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one2clean
Пречиствателна станция 
подходяща за обекти с натоварване 
от 2 – 20 еквивалент жители
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One2Clean работи на SBR принцип – био реактор с циклична последователност. Процесът на 

пречистване е изцяло аеробен (аерация във всички зони). Съоръжението прави два цикъла 

на ден. Всеки цикъл има 3 фази и е с обща продължителност 12 часа. Фазите са:

One2Clean e система за пречистване на отпадъчни води, производство на фирма 

GRAF - Германия. Тя е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от 

източници като къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, 

които не са свързани към местната канализационна система. Основните източни-

ци на отпадъчните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения - тоалетни, 

бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

One2Clean отговаря на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пре-

чиствателна станция. Пречистването се осъществява в един резервоар и в една 

камера. Това елиминира нуждата от помпени процеси и връщане на утайката. Отпа-

дъчната вода, постъпваща в системата, се активира моментално (липса на миризми) 

и процесът на пречистване започва незабавно. 

В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси и дви-

жението на водата се осъществяват от една еърлифтна помпа, компресор за въздух 

и мембранен аератор. Те се управляват от микропроцесор, който активира компре-

сора и разпределя въздуха в системата.

Показатели на пречистванеТехнически характеристики на малките системи

Показател Изисквания в 
Германия

Изисквания в 
България

Показатели на 
One2Clean

Ефективност на 
процеса

БПК5 20 мг/л 25 мг/л 5 мг/л 99%

ХПК 90 мг/л 125 мг/л 26 мг/л 96%

НВ 50 мг/л 35 мг/л 6 мг/л 99%

NH4-N 10 мг/л – 0,4 мг/л 99%

Брой 
жители

Обем
[ltrs]

Вместимост
[ltrs]

Дължина
[m]

Ширина
[m]

Височина
[m]

Консумация
[kWh/day]

Маса
[kg]

3 2 700 1 х 2700 2,10 1,60 2,05 0,25 120

5 3 750 1 х 3750 2,30 1,80 2,25 0,30 150

7 4 800 1 х 4800 2,30 2,00 2,45 0,35 185

9 6 500 1 х 6500 2,40 2,20 2,75 0,72 220

Фаза 1 – Аерация (10 часа)
Отпадъчните води постъпват директно 
в биологичната зона без необходимост 
от помпени процеси. Аерацията на 
целия резервоар води до незабавното 
активиране на отпадъчните води. 
Микроорганизмите започват биоло-
гичния процес на пречистване неза-
бавно.

Фаза 2 – Седиментация (2 часа)
Аерацията спира и активната 
утайка се утаява на дъното на ре-
зервоара. Зоната за пречистената 
вода е обособена в горната част на 
резервоара.

Фаза 3 – Отвеждане на 
пречистената вода
Чистата вода се отвежда 
от системата и процесът 
на пречистване може да 
започне отново.
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Опция за отвеждане в дренажен тунел

Пробна шахта

Еърлифт за чиста вода

Тръбен аератор

Маркуч за въздух

Преградна стена

стр. 16AC

CESS DOM
E

A
CCESS  DOM

E

Предимства на пречиствателна станция One2Clean

zz Изключително високо ниво на пречистване - 99%

zz СЕ сертифицирана технология - PIA 2013-181B14

zz Бързо и лесно монтиране на станциите без допълни-

телно укрепване и бетониране (бетонни подложки, 

бетонни стени и т.н.)

zz Изцяло биологичен принцип, при който пречистена-

та вода може да се използва за напояване на трев-

ни площи или да се заусти в отворен водоизточник 

(река, дере, дъждовен канал и т.н.)

zz Изцяло аеробна технология, при която няма отделя-

щи се миризми

zz Голяма буферна зона за пикови натоварвания и дни 

с пренатоварване

zz Изключително малко утайки и относително рядкото 

им почистване – на 2 години веднъж

zz Позволява изхвърляне на тоалетната хартия в тоа-

летната чиния

zz В съоръжението няма подвижни части и електри-

чески елементи

zz Няма вентилационни тръби, излизащи над терена

zz Изключително ниски експлоатационни разходи

zz Интегрирана самопочистваща шахта за проби и мо-

ниторинг

zz Гарантирано качество и произход – GRAF (Германия)

99%

ПРЕЧИСТВАНЕ



Klaro Easy
Пречиствателна станция 
подходяща за обекти с натоварване 
от 2 – 1000 еквивалент жители
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Пречиствателната станция Klaro Easy работи на SBR принцип – еърлифтна техно-

логия. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички проце-

си и движението на водата се осъществяват от компресор за въздух, мембранни 

аератори и еърлифтни помпи. Те се управляват от микропроцесор, който заедно 

с компресора и всички други технически компоненти са поместени в компактно 

табло за управление. LCD дисплей показва работното време на отделните устрой-

ства. Всяка грешка се показва визуално и с аудио аларма. 

