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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE  

Separační čerpací stanice pro sběrné jímky představují systém pro přečerpávání odpadních vod doplněný 
o možnost separace pevných částic. Charakteristickou vlastností stanice je kompaktní konstrukce 
umožňující zmenšení prostoru pro její osazení na minimum, avšak při zajištění nezbytného místa pro 
provádění údržby. To, co odlišuje tuto čerpací stanici pro od konvenčních typů s ponornými čerpadly, je 
sběr a akumulace odpadních vod v uzavřeném retenčním modulu vybaveným odlučovačem pevných 
látek. Odlučovače ve stanici pro sběrné jímky typu ETS jsou umístěny vně retenčního modulu, zatímco 
odlučovače ve stanici pro sběrné jímky typu ESS jsou umístěny uvnitř retenčního modulu. To představuje 
hlavní rozdíl u konstrukce obou typů. Čerpací stanice pro sběrné jímky pracují automaticky a jsou řízeny 
z řídící jednotky a přidružených zařízení, které jsou ve stanici zabudovány.  Takové stanice se doporučuje 
integrovat do kanalizačních systémů zejména tam, kde dochází k nepravidelnému nátoku splaškových 
vod. Možnost častého a opakovaného spouštění zařízení a nižší „mrtvý“ (zbytkový) objem v zařízení pak 
zamezují hnilobným procesům.  Čerpací stanice pro sběrné jímky typu ETS a ESS splňují požadavky 
harmonizované normy EN 12050-1:2002 „Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi“ a lze je umisťovat 
jak uvnitř, tak i vně stavebních objektů (a to jak samostatná, místní zařízení, nebo jako součást sítí). 

1.1 Tabulka s přehledem označení používaných v této příručce 

Označení  Význam  

 

Označení bezpečnostních pokynů, jejichž nerespektování může vést 
k ohrožení života a zdraví. Zařízení je vybaveno značeními podle 
normy DIN 4844-W9 „Výstražná značení“. 

 

 

 

Označení bezpečnostních pokynů, jejichž nerespektování může vést k 
ohrožení života a zdraví v případě elektroinstalací. Zařízení je 
vybaveno značeními podle normy DIN 4844-W8 „Výstražná 
značení“. 

UPOZORNĚNÍ 
Pod tímto nadpisem jsou uváděny pokyny a doporučení usnadňující 
provoz a údržbu zařízení. 

  

1.2 Oblasti použití zařízení 

Separační čerpací stanice pro sběrné jímky se používají jako součást kanalizačních sítí, kde gravitační 
řešení (samospádem) není technicky možné či ekonomicky opodstatněné. Tyto stanice jsou pak zvláště 
realizovány ve složitých terénních podmínkách, při vysokých úrovní spodních vod či velkých 
vzdálenostech mezi spádovou oblastí k jímce či ČOV.  
 

 

Teplota proudu odpadních vod procházející čerpací stanicí by neměla 
překračovat 40ºC. Médium, tj. komunální odpadní vody, jako jsou 
domovní splaškové vody, popřípadě kombinované s průmyslovými 
odpadními vodami, povrchovou/srážkovou vodu, případně tající 
sněhem, musí v případě průmyslových vod splňovat aktuálně platné 



 
 
 

 
STRANA 4 

 

 

podmínky pro jejich vypouštění do kanalizačního systému a příslušných 
vládních nařízení. 

 
Používání separačních čerpacích stanic pro sběrné jímky k jiným než určeným účelům a při jiných 
parametrech, než je výrobcem původně předepsáno, a to bez jeho svolení, je striktně zakázáno! 
Prostudujte si tuto Příručku uživatele pro provoz údržbu, včetně jejích příloh. Důkladně se s ní seznamte 
dříve, než zahájíte instalaci.  

2. KONSTRUKCE 

V závislosti na určeném účelu a požadavků zákazníka, sestávají separační čerpací stanice pro sběrné jímky 
z: 

• vnější šachty, 
• retenčního modulu, 
• čerpadel, 
• hydraulické a mechanické výstroje a 
• řídící jednotky (ve skříňce). 

Nastavení a schematický přehled čerpací stanice pro sběrné jímky jsou, pro lepší pochopení, 
znázorněny na obr. 1. V závislosti na technických podmínkách a konstrukčních požadavcích se mohou 
jednotlivé detaily lišit. 

2.1  Šachta 

Šachta čerpací stanice pro sběrné jímky je zhotovena z betonu, železobetonu, betonu kombinovaného 
polymerními prvky či prvky z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE); v promáčených terénech s vysokou 
hladinou spodních vod je stanice vybavena i prstencem, který zamezuje jejímu nadlehčování výtlakem 
spodních vod (pokud výrobce neurčí jinak). V případě agresivních odpadních vod je šachta chráněna 
izolačními vrstvami, opět – pokud výrobce neučí jinak.  
V závislosti na požadovaném retenčním objemu modulu čerpací stanice pro sběrné jímky a konstrukci 
hydraulických a mechanických prvků zařízení, se šachta liší svými rozměry (průměr i výška).  

 

Výkopové práce, způsob montáže šachty a její opětovný zásyp musí být 
prováděny v souladu s pokyny uvedenými v Příručce pro přepravu a 
zhotovení šachty, kterou předloží výrobce zařízení. Tyto pokyny 
představují minimální požadavky na konstrukci a umístění šachty. 

Otvory (průchody) v komoře umožňují napojení vstupních a výstupních potrubí, protažení přívodu 
elektrické energie a slaboproudé kabeláže. Všechny průchody a stěny šachty jsou vodotěsné. Inspekční 
průlez umístěný v desce šachty je proveden odpovídající způsobem podle příslušného vybavení čerpadly 
(tj. jejich rozměry) tak, aby byla umožněna jejich snadná montáž a případné vyjmutí. Průlezy a poklopy 
s povolenou únosností jsou vyrobeny z nerezové ocele, litiny, nebo z HDPE či jiných materiálů. 
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1 Eliminace zápachu 
2 Přípojka na odtok 
3 Uzavírací ventil na vstupu 
4 Průtokoměr 
5 Výpustní potrubí 
6 Retenční modul, kontrolní otvor 
7 Retenční modul 
8 Separátor pevných částic 
9 Sací potrubí 

10 Skříňka automatické řídící jednotky 
11 Mechanická ventilace 
12 Poklop průlezu 
13 Žebřík se sklopnými madly 
14 Hydrostatické čidlo hladiny 
15 Uzavírací a zpětný ventil (na tlakovém 

potrubí) 
16 Separátor - kontrolní otvor  
17 Separátor – pevných částic 
18 Uzavírací a zpětný ventil (na 

spádovém potrubí) 
19 Odvodňovací čerpadlo 
20 Šachta 

Obr. 1 – Schematický pohled na separační čerpací stanici pro sběrné jímky (ETS) 

