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H2E
BIOLOŠKI
ČISTILNE
NAPRAVE
ZA VAŠ DOM
BREZ ELEKTRIČNE ENERGIJE
BREZ LETNIH SERVISOV
SLOVENSKI IZDELEK

+ NARAVA OČISTI SAMA

- NE POTREBUJE ELEKTRIKE
- NE POVZROČA IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV 

- NI AKTIVNEGA BLATA (velik prihranek pri praznjenju (ČN)
- DO 10X CENEJŠE OBRATOVANJE (brez dragih letnih servisov)

- NE POSEGA V VIDEZ OKOLICE (PODZEMNI VKOP)
- PRIMERNA ZA ČIŠČENJE VSEH VRST ODPADNIH VODA

- NESLIŠNA                                      
- NI NEPRIJETNEGA VONJA     

(DO 6 UR)- HITER ČAS OBDELAVE ODPADNE VODE 
  - OČIŠČENA VODA JE TAKOJ

KANALIZACIJSKI SISTEM PRIPRAVLJENA ZA IZPUST V NARAVO ALI

10 RAZLOGOV ZA 



- NESLIŠNA                                      

Mi se tega dejstva dobro zavedamo, zato smo v 
podjetju Eko Gea združili moči in v spoštovanju do 
narave razvili revolucionarno metodo za čiščenje 
odpadnih voda - biološko čistilno H2E - BREZ 
ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

Dovolite, da narava dela za vas.
Izberite čistilno napravo H2E.

ČISTA VODA - NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST!    

Čiščenje odpadnih komunalnih voda je naša 
zakonska in okoljska odgovornost. Zakonodajni 
okvirji na področju odvajanja odpadne vode v 
javno kanalizacijo namreč določajo ureditev te 
problematike na poselitvenih območjih do konca 
leta 2021.

Če pa ste že zdaj naveličani tega, da vam po 
vrnitvi z dopusta dobrodošlico vedno zaželijo 
neprijeten vonj in stroški črpanja aktivnega blata iz 
vaše čistilne naprave, imamo za vas ekolucionarno 
rešitev, ki ne bo zastirala pogleda na naravo skozi 
vaše okno ter oddajala kakršnega koli vonja ali 
hrupa. Preprosto neslišna, skoraj nevidna, deluje 
brez elektrike in ne povzroča aktivnega blata. 

Njeno obratovanje pa je do
10x cenejše v primerjavi

z ostalimi čistilnimi napravami!

Varstvo vodnih virov je za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja izjemnega pomena. Vodni viri so 
vse bolj omejeni, svetovna populacija pa raste in 
projekcije kažejo, da se bo do leta 2020 skoraj 
podvojila. Čiščenje odpadnih komunalnih voda je 
zato za trajnostni razvoj in stabilno prihodnost 
našega planeta ekološka odgovornost slehernega 
zemljana.

NAJ NARAVA DELA ZA VAS ČISTILNA NAPRAVA H2E - NARAVA OČISTI SAMA

Čistilna naprava H2E je sestavljena iz PRIMARNEGA 
USEDALNIKA in BIOFILTRA. PRIMARNI USEDALNIK iz 
odpadne vode ločuje večje komunalne odpadke 
in trdne delce, kateri ostanejo na površju, medtem 
ko v odpadni vodi potekajo bio-kemični procesi 
hidrolize in biološke ionske izmenjave. 

Preko pregrade v primarnem usedalniku se nato 
odpadna voda pre l i je v BIOFILTER, kjer v 
anaerobnem okolju (brez prisotnosti kisika) s 
pomočjo biološkega nosilca kristobalita potekata  
biološka razgradnja in filtracija. 

Kristobalit je izjemno porozna vulkanska kamnina, 
na katero nase l imo ko lon i je  anaerobn ih 
mikroorganizmov (do 16 milijard mikrobov/1cm3).

Mikroorganizmi in encimi igrajo ključno vlogo pri 
razgradnji organskih spojin v čistilni napravi H2E kot 
tudi pri mineralizaciji aktivnega blata, ki se v 
procesu fermentacije povsem predela v hrano za 
mikroorgan izme, energi jo, p l ine in  v vodi 
raztopljene minerale. Tako očiščena odpadna 
voda je po določenem času obratovanja biološke 
čistilne naprave H2E primerna za izpust v naravo ali 
kanalizacijski sistem, saj ne potrebuje nadaljnjega 
čiščenja.

H2E 1-5PE 

čistilna naprava
H2E

klasična biološka
čistilna naprava



BIOLOŠKE
ČISTILNE
NAPRAVE

H2E
EKO GEA - Nejc Đorđić s.p.

Ul. M. Grevenbroich 13, 3000 Celje
PE Rimska c. 98a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

T +386 (03) 49 10 760
F +386 (03) 49 10 761

W www.h2e.si
E info@ekogea.com

PREDNOSTI ČISTILNE NAPRAVE H2E

Sposobnost čiščenja, ki presega evropske standarde

Č i s t i lna naprava H2E dosega ob pravi lnem 
obratovanju pod posebnimi pogoji tudi do 99% 
sposobnost čiščenja oziroma anaerobne razgradnje 
antibiotikov, pesticidov, fenolov, kroma, cianida, 
kislin,zelenih alg in naftnih derivatov.

Ponovna uporaba očiščene vode

Tehnološka voda  je po mikrobiološki obdelavi v 
predpisanem času obratovanja čistilne naprave H2E 
uporabna za zalivanje okrasnih rastlin in trave ter za 
kmetijske namakalne sisteme.