Същественото предимство на тази технология се състои в това, че притокът на 

отпадъчни води постъпва в буферен резервоар, където сензор за входното на-

товарване отчита пиковете и спадовете, в следствие на което системата авто-

матично променя режимите си на работа спрямо него. Бързото адаптиране на 

съоръжението осигурява оптимално натоварване с постоянен и равномерен ка-

чествен процес.

Процесът на пречистване се осъществява в две камери – буферна камера и био камера. Отпадъч-

ните води постъпват в буферната камера, която има следните функции – буфер за неравномерен 

приток, съхранява първичните и вторични утайки и задържа плуващите вещества. След това 

водата контролирано постъпва в био камерата (SBR реактора), където биологичното пречиства-

не се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Съоръжението 

прави четири цикъла на ден. Всеки цикъл има 5 фази и е с обща продължителност 6 часа. Те са: 

Показател Изисквания в 
Германия

Изисквания в 
България

Показатели на 
Klaro Easy

Ефективност на 
процеса

БПК5 20 мг/л 25 мг/л 6 мг/л 98%

ХПК 90 мг/л 125 мг/л 48 мг/л 92%

НВ 50 мг/л 35 мг/л 7 мг/л 97%

Брой 
жители

Обем
[ltrs]

Буферен 
резервоар

Био
камера

Дължина
[m]

Ширина
[m]

Височина
[m]

Консумация
[kWh/day]

10 5 400 2 700 2 700 4,20 1,60 2,05 0,94

16 7 500 3 750 3 750 4,60 1,80 2,25 1,20

22 9 600 4 800 4 800 4,60 2,00 2,45 1,35

28 13 000 6 500 6 500 4,80 2,20 2,75 1,44

32 15 000 7 500 7 500 4,60 1,80 2,25 1,65

44 19 200 9 600 9 600 10,00 2,00 2,45 2,48

50 26 000 13 000 13 000 10,00 2,20 2,75 3,52

Фаза 1
Зареждане на  
био реактора  
(10 – 20 мин.)

Фаза 2
Аерация  
(200 – 250 мин.)

Фаза 3
Седиментация  
(90 мин.)

Фаза 4
Отвеждане на 
пречистената вода 
(10 – 20 мин.)

Фаза 5
Връщане на  
утайката (2 мин.)

Показатели на пречистване

Технически характеристики на малките системи
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Опция за отвеждане в дренажен тунел

стр. 16AC

CESS DOM
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Предимства на пречиствателна станция Klaro Easy

zz Високо ниво на пречистване - 98%

zz СЕ сертифицирана технология - PIA 2013-181B14

zz Автоматична смяна режима на работа спрямо входното натоварване 

zz Монтаж без допълнително укрепване и бетониране 

zz Пречистената вода може да се използва за напояване на тревни площи или да 

се заусти в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал и т.н.)

zz Аеробна технология, при която няма отделящи се миризми 

zz Голяма буферна зона за пикови натоварвания и  дни с пренатоварване 

zz Малко остатъчна утайка и почистване на дълъг период – веднъж в годината

zz Позволява изхвърляне на тоалетната хартия в тоалетната чиния 

zz В съоръжението няма подвижни части и електрически елементи 

zz Няма вентилационни тръби, излизащи над терена 

zz Опция за увеличаване капацитета на съоръжението - модулен принцип

zz Изключително ниски експлоатационни разходи 

zz Гарантирано качество и произход – GRAF (Германия)

Опции

zz Отстраняване на фосфор (Р)

zz Отстраняване на азот (N)

zz Обеззаразяване на водата (UV лампа)

zz SMS известяване при грешка

zz On-line наблюдение и контрол

zz Система за поддържане на биомасата



Anaerobix
Анаеробна пречиствателна станция 
подходяща за обекти с натоварване 
от 2-20 еквивалент жители

Опция за отвеждане 
в дренажен тунел стр. 16

AC

CESS DOM
E

A
CC E S S  D O M

E
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Брой 
жители

Обем
[ltrs]

Вместимост
[ltrs]

Дължина
[m]

Ширина
[m]

Височина
[m]

Маса
[kg]

6 2 700 1 х 2 700 2,10 1,60 2,05 160

10 3 750 1 х 3 750 2,30 1,80 2,25 185

15 4 800 1 х 4 800 2,30 2,00 2,45 210

20 6 500 1 х 6 500 2,40 2,20 2,75 265

Показател Средно Максимум

БПК5 51,2 % 71,6 %

НВ 85,0 % 93,0 %

Пречиствателната станция Anаerobix е подходяща за обекти с непостоянно обитаване 

– тип вила. Системата работи с био филтър на принципа на гравитацията и естествени-

те природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване 

с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия.

Големият обем на резервоара осигурява 

бързо успокояване на постъпващите в него 

отпадъчни води. По този начин твърдите 

вещества, съдържащи се в мръсните води, 

се утаяват, а по-леките частици се задър-

жат на повърхността. След това водата пре-

минава през био филтъра, който осигурява 

голяма повърхност и подходящи условия за 

развитие и размножаване на бактериите. Те 

от своя страна се хранят от съставките на 

мръсната вода, което води до нейното 

пречистване.

