
Kompaktiška, pasyvi nuotekų valymo 
sistema su 100% natūralių medžiagų filtrais

Pasyvieji 
biologiniai 
nuotekų valymo 
įrenginiai 

Laiko patikrinti — per 
30 metų sumontuota 
virš 100 000 vienetų!

Dažniausiai naudojami 
pasaulyje pasyvieji 
(nenaudojantys 
elektros) nuotekų 
valymo įrenginiai

Naujovė Lietuvoje!
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Garantija: Teisingas, visus montavimo reikalavimus atitinkantis požeminės talpyklos sumontavimas yra pagrindas ilgiems Jūsų įrenginių veikimo dešimtmečiams ir 25 metų gamyklinei 
garantijai. Ši, 25 metų, garantija numatyta išskirtinai tik požeminei talpyklai, bet ne pavienėms detalėms ar kitiems priedams. Visoms Ecoflo valymo sistemos sudedamosioms filtro konstrukcijos 
medžiagoms suteikiama 10 metų ilgaamžiškumo garantija.

Turite klausimų?  
Mūsų ekspertai mielai Jums patars 
visais nuotekų valymo įrenginių tema 
dominančiais klausimais. 
Tel.: +370 5 205 3311 (9:00 - 18:00, d.d.) 
arba 

Atraskite kitus mūsų produktus:

Pasyvieji biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

Mažieji nuotekų 
valymo įrenginiai

  visiškai patikimi,  
30 metų patirtis
  paprastai montuojamos, 
kompaktiškos sistemos 
  draugiški gamtai, veikiantys 
be elektros ir su natūralios 
medžiagos filtrais 
  palankus įsigyjimas ir 
patikima ekspoatacija

Natūralūs filtrai
100% natūralus, 
perdirbamas kokoso 
pluošto drožlių filtras

– taip pat tinka ir Jūsų sodui!

25 metų garantija talpyklai

10 metų garantija kokoso drožlių filtrui
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Negilus montavimas 

Vientiso įrenginio montavimo pavyzdys 1-5 gyventojams

•  pilną konsultaciją, kad viskas nuo pat pradžių  
būtų tinkamai daroma

•  greitą ir nebiurokratišką pagalbą   
atsiradus trukdžiams

• kvalifikuotą priežiūrą ir aptarnavimą 

Ieškote netoliese Jūsų esančių mūsų įgaliotų 
atstovų? Turite klausimų dėl aptarnavimo? 

 Informacija: nuo 9:00 iki 18:00 val. (d.d.) 
+370 5 205 3311 arba

Su 

Gyventojų skaičius Ilgis, cm  Plotis, cm Svoris, kg

5 290 120 430

6 345 120 540

Jūsų planavimui pasitarnausiantys pagrindiniai filtro talpyklos išmatavimai:
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patikrinta ir CE-pažymėta pagal 
EN 12566-3 ir -6

Solido Smart - nuotekų 
valymo įrenginiai

Lietaus vandens 
panaudojimas 

BIOVA

+370 5 205 3311

Tekvo     partnerių tinklu Jūs jausitės mūsų šeimos nariu, kurio visomis nuotekų valymo problemomis bus pasirūpinta!

Tekvo ir partnerių tinklas Jums siūlo:

 www.tekvo.lt
info@tekvo.lt
www.tekvo.lt

+370 5 2053311

info@tekvo.lt
www.tekvo.lt

02189 Vilnius

Dariaus ir Girėno g. 40



Iliustracija atitinka realybę 

– pasyvieji biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

Sulaikymo filtras
•  veiksmingai apsaugo filtro talpyklą 

nuo sąnašų
•  paprasta praplauti naudojant 

laistymo žarną

Natūrali filtro medžiaga
•  100% natūralus, perdirbamas kokoso 

pluošto drožlių filtras
•  filtrams suteikiama 10 metų garantija

30 metų patirtis
•  sumontuota daugiau kaip 100 000 

įrenginių
•  populiariausi pasaulyje kompaktiški 

pasyvieji nuotekų valymo įrenginiai.
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Užima mažai vietos! 

Pagrindiniai pranašumai
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Natūrali filtro sudėtis
100 % natūralus, 
perdirbamas kokoso 
pluošto drožlių filtras

– 100 000 kartų patikrintas valymo principas.

1  Pirminis valymas 
Šioje talpykloje nusėda iš atitekėjusių buitinių nuotekų jose 
esančios kietosios dalelės. Integruotas sulaikymo filtras 
apsaugo prijungtą Ecoflo kokoso drožlių filtrą nuo įvairių 
priemaišų.

