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ODBORNÍCI NA CESLE OD ROKU 1985 
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KDO JSME

FB PROCÉDÉS
Navrhuje, vyrábí, distribuuje a instaluje 
cesle pro všechny cistírny odpadních vod.

Naše rada ceslí poskytuje jednoduchá, úcinná 
a spolehlivá rešení pro separaci shrabků
v cistirenském prumyslu.

Díky tisícum ceslí instalovaným po celém svete 
jsme zákazníky uznáváni jako odborníci v oboru.

KLÍCOVÉ ASPEKTY

4 000
Sít

500
Klientu

30
Let zkušeností

20
Zemí

PREDNÍ DODAVATEL CESLÍ S VÍCE JAK 
4,000 INSTALACEMI PO CELÉM SVETE
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PROC VYBRAT
NASE CESLE ?

JEDNODUCHOST

SNADNÁ & RYCHLÁ
INSTALACE

ADAPTABILITA

SNADNÁ ÚDRŽBA
A NÍZKÉ NÁKLADY

EFEKTIVITA

VÝROBA
NA MÍRU

SPOLEHLIVOST

MODULABILITA

Hloubka instalace, výška a strana vypouštění odpadu, šířka, 
úroveň separace, materiál atd. Každé ceslo je jedinečné. 

Díky inovativní konstrukci jsou naše výrobky velmi spolehlivé, 
což je vzhledem k podmínkám, v nichž pracují, zásadní. 

Pro optimalizaci účinnosti ceslí je v každé konfiguraci k dispozici 
několik možností.

Všechna naše cesla jsou navržena a dimenzována podle 
specifik každého projektu tak, aby poskytovaly nejvyšší 
účinnost separace.

Pocet opotrebitelných dílu je snížen na minimum a všechny jsou
snadno přístupné zvrchu. Výměna dílu nevyžaduje dlouhodobé 
zastavení ceslí.

Mohou být instalována do kanálu, stanice nebo šachty, uvnitř 
nebo venku, v nových nebo stávajících stavebních objektech.

Každá sestava se dodává v jednom nebo několika dílech 
a musí být vyrovnána a připevněna ke stěně kanálu nebo stanice. 
Obvykle stačí jeden den práce.

NAVRŽENA A DIMENZOVÁNA PRO
NEJVYŠŠÍ  ÚCINNOST SEPARACE
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Jeden drapák s gravitačním systémem otevírání/zavírání, který 
je držen popruhem, jeden motor s převodovkou a dva koncové 
spínače pro spuštění a zastavení cyklu. 
Naše technologie je velmi jednoduchá.

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ̌ ˇ °



JEDNODUCHOST

SPOLEHLIVOST

ÚCINNOST
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JEDINECNÁ TECHNOLOGIE

Od roku 1985 a díky zpětné vazbě stovek místních provozovatelů byla naše síta v průběhu
let optimalizována tak, aby dnes nabízela nejlepší řešení separace v oboru.

Výběrem našich ceslí se rozhodnete pro jedinečné odborné znalosti a technologii proverenou 
předními společnostmi zabývajícími se čištěním odpadních vod.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V OBORU

Naše technologie je místními provozovateli 
uznávána jako špičková technologie 
separace. Jejich spokojenost je naší největší 
odměnou. Právě díky každodenní úzké 
spolupráci s našimi klienty můžeme nabízet 
řešení separace přizpůsobená jejich 
potřebám.

Hrábě pracují výhradně díky gravitační síle. 
Otevírání a zavírání je způsobeno hmotností 
a úhlem jednotlivých částí, které tvoří 
drapákové hrábě. Tento systém založený na 
gravitaci zabraňuje použití křehkých a drahých 
hydraulických nebo motorizovaných systémů.
 

