
   

 

 
Tehnična dokumentacija 

(Navodila za vgradnjo in uporabo vključno z dnevnikom delovanja) 

 

Ecoflo®  mala čistilna naprava 

kompaktni biofilterni sistem  
DOKK6101 190815 TD ECOFLO 

 

- Ecoflo® kompakt 4-6 PE 

- Ecoflo® basis  4-12 PE 

- Ecoflo® Filtertank 4-6 PE 
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Najvažnejše v pregledu 
 

Veseli nas, da ste se odločili za malo biološko čistilno napravo proizvajalca PREMIER TECH 

AQUA. Da vam bo le ta dolga leta zanesljivo delovala in služila, je pomembno, da se z 

vsebino te dokumentacije seznanite in jo dosledno upoštevate.  

 

Naslednji simboli za opozarjanje so uporabljeni v teh navodilih: 

: 

 

Pozor: Nevarno za osebe in stvari, upoštevajte varnostna navodila!  

 

 

 

Pozor / Namig: Preberite tehnično dokumentacijo! 

 

 

 

Važna varnostna navodila 
• Vgradnjo čistilne naprave je potrebno izvesti v skladu z navodili. Odstopanja od 

navodil je potrebno uskladiti s proizvajalcem/prodajalcem.  

Upoštevajte varnostna navodila v ustreznih poglavjih. 

  

Važna navodila za vgradnjo rezervoarja 

• Upoštevajte razmere na mestu postavitve: Tla in dno jame mora biti dovolj trdno 

(sposobno nositi težo) in sposobno vpijati padavine. Razen navodil za preprečevanje 

zasipanja je potrebno še posebej upoštevati: podtalnico, slojno vodo, vgradno globino 

(priporočilo: zasipne višine max 0,85 m ne prekoračite), odmiki od zgradb / meja kot tudi 

povoznih površin.  

• Uporabljajte primeren zasipni material: zasipni material okrog PE rezervoarjev ne sme 

imeti ostrih robov, mora biti sposoben prepuščati vodo, biti nenevaren pred zmrzaljo ter 

ohranjati pozneje osnovno obliko. Te zahteve izpolnjuje na primer gramoz (granulacije 

0/32 ali 2/16). Izkopan material, zemlja ali polnilni pesek teh pogojev v veliki meri ne 

izpolnjujejo. 

 

Upoštevajte naslednji potek del:  

1. Nosilno plast (tampon) cca 20 cm naredite iz zasipnega materiala. Le ta naj je 

vodoravna v vseh smereh.  

2. Rezervoar in njegove dele preverite na nepoškodovanost in položite brez udarcev 

v gradbeno jamo.  

3. Obvezno pazite na vodoravno lego rezervoarja 

4. Za fiksiranje napolnite predčistilni rezervoar do polovice z vodo in filtrirni 

rezervoar, če je potrebno, fiksirajte z dodatnim sidranjem.  

5. Zasipni material dodajajte v višini 10 cm in ga z ročnim teptalcem utrjujte. 

6. Priključite cevi za vtok, iztok in povezavo.  
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7. Jaške in poviške (dovoljeni so samo proizvajalčevi) nataknite ter jih po potrebi 

višinsko prilagodite.  

8. Dokončajte zasip gradbene jame. 

9. Preverite ali je preko dovodne cevi in strešnega odduha zadosti vleka za pre- in 

odzračevanje rezervoarja (v primeru potrebe namestite dodatno prezračevalno 

cev).   

 

 

POMEMBNO pri zagonu 
1. Preverite delovanje in vodoravno lego delivcev vtoka (potrebna je vodna 

tehtnica!) 

2. Preverite višino polnosti filtrirnega materiala  

3. Preverite pravilno namestitev lamelnega  

4. Preverite vse vode (padci, pre- in odzračevanje, dostopnost) 

5. Izvedite zagon in razložite upravljavcu (izpolnite protokol) 

 

 

Pomembni namigi za zanesljivo delovanje  
Kvaliteta čiščenja male biološke čistilne naprave je odvisna od aktivnosti mikroorganizmov, 

torej je to živ sistem. Zaradi tega pazite na naslednje točke:  

• V napravo ne dovajajte nobenih motečih ali škodljivih stvari (higienske 

potrebščine, oljnati robčki, ostanki hrane, močna kemična čistila, lasje, ipd..).  

