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Firma DISA v.o.s. byla založena v roce 1990 jako čistě český soukromý subjekt s právní formou
veřejné obchodní společnosti. V roce 2012 přešla společnost do právní formy společnost
s ručením omezeným. Od svého založení pracuje úspěšně v oblasti zastupování zahraničních
firem na českém a slovenském trhu.
V mnoha oblastech jsme zavedli novinky na trhu dosud neznámé. Spolupracovali jsme
na zavedení podtlakového řízeného dávkování plynného chloru, tlakového vnosu ozonu
do vody, speciálních metod UV záření, čerpání vody čerpadly s integrovanými frekvenčními
měniči. Jako jedni z prvních jsme se věnovali problematice ztrát vody z řadů a inspekci
kanalizací kamerovými systémy s širokou nabídkou doplňkových funkcí. Naše nabídka
zahrnuje také příslušenství potrubních systémů (potrubní spojky, prostupová těsnění, kluzné
objímky, manžety na chráničky, orientační tabulky a vytyčovací markery). Kromě působení
ve vodním hospodářství komunální sféry jsme platnými partnery i v mnoha průmyslových
oborech, farmacii, mikroprocesorové technice, zdravotnictví, taktéž ve sportovním odvětví,
např. v zavlažování golfových hřišť nebo výrobě technického sněhu.
V této době slavíme vstup do dalšího čtvrtstoletí, kdy se firma DISA s. r. o. dostala v průběhu
své existence na vysokou úroveň v řešení náročných technologických problémů včetně
realizace dodávek a subdodávek investičních celků. Důraz rovněž klademe na kvalitu montáže
a důkladně propracovaný záruční a pozáruční servis včetně oprav.
Cílem našeho souhrnného prospektu je Vás se všemi našimi aktivitami seznámit. Přejeme si,
abyste v něm našli to, co Vás pro potřeby Vašeho oboru a činnosti zaujme, oslovili nás a my
se rádi staneme Vaším spolehlivým partnerem. Rovněž touto cestou děkujeme všem našim
obchodním přátelům a těšíme se, že naše spolupráce bude dále pokračovat.

Ing. Karel Zlámal
jednatel společnosti
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ČERPADL A A ČERPACÍ TECHNIK A

Vodárenská odstředivá čerpadla

Průmyslová čerpadla

Nadnárodní koncern Xylem – jeden z absolutně největších výrobců čerpadel na světě, směřuje většinu
svých výrobků do vodárenství. Do této skupiny patří zejména čerpadla Flygt, Lowara a Vogel Pumpen.
Posledně jmenovaný se stal v rámci koncernu od roku 2016 součástí Lowary. Nabídka zahrnuje téměř
kompletní portfolio odstředivých čerpadel všech konstrukcí s výkony od 0,25 kW do 1,5 MW.

Čerpadla výrobců IT Safco, Handol a částečně HOMA Pumpen jsou určena pro průmyslová využití.

Důležitou část rovněž představují čerpadla odolávající vysokým teplotám media, kondenzátní
a vysokotlaká napájecí čerpadla XYLEM.

K dispozici je široký sortiment petrochemických čerpadel dle API i ISO norem.

Mezi průmyslová čerpadla můžeme rovněž zařadit protipožární čerpadla a čerpací stanice.

Za zmínku jistě stojí, že zakladateli firmy Ernst Vogel Pumpenfabrik, panu Vogelovi, byl v roce 1910
přiznán patent „rozváděcího kola“ pro vícestupňová čerpadla. Tento princip je využíván všemi výrobci
dodnes.
Dalším důležitým produktem koncernu je plynulá regulace otáček Hydrovar®, která se používá k
regulaci a řízení čerpadel a čerpacích stanic.
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ČERPADL A A ČERPACÍ TECHNIK A