GRAVITACNÍ SYSTÉM

DETEKCE «MEKKÉHO POPRUHU» 

Aby se předešlo riziku zaseknutí během 
procesu prosévání, umožňuje detekční 
systém "měkkého popruhu" provozovat cesle 
i v případě, že něco brání drapáku 
dosáhnout dna.

To je skutečnou výhodou pro zajištění účinnosti 
prosévání v případě přítomnosti písku nebo 
hornin v odpadní vodě.
 

PROTIPROUDNÍ PROSÉVÁNÍ

Naše mrížové cesle sbírají odpad vždy na 
straně proti proudu. To je skutečná výhoda.

Na základě našich zkušeností se vyhýbáme 
separaci na navazující straně, protože nelze 
zarucit úcinnost a spolehlivost procesu.

PROC POUŽÍVAT POLYESTEROVÝ POPRUH MÍSTO LAN NEBO RETEZU?

Žádná rez ani koroze

Pružný materiál s velkou odolností proti namotání

Vysoce odolný vuci všem chemikáliím a mrazu 

Velmi vysoká pevnost v tahu
(2,5 až 12 tun v závislosti na modelu) 

Snadná výmena (méne než 30 minut)

Nízké náklady
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VERTIKÁLNÍ DESIGN

Ve stanici připevněné ke stěně zabírají mrížové 
cesle stejně málo místa jako ruční síto. Přístup 
k čerpadlům zůstává zachován.

V kanále v jakékoli hloubce zůstává prostor 
na manipulační práce stejný, přibližně 1 metr, 
což pomáhá šetřit náklady na stavební práce.

Nad úrovní zůstávají mrížové cesle kompaktní. 
To usnadňuje instalaci dalšího vybavení v okolí 
a v některých případech také omezuje velikost 
okolních prostor, ve kterých jsou mrížové cesle
instalována.

Všechny opotrebitelné cásti jsou umísteny 
nad úrovní terénu.

SPOLEHLIVÉ A S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Životnost našich mřížových česlí závisí na tom, jak často jsou provozována a jak často 
jsou udržována. Některé z našich sít pracovaly až 25 let.

  

NÍZKÁ SPOTREBA ENERGIE

Nejméně výkonný stroj z našich mřížových 
česlí spotřebuje pouze 180 W a nejvýkonnější 
pro větší projekty maximálně 1,5 kW. Náklady 
spojené s energií jsou minimalizovány, 
stejně jako dopad na životní prostředí.

 
VÝROBNÍ NORMY

Všechna naše mřížové česle jsou navržena 
a vyráběna ve Francii a splňují všechny 
evropské normy.

TECHNOLOGIE SEPARACE
VYBRÁNA  STOVKAMI OPERÁTORU
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Společnost FB Procédés klade vždy důraz na kvalitu: každé mřížové česlo je před odesláním 
zkontrolováno, seřízeno a otestováno zkušenými techniky.



REŠENÍ TRÍDENÍ
PRO VŠECHNY  APLIKACE

COV BETONOVÉ STANICE CERPACÍ STANICE

MYCÍ PROSTORY POLYESTEROVÉ STANICE JATKA VYPOUŠTECÍ STANICE

NÁTOKY VODY VEZENÍ NEMOCNICE

NÁDRŽE NA DEŠTOVKU DÁLNICE DEŠTOVÉ STANICE POTRAVINÁRSTVÍ
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INSTALACE DO KANÁLU, NEBO 
PRÍMO DO STANICE

INSTALACE DO KANÁLU

Mrížové cesle se instalují do kanálu napříč tokem 
a v závislosti na technických požadavcích 
vypouští odpad buď proti proudu, nebo po 
proudu.

V tomto případě můžeme dodat boční 
deflektory z nerezové oceli, které vyrovnají 
rozdíl šířky mezi mrížovým ceslem a kanálem.

Proto můžeme snadno a bez jakýchkoli úprav 
stavebních prací nahradit bežná cesle nebo 
konkurencní cesle bez ohledu na použitou 
technologii.