 

2.2 Retenční modul čerpací stanice 

Retenční modul má tvar komolého válce, který přesně zapadá do kruhového tvaru šachty. Stanice je 
hermeticky uzavřena, vodotěsná a je vybavena zařízením pro eliminaci zápachu, který zamezuje pronikání 
pachových a toxických emisí do okolí. Modul je vyroben z nerezové oceli a vysokohustotního polyetylénu. 
Z tohoto důvodu není potřebná žádná protikorozní ochrana pro zajištění dlouhodobé provozní životnosti 
celého zařízení. Retenční objem modulu je vypočítán podle intenzity nátoku odpadní vody. Nádrž není 
natlakovaná, tlak existuje pouze v čerpací sekci zařízení. 
Kontrolní otvory jsou umístěny v horní části retenčního modulu a lze je používat k pozorování za běžného 
provozu. Konstrukce separátoru umožňuje oddělení pevných nečistot, jejichž rozměr je větší, než je 
průměr výpustného potrubí, což zajišťuje jeho průtočnost.  
Uvnitř retenčního modulu se nachází vertikální sedimentační komora s velkou zádržní kapacitou pro 
shrabky a ostatní pevné nečistoty.  
Separátory pevných částic jsou v čerpacích stanicích typu ETS umístěny vně retenčních modulů; naopak 
v případě ESS stranic jsou umístěny uvnitř. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a umístěny na hrdlech 
výtlačného potrubí čerpadel. Oba separátory mají elastické síťované separační mříže, které lze snadno 
vyjímat, aniž by bylo nutné rozebírat celý modul či odnímat jiné prvky zařízení. 

2.3 Čerpadla 
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Separační čerpací stanice jsou vybaveny čerpadly uzpůsobenými i pro „suchý chod“; namontovány jsou 
jako stacionární, ve vertikální poloze. Tato čerpadla jsou připevněna šrouby k separátoru. Čerpadla 
mohou pracovat alternativně (1+1), a to tak, že jedno čerpadlo představuje 100% účinnosti celé čerpací 
stanice. Čerpadla instalovaná v čerpací stanici pro sběrné jímky jsou vybavena oběhovým nebo 
kanálovým kolem. 

2.4 Hydraulická a mechanická výbava 

Prvky, které jsou umístěny uvnitř separačních čerpacích stanic, jsou vyrobeny v souladu s požadavky 
projektové dokumentace či jiné příslušné dokumentace, kterou předloží zadavatel (zákazník). 
Standardní vybavení separační čerpací stanice sestává z: 

• Výpustní potrubí: je vyrobeno z nerezové oceli (min. požadovaná třída 1.4301) či z 
vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Odvádí splaškovou vodu ze separační čerpací stanice do 
kanalizační sítě. 

• Výpustní potrubí má přírubové spoje z nerezové oceli či z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) 
(požadavek je minimálně nezocel třídy A2). Přírubové spoje jsou o velikosti PN10 či PN16 
v závislosti na parametrech provozu zařízení. 

• Zpětné ventily zamezují zpětnému odtoku odpadní vody (v obou skupenstvích) zpět z čerpací 
stanice. Jak na gravitačním potrubí, tak i na výpustném potrubí jsou instalovány kulové ventily.  

• Uzavírací ventily umožňují úplné otevření či uzavření odtoku do výpustného potrubí či nátoku z 
gravitačního potrubí. Nožová uzavírací šoupátka patří do standardního vybavení; alternativně je 
však možné použít klínová uzavírací šoupátka, a to jak na výpustná, tak i na nátoková potrubí.  

UPOZORNĚNÍ 
Pracovní tlak je přizpůsoben konkrétním provozním podmínkám 
v kanalizační síti (10 či 16 bar). 

  

Každá separační čerpací stanice pro sběrné jímky je vybavena systémem pro odvádění odpadních vod 
sestávajícího z čerpadla umístěného v jímce, vodivostního čidla hladiny vody a polyetylénového potrubí.  
Ostatní vybavení, jako je žebřík z nerezové oceli, pracovní plošina, čistící systém, madla/zábradlí, průlezy, 
vrátek atd. se montují jako dodatečná výbava, a to v souladu s konkrétními požadavky na konstrukci 
separační čerpací stanice. 

 
2.5 Systém MaR 

Řídící jednotka nese označení CE (v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU a 
2014/30/EU) a představuje nedílnou součást separační čerpací stanice pro sběrné jímky. Její hlavní 
úlohou je automatické spouštění čerpadel v závislosti na úrovni hladiny odpadní vody v retenčním 
modulu. Čidla úrovně hladiny odpadní vody zabudovaná v modulu signalizují příslušný stav do řídící 
jednotky. Tato čidla chrání systém před poruchami a umožnují automatický provoz celého zařízení. 
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Funkce řídící jednotky: 

• Řízení provozu čerpadel; automatické či manuální. 
• Spouštění jednotlivých čerpadel je řízeno automaticky a probíhá střídavě (pro zamezení 

nadměrného opotřebení čerpadel). 
• Kontrola a řízení hladiny odpadní vody v retenčním modulu. 
• Signalizace poruch. 
• Signalizace provozu čerpadel. 

• Pozdržení spuštění druhého čerpadla poté, co je obnovena dodávka elektrického proudu. 
• Počítadlo provozních hodin čerpadla a počtu jeho jednotlivých spuštění. 

• Ostatní: v souladu s technickými podmínkami pro konkrétní separační čerpací stanici. 

3. PRACOVNÍ POSTUP 

Každá separační čerpací stanice pro sběrné jímky má určitou kapacitu pro zadržování natékající odpadní 
vody. Maximální úroveň zadržené odpadní vody je potom přesně stanovena a její dodržování sledováno 
příslušnými čidly.  
Odpadní voda natéká do separační čerpací stanice skrze kolektor a protéká přes rozdělovací komoru, ve 
které se dělí do dvou separátních větví. Základní funkcí tohoto systému je odstraňování pevných nečistot 
plovoucích v odpadní vodě natékající z gravitační kanalizace a rovněž i zachytávání nečistot o větším 
rozměru, než je průměr výpustního potrubí. 
 Jakmile začne odpadní voda proudit do separátoru pevných částic, pevné nečistoty jsou oddělovány od 
kapalné fáze. Tyto nečistoty se pak shromažďují uvnitř separátoru a počínají se usazovat v trubkové 
sedimentační komoře, zatímco takto předčištěné odpadní vody natékají přes hydraulickou sekci čerpadel 
do retenčního modulu. 
Oddělování pevných částic v separační čerpací stanici se provádí ohebnými separačními mřížemi, které 
jsou samočistící a umístěny před každým čerpadlem. Jejich konstrukce umožňuje snadný průtok a volný 
průchod odpadní vody v průběhu čerpání, aniž by v proudu zůstávaly nečistoty, které tento průtok 
blokují. To zaručuje, za provozu čerpadel, samočistící funkci separátoru. 

