
RECIRKULAČNÍ BIO ČISTÍRNA

ODPADNÍCH VOD Z AUTOUMÝVÁREN

RECIRCULATION BIOLOGIC 

TREATMENT UNIT FOR WASTE 

WATER FROM CARWASHES

REBEKA CB AUTOUMÝVÁRNY

MYCÍ STROJE

ČISTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE



REBEKA CB
Čistírna odpadních vod založená na principu účinku bioenzymatických přípravků s následnou mechanickou dofiltrací:

- při čištění a úpravě vod z provozů autoumýváren a v recirkulačních systémech mycích linek automobilů a strojů

TECHNICKÁ DATA

Rebeka je hlavní součástí stavebnicového systému technologie čištění odpadních vod z autoumýváren, kterou dále 

tvoří sběrný žlab, sedimentační jímka a sorpční filtr. Čistírny odpadních vod Rebeka CB jsou vyráběny z nerezové oceli 

DIN 1.4404 a jsou vybaveny řídícím systémem zabezpečujícím plně automatický provoz s vizualizací všech provozních 

stavů.

REBEKA CB
Waste water treatment unit based on principle of effect the bio-enzymatic preparations with successive mechanic 

filtration:

- water treatment from carwashes and recirculation systems in washes of cars and machines

TECHNICAL DATA

Rebeka is a main part of brick-box system of technology for waste water treatment in car washes. Other parts of the 

system are: collecting channel, sedimentation sump and sorption filter. Treatment units Rebeka CB are made from 

stainless steel DIN 1.4404, they are equipped with reliable control ellements. They work fully automatic with see the 

working state. 

TYP HMOTNOST ROZMĚRY  ( š x h x v ) PŘÍKONOPTIMÁLNÍ VÝKON

REBEKA CB 150 kg 1,60 x 0,75 x 1,70 m 3,5 m /h 1,20 kW 

REBEKA CB/6 220 kg 1,80 x 0,90 x 1,80 m 6 m /h 1,20 kW 
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Provoz:
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697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8

tel.: +420 518 613 286

fax.: +420 518 612 309

Šebesta, spol. s r.o.

Ostrovského 253/3

150 00 Praha

www.sebesta.cz

sebesta@sebesta.cz

Myãka automobilÛ
(kartáãová mycí linka, ruãní mytí)  

Car wash
(washing line, hand car wash)

ãistá voda z fiádu
water from water main

recyklovaná voda
recycled water

âerpadlo
recyklované vody

Pump 
for recycled water

Sbûrn˘ Ïlab
Collecting channel

Sedimentaãní jímka
Sedimentation sump

sání
suction

Odtok vyãi‰tûné 
vody do kanalizace

Outlet clearing 
water to the canalization
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