Automatické čerpací stanice

Automatické čerpací stanice představují ucelenou dodávku zahrnující potrubí, armatury čerpadla
a systém jejich řízení. Stanice mohou obsahovat 1 až 8 čerpadel. Nejčastěji jsou vybaveny plynulou
regulací otáček Hydrovar a jsou používány pro zvýšení tlaku v rámci zásobování pitnou vodou.
Uplatnění nacházejí při zásobování obcí, měst, hotelů, nemocnic, průmyslových areálů atd.
Kromě standardizovaných provedení dodáváme i čerpací stanice atypické, konstruované přesně dle
požadavků zákazníka.
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Automatické čerpací
stanice instalované
v podzemních šachtách

Dodávky kompletních podzemních stavebních objektů s již nainstalovanou automatickou čerpací
stanicí. Konfigurace vystrojení, počet a velikost čerpadel, systém ovládání a prvky vystrojení šachty
jsou vždy přizpůsobené požadavkům konkrétní instalace. Šachty lze dodat v železobetonové nebo
polypropylenovém provedení.

• běžný průměr šachty 2-2,5 m, výška cca 2 m, pochůzné případně pojízdné provedení
• posílení tlaku v koncových spotřebištích (obce, prům. areály apod.), příp. zrychlovací čerpací stanice
• čerpací stanice mohou být regulované, bez regulací, spouštěny přes softstartéry apod.
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ČERPADL A A ČERPACÍ TECHNIK A

Mobilní samonasávací čerpadla

Nizozemská rodinná firma BBA pumps je představitelem výrobce čerpadel s bohatou zkušeností
z náročného a specifického nizozemského trhu. Veškerá produkce vzniká ve výrobním závodu
v Holandsku a v České republice.
Výrobní program této společnosti zahrnuje především pístová a samonasávací odstředivá čerpadla.
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Vřetenová čerpadla

Příklady čerpaných látek

Vzhledem ke struktuře zákazníků a použití těchto čerpadel, je u všech modelů kladen důraz
na odolnost, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.
Samonasávací čerpadla jsou na náš trh dodávána především jako část systémů protipovodňových
ochran, pro odvodňování zaplavených území, při opravách kanalizací, vyčerpávání stavebních jam
a pod. Většina čerpacích agregátů je mobilní, na podvozcích.

Vřetenová čerpadla předního světového výrobce, německé firmy Seepex GmbH, slouží pro dopravu
nebo dávkování viskózních kapalin a kapalin s vysokou hustotou. Výrobní program zahrnuje také
macerátory pro řezání vláknitých částic. Vedle průmyslových aplikací jsou tato čerpadla používána
zejména pro komunální čistírenské kaly.

•
•
•
•

čistírenské kaly (až 35 % sušiny)
chemické látky (flokulanty)
potravinářské produkty
papírenské hmoty
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DETEKČNÍ TECHNIK A

Kamerové systémy

LATRAS

LAteral TRAcking System

Kamerové systémy firmy Wolfgang Rausch GmbH jsou určeny pro optickou inspekci kanalizačních
sítí, a to včetně přípojek. Rozmanitost systémů nabízí širokou škálu možných kombinací, kde mimo
inspekce samotné lze provádět například měření spádu, ovality, teploty, vytvářet 3D model potrubí či
nahlédnout do přípojek v rámci prohlídky hlavního řadu.
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Protokol inspekce je možné propojit s jeho filmovým záznamem (případně konkrétními snímky)
a následně jej uložit do jednoho z formátů (ATV, ISYBAU, EN13508-2).
Obsluha kamerového systému a programu PipeCommander je jednoduchá a intuitivní, což je nejen
klíčem ke spokojenosti uživatelů, ale rovněž zárukou maximální koncentrace na samotnou optickou
inspekci.

MOBILE pro

Tento průkopnický systém pro vykreslení přípojek pořizuje automaticky měřicí a grafickou dokumentaci
všech přípojek a používá se společně s kamerou KS 60 DB.

Rozsah použití DN100 - DN2500
Systém MOBILE pro je vybaven integrovaným 12palcovým LCD monitorem a digitálním záznamníkem MPEG4
s ukládáním jednotlivých snímků. Vozík i kamera jsou ovládány pomocí dvojice multifunkčních joysticků.

