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1 ÚVOD
•

Tento návod obsahuje informace o instalaci a údržbě, proto je nutné si ho přečíst před
uvedením zařízení do provozu!

•

Dodržujte požadavky na bezpečnost práce!

•

Návod k obsluze by měl být k dispozici po celou dobu provozování zařízení

Domovní čistírna odpadních vod Klaro Easy (dále jen čistírna nebo ČOV) je výrobek, který byl navržen
a vyroben na úrovni odpovídající současnému stavu vědy a techniky.
Tento návod k použití by Vám měl umožnit důkladné seznámení s čistírnou a umožnit její bezpečné
a bezporuchové provozování.
Při dodržování tohoto návodu je zajištěno, že při použití čistírny budou dodrženy pravidla bezpečného
použití na úrovni odpovídající současně platným bezpečnostním normám a předpisům a správným
technickým postupům.
Předpokladem bezpečného a bezporuchového provozu čistírny je dodržení všech pokynů a předpisů
uvedených v tomto návodu. Za škody způsobené nepřiměřeným zacházením, nevhodným použitím nebo
chybou obsluhy během záruční doby, nemůže být uplatněna bezplatná záruční oprava.
Prosíme Vás, abyste si tento návod před použitím čistírny důkladně přečetli a v případě
jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu ASIO, spol. s r.o.

1.1 Záruka a odpovědnost
Výrobek opustil továrnu v bezvadném stavu. V rámci záruky budou vady způsobené výrobou nebo
materiálem opraveny zdarma. Musí však být prokazatelné, že k závadám došlo navzdory správné instalaci a
při dodržení všech podmínek uvedených v tomto návodu k instalaci. Po dodání zkontrolujte, že je zboží bez
vad a poškození. V případě závady se obraťte na svého dodavatele – uveďte typ závady a identifikační
údaje zařízení.
Výslovně uvádíme, že záruku nelze uplatnit v případě:
o

nesprávné instalace,

o

použití, k němuž nebyl výrobek určen,

o

vytopení záplavou,

o

zasažení bleskem, příp. v případě jiného přepětí.

Výrobce nepřijímá odpovědnost v případě, že:
o

nebyly zohledněny informace uvedené v návodu,

o

nebyly použity díly nebo náhradní součástky dodávané přímo výrobcem nebo jeho zástupcem,

o

zařízení bylo obsluhováno neodborně nebo v rozporu s návodem,

o

byly odstraněny ochranné prvky umístěné na zařízení nebo jeho příslušenství,

o

byly provedeny změny bez souhlasu výrobce.

1.2 Orientace v návodu
Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v tomto návodu zvýrazněny graficky následujícím způsobem:
Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.
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Zakázané činnosti.

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození čistírny.

Jiné důležité pokyny.
Domovní čistírna odpadních vod Klaro Easy je vyráběna v jednotlivých velikostech odlišujících se
jmenovitým denním průtokem a tím i počtem připojených EO a variantách. Tento návod obsahuje informace
týkající se všech velikostí a variant. V případě potřeby jsou informace týkající se určité velikosti a varianty
v návodu odděleny.
Ujistěte se, jakou velikost a variantu ČOV obsluhujete (je to uvedeno na štítku pod
poklopem nádrže nebo ve dveřích rozvaděče).
Vzhledem k variabilitě typové řady ČOV nemusí všechny obrázky v tomto návodu přesně
odpovídat Vámi obsluhované čistírně.

7

Domovní čistírny odpadních vod KLARO EASY
PROVOZNÍ ŘÁD

2 BEZPEČNOST
2.1 Požadavky na kvalifikaci osob
Obsluhu a údržbu čistírny smí provádět osoby starší 18-ti let, tělesně i duševně k takové práci způsobilé
a seznámené s tímto návodem.
Servis smí provádět pouze firma ASIO, spol. s.r.o. nebo jím vyškolená a autorizovaná firma (dále jen
autorizovaný zástupce).
Zásahy do elektrických částí ČOV (dmychadlo, rozvaděč, čerpadlo atd.) smí provádět
pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a to pouze v rozsahu
uvedeném v Návodu k použití příslušné části.

2.2 Ochrana před nebezpečím způsobeným odpadní vodou
Odpadní vody (dále také OV) v čistírně mohou být zdrojem různých chorob. Snažte se proto zabránit
přímému styku s vodou a kaly v čistírně. Při činnostech, kterým předchází otevření čistírny, používejte
vhodný pracovní oděv, gumové rukavice, gumáky, případně ochranné brýle, a důsledně dodržujte obecné
hygienické zásady. Poškozené ochranné pomůcky je třeba neprodleně nahradit funkčními!
Při všech činnostech, kterým předchází otevření čistírny, nejezte, nepijte a nekuřte

Nářadí a pomůcky, které přišly do styku s odpadní vodou nebo kaly po použití důkladně
umyjte vodou. Použitý pracovní oděv, rukavice, nářadí a pomůcky skladujte na vhodném
místě.
Po práci si důkladně umyjte ruce minimálně mýdlem a teplou vodou.

2.3 Ochrana před nebezpečím při otevírání čistírny
Nádrž čistírny je podzemní objekt, do kterého je možné po otevření víka spadnout.
V případě otevření čistírny dbejte zvýšené opatrnosti. Neponechávejte otevřenou
čistírnu bez dozoru. Uzavřené víko vždy zajistěte zámkem.
Při případném vstupu do nádrže čistírny hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu nebo dokonce pádu do prostor
s vodou.
Při vstupu do nádrže čistírny dbejte zvýšené opatrnosti.
Pro vstup používejte v případě potřeby odpovídající přístupový prostředek (např. žebřík).
Nevstupujte bezdůvodně do nádrže v případech, kdy vykonáváte činnosti, které je
možné provést z vnějšího prostoru nádrže
V prostoru SBR reaktoru dochází při provozu čistírny k provzdušňování a není proto možné v něm plavat.
Vyvarujte se pádu do nádrže ČOV.
Při provádění prací většího rozsahu čistírnu vypněte.
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2.4 Ochrana před provozní chemikálií (srážení fosforu)
Při používání chemikálie pro srážení fosforu, platí pracovní a bezpečnostní předpisy, které jsou uvedeny
v bezpečnostních listech výrobce nebo dodavatele příslušné chemikálie. Bezpečnostní listy musí být
v prostoru umístění dané provozní chemikálie.
Při práci s provozními chemikáliemi vždy používejte maximální možné ochranné prostředky (pracovní oděv,
chemicky odolné rukavice, štít nebo ochranné brýle)!
Obsluha musí být seznámena s pokyny uvedenými v příslušných bezpečnostních
listech, používaných provozních chemikálií. Tyto listy nechávejte vždy v dosahu
pracovního, případně skladovacího místa daných chemikálií.
Po skončení prácí si důkladně umyjte ruce minimálně mýdlem a teplou vodou. Pracovní oděv skladujte na
vhodném místě a jednorázové gumové rukavice vhoďte do příslušného odpadu!
Při všech činnostech a bezprostředně po skončení činností s provozními chemikáliemi
nejezte, nepijte a nekuřte! Po skončení si minimálně umyjte ruce mýdlem a teplou
vodou.
Síran železitý (Prefloc)
Pro srážení fosforu se nejčastěji používá síran železitý. Jedná se o žíravou a dráždivou chemickou látku. Při
nakládání s touto látkou postupujte obdobně jako při nakládání s kyselinou! Seznamte se s bezpečnostním
listem síranu železitého, který je součástí jeho balení.
V případě potřísnění ochranných pomůcek (oděvů), musí pracovník oděv ihned
svléknout a opláchnout pod tekoucí vodou, dokud nepomine kyselá reakce.
Dojde-li k potřísnění pokožky, musí pracovník postupovat stejně jako u potřísněného
oblečení. Po oplachu zasažené místo překryjte sterilním obvazem.
V případě zásahu očí, vyplachujte oči proudem vody, vyjměte kontaktní čočky a ihned
vyhledejte očního lékaře.
Při smíchání chemikálie s látkami alkalické povahy (hydroxidy) nebo s vodou dochází k exotermní reakci za
silného vývoje tepla, které může způsobit vystříknutí reakční směsi ze zásobní nádrže a potřísnění blízkého
okolí. Pozor na vývin tepla při ředění vodou, ke kterému může dojít při zavodňování dávkovacího čerpadla.

Neřeďte síran železitý vodou a zamezte jeho styku s jinou chemikálií

2.5 Ochrana před jinými nebezpečími
•

Není dovoleno používat nádrž čistírny nebo její příslušenství k jiným účelům, než ke kterým je
výrobcem určeno!

•

Je nutné zohlednit a dodržovat také místní předpisy týkající se především bezpečnosti práce a
životního prostředí!

•

Zařízení pro bezpečnost provozu nesmí být během běžného provozu odstraněny nebo obejity!

•

Při zacházení s chemickými látkami je třeba kontakt s chemikáliemi pokud možno minimalizovat.
Před použitím chemické látky je nutné si přečíst a respektovat bezpečnostní listy dodávané společně
s chemickou látkou a údaje uvedené na obalu!

•

Horké díly a součásti ČOV nesmí přijít do kontaktu s hořlavými nebo výbušnými materiály. Dbejte
zejména na skladování chemikálií v dostatečné vzdálenosti od těchto dílů!

•

Není dovoleno stavět nádoby s tekutinami na rozvaděč nebo jiné zařízení pod proudem. V případě
vylití tekutiny by mohlo dojít ke zkratu!
9
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•

Zařízení je třeba nechat stále zapojené, jinak nelze zaručit správnost procesu čištění. (Výjimku tvoří
doba, kdy je prováděna údržba na ČOV.)

•

Na jiná případná nebezpečí je upozorněno v případě potřeby v jednotlivých částech tohoto návodu.
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3 MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
3.1 Manipulace
S nádrží je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV) nebo pomocí jeřábu.
Při manipulaci s plastovou nádrží dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k menší odolnosti
plastu proti nárazům.
Při teplotách pod 5°C je jakákoliv manipulace s nádrží zakázána, protože hrozí její
poškození vzhledem ke zkřehnutí plastu.
Před manipulací překontrolujte celkový stav nádrže zejména s důrazem na úvazy (pokud je jimi nádrž
opatřena) a přesvědčte se, že uvnitř nádrže nejsou cizí předměty nebo srážková voda.

Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat.

Při manipulaci dodržujte následující zásady:
•

zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže

•

při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků

•

pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena
Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

3.2 Přeprava
Při přepravě použijte dopravního prostředku odpovídajícího nosnosti a rozměrům nádrže.

Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu.
Nepřepravujte v nádrži cizí předměty.

Provozní skříň čistírny je zabalená zvlášť v kartonu. Při její manipulaci a dopravě dbejte pokynů uvedených
na obalu.

Karton s provozní skříní při manipulaci a přepravě nepřeklápějte!
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3.3 Skladování
Před instalací nádrž uložte dnem na rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte, aby nedošlo k jejímu poškození
nebo pádu osob do nádrže (například připevněním víka na všechny otvory nádrže).

