voda
voda
katalog 2017

Z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širimo in
razvijamo številne nove izdelke. Vsako leto razvijemo preko 120 novih
proizvodov in rešitev.
Konkurenčne prednosti podjetja Roto izvirajo iz drugačnosti
in fleksibilnosti, inovativnosti v trženju in kakovostni, tehnično
tehnološki podpori kupcu.
S funkcionalno oblikovanimi izdelki zagotavljamo dodano vrednost
izdelkom, povečujemo kakovost izdelave, nudimo prodajne in
poprodajne storitve, vgrajujemo komponente v plastične izdelke
tako, da zagotovimo celovito rešitev problemov uporabnikov.
Uporabljamo inteligentne materiale in sodobne, okolju prijazne
tehnologije proizvodnje. Proizvodnja je organizirana v skladu s
standardi kakovosti ISO 9001 in okoljskim standardom ISO 14001.
Svojim partnerjem zagotavljamo tehnično podporo in svetovanje
pri izbiri izdelkov, pripravo tehnične dokumentacije in vzdrževanje
izdelkov.

PREDNOSTI ROTO IZDELKOV

-65 oC/+85 oC

Odporno na
udarce

Izdelan v skladu
z EU standardi

Odpornost na
visoke in nizke
temperature, UV
stabilen material

Skupine izdelkov v
različnih volumnih

www.roto-group.eu

Majhna masa
in enostavno
prenašanje

Okolju prijazni
material in
proizvodnja, možnost
100% recikliranja

rotovoda

Skupino ROTO predstavlja 15
družb s proizvodnjo v štirih
evropskih državah. ROTO je
družinsko podjetje z več kot
60 letno tradicijo prisotno na
domačem in tujem tržišču kot
uspešen proizvajalec izdelkov
iz plastičnih mas in zanesljiv
poslovni partner.

Z več kot 4000 izdelki do volumna 50 m3 in letno
predelavo preko 3 mio kg polimerov spadamo med vodilna podjetja
s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi.

REZERVOARJI ZA VODO

6

CISTERNE ZA VODO

37

GREZNICE

45

ČISTILNE NAPRAVE

48

PONIKOVALNICE

61

LOVILCI MAŠČOB

64

LOVILCI OLJ

68

JAŠKI

80

ČRPALIŠČA

89

ROTO RAZVOJNI ODDELEK - 2 nova izdelka na teden

PREKO

KONSTRUIRANJE
IZDELKOV IN
TEHNOLOŠKIH REŠITEV

3D
PRINTER

IZDELAVA 3D
MODELA

IZDELAVA
ORODIJ

PREDELAVA
MATERIALA

RAZVOJNI IN
KONTROLNI
LABORATORIJ

www.roto-group.eu

4000 IZDELKOV

AGRI – sodi za vino, sodi za žganje,
posode za kis in kislo zelje, silosi,
samokolnice

WATER – rezervoarji za vodo, čistilne
naprave, lovilci olja, greznice,
maščobniki, lovilci maščob

SHAFTS – kanalizacijskih jaškov, kabelska
kanalizacija, voda - metrski gredi

GARDEN – cvetlični lončki, vrtne figure,
vrtno pohištvo, ribniki, kompostniki

SPORT – kajaki, kanuji, čolni, karting oprema

LOGISTICS – kontejnerji, palete, oprema
za logistiko

NAUTIC – rezervoarji za gorivo in odpadno
vodo za jadrnice, čolne, avtodome

CARAVANING – rezervoari za pitno
in odpadno vodo

8. MOTO – rezervoarji za gorivo
in komponente za avtomobilsko
industrijo

AGRICULTURAL MACHINERY –
sestavni deli za traktorje in kmetijske
stroje

REZER VOARJI
ZA VODO

Zbiranje deževnice
Sistemi zbiranja deževnice za hišno uporabo

pranje avtomobila
3 litre
kuhanje / pitje
3 litre
pomivanje
7 litrov

Trajnostno, zanesljivo, cenovno ugodno
+

++

REZER VOARJI
ZA VODO

98% pitne vode
nadomestimo z deževnico
Povprečna dnevna poraba vode na osebo (130 L)

ostalo čiščenje
8 litrov
zalivanje vrta
10 litrov
pranje perila
14 litrov

Prednosti uporabe zbiralnikov deževnice
kopanje /
prhanje
45 litrov

ZALOGA VODE
omogoča lastno zalogo vode in s tem zalivanje
v sušnih mesecih, ko je prepovedana uporaba
vode iz vodovodnega omrežja.

Izpiranje
stranišča
40 litrov

Deževnica se lahko uporablja
za vsa gospodinjska dela razen
za pitje in pripravo hrane. Po
izračunih je prikazano, da se
v gospodinjstvu porabi le 2%
pitne vode za hrano in pijačo, za
vse ostalo lahko uporabljamo
deževnico. Deževnico lahko
uporabljamo za zalivanje
vrta, pranje perila, pranje
avtomobilov, pomivanja posode,
spiranje stranišč, ...

Koraki za izbiro vašega sistema
MEHKA VODA
deževnica je mehka voda, saj ne vsebuje vodnega
kamna in je zato zelo primerna za pranje perila.

1) POVRŠINA STREHE
določitev uporabne površina
na strehi vaše hiše

NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI
Z zbiralniki zmanjšamo porabo vode iz vodovoda ter
tako PRIVARČUJEMO pri stroških komunalnih dajatev
(z zbiralniki deževnice zmanjšamo porabo vode iz
vodovoda kar posledično pomeni manjši strošek
komunalnega prispevka...).

2) ZBIRALNIK
izbere velikost zbiralnika vode

3) SISTEM
izbrate sistem za filtriranje
in izčrpanje vode

POVRŠINA
STREHE

Kako določimo velikost zbiralnika vode:

3000 L

ENOSTAVNA VGRADNJA

Zbiralniki deževnice ROTO se odlikujejo po enostavni
in poceni VGRADNJI, vzdrževanju in čiščenju.

5000 L

100 m2

150 m2

DEŽEVNICA BOLJŠA ZA ZALIVANJE

deževnica ne vsebuje klora, zato je primernejša za
zalivanje rož in vrtnin. V primeru pomanjkanja padavin
lahko za zalivanje vrta uporabimo vodo iz rezervoarja, v
katerega smo zbirali deževnico od prej.

8000 L
VAROVANJE OKOLJA
Z zbiranjem deževnice prispevamo k varovanju okolja,
saj se zmanjša poraba pitne vode. Izboljšamo lastno
oskrbo z vodo in zmanjšamo odvisnost od vodovoda.
Primerni predvsem za gospodinjstva, ki nimajo
lastnega vodovoda.
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Investicija
v zbiralnik
deževnice se
povrne v 3-5
letih

12000 L

200 m2

250 m2
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

POKROV 600
TELESKOPSKI POVIŠEK
Enostavna nastavitev
višine pri vkopu
600 × 500 mm

www.roto-group.eu

PE - pohodni, do 600 kg
PP - pohodni, do 600 kg
LTŽ - povozni, do 1500 kg *

TESNILO

TESNILO

IZTOK
VIŠEK
VODE

VTOK
DEŽEVNICE
Odprtine za
vtok do
DN 160

IZRAVNANO DNO

OJAČITVENA
REBRA

Omogoča enostavno
vgradnjo

8-14 mm

material:
polietilen
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debelina stene
8-14 mm

izdelan iz enega
kosa 100%
vodotestnost

izdelan iz
posebnega
polietilena za
shranjevanje pitne
vode

polietilenski
rezervoar lahko
po uporabi 100%
recikliramo

odlična statika,
odpornost na pritiske
zemljine in zunanje
vplive

Rezervoarji
za vodo
za zbiranje in shranjevanje vode

REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROTERRA 2.200 L

rezervoar za vodo
2.200 - 3.000 L
• Rezervoar ima nastavljiv teleskopski
povišek Ø 600 x 500 mm.
• Raven pohoden pokrov je primeren
do obremenitve 0,2 kN/m2 in ga z vijaki
pritrdimo na povišek.
• Pokrov ima tesnilo, ki omogoča
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi vijaki
iz nerjavečega materiala.

ROTERRA 2.600 L

• Vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu (1/2’’,3/4’’, 1’’, 2’’ za
namene distribucije vode ali PVC cevi
od DN50 do DN400 za dotoke / iztoke
in prelive v zbiralnike).
VGRADNJA

• Dodatna oprema: tesnila, črpalke, filtri,
povišek poviška

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

2.200

7100067160

1840 × 1400 × 1550

Ø600

100

2.600

7100067180

2150 × 1400 × 1550

Ø600

115

3.000

7100067170

2400 × 1400 × 1550

Ø600

130

VTOK/IZTOK

TELESKOPSKI
POVIŠEK

0

/11-68

P 0733

ROTERRA 3.000 L

2.200 L
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2.600 L

3.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

water

ROTERRA WATER 3.500 L

rezervoar za vodo
3.500 - 6.000L
• Rezervoar ima nastavljiv teleskopski
povišek Ø 600 x 500 mm.
• Raven pohoden pokrov je primeren
do obremenitve 0,2 kN/m2 in ga z vijaki
pritrdimo na povišek.
• Pokrov ima tesnilo, ki omogoča
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi vijaki
iz nerjavečega materiala.

ROTERRA WATER 5.000 L

• Vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu (1/2’’,3/4’’, 1’’, 2’’ za
namene distribucije vode ali PVC cevi
od DN50 do DN400 za dotoke / iztoke
in prelive v zbiralnike).
TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo višino
rezervoarja.
(velikost: Ø600 x 500 mm)

• Dodatna oprema: tesnila, črpalke, filtri,
povišek poviška

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

3.500

7100067120

2080 x 1800 x 2000

600

165

5.000

7100067130

2450 x 1800 x 2000

600

195

6.000

7100067140

2820 x 1800 x 2000

600

235

3.500 L
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5.000 L

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160).

VGRADNJA
Izravnano dno omogoča
enostavno vgradnjo.

0

/11-68

P 0733

ROTERRA WATER 6.000 L

6.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROVODA 3.500 L

rezervoar za vodo
3.500 - 6.000L

• integriran povišek Ø600 x 300 mm
• raven pohoden pokrov obremenitev do
200 kg
• pokrov ima tesnilo, ki omogoča
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi vijaki
iz nerjavečega materiala

1980

ROVODA 5.000 L
• vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu od DN50 do DN400

INTEGRIRAN POVIŠEK
Ø600 x 300 mm

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

3.500

7100090400

1980 x 1800 x 2080

Ø600

167

5.000

7100090410

2480 x 1800 x 2080

Ø600

180

6.000

7100090420

2880 x 1800 x 2080

Ø600

220

3.500 L
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5.000 L

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160)

OJAČITVENA REBRA
zagotavljajo odlične
statične lastnosti

0

/11-68

P 0733

ROVODA 6.000 L

6.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROTERRA 8.000 L

rezervoar za vodo
8.000 - 16.000L
• Ima nastavljiv teleskopski povišek
fi 600 x 500 mm ter raven pohoden
pokrov obremenitev do 200 kg/m2.

ROTERRA 10.000 L

• Pokrov ima tesnilo, ki omogoča
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi vijaki
iz nerjavečega materiala.
• Vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu (1/2’’,3/4’’, 1’’, 2’’ za
namene distribucije vode ali PVC cevi
od DN50 do DN800 za dotoke / iztoke in
prelive v zbiralnike).
• Dodatna oprema: tesnila, črpalke, filtri,
povišek poviška

ROTERRA 12.000 L
TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo višino
rezervoarja.
(velikost: Ø600 x 500 mm)

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

8.000

7100062540

2680 x 2310 x 2310

Ø600

275

10.000

7100865770

3040 x 2310 x 2310

Ø600

315

12.000

7100062500

3760 x 2310 x 2310

Ø600

365

16.000

7100065770

4480 x 2310 x 2310

Ø600

465

8.000 L
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10.000 L

12.000 L

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN300).

VGRADNJA
Izravnano dno
omogoča enostavno
vgradnjo.

0

/11-68

P 0733

ROTERRA 16.000 L

16.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROTERRA 22.000 L

rezervoar za vodo
22.000 - 50.000L
• Ima nastavljiv teleskopski povišek
Ø 600 x 500 mm ter raven pokrov
• Pokrov ima tesnilo, ki omogoča
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi
vijaki iz nerjavečega materiala.

ROTERRA 25.000 L

• Vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu (1/2’’,3/4’’, 1’’, 2’’ za
namene distribucije vode ali PVC cevi
od DN50 do DN800 za dotoke / iztoke
in prelive v zbiralnike).
• Dodatna oprema: tesnila, črpalke, filtri,
povišek poviška
TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo višino
rezervoarja.
(velikost: Ø600 x 500 mm)

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

22.000

7100062570

6280 × 2310 × 2830

2x Ø600

820

25.000

7100862570

7370 × 2310 × 2830

2x Ø600

1040

30.000

7100062350

8450 x 2310 x 2830

2x Ø600

1080

35.000

7100862370

9890 × 2310 × 2830

2x Ø600

1340

40.000

7100062370

10970 × 2310 × 2830

2x Ø600

1380

45.000

7100862420

12410 × 2310 × 2830

2x Ø600

1640

50.000

7100062420

13490 × 2310 × 2830

2x Ø600

1680

25.000 L
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35.000 L

OJAČITVENI OBROČ
za raztovaranje

ROTERRA 30.000 L

0

/11-68

P 0733

ROTERRA 35.000 L

45.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

Zapiski

ROTERRA 40.000 L

ROTERRA 45.000 L

ROTERRA 50.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

POKROV

a) Pokrov Ø800, PE
(s tesnilom in vijaki)
b) Pokrov Ø600, PP
(s tesnilom in sistemom zaklepanja)

rezervoar za vodo
Ø1200

POVIŠEK

TESNILO

odrežemo in
prilagodimo višino
glede na teren
Ø600 x 325

od DN50 do
DN160

IZTOK

POVIŠEK
Oblikovan za
prilagajanje višine
glede na teren.
Velikost: Ø600x325

VTOK

Šifra

Dimenzije
ØA x H [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

900

7100057610

Ø1200 x 1250

Ø600

40

1.200

7100057620

Ø1200 x 1500

Ø600

50

1.500

7100057630

Ø1200 x 1750

Ø600

65

1.700

7100057810

Ø1200 x 2000

Ø600

80

2.000

7100057640

Ø1200 x 2250

Ø600

95

2.300

7100057650

Ø1200 x 2500

Ø600

115

2.500

7100057840

Ø1200 x 2750

Ø600

130

2.800

7100057660

Ø1200 x 3000

Ø600

145

3.000

7100057860

Ø1200 x 3250

Ø600

160

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160).

POKROV Ø800
(opcija)
Pritrjen na povišek s
6 vijaki.

VGRADNJA
Izravnano dno
omogoča enostavno
vgradnjo. Odlična
statika.

0

/11-68

P 0733

325

UŠESA ZA
SIDRANJE

Volumen
[L]

POVIŠEK S
POKROVOM Ø600
Pritrjen na povišek s
4 vijaki.

• ROCKO rezervoarji za vodo
so izdelani iz polietilena ter
namenjeni za vkop v zemljo
ali postavitev na prostem
(npr. skalnat teren, visoka
podtalnica, postavitev v kleti
ali na streho objekta).
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• Osnovna oprema: povišek,
pohodni plastični pokrov.
• Dodatna oprema: črpalni hišni
in vrtni komplet, filter komplet,
tesnila, merilci nivoja vode.

• Dodatne storitve: tehnično
svetovanje na terenu,
vgradnja na ključ.
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REZER VOARJI
ZA VODO

CAD Origina
Origina SOLID
SOLID EDGE
EDGE
CAD
VSE spremembe
spremembe samo
samo vv CAD
CAD ..
VSE

REZER VOARJI
ZA VODO

rezervoar za vodo

ROCKO 2.000 L

VSE spremembe samo v CAD .

1-680

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

2.000

7100067450

Ø1500 x 1800

Ø600/800

79

2.350

7100067460

Ø1500 x 2050

Ø600/800

90

2.700

7100067470

Ø1500 x 2300

Ø600/800

101

2.000 L
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2.350 L

2.700 L

Za tehni ne risbe si pridržujemo
pravico do spremembe

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-18 14:46:47
ImeModela: RoCko fi1500_V1_V=2300+Konus DN1000.asm
StandardImeDokumenta:
RoCko fi1500_V1_V=2300+Konus DN1000.dft

/1
P 0733

Volumen
[L]

R

0
75

Merilo:
1:20
Merilo: 1:20
Teža:
Teža:
Material:
LLD-PE
Material:

Toleranca
Toleranca
Po
Postandardu
standardu
ISO
ISO8015
8015
Datum:
Datum:

Konst.:
Konst.:
Risal:
Risal: 18.4.2016
18.4.2016
Kontr.:
Kontr.:
Kategorija
Kategorija

Ozn.
Ozn.

Opomba
Opomba

Datum
Datum

Ime
Ime

LLD-PE

Uporabnik:
Uporabnik:
alesz
alesz

Ime:
Ime:

RoCko
RoCkofi1500
fi1500V=200
V=230

FI1500
FI1500
1-1500_200
1-1500_23

Št.
Št.risbe:
risbe:

Projekt
Projekt
Zamenjava
Zamenjavaza:
za:

Status
Status

ROCKO
2.700 L
50
R

7

Merilo:
Teža:

Toleranca

Datum:
Konst.:
Risal: 18.4.2016
Kontr.:
Kategorija

1:20

Material:

Po standardu
ISO 8015

2300

VGRADNJA
Izravnano dno
omogoča enostavno
vgradnjo. Odlična
statika.

ROCKO 2.350 L

2050

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-18 14:46:47

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-18 14:49:17
ImeModela:
ImeModela:RoCko
RoCkofi1500_V1_V=2300+Konus
fi1500_V1_V=2000+KonusDN1000.asm
DN1000.asm
Standard
ImeDokumenta:
ImeDokumenta:RoCko
RoCkofi1500_V1_V=2300+Konus
fi1500_V1_V=2000+KonusDN1000.dft
DN1000.dft

POKROV Ø800
(opcija)
Pritrjen na povišek s
6 vijaki.

Za tehni ne risbe si pridržujemo
spremembe

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160).

POVIŠEK S
POKROVOM Ø600
Pritrjen na povišek s
4 vijaki.

pravico
CAD Origina SOLID
EDGE do
VSE spremembe samo v CAD .

POVIŠEK
Oblikovan za
prilagajanje višine
glede na teren.
Velikost: Ø600x325

Za
Za tehni
tehni ne
ne risbe
risbe si
si pridržujemo
pridržujemo
pravico
do
pravico
do spremembe
spremembe
CAD Origina
SOLID EDGE

Standard

1800

Ø1500

Uporabnik:

LLD-PE

Ime:

RoCko fi1500 V=23

alesz

FI1500
1-1500_23

Št. risbe:
Projekt
Ozn.

R

75

Opomba

Datum

Ime

Status

0
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Zamenjava za:

REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROCKO 3.200 L

rezervoar za vodo

POVIŠEK S
POKROVOM Ø600
Pritrjen na povišek s
4 vijaki.

ROCKO 4.000 L

POKROV Ø800
(opcija)
Pritrjen na povišek s
6 vijaki.

2350

POVIŠEK
Oblikovan za
prilagajanje višine
glede na teren.
Velikost: Ø600x325

1950

Ø1800

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160).

VGRADNJA
Izravnano dno
omogoča enostavno
vgradnjo. Odlična
statika.

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

3.200

7100067260

Ø1800 x 1950

Ø600/800

136

4.000

7100067270

Ø1800 x 2350

Ø600/800

155

5.000

7100067280

Ø1800 x 2700

Ø600/800

182

0

/11-68

ROCKO 5.000 L

2700

P 0733

3.200 L
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4.000 L

5.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

ROCKO 6.000 L

2300

rezervoar za vodo
Ø2300

2300

• ROCKO rezervoarji za vodo so izdelani
iz polietilena ter namenjeni za vkop
v zemljo ali postavitev na prostem
(npr. skalnat teren, visoka podtalnica,
postavitev v kleti ali na streho objekta).

ROCKO 7.500 L

2700

• Osnovna oprema: povišek, pohodni
pokrov.
• Dodatna oprema: črpalni hišni in vrtni
komplet, filter komplet, tesnila, merilci
nivoja vode, več na str.: 38-39.

2300

• Dodatne storitve: tehnično svetovanje
na terenu, vgradnja na ključ.

ROCKO 8.700 L

VTOK
do Ø400

MOŽNOST
SIDRANJA

3000

POKROV
Ø600

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

6.000

7100067340

Ø2300 x 2300

2x Ø600

212

7.500

7100067350

Ø2300 x 2700

2x Ø600

243

8.700

7100067360

Ø2300 x 3000

2x Ø600

274

10.000

7100067370

Ø2300 x 3400

2x Ø600

306

6.000 L
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7.500 L

0

/11-68

P 0733

2300

ROCKO 10.000 L

8.700 L

10.000 L
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CAD Origina SOLID EDGE
VSE spremembe samo v CAD .

REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

Standard

rezervoar za vodo

ROCKO 3.500 L

Za tehni ne risbe si pridržujemo
pravico do spremembe

Ø2310

CAD Origina SOLID EDGE
VSE spremembe samo v CAD .

ROCKO 5.000 L

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-05-10 12:25:14
ImeModela: ROCKO V=3500 [L].asm
ImeDokumenta: ROCKO V=3500 [L]_K.dft

• ROCKO rezervoarji za vodo so izdelani
iz polietilena ter namenjeni za vkop
v zemljo ali postavitev na prostem
(npr. skalnat teren, visoka podtalnica,
postavitev v kleti ali na streho objekta).

1:20

Merilo:
Teža:

Toleranca

Material:

Po standardu
ISO 8015
Uporabnik:

Datum:

Dim.
Sur.

Ime:

RoCko 3500l

alesz
alesz

Konst.:
Risal: 10.5.2016
Kontr.:
Kategorija

Standard:

PE

ŠIFRA: 6703
1-2511514

Št. risbe:

Index

Projekt
Opomba

Datum

Ime

Zamenjava za:

Status

Zamenjal:

A3

Standard

Ozn.

CAD Origina SOLID EDGE
Za tehnisamo
ne risbe
VSE spremembe
v CAD . si

pridržujemo
pravico do spremembe

• Osnovna oprema: povišek, pohodni
pokrov.
• Dodatna oprema: črpalni hišni in vrtni
komplet, filter komplet, tesnila, merilci
nivoja vode, več na str.: 38-39.

ROCKO 6.500 L
15
R1

5

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-27 13:00:34
ImeModela: ROCKO V=5000 [L].asm
ImeDokumenta: ROCKO V=5000 [L].dft

898

VGRADNJA
Izravnano dno
omogoča enostavno
vgradnjo. Rezervoar
ima odlično statiko.

Ø800

CAD Origina SOLID EDGE
VSE spremembe samo v CAD .

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
odprtine za vtok in
iztok (do DN160 mm).

Za tehni ne risbe si pridržujemo
pravico do spremembe

TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo
višino rezervoarja.

Standard

• Dodatne storitve: tehnično svetovanje
na terenu, vgradnja na ključ.

Merilo:
Teža:

Toleranca

1:20

Material:

Po standardu
ISO 8015
Uporabnik:

Datum:

Dim.
Sur.

Ime:

RoCko 5000l - Povišek DN800

alesz
ales

Konst.:
Risal: 27.4.2016
Kontr.:
Kategorija

Standard:

PE

ŠIFRA: 6249
1-2511514

Št. risbe:

Index

Projekt
Ozn.

Opomba

Datum

Ime

Zamenjava za:

Status

Zamenjal:

A3

ROCKO 7.500 L

Masa
[kg]

7100067030

Ø2310 x 1210/2020

Ø800

177

5.000

7100067070

Ø2310 x 1655/2400

Ø800

200

6.500

7100067190

Ø2310 x 2015/2740

Ø800

260

7.500

7100067010

Ø2310 x 2375/3100

Ø800

320

10.000

7100067000

Ø2310 x 3060/3790

Ø800

400

Uporabnik:

Ime:

alesz
ales

Standard:
Dim.
Sur.

PE

RoCko 6500l - Povišek DN800

ŠIFRA:
1-5151045/6500

Št. risbe:

Index

Projekt
Ozn.

Opomba

Datum

Ime

Zamenjava za:

Status

Zamenjal:

A3

ROCKO 10.000 L
Datum:
Konst.: 27.4.2016
Risal: 27.4.2016
Kontr.:
Kategorija

1:25

Merilo:
Teža:

Toleranca

Material:

Po standardu
ISO 8015
Uporabnik:

Ime:

alesz
ales

Standard:
Dim.
Sur.

PE

RoCko 7500l - Povišek DN800

ŠIFRA: 6701
1-5151045/10000

Št. risbe:

Index

Projekt
Ozn.

Opomba

Datum

Ime

Zamenjava za:

Status

Zamenjal:

A3

3.500 L

5.000 L

6.500 L

7.500 L

10.000 L

Za tehni ne risbe si pridržujemo
pravico do spremembe

Standard

3.500

0

/11-68

P 0733

Datum:

Standard

Pokrov
[mm]

Material:

Konst.: 27.4.2016
Risal: 27.4.2016
Kontr.:
Kategorija

Za tehni ne risbe si pridržujemo
pravico do spremembe

Dimenzije
A x B x C [mm]

CAD Origina SOLID EDGE
VSE spremembe samo v CAD .

Šifra

1:25

Merilo:
Teža:

Toleranca
Po standardu
ISO 8015

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-27 13:12:29
ImeModela: ROCKO V=7500 [L].asm
ImeDokumenta: ROCKO V=7500 [L].dft

Volumen
[L]

Nazadnje spremenil alesz dne 2016-04-27 13:40:20
ImeModela: ROCKO V=6500 [L].asm
ImeDokumenta: ROCKO V=6500 [L].dft

R 1155
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Toleranca

Merilo:

1:40

Standard:

REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

drink

drink

rezervoar za
pitno vodo

rezervoar za
pitno vodo

rezervoar
za pitno
vodo

OSNOVNA OPREMA
• integriran povišek 600 x 300 mm

• Rezervoarji RoDrink so izdelani
iz polietilena in so namenjeni
za zakop v zemljo.

• raven pohoden pokrov
• pokrov ima tesnilo, ki zagotavlja
vodotesnost. Pritrdimo ga s štirimi
vijaki iz nerjavečega materiala

• Primerni so tudi za
shranjevanje pitne vode.
• Dodatna oprema: črpalni hišni
in vrtni komplet, filter komplet,
tesnila, merilci nivoja vode.

• vtoki / iztoki ter ostale povezave se
izvedejo po projektu

• Dodatne storitve: tehnično svetovanje
na terenu, vgradnja na ključ.

DODATNA OPREMA:
• tesnila, črpalke, filtri

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Masa
[kg]

Volumen
[L]

2200 L
2600 L
3000 L
3500 L
5000 L
6000 L
8000 L
10000 L
12000 L

7100067160
7100067180
7100067170
7100067120
7100067130
7100067140
7100062540
7100865770
7100062500

1840 x 1400 x 1600
2150 x 1400 x 1600
2400 x 1400 x 1600
2080 x 1800 x 2050
2450 x 1800 x 2050
2820 x1800 x 2050
2680 x 2310 x 2350
3040 x 2310 x 2310
3760 x 2310 x 2350

100
115
130
165
195
235
275
315
365

16000 L
22000 L
25000 L
30000 L
35000 L
40000 L
45000 L
50000 L

8.000 L
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12.000 L

16.000 L

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

7100065770 4480 x 2310 x 2310
7100062570 6280 x 2310 x 2830
7100862570 7370 x 2310 x 2830
7100062350 8450 x 2310 x 2830
7100862370 9890 x 2310 x 2830
7100062370 10970 x 2310 x 2830
7100862420 12410 x 2310 x 2830
7100062420 13490 x 2310 x 2830

PREDNOSTI:
• Odlična kakovost izdelave (kakovostni
polimerni materiali, odlična statika),
• 100% vodotestnost (rezervoar
izdelan iz enega kosa),
• dolga življenjska doba,
• enostavna in poceni vgradnja,
• celovita rešitev,
• slovenski proizvajalec,
• hitra dobava in strokovna podpora.

Masa
[kg]

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Masa
[kg]

465
820
1040
1080
1340
1380
1640
1680

3500

7100091040

2016 × 1640 × 2320

111

20000

7100062980

2280 × 5841 × 2280

1.100

22.000 L

3500 L

20.000 L
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

Spajanje rezervoarjev

Raztovarjanje rezervoarjev
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REZER VOARJI
ZA VODO

REZER VOARJI
ZA VODO

Filtri in peskolovi za rezervoarje

Dodatna oprema za rezervoarje

•

Jašek
za žleb

• kanaleta je vezni člen
med žlebom in dotočnimi
cevmi v rezervoar.
• vgradimo jo lahko pod
vsak žleb
• glede na obliko in velikost
žleba odrežemo pokrov
• iztok DN 110, 125, 160
šifra

dimenzija (w x h)

7095

Ø250 x 600

Filter za
pitno vodo

• hišna vodna postaja
zagotavlja dobro prečiščeno
in mikrobiološko varno
pitno vodo
• centralni sistem za filtriranje
in UV dezinfekcijo vode
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Peskolov

• pesek in listje s strehe
se v peskolovu loči od
vode.
• tesnila za vtok/iztok DN
110, DN 125
• peskolov je zaprt s
plastičnim pokrovom
šifra

dimenzija (w x h)

6637
5952
7443

Ø400 x 1000
Ø500 x 1000
Ø625 x 1000

Filter za
sanitarno vodo

• kombiniran vodni filtrirni
sistem za popolno čiščenje
vode, ki jo uporabljamo v
gospodinjstvu
• temeljito očisti mehanske
delce, klor, slab vonj ali okus
vode
• po potrebi lahko za filtrom
namestimo napravo za UV
dezinfekcijo

šifra

šifra

9281

6549

Dodatni
povišek

Fini filter

• fini filter z vtokom 2x DN
110 in iztokom DN 110 in
DN 125
• omogoča temeljito
čiščenje vode, ki priteče iz
strehe
šifra

dimenzija (w x h)

9280
6618

Ø400 x 450
fine filter - duo

• povišek za enostavno
nastavljanje višine
rezervoarja
šifra

6357
5760
6702
1311070

šifra

dimenzija (w x h)

Ø600 x 200
Ø600 x 250
Ø800 x 750
Ø600 x 600

1280302
1280304
1280305
1280323

Ø50
Ø110
Ø125
Ø160

Vrtni
umivalnik

• vgrajen v rezervoar
Sestavni deli:
• vtočna cev DN 110
• fini filter (D1)
• umirjevalni dotok (D2)
• preliv s sifonom (D3)

• moderni umivalnik za
vrt, garažo ali dvorišče z
nosilcem za vodno cev
• izdelan iz 100% polietilena
• enostaven za vzdrževanje
• trpežen in odporen na
udarce
• stabilna UV barva
• dodatna oprema: sifon,
kovinska mreža, pipa,
priključki gardena

šifra

6248

šifra

6611

• Za gladke PVC/PP cevi
• Za tesnenje spojev,
vtokov in iztokov
• Lahko uporabimo pri
povezovanju različnih
elementov (rezervoarji,
filtri, peskolovi, jaški,...)

dimenzija (w x h)

Filter
komplet

Merilec
nivoja

Tesnila

• merjenje nivoja vode
• brezžični daljinski prikaz
• doseg do 300 m
• enostavna vgradnja
• baterijsko napajanje

šifra

6556

Povozni
pokrov

Pohodni
pokrov

• Polipropilenski (PP)
pohodni pokrov do
nosilnosti 600 kg
namestimo na povišek
rezervoarja
• s tesnilom na notranji strani
pokrova

• Litoželezni (LTŽ) povozni
pokrov do nosilnosti 1500
kg namestimo na povišek
rezervoarja
• s tesnilom na notranji strani
pokrova

dimenzija (w x h)

šifra

dimenzija (w x h)

šifra

dimenzija (w x h)

400 × 620 × 730

1280272

600 × 30

1280315

Ø600 × 30
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deževnica
ne vsebuje klora,
zato je primernejša
za zalivanje
rož in vrtnin

REZER VOARJI
ZA VODO

Priključki za rezervoarje za pitno vodo
Vrtni
komplet

Uporaba
Sistem s polno avtomatiko skrbi, da uporabljate deževnico v hiši in na vrtu
(za WC kotliček, pomivalni stroj, pralni stroj, pranje avtomobila in drugo).

Delovanje
Je že predpripravljen in vgrajen črpalni sistem za priključitev na objekt. Magnetni ventil
preklaplja vir vode med deževnico in javnim omrežjem v kolikor je potrebno (npr. kadar
zmanjka vode v zbiralniku), pri čemer prednost daje deževnici. Sistem je nadgrajen tudi
z rezervoarjem, ki služi kot vmesni rezervoar za javno omrežje - prepovedano je namreč
obremenjevati javno omrežje neposredno s tlačnimi črpalkami. Črpalka je vodno hlajena ter
tako neslišna v druge prostore.
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Priključek M

Priključek Ž

• Priključek M z navojem
za direktno vgradnjo na
rezervoar
• Dimenzije: 15 mm, 20 mm,
25mm, 32mm, 40mm,
50mm.

• Priključek Ž z navojem
za direktno vgradnjo na
rezervoar
• Dimenzije: 15 mm, 20 mm,
25mm, 32mm, 40mm,
50mm.

• priključki so izdelani iz plastike ojačane
s steklenimi vlakni in odpornimi na UV
žarke
• odporni proti rjavenju ter primerni za
vgradnjo v rezervoarje
• za pitno vodo
• enostavna vgradnja
• sestavni deli: osnovni priključek, matica
podložka

Šifra 6266

• Potopna črpalka z vgrajenim
tlačnim stikalom (maks.
pretok: 5,7 m3/h; maks. višina
črpanja: 36 m; vhodna moč:
900 W; 7 m električnega
kabla),
• tlačna cev med črpalko in
gardena jaškom,
• gardena jašek,
• 2 tesnili DN 50.

deževnica
je mehka voda,
saj ne vsebuje
vodnega kamna
in je primernejša
za pranje perila

REZER VOARJI
ZA VODO

Črpalke za uporabo vode na vrtu in v hiši

*na voljo tudi druge dimenzije po predhodnem naročilu

Hišni
komplet

Zapora za uravnavanje pretoka vode

Šifra 9137
OPIS:
• Dimenzije od 1/2”-2”
• stabilni UV material:
• membrana, palica, vijak

• Črpalka/hidropak
GRUNDFOS s 15 L
rezervoarjem,
• moč črpalke: 1100 W;
15 m električnega kabla,
• plavajoče stikalo,
• sesalna cev 15 m s
plavajočim odvzemom,
• nerjaveči filter,
• nepovratni in mešalni
ventil,
• 2x tesnila DN 110.

DELOVANJE:
• za nadzorovano polnjenje
rezervoarja
• ščiti črpalni sistem pred
pregrevanjem
• primerna za visok-nizek pritisk
(0,2-12 bar)
• možnost pretoka visokih količin
voda (1275 l/min pri 12 bar)
• možnost preprečevanja
hidravličnih udarov

dovod
preliv

zapiranje/
odpiranje
ventilov glede
na nivo vode v
rezervoarju

*na voljo tudi druge dimenzije po
predhodnem naročilu
praznjenje
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CISTERNE
ZA VODO

KO

www.roto-group.eu

Cisterne
za vodo
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REZER VOARJI
ZA VODO

500 - 2.100L

60 - 500L
UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

RAVNO DNO
primeren za
transport vode

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

PIPA ZA
IZTOK VODE

POKROV
na navoj
Ø240

RAVNO DNO

POKROV
NA NAVOJ

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

500

7100065780

1200 x 570 x 1100

Ø240

15

60

7101511710

430 x 320 x 510

Ø240

4,5

1.000

7100065800

1570 x 650 x 1240

Ø240

35

100

7101511870

480 x 340 x 630

Ø240

5

1.500

7100065900

1850 x 720 x 1550

Ø240

45

150

7101511750

660 x 440 x 700

Ø240

8

200

7101511770

760 x 480 x 800

Ø240

9

300

7101511800

940 x 500 x 880

Ø240

15

500

7101518830

1300 x 580 x 930

Ø240

25

100 L
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150 L

200 L

300 L

500 L

1.000 L

1.500 L
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CISTERNE
ZA VODO

CISTERNE
ZA VODO

cisterna za vodo

cisterna za vodo

CISTERNE
ZA VODO

cisterna za vodo

cisterna za vodo

500 - 5.000L

2.100L

UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

2.100
vertikalni

7100067200

2180 x 700 x 1725

Ø444

110

2.100
horizontalni

7100067210

2180 x 1725 x 700

2.100 L vertikalni
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Ø444

130

2.100 L horizontalni

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

500

7100177610

Ø770 x 1270

Ø240

16,5

1.000

7100177760

Ø1290 x 1040

Ø300

30

1.500

7100177770

Ø1290 x 1380

Ø300

38

2.000

7100062310

Ø1230 x 2200

Ø400

80

5.000

7100062490

Ø1600 x 2700

Ø400

173

500 L

1.000 L

1.500 L

2.000 L

5.000 L
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CISTERNE
ZA VODO

ndo

CISTERNE
ZA VODO

cisterna za vodo

250 - 2.000L

500 - 3.500L

UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

UPORABA:
• uporablja se kot nadzemni oz. kletni
rezervoar
• za shranjevanje pitne vode
• za transport vode
• prostostoječi
• pokrov z navojem, pipa na dnu

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

PREDNOSTI:
• gladke stene omogočajo enostavno
čiščenje
• ravno dno zagotavlja stabilnost

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

IZTOK
se lahko prilagodi
glede na zahteve
naročnika

POKROV
na navoj

Ø400 / Ø600

POVIŠEK

• Ø 400 x 200 mm
(500 L, 1000 L,
2000 L in 3000 L)
• Ø 600 x 200 mm
(1500 L in 3500 L)

250

7104103260

600 x 600 x 928

Ø444

12

500

7104104060

760 x 760 x 1100

Ø444

23

750

7104106060

760 x 760 x 1600

Ø444

30

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Masa
[kg]

500

7100062250

1130 x 860 x 890

Ø400

27

1.000

7104107660

760 x 1520 x 1100

Ø444

45

2.000

7104109460

750 x 2250 x 1600

Ø444

80

250 L

500 L
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750 L

1.000 L

0

/11-68

P 0733

2.000 L

500 L

1.000 L

1.000

7100062380

1580 x 1060 x 1080

Ø400

50

1.500

7104121060

1823 x 1100 x 1415

Ø377

60

3.500

7104055060

2490 x 1440 x 1845

Ø377

150

1.500 L

3.500 L
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CISTERNE
ZA VODO

cisterna za vodo

CISTERNE
ZA VODO

www.roto-group.eu

GREZNICE

Greznice
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septic

greznice
GREZNICE

GREZNICE

greznice
dvo-prekatne

Roto greznice so namenjene za zbiranje
odpadne vode iz gospodinjstev.
Roto greznice so namenjene za zbiranje
odpadne vode iz gospodinjstev in
gostinskih obratov. Greznice so izdelane
tako, da zadovoljijo tudi najbolj zahtevne
uporabnike.

DOLOČITEV VELIKOSTI GREZNICE
• Priporočena velikost: 150l/osebo/dan.
• Velikost vtočne cevi DN110 do DN160.
Greznice niso pretočne, lahko pa so:
• enokomorne,
• dvokomorne ali
• trokomorne

NAVODILA
• mesečno preveriti nivo fekalij
• pri praznenju potrebno kontaktirati
pooblaščeno komunalno podjetje
DOLOČITEV VELIKOSTI GREZNICE
Priporočena velikost po osebi je 150l/dan.
Velikost vtočne cevi DN110 do DN160.
Greznice niso pretočne, lahko pa so:
• enokomorne,
• dvokomorne ali
• trokomorne

Volumen
[L]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Masa
[kg]

1.500

7604022060

1823 x 1100x 1415

81

3.500

7604056060

2490 x 1440 x 1845

197

1500 L
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-680
733/11

P0

1.000

7600062380

7600063610

-

1600

1060

1460

-

750

DN (Premer vtočne/
iztočne cevi)
[mm]
110

2.000

7600065430

7600065460

-

1960

1260

1710

-

1030

110

2.200

7600067160

7600067610

-

1840

1400

1550

-

-

110

2.600

7600067180

7600067380

-

2150

1400

1650

-

1030

110

3.000

7600067170

7600063600

-

2400

1400

1550

-

-

110

3.500

7600062720

7600063300

7600063310

1987

1800

2050

2500

1630

110

5.000

7600062730

7600063260

7600063270

2480

1800

2050

2500

1630

110

Volumen
[L]

1-prekatna
(šifra)

2-prekatna
(šifra)

3-prekatna
(šifra)

A (d)
[mm]

B (š)
[mm]

C (v-min) C (v-max) D (H vtok)
[mm]
[mm]
[mm]

6.000

7600062740

7600063280

7600063290

2880

1800

2050

2500

1630

110

8.000

7600062750

7600062550

7600062560

2680

2310

2350

2830

2100

160

12.000

7600062500

7600062510

7600062530

3760

2310

2350

2830

2100

160

16.000

7600065770

7600066190

7600066200

4480

2310

2350

2830

2100

160

22.000

7600062570

7600062590

7600062690

6280

2310

2350

2830

2100

160

30.000

7600062350

7600063240

7600066210

8800

2310

2350

2830

2100

160

3500 L
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TELESKOPSKI
POVIŠEK
S POKROVOM

www.roto-group.eu

ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

POSODA ZA
VZORČENJE

VTOK

IZTOK

AERATOR

PE REZERVOAR
Z INTEGRIRANO
STENO
PRETOČNE CEVI

Čistilne naprave
hišne in komunalne čistilne naprave
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PREDNOSTI ROTO ČISTILNE NAPRAVE
1. VISOKA UČINKOVITOST ČIŠČENJA
ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 97,2%.
ROTO čistilne naprave delujejo varno in
zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so
neobčutljive na nihanja temeprature v okolju.
Komunalne odpadne vode iz stranišč, kopalnic,
kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah
se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno
izpušča v površinske vode ali ponikovalnico.

Tehnologije delovanja čistilnih naprav
5. ENOSTAVNA VGRADNJA
Čistilne naprave lahko vgradite v nekaj urah.
Izkopljete jamo, namestite čistilno napravo,
čistilno napravo napolnimo in povežemo
z
dotokom odpadne vode iz hiše. Po
štirinajstdnevnem stalnem dotoku odpadne
vode, naročimo zagon zagon čistilne naprave.
Navodila za zakop so v prilogi.

6. 100% RECIKLIRANJE
visoka gospodarnost in varčnost energije.
Strošek porabe eletrične energije Roto čistilne
naprave znaša približno 4 € letno na osebo
(0,1 kWh/ dan na osebo).

3. ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE
ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih
naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave
vgrajujemo v 26 državah po vsem svetu.
Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih
naprav od 3 do 2500 enot, greznic, lovilec olj
ter maščob in rezervoarjev za vodo. Nagrada
Inštituta za gradbeništvo ZRMK potrjuje
odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

Čistilno napravo lahko po uporabi razstavimo in
polimerne komponente recikliramo.

7. HITRA DOBAVA
Roto je slovenski proizvajalec zato vam čistilno
napravo/rezervoar dobavimo v nekaj dneh.
Možnost dostave z avto-dvigalom.

8. EU PROIZVOD
Proizvedeno in certificirano v EU.

Določanje velikosti
čistilne naprave

4. 24H SERVIS
Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje
strokovnega osebja. Servisiranje s strani
podjetja Roto zajema preverjanje stanja in
delovanja komponent čistilne naprave, stopnjo
čiščenja, kontrolo obratovalnega stanja kot tudi
preizkušanje vseh funkcij naprave. Uporabnika
izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi
ČN, lahko pa tudi tudi organiziramo oz.
nadzorujemo vgradnjo in zakop. Za informacije
o vgradnji, naročilo zagona ali servisa pokličite
na 02/5252196.

Dodatna oprema
Zajemalka služi
za zajem vzorca iz
aeracijske komore.

Merilni valj – Cilindrični
valj volumna 1L se
uporablja za merjenje
količine aktivnega blata
(bakterij) v čistilni napravi
v času aeracije. Količina
bakterij je namreč
pomembna, da stranka
ve, kdaj je potrebno
črpanje čistilne naprave.

Velikost čistilne naprave se določa v
populacijskih enotah (PE), hkrati pa opredeljuje
biokemično kapaciteto čistilne naprave.
Enota PE pomeni specifično porabo vode od 0,15
do 0,20 m3/os/d in biokemijsko obremenitev 0,06
kgBPK5/os/d.
Delovni volumen, kkateri je potreben, da se
odpadna voda prečisti je 500 do 800 litrov na
osebo.

PRETOČNO ČIŠČENJE

RoClean in EcoBox

RoEco

Krmiljenje ROTO čistilnih naprav nadzira računalnik,
ki je vgrajen v omarico. V računalniku so nastavljeni
časi delovanja posameznih faz.
Računalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo
funkcijo:
1. Črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator
2. Aeracija v aeratorju
3. Črpanje prečiščene vode iz ČN v iztok
4. Črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v
zbiralnik blata

Voda iz gospodinjstva priteka v usedalni prekat,
kjer se pomeša z aktivnim blatom. Čez odprtino
na dnu odteka voda v aeracijski prekat. S pomočjo
kompresorja dovajamo zrak, ki se po difuzorjih na
dnu čistilne naprave kot majhni mehurčki dviga nad
gladino vode. V aeracijskem prekatu z bakterijami in
zrakom poteka biološki proces čiščenja.

1. Odpadna komunalna voda priteče v ČN pod
prostim padom ter se zbira v prvem prekatu
(zbiralniku blata). Zbiralnik blata akumulira
odpadno vodo, ki prihaja iz hiše.
2. Iz zbiralnika blata kompresor prečrpa (na podlagi
podtlaka) določeno količino fekalne vode v
aeracijski bazen. Pri prečrpavanju računalnik
vklopi prvi ventil.
3. Preko kompresorja dovajamo v aeracijski bazen
zrak (mikro mehurčke), kjer s pomočjo bakterij
poteka razgradnja fekalnih voda. Kompresor
dovaja zrak skozi drugi ventil in membrano v ČN.
Čas aeracije je odvisen od velikosti ČN.
4. Po končani aeraciji nastopi faza sedimentacije
blata v aeracijskem bazenu. Prečiščena voda
na površini, se loči od sedimentirane. V fazi
sedimentacije kompresor ne deluje.
5. Prečiščena voda se izčrpa (na podlagi podtlaka)
iz aeracijskega bazena s pomočjo kompresorja
(aktivira se 3. ventil).
6. Usedlina blata se prečrpa (na podlagi podtlaka)
iz aeracijskega bazena s pomočjo kompresorja
(aktivira se 4. ventil) v zbiralnik blata. Postopek
čiščenja se ponavlja večkrat dnevno.
1

PRENOČIŠČA:
3 osebe = 1 PE
APARTMAJI:
2 osebi = 1 PE
GOSTILNE:
s kuhinjo - 2 osebi = 1 PE
brez kuhinje - 3 osebe = 1 PE
vrtna terasa - 10 oseb = 1 PE
(brez kuhinje)
PODATEK JE POMEMBEN PRI
PROJEKTIRANJU, IZRAČUNU PE IN IZBIRI
USTREZNE ČISTILNE NAPRAVE.

Bakterije imajo na razpolago dovolj kisika in se
prehranjujejo s fekalijami. Po zaključenem
aeracijskem procesu sledi faza umiritve, kjer prihaja
do ločevanja očiščene vode od bakterij. Aktivno
blato se usede na dno, čista voda pa odteka v
naravo. Aktivno blato, ki se usedejo na dno zadnjega
prekata, znova prečrpamo v prvi prekat.

MBBR ČIŠČENJE
EcoBlue
Čiščenje poteka v treh fazah. Odpadna voda iz
gospodinjstva priteče v prekat za predčiščenje, kjer
se umiri. Neraztopljene trde in plavajoče snovi se
zadržujejo in usedejo kot mulj v predčiščenju.
Na površini nosilcev raste naravni, biološki film iz
mikroorganizmov, ki odpadno vodo z dovajanjem
zraka biološko prečistijo. Računalnik krmili
delovanje kompresorja v dveh režimih (dnevni in
nočni). Prezračevalna oprema (kompresor) skrbi
za intenzivni preobrat nosilne snovi in ohranja bio
film aktiven. S tem dosežemo trajno dobro čistilno
zmogljivost. Dovedena očiščena voda se umiri v
usedalniku. Mulj, ki je bil doveden vrtinčasti lebdeči
posteljici, se usede. Usedeni mulj se s pomočjo
zračene črpalke ponovno vrne v prečiščenje.

6
2

tehnologija
SBR

3

5

4
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ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

2. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI

ČIŠČENJE SBR

čistilna naprava

čistilna naprava

2-8 PE

2-9 PE

POKROV
• enostaven dostop, vzorčenje, servisiranje
• povozen do 600 kg, neopazen na zelenici
• vodotesen in plinotesen: ni smradu in
dotoka deževnice
• sistem zaklepanja pokrova: varnost pred
otroci in tretjimi osebami
• teleskopski povišek: lahko prilagodimo
višino na gradbišču

• Čistilna naprava Eco Box je namenjena
za čiščenje odpadne vode iz
gospodinjstev.
• Konstrukcija čistilne naprave se
odlikuje po odlični statiki in nosilnosti,
kar nam omogoča globoke vkope,
dobro vzdržljivost tudi pri visokih
podtalnih vodah in povoznost.

REZERVOAR
• izdelan iz enega kosa: ni spojev, ki bi lahko
povročili pokanje rezervoarja
• ojačitvena rebra 60 stopinj: odlična statika
zagotavlja odpornost na pritiske zemljine

• EkoBox prečisti vodo 97,2%.
Deluje varno in zanesljivo, skoraj
neslišno in brez smradu ter je
neobčutljiva na nihanja temperature v
okolju. Ker je testiran in izdelan v
skladu s standardom SIST EN 12566/3,
se prečiščena voda lahko izpusti v
okolje.

OMARICA
• zunanja omarica: zagotavlja daljšo
življenjsko dobo elektronski komponent
(saj so v čistilni napravi plini, vlaga)
• možnost vgradnje na različne višine
• prostostoječa omarica ob čistilni napravi:
omogoča poljubno oddaljenost ČN od hiše
PREDNOSTI
• Pripravljen izdelek za vgradnjo in takojšnje
delovanje - PLUG &PLAY
• Ugodna cena, odlična kakovost kakovost
• User friendly - Prijazno in enostavno za
uporabo, vgradnjo, vzdrževanje

Volumen
[L]

PE

4000

2-5

7200063800

Ø1800 x 2350

6000

6-8

7200063810

Ø2300 x 2300
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Šifra

Dimenzije
ØA x B [mm]

SBR SISTEM
Vse cevi so vgrajene
na pregradnem zidu.

OMARICA

OMARICA
Notranja / zunanja omarica
za nadzor sistema z zračnim
kompresorjem in ventilom.

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

4.000

7200079950

2330 x 1175 x 2440

2 x Ø600

Max.
dnevni
pretok
[m3/dan]
0.75

6.000

7200076730

2450 x 1350 x 2720

2 x Ø600

1.2

PE

Volumen
[L]

2-5
6-9

• Visoko stopnjo čiščenosti in
enostavno upravljanje in prilagajanje
ČN naprave potrebam uporabnikov
omogoča tehnologija SBR.

TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo
višino rezervoarja.

št./
kamion
13

• Standardni vtok in iztok je DN110,
DN125 (po naročilu) ali DN160 (po
naročilu). Moč kompresorja 60W.
• Dodatna oprema: povozen pokrov do
125 KN, betonski venec

11
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ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

Eco

čistilna naprava

čistilna naprava

12-50 PE

• RoClean čistilne naprave uporabljamo za čiščenje
komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in
podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih
stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih
objektih, kjer je velika količina odpadne vode.

• RoClean čistilne naprave uporabljamo za čiščenje
komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in
podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih
stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih
objektih, kjer je velika količina odpadne vode.

• RoClean je energetsko najbolj varčna čistilna naprava.
Investicijo v RoClean tudi lahko razdelimo na dve fazi,
kjer SBR sistem vgradimo pozneje.

• RoClean je energetsko najbolj varčna čistilna naprava.
Investicijo v RoClean tudi lahko razdelimo na dve fazi,
kjer SBR sistem vgradimo pozneje.

• RoClean čistilna naprava vsebuje:

• RoClean čistilna naprava vsebuje:

1) rezervoar s prekati
2) 4 zračne cevi za vpihovanje zraka (15 m)
3) notranja enota s kompresorjem za avtomatično delovanje
čistilne naprave
4) teleskopski povišek in pokrov premera fi 600 mm
5) vtočna in iztočna odprtina premera fi 110 mm
6)2 tesnili premera fi110 mm
7) aerator in pretočne cevi
8) navodila za vzdrževanje in vgradnjo

• RoClean čistilne naprave so testirane in izdelane v skladu
s standardom SIST EN 12566/3 se prečiščena voda lahko
izpusti v okolje.

1) rezervoar s prekati
2) 4 zračne cevi za vpihovanje zraka (15 m)
3) notranja enota s kompresorjem za avtomatično delovanje
čistilne naprave
4) teleskopski povišek in pokrov premera fi 600 mm
5) vtočna in iztočna odprtina premera fi 110 mm
6)2 tesnili premera fi110 mm
7) aerator in pretočne cevi
8) navodila za vzdrževanje in vgradnjo

SBR SISTEM
Vse cevi so vgrajene
na pregradnem zidu.

OMARICA
Notranja / zunanja omarica
za nadzor sistema z zračnim
kompresorjem in ventilom.

TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo
višino rezervoarja.

SBR SISTEM

OMARICA
notranja / zunanja omarica

• RoClean čistilne naprave so testirane in izdelane v skladu
s standardom SIST EN 12566/3 se prečiščena voda lahko
izpusti v okolje.

• Visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje in
prilagajanje ČN naprave potrebam uporabnikov
omogoča tehnologija SBR.

• Visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje in
prilagajanje ČN naprave potrebam uporabnikov
omogoča tehnologija SBR.

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Max.
dnevni
pretok
[m3/dan]

2

7200079830

2150 x 1400 x 1550

Ø600

0,3

3.500

4

7200079840

2080 x 1800 x 2550

Ø600

0,6

5.000

6

7200079850

2450 x 1800 x 2550

Ø600

0,9

6.000

8

7200079860

3180 x 1800 x 2550

Ø600

1,2

Volumen [L]

PE

2.600

2 PE
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4 PE

6 PE

8 PE

Volumen
[L]

PE

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

8.000
10.000
12.000
16.000
22.000
25.000

12
16
20
30
40
50

7200063770
7200063780
7200063790
7200063760
7200063820
7200063830

3760 x 2310 x 2830
3040 x 2310 x 2850
5200 x 2310 x 2830
4480 x 2310 x 2350
6280 x 2310 x 2350
7370 x 2310 x 2870

Ø600/400
Ø600/400
Ø600/400
Ø600/400
Ø600/400
Ø600/400

20 PE

40 PE

Max. dnevni
pretok
[m3/dan]
1,8
2,4
3
5
6
8

50 PE
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ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

2-8 PE

SBR+

čistilna naprava

čistilna naprava

500 - 2000 PE
OPIS POSTOPKA ČIŠČENJA SBR+:

• RoClean čistilne naprave uporabljamo
za čiščenje komunalnih odpadnih vod
iz stranišč, kopalnic, kuhinj in
podobnih virov onesnaženja v hišah ali
drugih stanovanjskih objektih oz.
gostinskih in gospodarskih objektih, kjer
je velika količina odpadne vode.

• Tehnologija čiščenje odpadne vode
MBBR pomeni ang. “Moving Bed
Biofilm Reactor” oziroma
mikroorganizmi, ki so pritrjeni na
mobilne nosilce in se prosto gibljejo
po reaktorju med vpihovanjem zraka.

• RoClean je energetsko najbolj varčna
čistilna naprava. Investicijo v RoClean
tudi lahko razdelimo na dve fazi, kjer SBR
sistem vgradimo pozneje.

• Biomasa se pritrdi na mobilne
nosilce in prihaja v stik s prisotnim
onasneževanjem ter ga odstranjuje.

• RoClean čistilne naprave so testirane in
izdelane v skladu s standardom SIST EN
12566/3 se prečiščena voda lahko izpusti
v okolje.
SBR SISTEM
Vse cevi so vgrajene
na pregradnem zidu.

• Visoko stopnjo očiščenosti in enostavno
upravljanje in prilagajanje ČN naprave
potrebam uporabnikov omogoča
tehnologija SBR.

OMARICA
Notranja / zunanja omarica
za nadzor sistema z zračnim
kompresorjem in ventilom.

• RoClean čistilne naprave so prilagojene
spremenljivim količinam odpadne vode
(turistični objekti, sezone)
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Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

75

7200063850

6280 x 2310 x 2350

Ø600

Max. dnevni
pretok
[m3/dan]
12

40.000

100

7200063840

11320 x 2310 x 2350

Ø600

15

50.000

150

7200063860

13840 x 2310 x 2350

Ø600

23

2x30.000

200

7200063870

2x (8800 x 2310 x 2350)

Ø600

30

2x40.000

300

7200063880

2x (11320 x 2310 x 2350)

Ø600

45

2x50.000

400

7200063890

2x (13840 x 2310 x 2350)

Ø600

60

Volumen
[L]

PE

30.000

NOSILCI
Čiščenje odpadne
vode poteka z
gibajočimi nosilci na
katere so pritrjeni
mikroorganizmi

TELESKOPSKI
POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo
višino rezervoarja.

Volumen
[L]

PE

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

2x50.000

500

2x (13840 x 2310 x 2350)

Ø600

4x50.000

1000

4x (13840 x 2310 x 2350)

Ø600

6x50.000

1500

6x (13840 x 2310 x 2350)

Ø600

8x50.000

2000

8x (13840 x 2310 x 2350)

Ø600

Dodatna oprema:
• SCADA
• UV dezinfekcija
• Kemično čiščenje
• Dekanter
• Kontejner
• Merilec pretoka

• Pri tem postopku ni potrebno vračati
aktivnega blata, ker je le ta na
nosilcih, ko se biomasa odlušči s
nosilce. Biomasa, ki se odlušči iz
nosilcev, predstavlja presežek blata, ki
ostaja v zalogovniku blata.
Prednosti sistema čiščenje
odpadne vode po postopku mbbr:
• Večja učinkovitost čiščenja
• Manjši volumni rezervoarjev
• Visoka odpornost na hidravlične in
organske obremenitve
• Dobro ločevanje suspendiranih snovi
(usedalnik)
• Ni povratnega blata
• Neodvisna kontrola zadrževalnih
časov
• Starost blata večja
Prednosti kumunalne čistilne
naprave 500-2000 PE
• Popolna avtomatizacija
• Temeljito predčiščenje
• Spremljanje trendov in zgodovine
• Učinkovito delovanje
• Nizka poraba energije
• Enostavno in hitro montažo na terenu
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ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

75-400 PE

čistilna naprava
4-14 PE

ČISTILNE
NAPRAVE

ČISTILNE
NAPRAVE

• Računalniško vodena čistilna naprava
Eco Blue je namenjena za čiščenje
odpadne vode v počitniških hišah in
v objektih, kjer ni stalnega dotoka
odpadne vode.
• Eco Blue ima zelo stabilen sistem
delovanja, kjer mikroorganizmi
učinkovito čistijo odpadno vodo tudi
kadar ni zagotovljenega stalnega
dotoka
• Odlična statika poletilenskega
rezervoarja in sistem namestitve
pokrova fi 800 omogoča vgradnjo na
terenih z visoko podatlnico
• ECO Blue je energetsko varčna čistilna
naprava, saj v nočnem režimu porabi
50% manj elektrike
• Vrtljiv 230 stopinjski priključek za
vtočno cev omogoča enostavno
povezovanje.

NOSILCI
Čiščenje odpadne
vode poteka z
gibajočimi nosilci na
katere so pritrjeni
mikroorganizmi

Volumen
[L]

VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko
pipe za vtok in iztok
(do DN160 mm
s tesnilom).

VGRADNJA
Enostavna vgradnja
zaradi ravnega dna,
odlična statika.

Pokrov
[mm]

Max.
dnevni
pretok
[m3/dan]

PE

Šifra

Dimenzije
ØA x B [mm]

5.000

4-6

7200079870

Ø2310 x 1560

Ø800

0,9

7.500

8-10

7200079880

Ø2310 x 2280

Ø800

1,5

10.000

12-14

7200079890

Ø2310 x 2780

Ø800

2,4

Ø900

4-6 PE
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8-10 PE

12-14 PE

JA
KO

PI

JA
PI
KO

JA
KO

PI

JA
PI
KO

PI
KO

PONIKOVALNICE

JA

ČISTILNE
NAPRAVE

KO

PI

JA

www.roto-group.eu

IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 1EB / 4-6PE
1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2.

Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v
skladu s členom 11(4):

ROTO biološka čistilna naprava EcoBlue

Biološka čistilna naprava EcoBlue 4 – 6 PE

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

JA

JA

Čiščenje komunalne odpadne vode

ROTO biološka čistilna naprava EcoBlue
Roto d.o.o.
Gorička 150
Černelavci
9000 Murska Sobota
Slovenija

6.

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

7.

Navedena lastnost:

PI

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v UREDBI (EU) št.
305/2011 v prilogi V:
Sistem 3+

PI

5.

EN 12566-3 2005+A2:2013

Rezultat

Dnevni dotok:
Dnevna obremenitev:

Učinek
čiščenja

Učinek čiščenja:

Številka poročila

Priglašen inštitut

0,9 m³ /dan
360 g /BPK5 / dan
KPK: 89 %;
BPK5: 96 %
SS: 92 %

MFPA Weimar
MATERIALFORSCHUNGS – UND
PRÜFANSTALT AN DER BAUHAUS
– ÜNIVERSITÄT WEIMAR
Coudraystr. 9
D - 99423 Weimar

Nr. 0992-B 31.12.354.01

Stabilnost

Opravljeno

P 0733/11 – 680 - 3

Vodotestnost

Opravljeno

P 0733/11 – 680 - 4

8.

KO

KO

Material: Polietilen (PE)
Volumen rezervoarja: 5000 L
Vstopna odprtina: fi 800 mm

PI

4.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12
1000 Ljubljana

KO

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo,
kot jih predvideva proizvajalec:

JA

Šifra: 7987
3.

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Matjaž Pavlinjek, vodja QA
(ime in dejavnost)

Ponikovalnice

Černelavci, 01. 07. 2013
(kraj in datum izdaje)

(podpis)
Izjava o lastnostih1/1

PIA
12-680

/

P 0865

66-3

EN 125

11-680

/

P 0733

66-3

EN 125

60
3/11-4

P 073

66-3

EN 125

D

2011-W

002
-0902-1
66-3

EN 125

009

V02/2

66-3

EN 125

3
-0707/1

T211

66-3

EN 125

2

/5426-1

113-11
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Ponikovalni tuneli
Ponikovalni
tunel

šifra

PONIKOVALNICE

PONIKOVALNICE

• iz sestavljivih končnih in
vmesnih elementov

dimenzija (w x h)

7100088260 1200 × 800 × 400

• Ponikovalni tuneli so namenjeni umirjanju in ponikanju voda iz zbiralnikov
deževnice, čistilnih naprav, lovilcev olj, kadar so tla slabo prepustna.
• Ponikovalni sistemi so sestavljeni iz enega ali več modulov ponikalnih
tunelov, ter dveh zaključnih elementov na začetku in koncu vrste.
• Enostavno in hitro lahko zgradimo poljubno velike sisteme.
• V odvisnosti od načina prekrivanja modulov z materialom so lahko
površine nad ponikovalnimi sistemi nepovozne ali povozne.

1 Povozna površina
2 Nasutje
3 Geotekstil
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4 Frakcija 20/40 mm
5 Ponikovalni tunel
6 Nivo izkopa
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Lovilci maščob
Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih
obratih, iz katerih se lahko v okolje izlivajo maščobe in
olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je
obvezna v velikih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo
mesa, itd.
Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1 in je
sestavljen iz dveh delov, iz usedalnika blata in zbiralnika
maščob. V usedalniku blata se tok odpadne vode umiri,
težji delci se usedejo na dno. V zbiralniku maščob pa se
olja in maščobe, ki imajo manjšo gostoto ločijo od vode
in se zadržijo na površju. Prečiščena voda se izteka v
iztok preko kolena, ki je potopljeno pod nivojem
maščob in olj.
Maščobniki za vkop v zemljo
Maščobniki za vkop so namenjeni za vgradnjo v
zemljino.

ROTO maščobniki so narejeni iz okolju prijaznega
polietilena (PE), ki je primeren za fekalne in čiste vode.
Odlikujejo ga dolga življenjska in majhna teža, ter
odlična odpornost na večino hišnih tekočin
(olja, maščobe, hišna čistila,...)

USEDALNIK
BLATA

VTOK

Prednosti
• Proizvaja jih slovenski proizvajalec z lastno razvito
tehnologijo
• lovilec maščob je skonstruiran v skladu s standardom SIST
EN 1825-1
• izdelan je iz obstojnega, trdega polietilena (LLDPE)
• ima dolgo življenjsko dobo
• po uporabi je možna 100% reciklaža
• so vodotesni
• hitra in enostavna vgradnja
• enostavno vzdrževanje
• nizki obratovalni stroški

Določanje velikosti
Določitev velikosti po formuli

NG = Qs * fd * ft * fr * fm
kjer so:
• Qs - količina umazane odpadne vode l/s
• fd - faktor gostote maščobe, če je ta večja ali manjša
od 0,94 g/cm3
• ft - faktor temperature, če je večja od 50°C se poveča
• fr - faktor pralnih sredstev
• fm - faktor povečano izločenih maščob (klavnice, predelava)
LOVILCI
MAŠČOB

LOVILCI
MAŠČOB

Material

www.roto-group.eu

MAŠČOBA

IZTOK

Lovilci
maščob
MAŠČOBNIK
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lovilci maščob

lovilci maščob

• Kompakten vertikalen design za lažje
rokovanje, montažo in upravljanje.

• vertikalne oblike za namestitev pod
zemljo ali v kletnih prostorih
• enostavno vzdrževanje in čiščenje
• velika odprtina za čiščenje premera
600, 800 ali 1000 mm
• možnost sidranja v primeru
podtalnih voda
• po standardu EN1825-1
• učinkovitost čiščenja pod 25 mg/l
• material: polietilen
• zagotovljena vodotesnost za
preprečevanje uhajanja smradu

Volumen
[L]

Dimenzije
A x B x C [mm]

Premer cevi
DN [mm]

NG

100

0,25

7400778100

530 x 530 x 420

110

250

0,5

7400777880

600 x 600 x 928

110

500

1

7400777940

760 x 760 x 1100

110

1.000

2

7400778580

1520 x 760 x 1150

110

2.000

4

7400075290

2250 x 750 x 1600

160

Šifra
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NG 1

NG

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

1.000

2

7400775310

Ø1200 x 1750

2.000

4

7400775320

Ø1500 x 1800

3.200

7

7400775330

Ø1800 x 1950

4.000

10

7400775340

Ø1800 x 2350

6.000

15

7400777960

Ø2300 x 2300

7.500

20

7400775360

Ø2300 x 2700

NG 0,25

NG 2
NG 0,5

Volumen
[L]

NG 7

NG 2
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LOVILCI
MAŠČOB

LOVILCI
MAŠČOB

• Možnost podzemne vgradnje,
enostavno vzdrževanje in čiščenje
zaradi večje odprtine, zagotovljena
neprepustnost.

Zapiski

lovilci maščob
• Lovilci maščob se uporabljajo za
izločevanje maščob živalskega in
rastlinskega izvora iz odpadne vode
pred izpustom v javno kanalizacijo
• Lovilec maščob ustreza standardu
SIST EN 1825-1

Volumen
[L]

NG

Šifra

Dim.
A x B [mm]

Pokrov
[mm]

500

2

7400075310

1130 x 860 x 890

400

1.000

3

7400075370

1580 x 1060 x 1080

400

2.000

4

7400075320

2100 x 1300 x 1350

600

3.500

6

7400075330

1987 x 1800 x 2050

600

5.000

10

7400075360

2480 x 1800 x 2050

600

6.000

15

7400075340

2480 x 1800 x 2050

600

8.000

20

7400075390

2680 x 2310 x 2350

600

12.000

25

7400777970

3800 x 2310 x 2870

600

NG6
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NG8

NG10

LOVILCI
MAŠČOB

LOVILCI
MAŠČOB

• Prednosti
- majhna teža
- dolga življenjska doba
- enostavno vzdrževanje
- vodotesnost
- ‘plug and play’ montaža

NG15

NG20
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Lovilci olj

Formula za izračun primernega lovilca olj
Za pravilno določitev velikosti lovilca olj so potrebni
naslednji podatki: lokacija vgradnje lovilca olj, površina s
katerih se steka voda v lovilec olj, namembnost površin
s katerih se steka voda v lovilec olj, tip odpadne vode, ki
se steka v lovilec olj (deževnica, ki spira površino, vode iz
mehaničnih delavnic,....)