• Sklenite pogodbo o vzdrževanju z polletnim vzdrževalnim intervalom (odvisno od 

lokalnih predpisov).  

• Dobro se seznanite s principom delovanja.  

 

Pomembne zakonske podlage  
Za delovanje čistilne naprave rabite vodno dovoljenje.  

Prevzem / zagon čistilne naprave lahko opravi samo pooblaščeno podjetje in mora biti 

potrjeno z zagonskim protokolom. V nasprotnem primeru se garancija zmanjša na 

zakonsko predpisan rok. 

 

Pomembna garancijska navodila  
Za PREMIER TECH AQUA rezervoarje je garancija 25 let ob upoštevanju navodil za 

vgradnjo.  

Za filterni material in komponente Ecoflo® čistilne naprave (izjema: črpalka 3 leta, če je v 

dobavi) je garancija 10 let (ob upoštevanju navodil).  

Takšna garancijska doba zahteva ravnanje v skladu z navodili in korektno delovanje 

(sklenjena vzdrževalna pogodba z pooblaščenim podjetjem)  

 

Uporabite „podatkovni list“ na koncu te dokumentacije oziroma imejte pripravljene vse 

važne dokumente, če želite uveljavljati garancijo ali kakršne koli druge zahteve.   
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1. Uvodne opombe 

1.1 Področje uporabe 

Predstavljena "Tehnična dokumentacija Ecoflo® čistilna naprava“ se v prvi liniji nanaša na 

prikaz delovanja, navodil za vgradnjo kakor tudi delovanje in vzdrževanje naprave. Veljajo 

tudi naslednji dokumenti: 

- DIBt-dovoljenje (DOKK6401) 

- Kratki opis ECOFLO (DOKK6201) 

 

Za Ecoflo® čistilno napravo so trenutno veljavni naslednji certifikati in dovoljenja Nemškega 

inštituta za gradbeništvo (DIBt): 

 

Ecoflo® čistilna naprava (CE-izjava) 

Produkt  
Iztočna 

kvaliteta DIBt-št. Izdana dne: Veljavna do  REWATEC-št. 

Ecoflo® C Z-55.41-646 13.07.2015 13.07.2020 DOKK6401   

Ecoflo® N Z-55.41-647 13.07.2015 13.07.2020 DOKK6402 

 

 

1.2 Namen uporabe 

Ecoflo® čistilna naprava služi za čiščenje odpadnih voda iz hišne rabe. Za drugačne namene 

uporabe ta čistilni sistem ni primeren. Drugačna uporaba, navkljub navodilom, lahko vodi do 

poškodb in nepredvidljivim nevarnostim. Proizvajalec v tem primeru ne prevzema nobene 

odgovornosti za škode. Upoštevajte navodila za delovanje (odsek 3). Pri končanju uporabe 

je potrebno napravo strokovno vzeti iz uporabe (preveriti statiko rezervoarjev, v- in iztoke 

ločiti od naprave, če je potrebno odklopiti električno napajanje). 
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2. Opis delovanja Ecoflo® čistilne naprave 
 

Osnovni princip  

Biofilter sistem Ecoflo® je enostaven sistem čiščenja odpadnih voda brez porabe energije, z 

20. letnimi izkušnjami in več kot 100.000 vgrajenimi napravami po svetu.  

Po mehanski stopnji predčiščenja v za to namenjenem rezervoarju se umazana voda s 

prostim padcem (po potrebi tudi s pomočjo črpalke) prelije na premični žleb v zgornjem delu 

filtrirnega rezervoarja. Ta premični žleb razdeli odpadno vodo, s pomočjo posebnih 

razdelilnih plošč z odprtinami in rebri, enakomerno na celotno površino spodaj ležečega 

filtrnega telesa in to izmenično na vsako stran.  