Při skladování delším jak dva měsíce zajistěte, aby byla nádrž stíněna proti slunečnímu
záření, protože plast není opatřen stabilizátorem proti UV záření.
Při uskladnění dbejte na to, aby na vmontované díly v nádrži nepůsobilo cizí mechanické zatížení a nedošlo
k jejich poškození během manipulace. Nenechávejte v nádrži zejména žebřík, nářadí a jiný materiál.
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4 ROZSAH DODÁVKY
4.1 Kontrola dodávky
Při přebírání zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky, eventuálně zdali nedošlo k poškození dodávky
způsobené při dopravě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Při převzetí ČOV prosím zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky a v případě, že
dodávka není úplná, se obraťte na firmu ASIO, s.r.o. nebo autorizovaného zástupce.
Dodávané zařízení obsahuje v základní sadě následující komponenty (díly):
•

nádrž čistírny,

•

provozní skříň včetně řídící jednotky a technologie,

•

dokumentace.

4.2 Nádrž ČOV
Jedná se o plastovou nádrž, která je přepážkou rozdělena na dvě části (viz funkce ČOV). Nádrž je vybavena
následujícím technologickým vybavením:
•

rozdělovač vzduchu s membránovými vzduchovacími disky (případně trubkami),

•

mamutky z HT plastů a přívodem vzduchu pro čerpání mezi komorami,

•

integrované místo pro odběr vzorků,

•

u některých typů navíc modul pro srážení fosforu.

Teleskopický nástavec

Vstupní šachta

NÁDRŽ ČOV (Carat)
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4.3 Rozměry nádrže
Nádrž ČOV s šachtou MAXI + teleskopický nástavec MAXI

Typ nádrže

AS-KLARO
PZV 3 EO

AS-KLARO
PZV 5 EO

AS-KLARO
PZV 7 EO

2-4

4-6

6-8

3,75

4,80

6,50

Hmotnost nádrže

150 kg

185 kg

220 kg

Hmotnost vystrojené nádrže

175 kg

220 kg

265 kg

Délka (L)

2280 mm

2280 mm

2390 mm

Šířka (W)

1755 mm

1985 mm

2190 mm

Výška bez nástavce (H)

1590 mm

1820 mm

2100 mm

Výška s šachtou (Htot)*

2200 mm

2430 mm

2710 mm

Výška nátoku

1360 mm

1590 mm

1870 mm

Alternativní výška nátoku

1630 mm

1860 mm

2140 mm

Výška odtoku

1350 mm

1580 mm

1860 mm

Počet EO
3

Objem (m )

* Základní varianta. Na šachtu se usadí teleskopický nástavec s víkem, který je možné výškově nastavit.

Teleskopický nástavec:
Teleskopický nástavec se zasouvá do vstupní šachty a umožňuje plynulé přizpůsobení výšky nádrže daným
povrchům terénu a hloubce výkopu v daném rozmezí. Nástavec se dodává včetně víka a to ve třech
provedeních:
1) Teleskopický nástavec
Nástavec s plastovým víkem, který je možné plynule vysunout v rozmezí 140 mm – 340 mm.
2) Teleskopický nástavec s litinovým poklopem
Nástavec s litinovým poklopem, třídy zatížení B (nutné dodržet instalační pokyny pro možnost
pojezdu – viz dále). Možné rozpětí vysunutí nástavce: 140 mm – 340 mm
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4.4 Provozní skříň
Provozní skříň je umístěna mimo objekt nádrže ČOV a obsahuje následující vybavení:
o

o
o
o
o

naprogramovanou řídící jednotku čistírny
•

klávesnice k obsluze řídící jednotky

•

displej řídící jednotky

• kontrolní světelná dioda
dmychadlo (případně více dmychadel)
elektromagnetické ventily pro řízení rozvodu vzduchu
rozvodné vzduchové hadice k dmychadlu
klíč od skříně s řídící jednotkou

Čistírny Klaro Easy je možné rozšířit o doplňkové moduly pro další dočištění odpadní vody nebo výstražné
bezpečnostní prvky. Jedná se například o sražení fosforu, hygienizaci odtokové odpadní vody nebo
signalizace poruchy. V případě, že ČOV obsahuje některý z rozšiřujících modulů, bude skříň s řídící
jednotkou vybavena následujícím zařízením (dle typu rozšíření):
o
o
o
o
o

dávkovací čerpadlo provozní chemikálie na srážení fosforu,
UV hygienizace,
přívod k UV modulu,
externí výstražné světlo,
komunikační modul GPRS.
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5 STAVEBNÍ ULOŽENÍ NÁDRŽE ČOV
5.1 Všeobecný postup instalace
Při instalaci nádrže ČOV je nutné postupovat následujícím způsobem:
1) proveďte výkop stavební jámy pro uložení nádrže ČOV
2) proveďte potřebné výkopy pro propojení přítokového a odtokového potrubí
3) vybudujte betonovou podkladní vrstvu se kari sítí o tloušťce min 10 cm
4) v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky
5) uložte nádrž na podkladovou vrstvu
6) proveďte připojení přítokového a odtokového potrubí (lze pouze v ose nádrže)
7) proveďte instalaci rozvodu vzduchu, případně el. kabeláže
8) proveďte obsyp nádrže a zároveň dopouštějte nádrž čistou vodou
9) Proveďte úpravu terénu kolem vstupní šachty v závislosti na zatížení plochy
10) zkontrolujte těsnost nádrže
11) po dokončení instalace vyzvěte firmu ASIO, spol. s r. o., případně jejího autorizovaného zástupce
ke zprovoznění ČOV
Pokud před uložením do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte poškození
nádrže ČOV instalaci přerušte a ihned se obraťte na firmu ASIO, spol. s r. o. nebo
autorizovaného zástupce, protože jakákoliv oprava nádrže musí být provedena vně
stavební jámy.

5.2 Podmínky instalace

Maximální zakrytí nádrže v terénu s použitím
teleskopických nástavců, při uložení v zeleném
pásu. Teleskopický nástavec umožňuje variantní
uložení v rozmezí 200 mm,

Rozpětí zakrytí nádrže v terénu při použití
teleskopického nástavce s litinovým poklopem.
Poklop pro zatížení třídy B může být použit v místě
s osobní dopravou (maximálně do 3,5t).
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Nádrž čistírny odpadních vod není dimenzována pro
vyšší zatížení. Je zakázané přes nádrž a b jejím
bezprostřední blízkosti pojez těžkých vozidel nebo
jiné zatížení.

Při občasném výskytu podzemních vod může být
nádrž zasypána zeminou v hloubce 800-1000mm.
Maximální výšku podzemní vody znázorňují šrafy –
více viz kapitola Osazení nádrže.

5.3 Výkop stavební jámy a zhotovení podkladové vrstvy
Pro uložení nádrže ČOV je třeba vykopat stavební jámu. Rozměry stavební jámy musí mít půdorysné
rozměry minimálně o 0,5 metrů větší na každou stranu, než je rozměr samotné nádrže. Vzdálenost od
pevných staveb musí činit minimálně 1m.
Hloubka výkopu musí být provedena tak, aby nebylo překročeno maximální zakrytí zeminou nad nádrží (viz
Podmínky instalace).
Jako podklad se použije betonová deska s kari sítí o tloušťce min. 10 cm. Základová deska musí být
půdorysně větší o minimálně 200 mm. Podkladová deska musí být vodorovná, plochá a musí zaručovat
dostatečnou nosnost.
Při montáži ČOV v blízkosti svahu (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu, musí být před uložením nádrže
vybudována staticky spočítaná ochranná zeď pro zachycení tlaku zeminy. Zeď musí přesahovat rozměry
nádrže minimálně o 500 mm a musí být od nádrže vzdálena minimálně 1 metr.
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5.3.1

Spodní voda

Pokud se předpokládá, že nádrž bude
uložena hlouběji ve spodní vodě, než je
naznačeno na obrázku (šrafy označují
hloubku spodní vody), je nutné zajistit
odpovídající odvodnění. Nádrž ČOV nesmí
být nikdy uložena ve spodní vodě hlouběji,
než udává tabulka níže. Drenážní odvodnění
se doporučuje také v případě osazení nádrže
do soudržné, vodou nepropustné půdy (např.
jílovité půdy).

5.3.2

ČOV

AS-KLARO
PZV 3 EO

AS-KLARO
PZV 5 EO

AS-KLARO
PZV 7 EO

Max. hloubka ponoru nádrže (mm)

795

910

1050

Instalace v blízkosti pojizdných ploch

Je-li podzemní nádrž ČOV instalována v blízkosti ploch
pojížděných těžšími vozidly než jsou vozidla osobní nebo je
předpokládané jiné zatížení, musí být minimální vzdálenost
výkopu od těchto ploch rovna hloubce výkopu.

5.4 Napojení přítokového a odtokového potrubí a ostatních rozvodů
Nátokové a odtokové potrubí je připraveno pro napojení na
potrubí typu PVC-KG DN100. Nátokové a odtokové potrubí je
připraveno pro uložení pouze v ose nádrže – jiné uložení
není možné. Položení, zasypání a upravení terénu nad
potrubím proveďte v souladu s pokyny pro manipulaci a
montáž PVC-KG potrubí.
Všechny nátokové i odtokové potrubí musí být usazeny se
sklonem nejméně 1% ve směru toku.
K čistírně je třeba položit také chráničku pro vedení kabeláže
a potrubí z provozní skříně (provozní skříň s řídící
jednotkou). Chráničku použijte v dimenzi DN100. Rozvody je
třeba vézt převážně liniově – nepoužívejte ohyby přesahující
30˚. Délka vedení rozvodů od provozní skříně k nádrži ČOV
nesmí přesáhnout 20 metrů.
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Chráničkou jsou protáhnuty hadice pro rozvod vzduchu do ČOV. Aby při zapojování nedošlo k záměně,
mohou být hadice dodávány v různých barvách nebo je jiným způsobem označte!

Hadice vedení vzduchu
Číslo
ventilu

Označení

Připojované
zařízení

Průměr hadice

1

červená

přečerpávací mamutka

13mm (19mm)*

2

modrá

provzdušnění

19mm (25mm)*

3

černá

odtoková mamutka

13mm (19mm)*

4

bílá

vratná mamutka

13mm (19mm)*

* Platí pro čistírny od 40EO
Pozn.: Značení kabelů nemusí odpovídat popisu v tabulce!

Vzduchové hadice jsou z výroby připojeny k jednotlivým zařízením ČOV. Protáhněte je skrz chráničku
pomocí protahovacího péra a připojte ke správným ventilům v provozní skříni. Po protáhnutí a zapojení
hadic v provozní skříni, je nutné uzavřít průchodku plynotěsnou ucpávkou nebo plynotěsnou nehořlavou
pěnou tak, aby byl vyloučen únik plynů (vlhkost, zápach, atd.).
Pokud je ČOV vybavena zařízením pro srážení fosforu, protáhněte chráničkou také
hadičku výtlaku od dávkovacího čerpadla ještě před uzavřením průchodky.

5.5 Odvětrání ČOV
Všechny komory ČOV je nutné odvětrávat. Odvětrání je nutné provést pomocí přítokového potrubí v souladu
s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyšší podlaží. Toto odvětrání by mělo být přirozené (komínový efekt).
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5.6 Osazení nádrže ČOV
Nádrž ČOV osazujte v místě, kde je zajištěný přístup pro údržbu a kontrolu ČOV. Nezapomeňte, že se
k nádrži musí dostat servisní nebo fekální vůz. Pozor na kořeny větších stromů a keřů, které mohou poškodit
potrubí nebo samotnou nádrž ČOV! Vzdálenost kmene stromu od nádrže nebo jiných stavebních částí musí
být větší, než je průměr koruny stromu.
Osazení nádrže spočívá v jejím uložení do připravené stavební jámy a zasypání zeminou.
Dbejte na to, aby při zásypu zeminou nedošlo k poškození přípojů do nádrže nebo
poškození samotné nádrže ČOV!
Před zasypáním nádrže nezapomeňte vyvézt propojení vzduchu, případně další kabeláž
viz dále.

Po zasypání nádrže neponechávejte nádrž nenapuštěnou!

5.6.1 Osazení nádrže do stavební jámy a provedení
obsypu
Nádrž spusťte do stavební jámy pomocí vhodné techniky,
tak aby nedošlo při spouštění k nárazům nebo jinému
poškození nádrže. Po uložení nádrže na zpevněné
podloží naplňte nádrž ČOV do jedné třetiny vodou, aby
nedošlo k její deformaci. Poté proveďte zásyp kolem
nádrže do výšky horní hrany nádrže. Pro zásyp použijte
oblázkový štěrk maximální zrnitostí 8/16.

Nádrž obsypávejte po jednotlivých vrstvách – maximálně 30cm jedna vrstva. Jednotlivé vrstvy zhutněte. Pro
zhutnění používejte výhradně manuálních (ručních) strojů a dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili
nádrž. Zhutněný obsyp musí být provedený minimálně do vzdálenosti 500mm ve všech směrech od nádrže.
Je zakázané používat pro hutnění mechanických strojů. Hrozí poškození nádrže!
Po obsypání po horní okraj nádrže ji naplňte vodou. Naplňujte obě komory ČOV současně, jinak hrozí
deformace dělící příčky v nádrži.

Při provádění obsypu zeminou dodržujte následující postup:
1) postupujte ode dna nádrže po jednotlivých zásypových vrstvách
2) proveďte vždy zásyp o vrstvě max. 0,3m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte
3) současně se zásypem plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu

Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala ostré kameny, stavební materiál nebo
jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže.
Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.
Před napouštěním se ujistěte, že jsou všechna zařízení uvnitř ČOV správně zapojena!
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5.6.2

Osazení a obsypání vstupní šachty

Nádrže jsou zpravidla dodávány včetně osazené šachty a nastavitelného teleskopického nástavce. Pokud
není na nádrži šachta s nástavcem namontována (například z důvodu přepravy ČOV), proveďte montáž dle
následujícího obrázku:

Mezi nádrž (6) a vstupní šachtu vložte dodané těsnění (5).
Je důležité šachtu (4) správně natočit, tak aby byly vstupy
v šachtě natočeny k trasám potrubního vedení (chránička
vzduchových hadic, případně nátok). Zaklapněte šachtu
do nádrže. (Pozor! Nyní již nelze šachtou otáčet).
Na šachtu nasaďte dodané EPDM těsnění (3) a natřete po
celém obvodu mazlavým mýdlem. (Nepoužívejte žádné
mazivo na bázi minerálních olejů, které by způsobilo
poškození těsnění!) Teleskopický nástavec (2) rovněž
potřete mazlavým mýdlem a nasuňte jej do šachty.
Upravte výšku zasunutí nástavce dle terénu – dbejte však
na minimální a maximální rozmezí – viz Rozměry nádrže.
Na nástavec se nasadí víko. Pomocí šroubení utáhněte
víko tak, aby nemohlo být nechtěně otevřeno (například
dítětem).
Úprava terénu kolem šachty
Šachtu nádrže ČOV (2) obsypte stejným způsobem jako
samotnou nádrž. Po jednotlivých zhutněných vrstvách
obsypte šachtu oblázkovým štěrkem maximální zrnitosti
8/16 (2).
Teleskopický nástavec s plastovým (pochůzným)
víkem
V případě standardního nástavce s plastovým víkem
pokračujte v obsypu oblázkovým štěrkem (2) až po límec
teleskopického nástavce (1).

Teleskopický nástavec s litinovým (pojízdným) víkem
V případě, že je nádrž umístěna pod plochami, které jsou
určeny k pojezdu osobními automobily, musí být použit
nástavec s litinovým poklopem třídy zatížení B a staticky
přizpůsoben terén pod límcem teleskopického nástavce
následovně:
Obsyp vrstev kolem nástavce (3) proveďte oblázkovým štěrkem, pískem nebo hlínou – bez kamení či jiných
předmětů, které by mohly poškodit nástavec (2). V oblasti límce (1) teleskopického nástavce pak proveďte
obetonování (4) (beton třídy B25). Betonová vrstva musí být vysoká nejméně 200 mm a provedena v pásu
minimálně 300 mm ve všech směrech od nástavce.
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6 SEZNÁMENÍ S ČISTÍRNOU
6.1 Všeobecně
Základní část čistírny tvoří nádrž s vnitřní technologií. Nádrž je zpravidla umístěna pod úrovní terénu a je
uzavřena otevíratelným víkem. Nádrž byla instalována do terénu způsobem, který zohledňuje její zatížení
v místě a v době instalace.
V případě změny využití pozemku v okolí nádrže (např. dříve nepředpokládaný pojezd
vozidel, založení základů stavby, založení skládky materiálu) může dojít k poškození
nádrže vlivem nepředpokládaného zatížení a změnu využití je nutné konzultovat se
zhotovitelem původního projektu, firmou ASIO, spol. s r. o. nebo s autorizovaným
zástupcem.
Kompletní celek čistírny dále tvoří provozní skříň vybavena následujícím zařízením:
•

dmychadlo umístěné

•

elektrické rozvody

•

řídicí jednotka

•

sada řídicích ventilů

•

volitelné rozšiřující vybavení (dávkování srážedla fosforu, UV-modul, a další)

Pozn.: V individuálních případech se může některé strojní či technické vybavení nacházet mimo provozní skříň! (například v garáži).

Dbejte na to, aby při terénních úpravách nebo jiných pracích v místě instalace čistírny
nedošlo k poškození uložených propojení mezi provozní skříní a nádrží ČOV, případně
nátokového a odtokového potrubí.

6.2 Funkce zařízení
6.2.1

Obecně

Klaro Easy je biologická domovní čistírna, která pracuje na principu SBR. Zařízení ČOV je navrženo pro
použití na odpadní vody z domácností. Vypouštění jiných vod (např. vod z restaurací) je možné, pokud je to
zohledněno při návrhu zařízení.
Použití zařízení Klaro Easy pro jiné vody než odpadní vody z domácností vždy
konzultujte s firmou ASIO, spol. s r. o.
Čistírna Klaro Easy funguje na biologickém principu čištění odpadních vod a není proto přípustné vpouštět
do zařízení látky, které mohou tuto biologii narušit nebo zcela zlikvidovat. Výčet zakázaných látek pro
vypouštění na čistírnu naleznete v kapitole 12.
6.2.2

Proces čištění

Nádrž ČOV je rozdělena do dvou komor (stupňů):
1) kalový a vyrovnávací prostor
2) prostor, ve kterém probíhá aktivační proces (dále jen SBR reaktor nebo sekce SBR)
První stupeň, tzv. kalový prostor s integrovaným vyrovnávacím prostorem plní následující funkce:
•

skladování primárního a sekundárního kalu

•

zachycení usaditelných a plovoucích částic

•

vyrovnání nátoku

•

egalizaci = vyrovnání výkyvů v koncentracích nátoku
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Druhý stupeň, tzv. SBR reaktor plní funkci biologického čištění odpadní vody a pracuje postupně
v následujících krocích:
Krok 1: plnění
Surová voda uskladněná v kalové nádrži je přiváděna do SBR reaktoru pomocí mamutky. Díky speciální
konstrukci mamutky je zajištěno dosáhnutí minimální úrovně hladiny v kalové nádrži a čerpání surové
vody bez nerozpuštěných látek.
Krok 2: provzdušňování
Odpadní voda je provzdušňována a míchána. Provzdušňování se provádí pomocí provzdušňovacích
jemnobublinných elementů. Tyto elementy jsou zásobovány tlakovým vzduchem vyráběným pomocí
dmychadla uloženého v rozvaděči mimo objekt ČOV.
Provzdušňování (aerace) způsobuje dva efekty:
• mikroorganismy jsou zásobovány kyslíkem, který potřebují k látkové výměně a tím k rozkladu
znečištění
• vzniká intenzivní kontakt mezi odpadní vodou a bakteriemi
Krok 3: usazování
V této fázi neprobíhá provzdušňování a aktivovaný kal se v SBR reaktoru gravitačně usazuje. Voda
v SBR reaktoru tak dosáhne rozdělení na horní část, kde je zóna s vyčištěnou vodou, a spodní část
s usazeným aktivovaným kalem.
(Pozn.: Na hladině se může vytvořit vrstva plovoucího kalu, která však neovlivňuje správnou funkci ČOV)

Krok 4: odtah vyčištěné vody
Biologický vyčištěná voda je pomocí mamutky odtahována do odtoku. Speciální konstrukce mamutky
zabraňuje nasátí případného plovoucího kalu. Minimální úroveň hladiny se nastaví automaticky
Krok 5: odtah přebytečného kalu
Z komory SBR reaktoru je odtažen do kalového prostoru přebytečný kal. Tento přebytečný kal je
odtahován mamutkou ode dna komory.

Po skončení pátého kroku pokračuje režim ČOV opět od kroku prvního. Během dne se obvykle uskuteční
4 výše uvedené cykly. Je však možné i individuální nastavení délky jednotlivých kroků a počet cyklů za den.
Tuto změnu nelze provádět bez souhlasu firmy ASIO, spol. s r. o. a měl by ji vykonávat pouze odborně
vyškolený pracovník.
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Čistírnu lze také nastavit na prázdninový provoz. Více informací o prázdninovém provozu je v kapitole 9.4.4.
Tento provoz je přizpůsobený nízkému zatížení čistírny bez přítoku znečištěných odpadních vod. Při
prázdninovém režimu čistírna nefunguje dle výše popsaného principu a nelze na ni vypouštět odpadní vody!
Více o prázdninovém režimu v kapitole 9.4.4.
6.2.3

Dodatečné srážení fosforu – označení +P

Některé čistírny mohou být vybaveny dodatečným srážením fosforu. Srážení se provádí dávkováním
provozní chemikálie (síran železitý – Prefloc) do SBR reaktoru. Část zařízení na srážení fosforu může být
umístěno na vyjímatelném modulu. Modul obsahuje zásobní kanystr s chemikálií. V provozní skříni je pak
umístěné dávkovací čerpadlo, které nasává chemikálii z barelu a dávkuje ji zpět do SBR reaktoru.
Dávkování probíhá v době, kdy je čerpána odpadní voda do reaktoru. Během provzdušňovací fáze pak
dojde k promíchání nadávkované chemikálie s odpadní vodou. To způsobí vytvoření sraženin obsahujících
fosfor, které dobře sedimentují.
6.2.4

Hodnoty kvality vyčištěných vod

Limitní hodnoty pro kvalitu vyčištěných vod určí zodpovědná osoba z příslušného vodoprávního úřadu. Níže
uvedená tabulka popisuje limitní hodnoty, jichž může čistírna dosahovat:

CHSK

BSK

NH4 - N

Nanorg.

NL

Pcelk.

