
 

 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY  

OPTIMALIZOVANÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ  
V JEDINEČNÉM A PATENTOVANÉM KOMPAKTNÍM 
ŘEŠENÍ* 

BIOMETISMUS, PŘIROZENÁ INSPIRACE PRO 
VÝVOJ BUDOUCÍCH TECHNOLOGIÍ 

V návaznosti na přírodu a její přirozené know-how společnost Techneau 
úspěšně vyvinula novou generaci kompaktních zachycovačů 
znečišťujících látek, které jsou schopny zachycovat a uskladňovat 
zachycené mikro-částice (ZČ). 
JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI DECANTEAU JE ZALOŽENA 
NA ČTYŘECH SPECIFIKÁCH: 

→ Gyratorický průtokový systém, který vede k výraznému zkrácení 
doby usazování, a tím i ke zlepšení procesu dekantace; 

→ Redentace, generování recirkulačních zón speciálně navržených pro 
optimalizaci hromadění částic; 

→ Vodicí trysky zajišťující konstantní rozdělení průtoku a regulaci rychlosti 
vody; 

→ Kalová jímka oddělená od vodního průtoku, aby se zachytily všechny 
sedimenty. 

 

PROMYŠLENÁ TECHNOLOGIE 

→ Redukce ZČ o více než 80 % 

→ Čištění mikročástic 

→ Schopnost zvládat neobvyklé 
průtoky vody 

→ Nakládání s plovoucím 
odpadem 

→ Snadná údržba 

→ Kompaktní, snadno se instaluje 

 

je založeno na principu 
gyratorického průtokového 
systému, který kombinuje 
gravitační dekantaci a 
odstředivý účinek. 
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ZKUŠENÉ ODDĚLENÍ 
VÝZKUMU A VÝVOJE 
15 ZKUŠENÝCH inženýrů, kteří se 
speciálně věnují navrhování 

vodohospodářských zařízení 

budoucnosti. 

VELKÉ A STÁLÉ 
ZÁSOBY PRODUKTŮ 
PŘIPRAVENÉ  
K ODESLÁNÍ 
350 REFERENČNÍCH PRODUKTŮ 

skladem. 

24–72 HODIN: objednejte v pondělí a 
obdržíte ve čtvrtek (ve Francii). 

30 LET UZNÁVANÉ 
PRŮMYSLOVÉ KNOW-HOW 
Je tomu už 30 LET, co společnost Techneau 
navrhuje, vyrábí a nabízí řešení pro zpracování 
vody v celé Francii a ve svých evropských 

pobočkách. 

SPECIALIZOVANÉ 
ODDĚLENÍ, KTERÉ 
SPLNÍ VAŠE 
POŽADAVKY 
18 ZAMĚSTNANCŮ a 10 technických 

prodejců, kteří se plně věnují studiu 
potřeb a nabízení nejvhodnějších 
technických řešení pro vaše projekty. 

S více než 25 000 technickými 
NABÍDKAMI ročně zůstává společnost 

Techneau věrná svému původnímu 
závazku: dodat vhodnou a kvalitní 
technickou nabídku do 24 až 48 hodin. 

GAEAU DÉVELOPPEMENT, 
TECHNOPOL DOVEDNOSTÍ 
3 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, které se specializují jak na 

výrobu z oceli, tak z plastů, poskytují již více než 30 let 

špičková řešení v oblasti vodohospodářství. 

Naše výrobky se prodávají po celé Evropě, v severní 
Africe a vyvážejí se do celého světa. 

Všechny výrobní závody jsou certifikovány podle 
ISO90001 a CE. Všechna zařízení se vyrábějí  
v Normandii ve Francii. 

Zone d’Activité de la Chevalerie 
50570 Marigny-le-Lozon 

Tel. +33 (0)2.33.56.62.08 
info@techneau.com 

 

www.techneau.com 
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VERTIKÁLNÍ A KOMPAKTNÍ ZACHYCOVAČ NEČISTOT PRO 
ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY  

JEDNOTKA PRO 
ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ 
VODY 

Zachycení 
mikro-

polutantů 

80+% 
eliminace ZČ 

 30 LET INOVACÍ 
V OBLASTI 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
SLUŽEB 



  

 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY 

ČINNOSTI SMĚŘUJÍCÍ K EFEKTIVNÍMU 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

ZACHYCENÉ 
ČÁSTICE: HLAVNÍ 
PŘÍČINA ZNEČIŠTĚNÍ 
DEŠŤOVÝCH VOD 
 
Přívalový déšť při dopadu na 
zem smyje a eroduje povrch. 
Může s sebou nést viditelné 
znečišťující látky, ale také 
mikročástice různých velikostí. 
Voda může přenášet i organické a 
chemické znečišťující látky: jedná 
se o tzv. zachycené částice (ZČ). 
 
