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1

ÚVOD

Tato dokumentace poskytuje informace a podklady pro projekci a/nebo instalaci výrobku. Je
určena zejména pro:




osoby provádějící návrh a projekci výrobku,
osoby provádějící přepravu výrobku,
osoby provádějící instalaci a stavební osazení výrobku.

Ve všech případech se předpokládá, že jde o osoby s odpovídající odbornou kvalifikací
pro provádění uvedených činností.
Dokumentace obsahuje důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění.
Prosíme Vás, abyste si dokumentaci před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací
s výrobkem důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu
ASIO, spol. s r.o.
Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v této dokumentaci zvýrazněny graficky
následujícím způsobem:
Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo
majetku.

Zakázané činnosti.

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození výrobku.

Jiné důležité pokyny.
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2
2.1

TECHNICKÝ POPIS
Všeobecně

Anaerobní separátor AS-ANASEP (dále jen separátor) je inovativním řešením klasického
septiku (ČSN EN 12556-1) s několikanásobně zvýšenou účinností čištění.
Výrobky typové řady AS-ANASEP jsou prefabrikované beztlakové podzemní nádrže
s technologickými přepážkami vyrobené z termoplastu. Jsou vyrobeny technologií
svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených
nadouvadlem nebo z extrudovaných desek. Jsou vyráběny jako hranaté (označení ER) nebo
válcové (označení EO) a jsou vodotěsné ve smyslu ČSN EN 12 566-1.
2.2

Použití

Zařízení je určené k částečnému čištění odpadních vod - zejména k zachycení
sedimentujících látek a k jejich částečné mineralizaci v anaerobních podmínkách. Vhodné
použití je zejména ke zdrojům splaškových odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel a to
i v nepravidelně obývaných lokalitách nebo v lokalitách bez přístupu k el. energii.
2.3

Statické dimenzování nádrží

Z hlediska statického dimenzování je AS-ANASEP "samonosný", který po instalaci není
nutné staticky již zajišťovat.
2.4

Zakrytí separátoru

Dle tvaru, velikosti a varianty je separátor vyráběn jako zastropený se vstupními šachtami.
Vstupní šachty jsou opatřeny pochůznými poklopy do 200kg (dle normy DIN 1989). Výšku
vstupních šachet je nutno řešit v rámci stavebního projektu. Pro samonosné osazení je
maximální výška vstupní šachty 500mm – viz Příloha č.1.

2.5

Základní technické parametry

Základní technické parametry standardně vyráběných velikostí jsou uvedeny v příslušném
katalogovém listu, viz Příloha č. 1. Velikosti 9.6, 14.0, 24.9 a 37.8 se dodávají jako sestava
dvou nádrží. Odtok z poslední komory separátoru je opatřen filtrační pěnou, která eliminuje
únik plovoucích nečistot.
Separátory jsou vyráběné v různých jmenovitých velikostech (NC), které jsou stanoveny dle
normy ČSN EN 12 566-1 a odpovídají užitnému objemu zařízení. Velikost užitného objemu
byla stanovena výpočtem dle ČSN 75 6402 podle počtu ekvivalentních osob, pro které je
zařízení navrhováno. Tabulku s technickými parametry naleznete v Příloze č.1 tohoto
dokumentu.
2.6

Značení

Separátory jsou opatřeny štítkem, který obsahuje tyto údaje:
 typ,
 materiál,
 výrobní číslo,
 datum výroby,
 norma,
 jmenovitá velikost.
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MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

3.1

Manipulace

Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu
(zejména menší odolnost proti nárazům).
Při teplotách pod 5°C je jakákoliv manipulace se separátorem zakázána.
Před manipulací se separátorem je nutno překontrolovat celkový stav s důrazem na úvazy
nebo úchyty, pokud je jimi separátor vybaven. Je nutné se přesvědčit, že ve všech vnitřních
prostorách se nevyskytují cizí předměty nebo kapaliny (např. srážkové vody).
Srážkovou vodu je nutné před manipulací ze separátoru vyčerpat.
Při manipulaci dodržujte následující zásady:
 zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar
separátoru,
 při uložení nebo zavěšení separátoru dodržujte pravidla vyplývající z následujících
obrázků:



pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena.