2  Nuotekų pasiskirstymo sistema
Patentuota paskirstymo sistema užtikrina, kad virš filtro 
paviršiaus po pirminio valymo atitekančios nuotekos 
pasiskirstytų tolygiai.

3  Kokoso pluošto drožlių filtras  
Filtro dalelės, pagamintos iš natūralaus kokoso pluošto, 
užtikrina nuotekų biologinį valymą ir filtravimą. Kenksmingos 
medžiagos yra sulaikomos ir tolesnėje eigoje skaidomos.

4  Mėginių paėmimo šulinėlis/siurblinė
Čia gali būti paimami išvalytų nuotekų vandens mėginiai. Esant 
poreikiui, tam, kad išvalytas nuotekas būtų galima tinkamai 
išleisti, galima panaudoti ir mažą padavimo siurblį.

5  Išvalyto vandens išleidimas  
Išvalytas nuotekas galima išleisti į infiltracinį lauką arba nukreipti 
jas į vandens telkinius.

Trys skirtingi variantai
Priklausomai nuo Jūsų poreikių, galite pasirinkti tarp bazinio Ecoflo basis varianto, taip pat Ecoflo flexi varianto arba ypatingai 
vietą taupančio Ecoflo kompakt varianto. Dydžiai, skirti iki 50-ties gyventojų, taip pat galimi!

Ecoflo basis – ekonomiškumas

Ecoflo flexi – lankstumas

Ecoflo kompakt – vietos sutaupymas

Ecoflo filtro talpykla, skirta jau turimo 
įrenginio modernizavimui

Ecoflo basis: pasyviojo valymo įrenginys skirtas iki 12 gyventojų.
(Pirminio valymo ir filtro talpyklos montuojamos atskirai).

Ecoflo flexi: vientisas įrenginys arba 2 atskiros talpyklos, 
priklausomai nuo Jūsų poreikių, skirtos iki 6 gyventojų.
(Montuojama pasirinktinai: pirminio valymo ir filtro talpyklos sujungtos 
kartu arba atskirai).

Ecoflo kompakt: vientisos talpyklos pasyvaus valymo įrenginio 
variantas, skirtas iki 6 gyventojų.
(Kartu sujungtos pirminio valymo ir filtro talpos sudaro vientisą sistemą).

Jei pas Jus jau yra septikas arba nuotekų valymo įrenginys ir norite 
pagerinti esamos sistemos nuotekų išvalymą – pastatykite Ecoflo filtrą.

Gyv.
skaičius

Pirminis valymas / 
Filtras

Išmatavimai, cm 
(ilgis/plotis/aukštis)

Svoris, 
kg

Užsakymo 
Nr.

  1-5
2600 L
Filtro talpykla iki 5 GE

240 x 130 x 182
290 x 120 x 182

114
430

KEAK0502

  1-6
2600 L
Filtro talpykla iki 6 GE

240 x 130 x 182
345 x 120 x 182

114
540

KEAK0602

  1-10
4500 L
2 filtro talpyklos iki 5 GE

307 x 122 x 196
290 x 240 x 196

240
2 x 430

KEAK1002

  1-12
4500 L
2 filtro talpos iki 6 GE

307 x 122 x 196
290 x 240 x 196

240
2 x 540

KEAK1202

Gyv. 
skaičius

Pirminis valymas / 
Filtras

Išmatavimai, cm 
(ilgis/plotis/aukštis)

Svoris, 
kg

Užsakymo 
Nr.

  1-5
3000 L
Filtro talpykla iki 5 GE

290 x 122 x 170
290 x 120 x 170

135
430

KEAK0501

  1-6
3650 L
Filtro talpykla iki 6 GE

345 x 122 x 170
345 x 120 x 170

160
540

KEAK0601

Gyv. 
skaičius

Pirminis valymas / 
Filtras

Išmatavimai, cm 
(ilgis/plotis/aukštis)

Svoris, 
kg

Užsakymo 
Nr.

  1-5
3000 L
Filtro talpykla iki 5 GE

290 x 242 x 170 575 KEAK0500

  1-6
3650 L
Filtro talpykla iki 6 GE

345 x 242 x 170 710 KEAK0600

Gyv. 
skaičius

Pirminis valymas / 
Filtras

Išmatavimai, cm 
(ilgis/plotis/aukštis)

Svoris, 
kg

Užsakymo 
Nr.

  1-5 Filtro talpykla iki 5 GE 290 x 120 x 140 430 KEAF0500

  1-6 Filtro talpykla iki 6 GE 345 x 120 x 140 540 KEAF0600

– tinkamas valyti nuotekas nuo 1 iki 12 gyventojų

Iliustracijoje nėra pavaizduotas angos prailginimas

Principas:


