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Důležité kontakty:
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Kšírova 552/45
619 00 Brno – Horní Heršpice

Tel.: 548 428 111
http://www.asio.cz
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Tyto pokyny pro zprovoznění nenahrazují instalační pokyny!
Při instalaci dodržujte pokyny uvedené v „Projekčních a instalačních podkladech“, které jste
obdrželi před realizací společně s kupní smlouvou.
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Kontrola instalace ČOV
Před uvedením čistírny do provozu zkontrolujte správnost osazení a instalaci čistírny. Zaměřte se
zejména na tyto části instalace:
• nádrž je osazena na rovné základové desce bez viditelných vad,
• při obsypu nádrže nedošlo k její deformaci,
• z nádrže nikde nevytéká napuštěná voda,
• dmychadlo čistírny je umístěno do vzdálenosti 7 metrů od čistírny,
• dmychadlo je propojeno s čistírnou pomocí hadice umístěné v chráničce nebo v PP potrubí,
• poklop čistírny je nad terénem, tak aby bylo zamezeno vniknutí dešťové vody do nádrže,
• šachta na dmychadlo je umístěna tak, aby do ní nemohla vniknout dešťová voda (např.
víko min. 10cm nad terénem, zákaz instalace do míst, kde se může při silném dešti držet
voda, apod.)

Při instalaci čistírny dodržujte úplné pokyny uvedené v „PROJEKČNÍCH
A INSTALAČNÍCH PODKLADECH“.
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Zprovoznění ČOV

Zapojte dmychadlo do zásuvky. Dmychadlo se rozjede
a bude vydávat tichý vrnivý zvuk. Zkontrolujte, zdali
neuniká vzduch v okolí připojení k dmychadlu nebo ČOV,
případně dotáhněte a utěsněte spoje.

Zkontrolujte, zdali je v čistírně kulový ventil v poloze
„zavřeno“, případně jej otočte do této polohy. Tento
ventil se otevírá pouze krátkodobě při odkalování –
více viz „Návod k obsluze“ čistírny.

Po zapnutí dmychadla bude aktivační část čistírny
provzdušňována, což je patrné na víření hladiny, které
způsobují jemné bubliny, a to po celé hladině této části.
Zkontrolujte, že nedochází k probublávání hladiny v jiné
části čistírny. Pokud zjistíte problém, proveďte následující
kontrolu:
• Kulový ventil je v poloze „zavřeno“.
• Zkontrolujte únik vzduchu na celé trase od
dmychadla.

Zkontrolujte funkčnost kalové mamutky:
Otevřením kulového ventilu se spustí mamutka
přebytečného kalu, která přečerpává vodu z aktivační
do usazovací části čistírny. V době chodu mamutky se
může snížit nebo úplně přestat aerace v aktivační
části. Po kontrole vraťte kulový ventil zpět do polohy
„zavřeno“!!!
Pozn.: Pro kontrolu je nutné odmontovat kryt usazovací
části čistírny, který je uchycen dvěma křídlovými matkami.
Pod krytem se nachází usazovací prostor a je zde vidět
výtlak kalové mamutky, viz foto.

Při běžném provozování musí být kulový ventil vždy zavřený!!!
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Kontrola funkčnosti odtokové mamutky:
Hladina v čistírně musí dostatečně vysoká, tj. cca 1520 cm pod hranou odtokového žlabu, aby odtoková
mamutka pracovala. Zkontrolujte, zdali mamutkové
čerpadlo při dostatečné výšce hladiny odčerpává čistou
vodu do odtoku.
Pozn.: Mamutkové čerpadlo odtoku nečerpá kontinuální proud
vody, ale přerušovaně. Čím vyšší je hladina, tím intenzivněji bude
mamutka čerpat!

Kontrola funkčnosti odtokové mamutky:
Zkontrolujte správné nastavení mamutky. Mamutka
ústí do odtokového potrubí a vytéká z ní voda. Druhý
výtok v usazovací části čistírny je ucpaný nebo
otočený směrem nahoru a voda tudy nevytéká.
Pozn.: V případě úpravy čistírny na režim „dovolená“ je
situace obrácená – více viz „Návod k použití“!

Nezapomeňte vrátit pachotěsný poklop nad usazovací část čistírny. Zabráníte
tím šíření zápachu v okolí čistírny.
Pro běžný provoz čistírny musí být kulový ventil pro ovládání mamutky
přebytečného kalu v poloze „ZAVŘENO“

Nyní je čistírna zprovozněna a je možné ji používat dle pokynů v „Návodu k použití“.
V prvních týdnech provozu se může v aktivační části ČOV vyskytovat pěna. To je normální stav,
který ustane po nárůstu čistící biomasy – cca 3-6 týdnů od zprovoznění.
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Záznam o samozprovoznění
(Vyplněný záznam pošlete zpět na firmu ASIO NEW, spol. s r. o.)
Identifikační údaje zákazníka:
Výrobní číslo1): ___________________

Číslo kupní smlouvy2): ______________________

Velikost čistírny3): __________________

Počet EO (skutečný)4): ______________________

Provozovatel5): ___________________

Město:

___________________________

Ulice:

___________________

PSČ:

___________________________

Telefon:

___________________

Datum uvedení do provozu: __________________

Údaje v rámečku vyplňte pouze v případě, že ČOV není osazena k rodinnému domu:

Budou na čistírnu přiváděny také průmyslové vody6)?
hospoda bez kuchyně

hospoda s kuchyní

jiné_______________

předřazený lapák tuků, NG: __________
Optické posouzení stavby a zařízení při naplněném stavu:
vnitřní přepážky jsou v pořádku

jáma je navenek těsně obsypána

Poznámky: ____________________________________________________________________
Funkční kontrola provozně důležitých součástí (zařízení):
dmychadlo běží a nedochází k úniku vzduchu

mamutka přebytečného kalu7)

odtoková mamutka8)

ventil je zavřený9)

Provzdušnění:10)

jemnobublinné

rovnoměrné

Poznámky: ____________________________________________________________________
Dmychadlo:
Typ dmychadla: _________________

dmychadlo je __________11) metrů od čistírny

Datum a podpis: ___________________________________

Vysvětlivky:
Výrobní číslo je uvedené na štítku čistírny nebo v protokolu o zkoušce vodotěsnosti (např. 16/0001).
Číslo uzavřené kupní smlouvy (např. OP-1/2016).
Uveďte velikostní typ čistírny (např. AS-VARIOcomp 5 K).
Uveďte počet obyvatel pravidelné obývající objekt, ke kterému je čistírna napojena (např. 4).
Majitel čistírny nebo provozovatel, pokud se jedná o různé osoby.
U rodinných domů nevyplňujte“. V případě osazení čistírny k penzionu, restauraci, benzínové pumpě nebo jiné
průmyslové budově, vyplňte údaje k tomuto bodu.
7) Mamutkové čerpadlo je v pořádku a funkční. Kontrolu proveďte otevřením kulového ventilu. Po ověření
funkčnosti ventil opět zavřete!
8) Odtoková mamutka je v pořádku a funkční.
9) Kulový ventil je ZAVŘENÝ.
10) Aerace (provzdušnění) v aktivační části čistírny je rovnoměrné a jemnobublinné.
11) Napište vzdálenost umístění dmychadla od nádrže čistírny.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

KOPII VYPLNĚNÉHO ZÁZNAMU O SAMOZPROVOZNĚNÍ ZAŠLETE ZPĚT NA EMAILOVOU ADRESU
servis@asio.cz NEBO POŠTOVNÍ ADRESU FIRMY ASIO NEW, spol. s r. o.

