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biologické čistiarne

V Zagožen doo sa už 40 rokov staráme o vlastný vývoj a výrobu produktov šetrných k 
životnému prostrediu. Celý sortiment produktov na usporiadanie podzemnej 
infraštruktúry vonkajšieho okolia bytových domov je zhromažďovaný pod značkou 
AQUAcare.

Ponuka AQUAcare:
> biologické čistiarne Zagožen, typ AQUAmax® a PUROO ® ELEMENTS,
> kolektory pitnej vody, dažďovej vody a odpadovej vody AQUAstay,
> vsakovacie polia AQUAWAY
> Lapače oleja a tukov AQUAoil
> kanalizačné a sedimentačné šachty
> poklopy
> kanalizačné, drenážne rúry a tvarovky

> ochranné potrubia,

> vodomerné termo šachty
> vodovodné potrubia  a ventily.



biologické čistiarne
typ 1: PUROO®ELEMENTS

Údaje Prevádzka čistiarne
Čistiareň pracuje na princípe aktivovaného kalu podľa 
procesu čistenia SBR. Pri priemernej spotrebe vody 
prebehnú až 3 cykly za deň. Fázy čistenia:

V Zagožene sme našli riešenie, ako urobiť biologické 
čistiarne jednoduchými a spoľahlivými. Spolu s naším 
nemeckým partnerom ATB, ktorý pôsobí v oblasti 
čistiacich systémov pre biologické čistiarne, sme spojili 
tie najlepšie vlastnosti testovaných čistiarní. Pre čistiareň 
SBR sme vyvinuli jednoduchú a spoľahlivú technológiu.

Biologická čistiareň Zagožen typu PUROO® ELEMENTS je 
založená na aeróbnom čistení. V čistiacom zariadení je 
zabudovaný patentovaný a spoľahlivý guľový ventil. 
Čistiaci modul je riešený ako odnímateľné technologické 
zariadenie, ktoré je možné obsluhovať bez dodatočného 
vyprázdňovania komôr a je možné ho vybrať 
predchádzajúcim odskrutkovaním dvoch bezpečnostných 
skrutiek.

1. fáza napĺňanie– Odpadová voda prúdi do prvej komory 
(primárneho usadzovača), kde sa usadzujú nerozpustené 
látky. Cez otvor v deliacej stene potom odpadová voda 
preteká prepadom do SBR-oddelenia na dno SBR-
reaktora. Hladina vody je v celej čistiarni vyrovnaná.
2. fáza čistenie– Pri nízkej hladine vody mechanický 
plavákový ventil nasmeruje vzduch do prevzdušňovača, 
ktorý je inštalovaný na dne čistiarne (vykonáva sa 
aeróbne prevzdušňovanie). Prívod vzduchu do 
prevzdušňovača zabezpečuje dúchadlo (umiestnené vedľa 
ovládača), ktoré je napojené na prívodné potrubie 
vzduchu do čistiarne.

3. fáza usadzovanie– Nasleduje fáza usadzovania, kedy sa 

aktivovaný kal (kal) usadzuje na dne SBR komory.
4. fáza odstraňovanie– Patentovaný systém umožňuje 
vypúšťanie vyčistenej vody cez výstup z biologickej 
čistiarne bez použitia elektromagnetických ventilov. 
Čerpanie vyčistenej vody začína pomocou dúchadla pri 
dosiahnutí maximálnej hladiny vody v čistiarni, ktoré 
spína mechanický plavákový ventil.

ovládač

dúchadlo Potom sa hladina vody zníži na minimálnu úroveň, takže 
prívod vzduchu sa prepne späť do prevzdušňovača. 
Potom nasleduje opakovanie celého cyklu. Cyklus čistenia 
odpadových vôd závisí od uplynutého času a skutočnej 
výšky hladiny vody (prítoku do čistiarne). Patentovaný 
systém umožňuje návrat vratného kalu bez prídavného 
čerpadla.

Skriňa
PRVKY PUROO® čistiaci modul

PRVKY PUROO®guľový plavákový ventil

Komponenty čistiarne:
1 – primárna

usadzovacia nádrž,
2 – sekundárna n.

biologický
reaktor (SBR),

3 – mechanický plavákový 
ventil, 
4 – prepadová rúra, 

5 – sacia rúra, 

6 – rúrový prevzdušňovač, 

7 – vyrovnávacia nádržka

8 – výstupné potrubie.

