ga tvorijo jeklenice 

ali trakovi 

 

Rebrasti rezervoarji - model Cisterna 

 
Rebrasti rezervoarji - model Canotto 

 
Rebrasti rezervoarji - model Panettone 

 
Gladki rezervoarji - model Cisterna 

 

Gladki rezervoarji - model Panettone 

 

Modularni rezervoarji - modela Infinitank in 
Minitank 

 
Rebrasti čistilni rezervoarji 

 

Rebrasti čistilni rezervoarji - model Elipse 

 
Ojačani čistilni rezervoarji 

 

Gladki čistilni rezervoarji 

 

Čistilni rezervoarji s separacijskimi turbulatorji 
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1. IZKOPI 

1.1 Izkopljite jamo primernih dimenzij, s ploskim dnom, okoli rezervoarja pa zagotovite najmanj 
20/30 cm prostora. Če je zemljina težka (npr. ilovnata spodnja plast zemlje in/ali podtalnica), mora 
biti razdalja najmanj 50 cm. Razprostrite 15/20 cm  globoko plast pranega gramoza velikosti 2-6 

palcev na dnu jame, da zagotovite, da bo rezervoar imel enakomerno in ravno podlago. 
Izkopanega materiala ne smete uporabiti za zasipavanje. Izkop mora biti izveden tako, da je od 

kakršnih koli struktur oddaljen najmanj 1 m. 

 
 

 

2. ZASIPAVANJE IN POLNJENJE REZERVOARJEV 

2.1 Popolnoma prazen rezervoar položite na pripravljeno gramozno posteljo iz pranega 
gramoza velikosti 2-6 palcev, ki ste ga razprostrli na dnu jame, postopoma polnite rezervoar z 
vodo in istočasno zasipavajte s pranim gramozom velikosti 2/6. Nadaljujte z izdelavo zaporednih 
plasti v debelini 15/20 cm, tako da v rezervoar dovajate vodo in ga istočasno zasipavate z 
gramozom. Rezervoar napolnite do 3/4 njegove kapacitete in ga zasujte z najmanj 40 cm vrhnje 
plasti zemlje (NE z glinastim/apnenčastim materialom in NE z izkopanim materialom).  Da bi 
preprečili prekomerni pritisk zemlje na rezervoar in morebitne poškodbe, za zasutje NIKOLI ne 

uporabite materiala z ostrimi robovi. 
Pozor! Za montažo v zahtevnejših pogojih (podtalnica,  ilovnata tla ali naklon tal), glejte poglavje 3 

“Montaža v izjemnih pogojih”. 
 
 
 

2.2 Ko ste rezervoar napolnili in jamo ustrezno zasuli, postopoma izdelajte prekritje z vrhnjo 
plastjo zemlje (NE ilovnatim/apnenčastim materialom in ne z izkopanim materialom), in sicer 
do globine 30/40 cm, tako da pustite revizijske pokrove odkrite. Na ta način bo zadevno območje 
primerno za pešce, medtem ko je promet motornih vozil v oddaljenost manj kot 2 m od roba jame 

prepovedan. Pozor! Da bi zadevno območje pripravili tako, da bi bilo povozno tudi za motorna 

vozila, glejte poglavje 4 “Povoznost” 

 
 

 
 

 

 

2.3 MONTAŽA S PODALJŠKOM 
 

Če želite rezervoar namestiti na globini 30/40 cm in naj območje ostane odprto za pešce, je 
priporočljivo namestiti Rototec-ov PE podaljšek neposredno na revizijske odprtine. V primerih, ko 
je rezervoar nameščen globlje kot prej omenjeno, kar predstavlja neugoden in nepriporočljiv 
pogoj, strogo upoštevajte napotke v poglavju 4 "Povoznost". Monter, odgovoren za montažo, 
mora upoštevati napotke v zvezi z globino montaže, navedene v obeh podpoglavjih. 

 
 

 

 
 

2.4 PRIKLJUČITEV ČRPALKE/ODDUŠNIKA ZA BIOPLIN 
 

a) Ko nameščate črpalko, vgradno ali zunanjo, zmeraj namestite odprti oddušnik, prehoden in 
pravilno dimenzioniran, da preprečite ustvarjanje vakuuma in deformacije rezervoarja med 

obratovanjem črpalke. Po priključitvi oddušnika izvedite povezave in jih preverite.  
b) Da bi preprečili neprijetne vonjave in posledično omogočili učinkovitost čistilne naprave, 
ZMERAJ povežite cev (PVC ali PE) s priključkom, predvidenim za  
oddušnik bioplina na pokrovu rezervoarja. Cev speljite do najvišje točke zgradbe ali vzdolž 

padnih cevi, vendar v vsakem primeru višje od nivoja strehe. 
Odzračevalna cev, prikazana na risbi, ni del obsega dobave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2.5 MONTAŽA REVIZIJSKIH ODPRTIN 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Montaža revizijskih odprtin ali pokrovov teže nad 50 kg    

mora biti vedno fiksna, z betonsko ploščo, primerno 
zasnovano za pričakovane obremenitve in za 
enakomerno razporeditev obremenitve po rezervoarju.  
Betonske plošče zaradi tega NI dovoljeno izdelati 
neposredno na rezervoarju, temveč mora biti podprta s 
stabilno in nosilno zemljino. NE nameščajte v zidove, kar 
bi ogrozilo vzdrževanje in/ali morebiti potrebno menjavo 
rezervoarja. 

 
  

 
 

 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje vrhnja plast zemlje 

vrhnja plast zemlje 

*** vrhnja plast zemlje= VPZ 

VPZ 

VPZ VPZ 

prani gramoz 6/2 

prani gramoz 6/2 

prani gramoz 6/2 

prani gramoz 6/2 

VPZ VPZ 

VODA 

VODA 

VODA 

VPZ 

prani 
gramoz 6/2 

prani 
gramoz 6/2 

podaljšek komore podaljšek komore 

odzračevalna 
cev 

podaljšek komore 

pokrov pokrov pokrov betonska plošča betonska plošča betonska plošča 
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3. MONTAŽA V IZJEMNIH POGOJIH 
 

3.1 MONTAŽA NA OBMOČJIH S PODTALNICO 
 

Montaža ob prisotnosti podtalnice ni priporočljiva, saj predstavlja 

enega najbolj tveganih pogojev za namestitev rezervoarja. V takih 
primerih je priporočljivo pridobiti izvedensko geotehnično 
poročilo. Iz poročila bo monter lahko razbral pričakovani tlak 

podtalnice in temu primerno izbral material za zasutje in izdelal 
betonsko ploščo. Še posebej bo lahko določil material za zasutje, ki 
bo zagotovil potrebno oporo in s tem kompenziral učinek visokih 
bočnih sil na rezervoar. Stopnjo te kompenzacije je mogoče povišati 
z elektroobločno varjeno jekleno armirno mrežo. Izdelajte betonsko 
ploščo na dnu jame, nato čez razprostrite 10 cm debelo plast 
pranega gramoza 2/6, da zapolnite praznine med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rebri ob vznožju rezervoarja. Polnjenje in zasipavanje rezervoarja je treba zmeraj izvajati progresivno. Zaradi tega je priporočljivo, da rezervoar napolnite do polovice 
in ga istočasno zalijete z betonom in pustite mirovati 24/36 ur [točki 1-2]. Nato dokončajte polnjenje in zasipavanje [točki 3-4]. 

 

3.2 MONTAŽA NA OBMOČJIH Z ILOVNATO/APNENČASTO ZEMLJO 
 

Montaža na območjih s pretežno ilovnato/apnenčasto podlago  in/ali z omejeno kapaciteto 

drenaže je nadaljnji neugodni pogoj. Pridobiti izvedensko geotehnično poročilo je priporočljivo 

tudi v tem primeru. Iz poročila bo monter lahko razbral pričakovani tlak zemljine 

(povišan v primeru ilovnatih tal) in temu primerno izbral material za zasutje.

Še posebej pa je treba dno jame prekriti s plastjo pranega gramoza velikosti 2/6 in stranice 
rezervoarja zasuti z gramozom  (premer 20/30 mm) za izboljšanje drenaže. 

V zvezi s polnjenjem in zasipavanjem rezervoarja glejte podpoglavje 

  

 
2.1. Drenažni sistem mora biti zagotovljen tudi na dnu jame. 

 
 
 
 
 

3.3 MONTAŽA V BLIŽINI NAGNJENEGA TERENA 

 

 

Če boste rezervoar nameščali v bližini nagnjenega terena oziroma pobočja, je treba 
rezervoar zaščititi z armiranobetonsko podporno steno, ki jo je ustrezno zasnoval 
strokovnjak, da se balansirajo bočne sile okoliške zemljine in območje zaščiti pred morebitnim 
vdorom.  V zvezi s polnjenjem in zasipavanjem rezervoarja glejte podpoglavje 2.1 

 
 
 

4. POVOZNOST 
 

4.1 LAHKA VOZILA - razred B125-EN124/95 - maks. 12,5 ton 
 

Da bi območje pripravili tako, da bi bilo primerno za promet lahkih vozil, je treba izdelati 
samonosilno armirano betonsko ploščo, ustrezno dimenzionirano glede na pričakovane 
obremenitve. Premer plošče mora biti večji od premera jame, da se prepreči prenos sil s plošče 
na sam rezervoar. Prav tako je priporočljivo izdelati betonsko ploščo (na primer debeline 15/20 
cm) na dnu jame, prek katere razprostrete 10 cm debelo plast pranega gramoza velikosti 2/, da 
se zapolnijo praznine med rebri ob vznožju rezervoarja. Samonosilno armiranobetonsko 
ploščo in talno betonsko ploščo mora vedno dimenzionirati kvalificirani strokovnjak. 
Polnjenje in zasipavanje rezervoarja je treba zmeraj izvajati progresivno kot navedeno v 
podpoglavju 2.1. 

 

4.2 TEŽKA VOZILA - razred D400-EN124/95 - maks. 40 ton 

  

 
Da bi območje pripravili tako, da bi bilo primerno za promet težkih vozil, je treba na lokaciji sami 
izdelati samonosilno armirano betonsko podporno konstrukcijo s samonosilno pokrivno 
armirano betonsko ploščo. Premer plošče mora biti večji od premera jame, da se obremenitev 
prenaša in razporedi na podporne stene in ne na sam rezervoar. Nato na dnu podporne 
konstrukcije razprostrite 10 cm debelo plast pranega gramoza 2/6, da se zapolnijo praznine med 
rebri ob vznožju rezervoarja. Podporno konstrukcijo in vrhnjo betonsko ploščo mora vedno 
dimenzionirati kvalificirani strokovnjak glede na pričakovane obremenitve. Polnjenje in 
zasipavanje rezervoarja je treba zmeraj izvajati progresivno kot navedeno v podpoglavju 2.1 
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