 

Med večurnim prehodom skozi organski material iz naravnih kokosovih vlaken se odvija 

čistilna faza. Posebna lastnost kokosovih vlaken za čiščenje odpadnih voda je posledica 

fizikalno-kemičnih lastnosti vlaken kot tudi strukturne stabilnosti vlaken (visoka vsebnost 

lignina) in poroznosti materiala, ki skrbijo za dobro cirkulacijo zraka in enakomeren transport 

vode (princip gobe). Kokosova vlakna so zaradi tega izredno primerna za rast in razvoj 

mikroorganizmov. S pomočjo velikega spektra velikosti delcev nudijo tudi odlične mehanične 

sposobnosti filtracije. Na ta način se tako delčki, tako v raztopljeni ali utekočinjeni obliki 

mehansko zadržijo, tako da se lahko izvede aerobna biološka razgradnja s pomočjo 

mikroorganizmov. Na osnovi izredno izražene možnosti zadrževanja vlage v kokosovih 

vlaknih, je konstantno delovanje zagotovljeno tudi za velika hidravlična (vtočna) nihanja tako 

pri vikend kot sezonskih obremenitvah.  

 

Očiščena odpadna voda se zbira na dnu filtrnega rezervoarja pod drenažnim dnom, na 

katerem je naložen filtrni material in lahko v prostem padu teče proti jašku za jemanje 

vzorcev. Tam je vgrajen mehanski javljalec nivoja, ki javlja zastoje v odtoku. Iztok očiščene 

vode se izvaja na dnu jaška za jemanje vzorcev. Alternativno je lahko montirana črpalka za 

dvig očiščene vode do želenega nivoja 

 

Važna podrobna navodila  

Optimalna doba koriščenja filtrirnega materiala se zagotovi samo, če je zagotovljeno stalno 

naravno kroženje (cirkulacija) zraka v filtracijskem mediju. Tovarniško je pokrov filtrnega 

rezervoarja opremljen z prezračevalno kapo. Filtrno telo poseduje centralno prezračevalno 

cev med površino in dnom filtrnega rezervoarja. Ob vgradnji je potrebno poskrbeti za 

primerno odzračevanje. Pri manjkajočem odzračevanju preko strehe je priporočeno dodatno 

odzračevanje navzgor v povezavi med predčistilnim in filtrirnim rezervoarjem.   
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Posebej je potrebno paziti na to, da je filtrno telo zaščiteno pred enostranskimi 

obremenitvami (npr. pred neravno vgradnjo) kot tudi pred stalno preobremenjenostjo pred 

neraztopljenimi in suspendiranimi delci. V ta namen je dotok v predčiščenje narejen kot 

umirjen dotok (z odzračevalno in revizijsko odprtino). Dvigovanje že usedenega primarnega 

mulja pri močnih dotokih umazane vode je s takšno rešitvijo preprečeno. Pred iztokom iz 

predčiščenja se nahaja lamelni filter, katerega nosilec je opremljen z varovalom pred 

neželenim iztokom. Pri demontaži filtra zaradi vzdrževanja, se zaradi tega onemogoči 

prevelik vtok umazane vode z neraztopljenimi in suspendiranimi delci v filtrni rezervoar. 

Najmanj enkrat letno je potrebno v okviru servisnih (vzdrževalnih) del zgornjo plast filtrirnega 

medija razrahljati. Obenem se preveri funkcionalnost žlebov, razdelilne plošče in lamelnega 

filtra. Po potrebi jih je potrebno ponovno nastaviti. Lamelni filter ima priklop za mehansko 

čiščenje, kot tudi priklop cevi z ata postopek.   

Vračanje mulja iz sekundarnega čiščenja se pri tem postopku ne izvaja.  

Naravni filtrirni material se na koncu svoje življenjske dobe enostavno zamenja (npr. z 

odsesavanjem). Pri tem gre za organski material, ki se lahko naprej uporabi (npr. za biomaso 

v elektrarnah, osnovni material za kompostiranje, termična predelava). Kot življenjska doba 

je pri normalni uporabi predvideno 10 – 15 let. 