4. fáza odstraňovanie 1. fáza napĺňanie

3. fáza usadzovanie 2. fáza čistenie



biologické čistiarne
typ 1: PUROO®ELEMENTS 

Výhody

Pretože nám záleží 
na budúcnosti vody.

Čistiaci výkon PUROO® ELEMENTS

Očakáva sa
hodnota (mg/l)

Parameter

BOD5 ≤25

KPK ≤ 100

BOD5- Biochemická 
potreba kyslíka na 5. deň
KPK - Chemická
potreba kyslíka

> vstavaný guľový plavákový ventil, ktorý
nahrádza solenoidové ventily,

> v tele čistiarne nie sú žiadne elektrické komponenty,

> už nainštalovaná základná nádržka na odber vzoriek

a možnosť modernizácie,

> nízka spotreba elektrickej energie 0,33 kWh/deň,

> bez ohľadu na to, či ide o nedostatočné zaťaženie

alebo vysoké špičky dodávky odpadových vôd,

PUROO® ELEMENTS sa jednoducho prispôsobí

všetkým okolnostiam,

> priame spojenie komôr s prepadovou rúrou
umožňuje lepší čistiaci výkon pri kolísavej záťaži,

> čistiaci modul je možné vytiahnuť bez dodatočného

vyprázdňovania komôr,

> možnosť zmeny počtu osôb na ovládači,

> čistiace zariadenie PUROO® ELEMENTS s

prídavným hladinovým spínačom AQUAswitch

umožňuje proces denitrifikácie,

čím sa zlepšujú parametre čistenej vody.

Čistiace zariadenie PUROO® je víťazom

Greentec Awards 2014

v kategórii „Voda a odpadová voda“.

Technické informácie

PUROO®
PRVKY

(PE)

Dĺžka rozmeru nádrže 
x šírka x výška x (mm)

Hmotnosť
(kg)

Počet osôb
(PE)

Objem
(l)

Výška 
prívodu

(mm)

Výška 
výstupu
(mm)

Vstup DN /

výstup (mm)

Výkon 
dúchadla

(kW)

2-5 2160x1750x2100 240 max. 5PE 3780 1560 1520 110/110 0,08

6 2460x1750x2250 270 max. 6PE 4750 1770 1560 110/110 0,08

8 3760 x 1750 x 2250 380 max. 8PE 7480 1800 1600 110/110 0,08

10 3760 x 1750 x 2250 380 max. 10PE 7480 1800 1605 110/110 0,08



biologické čistiarne
typ 2: AQUAmax®

Údaje Výhody
Okrem základných technických záruk sme chceli čistiaci 
prístroj Zagožen typu AQUAmax® ďalej vylepšovať 
početnými patentmi a unikátnymi technickými riešeniami, 
ďalej zlepšovať jeho funkčné možnosti a predlžovať jeho 
životnosť. Týmto spôsobom tiež zabezpečujeme:

Srdcom nášho radu produktov AQUAcare pre trvalo 
udržateľné vodné hospodárstvo je biologická čistiareň 
Zagožen typu AQUAmax®, ktorú sme vyvinuli v spolupráci s 
nemeckou spoločnosťou ATB.

Čistiace zariadenie pracuje podľa čistiaceho procesu SBR 
spôsobom regulovaného prevzdušňovania. Takto dokáže 
za jeden deň úplne biologickým spôsobom vyčistiť 150 l 
odpadovej vody na EO (populačný ekvivalent), a to do 
takej miery, že parametre vyčistenej vody na výstupe sú 
aj o polovicu lepšie ako požadované podľa zákona.

Čistiaci výkon AQUAmax®

Očakáva sa
hodnota (mg/l)

Parameter

BOD5 ≤15

ČKS ≤75

BSK5 - Biochemická
potreba kyslíka za 5 dní

KPK - Chemický
potreba kyslíka

> že patentovaný unikátny hladinový spínač
AQUAswitch®, ktorý je zabudovaný v potrubí čistiaceho
modulu AQUAmax®, sa pri dlhodobej prevádzke
minimálne opotrebováva, automaticky sa čistí a pracuje s
milimetrovou presnosťou (nemecký patent: DE 10 2005
028 764.6);

> že vďaka špeciálnej guľôčkovej technológii potrebuje
základná verzia čistiarne AQUAmax® na prevádzku o
jedno čerpadlo menej ako bežné SBR-systémy, čo zaisťuje
nižšiu pravdepodobnosť porúch a vyššiu bezpečnosť
prevádzky čistiarne (európsky patent: 04 010 152,9);

> že špeciálny splachovací systém zabraňuje vtekaniu
odpadovej vody do podzemnej vody až do úplného
ukončenia procesu čistenia (nemecký patent DE 100 57
378);

> unikátny sací princíp plnenia komôr, ktorý zabraňuje
spätnému toku aktivovaného kalu do čistenej vody
(nemecký patent: DE 199 07 980).

V postihnutých oblastiach, kde je kvalita vyčistenej vody 
obzvlášť dôležitá, vám úpravňa AQUAmax® umožňuje 
poskytnúť dodatočnú úroveň denitrifikačného čistenia.

Nádrž čistiarne AQUAmax® je možné osadiť už pri 
výstavbe objektu a pripraviť ho na následnú inštaláciu 
čistiaceho modulu. Až do finálnej fázy výstavby ho môžete 
využívať ako zberač dažďovej vody a až neskôr – po 
dokončení stavby alebo nasťahovaní – môžete pripojiť a 
spustiť čistiaci modul.

Ak už nebudete využívať existujúcu čistiareň (napr. pri 
napojení na verejnú kanalizačnú sieť), čistiareň možno z 
puzdra jednoducho vytiahnuť, puzdro vyčistiť a následne 
použiť ako zberač dažďovej vody. Typy čistiacich modulov 
podľa veľkosti

čistiace zariadenia: ovládač

AQUAmax

Komponenty ČN: 1 – prvá komora (primárny usadzovač), 
2 – sekvenčný biologický reaktor (SBR), 3 – čistiaci modul 

AQUAmax®, 4 – odtokové potrubie, 5 – nádoba na vzorky

čistiaci modul

AQUAmax Basic 1-10

čistiaci modul

AQUAmax Classic 12-16 AQUAmax Classic 20-49

čistiaci modul



biologické čistiarne
typ 2: AQUAmax®

5 dôvodov prečo AQUAmax®Prevádzka čistiarne

Biologická čistiareň pozostáva z dvoch oddelení, primárneho 
usadzovača a SBR-reaktora. Pracuje na princípe systému SBR 
na čistenie odpadových vôd pomocou prevzdušňovania, 
ktorý je založený na štvorfázovom čistení vody. Tieto štádiá 
sú:
1. fáza napĺňanie– systém odošle vodu zozbieranú v 
prvej fáze usadzovania do biologickej komory SBR;
2. fáza čistenie– systém kontrolovane čistí odpadovú 
vodu za šesť hodín so striedaním intervalov 
prevzdušňovania a odpočinku;
3. fáza usadzovanie- počas fázy usadzovania sa kal usadzuje 
na dne komory, ktorá je v nádrži čistiarne;
4. fáza odstraňovanie– vyčistená voda je vhodná na 
uvoľnenie do okolia, takže vyteká zo systému.

4. fáza odstraňovanie 1. fáza napĺňanie

+ VÝZNAMNÁ ÚSPORA – lacnejšia doprava, montáž, 
údržba, vyprázdňovanie a nižšia spotreba elektrickej 
energie. Celková úspora až 1 000 EUR v prvých troch 
rokoch kúpy.

+ SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA– nepočuteľné a plne 
automatizované bez dodatočného vyprázdňovania komôr, 
nastavovania ventilov alebo pridávania biologických a 
chemických prípravkov. Možnosť diaľkového ovládania 
prevádzky čistiarne cez mobilný telefón.

+ OVERENÉ RIEŠENIE- špičková nemecká čistiaca technika 
a spoločnosť Zagožen doo s autorizovaným servisom 
zaručili, že o inštaláciu, zapojenie a pravidelnú údržbu 
vášho čistiaceho zariadenia sa dlhodobo postarajú 
spoľahliví a pohotoví slovinskí odborníci.

+ FUNGUJE AJ VO VAŠEJ NEPRÍTOMNOSTI- v noci a vo vašej 
neprítomnosti sa čistiace zariadenie automaticky prepne 
do ekonomického režimu prevádzky a pri zvýšení prítoku 
sa automaticky vráti do normálnej prevádzky.

+ ZARUČENÁ KVALITA a BEZPEČNOSŤ NÁKUPU– 50 rokov 
požadovanej životnosti materiálu nádrže, 2 roky záruky na 
všetky technické časti, čistiareň je zaradená do zoznamu 
Komory komunálneho hospodárstva Slovinska, všetky 
potrebné medzinárodné certifikáty a značka CE, ISO 9001: 
2015.

3. fáza usadzovanie 2 . fáza čistenie

Technické informácie

Rozmer puzdra
číslo
osôb
(PE)

DN prívodu
/ odtok
(mm)

Výkon čistiaceho modulu (kW)
AQUAmax®

(PE)
dĺžka x šírka x

výška
Hmotnosť

(kg)
Objem

(l)
Výška vstupu/výstupu

(mm)
Výška vstupu/výstupu

(mm) Ponorné dúchadlo
AQUA 5 (kW)

Ponorné čerpadlo

ATBlift2 (kW)(mm)

2-5 2160X1750X2100 240 max. 5 PE 3780 prítok 1520 odtok 1480 160/160 0,56 kW/2,5 A 0,3 kW / 1,3 A

6 2460X1750X2250 270 max. 6 PE 4750 prítok 1560 odtok 1520 160/160 0,56 kW/2,5 A 0,3 kW / 1,3 A

10 3670X1750X2250 380 max 10 PE 7480 prítok 1560 odtok 1520 160/160 0,56 kW/2,5 A 0,3 kW / 1,3 A

2450X1750X2000
(2X)

max.
12 PE

5000
(2X)

prítok1500/odtok1450

(prvá nádrž)
prítok 1450/odtok 1430

    (druhá nádrž)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)12 (*) 450 160/160 0,56 kW/2,5 A

3400X1750X2000;
2900X1750X2000

max.
16 PE

6000
(2X)

prítok1540/odtok1520

(prvá nádrž)
prítok1520/odtok1500

    (druhá nádrž)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)16 (*) 580 160/160 0,56 kW/2,5 A

2600X2300X2600
(2x)

max.
20 PE

8000
(2x)

prítok 2040/odtok2020

    (prvá nádrž)
prítok 2020/odtok2000

     (druhá nádrž)
0,56 kW/2,5 A

(2x)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)20 (*) 560 160/160

3100X2300X2600
(2x)

max.
26 EO

10 000

(2x)
prítok 2040/odtok2020

   (prvá nádrž)
prítok2020/odtok2000

(druhá nádrž)
0,56 kW/2,5 A

(2x)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)26 (*) 650 160/160

3600X2300X2600
(2x)

max.
32 PE

12 000

(2x)
prítok 2040/ odtok2020

    (prvá nádrž)
prítok2020/odtok2000

(druhá nádrž)
0,56 kW/2,5 A

(2x)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)32 (*) 740 160/160

5800X2300X2600;
3100X2300X2600

max.
40 PE

20 000,

10 000

prítok 2040/odtok2020

     (prvá nádrž)
prítok2020/odtok2000

(druhá nádrž)
0,56 kW/2,5 A

(2x)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)40 (*) 930 160/160

7500X2300X2600;
3600X2300X2600

max.
49 PE

26 000,

12 000

prítok 2040/odtok2020

    (prvá nádrž)
prítok2020/odtok2000

(druhá nádrž)
0,56 kW/2,5 A

(2x)
0,3 kW / 1,3 A

(2x)49 (*) 1250 160/160

(*) modulárne zloženie (primárna nádrž a reaktor SBR)



biologické čistiarne

Dlhá životnosť
Polyetylénová nádrž čistiarne vody Zagožen je 
vyrobená rotačným lisovaním a vďaka použitiu 
prvotriednych materiálov je mimoriadne odolná, 
100% vodotesná, zaberá málo miesta a zabraňuje 
možnosti znečistenia podzemných vôd.

