
PŘEJÍMACÍ STANICE

FEKO +
Stanice pro příjem obsahu fekálních vozů FEKO + je plně automatické zřízení umožňující převzetí odpadní 
vody od dodavatele na základě smluvního vztahu, jeho evidenci včetně zaznamenání původu odpadní vody. 
Oprávněný dodavatel se identifikuje čipem pro zahájení přejímky. Po celou dobu vypouštění vozu je měřen 
objem, případně i pH, teplota a vodivost (dle vybavení stanice). Pneumatický uzávěr je možno uzavřít při 
překročení  nasmlouvaných  parametrů  odpadní  vody.  Veškerá  data  o  dodavateli  a  přejímce  jsou 
zaznamenána v řídící jednotce. Tato může být ve spojení se serverem, který dokáže obsluhovat více stanic. 
Data ze stanice FEKO + se zpracovávají dodaným programem kde lze vytvářet různé sestavy pro následnou 
evidenci a fakturaci. Každý dodavatel může mít nastaveny vlastní parametry pro přejímku odpadních vod. 
Stanici lze nastavit pracovní hodiny včetně dvou tarifů. Obdobně lze zvolit třídy znečištění vody. Po každém 
převzetí je dodavateli vytisknuta stvrzenka s údaji o přejímce odpadní vody a přejímací trasa je automaticky 
propláchnuta  vodou.  Řídící  jednotka  stanice  má  možnost  vytvoření  slovníku  měst  a  ulic  pro  urychlení 
zadávání adresy místa původu odpadní vody. K jedné přejímce lze doplnit až 3 adresy. Pouze s takovýmto 
dokladem ze stanice FEKO + může doložit původce odpadní vody že byla legálně převzata k vyčištění. Tento 
doklad vyžaduje většina států Evropské unie.

Konstrukční řešení stanice FEKO+ má tyto výhody:

automatický proplach vodou
uzavřená nerezová přejímací trasa
přesné měření objemu trvale zaplaveným indukčním průtokoměrem
pneumatický uzávěr (při výpadku napětí zůstane vždy uzavřen)
tisk stvrzenek dodavateli s vyznačením druhu a původu odpadní vody, množství, data, hodiny a měřených 
hodnot
obslužný SW v českém jazyce s exportem podrobných podkladů k fakturaci
možnost nastavení předplaceného kreditu dodavateli
rozšíření o měření pH, vodivosti, případně další veličiny
programovatelný odběr vzorku
vestavba do stávající budovy nebo dodávka v kontejneru
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PŘEJÍMACÍ STANICE

FEKO +

OBSAH DODÁVKY
Modul identifikace dodavatele s grafickým displejem , klávesnicí , tiskárnou a čtečkou čipů 
USB port pro možný přenos dat pomocí USB disku
Indukční průtokoměr s identifikací prázdného potrubí
Pneumatický uzávěr s řídícím ventilem
Kompresor
Nerezová trasa pr.100mm, tl.2mm, délka cca 3m
Přípojný bod pro proplach, odběr vzorku a měření
Ventily automatického proplachu
10 ks identifikátor
SW FEKO+ a FEKO+SERVER v českém jazyce
převodníky RS pro propojení s PC
VOLITELNĚ
► měření pH
► měření vodivosti
► vzorkovač vod
► drtič
► box  cca 180 x 80 x 80 cm , včetně  temperace a ventilátoru, nebo kontejner 
► převodníky pro připojení GPRS, WI-FI,
PARAMETRY
propustnost cca 160m3/h
obsluha až 250 dodavatelů ,paměť pro 20 000 dodávek
napájení 230V / 50 Hz
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STACJE FEKO+

FEKO+ SERWER

APLIKACJE FEKO+

ETHERNET

INTERNET

RS-485, ETHERNET *, WiFi *, GPRS *

*) Opcjonalne rodzaje komunikacji
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