 

Možne konfiguracije  

Kot predčistilni rezervoar se lahko za vse naprave uporabi eden ali več priklopljenih 

rezervoarjev linije BlueLine II ali Monolith II. To je možno tako posebej pred filtrirnim 

rezervoarjem (Ecoflo basis) kot tudi kot kompaktna rešitev direktno povezana z filtrirnim 

rezervoarjem (Ecoflo kompakt.  

 

Naprave velikosti 4 – 6 PE imajo tako vedno en filtrirni rezervoar, naprave 8 -12 PE pa dva 

filtrirna rezervoarja. Regulacija vtoka v oba filtrna rezervoarja je možna tako z mehaničnimi 

žlebovi kot s pomočjo električne črpalke.  

 

Prikaze in načrte v dovoljenjih je potrebno smatrati kot skice . V praksi se lahko uporabijo 

različne vgradne globine kot tudi različni predčistilni rezervoarji, če se pri tem upoštevajo 

najmanjše predpisane mere (višine, globine, razdalje, …). Če se uporabijo predčistilni 

Učinek dimnika 

za odzračevanje 

Smer zraka 

Alternativni izpust zraka Prezračevalni odprtini 

Ecoflo® Biofilter 
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rezervoarji, ki so večji kot so navedene najmanjši volumni, to ne vpliva na proces čiščenja. 

Poveča se samo volumen rezervoarja za primarni mulj.  

Naprave do 50PE se lahko po isti shemi modularno planirajo oziroma dogradijo.  

 

Kontrolni jašek / odjem vzorca 

Odvzem vzorca izpuščene vode je možen v priklopljenem jašku za odjem. 

 

Počitniško - sezonsko delovanje  

Zaradi nihajočih količin vtokov zaradi dopusta ali sezonskega obratovanja pri napravi Ecoflo®  

niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.  
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3. Obratovalna in vzdrževalna navodila 

 

Varnostna navodila za lastno kontrolo, popravila in vzdrževanje je potrebno 
dosledno upoštevati: 

V čistilni napravi lahko nastopi pomanjkanje kisika!  

Če je potrebno za radi vzdrževanja ali popravil vstopiti v čistilno napravo je 

potrebno pri tem biti še posebej previden. Posebej je potrebno upoštevati 

navodila za zaščito pred nesrečami.  

V čistilno napravo lahko oseba vstopi samo, če je varovana od zunaj še od vsaj 

ene osebe. Pri padcu osebe, ki je v čistilni napravi v nezavest, je strogo 

prepovedano vstopiti v napravo za njo. Takoj je potrebno poklicati pomoč.  . 

Odprte čistilne naprave zavarujte pred možnostjo padcev v njo.  

Varovala na pokrovu po opravljenih delih zopet varno zaprite. 

 

3.1 Obveznosti uporabnika  

Poleg zagotavljanja obratovanja (npr. preprečitev vtoka snovi, ki motijo delovanje) mora 

uporabnik zagotoviti tudi redno preverjanje nivoja iztočne vode (alarm) in imeti sklenjeno 

vzdrževalno pogodbo z pooblaščenim serviserjem. Uporabnik prav tako mora skrbeti, da so 

vedno shranjeni in dostopni vsi zapisi pregledov in ostala dokumentacija čistilne naprave.  

 

Več navodil je potrebno upoštevati iz priložene DIBt dokumentacije.  

 

3.2 Vzdrževanje in odjem vzorca 

Vzdrževanje je skladno s predpisi pristojnih organov, priporočljivo pa dvakrat na leto. 

Priporočamo vsaj en servisni pregled na leto, ki ga izvede pooblaščen izvajalec. 

V okviru vzdrževanja se določi tudi predviden čas odvoza mulja iz prvega prekata / 

rezervoarja. Ta je odvisen od obremenitev in modela čistilne naprave, v nekem povprečju pa 

je potreben nekje v roku 1 do 3 let. Odjem vzorca iztočne vode se izvrši v jašku za odvzem 

vzorca.  

 

Več navodil je potrebno upoštevati iz priložene DIBt dokumentacije. 