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

≤ 90

≤ 20

≤ 10

≤ 25

≤ 50

-

-

-

-

-

-

≤2

Označení

Klaro Easy
+P

6.3 Technologické schéma funkce ČOV
odtah stabilizovaného kalu
pomocí fekálního vozu

přebytečný vyprodukovaný aktivovaný kal

odpadní voda
z kanalizace

odpadní voda zbavená
mechanických nečistot

odpadní voda

vyčištěná voda

odpadní voda s
aktivovaným kalem

kal

vyčištěná voda

aktivovaný kal
vzduch

kalový prostor

SBR reaktor
krok 1 a 2
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6.4 Dispozice čistírny
1 – NÁTOK
2 – ODTOK
3 – KALOVÁ A VYROVNÁVACÍ SEKCE
4 – PŘEČERPÁVACÍ MAMUTKA
5 – NÁTOK DO SBR SEKCE
6 – PROVZDUŠŇOVACÍ ELEMENTY
7 – ODTOKOVÁ MAMUTKA
8 – VRATNÁ MAMUTKA
9 – SBR SEKCE
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7 PROVOZNÍ SKŘÍŇ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU
7.1 Všeobecně
Provozní skříň je dodávána jako součást čistírny odpadních vod. Je v ní osazeno dmychadlo, řídící jednotka
a pomocné ventily rozvodu vzduchu. Případně dávkovací čerpadlo a provozní chemikálie. Při montáži
a manipulaci s provozní skříní se ujistěte, který typ skříně vlastníte.

7.2 Typy provozních skříní
7.2.1

Provozní skříň – vnitřní provedení

Tato skříň je určena pro následující dmychadla: LA60, LA80, LA120, LA200, DT4.6, DT4.8
Standardní vnitřní provozní skříň má rozměry 50x50x30 cm a je vyrobená z ocelového plechu tloušťky
1,5 mm. Z pravé strany je umístěné síťové připojení s vypínačem a větrákem. Z levé pak přípojky pro
vzduchové hadice a větrací mřížka. Na předních dvířkách jsou umístěné dva plastové zámky pro uzamčení
skříně a ovládací panel řídící jednotky.

LEGENDA:
1) zadní strana ovládacího panelu
2) vzduchové přípojky ovládané
elektromagnetickými ventily
3) dmychadlo
4) chladící větrák*
5) dávkovací čerpadlo chemie*

Technická data:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Jistič B16A
Napájení: 230V AC, 50 Hz
Ochrana IP44
Relativní vlhkost vzduchu: 10 – 90%, bez orosení
Rozsah teploty: -25°C – +50°C
Celková hmotnost: 25 kg
Tlakové (vzduchové) přípojky: 3x13 mm, 1x19 mm
El. zástrčka: 230V/16A
Zapojení dmychadla: 230V
4x elektromagnetický ventil, 230V
Chladící větrák (jen u některých typů), 230V
Externí hlásič poruch (jen u některých typů), 230V
Dávkovací čerpadlo chemie (jen u některých typů), 230V
UV Modul (jen u některých typů), 230V

Rozměrové varianty kovové skříňky:
I-skříň:

50x50x30 cm

I-skříň 2:

60x60x33 cm

I-skříň 3:

80x67,5x50 cm

7.2.2

Provozní šachta sloupová – venkovní varianta

Tato šachta je určená pro následující typy dmychadel: LA60, LA80, LA120, LA200, DT4.4, DT4.6, DT4.8.
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Šachtu je možné uzavřít pomocí dvou zámků. Pokud jsou poklop a přední dvířka šachty uzavřeny, má
šachta stupeň ochrany IP43.
Dle velikosti čistírny je dodána příslušná venkovní skříňka.
Technická data:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Jistič B16A
Napájení: 230V AC, 50 Hz
Ochrana IP43 / IP44
Relativní vlhkost vzduchu: 10 – 90%, bez orosení
Rozsah teploty: -25°C – +50°C
Celková hmotnost: 30 kg
Tlakové (vzduchové) přípojky: 3x13 mm, 1x19 mm
El. zástrčka: 230V/16A
Zapojení dmychadla: 230V
4x elektromagnetický ventil, 230V
Chladící větrák (jen u některých typů), 230V
Externí hlásič poruch (jen u některých typů), 230V
Dávkovací čerpadlo chemie (jen u některých typů), 230V
UV Modul (jen u některých typů), 230V

LEGENDA:
1) hlavní vypínač
2) ovládací panel
3) vzduchové přípojky ovládané
elektromagnetickými ventily
4) dmychadlo
5) chladící větrák*
6) zásuvka
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Sloupová šachta je vyrobená ze sklolaminátového polyesteru s recyklátem. Šachta je provedena včetně
podstavce pro zabudování do země. Rozměry viz obrázek.

7.3 Montáž provozní skříně
Dbejte všech doporučení a bezpečnostních pravidel!
Před instalací si dobře přečtěte všechny pokyny!
Montáž a elektrické připojení provozní skříně smí být provedeno pouze odborně vyškoleným pracovníkem. U
činností spojených s manipulací v provozní skříni je nutné nastavit spínač do polohy „0“ nebo rozpojit
zástrčku. Všechny práce spojené s údržbou a opravou provozní skříně musí být provedeny údržbářem nebo
elektrikářem.

Práce na elektrickém zařízení v provozní skříni smí provádět pouze osoba s příslušnou
odbornou elektrotechnickou kvalifikací!

7.3.1

Výběr místa instalace

Při výběru místa umístění provozní skříně zohledněte následující:
1) Provoz způsobuje hluk! (Je srovnatelný například s chodem mrazáku.)
2) Do provozní skříně je potřeba přivézt proudovou přípojku (16A)
3) Provozní skříň musí být umístěná v suchém, chladném a dobře odvětraném prostředí. Větrací otvory
skříně nesmí být zakryty a přední ovládací panel musí být přístupný obsluze.
4) Provozní skříň neumisťujte na přímé sluneční záření! Při stavbě počítejte například se zastíněním
skříně.
5) Vzduchové hadice od provozní skříně k ČOV nesmí přesahovat 20 metrů a jejich vedení by mělo být
v linii (maximální přípustný úhel je 30°).
7.3.2

Montáž provozní skříně do budovy

Obsah montážního balíčku:
provozní skříň – vnitřní provedení
šrouby M8

-

matice

-

podložky

4x

hmoždinky

4x

šrouby M8 (hrubé)

4x

šrouby M8 (jemné)

4x

Provozní skříň – vnitřní provedení:
Pro montáž skříně na zeď je na zadním panelu kovové skříně nachystaný držák pro ukotvení. Na vybraném
místě vyvrtejte do zdi čtyři díry M10 v rozestupech tak, aby seděly na připevněný držák skříně. Do děr vložte
hmoždinky a pomocí šroubů a podložek upevněte skříň ke zdi.

Připojení vzduchu:
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Z provozní skříně jsou vedeny čtyři „vzduchovací“ hadice. Tyto hadice protáhněte chráničkou uloženou
v zemi k domovní čistírně tak, aby nedocházelo k lámání hadic – viz uložení chráničky. Hadice nasuňte na
vzduchové přípojky vně provozní skříně. Pro těsné spojení hadic s přípojkami použijte například hadicové
spony.
Dbejte na to, aby při spojování vzduchového vedení nedocházelo k netěsnostem nebo
lámání hadic. To by mohlo způsobit nefunkčnost čistírny!
Po uložení a připojení vzduchového vedení musí být utěsněna chránička minimálně na straně provozní
skříňky, aby bylo vyloučeno šíření plynů (vlhkost, pachy, atd.) z čistírny do okolí. Utěsnění proveďte
plynotěsnou ucpávkou nebo vhodnou PU pěnou. Povrch hadic a trubek hrubě omyjte a před napěněním
lehce navlhčete!
Je-li čistírna vybavena dávkovacím zařízením pro srážení fosforu, protáhněte chráničkou
také dávkovací hadičku tohoto zařízení do ČOV – viz kapitola 10.2.

Elektrické připojení:
Zásuvka, do které je zapojena provozní skříň, musí být uzemněna a jištěna 16A jističem.
7.3.3

Montáž sloupové šachty – venkovní provedení

Sloupovou šachtu instalujte na vhodné místo v blízkosti ČOV viz instrukce v kapitole 7.3.1. Připravte výkop
pro instalaci šachty. Do výkopu protáhněte chráničku se vzduchovacími hadicemi, které následně připojte
a utěsněte, viz předchozí kapitola.
Uložte podstavec sloupové šachty do výkopu v hloubce cca 60-64cm kolmo k výkopu.
Zajistěte, aby šachta stála bezpečně pevně a kolmo!
Při instalaci vnitřní části šachty nebo manipulaci se zařízením uvnitř šachty, lze přední kryt vyjmout viz
následující obrázek.

•

Odemkněte kryt a vyjměte horní kryt dle šipek
na obrázku.

•

Spodní mezisoučást krytu táhněte nahoru a pak
odeberte (viz šipky na druhém obrázku)

Elektrické připojení:
K provozní sloupové šachtě musí být zajištěn přívod elektrického proudu. K šachtě položte zemní kabel,
který musí být jištěn 16A jističem. V šachtě bude kabel napojen k nachystané zástrčce.
Práce na elektrickém zařízení v provozní skříni smí provádět pouze osoba s příslušnou
odbornou elektrotechnickou kvalifikací!
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8 UVEDENÍ DO PROVOZU
8.1 Nádrž
Pro uvedení čistírny do provozu by měly být všechny prostory nádrže naplněny až k horní hraně odtoku.
Voda se do nádrže čerpá již při její instalaci a zásypu!

8.2 Provozní skříň
1) Ujistěte se, zda jsou ukončeny všechny práce ve výkopu a v provozní skříni.
2) Vedení (zásuvka), na kterou má být provozní skříň napojena musí být přes domovní instalaci jištěna
jističem 16A.
3) Výkyvy počasí by mohly způsobit škodu na zařízení, proto by měla být na zařízení instalována
přepěťová ochrana.
4) Dle typu provedení provozní skříně postupujte dále:
o Přípojka k provozní skříni instalované v budově

o

• Zasuňte zástrčku do zásuvky
• Řídící jednotka a zařízení ČOV jsou spuštěna
Přípojka ke sloupové šachtě (Tyto práce smí provádět pouze autorizovaný elektrikář!!!)
• Zaveďte zemní kabel do ovládací skříně a připojte jej k zásuvce ovládání
• Poté co jsou správně zapojeny všechny přípojky, může se zapnout jistič domovní
instalace
• Zapněte zařízení - červený spínačem vedle ovládání viz kapitola 7.2.2
• Řídící jednotka a zařízení ČOV jsou spuštěna

Při zapnutí provede řídící jednotka krátký test funkčnosti, který trvá jen několik sekund. Během testu se na
krátký čas na panelu objeví oznámení: SYSTEM TEST ... OK, verze programu a sériové číslo řídicího
systému. Poté nastavte správný čas a datum. Následně řídící jednotka samostatně přejde do normálního,
plně automatického, provozu.
Čistírna je nyní zprovozněna a funkční. Pro správně ukládání hlášení a zapisování provozních hodin je nutné
nastavit aktuální datum a čas, viz ovládání řídícího sytému – kapitola 9.4.3.
Pokud datum a čas nebudou správně nastaveny, nebude v budoucnu servisní obsluha
schopná dohledat chybná hlášení a nelze uplatnit reklamaci!
Při prvním spuštění je důležité vyzkoušet funkci mamutek v čistírně přes řídící jednotku v položce hlavního
menu pojmenované Nastav ventily (viz ovládání domovní čistírny – kapitola 9.4.2). To je možné
pouze při naplněné nádrži ČOV!
Po úspěšném přezkoušení zařízení zmáčkněte tlačítko
provozu.

Esc. Tím je vrácena čistírna do automatického

Nezapomeňte čistírnu před odchodem vždy uvézt do automatického provozu!
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9 OVLÁDÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY
9.1 Všeobecně
Stav řídící jednotky a provoz ČOV lze sledovat přes ovládání na dveřích provozní skříňky (respektive ve
vnitřním prostoru sloupové šachty). Ovládání řídící jednotky, které je součástí provozní skříně, umožňuje
nastavení provozních parametrů a ukazuje stav provozu ČOV.
Nedoporučuje se zasahovat do vnitřních částí provozní skříně za chodu ČOV!
Nastavení řídící jednotky je ovládáno pomocí tlačítka Esc a šipek.

Obr.: Obslužný panel řídící jednotky (typ KL24Plus)

9.2 Ukazatel provozu a displej:
Na panelu řídící jednotky je aktivní dioda, která značí stav provozu zařízení.
zelená = v provozu, běží
červená = závada, porucha
Tento vizuální ukazatel je pak doplněn textem na displeji. V normálním provozním módu (provzdušňovací
fáze) vypadá displej následovně:

Aerace
Zbývá: 120.10 min
V automatickém provozu ukazuje displej aktuální pracovní fázi a zbývající dobu do ukončení této fáze.
Pokud nastane chyba, objeví se na displeji chybové hlášení s popisem chyby (viz popis chybových hlášek
v kapitole 13.1). Při zjištění chyby postupujte dle pokynů v kapitole 13.

Ovládací tlačítka dotykové klávesnice řídicího systému
Symbol

Funkce tlačítka

Easy Plus

výběr provozu
potvrzení údajů
hlášení provozu
pohyb v menu
dotaz
potvrzení zadání bez uložení
potvrzení poruchových hlášení
nastavení zařízení přes číselník
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STAVY ČISTÍRNY (fáze/cykly)
Údaj na displeji
(Easy Plus)

Popis operace

Akce

Nátok

Ventil 1 je spuštěn, přečerpávací mamutka čerpá OV
z kalové sekce do sekce SBR.

Přečerpávání

Denitrifikace

Ventil 2 je přerušovaně spouštěn, aktivační kal je krátce
promíchán s odpadní vodou. Následují dlouhé pauzy.

Denitrifikace

Aerace

Ventil 2 je spuštěn, SBR reaktor je v intervalech
provzdušňován.

Provzdušňování

Usazovani

Všechny ventily vypnuty, aktivační kal se usazuje v SBR
reaktoru a odděluje tak čistou vodu.

Usazovací fáze

Odtok

Ventil 3 je spuštěn, čistá voda je čerpána do odtoku.

Odtoková fáze

Odtah-kalu

Ventil 4 je spuštěn, přebytečný kal je čerpán z SBR
reaktoru do kalové sekce.

Odtah
přebytečného kalu

Pauza

Ventil 2 je přerušovaně spouštěn, SBR reaktor je
v minimálních intervalech provzdušňován.

Čekací úsporná
fáze

Prazdniny

Ventil 2 je přerušovaně spouštěn, SBR reaktor je
v intervalech provzdušňován, neprobíhá jiný cyklus.

Prázdninový
provoz

9.3 Připojení řídícího panelu
Na zadní straně řídící jednotky se nachází jističe a zdířky pro vstupy a výstupy.

Pohled na zadní stranu řídicího systému

KLARO Easy Plus
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
10)

Přípojka do sítě 230V AC, 50Hz
X1: Kabel k ventilu, prefabrikovaný
X2: Připojení vzduchových kompresorů
port COM: přípojka pro komunikační modul, rozhraní pro PC
F1: T6.3A hlavní jistič, zpoždění-akce
F2: T2A jistič pro UV modul, zpoždění-akce
Připojení teplotního čidla, musí být zapojeno!
X3: Přípojka pro rozšiřující vybavení
P: Přípojka pro měření tlaku
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1 X1.0 ventilátor 24V DC
2 X1.1 ventil 1 24V DC
3 X1.2 ventil 2 24V DC
4 X1.3 ventil 3 24V DC
5 X1.4 ventil 4 24V DC
6 X1.5 alarm 24V DC
7 X1.6 dávkovací čerpadlo 24V DC

Při manipulaci, nejen na zadním panelu řídicího systému, ale v jakékoliv vnitřní části
provozní skříně, je nejdříve nutné vypnout hlavní vypínač a vytáhnout zásuvku ze sítě!

9.4 Obsluha řídicího systému
V automatickém provozu lze spouštět přes tlačítko SET různé dotazy. Při prvním stisknutí tlačítka se
dostanete do hlavního menu, kde se dále můžete pohybovat pomocí kurzorových tlačítek (šipek) mezi
jednotlivými ukazateli. Při vybrání ukazatele, který chcete zobrazit, stiskněte opět tlačítko SET.
Pokud 10 minut nestisknete žádné tlačítko, vrátí se jednotka zpět do normálního
zobrazení!

HLAVNÍ MENU ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Ukazatel

Význam

Zbyva

Zbývající čas aktuální provozní fáze

Provozni doba
Ukazatel
Nastav ventily
funkce

Ukazatel provozních hodin jednotlivých ventilů,
dmychadla, čerpadla, ...
Manuální nastavení ventilů
Srážení fosforu, UV-lampa, ventilátor

dd-mm-rrrr
hh:mm:ss

Aktuální ukazatel hodin, dne, data.

Prazdniny
Nastav datum

Nastavení prázdninového provozu (maximálně 90 dnů)

Stare poruchy
-cist-

Zde se ukládají chybové hlášení provozu. Tlačítkem
lze chybová hlášení číst.

Nastaveni
ukazat

Aktuální nastavení – text posouvejte pomocí šipek

Actions-code

Pokyny pro odborný personál

Servis. Menu

Pokyny pro odborný personál
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9.4.1 Dotaz na provozní hodiny
Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se objeví: Provozni doba/ukazatel. Potvrďte výběr opět
stisknutím tlačítka SET. Nyní se na displeji ukazují provozní hodiny pro jednotlivé ventily. Mezi jednotlivými
údaji se pohybujte pomocí tlačítek se šipkami. Posunováním pomocí tlačítka se šipkou se Vám budou
postupně zobrazovat údaje ventilů 1-4 a poté provozní hodiny dmychadla. Jediným stisknutím tlačítka Esc
se vrátíte zpět do hlavního menu.
9.4.2 Manuální nastavení ventilů
V automatickém provozu stiskněte tlačítko SET. Použijte šipky pro posun v MENU, dokud se neobjeví na
displeji: Nastav ventily. Stiskněte pro potvrzení opět tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí oznámení: Ventil1 FF. Stisknutím tlačítka 1, můžete daný ventil zapnout.
Stiskem tlačítka 0 můžete ventil vypnout. Šipkami se můžete přepínat mezi jednotlivými ventily a nastavovat
jejich polohu (ON/OFF). Stiskem Esc se vrátíte zpět do hlavního menu.
Před opuštěním menu Nastav ventily, nastavte všechny ventily do polohy vypnuto
(OFF)!!!
9.4.3 Nastavení data a času
Stiskněte SET a pomocí šipek navolte na displeji stav, kdy se zobrazuje oznámení s datem a časem. Pokud
chcete opravit aktuální čas nebo datum, učiňte tak pomocí numerické klávesnice a stiskněte tlačítko SET.
Po nastavení aktuálního data a času potvrďte volbu opět tlačítkem SET. Pro návrat do hlavního menu
stiskněte tlačítko Esc.

Příklad zobrazení data a času
na displeji řídící jednotky

Integrované hodiny pracují s přesností odchylky maximálně 5 minut za rok. Automatické nastavení letního
a zimního času v řídící jednotce není!
Pro správné fungování zařízení ČOV a zpětné vyhledávání případných poruch, je
nezbytně nutné, aby byly čas a datum nastaveny správně!!!
9.4.4 Nastavení prázdninového provozu
Prázdninový režim má za následek redukovaný provoz čistírny. Pokud by na čistírnu v režimu dovolená
přitekla znečištěná odpadní voda, nebude zařízení ČOV schopné tuto vodu vyčistit! Zapnutí a vypnutí
prázdninového režimu bude automaticky provedeno podle Vámi navoleného data.
Prázdninový provoz zapínejte pouze na období, kdy na ČOV nebude přitékat žádná
odpadní voda!
Před navolením režimu se ujistěte, že je správně nastaveno aktuální datum a čas!
Nastavení prázdninového režimu:
Stiskněte tlačítko SET a pomocí šipek navolte na displeji stav, kdy se zobrazí: Prazdniny/nastav
datum. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka SET. Budete vyzvání k zadání začátku prázdnin. Pomocí šipek
postupně zadejte den, měsíc a rok. Každou položku (den, měsíc, rok) musíte potvrdit vždy stiskem klávesy
SET.
Nyní zadejte konec prázdnin. Pomocí šipek nastavte postupně den, měsíc a rok pro ukončení
prázdninového provozu. Každou položku opět musíte potvrdit stiskem tlačítka SET.
Následným stiskem tlačítka SET uložíte data a ukončíte zadání pro prázdninový provoz.
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Stisknutím tlačítka Esc se vrátíte zpět do automatického provozu.
9.4.5 Čtení chybových hlášení
V položce menu Stare poruchy – cist lze číst poruchová hlášení, které řídicí systém ukládá do
paměti. Jednotka může uložit až 128 poruchových hlášení.
9.4.6 Aktuální nastavení
Stiskněte tlačítko SET a pomocí šipek navolte na displeji stav, kdy se zobrazí: Nastaveni. Stiskněte
opět tlačítko SET. V této položce lze prohlížet aktuální nastavení zařízení. Není zde však možné provádět
žádné změny.

9.5 Výměna jističů
Před výměnou jističe je třeba nejdříve vypnout zařízení pomocí červeného hlavního vypínače. Na zadní
straně řídicího systému se nachází jištění – viz obrázek v kapitole 9.3.
Použité jištění:
přívod
spotřebiče
-

6.3 A
2A

Postup při výměně jističe:
1) Pomocí šroubováku otočte pod lehkým tlakem hlavu konzoly jištění o čtvrt otáčky v protisměru
hodinových ručiček.
2) Odeberte hlavu konzoly s jištěním
3) Vyměňte jištění.
4) Vložte hlavu s jištěním zpět do otvoru konzole
5) Pomocí šroubováku lehce zatlačte na hlavu konzole a ukotvěte jistič otočením hlavy o čtvrt otáčky
po směru hodinových ručiček.

9.6 Hlásič výpadku proudu
Řídicí systém je vybaven hlásičem výpadku proudu, který je napájen přes integrovanou záložní baterii. Při
výpadku proudu vydrží záložní baterie signalizace maximálně 12 hodin. Při běžném provozu je pak baterie
automaticky dobíjena.
V případě výpadku proudu je nastavení data a času napájeno prostřednictvím záložního zdroje po dobu cca
10 dní. Všechna uložená data, jako provozní hodiny, nastavení apod., zůstávají uložena. Pokud je v této
době znovu obnovena dodávka proudu, zařízení se samo vrátí do normálního režimu a poruchové hlášení
automaticky zmizí. Pokud je však dodávka proudu obnovena po více než 10 dnech, není již datum ani čas
nastaven, proto se budoucí možné chyby budou ukládat se špatným časovým označením a nebude tak
možné rozpoznat poruchu zařízení. Je proto nutné uvést ČOV do provozu znovu tak, jako by byla spouštěna
poprvé.

V případě, že je systém odpojen od elektrické sítě na více než 24 hodin, čistění odpadních
vod již není možné, nebo je možné pouze ve velmi omezené míře. Zařízení nikdy nevypínejte
(s výjimkou údržby zařízení či opravy při poruše)!

Pokud dojde k přerušení dodávky proudu do řídicího systému (např.: globální výpadek proudu, vyhoření
jističe, vytržením zásuvky, atd.), bude řídicí systém hlásit poruchu pomocí akustického signálu –
přerušovaný varovný tón.
Systém reaguje na výpadek proudu se zpožděním 5s, aby byly zanedbány krátkodobé výpadky nebo výkyvy
proudu.
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Signalizace výpadku proudu:
•

Po zpoždění 5s následuje spuštění akustického signálu – přerušované pípaní v odstupech 10s pod
dobu 12hodin nebo do vybití záložní baterie
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10 ROZŠIŘUJÍCÍ VYBAVENÍ ČOV
10.1 Všeobecně
Standardní vybavení ČOV a jejího řídicího systému lze rozšířit o další funkce a zařízení, která se připojují na
přípojku X3. K těmto rozšiřujícím funkcím patří zejména dávkování srážedla fosforu pro jeho odstraňování na
odtoku.
Bez připojeného zařízení dávkování srážedla fosforu není čistírna schopna odstranit
fosfor na požadovaných 80 %!

10.2 Dávkovací čerpadlo na srážení fosforu
Zařízení pro srážení fosforu je sestaveno z dávkovacího čerpadla, sacího a výtlačného potrubí (hadiček).

Příklady dávkovacích čerpadel

Při manipulaci s chemikálií, dodržujte pokyny v Bezpečnostních listech dané chemikálie!
Dávkovací čerpadlo se k řídící jednotce připojuje na přípojku X1 (konektor X1.6) – viz kap. 9.3. Zařízení,
která jsou dodávána s funkcí srážení fosforu, mají pro tento účel dávkovací čerpadlo umístěné v provozní
skříni. Sací a výtlačná hadice jsou připojeny právě k tomuto čerpadlu. Doba chodu dávkovacího čerpadla je
dána dobou nastavenou pro čerpadlo v servisním menu. Množství přidávaného srážedla je tedy závislé na
nastaveném čase. Čerpadlo je vybaveno potenciometrem pro nastavení výkonu.
K provozování zařízení na srážení fosforu je třeba umístit nádrž se srážedlem na bezpečné místo, kde bude
chráněno před mrazem a přístupem nepovolaných osob (např. provozní skříň). Nasávací i výtlačnou hadičku
je třeba taktéž uložit, tak aby byla chráněna před nebezpečím mrazu. Výtlačná hadička je vedena do SBR
reaktoru a umístěna tak, aby vstřikovací tryska směřovala přímo do odpadní vody a chemikálie nebyla
dávkována na některé zařízení (agresivní chemikálie může poškodit stavební díly a zařízení v nádrži).
Taktéž nesmí být vstřikovací tryska v žádné fázi čištění ponořena ve vodě.
Pravidelně kontrolujte, zdali chemikálie natéká přímo do odpadní vody a vstřikovací
tryska není ponořena v odpadní vodě!
Nasávací hadici umístěte do nádoby s chemikálií tak, aby nasávání bylo až ze dna nádoby. Přes menu
Nastav ventily zapněte dávkovací čerpadlo a zkontrolujte funkci a těsnost dávkovacího zařízení.
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Nákres systému s připojeným zařízením na srážení fosforu
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11 PROVOZNÍ ŘÁD
11.1 Všeobecně
Výpadky zařízení nebo nedostatečná funkce ČOV, které jsou způsobeny nedostatečnou
kontrolou obsluhy, jsou důvodem pro neuznání reklamace!
Zařízení ČOV musí být neustále zapnuté. Jako provozovatel domovní čistírny jste zodpovědný za údržbu a
provoz zařízení. Jakákoliv provozní nebo systémová porucha vede ke zhoršení účinnosti čištění. Je nutné
tyto poruchy včas rozpoznat a odstranit, případně přivolat odborného servisního technika firmy
ASIO, spol. s r. o. nebo jejího zástupce.
Zařízení nevypínejte! (s výjimkou opravy či údržby)
Neignorujte chybová hlášení řídicího systému ČOV!
Nikdy nenechávejte nádrž s otevřeným poklopem bez dozoru!
Při obsluze a údržbě ČOV dodržujte bezpečnost práce a pokyny uvedené v tomto návodě!
V důsledku biologických procesů, které probíhají v čistírně odpadních vod, je nutné počítat se vznikem plynů
(v některých případech i nebezpečných). Proto vždy při vstupu do nádrže ČOV musí být přítomny minimálně
dvě osoby. Do nádrže přitom vstupuje vždy pouze jedna osoba. Druhá osoba dohlíží nad nádrží na
bezpečnost a v případě potíží ihned zavolá odbornou pomoc (záchranáře).
Při vykonávání prací nad odkrytým poklopem zajistěte odpovídajícím způsobem okolí
před nebezpečím úrazu nebo uklouznutí!
Při údržbě ČOV a jejího zařízení odpojte zařízení od přívodu elektrické sítě. Opravy a údržby elektrického
zařízení smí provádět pouze odborně vyškolená obsluha.

11.2 Pomůcky pro obsluhu a údržbu
Pro řádnou obsluhu a údržbu čistírny budete potřebovat následující pomůcky:
• naběrák na tyči
• kartáč na násadě k čištění stěn a odtokového žlabu
• kartáč na násadě na čištění potrubí
• odměrný litrový válec nebo Imhoffův kužel
• 3 ks polyethylenové láhve o objemu 1 l na odběr vzorků
Použití jednotlivých pomůcek bude popsáno vždy v příslušné části tohoto návodu. Pomůcky je možné
sestavit z nářadí zakoupeného v běžné obchodní síti nebo objednat u firmy ASIO, spol. s r.o., nebo
autorizovaného servisního zástupce.

Imhoffův kužel
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11.3 Činnosti provozovatele
Podle zákonných předpisů je čistírna vodohospodářským dílem. Z toho mimo jiné vyplývá uživateli povinnost
mít zpracovány místní provozní předpisy a vést o tomto díle provozní záznamy, které mohou být
kontrolovány vodohospodářským orgánem.
Naměřené hodnoty, poruchy provozu a činnosti údržby musí být zaznamenávány do provozního deníku.
Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zprovoznění je ale nutné provádět její
pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti.
Činnosti nutné pro zajištění správného chodu čistírny

jiný
interval

pololetně

měsíčně

název činnosti

postup v části

kontrola funkce provozní skříně

Denní kontrola

kontrola kalu v SBR

Vizuální kontrola

x

kontrola přítoku a odtoku

Vizuální kontrola

x

kontrola funkce mamutek

9.4.2

týdně

denně

interval činnosti

x
x

x
x
x
x
x

Nebo dle
potřeby
Nebo dle
potřeby
Nebo dle
potřeby
Nebo dle
potřeby
Dle
potřeby

kontrola dmychadla

Vizuální kontrola

kontrola vzduchového filtru provozní
skříně

Údržba provozní skříně

kontrola zařízení srážející fosfor

Údržba provozní skříně

čištění vzduchového filtru dmychadla
vyvážení kalu („fekálování“)
čištění vnitřních částí čistírny

poznámka

pouze u čistíren s dávkovacím
zařízením pro srážení fosforu

Údržba provozní skříně
Vyprazdňování („fekálování“)
kalové části
Čištění vnitřních částí
čistírny

11.4 Denní kontrola
Je třeba zkontrolovat, zdali je zařízení řádně v provozu. Při běžné denní kontrole stačí ověřit, že provozní
kontrolka řídicího systému svítí zeleně a není slyšet žádný varovný signál, který by signalizoval například
výpadek proudu. V případě poruchy nejdříve přečtěte chybové hlášení na displeji řídicího systému. Na
odstranění závady pak postupujte dle tohoto návodu nebo se obraťte na firmu ASIO, spol. s r. o., případně
na jejího autorizovaného zástupce.

11.5 Vizuální kontrola
Pravidelná vizuální kontrola je prvotním předpokladem úspěšného provozování čistírny. Kontrolu proveďte
nad provozní skříní i nádrží ČOV:
•
•
•
•
•
•

funkci provzdušňování
funkci mamutek
funkci čerpadla srážedla fosforu
odtokový žlab a potrubí, nátokové potrubí
hladinu SBR reaktoru
celkový stav čistírny
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11.5.1 Stručný přehled pro provádění vizuální kontroly
Přehled činností je uveden v následující tabulce:
rozsah kontroly

správná funkce (stav)

postup při zjištění závady

kontrola dmychadla

dmychadlo dodává vzduch

Zkontrolujte el. připojení

funkce provzdušňování

rovnoměrná vrstva jemných bublin
na hladině aktivačního prostoru

vyhledání a odstranění závady (část
Závady a jejich odstraňování)

funkce mamutek

plynulý odtok vody z výtokových
otvorů, otvory nezanesené

kontrola nátoku odtoku

bez výskytu nánosů, nárůstů a
nečistot, bez nahromaděné vody

vyčištění nátokového prostoru,
odtokového potrubí

celkový stav čistírny

bez neobvyklých situací

vyhledání a odstranění závady (část
Závady a jejich odstraňování)

vyčištění (část Mamutky)
vyhledání a odstranění závady (část
Závady a jejich odstraňování)

poznámka

kontrola viz kapitola
9.4.2

11.5.2 Kontrola nátoku a odtoku
V odtokovém objektu a zejména na jeho přepadové hraně by se neměly vyskytovat nánosy, povlaky
nebo jiné nečistoty. V případě přítomnosti nečistot je nutné tyto části vyčistit - viz část Čištění vnitřních
částí čistírny.
V odtokovém objektu by se rovněž neměla shromažďovat voda jako důsledek zacpávání odtokového
potrubí vedoucí z čistírny. V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a potrubí vyčistit! Rovněž
zkontrolujte pohledem nátokové potrubí, zdali nedochází k zanášení, které by mohlo způsobit ucpání
potrubí.
V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a potrubí vyčistit!