Lovilci olj so zasnovani v skladu s
standardom EN858 in DIN 1999-10.

NAMEN

www.roto-group.eu

Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd

Lovilci olj s koalecenčnim filtrom so
namenjeni za čiščenje industrijskih
odpadnih voda; primerno za:
• Bencinske servise
• Avtopralnice
• Avtomehanične delavnice
• Parkirišča

Ns- Nazivna velikost lovilca olj v l/s.
Qr- Maksimalni pretok deževnice, ki ga dobimo iz povratne dobe
padavin za dano lokacijo v l/s.
Qs- Maksimalni pretok odpadne vode v l/s.
fx- Zadrževalni faktor, k ije odvisen od površine s katerih se steka
voda v lovilec olj (med 0 in 2).
fd- faktor gostote, ki je odvisen od tipa mineralnih olj (med 1 in 3).

VRSTE LOVILCEV OLJ
I RAZRED
I. razred z obremenitvijo iztoka do 5 mg/l
in II. razred z obremenitvijo iztoka do 100
mg/l.
Lovilci olj I. razreda imajo vgrajen
koalescenčni filter in se uporabljajo tam,
kjer se meteorne in procesne odpadne
vode spuščajo v površinske vode oz. v
okolje.

LOVILEC OLJ Z
BY-PASSOM

RAZRED II
Lovilci olj II. razreda se uporabljajo tam,
kjer se meteorne in procesne odpadne
vode spuščajo v kanalizacijo. Velikost ločevalnikov se določa z nazivnim številom NS,
ki je enak pretoku v l/s. Pred vgradnjo lovilca olj se moramo prepričati, da odplake
pri vtoku ne bodo presegale 35 °C.

Lovilce olj z by passom uporabljamo
na parkiriščih, kjer obstaja nevarnost
nepopolnega prečiščevanja odpadnih
vod zaradi velikih pritokov , za razliko od
parkirišč, kjer je nevarnost zlitja in velikih
količin padavin majhna.

DODATNA OPREMA
Avtomatska zapora je sestavljena
iz dveh plovcev in zaporne
plošče. Plovca pri avtomatski
zapori sta umerjena tako, da
sta plovna na vodi, na olju pa
ne. Funkcija avtomatske zapore
je v onemogočanju dotoka
onesnažene vode v lovilec olj,
ko je ta poln in ga je potrebno
izprazniti.

Ročni merilec olja/
blata do 6,5 m
Komplet vsebuje:
- vzorčevalnik fi=35mm
- merilni trak
- krpo
- transportni tulec
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Avtomatska zapora na iztoku Jašek za vzorčenje
Lovilci olj, ki so brez
posebnega peskolova, imajo
vgrajeno avtomatsko zaporo,
ki se v primeru dotoka
velike količine mulja in
drugih nečistoč, avtomatsko
zapre. Možnost povezave z
alarmom.

Pasta za merjenje
nivoja olja
• enostavna za uporabo
• hitro zaznava nivo olja

Omogoča zajem vzorca in
kontrolo tekočin.
LOVILCI
OLJ

LOVILCI
OLJ

Avtomatska zapora na vtoku

Alarm
Merilec nivoja olja in blata z
alarmom. Naprava sporoča
nivo in je povezana s
pametnim telefonom.

Lovilci
olj

lovilci olj

lovilci olj

I. razred

II. razred

• Lovilci olj I. razreda imajo vgrajen
koalescenčni filter, ki je pritrjen na
prekatno steno.

• Lovilci olj II. razreda so primerni za
lokacije, kjer se voda na iztoku izpušča
v kanalizacijo.

• Stena ločuje prekat za usedanje blata
in prekat za lovljenje mineralnih olj.

• Stena ločuje usedalnik blata od
prekata za ločevanje olja.

• Zaradi sestave koalescenčnega filtra
in fizikalnih lastnosti mineralnih olj
(manjša gostota od vode) se kapljice
olja združujejo in učnikoviteje izločajo
na površino.
• Na iztoku se lahko vgradi tudi
avtomatska zapora ali alarm, ki prepreči
iztekanje olj pri večjih nalivih ali izlivih.

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Premer
cevi DN
[mm]

2.200

3

7300075950

1840 x 1400 x 2100

Ø600

110

3.000

6

7300075970

2400 x 1400 x 2100

Ø600

125

3.500

10

7300072750

2080 x 1800 x 2500

Ø600

160

5.000

15

7300075990

2450 x 1800 x 2500

Ø600

200

6.000

20

7300075880

2820 x 1800 x 2500

Ø600

200

8.000

30

7300072730

2680 x 2310 x 2830

2xØ600

250

10.000

40

7300072780

3040 x 2310 x 2310

2xØ600

250

12.000

50

7300072760

3760 x 2310 x 2310

2xØ600

315

16.000

65

7300072000

4480 x 2310 x 2310

2xØ600

315

22.000

80

7300072890

6280 x 2310 x 2830

2xØ600

315

25.000

100

7300074210

7370 x 2310 x 2830

2xØ600

315

30.000

125

7300072010

8450 x 2310 x 2830

2xØ600

400

35.000

150

7300075920

9890 x 2310 x 2830

2xØ600

400

40.000

200

7300075980

10970 x 2310 x 2830

2xØ600

400

45.000

250

7300076000

12410 x 2310 x 2830

2xØ600

400

50.000

300

7300072020

13490 x 2310 x 2830

2xØ600

500

NS15
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NS20

koalescenčni
filter

avtomatska
zapora

odprtina za
vzorčenje

NS80

NS3

NS
[L/s]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov Premer cevi
[mm]
DN [mm]

2.200

3

7300075900

1840 x 1400 x 2100

Ø600

110

3.000

6

7300075910

2400 x 1400 x 2100

Ø600

125

3.500

10

7300072880

2080 x 1800 x 2500

Ø600

160

5.000

15

7300075930

2450 x 1800 x 2500

Ø600

200

6.000

20

7300072710

2820 x 1800 x 2500

Ø600

200

8.000

30

7300072720

2680 x 2310 x 2830

Ø600

250

10.000

40

7300072740

3040 x 2310 x 2310

Ø600

250

12.000

50

7300072770

3760 x 2310 x 2310

Ø600

315

16.000

65

7300072050

4480 x 2310 x 2310

Ø600

315

22.000

80

7300072940

6280 x 2310 x 2830

Ø600

315

25.000

100

7300074220

7370 x 2310 x 2830

Ø600

315

30.000

125

7300072070

8450 x 2310 x 2830

Ø600

400

35.000

150

7300072850

9890 x 2310 x 2830

Ø600

400

40.000

200

7300072860

10970 x 2310 x 2830

Ø600

400

45.000

250

7300072870

12410 x 2310 x 2830

Ø600

400

50.000

300

7300072090

13490 x 2310 x 2830

Ø600

500

NS15

NS30
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LOVILCI
OLJ

LOVILCI
OLJ

Volumen NS
[L]
[L/s]

Volumen
[L]

oil separators

oil separators

bypass 20%

bypass 10%

• Bypass separators fully treat all flows
generated by rainfall rates of up to
6.5mm/hr. (99% of all rainfall events).

• Bypass separators fully treat all flows
generated by rainfall rates of up to
6.5mm/hr. (99% of all rainfall events).

These separators are used on parking
area when it is considered an
acceptable risk not to provide full
treatment for high flows, for example
where the risk of a large spillage and
heavy rainfall occurring at the same
time is small.

These separators are used on parking
area when it is considered an
acceptable risk not to provide full
treatment for high flows, for example
where the risk of a large spillage and
heavy rainfall occurring at the same
time is small.

koalescenčni
filter

Volumen
[L]

Pretok
[L/s]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Premer cevi
DN [mm]

2.200

30/3

7300068900

1840 x 1400 x 2100

Ø600

200

2.600

50/5

7300068910

2150 x 1400 x 2100

Ø600

250

3.000

80/8

7300068980

2400 x 1400 x 2100

Ø600

250

3.500

100/10

7300068920

2080 x 1800 x 2500

Ø600

315

5.000

150/15

7300068930

2450 x 1800 x 2500

Ø600

400

6.000

200/20

7300068940

2820 x 1800 x 2500

Ø600

400

8.000

250/25

7300068610

2680 x 2310 x 2830

Ø600

400

10.000

300/30

7300068950

3040 x 2310 x 2830

Ø600

500

12.000

400/40

7300068960

3760 x 2310 x 2830

Ø600

500

16.000

500/50

7300068970

4840 x 2310 x 2830

Ø600

600

22.000

650/65

7300068560

6280 x 2310 x 2830

Ø600

600

25.000

800/80

7300068570

7370 x 2310 x 2830

Ø600

600

30.000

1000/100

7300068580

8450 x 2310 x 2830

Ø600

800

35.000

1250/125

7300068590

9890 x 2310 x 2830

Ø600

800

40.000

1500/150

7300068600 10970 x 2310 x 2830

Ø600

1000
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odprtina za
vzorčenje

notranji
by-pass

notranji
by-pass

NS 10/100

odprtina za
vzorčenje

notranji
by-pass

notranji
by-pass

NS 40/200

avtomatska
zapora

koalescenčni
filter

Volumen
[L]

Pretok
[L/s]

Šifra

Dimenzije
A x B x C [mm]

Pokrov
[mm]

Premer
cevi DN
[mm]

2.200

15/3

7300068800

1840 x 1400 x 2100

Ø600

200

3.000

30/6

7300068810

2400 x 1400 x 2100

Ø600

200

3.500

50/10

7300068500

2080 x 1800 x 2500

Ø600

250

5.000

80/16

7300068820

2450 x 1800 x 2500

Ø600

315

6.000

100/20

7300068840

2820 x 1800 x 2500

Ø600

315

8.000

150/30

7300068850

2680 x 2310 x 2830

Ø600

400

10.000

200/40

7300068860

3040 x 2310 x 2830

Ø600

400

12.000

250/50

7300068870

3760 x 2310 x 2830

Ø600

400

16.000

325/65

7300068830

4840 x 2310 x 2830

Ø600

400

22.000

400/80

7300068880

6280 x 2310 x 2830

Ø600

500

25.000

500/100

7300068890

7370 x 2310 x 2830

Ø600

600

30.000

650/125

7300068510

8450 x 2310 x 2830

Ø600

600

35.000

700/150

7300068520

9890 x 2310 x 2830

Ø600

600

40.000

1000/200

7300068530

10970 x 2310 x 2830

Ø600

800

45.000

1250/250

7300068540

12410 x 2310 x 2830

Ø600

800

50.000

1500/300

7300068550

13490 x 2310 x 2830

Ø600

1000
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LOVILCI
OLJ

LOVILCI
OLJ

avtomatska
zapora

lovilci olj

lovilci olj

z by-passom 10%

I. razred

• Lovilce olj z by passom uporabljamo
na parkiriščih, kjer obstaja nevarnost
nepopolnega prečiščevanja
odpadnih vod zaradi velikih
pritokov, za razliko od parkirišč, kjer
je nevarnost zlitja in velikih količin
padavin majhna.

• Lovilci RoOil so namenjeni za
podzemno vgradnjo.
• Imajo dostopne komore za
odvzemanje vzorca.
• Zagotovljena neprepustnost, nizki
stroški vzdrževanja zahvajujoč
notranji površini rezervoarja.
• Možnost enostavnega čiščenja
koalescenčnega filtra zaradi lažjega
dostopa v lovilec.

Šifra

Dimenzije
A x B [mm]

Premer cevi
DN [mm]

400

1

7300775960

Ø800 x 1500

110 b.z.

680

1,5

7300775940

Ø800 x 1750

110 b.z.

1.200

3

7300775950

Ø1000 x 1750

110

1.500

6

7300775970

Ø1200 x 2000

125

2.350

10

7300772750

Ø1500 x 2050

160

2.700

15

7300775990

Ø1500 x 2300

200

4.000

20

7300775880

Ø1800 x 2350

200

6.000

30

7300772730

Ø2310 x 2300

250

7.500

40

7300772780

Ø2310 x 2700

315

10.000

50

7300772760

Ø2300 x 3000

315
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avtomatska
zapora
avtomatska
zapora

odprtina za
vzorčenje

odprtina za
vzorčenje

koalescenčni
filter

koalescenčni
filter

Volumen
[L]

Pretok
[L/s]

1.200

15/1,5

Šifra

Dimenzije
A x B [mm]

7300768820 Ø1000 x 1750

Premer cevi
DN [mm]
200

1.500

30/3

7300768900 Ø1200 x 2000

200

2.700

50/5

7300768970 Ø1500 x 2300

250

3.200

80/8

7300768980 Ø1800 x 1950

315

4.000

100/10

7300768920 Ø1800 x 2350

315

6.000

150/15

7300768930 Ø2310 x 2300

400

7.500

200/20

7300768940 Ø2310 x 2700

400

notranji
by-pass

VODA katalog | 81

LOVILCI
OLJ

LOVILCI
OLJ

Volumen Pretok
[L]
[L/s]

• Vzdržljiva polietilenska konstrukcija
z dolgo življenjsko dobo,
kompakten vertikalen design za
enostavno rokovanje pri vgradnji in
vzdrževanju. By-pass za vse premere
cevi, prilagojeno gradbenim
izvajalcem. Enostavno čiščenje
usedlin in ostankov olj.

Zapiski

lovilci olj

z by-passom 20%
• Lovilce olj z by passom uporabljamo
na parkiriščih, kjer obstaja nevarnost
nepopolnega prečiščevanja
odpadnih vod zaradi velikih
pritokov, za razliko od parkirišč, kjer
je nevarnost zlitja in velikih količin
padavin majhna.

