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1 ÚVOD 
Tyto „Projekční a instalační podklady“ (dále jen PIP) slouží jako všeobecné pokyny pro 
projekci a instalaci čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typové řady AS-VARIOcomp N. 
Podklady obsahují důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění, zejména 
z hlediska možností použití, osazení a instalace nádrží ČOV. 

Tato dokumentace je určena zejména pro: 

 osoby provádějící návrh a projekci výrobku (zařízení), 

 osoby provádějící přepravu výrobku (zařízení), 

 osoby provádějící instalaci a stavební osazení výrobku (zařízení). 

Ve všech případech se předpokládá, že jde o osoby s odpovídající odbornou kvalifikací pro 
provádění uvedených činností. 

Dokumentace obsahuje důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění. 

Prosíme Vás, abyste si tyto pokyny před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací 
s výrobkem (zařízením), důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se 
obrátili na firmu ASIO, spol. s r.o. 

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v této dokumentaci zvýrazněny graficky 
následujícím způsobem: 

 

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo 
majetku. 

 

 
Zakázané činnosti. 

 

 

Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození výrobku (zařízení). 

 

 

Jiné důležité pokyny. 
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2 POPIS PRODUKTU 

2.1 Všeobecně 

Typová řada ČOV AS-VARIOcomp N, popsaná v těchto projekčních a instalačních 
podkladech, zahrnuje ČOV od 30 do 150 ekvivalentních obyvatel (dále jen  EO), splňující 
požadavky ČSN 75 6402 (respektive ČSN EN 12566-3 pro ČOV do 50 EO). Ve všech 
případech se jedná o mechanicko–biologické aktivační čistírny odpadních vod. Čištění 
probíhá zpravidla integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži). V některých případech může 
být technologie ČOV umístěná ve dvou vzájemně propojených nádržích. Technologie ČOV 
AS-VARIOcomp N, v základním provedení, soustřeďuje mechanické předčištění, biologické 
čištění, dosazovací, vyrovnávací a kalový prostor. Dále může být technologie rozšířena o 
čerpací jímku, desinfekční prostor, kalové hospodářství a jiné. 

2.2 Velikosti a varianty ČOV 

ČOV AS-VARIOcomp N jsou vyráběny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým 
denním průtokem a jmenovitým denním organickým zatížením. Tyto parametry se pro 
zjednodušení převádějí na počet připojených ekvivalentních obyvatel (dále jen EO). 

ČOV jsou také vyráběny v několika variantách, ve smyslu technologického provedení, 
odlišujících se: 

 způsobem separace směsi vod po aktivaci (dosazováním nebo filtrací), 

 provedením nádrže ČOV z hlediska technologie výroby, tvaru a použitého materiálu, 

 způsobu instalace a stavebního osazení, 

 doplňkovým vybavením. 

Konkrétní provedení ČOV z hlediska velikosti a varianty je specifikováno pomocí typového 
značení.  

2.3 Schéma typového značení 

AS-VARIOcomp ... … / … … … … 
 
označení specifikující velikost vyjádřenou jako orientační počet 
připojených obyvatel 
 

označení specifikující provedení nádrže z hlediska tvaru a 
technologie výroby  

N – typová řada pro 30-150 EO, svařovaná hranatá nesamonosná nádrž 
 

označení specifikují způsob separace vod po aktivaci 
bez označení – dosazováním – základní varianta ČOV 
ULTRA – filtrací – ČOV je vybavena MBR technologií 

 

označení specifikující doplnění  ČOV 
bez označení – bez zařízení 
PUMP – s kalovým čerpadlem v nátokové sekci 
P – s dávkovacím zařízením na srážení fosforu 

 

označení specifikující konstrukci nádrže ČOV 
bez označení – klasická nesamonosná varianta, nevhodná pro osazení s výskytem 

spodních vod nad úrovní základové desky 
PB – tzv. plast-betonová konstrukce nádrže, kdy je nádrž vytvořena dvouplášťovým 

plastovým skeletem opatřeného armovací výztuží v meziprostoru 
dvouplášťového skeletu, který je v místě instalace vyplněn betonem. 
Nevhodná pro osazení s výskytem spodních vod. 

BETON – samonosná prefabrikovaná železobetonová nádrž 
 
 

označení specifikující provedení nádrže ČOV z hlediska uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody 
bez označení – není uzpůsobena 
SV – je uzpůsobena 

 

Poznámka: …  - základní označení používané vždy; … - doplňující označení používané pouze v případě potřeby 
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Příklad značení: 
AS-VARIOcomp 100 N … čistírna typu AS-VARIOcomp N, určená orientačně pro 100 ekvivalentních obyvatel, 

v plastové nádrži z polypropylenu, k separaci vod po aktivaci klasickým dosazováním. 
AS-VARIOcomp 60 N ULTRA … čistírna typu AS-VARIOcomp N, určena orientačně pro 60 ekvivalentních 

obyvatel, v plastbetonové nádrži z polypropylenu, k separaci vod po aktivaci je vybavena membránovým filtrem. 

 
Kombinace jednotlivých variant vzhledem k jmenovité velikosti je omezená. 
Možné kombinace potom vyplývají z jednotlivých technických specifikací. 
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3 JAK ČOV FUNGUJE 

3.1 Technologické schéma 

Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Funkční schéma a popis 

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny, kde je zbavena 
mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu 
rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná odpadní 
voda do aktivačního prostoru.  

Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní 
části osazený jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn 
vzduch pomocí dmychadla a případně nosičem biomasy pro zlepšení stability procesu 
přetížené nebo málo zatížené čistírny.  

Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací části ČOV, kde dochází 
k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Oddělený aktivovaný kal je mamutkovými 
čerpadly odtahován zpět do aktivačního procesu, přebytečný aerobně stabilizovaný kal 
pak do kalového prostoru.  

Vyčištěná voda je odtahována mamutkovým čerpadlem do odtokového žlabu. Tím vzniká 
akumulační prostor pro zrovnoměrnění a egalizaci nově přitékající odpadní vody. 

Vzduch do čistírny odpadních vod je vháněn pomocí dvojice dmychadel. První dmychadlo 
dodává vzduch do jemnobublinného provzdušňovacího systému v aktivační části 
čistírny. Druhé dmychadlo přes rozdělovač vzduchu distribuuje vzduch k pohonu 
mamutkových čerpadel. Rozdělovač vzduchu je opatřen škrtícími ventily pro řízení 
výkonu mamutek. Díky tomu lze dosáhnout optimálního nastavení čistírny. Dmychadla jsou 
řízena automatickým systémem umístěným v elektrickém rozvaděči čistírny. Díky 
automatickému řízení dvojice dmychadel je zajištěn nízkoenergetický a dobře obslužný 
provoz. 
  

 
Rozměry a základní technologické přepážky v nádrži umožňují rozšíření 
základní varianty na variantu ULTRA i u již provozovaných ČOV. 

vzduch 

odpadní voda z 
kanalizace 

odpadní voda zbavená 
mechanických nečistot 

vyčištěná voda s 
aktivovaným kalem vyčištěná voda  

usazovací kalový prostor 
 

odpadní voda 

kal 

odpadní voda s 

aktivovaným kalem 
vyčištěná voda 

aktivovaný kal 

recirkulace usazeného aktivovaného kalu 

aktivace 
 

 

 

dosazovací prostor 
 

 

odtah stabilizovaného kalu 
pomocí fekálního vozu 

 

přebytečný vyprodukovaný aktivovaný kal 
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Zjednodušené funkční schéma ČOV typu AS-VARIOcomp N je znázorněno na následujícím 
obrázku: 

 
Legenda: 

A – usazovací a kalový prostor 

B – aktivace 

C – nosič biomasy 

D – akumulační prostor 

E – dosazovací prostor 

F – mamutková čerpadla 

Zjednodušené funkční schéma ČOV typu AS-VARIOcomp N/PUMP je znázorněno na 
následujícím obrázku: 

 
Legenda: 

A – usazovací a kalový prostor 

B – aktivace 

C – nosič biomasy 

D – akumulační prostor 

E – dosazovací prostor 

F – mamutková čerpadla 

G – integrovaná čerpací stanice s negativní česlovou stěnou a kalovým čerpadlem 

3.3 Dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu 

Platí jen pro variantu s označením P. Označuje čistírny s doplňkovým vybavením pro srážení 
fosforu. Do aktivačního prostoru je pomocí dávkovacího zařízení dávkován roztok srážedla 
fosforu. Roztok i dávkovací čerpadlo jsou zpravidla umístěné přímo v čistírně OV na 
obslužné plošině. S ohledem na dispozici ČOV lze zařízení umístit i do přilehlé obslužné 
budovy. Specifikace dávkovacího čerpadla je uvedena v části Technické specifikace. 
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Jako srážedlo se zpravidla používá síran železitý (Prefloc) nebo polyaluminiumchlorid 
(PAX 18). Společně s chemikáliemi jsou předány bezpečnostní listy k dané chemické látce.  
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4 VARIANTY NÁDRŽÍ 
Všechny varianty nádrží jsou v provedení s nepochůznými víky a není možný ani přejezd 
vozidel přes nádrž nebo v její bezprostřední blízkosti. Minimální odstup vozidel od nádrže je 
roven hloubce výkopu osazení nádrže. 

