
ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD´ ´ ´ ´

ČESKÝ®

VÝROBEK

ISO 9001ISO 9001

Česle ručně stírané (ČR) sestávají z česlicové mříže, která je zabudovaná

do otevřeného kanálu a vytváří překážku plovoucím a unášeným pevným látkám. Shrabky

zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem.

ČR nacházejí uplatnění v čistírnách odpadních vod, kde jsou umísťovány

do obtokových kanálů a odlehčovacích kanálů nebo před jemné strojně stírané česle.

Česle ručně stírané - ČR

Označení výrobku: ČR B×H/e×α

Pozn: Pro větší šířky kanálu je možno česle ručně stírané

montovat ve dvojicích.

Šířka kanálu: B 400 ÷ 2000 mm
Hloubka kanálu: H 500 ÷ 3000 mm

Šířka průliny: e 15; 20; 30 až 100 mm

Sklon česli: a 35 ÷ 60°

Technické údaje

Jiné rozsahy parametrů je nutno projednat s  výrobcem.

MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ



ČR jsou obvykle dodávány ve třech dílech:

Česlicová mříž

Odkapávací žlab

Hrablo

:

:

:

Materiál:

systém podélných profilových tyčí, přivařených k základové desce a k vyhrnovacímu plechu.

žlab s děrovaným dnem, určený pro shromažďování a odkap vyhrnutých shrabků. Je

opatřen jedním nebo dvěma čely podle směru vyhrnování shrabků (určí projektant).

tyč s trny pro vyhrnování shrabků po česlicové mříži.

Česlicová mříž je základovou deskou uložena na dno betonového kanálu a vyhrnovacím plechem

zavěšena na odkapávací žlab. Odkapávací žlab je zapuštěn do svislých stěn kanálu nebo umístěn na hlavě

kanálu (prodloužená česlicová mříž). Pro větší průtoky je vhodné česlicovou mříž ukotvit ke dnu nebo bokům

kanálu pomocí hmoždinek.

a) uhlíkatá ocel tř. 11 - pozinkovaná , na přání - nátěr

b) nerezová ocel tř. 17 (Cr, Ni)

Hrablo je vždy z nerezové oceli.

V objednávce nutno uvést základní rozměry B x H / e x , počet čel odkapávacího žlabu a polohu

kotevních hmoždinek (alternativa I., II.). Výrobce vyhoví požadavkům na jiné rozměry. Doporučuje

se konzultovat předem nebo požadavkem v poptávce.

a

Pro optimální začlenění do technologické části ČOV nabízí firma konzultace

a technickou pomoc jako bezplatnou službu zákazníkům. Servis do 24 (48) hodin.

FONTANA R, s.r.o.
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HRABLO2x ocelové kotvy
při montáži

ČELO ŽLABU

ALTERNATIVA 2.

Česlicová mříž

ŽLAB

OTVOR V BETONU buď VYHRNOVÁNÍ - čelo žlabu - 1 ks
100x360x60
pro zalití

a

nebo VYBÍRÁNÍ - čelo žlabu - 2 ks

SHRABKY

ALTERNATIVA 1.

Fontana R, s.r.o. – Příkop 4, 602 00 BRNO

; e-mail: fontanar@fontanar.cz
Tel.: 545 175 853; 545 175 851; 545 175 854; tel/fax: 545 175 852
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