Volumen
[L]

Pretok
[L/s]

Šifra

Dimenzije
A x B [mm]

Premer cevi
DN [mm]

1.200

15/3

7300768800

Ø1000 x 1750

200

1.500

30/6

7300768810

Ø1200 x 2000

200

2.350

40/8

7300768960

Ø1500 x 2070

250

2.700

50/10

7300768500

Ø1500 x 2300

250

4.000

75/15

7300768880

Ø1800 x 2350

315

6.000

100/20

7300768840

Ø2300 x 2300

315

7.500

150/30

7300768520

Ø2300 x 2700

400

8.700

200/40

7300768530

Ø2300 x 3000

400
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odprtina za
vzorčenje

koalescenčni
filter

avtomatska
zapora

notranji
by-pass

LOVILCI
OLJ

LOVILCI
OLJ

• Vzdržljiva polietilenska konstrukcija
z dolgo življenjsko dobo,
kompakten vertikalen design za
enostavno rokovanje pri vgradnji in
vzdrževanju. Bypass za vse premere
cevi, prilagojeno gradbenim
izvajalcem. Enostavno čiščenje
usedlin in ostankov olj.
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PE in PP jaški

PESKOLOVI
Šifra
Dimenzije
(šxv)meteornih
Utok - Istek
ROTO polietilenski
peskolovi so namenjeni
za odvod
voda s cestnih
in
ostalih
javnih
površin
v
glavno
kanalizacijo,
kakor
7600059100
400x1000
DN110/125/160
tudi za odvod meteornih vod iz stanovanjskih, industrijskih in
7600059110
400x1500
DN110/125/160
drugih objektov.

jašek Ø625
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jašek Ø800

7600057000

625x1000

DN160/200/250

7600057030

625x1250

DN160/200/250

7600057010

625x1500

DN160/200/250

7600057020

625x1750

DN160/200/250

7600069510

800x1000

DN200/250/315

7600069520

800x1250

DN200/250/315

7600069530

800x1500

DN200/250/315

7600069540

800x1750

DN200/250/315

7600069550

800x2000

DN200/250/315

7600069560

800x2250

DN200/250/315

7600069570

800x2500

DN200/250/315

7600069690

800x2750

DN200/250/315

7600069700

800x3000

DN200/250/315

7600069710

800x3500

DN200/250/315

7600069720

800x4000

DN200/250/315

7600069730

1000x1250

DN200/315/400

7600069580

1000x1500

DN200/315/400

7600069590

1000x1750

DN200/315/400

7600069600

1000x2000

DN200/315/400

7600069610

1000x2250

DN200/315/400

7600069620

1000x2500

DN200/315/400

7600069630

1000x2750

DN200/315/400

7600069640

1000x3000
tangencijalni
jašek

DN200/315/400

7600069740

1000x3500

DN200/315/400

7600069750

1000x4000

DN200/315/400

7600058230

1000x1500

DN500/630

7600058240

1000x1750

DN500/630

7600058250

1000x2000

DN500/630

7600058260

1000x2250

DN500/630

JAŠKI

JAŠKI

PREDNOSTI:
- dolga življenjska doba
- neobčutljivost na nizke in visoke temperature
- odpornost na odpadne vode
- odpornost na staranje
- dolgotrajna obstojnost proti obrabi in trpežnost
- izjemna kemijska obstojnost
- enostavno in hitro prilagajanje višine
- hitra izdelava dodatnega priključka
- enostaven transport in lahko rokovanje
- hitra in enostavna vgradnja jaška na gradbišču
- majhna teža olajšuje montažo
- pri montaži ne potrebujemo dodatnih tesnil
- možnost priključitve na gladke in rebraste cevi
- jašek je ojačan z rebri
- odlična statika
- popolno tesnjenje - širok proizvodni program
- nadzor kakovosti ZAG
- majhno inkustiranje in usedanje blata
- enostavno vzdrževanje

Jaški

Shafts
ø

ø

40

0

kanalizacijski
jaški

kanalizacijski
jaški

sewage shafts ø400, CONNeCtION wIth slIdINg
ClaMP, INflOw - OutflOw dN 110/125/160
Code
Product
Dimensions

5910

SEwAgE SHAfTS ø400

ø400 × 1000

5911

SEwAgE SHAfTS ø400

ø400 × 1500

• ROTO kanalizacijski jaški se uporabljajo v
kanalizacijskih sistemih za gravitacijsko
odvajanje vod iz stanovanjskih hiš, za
meteorne vode in odpadne vode iz
industrijskih obratov.

• ROTO kanalizacijski jaški se uporabljajo v
kanalizacijskih sistemih za gravitacijsko
odvajanje vod iz stanovanjskih hiš, za
meteorne vode in odpadne vode iz
industrijskih obratov.

• Kanalizacijski jaški omogočajo zračenje,
čiščenje, vzdrževanje in dostop do
kanalizacijskih cevi.

• Kanalizacijski jaški omogočajo zračenje,
čiščenje, vzdrževanje in dostop do
kanalizacijskih cevi.

• V širokem proizvodnem programu
ROTO je na izbiro veliko število različic in
posebnih izvedb.

• V širokem proizvodnem programu
ROTO je na izbiro veliko število različic in
posebnih izvedb.

0
60

sewage shafts ø600, CONNeCtION wIth slIdINg
ClaMP, INflOw - OutflOw dN 160/200
priklop za
prilagoditev
Code
Product
Dimensions
gladke
cevi
višini terena

6968

SEwAgE SHAfTS ø600

ø600 × 1000

6965

SEwAgE SHAfTS ø600

ø600 × 1250

6966

Premer [mm]
1 1

Ø600

1 1 in 3 1

Ø1000

1 1 in 3 1

ø600 × 1500
ø600 × 1750

6984

SEwAgE SHAfTS ø600

ø600 × 2750

6985

SEwAgE SHAfTS ø600

ø600 × 3000

Cevi [mm]

Višina [mm]

tesnilo za
priklop gladke
cevi

spojka za
korigirano cev
ID; OD

Premer [mm]

vgradnja v
povozno
površino

Cevi [mm]

Višina [mm]

ø600 × 2000

Ø600

1 1 in 3 1

Ø160, Ø200, Ø240, Ø315

1000 - 3000

ø600 × 2250

Ø800

1 1 in 3

1

Ø200, Ø240, Ø315, Ø400, Ø500, Ø600

1000 - 4000

ø600 × 2500

Ø1000

1 1 in 3

1

Ø240, Ø315, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800, Ø1000

1000 - 4000

JAŠKI

JAŠKI

Ø400

SEwAgE SHAfTS ø600

6967
SEwAgE SHAfTS ø600
Ø110, Ø160
1000 - 1500
6981
SEwAgE SHAfTS ø600
Ø160, Ø200
1000 - 1750
6982
SEwAgE SHAfTS ø600
Ø160, Ø200
1250 - 2500
6983
SEwAgE SHAfTS ø600

ojačitvena
rebra

7I
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Ø600

Ø800

Ø1000
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Cable

peskolovi in
umirjevalni
jaški

Shafts
kabelski
jaški

Cable shafts PKJ , sM, MPK

• možnostDimensions
zamenjave kablov od hišne
priključne omarice do zunanje omarice
7483
CABLE SHAfT PKJ ø600
ø600 × 830
brez gradbenega posega;
7326
CABLE SHAfT PKJ ø800
ø800 × 950
• možnost prehoda, razdelitve zemeljskih
Produkt
Dimenzije
7530 Šifra
CABLE SHAfT
PKJ[mm]
ø1000
× 950
kablov inø1000
PEHD cevi
na relaciji omarice
PKJ Ø600
7483
Ø600x830
7433
SHAfT fOR OPTiCAL CLAmP Sm 1
do hišnih820×640×540
priključnih omaric;
PKJ Ø800
7326
7434
SHAfT fORØ800x950
OPTiCAL CLAmP Sm 2 TwO-PiECE
895×700×320
• jašek je na
spodnjem delu razširjen, kar
PKJ Ø1000
7530
Ø1000x950
omogoča
boljšo utrditev;
7328
SHAfT mPKJ
415×550×310
• jašek je brez dna, kar omogoča
SM1 OPtION:
7433
820x640x540
Depending on project, it is possible to produce shafts greater depth
enostavnejši uvod PEHD cevi in kablov;
MPKJ
7328
415x550x310
Code

• ROTO polietilenski peskolovi so
namenjeni za odvod meteornih voda
s cestnih in ostalih javnih površin
v glavno kanalizacijo, kakor tudi za
odvod meteornih vod iz stanovanjskih,
industrijskih in drugih objektov.

Product

• Umirjevalni jašek je namenjen za uporabo
na strminah. Posebno oblikovano dno
jaška in tangencionalni vstopni priključek
nevtralizirata udar vodne mase in
zmanjšata hitrost pretoka.

PKJ Ø600

Premer [mm]

Višina [mm]

Ø400

1000 - 1500

Ø500

1000 - 1750

Ø600

1000 - 3000

Ø800

1000 - 3000

Ø1000

1000 - 3000

Ø1200

1000 - 3000

spojka za
korigirano cev

prilagoditev
višine nivoju
terena

JAŠKI

JAŠKI

PKJ Ø800

PKJ Ø1000

Ø400
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Ø800

Ø1200

SM1

19 I

MPKJ
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TERMO
vodomerni jašek

OKI
vodomerni jašek

• Najpogosteje se vodomerni termo jašek
vgrajuje na proste površine – zelenice
in povozne površine (hišna dvorišča,
namenjena izključno za lahka osebna
vozila), tako, da je dostopen za servisiranje
in odčitavanje tudi takrat, ko lastnika ni
doma.

• Najpogosteje se vodomerni termo jašek
vgrajuje na proste površine – zelenice
in povozne površine (hišna dvorišča,
namenjena izključno za lahka osebna
vozila), tako, da je dostopen za servisiranje
in odčitavanje tudi takrat, ko lastnika ni
doma.

• Notranja instalacija jaška, cevi in priključni
elementi imajo dolgo življenjsko dobo,
več kot 50 let, saj so uporabljeni materiali
medenina in polipropilen. Spoji med
cevmi in spojkami so tesnjeni, kar
zagotavlja 100 % vodotesnost tudi pri
večjih tlakih.
• Same cevi so zdravstveno neoporečne.
Notranje površine cevi so popolnoma
gladke in neprepustne za svetlobo, kar
prepričuje rast mikrobov in nalaganje
materiala na stene cevi.

• Notranja instalacija jaška, cevi in priključni
elementi imajo dolgo življenjsko dobo,
več kot 50 let, saj so uporabljeni materiali
medenina in polipropilen.
601226
OKI 1000

Šifra

604406
OKI 800

602276
OKI 500

Produkt

Šifra

Dimenzije [mm]

OKI 500

602276

660 x 440 x 500

OKI 800

604406

660 x 440 x 800

OKI 1000

601226

660 x 440 x 1000

Produkt

Šifra

Dimenzije [mm]

ROTO 1000

5808

Ø1000 x 1250

• Notranje površine cevi so popolnoma
gladke in neprepustne za svetlobo, kar
prepričuje rast mikrobov in nalaganje
materiala na stene cevi.

Dimenzije

TERMO 600

Ø600 x 1000

HIŠNI 600

Ø600 x 1000

Material:
TELO

POKROV

Vmesna TI

Izolacija jaška

polietilen,
črna barva

1. LTŽ pokrov Ø 600 (15 kN)
2. PEHD pokrov z izolacijo debeline 5 cm

termoizolativni stirodur
debeline 4 cm

poliuretanska
pena

1. LTŽ ali PEHD pokrov
2. telo PE jaška
3. vmesni pokrov iz
izolacije z držalom
4. vmesna izolacijska
komora
JAŠKI

JAŠKI

5. poliuretenska pena
6. čistilni kos
7. holandec za vgradnjo
merilnika pretoka
8. krogelni ventil
9. merilec pretoka
10. pritrditvena cev

5808
ROTO Ø1000 vodomerni jašek za več priključkov

11. vodovodna cev
12. hitra spojka 3/4” ali 1”
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JAŠKI
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ČRPALIŠČA

Črpališča

Pump

črpališče

hišno črpališče

Ø400, 500, 600 mm
Črpališče se uporablja v sistemu hišne kanalizacije (za
odpadno vodo, deževnico, ipd.) za prečrpavanje iz kleti
ali garaže, kjer ni možnosti gravitacijskega odtekanja
odpadne vode.

• Odpadne vode višje ležečih hiš odtekajo v
kanalizacijo s pomočjo gravitacije, iz nižje
ležečih hiš pa je odpadne vode potrebno
prečrpati. Črpališča se uporabljajo
za izanačevanja višinskih razlik in so
namenjena prečrpavanju odpadnih voda.

280 L

Tehnične značilnosti:
Material: LLDPE
Standard: 12050-1
Priključki:
• vtok DN 50/110
• Odzračnik DN 50
• Iztok G2”

• Oprema: jašek, potopna črpalka s
podnožjem, nivojsko stikalo, nepovratni
ventil, zaporni ventil, tlačni cevovod,
pokrov.
• Jaški črpališč so izdelani iz polietilena.
Odporni so na obremenitve med
vgradnjo in obratovanjem črpališča.