Nádrž vďaka prehĺbeniu nenarúša vzhľad okolia a 
zároveň dobre odoláva chemickej agresii, UV žiareniu 
a rôznym teplotným zmenám. Vďaka nízkej hmotnosti 
(v porovnaní s betónovými verziami) umožňuje 
jednoduchú prepravu a rýchlu montáž.

Čistiace zariadenia Zagožen majú navrhnutý pochôdzny 
poklop s optimálnym obslužným otvorom a voliteľným 
dodatočným zamykaním (ochrana detí). Dodatočným 
voliteľným nádstavcom  (výška 625/250 mm alebo 
625/500 mm) vieme vyhovieť aj špeciálnym potrebám 
úpravy výšky vstupu voči terénu na inštaláciu čistiarne 
odpadových vôd.

Pretože nám záleží 
na budúcnosti vody.

Profesionálne čistiace zariadenia Zagožen

Program profesionálnych čistiarní odpadových vôd 
Zagožen je určený pre odpadové vody z hotelov, 
stravovacích zariadení, potravinárskeho priemyslu, 
vzdelávacích inštitúcií, obytných oblastí a obcí.

Naše štandardizované systémy pokrývajú štandardné 
čistiarne do 500 EO. Nádrže čistiacich zariadení sú 
vyrobené z polyetylénových nádob, ktoré sa vyznačujú 
dlhou životnosťou, lacnejšou dopravou a rýchlou a 
jednoduchou montážou. Okrem toho ponúkame aj väčšie 
zariadenia pre aplikácie do 5000 EO, ktoré sú 
prispôsobené potrebám a požiadavkám klienta.

Jednoduchá a ekonomická údržba
Pravidelná údržba a odporúčaný ročný servis čistiarne sú 
podmienkou dosiahnutia jej maximálnej životnosti. Preto 
Vám poskytujeme aj odbornú montáž a pravidelný servis 
s možnosťou uzatvorenia viacročnej zmluvy o údržbe, 
zaškolenie na používanie čistiaceho zariadenia, všetky 
potrebné a náhradné diely a ďalšie zmluvné benefity.

V rámci ročnej alebo viacročnej zmluvy o údržbe si 
môžete zabezpečiť odporúčané pravidelné kontroly 
čistiarne kontrolné merania a ďalšie dodatočné služby.



biologické čistiarne

Úspora energie Spoľahlivý a dlhodobý partner
Začiatky Zagoženu siahajú do roku 1976. Dnes je 
Zagožen etablovanou európskou značkou. Staráme sa o 
vlastný vývoj a kvalitný sortiment produktov pre 
kanalizáciu a vodovody. Poskytujeme bezplatné 
poradenstvo pri výbere a inštalácii ekologických 
produktov z nášho sortimentu AQUAcare:

> biologické čistiarne
> nádrže na dažďovú vodu, pitnú vodu a odpadovú vodu
> lapače oleja a lapače tukov
> potrubia a šachty
> Sedimentačné šachty
> liatinové a plastové poklopy kanálov
> vsakovacie bloky

Postaráme sa aj o pravidelnú údržbu a servis 
čistiarne.

Spoločnosť Zagožen d.o.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 
9001 od roku 2001. Všetky úpravne vody majú priložené 
vyhlásenie o vlastnostiach a sú označené štítkom

Čistiace zariadenia sme vyvinuli s ohľadom na ochranu 
životného prostredia, keďže na svoju prevádzku 
spotrebujú málo elektriny. Tým sa znižujú prevádzkové 
náklady čistiarne. Regulátor čistiarne je pripojený na 
230V AC, 50Hz.

Nižšie náklady na odstraňovanie kalu
Vzhľadom na veľký objem primárnej usadzovacej nádrže 
je čerpanie kalu z čistiarne potrebné len v období do 
troch rokov od jej spustenia (v závislosti od počtu 
užívateľov). Pri pravidelnej údržbe nie je potrebné nádrž 
vyprázdňovať.

Pretože nám záleží 
na budúcnosti vody.



biologické čistiarne

Poznámky 



Váš predajca

SADY, s.r.o.

Park mládeže 1
040 01 Košice

tel: 0948 480 003 mail: obchod@sadysk.eu
www.aplast.sk
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