AQUA DEFEKT, s.r.o. Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina,
tel. 041-562 12 50, fax: 041 - 562 12 42, mail: info@aquadefekt.sk,

Dovoľujem si Vás osloviť s možnosťou využitia našich služieb v oblasti
pravidelnej údržby a čistenia kanalizačnej siete, septikov, žúmp, nádrží a tým
predchádzať havarijným stavom.
Naša spoločnosť disponuje veľmi výkonným vysokotlakovým kombinovaným
čistiacim zariadením KAISER. Vozidlo je vybavené efektívnym a ekologickým
recyklačným systémom, ktorý umožňuje opätovné použitie znečistenej vody, čím sa
znižujú nielen časové straty, ale aj finančné náklady, ktoré vznikajú pri naberaní
čerstvej vody. Jeho zimná prevádzka s vykurovaním mu umožňuje pracovať v mraze
do cca. – 15°C.
Vozidlo sa využíva aj na vyčistenie septikov a žúmp . Sacie vozidlo má objem 7,5 m³
V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na našej adrese alebo na tel.
čísle 0903 502 102, 0903 502 103.
Ostávame s pozdravom a tešíme sa na spoluprácu s Vami

Ďaľšie informácie ohľadne vodovodu, opráv kanalizácie a iné služby na adrese
www.aquadefekt.sk

Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina,
kontakt: tel: 00421-41-562 12 50, fax: -41-562 12 42, mobil: 0903 502 102, 0903 502 103

www.aquadefekt.sk

Čo môžeme urobiť pre Vašu kanalizáciu?

Vysokotlaké čistiace zariadenie HYDROJET 150 bar potrubie: DN 50 – 300 mm, dĺžka hadice
80 m:
- strešné zvody
- stupačky
- domové prípojky
- vnútorné domové rozvody /WC, guličky, trativody/
- priemyselná kanalizácia v halách
Vysokotlaké kombinované čistiace zariadenie KAISER pracovný tlak 200 bar potrubie DN 300
a viac mm:
- hlavné kanalizačné rady, zberače
- priepusty
- priemyselná a ostatná kanalizácia
- prípojky
- čistenie šachiet, nádrží, studní, septikov

Prenosný monitorovací systém REVI 250 potrubie DN 50–250 mm:
- samovyvažovacia hlava
- prechod zariadenia cez lomy, oblúky
- farebný obraz
- vystužený 50 m kábel /dosah/
- záznam nahratý na videokazete
detail hlavy

Samohybná farebná kamera RAUSCH potrubie DN 200 – 1000 mm:
- otočná hlava
- snímanie obrazu 270 0/360 0
- vodotesný 100 m kábel /dosah/
- fotodokumentácia z detailných záberov
- záznam nahratý na videokazete

Spôsob opravy potrubia navrhujeme po vyhodnotení a spracovaní TV monitoringu.
Opravy realizujeme modernými bezvýkopovými technológiami ako sú:

Oprava hlavných radov kanalizácie, zberačov metóda dlhej vložky DN
150 – 1500 mm

Oprava lokálnych poškodení, metóda krátke vložky DN 100 –
1000 mm

Oprava potrubia metódou RELINNING – vťahovanie PE
potrubia, FLEXOREN

Renovácia prípojok, flexibilná vložka BISANHAUS DN od 100 mm, oblúky, kolená

Lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí:
- korrelačná metóda /korrelátor/
- akustická metóda

- automatické snímače hladiny šumu
- metóda H2

Po vyhodnotení merania sa určí priorita odstraňovania porúch a netesností podľa rozsahu a
veľkostí.

