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Az IN-EKO TEAM s.r.o 
1995-ben alapították meg.

A megalapításától kezdve 
a vállalat speciális 
rozsdamentes acélból 
készült berendezésekre 
összpontosít, amelyek 
a szennyvíztisztító telepeken 
használhatóak.

Vállalatunk vízellátási és 
szennyvíztisztítási berendezéseket 
gyárt, amelyek nemcsak 
a kommunális szennyvíztisztító 
telepeken alkalmazhatóak, hanem 
más ipari ágazatokban is.
Vállalkozásunk alapelvei közé tartozik 
a magas minőségű munka, innovációs 
tevékenységek és a teljeskörű 
ügyfélszolgálat.

Az IN-EKO TEAM világszerte 
aktív, és az egyik legjelentősebb 
mikroszűrő berendezéseket gyártó 
cég a közép és kelet európai 
piacon. Az összes berendezésünk 
saját gyártású, melyeket mi 
magunk tervezünk és fejlesztünk. 
Tapasztalatainkat a mikroszűrés 
terén felhasználjuk a további 
innovációs fejlesztéseinkhez. 
Ezen úton büszkeséggel mutatjuk be 
a termékeinket.

A VÁLLALATRÓL



KÜLDETÉSÜNK ÜZLETI PROFILUNK ERŐSSÉGEINK

Folyamatosan fejleszteni 
mikroszűrési technológiánkat.

Vezető szerepet betölteni a mik-
roszűrés és a szennyvíz mechani-
kai előtisztása terén, folyamatosan 
dolgozni különböző innovációkon. 
Célunk, hogy az ügyfeleinket 
a legmagasabb minőségű termé-
kekkel szolgáljunk ki. Biztosítani 
a lehető legjobb szolgáltatást, 
továbbá felelősségteljesen és 
lelkesen építeni a közös együtt-
működést és bizalmat.

Az IN-EKO TEAM modern 
technológiai megoldásokat 
nyújt a szennyvíz kezelésében, 
üzemeltetési költségek 
csökkentésében és a szigorú 
környezetvédelmi előírások 
betartásában.

 – Kiváló minőségű termékek, 
kitűnő technológiák

 – Barátságos alkalmazottak

 – Szilárd kapcsolatok 
az ügyfelekkel

 – Globális konkurencia képesség

 – Előtérben az ügyfél és annak 
támogatása



TERMÉKEINK >

ISO 9001 + ISO 14001ČEKIA Stability Award 2013

RATING

AAA – EXCELENT



Tulajdonságok
 – Nagy szűrő felület kis területen
 – Rendelhető nyílt betoncsatornába 

építhető kivitelben vagy rozsdamentes 
tartályba építve

 – Alkalmas a víz lebegő anyag tartalmának (TSS) 
,KOI és BOI5 paraméterek csökkentésére

 – A rendszer a szűrő szövet visszamosásához 
az átszűrt vizet használja fel

 – A szűrődob tömítése ellenáll a kopásnak
 – Az iszap elvezetése lehetséges 

gravitációsan vagy szivattyúzással
 – A szűrő lemez részei egyszerűen 

eltávolíthatóak az innovatív rendszernek 
köszönhetően

 – Szabadalmaztatott szerkezeti megoldás

FD / FORGÓLEMEZES SZŰRŐ

FELHASZNÁLÁS
 – Ideális megoldás a szennyvíztisztító telepből származó 

víz szűréséhez
 – Alkalmazható a víz szűrésére a következő ágazatokban: 

papírgyárakban, kémiai gyárakban, hőtermelő 
létesítményben, halfarmoknál, állatkertekben és egyéb 
más területeken

 – A szervesanyagok visszajuttathatóak biológiai 
folyamatba, csökkenti a üzemeltetési költségeket. 
A szűrőbetét akár 5 mikronos finomságú is lehet



 – Tulajdonságok
 – Rendelhető nyílt betoncsatornába 

építhető kivitelben vagy rozsdamentes 
tartályba építve

 – Alkalmas a víz lebegő anyag tartalmának, 
KOI és BOI5 paraméterek csökkentésére