 

Přístup k ohebným separačním mřížím je zajištěn bez nutnosti 
demontáže retenčního modulu či jiných prvků zařízení. Veškeré úkony 
prohlídek a údržby separační čerpací stanice musí provádět odborně 
kvalifikovaný a řádně zaškolený personál.  

 
Provoz separační čerpací stanice je pravidelný (četnost spouštění je přizpůsobena množství přitékající 
odpadní vody) a má dvě odlišné fáze: 
I. Fáze – Plnění retenčního modulu separační čerpací stanice s předchozím oddělením pevných nečistot. 
Odpadní voda, obsahující pevné nečistoty, natéká samospádem přes přepadový kanál do distributoru, 
kde se její proud dělí do dvou separátních větví. Následně pak odpadní voda postupuje přes trubkovou 
sedimentační komoru, kde dochází k mechanickému a gravitačnímu odloučení pevných nečistot. Shrabky, 
které by omezovaly volný průtok separátorem, se usazují v trubkové sedimentační komoře umístěné před 
separátorem a odpadní voda zbavená pevných nečistot protéká hydraulickou částí toho čerpadla, které 
není právě v provozu, až do retenčního modulu. Poté, co je dosaženo maximální hladiny odpadní vody 
v retenčním modulu, nastává druhá provozní fáze.  
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II. Fáze – Čerpání odpadní vody společně s předem zachycenými pevnými nečistotami, které se 
nahromadily v sedimentační komoře umístěné před separátorem, do výpustního potrubí. Když je retenční 
modul zcela zaplněn, čidlo úrovně hladiny posílá signál do řídící jednotky, kde regulace spustí čerpadlo, 
aby vyprázdnilo retenční modul. Čerpadlo nasává z retenčního modulu předčištěnou odpadní vodu a 
podává ji za tlaku do výpustního potrubí, přičemž odebírá i veškeré pevné nečistoty nashromážděné před 
mříží separátoru a v trubkové sedimentační komoře.   
Čerpadla pracují ve střídavém režimu (1+1), avšak provoz jednoho z čerpadel nikterak nenarušuje trvalý 
nátok odpadní vody do retenčního modulu přes hydraulický obvod čerpadla druhého. Takto může 
vyprazdňovaný retenční modul pracovat i v období fáze čerpání. 

4. PŘEPRAVA, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA ZAŘÍZENÍ 

Přepravu, nakládku a vykládku komory je nutné provádět v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu 
Přeprava komory a její kompletace, který vydává výrobce.  

5. SKLADOVÁNÍ 

Všechna zařízení uložená mimo zastřešené prostory musí být přechovávána v přepravní či skladovací 
poloze na prvcích speciálně pro tento účel konstruovaných. Komoru je nutné chránit před pronikání vody 
dovnitř. 
Elektromechanické systémy, stejně jako MaR (slaboproudé) části zařízení a měřicí přístroje je nutné 
skladovat ve vnitřních prostorách, kde budou spolehlivě chráněny proti vlhkosti a dalším povětrnostním 
vlivům.  
Všechny prvky zařízení vyrobené z plastů musí být skladovány na místech chráněných proti přímému 
slunečnímu záření a před působením dalších povětrnostních vlivů (např. dešťové a sněhové srážky). 

6. KOMPLETACE A SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

Výkopové práce, způsob kompletace komory, provedení potrubních přípojek a opětovný zásyp 
kompletované komory je nutné provádět v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu Přeprava komory a 
její kompletace, který vydává výrobce. 
Kompletace modulu separační čerpací stanice a jejích vnitřních armatur provádí servisní středisko 
společnosti ASIO NEW, spol. s r.o. nebo jí pověřená společnost. V případě některých zařízení, mohou být 
některé části, či dokonce celé zařízení kompletováno již u výrobce a následně přepraveno na místo 
stavby. Při umístění a kompletaci zařízení je nutné věnovat mimořádnou pozornost dodržování 
bezpečnostních a hygienických předpisů.  
První spuštění kompletované separační čerpací stanice by měl provést servisní technik společnosti ASIO 
NEW, spol. s r.o. nebo osoba zaškolená společností ASIO NEW, spol. s r. o. 
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7. PROVOZ A ÚDRŽBA  

 

Pravidelné úkony denní údržby musí provádět personál řádně 
zaškolený výrobcem (požaduje se písemné potvrzení o absolvování 
požadovaného školení). Úkony údržby, které nejsou součástí denní 
údržby, a zvláště pak veškeré práce prováděné na elektrických 
instalacích mohou provádět pouze odborně kvalifikované a náležitě 
zaškolené osoby, které jsou držiteli příslušných osvědčení pro kontrolu 
a údržbu – tato povolení vystavuje příslušný místní orgán. Úkony 
údržby mohou vykonávat pouze osoby, které absolvují školení 
organizovaná buď výrobcem, nebo autorizovanými středisky výrobce. 
Bezchybný provoz separační čerpací stanice může zajistit pouze 
odborně prováděná údržba vykonávaná osobami s příslušnou 
odborností a odpovídajícím zaškolením.  

 

 

Jako záložního zdroje pro řídící jednotku používejte výhradně elektrické 
generátory vybavené elektronickou regulací napětí odpovídající typu 
elektronických součástek používaných v zařízení. Pokud bude použit 
jiný typ elektrického generátoru, může dojít k poškození napájených 
součástek a tím i ztrátě záruky. Před prvým spuštěním elektrického 
generátoru vypněte všechny ochranné obvody elektronických 
součástek v řídící jednotce. 

 

Za běžného provozu separační čerpací stanice je nutné provádět následující činnosti: 

• pravidelně provádět záznamy do Deníku údržby separační čerpací stanice; vzor deníku je uveden 
jako Příloha č. 5 k této Příručce uživatele pro provoz a údržbu, dodržovat záruční podmínky a 
předepsané úkony údržby, zaznamenávat veškeré opravárenské práce, stejně jako informace o 
poruchách, závadách, jejich opravách, souvisejících doporučeních atd., 

• provádět dohled nad provozem separační čerpací stanice a zaznamenávat/ hlásit jakékoliv 
odchylky od běžného provozu, 

• zamezit akumulaci sedimentů, úsad a tukových částic v retenčním modulu, stejně jako výskytu 
větších předmětů (láhve, kameny, kusy větší dřeva atd.) v separátoru, 

• odstraňovat veškeré shora uváděné nečistoty, které se v modulu hromadí, a to neprodleně poté, 
co je jejich výskyt zjištěn. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Opomenutí odstranit nečistoty nahromaděné v retenčním modulu 
separační čerpací stanice nepředstavuje důvod pro uplatnění záruky! 

 
Separační čerpací stanice běží automaticky a nevyžaduje průběžnou obsluhu, nebo častou údržbu, vyjma 
případů, kdy je nutné provést pravidelnou kontrolu/servisní úkon, nebo kdy dojde k nějaké poruše. Pokud 
separační čerpací stanice běží normálně, podrobná servisní prohlídka se provádí jednou ročně. Protože 
odpadní vody mohou mít často velmi odlišné složení, četnost takových kontrol bude nutné stanovit 
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individuálně. Pružné prvky instalované v separátoru je nutné vyměňovat jednou ročně, avšak i dříve 
pokud jeví známky opotřebení.  
 

 

Prvou kontrolní prohlídku je potřebné provést již za šest měsíců od 
spuštění zařízení a poté, během běžného provozu, dvakrát ročně. 
Pokud nebudou termíny kontrolních prohlídek v souladu s Pokyny 
výrobce respektovány, dojde k zneplatnění záruky. 

 

7.1 Hydraulicko-mechanické spuštění 

Účelem hydraulicko-mechanického spuštění je zkontrolovat, zda všechny sekce separační čerpací stanice 
správně pracují; tato zkouška se provádí pouze po dokončení kompletace separační čerpací stanice na 
místě, avšak ne déle než tři měsíce po tomto datu. Pokud tato podmínka splněna není, dojde k 
zneplatnění záruky. V případě, kdy je spuštění provedeno později než 30 dní po datu dokončení 
kompletace separační čerpací stanice, bude nutné provést placenou předprovozní zkoušku a pokud 
nebude tato podmínka splněna, dojde k zneplatnění záruky. 

KONTROLNÍ SEZNAM ÚKONŮ PŘED SPOUŠTĚNÍM: 

1. Překontrolujte vodotěsnost komory separační čerpací stanice a proveďte vizuální prohlídku jejího 
vnitřního prostoru.  

2. Překontrolujte veškeré šroubové spoje, hydraulický systém a modul separační čerpací stanice, 
ujistěte se, zda jsou správně namontovány a zapojeny (pozornost věnujte i kontrolním otvorům, 
distributoru a systému přepadu).  

3. Pokud veškeré armatury umístěné v retenčním modulu jsou správně namontovány, naplňte 
retenční modul čistým médiem (vodou) až do maximální výše hladiny. 

4. Zkontrolujte vodotěsnost všech šroubových spojů.  
5. Zkontrolujte funkce všech mechanických prvků, které uzavírají tok odpadní vody (např. ventily) tím, 

že je zcela otevřete a zase uzavřete.  
6.  Po skončení kontroly ponechte uzavírací ventily otevřené. 
7. Zkontrolujte správnost veškerého elektrického zapojení a funkcí elektrického vybavení separační 

čerpací stanice, přičemž postupujte u každého prvku důsledně podle Příručky uživatele pro provoz a 
údržbu a v souladu splatnou legislativou. 

8. Zkontrolujte, zda separátor a všechny zpětné ventily nainstalované ve spádovém (gravitačním) 
potrubí fungují správně v průběhu celé čerpací zkoušky. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po instalaci kontrolní jednotky ve skřínce, by tato měla být neprodleně připojena 
k napájení proudem, zvláště pak v zimním období, protože ve skříňce je umístěn elektrický 
topný prvek, který zamezuje kondenzaci vody ze vzdušné vlhkosti.  Pokud není kontrolní 
jednotka napájena, může zkondenzovaná voda způsobit poškození elektronické části 
jednotky, zvláště pak regulátoru, měniče, relé, stykače, softstartéru pro plynulý rozběh 
atd. Není povoleno provozovat separační čerpací stanici na záložní zdroj, resp. na 
provizorní dodávku elektrického proudu pro účely stavby, pokud není řádně zajištěna a 
zkontrolována ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí; nerespektování této 
podmínky zruší veškeré nároky plynoucí ze záruky na zařízení.  
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7.2 Provoz separační čerpací stanice  

Separační čerpací stanice jsou provozovány v automatickém režimu. Jejich servis a údržba zahrnuje 
provádění pravidelných prohlídek ze strany objednatele / uživatele, udržování zařízení v odpovídajícím 
technickém stavu a v souladu s Plánem (rozpisem) údržby (viz Příloha č. 6 Příručce uživatele pro provoz a 
údržbu), provádění povinných záručních prohlídek a podle potřeby rovněž provádění pokynů uvedených 
dále v této Příručce.  
1. Provádění základních servisních úkonů a úkonů údržby a to v intervalech (s četností) předepsaných 

Plánem (rozpisem) údržby, včetně vedení záznamů veškerých prováděných prací na separační 
čerpací stanici v Deníku údržby.  

2. V případě jakýchkoliv problémů s dodávkou elektrického proudu, nebo nátoku značně velkých 
množství pevných nečistot do retenčního modulu společně s odpadní vodou (např. písek, hadry 
atd.), je nezbytné zkrátit intervaly prohlídek (tj. zvýšit jejich četnost). 

3. Všechny servisní postupy a úkony údržby musí provádět pouze odborně kvalifikované osoby 
náležitě zaškolené výrobcem, anebo autorizovaným servisním střediskem výrobce. Protokoly ze 
školení musí být připojeny k Deníku údržby separační čerpací stanice (viz Příloha č. 5 k Příručce 
uživatele pro provoz a údržbu). Toto se však nevztahuje na úkony údržby a/nebo opravy prováděné 
uvnitř skříňky kontrolní jednotky – ty smí provádět výhradně osoby odborně způsobilé, které jsou 
držiteli příslušných osvědčení a postupují v souladu s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci.  

4. Provádění periodických záručních prohlídek v souladu s Plánem prohlídek, a to nejméně každých 
šest měsíců pracovníky společnosti ASIO NEW, spol. s r.o. nebo jejich zástupci. 

5. Všechny servisní úkony a úkony údržby, stejně jako periodické záruční prohlídky, je nutné 
zaznamenat do Deníku údržby. 

6. Všechny úkony je nutné provádět v souladu se záručními podmínkami viz Příloha č.4 
 

7.3 Údržba elektrického a slaboproudého (ovládacího) systému 

7.3.1 Provozní režimy 

Volbu provozního režimu pro každé čerpadlo lze provést pomocí přepínače volby režimů AUTO/0/HAND. 
Nastavením přepínače do polohy 0 se čerpadlo uvede do pohotovostního režimu. V tomto režimu 
regulátor nesignalizuje závady na čerpadle a ani na čerpadlo žádné signály neodesílá. Provoz 
v automatickém režimu je možný po nastavení přepínače do polohy AUTO. Provoz v manuálním režimu je 
pak možný po nastavení spínače do polohy HAND. Zvolené čerpadlo potom začne čerpat médium až do 
zastavení jeho chodu přesunutím spínače do polohy 0. Pokud je ovládací systém vybaven tlačítkem 
START/STOP, pak se spuštění čerpadla provádí stisknutím tlačítka START (po nastavení spínače do polohy 
HAND) u zvoleného čerpadla a jeho zastavení se provede stiskem tlačítka STOP. 

7.3.2 Záložní zdroj (generátor elektrického proudu) 

V případě výpadku napájení proudem ze sítě, a pokud zařízení napájení stále ještě vyžaduje, je možné 
spustit záložní zdroj (generátor elektrického proudu). Za této situace pak bude pracovat pouze jedno 
čerpadlo, druhé musí zůstat v pohotovostním režimu. Proud dodávaný ze záložního zdroje musí být 
přizpůsoben napájení čerpadla. Obvykle je nutné, aby kapacita napájení byla cca třikrát vyšší, než je 
příkon čerpadla, ale v každém případě se doporučuje zkontrolovat všechny potřebné údaje v průvodní 
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dokumentaci ke generátoru elektrického proudu a ujistit se, že generátor je skutečně schopen svým 
výkonem čerpadlo napájet. Generátor elektrického proudu musí být současně i schopen napájet 
elektronický systém zařízení. 
Pro zajištění napájení ze záložního zdroje je nezbytné zajistit: 

• všechna čerpadla uveďte to pohotovostního režimu pomocí jejich spínačů, 
• přepněte hlavní vypínač W1 do polohy „O-OFF“, 

• připojte napájecí kabel generátoru s pětikolíkovou zásuvkou do zástrčky umístěné na vnitřních 
dveřích či po straně skříňky s ovládací jednotkou, 

• spusťte generátor elektrického proudu,  
• poté co generátor elektrického proudu naběhne na své provozní parametry, přepněte hlavní 

vypínač W1 do polohy „2-POWER GENERATOR“, 
• nastavte spínač provozního režimu pro vybrané čerpadlo do polohy AUTO nebo HAND, čímž dojde 

ke spuštění čerpadla.  

7.3.3 Signalizace netěsností (dodává se jako volitelná výbava) 

Skříňka s ovládací jednotkou je vybavena signalizací netěsnosti pro každé čerpadlo (pokud jsou čerpadla 
takto vybavena). Jakmile tento systém detekuje uvnitř závadu, signalizuje závadu hlášením „PUMP 
FAILURE“, ve skříňce s ovládací jednotkou se spustí výstražná (akustická a světelná) signalizace vyvedená 
na přední panel skříňky s ovládací jednotkou. Další provoz čerpadla pak bude možný po kontrole příčiny 
signalizace a jejího resetování tlačítkem umístěným na vnitřní straně dvířek skříňky. 

7.4 Údržba separační čerpací stanice 

7.4.1 Komora 

Zkontrolujte vodotěsnost komory, a pokud tato není zajištěna, proveďte veškerá opatření potřebná 
k jejímu obnovení (resp. zastavení úniku vody). Kontaktujte společnost ASIO NEW, spol. s r.o. 

7.4.2 Retenční modul 

Zkontrolujte množství pevných nečistot zachycených v modulu a odstraňte je. Může se jednat o plastové 
fólie, hadry, kusy dřeva, láhve, kamení, kaly apod.  
Doporučuje se provádět čištění periodicky a modul následně proplachovat, včetně jeho armatur, při 
použití fekálního vozu, a to v souladu s Plánem údržby. 

7.4.3 Čerpadla  

Dodržujte ustanovení a termíny prohlídek uváděné v souladu s Plánem údržby.  
Pokud jsou čerpadla již nainstalována v zařízení, avšak nejsou provozována po dobu delší než 30 dní, musí 
být ze systému opět vyjmuta, zkontrolována a případně vyčištěna a jejich oběžná kola ručně protočena 
předtím, než budou čerpadla znovu spuštěna (pokud k této situaci došlo při či po přerušení dodávky 
proudu, postupujte mimořádně opatrně!). Pokud máte v úmyslu nepoužívat čerpadla po dobu delší než 
tři měsíce, bude nutné čerpadla vyjmout ze systému, vyčistit a uložit na nějakém vhodném suchém místě. 



 
 
 

 
STRANA 

13 

 

 

7.4.4 Hydraulické a mechanické vybavení stanice 

Veškeré prvky stanice jdou vyrobeny z materiálů, které nevyžadují jejich pravidelnou výměnu (v případě, 
že nejsou poškozeny mechanicky).  
Jejich údržba se provádí v souladu s Plánem údržby. Pravidelné proplachování nebo čištění 
nerezocelových prvků pro odstranění úsad a nánosů se provádí rovněž v souladu s Plánem údržby, a to 
bez ohledu na jejich odolnost vůči korozi; jedná se kupříkladu o plošinu, madla, žebřík, kontrolní otvory 
atd. Pokud separační čerpací stanice není provozována po dobu sedmi dnů či déle, zkontrolujte technický 
stav separátoru a distributoru; případně je vyčistěte od jakýchkoliv nečistot, které tam mohou 
vyskytnout, a to dříve než stanici znovu spustíte. 

7.4.5 Napájení proudem a okruhy slaboproudu (MaR) 

V průběhu periodických kontrol zkontrolujte technický stav veškeré výbavy, která se nachází uvnitř 
separační čerpací stanice (čidla úrovně hladiny atd.): 

 

Veškeré úkony údržby a opravy prováděné ve skříňce s ovládací 
jednotkou mohou provádět pouze odborně způsobilé a náležitě 
zaškolené osoby, které jsou držiteli příslušných osvědčení a postupují v 
souladu s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

Veškeré práce musí být prováděny při vypnutém (odpojeném) přívodu 
elektrického proudu ze sítě. Pokud bude nezbytné provádět prohlídku či 
údržbu při zapnutém přívodu elektrického proudu ze sítě, postupujte 
s mimořádnou opatrností! 

Opravy zařízení mohou provádět pouze osoby s dostatečnou znalostí provozu zařízení. Zavádění změn, 
které mohou ovlivnit provozní parametry zařízení, jsou zakázány. U čerpadla, které je nainstalováno, 
avšak není v provozu po delší dobu, může po spuštění dojít k zásahu ochrany motoru, která jej vypne. 

 

Zkontrolujte správnost funkce automatického spínače v obvodu 
diferenciální ochrany (zbytkový proud) stiskem tlačítka TEST! Zvláštní 
pozornost věnujte správnému zapojení uzemnění ke konektorům na 
montážní liště a jejich instalaci. Po instalaci skříňky s ovládací jednotkou 
proveďte nezbytná měření v souladu s příslušnými předpisy a pak 
dokončete závěrečnou kontrolu. 

  
Pokud je nutné delší dobu skladovat skříňku s ovládací jednotkou, bude potřebné zajistit následující 
podmínky: 

• musí být možné místo uskladnění uzamknout a zamezit tak v přístupu neoprávněným osobám, 
• místo uskladnění musí být suché a musí chránit skříňku s ovládací jednotkou proti náhodnému 

mechanickému poškození či povětrnostním vlivům, 
• teplota v místě uskladnění se smí pohybovat v rozmezí od -10 ºC do +50 ºC, 
• dvířka skříňky s ovládací jednotkou musí být uzamčena. 

 

8.  
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POKYNY K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

  
 
1. Veškeré konstrukční, opravárenské a servisní práce by měly být prováděny pod dohledem osoby 

s odpovídající kvalifikací a mající nezbytná oprávnění. 
2. Při práci na elektrické instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a zásady. 

Jejich nedodržení může vést k(e): 
- vzniku situací ohrožujících životy i zdraví osob, 
- nesprávné funkci jednotlivých částí zařízení, 
- poškození jednotlivých dílů zařízení, 
- vzniku situací ohrožujících životní prostředí. 

3. Jakékoli práce uvnitř komory lze povolit pouze pracovníkovi s platnou lékařskou prohlídkou 
stvrzující, že u něj neexistují žádná zdravotní omezení pro takové prostředí a druh práce, a s 
platným školením o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Pracovníci, kteří mají poranění či trpí 
onemocněním pokožky na rukou, či na jiné nekryté části těla, by neměli vykonávat jakékoliv práce, 
kde mohou přijít do fyzického kontaktu s odpadní vodou či kaly. 

4. Před zahájením jakékoliv práce: 
- poučte pracovníky o zásadách bezpečné práce v kanalizačních sítích, v prostorách uzavřených 

průlezy a všude jinde, kde mohou být vystaveni kontaktu s odpadní vodou, 
- zastavte nátok odpadní vody, 
- ujistěte se, že uzavírací ventily jsou všechny v poloze „ZAVŘENO“, 
- podle potřeby vyvětrejte vzduch obsažený v komoře separační čerpací stanice (buď běžným 

způsobem, nebo nucenou ventilací), 
- pomocí náležitě certifikovaných a zkalibrovaných měřících přístrojů zkontrolujte ovzduší v 

komoře separační čerpací stanice na výskyt (i koncentraci) nebezpečných plynů a (případný) 
nedostatek kyslíku.  

V případě jakéhokoliv hrozícího nebezpečí je nutné komoru znovu vyvětrat a opětovně zkontrolovat 
ovzduší ve vnitřním prostoru. Teprve poté, co to podmínky umožní, lze do komory vstupovat. 
V průběhu úkonu údržby či provádění oprav je udržovat dostatečnou dodávku vzduchu do zařízení a 
průběžně kontrolovat kvalitu ovzduší uvnitř (používejte přenosné detektory plynů). 

5. Pracovníci pracující uvnitř zařízení by měli mít ochranný oděv, pevnou pracovní obuv a prostředky 
osobní ochrany jednotlivce. Musí být zabezpečeni proti veškerým možným rizikům, která se 
v kanalizační síti, prostorech uzavíraných průlezy či při kontaktu s odpadní vodou, mohou 
vyskytovat, a to podle popisu uvedeného v Analýze bezpečnosti práce (Job Hazard Analysis). 

6. Při provádění prací v komoře separační čerpací stanice musí všichni pracovníci mít u sebe: 
- zařízení monitorující kvalitu ovzduší a detekující přítomnost nebezpečných plynů, 
- bezpečnostní svítilnu (v provedení do výbušného prostředí), která je stále zapnutá (svítí), 
- záchranné lano upevněné k bezpečnostnímu postroji pracovníka, jehož konec musí být mimo 

průlez do komory a zajištěn dalším pracovníkem. 
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7. Datum a čas údržby je nutné písemně dohodnout s provozovatelem/uživatelem zařízení tak, aby 
nátok odpadní vody byl v době údržby zcela zastaven. 

8. Stanoviště, ze kterého je údržba zařízení prováděna, by mělo být oploceno a zajištěno 
bezpečnostním zábradlím, náležitě označeno a přes noc i osvětleno; v případě přerušení dodávky 
elektrického proudu by měl být zajištěn za tímto účelem záložní zdroj.  

9. Pokud jsou údržbářské/opravárenské práce prováděny v ulicích, případně na dalších veřejných 
komunikacích, musí pracovníci nosit bezpečnostní (reflexní) vesty či pracovní oděvy s reflexními 
prvky; v noci musí být pracoviště osvětleno a zajištěn záložní zdroj proudu pro osvětlení. 

10. Pracovníci vyskytující se na pracovištích v ulicích a na dalších komunikacích musí nosit zmiňované 
bezpečnostní reflexní vesty, oděvy a jiné prvky neustále. Je nutné zajistit jejich dobrou viditelnost za 
všech okolností. 

11. Práce uvnitř zařízení je nutné provádět za odpovídajících technicko-organizačních opatření 
zajišťujících bezpečnost, ochranu zdraví při práci a hygienické normy.  

12. Otevření poklopu průlezu do zařízení, která jsou umístěna na úrovni ulice, či silniční komunikace, je 
možné teprve po zajištění pracovního místa ze všech stran. Otvor musí být jasně označen červenými 
praporky, páskami a v noci podle potřeby osvětlen bezpečnostním osvětlením. 

13. Otevírání poklopu průlezu se provádí pomocí háků vyrobených z nejiskřivých materiálů. 
14. Je přísně zakázáno rozmrazovat poklop průlezu otevřeným ohněm či při těchto pracích kouřit (zákaz 

kouření se týká samozřejmě i prací uvnitř zařízení). 
15. Poklopy průlezu opatřené panty musí být zajištěny proti jejich samovolnému uzavření.  
16. Při větrání vnitřních prostor zařízení a při práci, kdy je poklop průlezu otevřený, je nutné otvor 

průlezu náležitě zajistit, aby nedocházelo k pádu pracovníků vyskytujících se na povrchu, či jiných 
osob, dovnitř zařízení. 

17. Přístup ke dnu komory separační čerpací stanice je možný pouze ve výjimečných situacích a pouze 
poté, co je zajištěno, že se tam nenachází odpadní voda, či různé úsady. Před vstupem do komory je 
nutné zkontrolovat kvalitu ovzduší uvnitř s ohledem, na výskyt nebezpečných plynů či (případný) 
nedostatek kyslíku. Zkoušky je nutné provádět pomocí náležitě certifikovaných a zkalibrovaných 
měřících přístrojů. 