SESTAVA:
• 2 nosilca DSD2” i anti rotacijski nosilec FEKA VS e VX
• 6 priključkov za kable za eno črpalko in plovec
• 2 rezervoarja FEKA VS e VX
• 3 plovci s senzorjem za nivo vode
KOMPONENTE, ki se naročajo v skladu z zahtevami iz
povpraševanja:
• črpalka
• krmilna enota
• Plovec z senzorjem za max. črpanje

Model

RoFos 280 2”

Šifra

Volumen
[l]

RoFos 280 2” 1/2

96 | VODA katalog

Uporablja se za

DN pipe [mm]

750x585x900

FEKA 600 M-NA/T,
FEKA VS/VX 550-7501000-1200 M-NA/T
GRINDER 1000-12001600 T, GRINDER
1400 M-1800 TFEKA
1400 M-1800 T, FEKA
2015 - 2030.2TNA DN
65 : FEKA 2500.4T,
FEKA 2515-FEKA
2500-FEKA 2700.2T

2xDN150,3xDN110,
2xDN50 ulaz
1xDN50 odzračnik
1xDN40 hitno
praznjenje

50110

50253

550

790x1220x965

FEKA 600 M-NA/T,
FEKA VS/VX 550-7501000-1200 M-NA/T
GRINDER 1000-12001600 T, GRINDER
1400 M-1800 TFEKA
1400 M-1800 T, FEKA
2015 - 2030.2TNA DN
65 : FEKA 2500.4T,
FEKA 2515-FEKA
2500-FEKA 2700.2T

2xDN150,3xDN110,
2xDN50 ulaz
1xDN50 odzračnik
1xDN40 hitno
praznjenje

Dimenzije [mm]
Ø400 × 1000

Ø500 × 1000

Ø600 × 1000

Ø400 × 1250

Ø500 × 1250

Ø600 × 1250

Ø400 × 1500

Ø500 × 1500

Ø600 × 1500

Ø400 × 1750

Ø500 × 1750

Ø600 × 1750

Ø400 × 2000

Ø500 × 2000

Ø600 × 2000

Ø400 × 2250

Ø500 × 2250

Ø600 × 2250

Ø400 × 2500

Ø500 × 2500

Ø600 × 2500

Ø400 × 2750

Ø500 × 2750

Ø600 × 2750

Ø400 × 3000

Ø500 × 3000

Ø600 × 3000
ČRPALIŠČA

ČRPALIŠČA

RoFos 550 2”

550 L

Dimenzije
[mm]

50108
280

• Delovanje: ko nivo odpadne vode v
črpalni komori doseže določeno višino
(nivo), se vklopi črpalka. Črpalko vklaplja
in izklaplja nivojsko stikalo oziroma
ustrezni senzor. Velikost črpalne komore
in nivo za vklop črpalke je določen glede
na količino dotoka, kapaciteto črpalke
ali število vklopov črpalke v eni uri.
Tlačni vod je opremljen z nepovratnim
ventilom, ki preprečujeta pretakanje vode
iz tlačnega cevovoda nazaj v črpališče.
Zaporni ventil na tlačnem cevovodu se
zapre v primeru okvare črpalk.
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Pump

Pump

črpališče

črpališče

Ø800, 1000 mm

Ø1300, 1500 mm

• Odpadne vode višje ležečih hiš odtekajo v
kanalizacijo s pomočjo gravitacije, iz nižje
ležečih hiš pa je odpadne vode potrebno
prečrpati. Črpališča se uporabljajo
za izanačevanja višinskih razlik in so
namenjena prečrpavanju odpadnih voda.

• Črpališča se uporabljajo za izenačevanja višinskih
razlik in so namenjena prečrpavanju odpadnih
komunalnih voda.
• Oprema: vertikalni rezervoar, potopni črpalki
s podnožji, nivojska stikala, nepovratni ventili,
zaporni ventili, tlačni cevovod, pokrov.

• Oprema: jašek, potopna črpalka s
podnožjem, nivojsko stikalo, nepovratni
ventil, zaporni ventil, tlačni cevovod,
pokrov.

• Dodatna oprema: lovilna košara (za
preprečevanje poškodb in/ali zamašitev črpalk
(in tlačnega voda) se lahko na vstopu dotočnih
cevi montira lovilna košara).

• Jaški črpališč so izdelani iz polietilena.
Odporni so na obremenitve med
vgradnjo in obratovanjem črpališča.

• Rezervoarji črpališč so izdelani iz polietilena in
so korozijsko odporni. Prav tako so odporni na
vse obremenitve, ki nastopajo med vgradnjo in
obratovanjem črpališča.

• Delovanje: ko nivo odpadne vode v
črpalni komori doseže določeno višino
(nivo), se vklopi črpalka. Črpalko vklaplja
in izklaplja nivojsko stikalo oziroma
ustrezni senzor. Velikost črpalne komore
in nivo za vklop črpalke je določen glede
na količino dotoka, kapaciteto črpalke
ali število vklopov črpalke v eni uri.
Tlačni vod je opremljen z nepovratnim
ventilom, ki preprečujeta pretakanje vode
iz tlačnega cevovoda nazaj v črpališče.
Zaporni ventil na tlačnem cevovodu se
zapre v primeru okvare črpalk.

• Delovanje: ko nivo odpadne vode v črpalni
komori doseže določeno višino (nivo), se vklopi
črpalka. Črpalke vklapljajo in izklapljajo nivojska
stikala oziroma ustrezni senzorji. Velikost črpalne
komore in nivo za vklop črpalke je določen glede
na količino dotoka, kapaciteto črpalk ali število
vklopov črpalke v eni uri. V črpališču sta vedno
vgrajeni dve črpalki, tako da je v primeru okvare
ene črpalke še vedno zagotovljeno nemoteno
delovanje črpališča. Tlačni vod je opremljen
z nepovratnima ventiloma, ki preprečujeta
pretakanje vode iz tlačnega cevovoda nazaj v
črpališče. Zaporni ventil na tlačnem cevovodu se
zapre v primeru okvare črpalk.

ODPRTINE ČRPALIŠČA
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Ø800 × 1500

Ø1000 × 1500

Ø800 × 1750

Ø1000 × 1750

Ø800 × 2000

Ø1000 × 2000

Ø800 × 2250

Ø1000 × 2250

Ø800 × 2500

Ø1000 × 2500

Ø800 × 2750

Ø1000 × 2750

Ø800 × 3000

Ø1000 × 3000

Ø800 × 3250

Ø1000 × 3250

Ø800 × 3500

Ø1000 × 3500

Ø800 × 3750

Ø1000 × 3750

Ø800 × 4000

Ø1000 × 4000

b)

a)

Ena
odprtina
DN1000

c)

Dve
odprtini
DN600

Dimenzije [mm]

Ena
odprtina
DN800

Ø1200 × 1500

Ø1500 × 1800

Ø1200 × 1750

Ø1500 × 2050

Ø1200 × 2000

Ø1500 × 2300

Ø1200 × 2500

Ø1500 × 2550

Ø1200 × 3000

Ø1500 × 2800

Ø1200 × 3500

Ø1500 × 3050

Ø1200 × 4000

Ø1500 × 3300
Ø1500 × 3550
Ø1500 × 3800
Ø1500 × 4050
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ČRPALIŠČA

ČRPALIŠČA

Dimenzije [mm]

ČRPALIŠČA

• Črpališča se uporabljajo za izenačevanja višinskih
razlik in so namenjena prečrpavanju odpadnih
komunalnih voda.

a)
b)

Dodatna
odprtina
DN600
(Ø2310)
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Ena
odprtina
(1300/1500)

črpališče

Ø1800, 2310 mm

• Dodatna oprema: lovilna košara (za
preprečevanje poškodb in/ali zamašitev črpalk
(in tlačnega voda) se lahko na vstopu dotočnih
cevi montira lovilna košara).

• Rezervoarji črpališč so izdelani iz polietilena in
so korozijsko odporni. Prav tako so odporni na
vse obremenitve, ki nastopajo med vgradnjo in
obratovanjem črpališča.

• Delovanje: ko nivo odpadne vode v črpalni
komori doseže določeno višino (nivo), se vklopi
črpalka. Črpalke vklapljajo in izklapljajo nivojska
stikala oziroma ustrezni senzorji. Velikost črpalne
komore in nivo za vklop črpalke je določen glede
na količino dotoka, kapaciteto črpalk ali število
vklopov črpalke v eni uri. V črpališču sta vedno
vgrajeni dve črpalki, tako da je v primeru okvare
ene črpalke še vedno zagotovljeno nemoteno
delovanje črpališča. Tlačni vod je opremljen
z nepovratnima ventiloma, ki preprečujeta
pretakanje vode iz tlačnega cevovoda nazaj v
črpališče. Zaporni ventil na tlačnem cevovodu se
zapre v primeru okvare črpalk.

ODPRTINE ČRPALIŠČA

c)
Dimenzije [mm]

Dve
odprtini
DN600
Ø1800 × 1950
Ø2310 × 2300

Ø1800 × 2350
Ø2310 × 2700

Ø1800 × 2700
Ø2310 × 3000

Ø1800 × 3050
Ø2310 × 3400

Ø1800 × 3400
Ø2310 × 3700

Ø1800 × 3750
Ø2310 × 4100

ROTO
INŠTALATER
nudimo vam vgradnjo
na ključ po vsej Sloveniji

4.

3.

2.

1.

Rocko

POZOR: POKROV NI NAMENJEN ZA POVOZNE POVRŠINE.

4. FAZA: Rezervoar lahko zasipamo do max. 50 cm (kota konca
čistilne naprave in kota terena) nad zgornjim robom rezervoarja.
Pokrov rezervoarja je tako nad zemeljsko ravnino. V primeru
višjega nasipa moramo urediti razbremenilno AB ploščo (AB ploščo
dimenzionira statik).

3. FAZA: Ko je rezervoar lociran - nameščen in poravnan ga začnemo polniti z vodo in zasipavati
s peskom granulacije 4 – 16mm. Rezervoar napolnimo do 1/4 z vodo in zasipamo do nivoja
vode oz. 1/4. Tako po četrtinah nadaljujemo do konca. Zasipavamo samo s peskom.
S polnjenjem in zasipavanjem dosegamo, da pride do izenačevanja notranjih in zunanjih sil vse prekatne komore polnimo hkrati. Ob zasipanju morajo biti vsi poviški montirani in pokrovi
zategnjeni.

-posteljica od "mršavog" betona

-zasip 8-16mm

POVOZNA POVRŠINA: če želite povozno
površino nad rezervoarjem, je potrebno
izdelati betonsko ploščo (dimenzioniranje
opravi statik), tako da rezervoar ne nosi
obremenitve. Ostalo: za vse ostalo, posebnosti
od vkopu, kar ni opisano v navodilih in vkop
kontaktirajte proizvajalca.

DRSEČ TEREN: če rezervoar zakopavamo v drseč
teren moramo na kritično stran terena, kjer bodo
nastajali pritiski na rezervoar zabetonirati zid, ki bo
preprečevala plazenje terena in pritiske na rezervoar
(dimenzioniranje zidu opravi statik).

ILOVNAT TEREN: če čistilno napravo zakopavamo
v ilovnat teren, obvezno naredimo drenažo in vodo
speljemo izven jame na nižji nivo od dna, na katerega
je položena čistilna naprava.

PODTALNICA: če obstaja možnost podtalnice, na
dnu jame zabetoniramo betonsko ploščo debeline
cca 25cm z betonom marke 25/30 in vstavimo
armaturno mrežo (ploščo dimenzionira statik). V
betonsko ploščo vstavimo ob betoniranju sidra s
ušesi, kjer pritrdimo ob pritrjevanju jeklene vrvi.
Rezervoar pritrjujemo na 1/3 dolžine in 2/3 dolžine
oz. na dveh mestih. Jeklena vrv naj bo debela 8 ali 12 mm, pri zategovanju
jeklene vrvi potrebujemo tudi objemke. Ko je čistilna naprava nameščena in
pritrjena – sidrana začnemo s polnjenjem in zasipavanjem kot pri poglavju
C z razliko, da do do max. nivoja podtalnice zasipamo s pustim betonom.

Izjavljamo da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, v kolikor boste upoštevali priložena navodila za vgradnjo rezervoarja. GARANCIJSKI ROK: 60 mesecev na obstojnost in vodotesnost posode,
24 mesecev na delovanje mehanskih delov. Garancijski rok prične teči z dnem nakupa. Garancija predpostavlja normalne pogoje uporabe in strokovno vzdrževanje.
Stranka lahko uveljavlja pravice iz naslova garancije le, če o napaki v zakonskem roku obvesti prodajalca oz. proizvajalca.

GARANCIJA

Rottera

GEOTEKSTIL

1. FAZA: Tlorisna velikost jame mora biti min.
30 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja.
Oblika jame naj bo v obliki kvadra z vertikalnimi
robovi (če struktura zemlje dopušča). Spodaj
na dnu utrdimo peščeno posteljico s peskom
granulacije od 4 do 16mm, debelina utrjene
posteljice naj bo 10 -15 cm, ravna oz. poravnana
2. FAZA: Rezervoar s pomočjo vrvi položimo v jamo, kot je prikazano na sliki. Na 1/3 dolžine in
2/3 dolžine rezervoarja damo vrvi in počasi vzporedno spuščamo v jamo (pri rezervoarju 20.000l
št. vrvi povečamo). Če imamo na objektu bager ali dvigalko vrv zvežemo na ušesa rezervoarja
in z žlico vstavimo rezervoar v jamo. Pazimo na mehanske poškodbe, ki lahko nastanejo ob
padcu oz. udarcu v primeru neupoštevanja navodil o vkopu. Dno jame - posteljica mora biti
ravna. Ko se rezervoar položi v jamo, ga z premikanjem dobro namestimo in poravnamo. Če
imamo že pripravljene vire dotokov in/ali odtokov se prilagajamo s poravnavanjem.

z vodno tehtnico vzdolž in počez.

NAVODILA ZA VKOP REZERVOARJEV

Rezervoarji so namenjeni za shranjevanje pitne vode, deževnice odpadne vode, čistilne naprave, lovilce olj in lovilce maščob. Priključki za dovod in odvod se vrtajo po potrebi z vbodno ali kronsko žago. V izvrtine
se vstavi tesnilo Ø50, 110 ali 125 mm. Rezervoar je možno spodaj povezati z alkaten cevmi, vzporedno v baterije večjih volumnov. Izdelani so iz polietilena. Ležeči rezervoarji Roterra so namenjeni izključno za vkop
v zemljo. Vertikalni (Rocko) rezervoarji so lahko prostostoječi.

POSEBNI UKOPI

• Oprema: vertikalni rezervoar, potopni črpalki
s podnožji, nivojska stikala, nepovratni ventili,
zaporni ventili, tlačni cevovod, pokrov.

NAVODILA ZA VKOP

Pump

since 1974

WORLDWIDE ROTOMOULDER

PROIZVODNJA
PRODAJNA PREDSTAVNIŠTVA

čistilne naprave
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