 – A rendszer a szűrő szövet 
visszamosásához az átszűrt vizet 
használja fel

 – A szűrődob tömítése ellenáll az 
abráziónak

 – Az iszap elvezetés lehetséges 
gravitációsan vagy szivattyúval

 – A „CLI-CLO“ rendszer csökkenti 
a kiadásokat

FB / MIKROSZŰRŐVEL ELLÁTOTT DOBSZŰRŐ

FELHASZNÁLÁS
 – Ideális megoldás a szennyvíztisztító telepből származó víz szűréséhez
 – Alkalmazható a víz szűrésére a következő ágazatokban: papírgyárakban, 

kémiai gyárakban, hő termelő létesítményben, halfarmoknál, állatkertekben 
és egyéb más területeken

 – A szűrőbetét akár 20 mikron finomságú is lehet

A „CLI-CLO“ RENDSZER A SZŰRŐ
SZEGMENSEK KÖNNYED CSERÉLÉSÉÉRT
Az alapelv az, hogy egységes szűrőbetét alkalmazható az összes típusú 
szűrőhöz. A szűrőbetét rögzítése gyorsan elvégezhető és szerszám nélkül 
lehetséges.



Tulajdonságok
 – Hatékonyan kiszűri a nehezen 

eltávolítható anyagokat
 – A bemenő szennyvíz befolyása lehet 

nyomott vagy gravitációs
 – Alacsony beruházási költségek
 – Nagy hatásfokkal dolgozó egyszerű 

berendezés

 – A szennyvíztisztító telep igénye 
szerint, lehetséges integrálni egyéb 
kiegészítőkkel

 – Egyszerű karbantartás és szervizelés

MZ / MULTIFUNKCIONÁLIS BERENDEZÉSEK

FELHASZNÁLÁS
 – Kombinált berendezés a szennyvíz előszűréséhez
 – Kis és nagy szennyvíztisztító telepekhez
 – Gravitációs és nyomott feladás
 – Áteresztőképesség 5–250 l/s
 – Résméret 3 vagy 6 mm



Típusok áttekintése
 – MZ_I 

Ez a berendezés a legegyszerűbb 
a fejlesztett típusok közül. A rácsszemét 
és más szennyeződés közös konténerbe 
gyűjthető.

 – MZ_II 
Az MZ_I berendezés továbbfejlesztett 
változata, amely képes elválasztani és 
különböző konténerekbe kihordani 
a csigák segítségével a rácsszemetet és 
a homokot.

 – MZ_flow [l/s] 
Ezek egyedi kapacitás igényeket 
kiszolgáló berendezések, melyek az 
IN-EKO által gyártott termékekből vannak 
összeállítva.

ALAPFUNKCIÓK
 – Homokfogás
 – A rácsszemét eltávolítása a mozgó rács segítségével
 – A rácsszemét eltávolítása csigák segítségével
 – Beépített megkerülő/túlfolyó
 – A rácsszemét átmosása

TOVÁBBI FUNKCIÓK
 – Rácsszemét víztelenítés
 – Homok mosás
 – Zsírfogás



Tulajdonságok
 – A berendezés integrált túlfolyóval van el látva
 – Kis területet igényel
 – Egyszerű karbantartás és hosszú élettartam
 – Nagy hatásfok
 – Nagy az ellenálló képessége 

zsírlerakódás és más anyagok ellen
 – A berendezést el lehet látni préselő 

egységgel

Integrált préselő egység
 – Ez a berendezés víztelenített formában 

továbbítja a rácsszemetet a konténerbe.

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek előtisztítására alkalmas
 – Kis és közepes nagyságú szennyvíztisztító 

telepeknek alkalmas
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, 

amelyek nagyobbak mint 3 mm vagy 6 mm 
(rács mérettől függően)

 – Az alábbi hidraulikai kapacitások szerint gyártjuk 
gépeinket: Qmax 10 l/s, 20 l/s, 30 l/s, 40 l/s

CKP / FORGÓKEFÉS GÉPIRÁCS



Tulajdonságok
 – Rendelhető nyílt betoncsatornába 

építhető kivitelben vagy rozsdamentes 
tartályba építve 

 – Védelem túlterhelés ellen
 – A rácsméret válaszható az ügyfél igényei 

szerint

 – Egyszerű karbantartás és hosszú 
élettartam

 – Nagy hatásfok
 – A berendezést rendelhető préselő 

egységgel

CP / VÉGTELENÍTETT MOZGÓRÁCS

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek előtisztítására alkalmas
 – Alkalmas 400–1600 mm széles és 600–10000 mm 

mélységű csatornába
 – Kis és közepes nagyságú szennyvíztisztító telepeknek 

alkalmas, nyomott vagy gravitációs szennyvíznél
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 3 mm
 – A beépítési szögé választható, lehet 60° vagy 75°-os