18. Před zahájením prací uvnitř zařízení uzavřete nátok odpadní vody pro celé pracoviště/úsek, kde 
bude údržba/oprava prováděna. Pracovníci by měli být zabezpečeni proti náhlému vzedmutí 
hladiny odpadní vody či překročení přípustných limitů koncentrace látek, které jsou nebezpečné pro 
lidské zdraví či život. 

19. Práce uvnitř komory separační čerpací stanice by měly být prováděny nejméně čtyřmi pracovníky, u 
nichž pouze dva mohou najednou pracovat uvnitř zařízení. Ostatní, nejméně dva pracovníci musí 
zůstat venku tak, aby mohli zabezpečovat pracovníky vykonávající činnosti uvnitř. 

20. Při prováděných pracích musí být neustálá komunikace mezi pracovníky uvnitř a vně komory 
separační čerpací stanice. Pracovníci na povrchu (vně z průlezu do zařízení) nesmí svá stanoviště 
opustit po celou dobu prací vykonávaných uvnitř!  

21. Při pracích prováděných uvnitř zařízení, musí být u průlezu do zařízení v dosahu umístěna lékárnička 
první pomoci, náhradní elektrická svítilna a záchranné lano odpovídající délky.  

22. Nad průlezem do zařízení je nutné umístit certifikovaný mechanismus (např. trojnožku v kombinaci 
s navijákem/vrátkem) pro případnou evakuaci zraněného pracovníka za mimořádných situací 
ohrožujících jeho zdraví či život.  
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23. Osoby vstupující dovnitř zařízení by měly být zajišťovány záchranným lanem připnutým k postroji, 
který mají na sobě. Je nutné vzít v úvahu, že dno zařízení může být kluzké a hrozí nebezpečí úrazu 
pádem. 

24. Pracovníci mimo zařízení, kteří zajišťují ty, co pracují uvnitř, by měli znát jejich jména, průběžně 
s nimi komunikovat, a pokud s nimi ztratí kontakt, musí okamžitě zahájit záchranné práce. 

25. Pro osvětlení vnitřku komory je nutné používat přenosnou elektrickou lampu o napětí nepřesahující 
25 V, nebo bateriovou svítilnu v provedení do výbušného prostředí. Přitom je povoleno zapojit 
osvětlení do elektrického systému s napětím nepřevyšujícím 12V. 

26. Přeprava nářadí a materiálů, nebo kapalných či tekutých nečistot, které je nutné odstraňovat ze 
zařízení, musí být prováděna způsobem neohrožujícím pracovníky, kteří pracují uvnitř zařízení. 

27. Veškeré díly zařízení, které přišly do kontaktu s odpadní vodou, musí být pečlivě očištěny a 
vydezinfikovány (např. 1% roztokem chlornanu sodného). 

28.  Po skončení prací je nutné z komory odstranit veškeré nářadí, materiály a nepotřebné (vyměněné) 
díly zařízení a celé pracoviště musí být náležitě uklizeno s cílem zamezit jakémukoliv ohrožení života 
či zdraví pracovníků, případně třetích osob. 

 
Současně je důležité dodržovat i ostatní předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, a to 
zejména: 
1) Nařízení a normy týkající se BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
2) Místní pravidla a pokyny BOZP 
3) Ostatní příslušné předpisy. 

 

9. OBVYKLÉ PROBLÉMY – ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Následující tabulka udává přehled obvyklých poruch, které se mohou za provozu separační čerpací 
stanice vyskytnout, včetně jejich příčin a postupů pro jejich řešení. 
 
 
ZÁVADA MOŽNÉ PŘÍČINY DOPORUČENÝ POSTUP* 

Motor čerpadla běží, avšak 
napájecí ochrana jej rychle 
vypne 

Příliš vysoký odběr proudu 
vyplývající z poklesu napětí, 
nebo z nízkého napětí 
obecně 

Zkontrolujte napětí na všech 
třech fázích; pokud zjistíte 
rozdíly, kontaktujte 
dodavatele elektřiny 

Oběžné kolo je blokováno 
nějakým pevným 
předmětem, dochází ke 
zvýšenému odběru u všech 
tří fází 

Opatrně odstraňte pevný 
předmět, který poruchu 
způsobuje.  

Motor čerpadla neběží, 
avšak napájecí ochrana 
funguje 

Napájecí kabel je poškozen, v 
kabelu či ve vinutí motoru 
došlo ke zkratu 

Zkontroluje napájecí kabel a 
motor pomocí příslušných 
měřících přístrojů. 

Oběžné kolo je blokováno 
nějakým pevným 

Opatrně odstraňte pevný 
předmět, který poruchu 
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předmětem způsobuje. 

Motor čerpadla běží, avšak 
jeho účinnost i spotřeba 
neodpovídají jmenovitým 
parametrům 

Zablokovaný kanál oběžného 
kola 

Vyčistěte čerpadlo 

Obrácené otáčení motoru 
Přehoďte dvě fáze (u 
čerpadla poháněného 
třífázovým motorem) 

Čerpadlo, potrubí, separátor, 
nebo zpětný ventil (na 
spádovém potrubí, který 
nelze uzavřít) nebyly řádně 
odvzdušněny 

Odvzdušněte čerpadlo, resp. 
další díly 

Motor čerpadla běží 
nepravidelně a hlučně 

Obrácené otáčení motoru 
Přehoďte dvě fáze (u 
čerpadla poháněného 
třífázovým motorem) 

Motor běží jen na dvě fáze 

Zkontrolujte napětí na všech 
třech fázích; pokud zjistíte 
rozdíly, kontaktujte 
dodavatele elektřiny 

Čerpadlo, potrubí, separátor, 
nebo zpětný ventil (na 
spádovém potrubí, který 
nelze uzavřít) nebyly řádně 
odvzdušněny 

Odvzdušněte čerpadlo, resp. 
další díly 

Zablokovaný zpětný ventil ve 
spádovém potrubí 

Vyčistěte kouli ventilu přes 
rozdělovač 

Příliš nízká hladina odpadní 
vody 

Zkontrolujte správnost 
měření a nastavení systému 
měření a regulace 

Oběžné kolo se otáčí s 
obtížemi 

Zkontrolujte kolo, případně 
vyčistěte 

Poškozená ložiska motoru 
Kontaktujte společnost ASIO 
NEW, spol. s r.o. 

Ochrana proti zbytkovému 
proudu je vypnutá 

Poškozená izolace 
napájecího kabelu čerpadla 

Zkontrolujte napájecí kabel 
čerpadla, a pokud je 
skutečně poškozen, 
kontaktujte společnost ASIO 
NEW, spol. s r.o. 