Manipulace se separátorem podle jeho hmotnosti je možno provádět těmito způsoby:
 nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem. Manipulaci volit podle
možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru separátoru a s ohledem na
max. bezpečnost při manipulaci,
 jeřábem o min. nosnosti dle typu separátoru a jeho udané hmotnosti. Nosnost a typ
jeřábu předepíše projektant. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek
čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m.
Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Při manipulaci se separátorem je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Při nesprávné manipulaci
hrozí riziko ztráty stability, pádu nebo odření.
3.2

Doprava, skladování

Separátory jsou dodávány jako vystrojená samonosná nádrž určena k osazení do země.
Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem. Při dopravě je nutné použít
dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům separátoru.
Separátor vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu.
Nepřepravujte v separátoru cizí předměty.
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Při skladování, je nutno separátor uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit
podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do
úplnosti a celistvosti dodávky. Separátor je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s
ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do separátoru.
Při skladování separátoru delším než dva měsíce zajistěte, aby byl zastíněn
proti slunečnímu záření.

4

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI

4.1 Všeobecně
Instalaci zařízení mohou provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí
pro provádění stavebních prací. Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými
pokyny, provedení stavební části dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.
Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k separátoru a prostor
kolem zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám.
4.2 Obecný postup instalace
Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:
 vybudujte základovou desku (desky),
 uložte separátor na základovou desku,
 v případě potřeby proveďte potřebná propojení mezi jednotlivými nádržemi
separátoru,
 proveďte připojení přítokového a odtokového potrubí na kanalizaci,
 proveďte zásyp nádrže (nádrží) separátoru,
 dopouštějte separátor čistou vodou souběžně se zásypem po úroveň odtokového
potrubí,
 zkontrolujte těsnost separátoru a proveďte konečný zásyp zeminou.

Pokud před uložením do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte
poškození separátoru - instalaci přerušte a ihned se obraťte na firmu
ASIO, spol. s r. o., nebo autorizovaného zástupce! Opravu je nutné zajistit
ještě před osazením separátoru.
4.3 Vybudování základové desky
Tloušťka betonové základové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti
plného separátoru. Pružný odpor okolí proti posunutí wp(mm) v ose z musí být minimálně
C1z = 10 MN/m3. Rovinnost základové desky musí být v toleranci ± 5 mm.
Po dokončení základové desky proveďte měření rovinnosti a o provedení
měření udělejte zápis.
4.4 Osazení separátoru
Osazení spočívá v jeho uložení na základovou desku a zasypání zeminou.
Dbejte na to, aby při zásypu zeminou nedošlo k poškození přípojů do
separátoru.
Dbejte na to, aby na základové desce nebo podlaze nebyly kameny,
stavební suť nebo jiné předměty, protože by mohly způsobit poškození
nádrže separátoru.
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INSTALACE

5.1 Osazení separátoru do terénu
5.1.1 Všeobecně
Konstrukce separátoru je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických
opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení
do zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:
 měrná hmotnost 1900 kg/m3,
 úhel vnitřního tření 35 °.
Nádrž separátoru je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti
s rovinností ± 5 mm. Strop na zastropeném separátoru je možné zatížit maximální vrstvou
zásypové zeminy 500 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2.
5.1.2 Přídavné zatížení
Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení
způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby, skládky materiálu atd.) nebo
je strop separátoru zatížený vyšší vrstvou zeminy než 500mm (vyšší nástavec), je nutné
provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy
stabilizacemi apod.) tak, aby zatížení vlastního separátoru nepřekročilo hodnoty, viz výše.
Další statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného
odborně způsobilou osobou.
Pojezd vozidel přes separátor a nejbližší okolí je zakázán!
Minimální vzdálenost mezi hranou separátoru a koly vozidla nesmí být
menší než je hloubka základové spáry od terénu.
V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní
základové desky, není možné samonosný typ separátoru použít.

5.1.3 Osazení se zásypem zeminou
Po uložení separátoru na základovou desku je nutné provést:
 zásyp nádrže separátoru zeminou,
 zásyp horního okraje vstupních šachet.
Při zásypu separátoru dodržujte následující postup:






vyztužte zevnitř plášť nádrže a strop proti tlaku zeminy vhodnými rozpěrami nebo
dopouštějte vodu vždy minimálně 20cm a maximálně 50cm nad výšku zásypu
při zásypu postupujte ode dna separátoru po jednotlivých vrstvách,
proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte,
současně se zásypem plňte nádrž separátoru vodou tak, aby hladina vody byla vyšší
výšce zásypu.
Při zásypu stropu vždy mějte podepřený strop zevnitř nádrže separátoru vhodnými
rozpěrami.
Dopouštění provádějte přes 3. komoru. Přepouštěcí klapky u dna zaručí
rovnoměrné napouštění separátoru.
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Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál
nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže
separátoru.
Pokud nebudete současně napouštět separátor vodou, může dojít ke
zborcení nádrže separátoru.

V případě osazení separátoru s dodatečným obetonováním dodržujte následující
postup:


při obetonování postupujte ode dna separátoru po jednotlivých vrstvách,



proveďte vždy betonáž o vrstvě cca 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem
zhutněte,



současně s obetonováním plňte separátor vodou tak, aby hladina vody v separátoru
byla min. 20 cm nad vrstvou betonu.



strop podepřete vhodnými vzpěrami zevnitř nádrže separátoru.

Při napouštění nádrže separátoru dbejte na to, aby byly všechny komory
napouštěny rovnoměrně! V jiném případě hrozí zborcení dělící stěny.
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6

OBSLUHA A ÚDRŽBA

6.1

Jakou vodu je možné na separátor přivádět

Do separátoru je možné přivádět splaškové odpadní vody z objektu,
pro který byl v rámci projektu určen. Konstrukce separátoru a jeho
technologické parametry jsou dimenzovány odpadní vodu, které
odpovídají složením charakteru běžných komunálních splaškových
odpadních vod.
Případné změny při využití separátoru je nutné konzultovat se
zpracovatelem původního projektu, autorizovaným servisním
střediskem nebo s firmou ASIO, spol. s r. o.
Co do kanalizace (separátoru) nepatří a jak tento odpad správně likvidovat:


Veškeré hygienické potřeby a sanitární materiál patří do popelnice na
směsný odpad. Spadají sem i předměty, které na první pohled mají
strukturu toaletního papíru – např. papírové kapesníky
nebo
kosmetické tampony.



Léky a farmaceutické přípravky. Zbylé léčivo je třeba vrátit zpět do
lékárny.



Biologický odpad, jako např. odpad z kuchyňských drtičů, zbytky
ovoce, zeleniny, masa a jídel, dále též kávové sedliny. Biologický
odpad lze z velké části kompostovat, zbytek patří do popelnice na
směsný odpad.



Tuky a oleje je třeba nechat vsáknout do ubrousku nebo je přelít do
nádoby a vyhodit do směsného odpadu. Větší množství je možné
odevzdávat do sběrného dvora.



Chemikálie a jiné nebezpečné látky, jako barvy, ředidla, laky, lepidla,
kyseliny, louhy, motorové aj. oleje, ropné látky, chemické prostředky
apod. patří do sběrných dvorů.