Tulajdonságok
 – A rácsszemét elkülönítése, átmosása és 

víztelenítése egy folyamatban
 – A szennyvíz szűrése rozsdamentes 

acélból készült finomrács segítségével
 – Egyszerű a beszerelése

 – A finomrács kibillentésének 
köszönhetően egyszerű a karbantartása

 – Integrált túlfolyó
 – Változatos beépítési lehetőségek

CSP / SPIRÁLKEFÉS GÉPIRÁCS

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek előtisztítására alkalmas
 – Kis és közepes nagyságú szennyvíztisztító telepeknek 

alkalmas, nyomott vagy gravitációs szennyvíznél
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 3 mm vagy 6 mm
 – A berendezést az alábbi szélességi méretekkel gyártjuk: 

300, 400, 500 és 600 mm



Tulajdonságok
 – Rács szemét elkülönítése, gyűjtése 

a lehető legkisebb területen
 – Jelentős a csatlakozás módjának 

a variálhatósága
 – Integrált túlfolyó

 – Integrált présegység
 – Teljesen automatikus üzemmód

CSK / FÜGGŐLEGES FINOMRÁCS

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek előtisztítására alkalmas
 – Alkalmas kis és közepes nagyságú szennyvíztisztító 

telepek részére
 – Teljeskörű védelmet biztosít a szivattyúk számára
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 3 mm vagy 6 mm



Tulajdonságok
 – Rendelhető nyílt betoncsatornába 

építhető kivitelben vagy rozsdamentes 
tartályba építve

 – Integrált túlfolyó
 – Kis beszerelési terület szükséges
 – Egyszerű karbantartás és hosszú 

élettartam

 – Nagy hatásfok
 – Automatikus szűrőrács tisztítás
 – A berendezést el lehet látni préselő 

egységgel 
 – Szabadalmaztatott szerkezeti megoldás

CLS / LAMELLÁS RÁCS FÜGGŐLEGES KIHORDÁSSAL

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek előtisztítására alkalmas
 – Ideális kis telepítési terekbe
 – Közepes és nagy kapacitású szennyvíztisztító telepeken 

alkalmazható, nyomott vagy gravitációs szennyvíznél
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 3 mm, 6 mm, 8 mm és 10 mm
 – Kivételes szűrő kapacitás kis területen: 40–2300 l/s



Tulajdonságok
 – Masszív szerkezet nagyon szennyezett 

vízhez, amely koptató részecskéket is 
tartalmazhat

 – A szűrés ellenálló acélszitán megy végbe
 – A rácsszemét kihordócsigával 

továbbítható

 – Rendelhető nyílt betoncsatornába 
építhető kivitelben vagy rozsdamentes 
tartályba építve 

 – A berendezést el lehet látni préselő 
egységgel

 – Hőszigeteléssel rendelhető
 – A visszamosás lehetséges meleg vízzel is

FBS / BELSŐ ÁTFOLYÁSÚ DOBSZŰRŐ

FELHASZNÁLÁS
 – A szennyvíz szűrése szita segítségével, amelynek 

a finomsága 0,1–3 mm
 – Ipari alkalmazások: petrokémiai ipar, vegyipar, állatkert
 – A termék 800 mm és 1200 mm széles kivitelben 

rendelhető



Tulajdonságok
 – Innovatív szerkezeti rendszer
 – Alacsony nyomásveszteség
 – Egyszerű telepítés
 – Változatos beépítési lehetőségek
 – Szabadalmaztatott szerkezeti megoldás

CH / DURVARÁCS

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek durva 

előtisztítására alkalmas
 – Közép és nagy kapacitású szennyvíztisztító telepeken 

alkalmazható nyomott vagy gravitációs szennyvíznél
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 30–100 mm
 – Csatorna szélesség 0,5–2 m
 – Csatorna mélysége max 6 m
 – A rács maximális magassága 2 m



