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EU DEKLARACJA ZGODNOSCI
Faktura VAT FEL Nr.
r.

m.

d.

Przydomowa oczyszczalnia sciekdw (deklaracja zgodnosci) Nr. | F | E | L
UAB ,,Feliksnavis" (kod przedsiebiorstwa 150156088, ul. Pramones 16B, Alytus), przyjmuje odpowiedzialno§6 i
niniejszym oswiadcza, ze wyprodukowana przez spotke — biologiczna przydomowa oczyszczalnia sciekow FEL 4 --25 (tienowy ukiad przeplywowy ze zioiem biologicznym) jest zgodna z wymogami przedstawionymi w dyrektywie
Unii Europejskiej Nr. 2006/95/EC, 2004/108/EC i 89/106/EEC odnos"nie urzadzen elektiycznych i produktow
budowlanych, a takze jest zgodna z wlas"ciwos"ciami i warunkami przedstawionymi w zaiaczniku ZA standardu EN
12566-3+Al: 2009 ,,Maie oczyszczalnie s"ciek6w dla obliczeniowej liczby mieszkaricow (OLM) do 50 - Czesd 3:
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie sciek6w".
Wyniki badan oraz kontroli:

Sprawozdanie z badan Nr.
Indeks
Jm.
Warto&
Nr. 30 - 10026 IJ, 30 -10899 1J
BZT5
98
%
ChZT
Nr. 30 -10026 '',30-10899''
%
94
Zawiesiny
Nr. 30 - 10026 ", 30 - 10899 "
95
%
+
Nr. 30 - 10026 ", Nr. 15 - 7/08 2)
Wodoszczelnosd
+
Nr. 30 - 10026 '', Nr. 15 - 7/08 2)
Odporno^c, wlaczajac obciazenie pieszych
Materia
GRP
Nr. 1060 3)
+
Ogolne wymiary, przewod doptywowy,
F1/K1:20094'
przew6d odplywowy
Objasnienie:
1. Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Hudcova 56b, 62100 Brno, Ceska respublika;
2. UAB ,,Statybinii( konstrukciju laboratorija", Savanoriu pr. 221, LT - 02300 Vilnius, Lithuania;
3. UAB ,,Alzida", Savanorii} pr. 221, LT - 02300 Vilnius, Lithuania;
4. UAB ,,Feliksnavis", Pramones g. 16B, LT - 62175 Alytus, Lithuania.
Charakterystyka produktu:
Urzadzenie skiada sie z dwoch cylindrycznych zbiornik6w z dnem stozkowym ustawionych centrycznie. Czesd
wewnetrzna - komora napowietrzania, cze£6 zewnetrzna - osadnik wtorny. Urzadzenie w komplecie posiada tez
dmuchawe, przy pomocy, kt6rej rozwijaj^ si? bakterie tienowe. W komorze napowietrzania rozktad zanieczyszczeri
biologicznych odbywa sie przy pomocy osadnika wtornego i Wony biologicznej, ktora powstaje na powierzchni
tadunku biologicznego. W osadniku wt6rnym oczyszczone s"cieki trafiaja do rynny peryferyjnej, a z niej przez
przewod odprywowy s^ odprowadzane do otoczenia.
Nadmiar osadu jest usuwany asenizacyjnym sposobem. Dmuchawa jest montowana obok urzadzenia.
Urzadzenie jest przeznaczone do gruntow, gdzie poziom wod gruntowych nie siega wyzej niz 2,5m od powierzchni
gruntu, a najwieksza gieboko^ od powierzchni gruntu do przewodu doprywu to 1,2m. W innych warunkach, nalezy
kierowac sie zaleceniami producenta, przedstawionymi wjasfrdscUeksploa
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