Technické údaje
• umístění snímače LATRAS za kameru KS 60 DB
• pohyb vpřed pomocí tlaku vody z tryskového
systému, který zajišťuje funkci tlačení
i proplachování
• určení směru a úhlů náklonu
• měření vzdálenosti inkrementálním snímačem 
s chybou přesnosti menší než 0,5 %
• online vykreslení potrubního systému pomocí
modulu PicoMaps a souřadnic xyz

Výbava
• 7palcový dotykový displej a integrovaná
membránová klávesnice
• slot na SD kartu pro záznam videa a snímků
• video výstup pro externí zařízení
• otočné rameno na kabelovou cívku Cubix 300

• USB port pro ovládání makra a popisků
• měření sklonu, teploty a laserem
pomocí externího počítače
• rozměry: 420 x 320 x 160 mm
• třída krytí: IP 52

• zaznamenávání rozměrů pro pohyb vpřed i vzad
• rekalibrace výsledků měření na základě
koncových bodů
• rozšiřitelný o polohovací sondu s přenosovou
frekvencí 512 Hz
• ovládání prostřednictvím satelitního systému
Rausch
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DETEKČNÍ TECHNIK A

Stacionární měřící systémy

Přenosné víceplynové detektory a analyzátory

Monitorovací systémy, poplašná zařízení a detektory hořlavých a toxických plynů

Stacionární detekce

IMC - integrovaný
měřící koncept

IMC bioplyn

Přenosný víceplynový detektor
T4 integruje inovativní bezpečnostní
prvky a intuitivní, robustní konstrukci a
poskytuje pokročilou ochranu i v drsných
podmínkách, výjimečně jednoduše se
ovládá a servisuje.

Přepínání
měřených
bodů

Měřící ústředny
jednokanálové i vícekanálové

TETRA 4

Odběr
vzorků
a úprava
měřeného
plynu

Chrání před čtyřmi nejvíce se vyskytujícími
ohrožujícími plyny: oxid uhelnatý (CO),
sirovodík (H2S), hořlavé plyny a úbytek
kyslíku (O2).

BIOGAS 5000

Přenosný analyzátor bioplynu

Převodníky
do běžného a výbušného prostředí

Monitorování okolního prostředí

Využití
Vodárenství (bezpečnostní detekce úniků ozonu a chloru),
bazénářství, výroba bioetanolu, chladírenské provozy,
vytápění...
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Přesný analyzátor určený k monitorování
bioplynu v různých aplikacích, špičkový
model využívající nejmodernější techniku
včetně barevného a dobře kontrastního
displeje se snadným, intuitivním ovládáním
(měření, kalibraci a nastavení).
Slouží ke konzistentnímu sběru a ukládání
dat analýzy bioplynu.

IMC
monitorování nádrží, sil, měření skládkového plynu, bioplynové
stanice - spojení měření, zpracování a vyhodnocování v kompaktní
nástěnné skříni

TETRA 3

Osobní 4kanálový multidetektor plynů
T3 má velmi jednoduché ovládání (pouze
jedno tlačítko) a malé rozměry i hmotnost,
patří mezi nejjednodušeji ovládané
detektory na trhu.
Je vhodný pro všechny průmyslové aplikace
(kompaktní detektor s odolným pouzdrem
je vodotěsný).

GASMAN

Osobní detektor plynů
Pro ochranu proti jednomu toxickému
nebo hořlavému plynu, je vyráběn v řadě
modelů, pro detekci např. sirovodíku, oxidu
uhelnatého, methanu či kyslíku.
Díky výměnným inteligentním
senzorovým modulům a intuitivnímu
ovládání jedním tlačítkem se jedná o
jeden z nejflexibilnějších a nejsnadněji
ovladatelných komerčně dostupných
přístrojů své kategorie.

GAS Pro

Osobní detektor plynů
Pětikanálový detektor plynů, určený pro
detekci plynů v uzavřených prostorách, pro
účely průmyslové hygieny a další aplikace.
Je robustní a schopný pracovat v těch
nejnáročnějších provozních podmínkách,
má ovládání pouze jedním tlačítkem.

GT 44 Series

Vícekanálový monitor plynů GT
Víceúčelové nástroje, které uspokojují
všechny potřeby servisních techniků v rámci
jedné jednotky.
Jsou určeny pro plynárenský průmysl a
se 7 režimy provozu je řada GT jedním z
nejvšestrannějších nástrojů pro práci s
plynem.

IMC bioplyn
řešení na míru podle specifických požadavků zákazníků

12

ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU A DEZINFEKCI VODY

Ozonizace

Díky zpřísňující se legislativě se
ozonizace začíná opět vracet coby
významný technologický stupeň jak
úpravárenských, tak čistírenských
procesů. Silné oxidační účinky ozonu
pomáhají tam, kde ostatní metody
selhávají.
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UV záření

Výhody ozonizačních stanic
WEDECO
•
•
•
•
•

výroba ozonu ze vzduchu i kyslíku
kapacita 0,004 kg/h – 200 kg/h
pracovní napětí je 10krát nižší než napětí, které může poškodit elektrody
10letá záruční doba na elektrody
garantovaná 95% účinnost vnosu ozonu do vody s využitím
technologie GDS Statiflo

Použití ozonu
• předozonizace, postozonizace pitné vody
• razantní oxidace Fe a Mn
• oxidace mikroznečištění, detoxikace odpadních vod
(pesticidy, hormony, léčiva, geosmin, MIB, kyanidy)
• součást pokročilých oxidačních procesů (AOP) O3 + UV, O3 + H2O2 (peroxon)
• dezinfekce pitných, odpadních i průmyslových vod
• bělení buničiny a kaolínu
• dezinfekce chladících vod
• sanitace okruhů ultračisté vody pro farmacii

Dezinfekce vody UV zářením se díky
svým jedinečným vlastnostem stává
stále vítanějším doplňkem
či alternativou chemických způsobů
dezinfekce a úpravy vody.

Výhody UV jednotek WEDECO

Použití UV záření

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

průtoky vody 0,2 - 5000 m3/h
certifikace podle ÖVGW, DVGW, US EPA
zářiče nízkotlaké, amalgámové až 600 W i středotlaké
specifická ozařovací geometrie pro danou aplikaci
zkušenosti s použitím UV záření jako součást tzv. pokročilých
oxidačních procesů (AOP)
• odborný a flexibilní DISA servis

dezinfekce vody bez tvorby VPD
fotooxidace mikroznečištění (AOP) (pesticidy, zbytky léčiv)
účinná inaktivace Cryptosporidií a Giardií
snížení tvorby THM a spotřeby chloru
redukce chloraminů v bazénech
redukce ozonu
redukce TOC
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ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU A DEZINFEKCI VODY

Reziduální dezinfekce vody na bázi chlóru
Plynná chlorace

Měření a regulace

Reziduální dezinfekce vody na bázi chlóru
Neutralizační stanice

Dávkování chlornanu sodného

nejčistší forma chlorové dezinfekce

Podtlakové dávkování plynného chloru. Snadná obsluha,
vysoce účinné a plně vyhovující i nejpřísnějším bezpečnostním
požadavkům. Historicky nejstarší a nejvíce ověřený způsob
dezinfekce vody.

Analyzátory jsou kombinací nejmodernější technologie
digitálních senzorů s::can a zkušeností společnosti Grundfos
s PID řízením dávkovacích a dezinfekčních procesů.
V kombinaci s dávkovacími čerpadly Grundfos tvoří jedinečné
dávkovací systémy pro plynný chlor, oxid chloričitý, chlornan
sodný či jiná média.

Slouží pro neutralizaci plynného chlóru v případě úniku chlóru
v místě skladování nebo dávkování.
Vhodné jak pro láhve, tak sudy s chlórem.

DDA - dávkovací čerpadla

Výroba NaClO na místě spotřeby

Dávkování chlornanu sodného digitálními dávkovacími čerpadly,
automatizovaný provoz s minimálními požadavky na obsluhu.

Výroba ze solného roztoku, bezpečná manipulace pouze
s kuchyňskou solí, jednoduchá obsluha zařízení, automatizovaný
provoz.

Výhody
• vysoká dezinfekční účinnost
• účinné i proti respiračním virům (SARS-CoV-2)
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Generátory
oxidu chloričitého

Kompaktní zařízení se snadnou ovladatelností, vysokou
dezinfekční účinností i proti bakteriím legionely, vhodný i pro
odpadní vodu, s volbou ředěných i koncentrovaných chemikálií,
nebo s využitím stávajícího dávkování plynného chlóru.

• nízké investiční a provozní náklady
• reziduální účinek brání sekundární kontaminaci
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ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU A DEZINFEKCI VODY

Statické mísiče

Generátory kyslíku a dusíku OXYMAT
Výroba čistých plynů na místě

Ideální způsob dávkování kapalin či plynů do vody je spojen s rychlou
homogenizací dávkovaného média. Použití správně navržených
statických mísičů dovoluje dosahovat optimálních procesních podmínek
a navíc lze tímto zajistit reprezentativní vzorek pro zpětnou regulaci
dávky v těsné blízkosti místa dávkování.
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Využití

Hlavní výhody

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

míchání kapalin
míchání plynů
míchání vysokoviskózních materiálů
homogenizace vysokoviskózních materiálů
ohřev – chlazení kapalin a plynů
rozpouštění plynů v kapalinách
homogenizace kalů

garance účinnosti nebo kvality rozmíchání
garance tlakové ztráty
návrh dle požadavků zákazníka
široká nabídka velikostí a materiálových provedení
snadná instalace
úspora energie
úspora chemikálií

Oxymat generátory O2 a N2 pracují na principu PSA (Pressure Swing
Adsorption), díky kterému lze ze vzduchu vyrábět čistý kyslík nebo
dusík přímo v místě použití. Je k tomu potřeba pouze atmosférický
vzduch a elektrická energie. PSA technologie a generátory Oxymat lze
využít ve všech odvětvích průmyslu a dovolí vám být nezávislí na dovozu
tlakových lahví příp. kapaliny od externích dodavatelů.
Kromě standardního provedení získávají na popularitě dodávky
kompletní technologie na rámu příp. v kontejneru.

Hlavní výhody

Oblasti použití

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

nízké provozní náklady
nezávislost na externích dodavatelích O2 a N2
kapacita i kvalita dle požadavků zákazníka
dostupnost O2 a N2 kdekoliv a kdykoliv
odpadají náklady spojené s dopravou, nájmem, revizemi

zdroj kyslíku pro generátory ozonu
hygienizace čistírenských kalů
aerace vody
medicinální účely
laserové řezací stroje - vysoce čistý N2
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PŘÍSLUŠENST VÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Plastové orientační
tabulky FPDISA

Markery
k označování potrubí

Kluzné
objímky

Manžety
na ukončení chrániček

Potrubní spojky
TEEKAY

Tabulky slouží k rychlé orientaci při vyhledávání uzávěrů na
podzemních sítích. Díky kvalitnímu materiálu, ze kterého
jsou vyrobeny, jsou naše tabulky již přes 20 let pomocníkem
pro správce všech sítí. Jednotlivé sítě jsou odlišeny barvami a
informace v tabulkách předávají znaky s písmem probarveným
do hloubky. Tabulky jsou doplněny širokým sortimentem
příslušenství k upevňování a osazování do terénu včetně
ocelových sloupků. Veškeré tabulky, znaky a příslušenství je též
možno vybírat v našem e-shopu.

Pomocí markerů je možno přesně vyznačit trasu podzemního
vedení. Díky možnosti určení přesné polohy markeru při
vyhledávání je vhodné ukládat markery na odbočky, lomy a
křížení potrubí. Markery se vyhledávají různými frekvencemi
jedním přístrojem.