INSTALACE DO  STANICE

Mrížové cesle se instalují do stanice směrem 
k přívodu vody ke stěně stanice.

Ve většině případů zabírají mrížové cesle 
stejně málo místa jako ruční cesle 
a nepřekáží při zvedání čerpadel. Tento typ 
instalace je také nejekonomičtější, protože 
nevyžaduje vybudování dalšího otvoru pro 
síto před stanicí.

Z hlediska údržby není nutné chodit dolů do 
stanice. Všechny opotřebitelné díly jsou 
umístěny nad úrovní terénu.
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KOMPLETNÍ NABÍDKA
NAŠICH CESLÍ

Maximální průtok (m3/h) 1,000 50

Rozteč tyčí (mm) 2 to 6 6, 10, 15 nebo 20

Šířka(mm) 300 až 2,000 350

Maximální hloubka  (mm) 2,000 400 až 1,400

Maximální celková výška  (mm) 4,300 2,730

Výtlačná strana Po proudu Po proudu

Sklon 45 ° 15 °

Materiál 304L nebo 316L 304L nebo 316L

PROSTEP SI350
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304L nebo 316L

120

3 až 30

400

5,500

8,000

Proti proudu

0 °

304L nebo 316L

6,000

3 až 60

450 až 2,000

17,000

21,000

Proti proudu

0 °

304L nebo 316L

20,000

3 až 60

450 až 2,000

17,000

21,000

Po proudu

0 °

304L nebo 316L

25,000

10 až 100

800 až 3,000

12,000

18,000

Po proudu

15 °

NI13XGNGSG400
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SAMOCISTICÍ CESLE 
TYPU PROSTEP

Česle typu PROSTEP jsou výsledkem třicetiletých zkušeností 
v oblasti separace.  Model PROSTEP jsou velmi inovativní
česle vyvinuta pro splnění nejvyšších požadavků provozovatelů.

Česle PROSTEP jsou navržena pro efektivní řešení separace, 
a zároveň minimalizaci nákladu na provoz a údržbu.

100% NEREZOVÁ OCEL

KVALITA

VYROBENO 
    NA MÍRU

JEDNODUCHÁ & LEVNÁ
ÚDRŽBA

ÚCINNOST
TRÍDENÍ

SNÍŽENÁ
TLAKOVÁ ZTRÁTA

Inovace: všechny díly jsou vyrobeny z nerezové oceli 304L 
nebo 316L, bez použití plastových distančních prvku, 
které jsou křehké a drahé.

Všechny díly pro údržbu jsou snadno přístupné. Elementy ceslí 
lze vyměnit jednotlivě, aniž by bylo nutné demontovat ostatní 
elementy.

Elementy mají speciální tvar, který optimalizuje zvedání 
necistot ceslem. Tento design elementů je na trhu jedinečný.

Díky exkluzivní konstrukci minimalizuje cesle PROSTEP tlakovou ztrátu, 
což je jedna z hlavních obav provozovatelů.

Hloubka separace, šířka, rozteč, materiál atd. Každé ceslo je 
navrženo tak, aby splňovalo požadavky každého projektu.

Inovativní a spolehlivý stroj PROSTEP těží z rozsáhlých zkušeností 
se separací FB Procédés.

100% NEREZOVÁ OCEL: ŽÁDNÉ PLASTOVÉ DÍLY
11
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EXKLUZIVNÍ DESIGN ELEMENTŮ
PRO OPTIMÁLNÍ SBER NECISTOT
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STROJNE STÍRANÁ CESLE
SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM 

SOBESTACNÝ
PROVOZ

V odlehlých lokalitách, kde je obtížné zajistit 
napájení, nabízíme k našim nejmenším strojne
stíraným ceslím balíček "Solar Power Pack"*, který 
umožňuje, aby byla zařízení zcela sobestacná.