Přehled činností při obsluze a údržbě

6.2

Separátor je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jeho instalaci je ale nutné
provádět jeho pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti.
Činnosti nutné pro zajištění správného chodu separátoru

jiný
interval

ročně

pololetně

čtvrtletně

měsíčně

interval činnosti
název činnosti

x

vizuální kontrola

x

praní dočišťovacího filtru
kontrola výšky kalu

x
dle
potřeby

vyprazdňování (fekálování)
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7

PŘÍLOHA Č. 1

Rozměry a hmotnost
Obchodní název

objem

Orientační
počet
ekvivalent

Rozměry

Přepravní rozměry

Ø nádrž 1
nebo L x B

Ø nádrž 2
nebo L x B
mm

nádrž 1
Ax B

nádrž 2
Ax B

mm

mm

Výška
H - nádrže

Hv -vtok

Ho - odtok

Přepravní
hmotnost

m3

EO

mm

mm

mm

mm

kg

AS-ANASEP 2.5

2,5

1-3

Ø 1600

1650 x 1920

1 555

1 330

1 180

210

AS-ANASEP 4.8

4,79

2-7

Ø 1900

1950 x 2220

2 025

1 800

1 650

400

AS-ANASEP 7.0

7,02

8-10

Ø 2300

2350 x 2620

2 035

1 805

1 655

620

AS-ANASEP 9.6

9,58

11-14

Ø 1900

Ø 1900

1950 x 2250

1950 x 2250

2 025

1 800

1 650

380+420

AS-ANASEP 14.0

14,04

15-21

Ø 2300

Ø 2300

2350 x 2620

2350 x 2620

2 035

1 805

1 655

580+630

AS-ANASEP 18.9

18,92

22-28

6000 x 2160

2 160

1 870

1 720

1940

AS-ANASEP 24.9

24,88

29-37

4000 x 2160

4000 x 2160

4300 x 2160

4300 x 2160

2 160

1 870

1 720

1150+1250

AS-ANASEP 37.8

37,84

38-50

6000 x 2160

6000 x 2160

6300 x 2160

6300 x 2160

2 160

1 870

1 720

1640+1760

6300 x 2160

Pozn.: Standardní výška vstupního komínku (šachty) je 500mm. Při projektování a objednávce je
možné tuto výšku dle potřeb upravit. V případě vyššího komínku než 500mm je však nádrž již
nesamonosná a je potřeba ji staticky zajistit – například obetonováním.

Velikosti 4.8 a 7.0 jsou válcové nádrže.
Velikost 9.6 a 14.0 jsou sestavy dvou válcových nádrží.
Velikost 18.9 je hranatá nádrž.
Velikost 24.9 a 37.8 jsou sestavy dvou hranatých nádrží.
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PŘÍLOHA Č. 2

Účinnost předčištění
Tab. 1: Naměřené průměrné hodnoty na zkušebně
NAMĚŘENÉ PRŮMĚRNÉ HODNOTY
BSK5 (%)

CHSK (%)

NL (%)

Pcelk (%)

Ncelk (%)

75

81

94

45

32

AS-ANASEP

Průběh zkoušky odpovídal průběhu zkoušky dle ČSN EN 12566-3 (Malé čistírny odpadních vod do 50
EO) a probíhal za dohledu VÚV TGM v.v.i. Naměřené hodnoty jsou průměrné hodnoty naměřené při
nominálním průtoku.
Průměrné znečištění nátoku při zkoušce:
BSK5: 230 mg
CHSK: 738 mg/l
NL: 382 mg/l
Pcelk.: 14,9 mg/l
Ncelk.: 59,5 mg/l

Označení shody CE

ASIO, spol. s r. o.
Kšírova 552/45
619 00 BRNO
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EN 12566-1 + A1
Název výrobku:
Použití:

Balená domovní čistírna odpadních vod
Určená pro čištění splaškových (domovních)
odpadních vod

Referenční kód výrobku:

AS-ANASEP

Materiál:

Polypropylen

Hydraulická účinnost: ..................................... NPD
Jmenovitá velikost (NC) *

4,8 Ɩ 7.0 Ɩ 9.6 Ɩ 14
18.9 Ɩ 24.9 Ɩ 37.8

* dle typového označení výrobku AS-ANASEP

Vodotěsnost (zkouška s vodou).........................Vyhovuje
Únosnost ............................................................Zásyp: 0.5 m
DRY
Trvanlivost .........................................................Vyhovuje
Protipožární odolnost ......................................Třída E
Působení nebezpečných látek ........................NPD
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