 

3.3 Dopolnilna navodila  

Naslednje dopolnitve navodil smatrajte kot priporočilo in dopolnitev v DIBt dokumentaciji 

opisnem vzdrževanju: 

 

1. Rahljanje in mešanje zgornje plasti cca 20 – 30 cm filtrirnega materiala po 

odstranitvi vtočnih žlebov in razdelilne plošče  

2. Preverite višino napolnitve filtrirnega materiala. Do razdelilne plošče je potreben 

razmik. Po potrebi odvzemite ali dopolnite filtrirni material.  
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3. Delovanje in vodoravna lega vtočnih žlebov in razdelilne plošče so zelo pomebni za 

normalno delovanje in s tem za doseganje zahtevane stopnje čiščenja 

Za nastavitev vtočnih žlebov so na spodnji strani nameščeni nastavitveni vijaki.  

Na razdelilni plošči so označene puščice, ki kažejo smer toka odpadne vode.  

 

4. Lamelni filter v predčiščenju je potrebno pri vsakem vzdrževanju in praznjenju mulja 

oprati in očistiti. Priklopite cev za vodo (priklop je na filtru), obenem spustite vodo. 

Pazite, da voda teče v predčistilni rezervoar  

 

5. Polna biološka čistilna moč (KPK razgradnja > 85 %) se ustvari v teku nekaj 

tednov ali mesecev in se doseže samo če: 

• ni nobenih osnovnih (tudi gradbenih) napak kot na primer močna pre- ali pod 

obremenjenost, vtok druge vode razen komunalne (deževnica), slabo pre- in 

odzračevanje, napake pri vgradnji in montaži 

• je zagotovljeno, da vtočna (komunalna) odpadna voda ne vsebuje nedovoljenih 

snovi (strupene ali moteče snovi, glej naslednjo stran) in odgovarja karakteristikam  

hišnih odpadnih voda (KPK < 1000 mg/L; pH-vrednost = ca. 6,5 – 8,0  

• da je zagotovljeno delovanje filtrirnega sredstva in razdelilnega sistema s 

pomočjo rednega vzdrževanja. 

 

6. Pralna in čistilna sredstva je potrebno dozirati dokaj previdno.  

Ponudba čistilnih sredstev, ki vsebujejo snovi, ki odjemajo za razgradnjo potreben kisik 

in vplivajo na rast in delovanje bakterij, je čedalje večja. Porabo pralno čistilnih sredstev 

je v osnovi potrebno zmanjšati na zadovoljiv minimum, ki bo zagotavljal optimalno 

delovanje naprave. NASVET: zmanjšujte količino teh snovi tako dolgo, dokler več niste 

zadovoljni z rezultatom čiščenja (pranja), nato jo za malenkost povečajte.   

To je predvsem pomembno pri gospodinjstvih, ki imajo zelo malo porabo vode. Zaradi 

tega se lahko zgodi, da je vtočna voda dvakrat tako koncentrirana, kot je to normalno. 

Kljub tehnično – biološko neoporečnem delovanju čistilne naprave je lahko iztočna voda 

nad mejami, ki so predpisani s strani zakonodajalca 

 

7. Pomagajte preprečiti napake v delovanju.  

Če boste navodila upoštevali, se boste izognili nepotrebnim stroškom in pomagali 

ohranjati naravo: 

- Zanesljivo čiščenje odpadne vode brez prekoračitev maksimalnih izpustnih 
vrednosti  

- Manjši stroški (porabljene količine + poraba energije v napravi) z upoštevanjem 
navodil za zmanjšanje čistilno pralnih sredstev) 

- Preprečitev dodatnih stroškov za ponovni zagon naprave zaradi vtoka motečih 
snovi v napravo  

- Daljša propustnost in s tem življenjska doba priklopljenih ponikovalnih sistemov  
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3.4 Kaj NE sodi v čistilno napravo:  

Snovi, ki NE sodijo v WC ali 
odplake (!! = na žalost se 
pogosto najdejo): 

Kaj povzročajo: Kako se jih pravilno 
odstrani 

Pepel Se ne razgradi smetnjak 

Damski vložki!! Zamašitev naprave smetnjak 

Kemikalije Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Dezinfekcijska sredstva Ubijajo bakterije ne uporabljajte 

Ostanki hrane (tudi tekoči) !! Preobremenitev čistilne 
naprave 

smetnjak 

Barve Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Maščobe (predvsem iz friteze)  Zamašitev naprave smetnjak 

Lasje (kolikor se da preprečiti)! Zamašitev naprave smetnjak 

Obliži Zamašitev cevi smetnjak 

Mačji pesek Zamašitev cevi smetnjak 

Kondomi !! Zamašitev naprave smetnjak 

Zamaški Zamašitev naprave smetnjak / zbiralnica 

Laki  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Zdravila  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica / lekarna 

Motorna olja  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica / benc. črpalka 

Olje vsebujoči odpadki  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Palčke za ušesa  Zamašitev naprave smetnjak 

Sredstva za zaščito rastlin  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Čistila za barve  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Ostanki čistil  Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Britvice  Zamašitev naprave smetnjak 

Čistila za cevi  Zastrupijo vtočno vodo ne uporabljajte 

Insekticidi Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Dnevni vložki in tamponi  !! Zamašitev naprave smetnjak 

Jedilna olja Preobremenitev čistilne 
naprave 

smetnjak 

Lepilo za tapete Zamašitev naprave zbiralnica 

Tekstil (krpe ipd.) Zamašitev naprave smetnjak 

Razredčila Zastrupijo vtočno vodo zbiralnica 

Ptičji pesek Zamašitev naprave smetnjak 

WC-robčki, vlažilni !! Zamašitev naprave smetnjak 

WC-kamni Zastrupijo vtočno vodo ne uporabljajte 

Plenice, oljne krpe !! Zamašitev iztočnega 
jaška 

smetnjak 

Cigaretni ogorki Zamašitev naprave smetnjak 

 

 



 
Premier Tech Aqua • Rewatec® 12 / 20 ECOFLO® 

DOKK6101 19.08.2015 

 

3.5 Kako spoznam motnje v delovanju in njegove vzroke?  

Kaj narediti pri…. 

- Poplavi: poplava ali povišan nivo podtalnice lahko privedejo do motenj v delovanju. 

Obvestite vašega vzdrževalca.  

- Zamašitev: vzrok ponavadi leži v predčiščenju. Obvestite krajevnega pooblaščenega 

prevzemnika mulja ali vzdrževalno podjetje. 

- Vonjave: Preverite od- in prezračevanje celotne naprave, delovanje vtočno delilnega 

sistema v filtrnem rezervoarju in obvestite vzdrževalca vaše naprave 

 

 

3.6 Zamenjava filtrirnega materiala 

 

Kapitel wird noch ergänzt 
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4. Navodila za vgradnjo 

4.1 Splošno 

Ob dobavi vsake naprave so priložena tudi podrobna navodila, ki jih je potrebno dosledno 

upoštevati. 

4.2 Izbira mesta postavitve / razmere na mestu postavitve  

Razmere tal: podlaga mora biti sposobna nositi težo naprave, okolica pa mora biti sposobna 

normalnega ponikanja padavin. V kolikor ni zagotovljeno, da sta podtalnica in slojna voda 

vedno pod nivojem dna rezervoarja, je potrebno predvideti varovalo vzgona skladno s 

predpisi proizvajalca. Rezervoarji serije Ecoflo so preverjeni za vgradnjo v podtalnico in se 

lahko uporabijo v kolikor ob vgradnji v gradbeni jami ni podtalnice, se ne prekorači 

maksimalno dovoljena višina podtalnice in se uporabi predpisan zasipni material. Obenem je 

potrebno rezervoarje skrbno vgraditi. Pri odstopanju od teh navodil je potrebno krajevno 

primerljivo dokazilo o varnosti postavitve.    

Lega do zgradb: rezervoarji ne smejo biti kasneje nadgrajeni z zgradbami in morajo imeti 

najmanj en meter stranskega odmika od zgradb. Pri izkopih pod dnom temeljev je potrebno 

upoštevati DIN 4123.  

Posebnosti: drevesa, obstoječa napeljava, podzemni toki voda, viseče lege in podobno je 

potrebno ob vgradnji upoštevati tako, da se prepreči morebitne nevarnosti.  

4.3 Gradbena jama 

Površina, ki je potrebna za vgradnjo se izračuna iz širine in dolžine naprave. K temu je 

potrebno dodati 50 cm delovnega prostora okoli naprave ter upoštevati naklone gradbene 

jame (45°- 80°, DIN 4124). Globina se dobi iz velikosti rezervoarja, lege priklopov, 

maksimalno dovoljene zasipne višine in višine tampona, ki je cca 20 cm. 

4.4 Zasipni material 

Zasipni material mora imeti strižno trdnost, sposoben zatesnjevanja, propusten, varen pred z 

zmrzaljo in brez delov z ostrimi robovi. Vsebuje lahko samo zelo majhen del gline in mulja. 

Ta pogoj izpolnjuje na primer gramoz (okrogla zrna granulacije 0/32 ali 2/16). Izkopani 

material ali polnilni pesek ponavadi ne izpolnjujeta zahtevanih pogojev.   

4.5 Izvedba vgradnje 

− Tampon iz polnilnega materiala je potrebno narediti v potrebni višini. Posamezne 

plasti se naredijo z 10 cm nanosi in stisnejo (z ploščatim vibratorjem ali tremi hodi 

ročnega teptalca mase 15 kg po plasti).Površina mora biti vodoravna in rezervoarje je 

potrebno višinsko korektno vgraditi. To je zelo važno za kasnejše brezhibno delovanje 

naprave, saj je delovanje zasnovano na pretoku s pomočjo prostega padca.    

− Rezervoarje in sestavni dele je potrebno preveriti na nepoškodovanost. 

− Dvigovanje, polaganje rezervoarjev na podlago v gradbeni jami je potrebno izvesti 

brez udarcev.   

− Poviške jaškov (dovoljeni so samo jaški istega proizvajalca) nataknite in preverite 

višine.  

− Za fiksiranje rezervoarjev se uporabi sidranje na dnu rezervoarja (Ecoflo Compact, 

filtrni rezervoar) ali pa se le ti napolnijo do polovice z vodo (predčistilni rezervoar, 

BlueLine II, Monolith II).   
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− Zasip / tesnjenje spodnjega dela gradbene jame: zasipni material se nanaša v 

plasteh po 10 cm v širini najmanj 30cm okrog rezervoarjev in se stisne s pomočjo 15 kg 

ročnega teptalca (zelo oprezno s strojnim teptalcem). Naredi se eno stiskanje po plasti.   

− Po izvršenem zasipu / tesnjenju spodnjega dela jame se položijo vtočne in 

povezovalne cevi, po potrebi še dodatne odzračevalne cevi  ter nataknejo poviški 

(dovoljeni so samo proizvajalčevi).  

− Zasip / tesnjenje naredite do cca 20 cm pod gornji rob terena tako kot pri spodnjem 

delu zasipa. Pri tem posebej pazite da vtočno povezovalne cevi ostajajo brez napetosti 

in poškodb.  

− Končni zasip lahko naredite z izkopanim materialom ali rastno zemljo. 

 

4.6 Zagon  

Pravilni zagon naprave predvideva da so upoštevane in izpolnjene naslednje točke: 

- Odzračevanje nad streho (efekt dimnika) ali enakovredna povezava, ki je povezana z 

vtočno cevjo v predčistilni rezervoar.  

- Prezračevanje skozi odprtine in / ali prezračevalne cevi filtrnega rezervoarja.   

-   Primeren preprečevalec vhoda motečih snovi v predčistilnem rezervoarju (npr. 

lamelni filter).  

- Vtočni žlebovi in delilna plošča morajo biti korektno naravnani in sposobni 

normalnega delovanja.  