Velikost balíčku "Solar Power Pack" je urcena 
podle lokality a údajů o slunečním záření 
poskytnutých Evropskou komisí na dobu 5 let.

*K dispozici pro strojne stírané cesle typu SI350 
a SG400 s max. celkovou výškou 3 500 mm.

SOLÁRNÍ NAPÁJECÍ SADA OBSAHUJE:

 Vysoce účinné solární panely, 90 až 250 W, sklo proti žloutnutí, elektrickou rozvodnou 
skříňku IP65, 10 letou záruku výrobce

 Vodotěsné gelové baterie, 12V, 65 až 200 Ah, bezúdržbové

 Regulátor nabíjení MPPT (Maximum Power Point Tracking), který zabraňuje hlubokému vybíjení 
a zvyšuje účinnost solárních panelů.

 Ovládací panel IP55

 Sloupek a pouzdro baterie z nerezové oceli 304L

VÝDRŽ BATERIÍ BEZ JAKÉHOKOLIV SVETLA
OD 6 DO 8 DNÍ
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SOLÁRNE
NAPÁJENÉ

CESLE
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SPIRÁLNÍ DOPRAVNÍKY 
& SPIRÁLNÍ LISY

V posledních nekolika letech se spirální kompaktory staly nezbytným doplňkovým prvkem 
naší řady strojne stíraných ceslí.

Od roku 2006, kdy jsme uvedli na trh náš sortiment dopravníků a vyrobili 6 dopravníků 
rocne, jsme se posunuli a dnes jich vyrábíme více než 100 ročně.

Proc? Jednoduše protože jsou klíčem ke snížení nákladů na sběr odpadu a ke zlepšení 
čistoty skladování.

VÝHODY ZHUTNOVÁNÍ

 Snížení objemu odpadu (přibližně o 50 %) = méně častý svoz odpadu
 Suchost odpadu (přibližně 30 %)
 Automatické pytlování = snížení zápachu
 Praní odpadu = snížení obsahu organických látek ve skladovaném odpadu

PROC SI VYBRAT NAŠE DOPRAVNÍKY?

 Kompatibilita s celou naší řadou cesel a i s konkurencními cesli
 Stavba na zakázku (sklon, délka, žlab atd.)
 Jednoduchá konstrukce, nízké provozní náklady, snadná údržba

IDEÁLNÍ DOPRAVNÍ A ZHUTNOVACÍ SYSTÉM 
PRO NÁŠ SORTIMENT SEPARACNÍCH REŠENÍ
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ROTACNÍ ROZDELOVACE
PRO TRIKLINGOVÉ FILTRY

 Jednoduchá a robustní konstrukce = dlouhodobá spolehlivost

 Všechny typy toků, městské i průmyslové

 Velmi nízké provozní náklady

 Ložisko mimo vodu

 Rychlá výměna opotřebitelných dílů bez nutnosti demontáže rotačního rozdělovače

 Snadno přístupná olejová komora

 Snadno odstranitelné uzavírací díly na konci ramene

KLÍCOVÉ FUNKCE

Min/Max Prutok 5 až 5,000 m3/h

Rozpetí 2 až 50 metrů

Prutok Fixní nebo variabilní 

Pocet ramen 2 až 8 ramen, trubkové nebo s otevreným žlabem

Napájení Zespodu, shora nebo z obou stran

Rychlost Nastavitelná 

Pohon Hydraulický nebo motorizovaný

Materiál Nerezová ocel 304L nebo 316L

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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www.fbprocedes.com

PA Maison Neuve - 6 rue Marcel Dassault - 44986 Sainte Luce sur Loire Cedex - France
Tel. +33 2 40 25 86 77 - contact@fbprocedes.fr

W A S T E W A T E R  S C R E E N S

Prodejce zarízení FB procédés v CR a SRˇˇ

www.roliol.cz

Kokory 381, 751 05 Kokory, Cesko
Tel: 581746296 - roliol@roliol.com
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