Skutečný dopad znečištění ze 
zachycených částic pochází  
z jejich schopnosti hromadit 
mikro-polutanty na vlastním 
povrchu (proces zvaný adsorpce) 
a přenášet je v toku dešťové 
vody. 

MIKRO-POLUTANTY: 

NEBEZPEČNÉ I V MALÉM MNOŽSTVÍ 

Mikro-polutant je nežádoucí částice, 
kterou je velmi obtížné v životním 
prostředí detekovat (miligram na litr 
nebo dokonce nanogram na litr). 
Některé mikro-polutanty pocházejí  
z lidské činnosti (průmyslové procesy, 
zemědělství nebo každodenní 
činnosti). 
 
Toxicita a přítomnost mikro-polutantů  
v životním prostředí má negativní vliv 
na živé organismy. 

Mikro-polutanty mají různé chemické 
vlastnosti. Mohou to být: 

→ minerální mikro-polutanty, jako jsou 
kovy, nekovy a radioaktivní prvky: 
kadmium, rtuť, arsen, antimon, 
radon, uran atd. 

→ organické mikro-polutanty, jako jsou 
pesticidy, uhlovodíky, rozpouštědla, 
detergenty, kosmetika, léčiva atd. 

Evropské nařízení identifikovalo více než 
110 000 molekul organických mikro-
polutantů. 

SEPARACE 

TRANSPORT 

EROZE POVRCHŮ 
VSTUP 

PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

PŘÍRODNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ MĚSTA PRŮMYSL 

Příklady znečištění: zbytky spalování z motorů, přísady do paliv, únik oleje, 
opotřebení pneumatik a brzd, opotřebení katalyzátoru, koroze karoserie a 
podvozku, nátěry podlah, cement, bitumen, asfalt, stavební materiály, půdní 
eroze, spalovny. 

PŘÍKLAD: 

Za rok vyprodukuje 1 km dálnice následující znečištění: 

→ 1 tuna zachycených částic 

→ 25 kilogramů uhlovodíků 

→ 4 kilogramy zinku 

→ 0,5 kilogramu olova 

Zdroje: www.graie.org - https://www.ceseau.org - 
zpráva OPECST č. 2152 (2002-2003) Gérarda 
MIQUELA jménem Parlamentního úřadu pro 
hodnocení vědeckých a technologických 
rozhodnutí, předložená 18. března 2003. Příloha 8 - 
Dešťová voda na dálnicích a letištích. 
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OMEZENÍ 
VZDÁLENOSTI 
ODTOKU VODY 
Zatížení znečišťujícími 
látkami závisí na několika 
faktorech: 

→ Intenzita deště. 

→ Rozsah odtoku. 

→ Typ půdy. 

→ Typ okolních činností. 

→ Vzdálenost, které odtok 
dosáhne. 

Omezení vzdálenosti 
odtoku vody proto 
umožňuje omezit přirozený 
přenos tohoto znečištění. 



 

 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY  

OPTIMALIZOVANÝ PROCES 
ZACHYCENÍ ZČ* 

DÍKY TRAJEKTORII PRŮTOKU S DVOJITOU SPIRÁLOU SMĚREM 
DOLŮ 

→ Zařízení DECANT'EAU se skládá  
z rozptylovací hlavy a kalové jímky. 
Tato jedinečná konstrukce, která je 
výsledkem 36 měsíců výzkumu a 
vývoje, je dokonalou kombinací 
několika inovací a umožňuje 
zachycení většiny ZČ bez ohledu na 

jejich rozměry. 

Účinnost procesu zařízení Decant'eau je založena na dvojité 

spirálovité trajektorii průtoku: 

 Gyratorický průtokový systém 
kolem centrální kolony umožňuje 
prodloužit dobu usazování ZČ a 
usnadnit proces jejich dekantace. 

 Recirkulační zóny vytvořené 
vodicími tryskami, které 
strukturují hlavu, optimalizují 
shlukování všech částic a 
usnadňují proces jejich 
dekantace.  

