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EDI FlexAir® ISM Disc™ 

EDI FlexAir® Threaded Disc™

Diskový membránový element s integrovaným sedlovým přípojem

Diskový membránový element se závitovým přípojem

Diskové aerační elementy FlexAir® ISM posky-
tují maximální mechanickou odolnost, pro-
vozní fl exibilitu a efektivní přenos kyslíku. 
Inovativní integrovaný sedlový systém přináší 
maximální mechanickou pevnost 1,5x vyšší než 
u běžných lepených, či závitových systémů. 
Diskové aerační elementy FlexAir® jsou osa-
zeny membránami z prvotřídních materiálů, 
které jsou vyvíjeny společností Environmental 
Dynamics International s důrazem na dlouhou 
životnost. Membrána je odolná proti zarůstání 
a zanášení. Rozdílné způsoby perforace zajiš-
ťují vhodnou optimalizaci systému s ohledem 
na  dosažení maximální efektivity, průtoku 
vzduchu, kyslíkového vnosu a provozního tla-
ku. K dispozici jsou varianty 9“ (230 mm) a 12“ 
(300 mm). Integrovaná zpětná klapka brání 
vtékání vody do elementu a chrání tak celý ae-
rační systém. 
Diskové aerační elementy FlexAir® jsou navr-
ženy pro aplikace s přerušovaným provozem 
a vyžadují minimální údržbu při dlouhé život-
nosti.

Tělo elementu a integrovaný sedlový sys-
tém jsou vyrobeny z polypropylenu vy-
ztuženého skelným vláknem pro zajiště-
ní maximální pevnosti. Toto materiálové 
provedení zajišťuje mnohem lepší mecha-
nickou a teplotní odolnost v porovnání 
s výrobky z PVC nebo CPVC. Integrovaný sedlový 
systém je kompatibilní s různými druhy potrubí 
o průměrech 3“, 4“, 90 mm a 110 mm. Tato 
fl exibilita umožňuje maximální přizpůsobení 
aeračního systému místním požadavkům a za-
jištění minimálních tlakových ztrát, s ohledem 
na geometrii nádrží.
Integrovaný sedlový systém obsahuje vstup vzdu-
chu a zajišťovací systém KlicLoc™, který spolu 
s těsnícím O-kroužkem zajistí na rozvodné vět-
vi kompletní montážní celek. V momentě, kdy 
je nainstalován snese bez porušení i zatížení  
okolo 90 kg. Snadná montáž a údržba. Montáž 
na všechny materiálové typy potrubí  (PVC-U, 
ABS, PVC-C, INOX, atd.).

•  Optimální hodnota přenosu kyslíku je dosahována provozem při nižších hodnotách průtoku vzduchu. Odpovídající provozní tlak při středním 
rozsahu je cca 3,0 až 4,0 kPa.

•  Provoz při vyšším průtoku vzduchu povede ke snížení účinnosti a ke zvýšení provozního tlaku. Maximální průtok vzduchu je použitelný pouze 
krátkodobě ve špičkách a nebo při údržbě systému.

EDI FlexAir® je diskový jemnobublinný element 
s fl exibilní membránou zajišťující provozní fl exi-
bilitu s efektivním přenosem kyslíku rovnoměrně 
rozloženým po celém elementu a nízkým pro-
vozním tlakem.
Diskové elementy FlexAir® jsou osazeny mem-
bránami z prvotřídních materiálů, které jsou 
vyvíjeny společností Environmental Dynamics In-
ternational. Membrány jsou vyvíjeny s důrazem 
na dlouhou životnost, jsou odolné proti zarůstá-
ní a zanášení. Rozdílné způsoby perforace zajiš-
ťují vhodnou optimalizaci systému s ohledem na  
dosažení maximální efektivity, průtoku vzduchu 
a provozního tlaku. 
Integrovaná zpětná klapka brání vtékání vody 
do elementu a chrání tak celý aerační systém. 

Je ideálním řešením pro systémy 
s přerušovaným provozem.
Tělo elementu je vyrobeno z poly-
propylenu vyztuženého skelným 
vláknem pro zajištění maximální 
pevnosti. Toto materiálové prove-
dení zajišťuje mnohem lepší mecha-
nickou a teplotní odolnost v porov-
nání s výrobky z PVC nebo CPVC. 
Diskové elementy FlexAir® se mon-
tují na všechny materiálové typy potrubí (PVC, 
ABS, CPVC, INOX, atd.), a to pomocí ¾“ závitu, 
nebo s univerzálním adaptérem EDI (UDM). Díky 
patentovanému těsnění EZSeal™ probíhá zajiš-
tění bez nářadí.

Model Průtok vzduchu 
[Nm3/h]

Průměr elementu [mm] Perforovaná plocha 
[m2]

Hmotnost 
(suchá) [kg]

Hmotnost 
(provozní) [kg]

7“ MicroPore™ 0 – 5 229 0,024 0,5 0,5 (↑)
7“ HighCap 0 – 12 229 0,024 0,5 0,5 (↑)
9“ NanoPore™ 0 – 4 277 0,038 0,7 0,6 (↑)
9“ MicroPore™ 0 – 10 277 0,038 0,7 0,6 (↑)
9“ HighCap 0 – 16 277 0,038 0,7 0,6 (↑)
12“ NanoPore™ 0 – 8 351 0,059 1,1 1,0 (↑)
12“ MicroPore™ 0 – 16 351 0,059 1,1 1,0 (↑)
12“ HighCap 0 – 29 351 0,059 1,1 1,0 (↑)

1. KlicLoc™ zámek 
2. Zpětná klapka
3. Membrána
4. Zajišťovací kruh
5. Tělo elementu
6. Vstup vzduchu
7. Těsnění EZSeal™

1. ¾“ Závit
2. Tělo elementu
3. Membrána
4. Držák membrány
5. Zpětná klapka
6. Vstup vzduchu
7. Těsnění EZSeal™
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI FlexAir® 9" 
NanoPore, EPDM membrána

Celková ztráta Membrána Clona
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI FlexAir® 12" 
NanoPore, EPDM membrána

Celková ztráta Membrána Clona
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI FlexAir® 9" 
MicroPore, EPDM membrána

Celková ztráta Membrána Clona
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI FlexAir® 12" 
MicroPore, EPDM membrána

Celková ztráta Membrána Clona
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI FlexAir® 9" 
HighCapacity, EPDM membrána

Celková ztráta Membrána Clona
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Čas provozu v měs.

Nárůst tlakové ztráty stárnutím, 
EPDM membrána

Bez údržby S údržbou

Testy byly prováděny v laboratoři EDI na základě odběru vzorků membrán
FlexAir® instalovaných v komunálních a průmyslových ČOV z celého světa.



EDI FlexAir® T-Series
Trubkový membránový element se 
závitovým připojením
Jemnobublinný trubkový element EDI FlexAir® T-Series zajišťuje maxi-
mální přenos kyslíku a jedinečnou fl exibilitu.
Elementy FlexAir® T-Series s EPDM membránou vysoké kvality pro 
vysoký průtok vzduchu a minimální tlakové ztráty. Pro průmyslové 
a atypové instalace je možné použití membrán z jiných materiálů 
jako polyuretan, silikon a dalších polymerových hmot. Pro zvýšený 
přenos kyslíku a aplikace s důrazem na úsporu energie, je možnost 
speciální Nano Pore perforace. Membrány použité pro elementy 
FlexAir® T-Series jsou vyvíjeny společností Environmental Dynamics 
International. Jsou odolné proti zarůstání a zanášení.
Elementy FlexAir® T-Series jsou vhodné pro náhradu různých druhů 
elementů.
Spony membrán jsou z nerez oceli (304, 316), nebo z plastu.
Elementy FlexAir® T-Series mohou být provozovány v širokém rozsa-
hu průtoků vzduchu, mají minimální nároky na údržbu a dlouhodobě 
konstantní paramenty. Materiálové provedení z plastů ABS a PVC pro 
zajištění maximální chemické, teplotní a UV odolnosti. Za normálních 
provozních podmínek brání zpětná klapka vstupu vody a pevných lá-
tek do těla elementu a do rozvodů vzduchu. 
Typové elementy FlexAir® T-Series jsou osazeny nerezovým závitem 
¾“, případně sedlovými adaptéry pro montáž na trubku, a jsou při-
praveny na fi nální montáž, a to na všechny materiálové typy potrubí  
(PVC-U, ABS, PVC-C, INOX, atd.).

•  Optimální hodnota přenosu kyslíku je dosahována při provozu při nižších hodnotách průtoku vzduchu. Odpovídající provozní tlak 
při středním rozsahu je cca 4,5 až 6,2 kPa.

•  Provoz při vyšším průtoku vzduchu povede ke snížení účinnosti a ke zvýšení provozního tlaku. Maximální průtok vzduchu je použitelný 
pouze krátkodobě ve špičkách a nebo při údržbě systému.

Model Průtok vzduchu 
[Nm3/h]

Délka elementu 
[mm]

Perforovaná plocha 
[m2]

Hmotnost (suchá) 
[kg]

Hmotnost 
(provozní) [kg]

91- 1003 MicroPore™ 0 – 32 1003 0,245 2,4 0,76 (↑)
HighCap 0 – 55 1003 0,245 2,4 0,76 (↑)

91- 762 MicroPore™ 0 – 24 762 0,183 2,0 0,55 (↑)
HighCap 0 – 41 762 0,183 2,0 0,55 (↑)

91- 502 MicroPore™ 0 – 15 502 0,116 1,4 0,33 (↑)
HighCap 0 – 26 502 0,116 1,4 0,33 (↑)

62- 1003 MicroPore™ 0 – 21 1003 0,159 1,8 0,85 (↑)
HighCap 0 – 36 1003 0,159 1,8 0,85 (↑)

62- 762 MicroPore™ 0 – 15 762 0,118 1,5 0,50 (↑)
HighCap 0 – 27 762 0,118 1,5 0,50 (↑)

62- 650 MicroPore™ 0 – 13 650 0,099 1,4 0,35 (↑)
HighCap 0 – 22 650 0,099 1,4 0,35 (↑)

62-610 MicroPore™ 0 – 12 610 0,093 1,4 0,29 (↑)
HighCap 0 – 21 610 0,093 1,4 0,29 (↑)

1. ¾“ Závit
2. Tělo elementu
3. Membrána
4. Spona
5. Zpětný ventil
6. Vstup vzduchu
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Průtok (Nm3/h/element)

Trubkový element EDI FlexAir® 62 
MicroPore ‐ EPDM membrána

62‐762 62‐1003
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Průtok (Nm3/h/element)

Trubkový element EDI FlexAir® 91 
MicroPore ‐ EPDM membrána

91‐502 91‐1003
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Průtok (Nm3/h/element)

Trubkový element EDI FlexAir® 62; 91 
HighCap ‐ EPDM membrána

91‐502 62‐762 62‐1003



EDI FlexAir® PermaCap™
Hrubobublinný element
EDI FlexAir® PermaCap™ je diskový element zajišťující vysokou kapa-
citu průtoku vzduchu,  ideální pro aerační zařízení, kde probíhá pře-
rušovaný hrubobublinný provoz. Elementy PermaCap™ jsou vhodné 
pro instalaci na samostatnou trubku podél nádrže, jako míchací pr-
vek nátokových kanálů ČOV.
Tělo elementu PermaCap™ je vystrojeno membránou z prvotřídních 
materiálů, které jsou vyvíjeny společností Environmental Dynamics 
s důrazem na dlouhou životnost, jsou odolné proti zarůstání, zanáše-
ní a jsou konstruovány tak, aby v době nečinnosti systému vyloučily 
pevné látky. To poskytuje dlouhodobý a bezporuchový provoz. Fle-
xibilní membrána je vybavena neděrovanou plochou, která je přímo 
uspořádána s výstupem vzduchu.
Rozdílné způsoby perforace zajišťují vhodnou optimalizaci systému 
s ohledem na  dosažení maximální efektivity, průtoku vzduchu a pro-
vozního tlaku. 
Integrovaná zpětná klapka brání vtékání vody do elementu a chrání 
tak celý aerační systém. Je ideálním řešením pro systémy s přerušova-
ným provozem. 
Diskové elementy FlexAir® PermaCap™ se montují na všechny mate-
riálové typy potrubí  (PVC, ABS, CPVC, INOX, atd.), a to pomocí ¾“, 
nebo 3/8“ závitu, pro rychlou a jednoduchou instalaci do závitové 
mufny. Pro nezávitové aplikace je k dispozici přímá potrubní redukce 
UDM (Universal Diffuser Mount).

•  Odpovídající provozní tlak při středním rozsahu je 1,2 až 2,5 kPa.