Dnes již známé objímky RACI slouží k uložení potrubí do chrániček.
Vymezují polohu potrubí v chráničce a brání jeho poškození při
nasouvání či při případných dilatačních pohybech za provozu.
Nové typy, o které jsme rozšířili sortiment kluzných objímek,
zvyšují variabilitu použití plastových kluzných objímek na menší
průměry potrubí.

Pro nabídku uceleného programu uložení potrubí v chráničkách
dodáváme i koncové manžety. Jsou k dispozici nejen ve
standardních rozměrech jako lisované vcelku, ale i dělené, které
se vyrábějí přesně dle rozměrových požadavků našich zákazníků.

Spojky jsou určeny pro spojování či opravy hladkého potrubí.
Rozdělujeme je na dvě základní skupiny: spojky s možností
přenosu axiálních sil a spojky bez přenosu axiálních sil. Nejčastěji
se spojky uplatňují v místech, kde je třeba spojovat potrubí na
malém prostoru a bez pomoci specielních přípravků. Spojky
se dotahují jednoduše dvěma šrouby pomocí momentového
klíče. Zaručená tlaková těsnost u spojek Teekay je až 40 barů.
Standardně nabízíme spojky pro PN 16.
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Prostupová těsnění
Slouží ke snadnému a rychlému utěsnění prostupů trubek či
kabelů kruhovými otvory nebo průchodkami. Prostupová těsnění
se dodávají v několika provedeních: tvrdý a měkký kaučuk a NBR
kaučuk odolný proti ropným látkám. Těsnění LS v provedení KTW
jsou certifikována pro styk s pitnou vodou. Všechna provedení s
výjimkou těsnění z měkkého kaučuku mají zaručenou tlakovou
těsnost 5 barů. Dotahovací šrouby se ve většině případů používají
nerezové, ale existují i levnější provedení s pozinkovanými
šrouby. V široké nabídce prostupových těsnění lze též nalézt
i tzv. kompaktní těsnění či těsnění Pressio ve standardních i
individuálních velikostech.
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PŘÍSLUŠENST VÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Magnetické a mechanické zvedače poklopů a bezpečnost
práce ITALIFTERS

Magnetický otvírač
poklopů CL 10

Mechanické kladivo pro
otvírání poklopů MZ 120

Přenosný skládací zátaras
SAFEGATE

Magnetický otvírač poklopů typ CL10 je model s 16 magnety,
obdélníkovou základovou deskou a teleskopickou rukojetí.
Velmi snadnou manipulací a bez obtíží lze zvednout až 400 kg.
Váha 7 kg.

Mechanické kladivo pro otvírání poklopů typ MZ 120 je určené
k ručnímu otevření nebo uvolnění kovových nebo litinových
kanálů, vík od uzávěrů plynu nebo vody, poklopů a vpustí. Nástroj
je vyroben z kvalitního sekáče s madlem a v horní částí je posuvné
závaží, které svým pohybem vytváří rázy k uvolnění poklopu.
Váha 8 kg.

Je moderní snadno rozšiřitelná bezpečnostní bariéra s vysokou
viditelností. Zátaras, nebo-li bezpečnostní bariéra, je navržená
tak, aby poskytovala snadnou manipulaci, transport, jednoduché
použití při práci na silnici nebo uzavření přístupu do vyhrazených
prostor. SAFEGATE slouží především k ohraničení otevřených
šachet podzemních sítí, kanalizace nebo kolektorů.

Lze dodat ATEX certifikaci pro zařízení do výbušného prostředí
směrnice 94/9/ES.
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CZ
DISA s.r.o.
Barvy 784/1, 638 00 Brno
info@disa.cz / www.disa.cz
SK
DISA PLUS s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín
info@disaplus.sk / www.disaplus.sk

Čerpadla a čerpací technika
Detekční technika
Zařízení pro úpravu a dezinfekci vody
Příslušenství potrubních systémů