Технически характеристики на Anaerobix

Ефект на пречистване на Anaerobix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БЕЗ ТОК
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Септични 
резервоари

Опция за отвеждане 
в дренажен тунел стр. 16

AC

CESS DOM
E

A
CC E S S  D O M

E

Септичните резервоари с частично биологичен процес се използват да улавят утайките, 

плаващите мазнини и лесните за отстраняване вещества. Те могат да бъдат с две или с три 

камери. Пречистването е основно механично и частично биологично. За осъщестяването 

му е необходим оразмерителен обем от 500 л на човек. При такова оразмеряване отпадъч-

ната вода преминава приблизително за 3 дни през системата. Това позволява на микроор-

ганизмите в отпадъчната вода частично да разградят органичния отпадък в допълнение 

към чисто механичното пречистване.

Брой
жители

Обем
[ltrs]

Камера 1 Камера 2 Дължина
[m]

Ширина
[m]

Височина 
[m]

Маса
[kg]

5 2 700 1 580 960 2,10 1,60 2,05 160
7 3 750 2 210 1 330 2,30 1,80 2,25 185
9 4 800 2 800 1 750 2,30 2,00 2,45 210

13 6 500 3 780 2 370 2,40 2,20 2,75 265

Технически характеристики на двукамерни септични резервоари

zz Работят изцяло без електричество

zz Голям обем за съхранение на утайките 

zz Позволява изхвърлянето на  

тоалетната хартия в тоалетната чиния

zz Високотехнологичен метод на  

производство на резервоара

zz Телескопична шахта с ПП капак  

за пешеходци (до 150 кг)

zz Високоякостният оребрен корпус  

позволява монтирането на станциите  

без допълнително укрепване (бетониране) 

Предимства на Anaerobix и Септичните резервоари

zz Минимална поддръжка -  

почистване веднъж годишно

zz Без допълнителни консумативи

zz Бърза и лесна инсталация и лесен 

достъп за ревизиране 

zz Не се влияе от периодите на от-

съствие (отпуски и ваканции) 

zz Възможност за работа при нерав-

номерен приток (пикове и спадове)

zz Компактни размери и малко тегло

zz Конкурентни цени

zz Складова наличност

ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
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zz Механични сита и решетки

zz Помпени инсталации

zz Mиксери за хомогенизиране 

zz Аериращи системи

zz Носещ материал за биомаса

zz Въздуходувки и вакуум помпи

zz Винтови преси

zz Третиране на утайки

zz Сепариране на пясък

zz Ламелни сепаратори

zz UV обеззаразяване

zz Табло за управление

Оборудването за бетонни пречиствателни станции е модулно и позволява да бъде съобразено с конкрет-

ните особености на всеки проект. При проектирането и изграждането се следва индивидуална техноло-

гична схема в зависимост от големината, формата и изискванията за пречиствателното съоръжение.

Брой  
жители

Натоварване
[m³/day]

БПК5

[kg/day]
Водно ниво 

[m]
Буфер/утаител 

[m]
Био камера 

[m]
Консумация 

[kWh/day]

100 15 6 2,50 2,80 x 2,90 2,80 x 2,90 15

200 30 12 2,75 2,80 x 5,40 2,80 x 5,40 22

300 45 18 3,00 2,80 x 7,50 2,80 x 7,50 31

400 60 24 3,00 5,50 x 4,90 5,50 x 4,90 43

500 75 30 3,00 5,50 x 6,40 5,50 x 6,40 55

600 90 36 3,00 5,80 x 6,60 2 x 2,80 x 7,50 76

700 105 42 3,00 11,20 x 3,90 2 x 5,50 x 4,30 104

800 120 48 3,00 11,20 x 4,50 2 x 5,50 x 4,90 125

900 135 54 3,00 11,20 x 5,00 2 x 5,50 x 5,50 152

1000 150 60 3,00 11,20 x 5,60 2 x 5,50 x 6,40 168

* Размерите са примерни и могат да се съобразят според индивидуалните особености на всеки проект.

Технически характеристики на SBR пречиствателни станции

Оборудване за бетонни 
пречиствателни станции
Капацитет до 10 000 еквивалент жители

Мембранна аерираща 

система

Еърлифтна помпа Табло за управление

Бетонен резервоар
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Оборудване за третиране на 
промишлени отпадъчни води

Флотационни инсталации

11
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Флотацията е физико-химичен метод за третиране на 

силно замърсени отпадъчни води. Използва се главно за 

третиране на промишлени и индустриални отпадъчни 

води или като начален етап при третирането на битово-

фекални отпадъчни води.

Флотаторите се използват в пречиствателни станции на 

мандри, месокомбинати, кланици, животновъдни ферми, 

консервни фабрики, преработвателни предприятия за 

производство на храни, механични цехове с отпадъчни 

води, съдържащи масла, мазнини и нефтопродукти, ра-

финерии, минна индустрия, производство на целулоза,  

хартия и т.н.