Poškozená izolace některého 
z ostatních kabelů 

Zkontrolujte izolace 
ostatních kabelů, a pokud 
zjistíte poškození, 
kontaktujte společnost ASIO 
NEW, spol. s r.o. 

Čerpadlo nelze vypnout ani v Ochrana proti zbytkovému Postupujte podle pokynů v 
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automatickém, ani 
v manuálním režimu 

proudu je vypnutá předchozích řádkách 

Jistič (pojistka) ovládacího 
systému je rozpojen 

Zkontrolujte, zda 
v příslušných obvodech 
nedošlo ke zkratu, a pokud 
nikoliv, jistič znovu sepněte 

Jistič (pojistka) řídící 
jednotka programovací 
logiky (PLC) je rozpojen 

Zkontrolujte, zda v 
příslušných obvodech 
nedošlo ke zkratu, a pokud 
nikoliv, jistič znovu sepněte 

Poškozená cívka 
dvoupolohového relé 

Vyměňte cívku za novou 
(stejného typu) 

Poškozená cívka stykače 
Vyměňte cívku za novou 
(stejného typu) 

Vysoká impedance tepelné 
ochrany motoru čerpadla 

Zkontrolujte zapojení 
tepelné ochrany motoru 
čerpadla a zjistěte, zda 
nedochází k přehřívání 
čerpadla 

Nesprávné zapojení na I/O 
svorkovnici řídící jednotky 
programovací logiky (PLC) 

Zkontrolujte I/O svorkovnici 
řídící jednotky programovací 
logiky (PLC) 

Poškozená řídící jednotka 
programovací logiky (PLC) 

Zkontrolujte, zda řídící 
jednotka programovací 
logiky (PLC) pracuje správně 

Od čidel úrovně hladiny 
nepřichází žádný signál 

Závada na zapojení čidla   Zkontrolujte a opravte 
Poškozené čidlo úrovně 
hladiny 

Zkontrolujte čidlo, a pokud je 
vadné, vyměňte jej 

Čidlo úrovně hladiny je 
znečištěné nánosem nečistot  

Zkontrolujte čidlo, a pokud je 
zanesené špínou, vyčistěte 
jej 

Řídící jednotka „spadla“ - 
Resetujte jednotku 
dočasným vypnutím 
napájení proudem 

Zvýšení hladiny ve spádové 
kanalizaci před separační 
čerpací stanicí  

Distributor je zablokován Vyčistěte distributor 
Separátor je zablokován Vyčistěte separátor 
Nečistoty v koleni kulového 
ventilu v sekci spádového 
potrubí 

Vyčistěte potrubní koleno 
kulového ventilu 

Oběžné kolo je blokováno 
nějakým pevným 
předmětem 

Opatrně odstraňte pevný 
předmět, který poruchu 
způsobuje. 

Zpětný ventil výpustního 
potrubí je znečištěný 

Vyčistěte ventil  
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Znečištěný retenční modul - 
úsady 

Vyčistěte vnitřek retenčního 
modulu 

Nesprávná funkce 
pneumatického šoupěte – 
zůstává v zavřené poloze 

Postupujte podle doporučení 
uvedeného dále 

 

Nesprávná funkce 
pneumatického šoupěte – 
zůstává v zavřené poloze 

Netěsnící pneumatické 
instalace  

Zkontrolujte těsnost a 
případnou netěsnost 
odstraňte (pokud je to 
možné) 

Poškozený kompresor 
Kontaktujte společnost ASIO 
NEW, spol. s r.o. 

Nedostatečné napájení 
Opravte závadu na napájení, 
nebo kontaktujte společnost 
ASIO NEW, spol. s r.o. 

Cívka solenoidu je poškozena  
Kontaktujte společnost ASIO 
NEW, spol. s r.o. 

V každém cyklu je 
aktivováno pouze jedno a 
totéž čerpadlo 

Znečištěné horní vibrační 
čidlo  

Vyčistěte čidlo 

Spotřeba elektrického 
proudu je u čerpadla příliš 
vysoká, nebo naopak příliš 
nízká 

Separátor je zablokován Vyčistěte separátor 
Nečistoty v koleni kulového 
ventilu v sekci spádového 
potrubí 

Vyčistěte potrubní koleno 
kulového ventilu 

Zpětný ventil výpustního 
potrubí je znečištěný 

Vyčistěte ventil  

Znečištěný retenční modul - 
úsady 

Vyčistěte vnitřek retenčního 
modulu 

Vnitřek komory je zaplavený 

Výpadek proudu ze sítě – 
odpadní voda vytéká 
z retenčního modulu přes 
odvzdušňovací otvor a přes 
odvodnění instalační šachty 

Vyřešte výpadek proudu, 
vyčistěte zpětný ventil na 
čerpadle pro odvodnění 

Netěsnící šroubové spoje na 
potrubí či kontrolních 
otvorech  

Všechny prvky šroubových 
spojů dotáhněte 

Hydrostatické čidlo hladiny 
poskytuje nesprávné údaje 
a/nebo udávané údaje se 
velmi často mění 

Znečištěné čidlo  Vyčistěte čidlo 
Hydrostatické čidlo hladiny 
je poškozené 

Vyměňte čidlo 

Znečištěná mřížka přepadu v 
distributoru 

Vyčistěte mřížku přepadu v 
distributoru  

Znečištěný ventilační modul  Vyčistěte ventilační modul  
Čerpadlo se nespustí, Pneumatické šoupě je Vyčistěte pneumatické 
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přestože je v retenčním 
modulu maximální úroveň 
hladiny odpadní vody  

otevřené – vzhledem k jeho 
znečištění nelze uzavřít  

šoupě 

Nesprávná funkce 
pneumatického šoupěte  

Postupujte podle shora 
uvedených kroků 

* Pokud shora navrhovaná řešení problém nevyřeší, kontaktuje, prosím, společnost ASIO NEW, spol. s r.o. 

 

10. SERVISNÍ PODPORA A ZÁRUKA 

Společnost ASIO NEW, spol. s r.o. nabízí kompletní záruční a pozáruční servis. Všechny podrobnosti 
týkající se záručních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 4 k této Příručce uživatele pro provoz a údržbu 
zařízení.  

11. PŘÍLOHY 

1. Technické parametry separační čerpací stanice  
2. Schéma a popis napájení ze sítě a systém MaR (pokud to připadá v úvahu) 
3. Prohlášení o vlastnostech 
4. Záruční podmínky 
5. Deníku údržby separační čerpací stanice, spolu s protokolem o vykonaném školené pracovníků 

(pokud to připadá v úvahu) 
6. Plán (rozpis) údržby 
 

*** 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