11.5.3 Dmychadlo
Zkontrolujte provozní hodiny dmychadla a zařízení poháněné vzduchem z dmychadla (viz 9.4.1). Data
zapište do provozního deníku a srovnejte s předchozími. Pokud by se výrazně lišili, zkontrolujte stav
dmychadla.
Pokud je dmychadlo v chodu, zkontrolujte, zda se nezvykle nezvýšila jeho hlučnost, nebo zda nejeví jiné
známky poruchy. V případě pochybností o jeho správné funkci postupujte podle návodu k použití dmychadla,
nebo kontaktujte autorizované servisní středisko nebo přímo firmu ASIO, spol. s r.o.
Dmychadlo v některých režimech může být vypnuté. Počkejte do doby běhu nebo jej
manuálně spustíte například v režimu zkoušení mamutek.
11.5.4 Provzdušňování
Do prostoru SBR reaktoru je přiváděn vzduch z dmychadla. Vzduch ve formě jemných bublinek pak stoupá
k hladině. Při správné funkci provzdušňování by se rovnoměrně na celé hladině SBR reaktoru měla
vyskytovat vrstva jemných bublin unikajícího vzduchu (jako by hladina mírně „vřela“). Kontrolu
provzdušňování musíte provádět v době, kdy je dodáván vzduch z dmychadla do provzdušňovacího
elementu – viz funkce ČOV.
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11.5.5 Mamutky
Pro přečerpávání mezi jednotlivými prostory nádrže
čistírny jsou použita
hydraulicko-pneumatická
čerpadla (dále jen mamutky). Jedná se o čerpací
zařízení, které funguje na principu rozdílu hustot
samotné kapaliny a směsi kapaliny se vzduchem.
Pod svislou trubici je přiváděn vzduch, který stoupá
k hladině a zajišťuje, že hustota směsi v trubici je
nižší, než vně trubice. Na základě zákona spojených
nádob tím dojde ke zvýšení hladiny v trubici oproti
vnější nádrži a odtoku čerpané kapaliny výtokovým
otvorem. Vzduch vystupující z trubice je možné při
vhodných poměrech zachycovat a použít pro pohon
další mamutky.
Pro kontrolu mamutek
zkoušení viz 9.4.2.

v ČOV

zapněte

výstup vzduchu

hladina v trubici
výtokový
otvor

trubice

čerpaná
kapalina

režim

Při správné funkci mamutky dochází k odtoku
kapaliny (voda nebo směs vody a kalu)
z příslušného výtokového otvoru mamutky. Výtokový
otvor mamutky nesmí být zanesený a ucpaný.
Zkontrolujte vizuálně otvor mamutky a v případě
zanesení otvor od nánosů očistěte. Pokud mamutka
nefunguje
(nepřečerpává),
zkontrolujte
funkci
dmychadla, jestli je do mamutky dodáván potřebný
vzduch. Mamutku vyčistěte pomocí kartáče a
propláchněte tekoucí vodou (použijte například
proplach zahradní hadicí). V případě přetrvávajících
problémů volejte firmu ASIO, spol. s r. o. nebo jejího
autorizovaného zástupce.

směs
kapalina + vzduch

hladina vně trubice
vzduch

11.5.6 Kontrola kalu v SBR
Množství kalu v SBR reaktoru zkontrolujte následujícím způsobem:
•

Při zapnutém provzdušňování naberte pomocí naběráku na tyči vodu z aktivačního prostoru a
přelijte ji do Imhoffova kužele nebo do litrového odměrného válce.

•

Plný Imhoffův kužel (nebo odměrný válec), zpravidla s 1 litrovým objemem vody a kalu, postavte na
rovnou plochu a nechte 30 minut v klidu sedimentovat.

•

Pozorujte, zda a v jaké výšce se vytvořilo zřetelně viditelné rozhraní mezi vodou a kalem usazeným
u dna.

Pozorování kalu v Imhoffově kuželu:

Imhoffův kužel čerstvě nabraná směs
vody a kalu z aktivace

Imhoffův kužel –
po 30 min. sedimentace.
Zřetelné rozhraní kalu a vody
(zde např. nízká koncentrace kalu)
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Výsledek pozorování poskytuje informaci o koncentraci aktivovaného kalu:

1/2

1/3

optimální koncentrace
aktivovaného kalu

nízká koncentrace
aktivovaného kalu

vysoká koncentrace
aktivovaného kalu

aktivovaný kal se
nevytvořil

Optimální koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je 1/3 až 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v SBR reaktoru
optimální množství mikroorganizmů.
Nízká koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je menší než 100ml z celkového odebraného objemu, což znamená, že je v SBR
reaktoru vytvořeno málo mikroorganizmů.
Vysoká koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je větší než 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v SBR reaktoru
přebytek mikroorganizmů.
Aktivovaný kal se nevytvořil
Nevzniklo rozhraní mezi vodu a kalem což znamená, že se aktivovaný kal dosud nevytvořil (to je např.
možné v období náběhu ČOV od prvního spuštění čistírny po dobu cca. 8 týdnů), nebo z nějakého důvodu
zanikl (např. v případě jednorázového vypuštění většího množství čisticích prostředků. Ve všech případech
vyčkejte další cca týden, zda se situace nezačne zlepšovat (koncentrace se bude postupně zvyšovat).
Pokud tomu tak nebude, je nutné kontaktovat firmu ASIO, spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných
zástupců.
Aktivovaný kal se po 30 min. neusadil
Nevzniklo rozhraní mezi vodou a kalem, kal je rozptýlen v celém objemu kužele. Špatná sedimentace kalu
může být však i příčinou nesprávného zatěžování čistírny nevhodnými nátokovými vodami (např. toxické
vody).
Vzhled aktivovaného kalu
Aktivovaný kal nesmí mít šedou nebo černou barvu a nesmí tvořit vlákna. Pokud tento případ nastane, je
nutné kontaktovat firmu ASIO, spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.
11.5.7 Ostatní
V případě, že při vizuální kontrole zjistíte něco, co Vám připadá neobvyklé a dříve se to při vizuální kontrole
neobjevilo, podívejte se prosím nejdříve do části Závady a jejich odstraňování. Pokud ani tak problém
nevyřešíte, kontaktujte firmu ASIO, spol. s r.o., nebo některého z autorizovaných zástupců.
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11.6 Údržba provozní skříně
Čištění vzduchové mřížky
V případě potřeby vhodným způsobem (vysátím, setřením aj.) vyčistěte vzduchové mřížky, které se nachází
na vnějším obalu provozní skříňky. V případě nutnosti je vyměňte.
Čištění vzduchového filtru dmychadla
U dmychadla je čas od času nutné vyčistit, případně vyměnit vzduchový filtr. Postupujte dle návodu
dmychadla.
Kontrola zařízení srážející fosfor
Zkontrolujte funkci dávkovacího čerpadla a stav nádoby s chemikálií.

11.7 Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru
Kaly a odpadní voda jsou odpady a nakládání s nimi musí být provedeno v souladu se
zákonnými předpisy. Odčerpání kalů proto objednávejte pouze u firmy, která má patřičná
oprávnění pro nakládání s odpady.
V domovní čistírně existují různé druhy kalu. Vyvážený je však pouze fekální kal, který se usazuje v první
komoře (kalová a vyrovnávací část). Tento kal se skládá z usazených zbytků po čištění odpadních vod.
Včasné vyvážení kalu je nezbytné, aby se zamezilo přetečení kalu a pevných látek do biologického stupně
(SBR reaktoru).
Interval vyprazdňování kalového prostoru je zpravidla 1-2 x do roka. V odůvodněných případech (především
při větším zatížení ČOV) je třeba pro správnou funkci čistírny častějšího „fekálování“.
Nevyprazdňování kalového prostoru může mít za následek nefunkčnost čistírny
a zkrácení doby životnosti!
Vývoz kalu zaznamenejte do provozního deníku ČOV!
Odčerpání kalu se provádí pomocí fekálního vozu. Při vyprazdňování kalového prostoru postupujte dle
následujících pokynů:
•

Nejdříve odtáhněte plovoucí kal z povrchu kalové a vyrovnávací části.

•

Pokud se tvoří výrazné množství plovoucího kalu i v SBR reaktoru, můžete jej opatrně také odsát

•

Zasuňte sací koš fekálního vozu na dno kalové části a začněte odsávat.

•

V případě, že nelze odčerpat kal z povrchu nebo na dně zůstane hustý kal, požádejte obsluhu
fekálního vozu o zapnutí zpětného chodu, čímž rozbijete povrchovou vrstvu kalu a obsah kalové
nádrže promícháte.

•

Opět odsajte kal z kalové části.

•

Na dně kalové komory by mělo zůstat cca 10 cm zbytkové vody.

•

Vytáhněte sací koš z nádrže a vyprázdněnou komoru naplňte čistou vodou.
Před zasunutím sacího koše vypněte dmychadlo.
Přesvědčte se, že opravdu odčerpáváte kalový a vyrovnávací prostor!
Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do kalového a vyrovnávacího prostoru opatrně, aby
nedošlo k proražení dna nádrže čistírny nebo technologických přepážek.
Požádejte obsluhu fekálního vozu o rozbití koláče a promíchání objemu usazovacího
a kalového prostoru pomocí zpětného chodu.
Ihned po odsátí kalu doplňte usazovací a kalový prostor čistou vodou (např. puštěním
kohoutku v připojeném objektu) a zapněte dmychadlo.
Neodčerpávejte jiné prostory nádrže čistírny!
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Zajistěte, aby se fekální vůz příliš nepřibližoval k nádrži ČOV, protože jinak by mohlo
dojít k poškození nádrže působením tlaku kol na zeminu v okolí nádrže.
Minimální vzdálenost mezi nádrží a koly musí být 2 m.

>2m
<

Kompletní vyčištění celého systému je užitečné pouze tehdy, kdy se vyskytne taková porucha, že její příčinu
nelze jinak určit, nebo v případě nutnosti opravy závady pod hladinou vody na vnitřní straně nádrže.
O nutnosti úplného vyprázdnění by měla rozhodnout oprávněná osoba.
Nadměrně časté vyčerpávání kalů může negativně zasahovat do provozu čistírny, navíc způsobuje zbytečné
navýšení provozních výdajů.

11.8 Čištění vnitřních částí čistírny
Čištění stěn nádrže a odtokového objektu
Nečistoty a nánosy odstraňte pomocí kartáče a opláchnutím čistou vodou.
Čištění hladiny SBR reaktoru
Postupem času se na hladině SBR reaktoru mohou vytvořit shluky tzv. vyflotovaného kalu. Kal z hladiny
SBR prostoru vyberte v době klidu (bez provzdušňování) pomocí naběráku na tyči a vraťte do kalového
prostoru.
Přesvědčte se, že opravdu nabíráte vyflotovaný kal z SBR reaktoru a přeléváte jej do
kalového prostoru.

11.9 Odběr vzorků
11.9.1 Všeobecně
Odběr vzorků vody můžete provádět pro vlastní informaci o funkci čistírny nebo proto, že tato povinnost byla
stanovena v rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
V odebraném vzorku je možné analyzovat různé ukazatele. Běžně se provádí jako základní ukazatel
znečištění vody stanovení pětidenní biologické spotřeby kyslíku (BSK5), chemické spotřeby kyslíku (CHSK) a
nerozpuštěných látek (NL). Analýzu musí provést specializovaná laboratoř akreditovaná na rozbory
odpadních vod. S laboratoří je nutné předem dohodnout počet odebraných vzorků a případně způsob
odběru.

45

Domovní čistírny odpadních vod KLARO EASY
PROVOZNÍ ŘÁD

V případě provádění odběrů vzorků na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu
musí být dodrženy intervaly odběrů a rozsah stanovených ukazatelů

Odebrané vzorky ihned přelijte do oficiálních vzorkovnic laboratoře (polyethylenové láhve o objemu 1 l),
eventuálně provizorně do 1,5 l PET lahví od stolních vod. Před odběrem vzorků naběrák důkladně vyčistěte,
vypláchněte destilovanou vodou a vytřete do sucha!
Snažte se, aby láhev byla vodou naplněna zcela, bez zbytečné vrstvy vzduchu nad
vzorkem.
Po odebrání vzorku láhev uzavřete, uchovejte pokud možno v chladnu a tmě a snažte se
ji co nejdříve předat do laboratoře provádějící rozbory.
POZOR!
Odběr vzorků neprovádějte do PET lahví od slazených nebo ochucených limonád nebo
jinak znečištěných lahví, protože je v tomto případě nebezpečí zkreslení kvality vzorku!