Други съоръжения за третиране на промишлени води

zz Ротативни решетки – за отстраняване на механични 

замърсители

zz Филтър преси – за обезводняване на утайки

zz Дозиращи системи 

zz Пясъчни филтри

zz Системи с обратна осмоза - за силно замърсени  

инфилтрирани отпадъчни води от сметища

Флотационна инсталация Ротативна решетка Обратна осмоза
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Система за дъждовна вода  
подходяща за поливни цели

Системата Garden Comfort е подходяща за събиране и 

използване на дъждовни води, както и на преработени 

отпадъчни води след пречиствателно съоръжение. 

Системата включва

zz Integra INOX потопяема помпа със защита срещу  

работа на сухо и автоматична старт/стоп функция

zz Плаващо засмукване с филтър

zz 10 м маркуч, устойчив на налягане

zz Кутия с бърза връзка (за водата)

zz Универсален филтър

zz Система за контрол на входния поток

zz Сифон за преливане и преграда срещу гризачи

Integra Inox помпата се контролира чрез датчик за наля-

гане и при спад на налягането тя се включва, а при високо 

налягане се изключва. 

Помпа Integra INOXУниверсален филтърБърза връзка

Универсалният филтър е интегриран в гърлото на резер-

воара. Той е с пропускливост 100% на водата. Подходящ 

при свързване на преливника на резервоара с дренажна 

система или в канализационната мрежа.

Характеристики на Универсален филтър

zz За покривни площи до 350м2 

zz Спестяваща място технология – вътре в резервоара

zz Минимална денивелация м/у входа и изхода – 250 мм

zz Големина на мрежата – 0,35 мм

zz Вход DN 100

zz Изход DN 100

Характеристики на помпата

zz Мощност    – 600W / 230V

zz Максимално налягане   – 4.0 bar

zz Максимален дебит   – 3000 l/h

zz Максимален воден стълб – 40 m

zz Входна тръба   – 1”

zz Изходна тръба  – 1” ¼ 

zz Маса    – 14,50 kg

zz Максимално потапяне  – 10 m 

1 2 3
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ТОП ПРОДУКТ

Системата е подходяща за 

напояване на градината.

2

3
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ПРОФЕСИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Система за ползване на дъждовната вода за 

битови нужди (тоалетни и перални) и за поливане. 

1

2



ECO Plus и Professional
Системи за дъждовна вода  

подходящи за битови нужди и поливни цели

си
ст

ем
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за
 д

ъж
д
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на

 в
од

а

Системите са оборудвани с патентована филтър техно-

логия и приемен резервоар за вода, монтиран в къщата 

с автоматичен превключвател от дъждовна вода към 

основния водоизточник (питейната вода) и обратното. 

Professional има микропроцесорно управление и цифров 

дисплей за нивото на водата в резервоара, както и авто-

матизирани изплакващи интервали за приемния резер-

воар и за филтъра. 

Системата включва (Professional)

zz Водоснабдено контролно табло Aqua-Center-Silentio

zz Плаващо засмукване с филтър и възвратен клапан

zz Смукателна тръба 12 м

zz Вътрешен Optimax филтър със система за автоматич-

но чистене на филтъра Opticlean

zz Система за контрол на входния поток

zz Сифон за преливане и преграда за гризачи

Характеристики на Optimax филтър

zz За покривни площи до 350м2

zz Спестяваща място технология – вътре в резервоара

zz Осигурява над 95% пропускливост на вода

zz Минимална поддръжка (самопочистващ)

zz TUV – тестван по германски стандарти

zz Минимална денивелация м/у входа и изхода – 165 мм

zz Големина на мрежата – 0,35 мм

zz Прозрачен капак за добра видимост на филтъра

zz Вход DN 100

zz Изход DN 100

Табло за управление (Professional)

Компактно и напълно шумоизолирано табло, в което са 

поместени:

zz Тиха многостъпална самозасмукваща центробежна помпа

zz Резервоар за питейна вода

zz Вградена защита против работа на сухо

zz Датчик за налягане

zz Нормално затворен трипътен вентил

zz Микропроцесорно управление

zz Дигитален дисплей

zz Вграден преливник

Характеристики на помпата

Тип Мощност Максимално 
налягане

Максимален 
дебит

Максимален 
воден стълб

Макс. височина 
на засмукване

Макс. дължина 
на засмукване

15/4 0,66 kW 3,50 bar 3600 l/h 35 м 3 м 15 м

25/4 0,80 kW 4,30 bar 4200 l/h 43 м 3 м 15 м

50л 50л

20л

14л

10л

10л

9л
6л

6л

WC

Пране

Поливане

Чистене

Къпане

Миене
чинии

Лична
хигиена

Готвене/
пиене

Други

Може да се замени с дъждовна вода

Незаменима питейна вода

Табло за управлениеOptimax филтър1 2

Средна дневна консумация на вода  

на един човек в домакинството (около 175 л)
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250mm 500mm 750mm

Подходящ за отводняване 
на частни имоти

Ако наблизо няма река, дере, канавка или подходящо 

място за заустване на пречистените или дъждовни води, 

тогава можете да използвате дренажните системи GRAF. 

Задължително е почвата, в която ще се монтират, да е 

с подходящи просмуквателни свойства и на достатъчно 

голямо разстояние от подпочвените води (най-малко  

80 см).

Характеристики на дренажния тунел

zz Вид   -Infiltration Tunnel lorry

zz Обем    -300 л

zz Дължина  -1220 мм

zz Ширина  -800 мм

zz Височина  -510 мм

zz Маса   -11 кг

Материал – 100% полипропилен (PP)

Възможност за връзки – DN 100/150/200/300

Максимално натоварване kN/m2 Kg/m2

Краткосрочно 100 10 200

Дългосрочно 59 6 000

При 750 мм покривна настилка над тунела се гарантира товароносимост до 60 тона (тежкотоварни автомобили). 

Монтажът на дренажния тунел може да е в един ред, два реда и т.н., в зависимост от желания капацитет за съх-

ранение.

Условия за монтаж Без трафик Автомобили
до 3,5 т

Камиони до 
12 т (SLW 12)

Камиони до 
30 т (SLW 30)

Камиони до 
40 т (SLW 40)

Камиони до 
60 т (SLW 60)

мин. земно покритие 250 мм 250 мм 500 мм 500 мм 500 мм 750 мм

макс. земно покритие 3740 мм 3490 мм 3240 мм 2740 мм 2490 мм 1740 мм

макс. дълбочина на монтаж 4250 мм 4000 мм 3750 мм 3250 мм 3000 мм 2250 мм

лекотоварни автомобили 
до 3,5 т

тежкотоварни автомобили 
до 40 т

тежкотоварни автомобили 
до 60 т
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Един дренажен тунел замества приблизително 36 м 

дренажни тръби.



Дренажен блок
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250mm 500mm 800mm

Подходящ за отводняване  
на обществени и индустриални имоти

Дренажните блокове се използват за отвеждане на води 

(дъждовни и пречистени), когато наблизо няма подходя-

що място за заустване (река, дере, канавка и т.н.). 

Лесният за монтаж, висококачествен дренажен блок е 

идеален за употреба в обществени и индустриални пло-

щи. Благодарение на високата издръжливост на нато-

варване, площта над системата може да се използва за 

паркинг пространство, входна площадка или складово 

пространство – няма ограничения.

Характеристики на дренажния блок

zz Вид   -ECO Block Inspect Flex

zz Обем    -205 л

zz Дължина  -800 мм

zz Ширина  -800 мм

zz Височина  -320 мм

zz Маса   -8 кг

Материал – 100% полипропилен (PP)

Стандартни връзки – DN 100/150/200, 

Опция за връзки – DN 300/400/500

Максимално натоварване kN/m2 Kg/m2

Краткосрочно 100 10 200

Дългосрочно 59 6 000

Дренажната система може да бъде монтирана в редове или в блок форма от 1 до 14 реда, на максимална дълбо-

чина 5 м и на минимум 80 см над подпочвените води. Обемът на системата се определя от водното количество и 

от попивателните свойства на почвата. Отделните блокове се свързват с бързи връзки.

Стабилната колонна структура гарантира високата издръжливост на натоварване при 800 мм покривна настилка. 

Условия за монтаж Без трафик и 
МПС до 3,5 т

Камиони до 12 т 
(SLW 12)

Камиони до 30 т 
(SLW 30)

Камиони до 40 т 
(SLW 40)

Камиони до 60 т 
(SLW 60)

мин. земно покритие 250 мм 500 мм 500 мм 500 мм 800 мм

макс. земно покритие 2750 мм 2750 мм 2500 мм 2250 мм 2000 мм

макс. дълбочина на монтаж 5000 мм 5000 мм 5000 мм 5000 мм 5000 мм

макс. брой редове 14 13 13 13 13

лекотоварни автомобили 
до 3,5 т

тежкотоварни автомобили 
до 40 т

тежкотоварни автомобили 
до 60 т
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Дренажният блок може да побере 3 пъти обема на 

конвенционален чакълен дренаж. Един модул (8 кг) за-

мества приблизително 800 кг чакъл. 



Каломаслоуловители
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Каломаслоуловителят служи за отделяне на нефтопро-

дуктите (масла, горива и т.н.) и утайките (пясък, кал и 

т.н.), съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му 

е наложително при паркинг пространства, бензиностан-

ции, автомивки и там, където стопанските дейности се 

извършват с автомобили. 

Сепараторът е съставен от две камери. В първата каме-

ра по гравитачен път се отделя калната утайка от вода-

та. Във втората камера, поради по-малката си плътност, 

петролните продукти се отделят от водата и остават на 

повърхността й. 

Сепараторите се разделят на два класа:

zz Клас I – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коа-

лесцентен филтър, който задържа петролните продук- 

ти и пречиства водата до висока степен, достатъчно 

за да бъде заустена в отворен водоизточник в приро-

дата (река, дере и т.н.).

zz Клас II – филтриране до 100 mg/l. В сепаратора няма 

микрофилтър и водата може да бъде отведена само в 

канализационната система.

Обемът на сепараторите зависи от скоростта на водата и 

от нейния дебит.

Капацитетът на предлаганите от нас каломаслоуловите-

ли е от 1,5 до 150 л/с.

В зависимост от нуждите и натоварването, сепараторът 

може да бъде с байпас - превишаващите капацитета на 

сепаратора входящи води преминават директно през 

байпаса към изхода на съоръжението.

Функция на коалесцентния филтър

1.   Течността съдържа и много фини капчици масло, чия-

то плътност не е достатъчно различна от тази на водата, 

за да се издигнат на повърхността в определеното време. 

Следователно тези капчици остават в излизащата вода.

2.   За отделянето на тези по-малки капчици се използва 

коалесцентен филтър, към който капчиците се прикреп-

ват и образуват маслен филм.

3.   С натрупването на малките капчици масло, масленият 

филм по филтъра става все по-дебел. Образувалите се 

достатъчно големи капки вече не могат да се придържат 

към филтъра и се отделят от него, издигайки се на по-

върхността заради разликата в плътността.

Каломаслоуловителите са проектирани съобразно 

изискванията на стандарта EN 858.

Дебит 
[ltrs/s]

Обем
[ltrs]

Кал
[ltrs]

Масло
[ltrs]

Дължина
[m]

Ширина
[m]

Височина
[m]

Маса
[kg]

1 – 3 2700 1560 950 2,10 1,60 2,10 180

3 – 6 3750 2210 1320 2,30 1,80 2,25 210

8 – 10 4800 2800 1750 2,30 2,00 2,50 260

10 – 15 6500 3750 2350 2,40 2,20 2,75 320Маслоуловител с филтър

Технически характеристики

21
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Допълнително оборудване

zz Коалесцентен филтър

zz Датчик с аларма за нивото на маслото

zz Датчик с аларма за нивото на утайката

zz SMS известяване 
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Технически характеристики

Carat S
Резервоари за подземен монтаж
подходящи за питейни и отпадъчни води

В продължение на повече от 50 години GRAF - Германия предлага висок клас поли- 

пропиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните  

заводи за такива изделия в света. GRAF използва най-новите методи на производ-

ство и прилага най-високите стандарти за качество при Carat S резервоарите. Мето-

дът на производство е уникален за резервоари с този голям размер. Те са направени 

от усилен полипропилен (Duralen®) - висококачествен материал, който е изключително 

твърд и удароустойчив. Процесът на инжектиране на суровия материал под високо налягане 

дава на продуктите несравнима стабилност и гарантира, че всички компоненти ще паснат - 

резултат, който не може да бъде постигнат с конвенционалните методи на производство. 

Carat S са изключително подходящи за подземен монтаж. Минималната степен на деформа-

ция и високата якост на материала осигуряват на резервоарите стабилност и дълъг експлоа-

тационен период.

Телескопична шахта с ПП капак за пеше-

ходци (зелен) – регулира се от 5 до 20 см; 

натоварване 150 кг; капак със заключващ 

механизъм; вътрешно Ø 600 мм; външно 

Ø 778 мм

Телескопична шахта с чугунен капак 

“class B” за лекотоварни автомобили  

(черен) - регулира се от 5 до 30 см; на-

товарване 3500 кг; вътрешно Ø 600 мм; 

външно Ø 850 мм

Удължение с уплътнение 400 мм

Обем
[ltrs]

Дължина
[mm]

Ширина
[mm]

Височина
[mm]

Височина на 
гърло [mm]

Вътрешно Ø на 
гърло [mm]

Маса
[kg]

2700 2080 1565 1400 610 / 285 650 120

3750 2280 1755 1590 610 / 285 650 150

4800 2280 1985 1820 610 / 285 650 185

6500 2390 2190 2100 610 / 285 650 220
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Предимства на Carat S резервоарите

zz Уникален метод на производство - шприц под високо налягане

zz Резервоар, направен от усилен полипропилен (Duralen®)

zz Телескопична шахта с капак – възможност за много лесно изравняване на капака с 

нивото на терена

zz Монтаж без допълнително укрепване или бетониране 

zz Издържа на натоварване от лекотоварни автомобили без допълнително бетониране

zz Вертикално оребряване от всички страни на резервоара

zz Висока устойчивост при подпочвени води - самоанкериращо устройство

zz Възможност за разделяне на резервоара на няколко камери

zz Възможност за модулно разширяване при скачане на резервоарите

zz Резервоарите са сертифицирани за съхранение на питейна вода

Условия за монтаж

Максимално земно покритиe 
(без подпочвени води и натоварване от автомобили)

1200 мм

Максимално натоварване от автомобили 3,5 т (по-високо натоварване при запитване)

Земно покритие при натоварване от автомобили 800 – 1200 мм

Стабилност при подпочвени води до средата на резервоара

Земно покритие при подпочвени води 800 – 1000 мм

Възможност за връзки DN 100 / 150 / 200

12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

Оребрено дъно – благодарение на многобройните ребра, 

основата на резервоара е изключително стабилна. Това 

позволява монтирането на резервоара при наличието 

на високи подпочвени води (до 2/3 от височината на 

резервоара). 