Tulajdonságok
 – Innovatív szerkezeti rendszer
 – Alacsony nyomásveszteség
 – Egyszerű telepítés
 – Kis hely szükséges a telepítéshez
 – Változatos beépítési lehetőségek

CHM / MECHANIKAI DURVARÁCS – “ALIEN”

FELHASZNÁLÁS
 – Kommunális és más szennyvizek durva 

előtisztítására alkalmas
 – Közép és nagy kapacitású szennyvíztisztító 

telepeken alkalmazható
 – Eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, amelyek 

nagyobbak mint 15–80 mm
 – Csatorna szélesség 0,4–0,8 m
 – Csatorna mélysége max 1 m



Tulajdonságok
 – A bejövő szennyvíz minőségétől függően 

el lehet távolítani 0,2 mm nagyságú 
homokszemcséket

 – Hidraulikusan kiegyensúlyozott szerkezet 
 – Integrált homokmosás

 – Teljesen automatikus üzemmód
 – Védelmet biztosít a további gépi 

berendezések számára

SP / HOMOKFOGÓ

FELHASZNÁLÁS
 – A homok és más nehéz fajsúlyú részecskék 

kiválasztása 
 – Alkalmas kommunális szennyvíztisztító telepeken, 

papírgyárakban és más ipari ágazatokban
 – Az alábbi hidraulikai kapacitások szerint gyártjuk 

gépeinket: 5 l/s, 10 l/s és 15 l/s

kis vízhozam esetében



Tulajdonságok
 – A bejövő szennyvíz minőségétől függően 

el lehet távolítani 0,2 mm nagyságú 
homokszemcséket

 – Hidraulikusan kiegyensúlyozott szerkezet 
 – Integrált homokmosás

 – Teljesen automatikus üzemmód
 – Védelmet biztosít a további gépi 

berendezések számára

SPG / HOMOKFOGÓ nagy vízhozam esetén

FELHASZNÁLÁS
 – A homok és más nehéz fajsúlyú részecskék 

elválasztása
 – Kommunális szennyvíztisztító telepeken, 

papírgyárakban és más ipari ágazatokban 
alkalmazható

 – Kiváló eredmények a nagyobb fajlagos terhelésű 
szennyvizeknél – alkalmas ipari szennyvizek 
számára is

 – Az alábbi hidraulikai kapacitások szerint gyártjuk 
gépeinket: 15 l/s, 20 l/s és 30 l/s



Tulajdonságok
 – A kör alapú flotációs egység jobb 

hidraulikus tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint a négyzet alapú egységek

 – Kidolgozott levegőztető rendszer
 – Teljesen automatikus üzemmód

FT / FLOTÁCIÓS EGYSÉG

FELHASZNÁLÁS
 – A szennyvíz lebegő anyagtartalmát nagy 

mennyiségben csökkenti
 – Alkalmazható kommunális szennyvíztisztító 

telepeken, papírgyárakban és egyéb ipari 
ágazatokban



Tulajdonságok
 – Jelentősen csökkenti a rácsszemét térfogatát
 – Jelentősen csökkenti a rácsszemét víztartalmát
 – Egyedi igények szerinti kialakítás (garatok száma és hosszúsága)
 – A rácsszemét átmosása

LS / RÁCSSZEMÉT PRÉS

FELHASZNÁLÁS
 – A rácsszemét továbbítás és préselés
 – Teljesítmény cca 2,5 m³/h



Tulajdonságok
 – Jelentős tervezési lehetőségek (garatok száma, rögzítési 

lehetőségek...)
 – Lehetséges integrált víztelenítő rendszerrel ellátni
 – Ellenálló kopóbélés

DS / KIHORDÓ CSIGA

FELHASZNÁLÁS
 – A rácsszemetet kihordja a rácsoktól
 – A víztelenített iszap szállítására is alkalmas
 – Maximális hossz 12 m
 – Választható dőlés szög 0–30°
 – A csiga szabványos átmérője 250 mm



WWW.IN-EKO.COM



IN-EKO TEAM s.r.o. 
Trnec 1734
666 03 Tišnov 
Czech Republic

+420 517 070 606 
+420 549 415 234
info@in-eko.cz 
www.in-eko.com
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