JEDINEČNÝ A PATENTOVANÝ PROCES 
ROZDĚLENÍ PRŮTOKU 
VODICÍ TRYSKY SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ PRO HOMOGENIZACI PRŮTOKU VODY 

VELKÁ KAPACITA 
PRO SKLADOVÁNÍ 
BAHNA I ČÁSTIC 
ODDĚLENÝCH OD PROCHÁZEJÍCÍHO 
PRŮTOKU 

Kalová jímka, zcela izolovaná od horní části zařízení, 
zachycuje bahno a částice z procházejícího průtoku, 
čímž zabraňuje jejich opětovnému rozptýlení v případě 
silných dešťů. 

Její velká skladovací kapacita minimalizuje četnost údržby. 
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PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ DECANT'EAU 

- VYSOCE ÚČINNÝ PROCES 

- SNADNÁ ÚDRŽBA 

*Zachycené částice 

Jednou z mnoha předností systému Decant'Eau 
je rozdělení průtoku ve spodní části hlavy 
difuzoru prostřednictvím vodicích trysek. 

Tyto vodicí trysky umožňují rovnoměrně oddělit 
proud vody od ZČ a izolovat je ke stěnám zařízení. 

Toto rozdělení průtoku udržuje centrální výtokovou 
šachtu čistou od všech polutantů. Průtok vody 
mezitím přirozeně přivádí částice k výtoku. 

Kalová jímka ukládá sedimenty mimo procházející 
průtok, čímž zabraňuje jejich opětovnému 
rozptýlení. 



 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY 



 

 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY 

ZACHYCENÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH A 

PLOVOUCÍCH LÁTEK  

→ V případě náhodného úniku 
uhlovodíků nebo plovoucích 
hrubých částí (plastové sáčky, 
láhve, roušky atd.) má zařízení 
DECANT'EAU dostatečnou 
skladovací kapacitu, aby se 
zabránilo přímému úniku do 

odtoku bez čištění. 

→ V případě náhodného úniku 
uhlovodíků může zařízení na 
okamžik uložit objem 300 litrů 
(ekvivalent 6 plných nádrží). 

CELKOVÁ KONTROLA  
V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉHO 

PRŮTOKU DEŠŤOVÉ VODY 

OD STANDARDU  
K ŘEŠENÍ NA 
MÍRU 
K DISPOZICI JSOU ZAŘÍZENÍ  
Z POLYETHYLENU I POLYESTERU 

→ Polyester je ideální materiál díky 
možnosti nastavení výšky podle 
přívodu vody. Lze jej také přizpůsobit 
tak, aby dokonale vyhovoval 

jakémukoli skladovacímu prostoru. 

→ V případě přívalových dešťů je 
zařízení DECANTEAU schopno 
zvládnout horní průtok díky 
vypouštěcí šachtě. 

→ Vypouštěcí šachta je 
navržena tak, aby umožňovala 
vysoké horní průtoky a zároveň 
byla zcela oddělena od všech 
plovoucích nečistot a bahna. 

30 LET INOVACÍ V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB 



 

 

 

ZPRACOVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY  

KOMPAKTNÍ A VERTIKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

PRO SNADNOU INSTALACI 

SNADNÁ ÚDRŽBA, 

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ 

K provozu zařízení DECANT'EAU 
nejsou potřeba žádné filtry ani 
podkladové materiály. 

Velká kalová jímka je snadno přístupná 
přes vypouštěcí šachtu. Tato jedinečná 
vlastnost umožňuje výraznou úsporu 
nákladů na údržbu. 

PLNĚ TESTOVÁNO OD NÁVRHU 
AŽ PO VÝROBU 

Všechna zařízení jsou testována ve výrobním 
závodě a v reálných podmínkách používání. 

Od návrhu až po výrobu je každý krok 
schvalován naším oddělením výzkumu a 
vývoje, abychom měli jistotu, že každé 
zařízení je stoprocentně bez závad. 

Zařízení DECANT'EAU se dodává 
kompletní a připravené k instalaci. 

Instalace je stejná jako u našich ostatních produktů. 
Díky vertikálnímu tvaru velmi lehkého zařízení 
Decant'eau je snadná. 

Polyethylenové provedení umožňuje omezit 
náklady na přepravu a dobu instalace. 

Díky své hmotnosti je lehčí než betonové provedení. 
Proto není třeba používat těžké zvedací zařízení. 

Žádná koroze: materiál PE zajišťuje delší životnost 

než ocel nebo beton. 