Самоанкериращо устройство – стабилизиращият пръстен 

с „H” профил има функцията както да усили резервоара, 

така и да предотврати изплуването му при високи 

подпочвени води. Обратният насип покрива изцяло 

„Н” профила и създава сили на натиск, които държат 

резервоара под земята при високи подпочвени води.

Телескопична шахта с капак – уплътненията и телеско-

пичната шахта позволяват лесно изравняване на капака 

с нивото на терена, дори и при наклон от 5°.

Въртящо се гърло - гърловината има възможност да се 

завърта в желаната посока (спрямо посоката на тръбите).

наклон до 5°
ре
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 д
о 

2
0

 с
м
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Условия за монтаж

Максимално земно покритиe 
(без подпочвени води и натоварване от автомобили)

1500 мм

Максимално осово натоварване 8 т

Максимално натоварване от автомобили 12 т (по-високо натоварване при 
запитване)

Земно покритие при натоварване от автомобили 800 – 1200 мм

Стабилност при подпочвени води до средата на резервоара

Земно покритие при подпочвени води 800 – 1200 мм

Възможност за връзки DN 100 / 150 / 200

Обем
[ltrs]

Дължина
[mm]

Ширина
[mm]

Височина
[mm]

Височина на 
гърло [mm]

Вътрешно Ø на 
гърло [mm]

Маса
[kg]

8 500 3500 2040 2085 610/ 285 600 355

10 000 3520 2240 2285 610/ 285 600 410
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Carat XL резервоарите са изработени от полиетилен по метода на ротационно леене. Това ги 

прави изключително подходящи за подземен монтаж. Минималната степен на деформация 

и високата якост на материала осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период на 

резервоарите.

Carat XL

тежко и сложно леко и лесно

12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

Технически характеристики

Резервоари за подземен монтаж
подходящи за питейни и отпадъчни води
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Предимства на Carat XL резервоарите 

zz Метод на производство - ротационно леене

zz Материал - полиетилен с висока плътност (HDPE)

zz По-лек в сравнение с бетонните и металните резервоари.

zz Телескопична шахта с капак – възможност за много лесно 

изравняване на капака с нивото на терена

zz Монтаж без допълнително укрепване или бетониране

zz Издържа на натоварване от тежкотоварни автомобили  

(до 40 тона) без допълнително бетониране

zz Вертикално оребряване от всички страни на резервоара

zz Висока устойчивост при подпочвени води -  

самоанкериращо устройство

zz Сертифицирани за съхранение на питейна вода
AC

CESS DOM
E

A
CC E S S  D O M

E



Предимства на Carat XXL резервоарите 

zz Телескопична шахта с капак – възможност за много лес-

но изравняване на капака с нивото на терена 

zz Опция за второ гърло с телескопичен капак

zz Монтаж без допълнително укрепване или бетониране

zz Издържа на натоварване от тежкотоварни автомобили 

(до 40 тона) без допълнително бетониране 

zz Вертикално оребряване от всички страни на резервоара 

zz Висока устойчивост при подпочвени води - самоанке-

риращо устройство 

zz Сертифицирани за съхранение на питейна вода

AC

CESS DOM
E

A
CCESS  DOM

E



Carat XXL

Условия за монтаж

Максимално земно покритиe 
(без подпочвени води и натоварване от автомобили)

1500 мм

Максимално осово натоварване 8 т

Максимално натоварване от автомобили 40 т (по-високо натоварване при запитване)

Земно покритие при натоварване от автомобили 800 – 1500 мм

Стабилност при подпочвени води до средата на резервоара

Земно покритие при подпочвени води 800 – 1500 мм

Възможност за връзки DN 100 / 150 / 200 (опция за DN 300)

Обем
[ltrs]

Дължина
[mm]

Ширина
[mm]

Височина
[mm]

Височина на 
гърло [mm]

Вътрешно Ø на 
гърло [mm]

Маса
[kg]

16 000 4 660 2 500 2 550 610 / 285 600 805

22 000 6 145 2 500 2 550 610 / 285 600 1 015

26 000 7 045 2 500 2 550 610 / 285 600 1 150

32 000 8 530 2 500 2 550 610 / 285 600 1 360

36 000 9 430 2 500 2 550 610 / 285 600 1 495

42 000 10 915 2 500 2 550 610 / 285 600 1 705

46 000 11 815 2 500 2 550 610 / 285 600 1 840

52 000 13 300 2 500 2 550 610 / 285 600 2 050

56 000 14 200 2 500 2 550 610 / 285 600 2 185

62 000 15 685 2 500 2 550 610 / 285 600 2 395

66 000 16 585 2 500 2 550 610 / 285 600 2 530

72 000 18 070 2 500 2 550 610 / 285 600 2 740

76 000 18 970 2 500 2 550 610 / 285 600 2 875

82 000 20 455 2 500 2 550 610 / 285 600 3 085

86 000 21 355 2 500 2 550 610 / 285 600 3 220

92 000 22 840 2 500 2 550 610 / 285 600 3 430

96 000 23 740 2 500 2 550 610 / 285 600 3 565

102 000 25 225 2 500 2 550 610 / 285 600 3 775
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Технически характеристики

Carat XXL резервоарите са изработени от полиетилен по метода на ротационно леене. 
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Резервоари за подземен монтаж
подходящи за питейни и отпадъчни води

Подходящи за съхранение на вода за противопожарни нужди.