11.9.2 Vzorek na přítoku
Vzorek na přítoku odeberte přímo pod přítokovým potrubím v usazovacím a kalovém prostoru pomocí
naběráku na dlouhé tyči. Odběr vzorků na přítoku není zpravidla vodohospodářskými orgány vyžadován.
11.9.3 Vzorek na odtoku
Vzorek odtoku odeberte přímo z odtokové mamutky pomocí naběráku, v době, kdy nastane fáze odtoku.
Pro účel odběru vzorku nezapínejte odtokovou mamutku manuálně. Mohlo by dojít k
tomu, že nebudete odebírat přečištěnou vodu, ale odpadní vodu smíchanou
s aktivovaným kalem!

11.10 Odborný servis
Alespoň dvakrát do roka (pokud oprávněný úřad nestanoví jinak) by měl být vykonán nad čistírnou odborný
servis. Při každém servisu jsou vykonány úkony, které nelze bez specializovaného vybavení provézt. Jedná
se například o změření rozpuštěného kyslíku, pH, podílu aktivovaného kalu a seřízení ventilů, kontrola
statiky nádrže a další... Provedené kontrolní práce, zjištěné závady a opravy nechte technika zaznamenat do
provozního deníku ČOV.
Pro vykonání odborného servisu kontaktujte firmu ASIO, spol. s r. o., nebo jejího autorizovaného zástupce.
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12 PROVOZNÍ POKYNY
Do čistírny odpadních vod Klaro Easy lze vypouštět pouze látky, které mají charakter domácích odpadních
vod.
Toxicky působící a neodbouratelné látky se nesmějí dostat do zařízení ČOV! Tyto látky mohou negativně
narušit biologický proces čištění odpadních vod. Také není vhodné vypouštět do čistírny jiné vody, než jsou
vody odpadní. To by mohlo způsobit hydraulické problémy ČOV a následné narušení biologického procesu
čištění (tzv. „vypláchnutí“ biologie).
Do domácí odpadní vody, přiváděné na ČOV, nelze vypouštět látky, které omezují nebo zabraňují funkci
ČOV – viz následující tabulka.

Látky, které nepatří do
záchodu ani do výlevky.

Co způsobují?

popel
chemikálie

nerozloží se
otráví odpadní vodu

desinfekční prostředky

usmrtí „čistící“ bakterie

barvy
fotochemikálie

otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
usazuje se v trubkách a
technologii ČOV – ucpává je
ucpává technologii
ucpává technologii
usazují se v zařízení
ucpávají zařízení
usazuje se v zařízení
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu
otráví odpadní vodu, rozžírají
potrubí a těsnění
nebezpečí úrazu pro servisního
technika a pracovníky kanalizací
rozežírá těsnění, otráví odpadní
vodu
otráví vodu
ucpává technologii
ucpává technologii a potrubí
ucpává technologii
ucpává trubky a technologii
ucpává mamutky
otráví odpadní vodu
ucpávají zařízení
otráví odpadní vodu
ucpávají zařízení
ukládá se a následně ztvrdne –
zničení technologie, nádrže i
potrubí

fritovací olej
lepicí páska
kočičí stelivo
piliny, odřezky
kondomy
korek
laky
léky
motorový olej
odpad obsahující olej
prostředky na ochranu rostlin
odlakovač
čisticí prostředky obsahující chlór
žiletky
čistič potrubí
prostředky proti škůdcům
vložky
jedlý olej
zbytky jídel
lepidlo
textilie
ředidlo
vatové tampóny
wc-čističe
pleny
voda s obsahem cementu
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Kde tyto látky
odstranit?
popelnice
sběrné místo
používat šetrné prostředky
v omezené míře
sběrné místo
sběrné místo
popelnice
popelnice
popelnice
popelnice
popelnice
popelnice
sběrné místo
sběrné místo, lékárny
sběrné místo
sběrné místo
sběrné místo
sběrné místo
sběrné místo
popelnice
sběrné místo
sběrné místo
popelnice
sběrné místo
popelnice
sběrné místo
sběrné místo
sběrné místo
popelnice
nepoužívat
popelnice
likvidace odbornou firmou
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Tabulka obsahuje nejčastěji používané látky. Do čistírny nelze vypouštět žádné pevné a
tekuté látky, které se charakteristicky podobají látkám uvedeným v předchozí tabulce
nebo spadají mezi zakázané látky uvedené v následujícím odstavci!
Pokud si nejste jisti, které látky smíte do odpadní vody přiváděné na ČOV vypouštět,
kontaktujte firmu ASIO, spol. s r. o.

Do čistírny nelze vypouštět obzvláště tyto látky:
•

dešťové vody ze střech a jiných zastavěných částí,

•

cizí vody (například drenážní),

•

zbytky z chovu zvířat, v pevné nebo tekuté formě,

•

průmyslové nebo zemědělské vody,

•

chemikálie, farmaka, minerální oleje, rozpouštědla,

•

barvy, ředidla, chemické postřiky,

•

chladicí kapaliny,

•

hrubé částice ve formě zbytků jídel, umělých hmot a hygienických potřeb, kávových filtrů, zátek a jiné
domácí zboží,

•

mléko a mléčné produkty,

•

voda z bazénu,

•

větší množství krve,

•

větší množství oleje nebo tuků,

•

kondenzační vodu (např. z kotle).
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13 ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
Technické poruchy zařízení a provozu ČOV jsou okamžitě zobrazeny na displeji a zároveň akusticky
ohlašovány inteligentní řídicí jednotkou. Akustický signál, ohlašující poruchu nebo výpadek zařízení, lze
zrušit stisknutím tlačítka Esc. Chybové hlášení na displeji bude zrušeno teprve po opakovaném stisknutí
tlačítka Esc.
Při výpadku elektrické energie je akustický hlásič poruchy zásobovaný energií z nezávislého zdroje.
Předpokladem je, že řídicí jednotka je vybavena dostatečně nabitou záložní baterií. V tomto případě se na
displeji řídicí jednotky neobjevuje žádné hlášení, protože samotný displej je napájen pouze ze sítě, nikoliv ze
záložní baterie.
Při veškerých pracích ve vnitřních prostorách provozní skříně je nutno skříň odpojit od
sítě!

13.1 Hlášení poruch řídicím systémem
Řídicí systém signalizuje poruchu pomocí displeje a provozní LED diody (svítí červeně při poruše / zeleně při
běžném chodu).

Signalizace

Displej ani LED
dioda nesvítí

Možná příčina

Odstranění
zkontrolujte připojení elektrického
proudu k zařízení ČOV a řídicímu
systému
zkontrolujte jistič F1
zkontrolujte nastavení na hlavním
vypínači (poloha1)
vyjměte baterie a na 10 sekund
zařízení vypněte

• přerušen proud

Displej svítí, ale
nezobrazuje se text

vypněte zařízení, počkejte 10
vteřin a poté ho znovu zapněte

Slabě viditelný
displej

• kontrast je nesprávně nastaven

Nastaveni
hodin

• hodiny/datum nejsou nastaveny

Dmychadlo
chyba

• dmychadlo nepracuje / neodebírá proud

Ventil 1
chyba
Ventil 2
Chyba
Ventil 3
Chyba

nastavte aktuální datum a čas
zkontrolujte hlavní jistič F1
zkontrolujte dmychadlo přes menu
Nastav ventily

zkontrolujte ventil přes menu
• ventil nepracuje
• spálený jistič
• magnetická cívka je poškozená
• ventil je blokován pro znečištění

Ventil 4
chyba
max. Teplota

podržte klávesu ESC a pomocí
šipek upravte kontrast

• teplotní čidlo není zapojeno

Nastav ventily
zkontrolujte jistič F2
zkontrolujte ventil, zdali nejeví
známky spálení
odšroubujte ventil od lišty a
odstraňte znečištění

zapojte teplotní čidlo (připojte do
zadní strany řídící jednotky)
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• ventilátor umístěný v provoz. skříni nefunguje
• zanesené / znečištění filtry v kompresoru
• provozní skříň je vystavena přímému
slunečnímu záření
• teploty pro zapnutí chladícího ventilátoru a
max. teplota, které jsou nastaveny v servisním
menu, jsou příliš vysoké
• vadný vzduchový kompresor
vadné teplotní čidlo

Vypadek site

• výpadek proudu / napájení
• zařízení je vypnuto pomocí přepínače údržby
• provozní skříň je bez napětí
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zkontrolujte funkčnost ventilátoru
zkontrolujte funkčnost vzduchov.
filtru v provozní skříni
zastiňte provozní skříň
ventilací zajistěte ochlazení zařízení
zkontrolujte vzduchový filtr
v kompresoru
zkontrolujte kompresor v manuálním
režimu
je třeba zkontrolovat nastavení
teplot pověřenou osobou / firmou
vyměňte teplotní čidlo
počkejte na obnovu dodávky el.
proudu
zapněte zařízení pomocí přepínače
údržby
zkontrolujte přívod el. proudu do
provozní skříně
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13.2 Neobvyklé stavy
Při vizuální kontrole můžete zpozorovat neobvyklý stav hladiny vody v nádrži ČOV, nebo jiné neobvyklé
stavy. Nejčastější příčiny a způsob jejich odstranění uvádíme v následující tabulce:

Vizuální stav

Možná příčina

Odstranění

přečerpávací mamutka na ventilu
1 není zapnuta

zkontrolujte funkci přes menu
manual mode

provozní čas přečerpávací
mamutky je příliš krátký

volejte servisní firmu –
prodloužení doby chodu mamutky

mamutka je ucpaná nebo jinak
blokována

vyčistěte přečerpávací mamutku
odčerpejte kalový prostor
fekálním vozem

únik vzduchu na trase k mamutce

utěsněte hadice a spojení na
trase

zařízení běží na prázdninový
provoz

ukončete prázdninový provoz

zařízení jede stále v režimu pauzy

kontaktujte servisní firmu

špatné nastavení řídicího systému

kontaktujte servisní firmu

ucpání odtokové mamutky

vyčistěte odtokovou mamutku

únik vzduchu na trase k odtokové
mamutce

utěsněte hadici a spojení na trase

do zařízení je dodáváno malé
množství vzduchu

volejte servisní firmu – nastavení
delší doby provzdušnění

porušení membrány na
provzdušňovacím elementu

zkontrolujte dobu provzdušnění,
kontaktujte servisní firmu

Při provzdušňování není pokryta
celá hladina jemnými bublinami,
ale jen bodově vystupují velké
bubliny

porušení membrány
provzdušňovacího elementu nebo
netěsnost přívodu vzduchu

kontaktujte servisní firmu

Elektromagnetické ventily
zapínají/vypínají nezvykle nahlas

hrdlo ventilů je znečištěné

rozšroubujte a vyčistěte ventily

hladina v kalové části nezvykle
vysoká, v SBR reaktoru je stav
hladiny obvyklý

hladina je v kalové části i SBR
reaktoru nezvykle vysoká

Zařízení zapáchá, vyčištěná voda
je kalná a zbarvená
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