 

4.7 Zagon – zapisnik  

Uporabnik mora biti po zagonu obveščen o zahtevah normalnega obratovanja in posebej 

opozorjen na navodila v poglavju 3. Prav tako mu je potrebno predati ta navodila. Prejem 

navodil in seznanitev z zahtevami uporabnik potrdi s podpisom na zapisniku. Priporočamo, 

da se izpolni „podatkovni list“ z vsemi važnimi podatki (serijska številka, številka dobavnice) 

za morebitno poznejšo uporabo (uveljavljanje garancije, subvencij,…). 
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5. Opcija: jašek za črpalko 

 Pozor: pred popravili odklopite napajanje elektrike! 

 

5.1 Obseg dobave 

Jašek za črpalko 

1x črpalka z 5m priključnega kabla, zaščita pred suhim tekom in vtikač (220V/50Hz),  

Cevne povezave v jašku, priklop fiting na PE cev 25 mm,  

Tesnilo DN50 za cev zaščite kabla, predmontirano.  

 

5.2 Navodilo za vgradnjo 

Črpalka skupaj s cevnimi povezavami je v jašku za črpalko pred-montirana.  

 

Polaganje kabla: krmilni kabel potegnite skozi zaščitno (DN 50/DN100). Pri tem pazite da 

zaščitite vtikač pred vlago. Celotno izvedbo cevi naredite tako, da je možen poznejši izvlek 

napajalnega kabla.   

 

5.3 Tehnični podatki črpalke 

Moč 0,37 kW 

Dvižna višina max. 7 m 

Kapaciteta  max. 180 l/min 

 

5.4 Važna varnostna navodila 

• V normalnem delovanju nikoli ne izvlečite vtikača. 

• Pred izvajanjem popravil ali vzdrževanja vedno odklopite napajanje.. 

• Priklop čistilne naprave na električno omrežje sme narediti samo podjetje, ki im 

elektro strokovnjake.. 

--> predvidite FI-zaščitno stikalo 30 mA  

--> preverite nemoteno delovanje elektrinega priklopa (PE-zaščitno stikalo deluje?)  

• Montažo, zagon in vzdrževanje naj opravlja samo pooblaščeno in izšolano 

podjetje. Pravilno delovanje čistilne naprave je potrebno redno preverjati (najboljše 

2x na leto) v okviru vzdrževanja oziroma vzdrževalne pogodbe  

• Jašek za črpalko je stalna električna naprava, ki jo je potrebno kot ostale takšne 

naprave vsake 2. leti preveriti. To opravi strokovnjak, priporoča pe se izvedba meritev 

upora izolacije, upora ozemljitev in enakovredne napetosti.  
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6. CE izjava o lastnostih (angleška) 
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PREMIER TECH AQUA GmbH        Service-Hotline: 030-44 01 38 30 (9-16 Uhr)  
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7. Dnevnik delovanja naprave Ecoflo®  
 

Datum Opazovanja / posebni dogodki  

Opravljena vzdrževalna dela / odvoz mulja 

(v- in iztoki v redu? Količina mulja? Izpad energije?, napake? itd.) 
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Podatkovni list vaše Ecoflo male čistilne 
naprave  
Prosimo uporabite ta list za zapis najvažnejših podatkov vaše male ćistilne naprave. S pomočjo teh 

podatkov vam lahko vaš pooblaščeni vzdrževalec ali pa prodajalec zelo hitro pomaga pri kakršnih koli 

težavah. Upoštevajte tudi, da so ti pofatki obvezni pri uveljavljanju kakršne koli garancije za to napravo.  

 

Tip naprave: ____________________________________________ 

PREMIER TECH AQUA -

številka dobavnice : ________________________ Datum zagona   ___________________________ 

alternativno:  
datum dobave, + dobavitelj _______________________ 

Vzdrževanje 
opravlja :  ___________________________ 

Serijska št. prediščenja      
(glej tipsko tablico na  

rezervoarju) __________________________________________________________________ 

Serijska št. filtrnega 
rezervoarja  
(glej tipsko tablico na rezervoarju) __________________________________________________________________ 

 

Tipska tablica (PRIMER!) 
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Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 
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Es sind bei Planung und Einbau die einschlägigen Normen und andere Regelwerke sowie die 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 