Опции 

1.     Смукател от неръждаема стомана 

със съединител 75мм тип „щорц” 

2.     Вентилационен накрайник от 

неръждаема стомана 

3.     Стълба за достъп 

в резервоара

12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 12 t 40 t 60 t 30 t 

12 t 3,5 t 

1
1

2

2

3
3
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Производствена база "Атаро Клима" ЕООД - Пловдив
Пречиствателна станция за 80 работника

Изложбен център - Белоградчик
Пречиствателна станция за 40 посетители 

База НСОРБ - с. Гергини (Габрово)
Пречиствателна станция за 100 човека

Частен клиент - Габрово
Пречиств. станция за 8 човека + Система за дъждовна вода

Частен клиент - Пловдив
Пречиствателна станция за 5 човека + Дренажна система

Частен клиент - с. Розино (Сопот)
Пречиствателна станция за 5 човека

Хотелски комплекс - с. Дедево (Пловдив)
Пречиствателна станция за 60 човека

Мандра - Силистра
Пречиствателна станция за битови и производствени води
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Завод „Булминерал“ АД - Варна
Пречиствателна станция за 120 работника

Вила - с. Борики (Габрово)
Пречиствателна станция за 6 човека

Англо-Американско Училище - София
Преч. станция за 850 ученика + Доп. буфер за пренатоварване

Англо-Американско Училище - София
Преч. станция за 850 ученика + Доп. буфер за пренатоварване

Къща за гости - яз. Кърджали
Пречиствателна станция за 10 човека

Винарска изба с хотелски комплекс - Перущица
Пречиствателна станция за 60 човека

Прозводствена база „Оскар-Ел“ ЕООД - София
Пречиствателна станция за 20 работника + Помпена станция

Логистичен център „Гебрюдер Вайс“ ЕООД - с. Мусачево (София)
Пречиствателна станция за 50 работника
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Детски център „Музейко“ - София
Система за дъждовна вода + Помпена станция

Еднофамилна къща - яз. Искър
Пречиствателна станция за 4 човека + Резервоар за вода

Еднофамилна къща - с. Негушево (София)
Пречиствателна станция за 6 човека + Дренажна система

Еднофамилна къща - с. Войнеговци (София)
Пречиств. станция за 5 човека + Система за дъждовна вода

Еднофамилна къща - с. Долна Диканя (Перник)
Пречиствателна станция за 5 човека

Логистичен център „Юнивърсъл“ - София
Пречиствателна станция за 200 работника 
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Производствена база „Крина“ - с. Чепинци (София) 
Дренажна система за дъждовни води 

Хотелски комплекс - с. Лозенец (Бургас)
Поливна система

Складова база „Ингредиа Билд“ ООД - с. Казичене (София)
Пречиств. станция за 20 работника + Дренажна система

Хотелски комплекс - Радомир
Пречиствателна станция за 60 човека

Производствена база „Арон Райс“ ООД - Съединение (Пловдив)
Пречиствателна станция за 50 работника + Помпена инсталация

Спортна база на МФВС - с. Лобош (Радомир)
Пречиств. станция за 60 човека + Резервоари за питейна вода

Сметище - Харманли
Пречиствателна станция за 30 работника + Каломаслоуловител

Завод „ПФБ“ ЕООД - с. Варвара (Септември)
Пречиствателна станция за 120 работника
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Kонтакти
София, ул. Малашевска 1
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
web: www.pi-trade.com 

„ПИ Трейд“ ЕООД е официален представител на „GRAF“- Германия и „BMS“ - Ирландия – лидери в сферата на пречистване на отпадъчни води. Ние предоставяме бързи и качествени 

природосъобразни решения, насочени към един по-чист свят, едно по-здравословно място за живеене, един по-добър живот в хармония с природата!

Основните ни дейности са:

zz Проектиране, доставка и монтаж на модулни  

пречиствателни съоръжения за битови и промишлени води 

zz Събиране, пречистване и ползване на дъждовни води  

за битови и поливни нужди

zz Помпени инсталации и хидрофорни системи

zz Отводнителни и дренажни системи

zz Каломаслоуловители и мазниноуловители  

zz Рециклиране на води от автомивки за повторната им употреба

zz Абонаментно обслужване

Желанието ни е да реализираме проекти,  допринася-

щи за природосъобразен начин на живот, като предло-

жим комплексно и индивидуално обслужване към все-

ки клиент - от разработването на идейния проект, през 

неговото съгласуване до крайната му реализация.

За последните 5 години имаме над 500 монтирани 

съоръжения на територията на България.


