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Závěsné česle slouží k předčištění odpadní vody, zejména se využívají v kanalizacích pro přepad v případě dešťů. 
Zajišťují, aby se nečistoty zachytily před přepadem do odtokového potrubí.

ZÁVĚSNÉ ČESLE - ZC
ceny za typové výrobky či za atypickou výrobu na vyžádání u obchodního oddělení 
společnosti BMTO GROUP a.s. na odbyt@bmto.cz nebo na tel.č +420 485 382 350

popis

POČET LISTŮCELKOVÁ HMOSTNOST MĚŘÍTKO

NÁZEV SOUBORU

BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444
Liberec 23
463 12

SIZE

závěsné česle

1:100,000 kg 1A4

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Závěsné česle se skládají z jednotlivých lamel spojených závitovou tyčí, kde velikost štěrbin zajišťují distanční kroužky. 
Závitové tyče jsou umístěny tak, aby nedocházelo k zúžení průtoku skrze lamely. Systém lamel je zavěšen na konzolách, 
které umožňují náklon česlí o 45°. Při úplném zanesení lamel se česle přetlakem zdvihnou, čímž je zaručen bezproblémový 
přepadový odtok. Vzhledem k lamelovému uspořádání česlí je snadné i jejich čištění. Nečistoty lze z česlí odstranit třeba 
koštětem.

popis

Standardní vybavení

oblasti Použití

Výhody

Lamela česlí  - AISI 304 
Závitová tyč  - AISI 304 
Konzola   - AISI 304 
Spojovací materiál - 17240

- Čistírny odpadních vod 
- Čerpací stanice odpadních vod 
- Předčištění vodních elektráren 
- Předčištění pro úpravny vod

- Možnost volby průliny česlicové mříže dle potřeb zákazníka 
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Celo nerezové provedení v základu AISI 304 (možnost volby AISI 316) 
- V případě zanesení bezpečností prvek proti přeplavení
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Typizované rozměry

ilustrace

Výška lamely 
h [mm]

Rozteč lamel  
t [mm]

Délka pole 
L [mm] 

Šířka lamely 
s [mm]

600 50 590 6

700 50 590 6

800 50 780 6

900 50 780 6

1000 50 1038 6

1100 50 1150 6

1200 50 1150 6


