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MECHANICKÉ  PØEDÈIŠTÌNÍ

ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD´ ´ ´ ´



    Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. 

Uplatnìní nacházejí v èistírnách odpadních vod, v prùmyslu masném, chemickém, koželužnách, 

pivovarech, bramborárnách, úpravnách vod, èerpacích stanicích atd. Zaèleòují se do vstupního objektu 

mechanického pøedèištìní na dno pøítokových kanálù, odkud vynášejí zachycené látky  z hloubky  0,4÷8 m 

nad úroveò hrany kanálu nebo další podlaží, do výšky potøebné k následné likvidaci (kontejner, šnekový 

dopravník, lisování shrabkù atp). Èasté je i použití 

vložením do stávající betonové jímky, usazovací 

nádrže apod., zejména u prùmyslových provozù,      

kde je pøedèištìní odpadních vod øešeno pøi re-

konstrukci èistírny. Pøedností je použití i pro hluboké 

kanály a uplatnìní samoèistícho efektu  filtraèního 

pásu.

Použití zaøízení

Pøi prùtoku odpadní vody èeslemi dochází k zachycení plovoucích unášených látek na èeslicovém 

pásu, který je vynáší do prostoru výsypky, zatímco voda zbavená shrabkù prochází èeslemi k dalšímu 

èistícímu procesu. Odlouèení hlavního podílu shrabkù    

od pásu se dìje samoèinnì vlivem vhodnì tvarovaných  

a vedených èeslic. Pohyb pásu zajiš•uje elektropøevo-

dovka pøes øetìzový pøevod a høídel vodících kol pásu. 

Pás lze seøizovat a napínat dle potøeby. Pohon èeslí lze 

instalovat i pøímo na høídel z jedné nebo druhé strany 

rámu, dle uspoøádání èeslovny.

     Zachycené shrabky jsou usmìròovány výsypkou       

do prostoru pod èesle. Pro jejich další likvidaci nabízí 

firm a FONTANA R, s.r.o. následná zaøízení na odsun, 

odvodnìní (lisování) a propírání shrabkù. Jedná                

se o nerezové šnekové dopravníky, pøípadnì lisy         

na shrabky a praèky shrabkù, které souèasnì 

transportují shrabky požadovaným smìrem. Vhodné 

dispozièní uspoøádání tìchto zaøízení ve vazbì na SÈÈ umožòuje odsun shrabkù do kontejneru, pytlù atp.

     Šnekový dopravník mùže být též umístìn v prostupu zdí, takže shrabky lze dopravit napø. do kontejneru 

nebo na valník mimo budovu.

Popis funkce

ROTACE KARTÁÈE 
DOÈIŠTÌNÍ PÁSU

ÈISTÍCÍ POHYB 
NOSU ÈESLIÈKY

ÈESLIÈKY

Samoèistící efekt

SÈÈ-GV na ÈOV v Brnì - Modøicích
*Pro šíøku kanálu vìtší než 1,25 m jsou èesle provedeny 

jako tzv. GIGANT s pou-žitím pro šíøky kanálu až 2 m.      

Prùtok: Q 5÷1000ls -1 (3600m3h-1)

Šíøka kanálu: 350÷2000mm *

Hloubka kanálu: 450÷8000mm

Prùlina: 1; 3; 6; 10; 15mm

Pøíkon: 0,12÷0,75kW

Sklon rámu: α 60; 70; 75; 80; 85; 90°

Technické údaje





    Pro rùzné hloubky kanálù a požadované výšky výsypky nad úrovní podlaží, pøípadnì pøi instalaci èeslí            

do potrubí,  jsou SÈÈ vyrábìny v pìti základních provedeních:

SÈÈ-M .... hloubka kanálu H je vìtší nebo rovná výšce výsypky nad kanálem V0

SÈÈ-V ..... hloubka kanálu H je menší než V0

SÈÈ-K ..... èesle jsou zabudovány do vlastního ocelového žlabu s pøítokovým a odtokovým hrdlem

SÈÈ-VM .. pro zlepšení stability u vyšších èeslí

SÈÈ-G...... pro  šíøky  kanálù  nad  1250 mm se  používají èesle Gigant, které mohou být z hlediska                          

       kotvení uzpùsobeny obdobnì, tj. SÈÈ-GVM, SÈÈ-GM, SÈÈ-GV 
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Samoèistící èesle jsou vyrobeny z materiálu dle pøání zákazníka, a to v celonerezovém provedení,       

event. jako kombinace nerezových ocelí tø. 17, pozinkované uhlíkaté oceli tø. 11 a plastù. Tyto materiály  

zaruèují odolnost proti korozi ve vodì i v agresívním prostøedí. 

  Jednotlivé funkèní skupiny, tj. filtraèní (èeslicový) pás, vedení pásu, pohonná jednotka, pøípadnì 

zakrytování, jsou montovány na tuhý svaøovaný rám, který je opatøen závìsnými oky pro manipulaci bìžnými 

zvedacími prostøedky. Montáž na místì provozování se provede zavìšením èeslí na kladkostroj                

nebo autojeøáb a spuštìním do pøipraveného kanálu; v nìm se utìsní boènice rámu èeslí tìsnícími profily       

se stìnami kanálu.

V prostorách s omezeným místem pro montáž se rám èeslí a pás demontují na díly a montují po èástech. 

Pro tento zpùsob montáže musí být èesle konstrukènì uzpùsobeny.

Základní typové øady

Materiálové provedení



        Odlišný charakter shrabkù, rùzné pracovní podmínky a zpùsob provozování, rozlièná agresivita prostøedí       

a požadavky na "èistotu vody” si vyžádaly vyšší vybavenost èeslí.

Do standardní dodávky SÈÈ patøí:

! rám s kontinuálním pásem s možností volby velikosti prùliny 1; 3; 6; 10; 15 mm a 3; 6; 10 mm u typu SÈÈ-G

! kotvení nebo podpìra èeslí (M, V, VM)

! havarijní koncový spínaè chránící èesle proti pøetížení

! výsypka

! odkapávací plech pásu

! kombinace materiálového provedení: nerezová ocel, pozinkovaná ocel 

  a plasty; spojovací materiál z nerezové oceli

Na objednávku je možno ke standardnímu vybavení dále požadovat:

! rotaèní kartáè s vlastním pohonem o pøíkonu 0,12÷0,18kW; 400V; 50Hz pro dokonalejší proèištìní                

a odstranìní zbytkové èásti látek ulpìlých na filtraèním pásu

! ostøik pøípadnì i ofuk s nižším úèinkem èištìní jako u rotaèního kartáèe. Pøívod  pøípojkou G 3/4”÷5/4”         

pøes elektromagnetický ventil, p = 0,3÷0,5MPa (v obou pøípadech je množství vody èi vzduchu závislé         

na intervalu klidu a chodu èeslí). Ostøik a ofuk se dodávají na výslovné pøání zákazníka pouze ve speciálních 

pøípadech.

! kapotované zateplené a vyhøívané provedení pro umístìní do prostøedí s minusovými teplotami. Pøíkon 

420÷2000W; 220V dle velikosti èeslí

!  celonerezové provedení v kombinaci s plasty

! pohony pøevodovek jsou dodávány v normálním nebo nevýbušném provedení domácí nebo zahranièní 

provenience

! øídící rozvádìè typu RPA øízený nastavitelným èasovým programem a ponorným spínaèem, který zapne 

èesle pøi vzedmutí hladiny a zpìtnì vrací øízení na èasový program pøi poklesu prùtoku. Je vybaven 

ochranou proti pøetížení, napojením havarijního spínaèe, ovládáním kartáèe, ostøiku, signalizací chodu, 

možností ruèního a popsaného automatického ovládání. V pìti velikostních typech RPA 1÷5 zabezpeèuje 

provoz èeslí a pøídavných zaøízení místním nebo dálkovým ovládáním. Krytí IP 54.

 Havarijní spínaè pohonu pásu

Øídící rozvádìè RPA

Detail filtraèního pásu Dvojice èeslí s krytem napojeným na centrální odsávání

Pøíslušenství



Tabulka pro sklon 70° typ SÈÈ - G - pøíklad

                                         Fontana R, s.r.o. � Pøíkop 4,  602 00 BRNO  
                                                 Tel.: 05/ 45 21 59 32; 05/45 17 58 51; 05/45 17 58 54; tel/fax: 05/45 21 59 33                              
                                                 http://www.fontanar.cz; e-mail: fontanar@fontanar.cz   

Tento parametr je nutno
konzultovat s výrobcem !

 Výrobní øada není omezena. Firma FONTANA R, s.r.o. vyrábí èesle v rozmìrech dle potøeb zákazníka. 

Rozmìrová øada pro sklon 70° je uvedena v tabulce pouze jako pøíklad konkrétních velikostí.

       Pro nejvhodnìjší volbu èeslí a jejich správné zaèlenìní do linky mechanického pøedèištìní nabízí výrobce 

osobní konzultace. Na všechny typy èeslí má pøipravenu pohotovostní zásobu náhradních dílù, které dodává  

v termínu do tøí dnù od objednávky. Servis do 24 (48) hodin. 

Výrobní øada

 e = 1; 3; 6; 10; 15 mm                B = 400, 500, 600, 800, 900, 1000, (1250)

H [mm] 1000 1500 2000 2500 3000

V0 [mm] 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

A [mm] 1293 1402 1511 1475 1584 1693 1657 1766 1875 1839 1948 2057 2020 2129 2238

B1 [mm] 700

C [mm] 1793 1902 2011 1975 2084 2193 2157 2266 2375 2339 2448 2557 2520 2629 2738

D [mm] 650

V [mm] 3220 3520 3820 3720 4020 4320 4220 4520 4820 4720 5020 5320 5220 5220 5820

P [kW] 0,12÷0,25

  e = 3; 6; 10 mm                                      B = 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

H [mm] 1000 1500 2000 2500 3000

V0 [mm] 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

A [mm] 1654 1764 1884 1836 1946 2056 2018 2128 2238 2200 2310 2420 2382 2492 2602

B1 [mm] 700

C [mm] 2154 2264 2384 2336 2446 2556 2518 2628 2738 2700 2810 2920 2882 2992 3102

D [mm] 650

V [mm] 3870 4170 4470 4370 4670 4970 4870 5170 5470 5370 5670 5970 5870 6170 6470

P [kW] 0,12÷0,55
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Tabulka pro sklon 70° typ SÈÈ - pøíklad