1. Závit ¾“, nebo 3/8“
2. Tělo elementu
3. Výstupní otvory
4. Zajišťující kruh
5.  Integrovaná zpětná klapka
6. Pružná membrána

Model Průtok vzduchu 
[Nm3/h]

Průměr elementu 
[mm]

Perforovaná plocha 
membrány [m2]

Hmotnost 
(suchá) [kg]

Hmotnost 
(provozní) [kg]

PermaCap™ (hrubé) 3/8“ clona 2 – 32 127 0,012 0,087 0,018
3/4“ clona 2 – 32 127 0,012 0,091 0,022

PermaCap™ (střední) 3/8“ clona 1 – 13 127 0,012 0,087 0,018
3/4“ clona 1 – 13 127 0,012 0,091 0,022

PermaCap™ (jemné) 3/8“ clona 0,5 – 3,2 127 0,012 0,087 0,018
3/4“ clona 0,5 – 3,2 127 0,012 0,091 0,022
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI PermaCapTM 
‐ Medium ‐ EPDM membrána

závit ¾" závit 3/8"
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI PermaCapTM 
‐ Coarse ‐ EPDM membrána

závit ¾" závit 3/8"
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Průtok (Nm3/h/element)

Diskový element EDI PermaCapTM 
‐ Fine ‐ EPDM membrána

závit ¾" závit 3/8"



Aerační systémy ATAir® s elementy EDI (Environmental Dynamics International 1975) jsou jedny z nejmodernějších systémů, byly vyvinuty naší 
společností ve spolupráci se světovými odborníky a čistírenskými experty. Při jejich návrhu se soustředíme především na optimální provozní 
spolehlivost, excelentní účinnost a minimalizaci provozních nákladů po celou dobu životnosti (20-40let). 
 
Použití
Aerační systémy ATAir® jsou aplikovány s hrubobublinnými, středobublinnými, jemnobublinnými a nanobublinnými aeračními elementy EDI.
Jsou určeny především k provzdušňování a promíchání kapalin v nádržích s trvalým i přerušovaným provozem.
Díky rozmanitosti dodávaných aeračních elementů a variabilitě aeračních roštů, nabízíme všestranné použití jak pro komunální a průmyslové 
ČOV (aktivační, regenerační, kalové a selektorové nádrže) tak i pro další technologie využívající difuzi plynů do kapalin. Vhodné jsou i k fl otaci 
hydrofi lních částic, k provzdušňování chovných zařízení ryb, rybníků a jiných nádrží.

Výhody 
- individuální přístup ke každé z instalací
- instalace do jakéhokoli tvaru nádrže, jednoduchá montáž, minimalizace počtu připojení
- vysoká účinnost využití kyslíku ze vzduchu, velmi nízká tlaková ztráta, úspora energie
- možnost přerušovaného provozu, dokonalý zdvojený odvod kondenzátu vzdušné vlhkosti
- minimální nároky na obsluhu a údržbu
- realizace vyjímatelných či plovacích aeračních systémů
- dlouhá životnost a provozní spolehlivost, zajištění monitorování systému po celou dobu životnosti
- jednoduchá a rychlá výměna membrán po ukončení provozní periody

Příslušenství
- připojení přírubou včetně spojovacího materiálu, volitelně straubspojka
- adaptivní výškově stavitelné kotvící prvky, zesílené kotvení v kritických zónách
- automatický a manuální prvek odvodu kondenzátu vzdušné vlhkosti
- kontrolní vstup pro monitorování stavu, volitelně kontinuální monitorování stavu

Materiálové provedení
Veškeré použité materiály pro výrobu jakožto i jejich technické vlastnosti jsou řešeny individuálně.
Nejčastěji používané materiály hlavních prvků jsou:
- uPVC, PVC a AISI 304 pro centrální a odbočné rozvodné potrubí
- AISI 304, AISI 316, PP fi berglass a ABS pro kotvící prvky
- PVC; EPDM a AISI 304 pro odvodňovací prvky
- EDPM, PTFE, PU, silikon a PP fi berglass pro aerační elementy
    
Služby
- komplexní technická a technologická podpora
- projekční 2D a 3D podpora ve všech fázích projektu
- odborná montáž školenými pracovníky
- monitorování a optimalizace provozu po dobu životnosti, vyhodnocení energetické náročnosti
- odborný záruční a pozáruční servis

Ostatní
Vzhledem k optimalizaci nákladů při rekonstrukcích stávajících čistírenských a jiných technologických celků, provádíme repase aeračních systémů 
různých výrobců na systém ATAir®.

Ater s.r.o. – výhradní zastoupení 
pro ČR a SR
Strakonická 1134/13
150 00, Praha 5 – Smíchov
Tel.: +420 606 636 899
e-mail: ater@ater.cz
www.ater.cz

Environmental Dynamics Inc.
EDI Europe
Twyford Mill, Oxford Road, Adderbury
Banbury, OX17 3SX, UK

Příklady instalací aeračního systému ATAir® v jednotlivých nádrží s instalací od desítek po tisíce ks elementů.

65 elementů

24 elementů 99 elementů

18 elementů 4372 elementů

Bokorys instalace 24 elementů