Visoko kakovostno in robustno ohišje

Čistilne naprave H2E so narejene iz polietilena 
(dvoplastna plastika). Montaža in transport čistilne 
naprave H2E sta enostavna in okolju prijazna. Ohišje 
čistilne naprave s posebno vgradnjo za večje 
obremenitve in povezovalne poti prenese do 40-
tonsko obremenitev. Je dobro odporno na kemične 
agresivnosti, UV žarke in različne temperaturne 
spremembe. Ohišje je tudi 100% vodotesno in 
primerno za vgradnjo v tla. Proizvajalci vam za ohišje 
zagotavljamo 50-letno garancijo za nepropustnost in 
nevarnost pred onesnaženjem iz spodnje plasti, kot 
tudi skladnost z vsemi potrebnimi evropskimi normativi. 

Brezplačno svetovanje

Kot odgovoren ekološki partner vam zagotavljamo 
brezplačno svetovanje pri izboru, projektiranju, 
namestitvi in vzdrževanju vašim potrebam ustrezne 
biološke čistilne naprave H2E.

Dolgoročno zanesljivo delovanje

V primeru daljše odsotnosti (šolske počitnice mrtva 
turistična sezona) mikrobi v bio-mediju čistilne 
naprave H2E zaradi edinstvene sposobnosti 
kapsulacije mirujejo do vnovičnega zagona čistilne 
naprave, zato vas ob vrnitvi v bivalno okolje ne 
pričaka neprijeten vonj.

Minimalni stroški obratovanja in vzdrževanja

Čistilna naprava H2E za delovanje ne potrebuje 
električne energije niti operaterja, ob doslednem 
upoštevanju navodil proizvajalca za vgradnjo in 
obratovanje čistilne naprave pa tudi vzdrževalnega 
servisa ne.

Vsestranska uporabnost

Čistilna naprava H2E je primerna za poseljena 
območja, in sicer za objekte, kjer biva najmanj ena 
oseba pa vse do največjih bivanjskih enot, ki so 
priključene na kanalizacijske sisteme. Uporabna je za 
vse vrste odpadnih voda: stanovanja in vrstne hiše, 
stanovanjska naselja, bazenske komplekse, s travo 
pokrita športna igrišča, kmetijske objekte, šole, 
restavracije, hotelske komplekse, nakupovalna 
središča, kemično, živilsko, mesno predelovalno, 
papirno, tekstilno in farmacevtsko industrijo.

Pokličite že danes na 03 49 10 760
in si zagotovite osebno predstavitev

biološke čistilne naprave H2E.

Naše izdelke spremlja stalen razvoj in tehnični 
napredek, zato si pridržujemo pravico do 

sprememb brez vnaprejšn je napovedi. 
Dimenzije izdelkov lahko rahlo odstopajo od 

d e j a n s k i h  m e r ,  z a r a d i  r a z l i č n i h 
dobaviteljev.



TIPI ČISTILNIH NAPRAV H2E
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MATERIAL: Polietilen                       ZAGONSKI MATERIAL: 1L

MATERIAL: Polietilen                       ZAGONSKI MATERIAL: 1L MATERIAL: Polietilen                       ZAGONSKI MATERIAL: 10 L

   del:  50 kg
   del:  50 kg
   del: 210 kg
 

3   del: 0,9 m
3   del: 0,9 m

   del:    /
 

3 3
2 2
1 1   del: V= 1370 mm; Š= 1170 mm

   del: V= 1370 mm; Š= 1170 mm
   del: V=   590 mm; Š= 1200 mm
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2
1

TIP ČN H2E 1-5 PE polietilen TEŽA: VOLUMEN:

   del:  90 kg
   del:  50 kg
   del: 210 kg
   del: 210 kg
 

   del: 130 kg
   del: 100 kg
   del:  900 kg
 

3   del: 2,25 m  
3   del:  0,9 m

   del:    /
   del:    /

3   del:  3,0 m
3   del: 2,25 m

   del:    /
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   del: V= 2050 mm; Š= 1460 mm
   del: V= 1370 mm; Š= 1170 mm
   del: V=   590 mm; Š= 1200 mm
   del: V=   860 mm; Š= 1200 mm
 

   del: V= 2090 mm; Š= 1650 mm
   del: V= 2050 mm; Š= 1460 mm
   del: V=   940 mm; Š= 2140 mm
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TIP ČN H2E 15 PE polietilen
TIP ČN H2E 30 PE polietilen

TEŽA:
TEŽA:

VOLUMEN:
VOLUMEN:

1 2 3

MATERIAL: Polietilen                       ZAGONSKI MATERIAL: 1L

   del:  70 kg
   del:  50 kg
   del: 210 kg
 

3   del: 1,5 m
3   del: 0,9 m

   del:    /
 

3 3
2 2
1 1   del: V= 1710 mm; Š= 1360 mm

   del: V= 1370 mm; Š= 1170 mm
   del: V=   590 mm; Š= 1200 mm
 
3
2
1

TIP ČN H2E 6-10 PE polietilen TEŽA: VOLUMEN:
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Za večje sisteme se obrnite na proizvajalca!

Vaš prodajalec:

1 2 3

MATERIAL: Polietilen                       ZAGONSKI MATERIAL: 10 L

   del: 170 kg
   del: 130 kg
   del:  900 kg
 

3   del:  4,5 m
3   del:  3,0 m

   del:    /
 

3 3
2 2
1 1   del: V= 2390 mm; Š= 1850 mm

   del: V= 2090 mm; Š= 1650 mm
   del: V=   940 mm; Š= 2140 mm
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TIP ČN H2E 50 PE polietilen TEŽA: VOLUMEN:


