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Пречиствателни станции
за битови отпадни води

ACO CLARA

ПродуктиФункция ACO Clara Home

Основно предимство на ACO 
Clara Home, освен достъпната 
цена, е лесната инсталация. Не 
е нужна подготовка на бетонова 
основа. ACO Clara може да бъде 
инсталирана в двора или на 
алеята към къщата.

Перфектна за фамилни къщи.

ACO CLARA 

Благодарение на здравия си 
корпус, ACO Clara е подходяща 
и за зони, където обикновените 
пластмасови станции имат нужда 
от бетоново легло. Капакът 
на корпуса няма да попречи 
на свежия изглед на вашата 
градина.

ACO Clara с подходящото 
решение за инсталиране в 
градина.

ACO CLARA Light

Разработена за обекти без 
специални изисквания за 
устойчивост на корпуса на 
земен натиск. Отново с капак за 
озеленени зони.

Достъпна цена.

ACO CLARA Concrete

Правилният избор за обекти 
с изисквания за висока 
устойчивост на корпуса на 
земен натиск. Солидната и 
здрава конструкция е идеална 
за инсталация в зона на пътища, 
паркинги и зони с високи 
подпочвени води.

Ниски разходи за инсталация.

ACO CLARA

Процеси на обработка

-  механична предварителна 
обработка

-  биологична обработка чрез 
активна утайка

-  сепариране на утайката в 
краен утаечен резервоар

 Ефективност на 
обработката

Дългосрочна експлоатация, 
в съответствие с Европейска 
Норма БДС EN 12566-3, 
проведена в акредитирана 
лаборатория, показва следните 
изходни данни:

БПК5.............................. 6.7 mg/l
ХПК.............................. 59.6 mg/l
Неразтворени вещества.....  6.1 mg/l
N-NH4............................ 2.0 mg/l

  
Пречиствателните станции ACO 
Clara отговарят на Европейска 
Норма БДС EN 12566-3, за която 
има издаден сертификат и СЕ-
маркировка.
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Лесна инсталация

Забравете неприятностите, и 
сложните операции при истаацията. 
Сега е удобно, просто и без 
излишни разходи.  Всичко, от 
което се нуждаете е връзка към 
електрическата мрежа 230/400 
V и подходящо място за монтаж. 
Какъвто и размер да изберете, 
условията са същите. Подпочвени 
води, дълбока инсталация или 
транспортиране не могат да ни 
изненадат. Ние знаем какво правим.

Ниски разходи за 
експлоатация

Нашите пречиствателни станции 
са изградени от първокласни 
материали и компоненти. Тяхната 
устойчивост. Тяхната надеждност и 
устойчивост гарантират възможно 
най-безпроблемната експлоатация. 
Иновативната технология осигурява 
нисък разход на енергия и 
почистване на по-големи интервали.

Лесна поддръжка

Пречиствателната станция работи 
самостоятелно. Единственото, което 
се иска от Вас е да я наглеждате 
от време на време. Съоръженията 
на АСО са абсолютно надеждни. 
Изискват само няколко минути от 
Вашето време. Без ремонти, без 
поддръжка.

ПредимстваПредимстваПредимства

Уплътнение против 
миризми

Уплътнения капак на съоръжението 
няма да допусне нищо навън. 
Никой няма да забележи вашата 
АСО станция. Още повече, капакът 
е изработен с дизайнерски 
акцент. Ние знаем, че капакът е 
единственото нещо от станцията, 
което се вижда. За това му 
обърнахме специално внимание.

Оптимален избор на 
размери

Всеки би могъл да избере от 
продуктовата линия ACO Clara. 
От малки фамилни решения, 
до големи съоръжения за 
индустриални сгради или хотели – 
ACO Clara ще намери своето място. 
В градината или под натоварено 
пътно платно, на бензиностанция 
или на паркинга – няма място, 
което не е подходящо.

Сервизно обслужване

Ние ще бъдем до Вас от самото 
начало. Ще Ви препоръчаме 
правилния тип и размер, ще ви 
консултираме или ако желаете, 
ще ви помогнем при монтажа. 
Гарантираме Ви бърза и 
професионална реакция.
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Едно предимство ни изглеждаше недостатъчно.
Ето защо, ACO Clara има най-малко седем.
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10 години гаранция!

Ние гарантираме качеството на нашата 
работа. Ние сме единствената компания 
на пазара, която предлага 10-годишна 
гаранция за статичните показатели и 
водоплътността на резервоарите. Ние 
вярваме на материалите, които използваме 
и сме уверени в продуктите, които носят 
нашето име.
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Дългогодишна 
традиция

 Нашите предимства:
Традиция. Десетилетия 
опит и практика. Качество 
доказано по света. 
Първокласни модерни 
пречиствателни станции. 
Съвременни технологии. 
Професионални решения и 
подход.

Нашето име е синоним на:
Висококачествени 
пречиствателни станции. 
Лесна употреба. 
Икономична и ефективна 
експлоатация и приятен 
дизайн. Екология.
Ние ценим:
Нашите клиенти са 
основния ни приоритет.

ACO CLARA

Пречиствателни станции за битови отпадни води