 

V rámci projektového řešení ČOV musí být zamezeno vstupu nepovolaných 
osob na víko nádrže (např. umístěním v oploceném objektu). 

4.1 Nádrž provedení N, N/ … SV 

4.1.1 Všeobecně 

Jedná se o jednoplášťový skelet otevřené hranaté nádrže určený k obetonování nebo jinému 
statickému zajištění na místě instalace.  Plastový skelet nádrže slouží jako nosič technologie 
zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je 
vyrobený z plastových desek z polypropylénu (N). 

4.1.2 Zakrytí nádrže 

Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky. Vstupní šachta (šachty) jsou 
opatřeny otevíratelným sklolaminátovým víkem. U větších typů čistíren je víko dělené na dvě 
samostatně otevíratelné části. Víko je nutno považovat za nepochůzné. Únosnost tohoto 
typu víka je max. 2,5 kN/m2 nahodilého zatížení (např. sníh). 

Vstupy nad nátokem do usazovací části jsou zakryté pochůzným plastovým kruhovým 
poklopem Ø650mm pro třídu zatížení A15 (15kN zkušební síly – chodci, cyklisti). 

U varianty PUMP je nad celou čerpací části samostatný poklop. 

4.1.3 Osazení nádrže do terénu 

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm 
a následně provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným 
zatížením. 

 

Statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně 
způsobilou osobou. 

Pojezd vozidel přes nádrž 

 

S ohledem na možné zatížení víka koly je pojezd vozidel přes nádrž 
zakázán. 

Výskyt podzemní vody - N  

 

V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní 
základové desky není možné nádrž použít. 

Výskyt podzemní vody - N/ …PB-SV 

V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky, je 
možné použít upravenou nádrž za předpokladu, že v rámci statického opatření bude 
zajištěno, že nedojde k poškození nádrže vztlakem vody, tzn. aby nedošlo k „vyplavání“ 
nádrže (hmotnost přitížení musí být navržena adekvátně k velikosti vztlaku spodní vody). 
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Nákres osazení 
 
 

 
 
 

4.2 Nádrž provedení N 

4.2.1 Všeobecně 

Jedná se o kompaktní otevřenou hranatou nádrž vyrobenou z plastových desek 
z polypropylénu (N) s nepochůznými víky. Čistírny v samonosném provedení nejsou 
standardně vyráběny. Lze je použít pouze na čistírny typu AS-VARIOcomp N, velikostní řady 
30-50EO a v případě, že jsou vyhovující geologické a hydrogeologické podmínky. 

 

Samonosné nádrže je možné použít jen pro standardní ČOV do velikosti 
50 EO a za příznivých geologických podmínek. 

4.2.2 Zakrytí nádrže 

Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky. Vstupní šachta (šachty) jsou 
opatřeny otevíratelným sklolaminátovým víkem. U větších typů čistíren je víko dělené na dvě 
samostatně otevíratelné části. Víko je nutno považovat za nepochůzné. Únosnost tohoto 
typu víka je max. 2,5 kN/m2 nahodilého zatížení (např. sníh). 

Vstupy nad nátokem do usazovací části jsou zakryté pochůzným plastovým kruhovým 
poklopem Ø650mm pro třídu zatížení A15 (15kN zkušební síly – chodci, cyklisti). 

U varianty PUMP je nad celou čerpací části samostatný poklop. 

4.2.3 Osazení nádrže do terénu 

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických 
opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do 
zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:  

 měrná hmotnost 1900 kg/ m
3
 

 úhel vnitřního tření 35 °   

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm.  
Dno nádrže smí být uloženo max. v hloubce Hz (viz část Technické specifikace).  
  

terén 

obetonování 

osazení nádrže do terénu 

základová deska 

terén 

obsyp kačírkem víko nádrže 
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Přídavné zatížení 

 

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení 
(např. zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby, 
skládky materiálu, atd.) nebo by bylo dno nádrže uloženo v hloubce vyšší 
než je hloubka Hz, není možné nádrž použít. 

Pojezd vozidel přes nádrž 

 

Pojezd vozidel přes nádrž nebo v jejím blízkém okolí je zakázán. Nádrž je 
určená pouze do zeleného pásu! 

Výskyt podzemní vody 

 

V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní 
základové desky není možné nádrž použít. 

 

Nákres osazení 
 
 

 
 

4.3 Nádrž provedení N/BETON 

4.3.1 Všeobecně 

Jedná se o ČOV, jejichž vystrojení je provedeno do betonové nádrže. Betonová nádrž je 
tvořena prefabrikovanými dílci, dnem, poklopem a komínky, které se skládají na místě 
stavby. Nádrže do betonu se dělají ve velikostech 30-150 EO. 

4.3.2 Osazení nádrže do terénu  

K jednoduchému usazení slouží závitové úchyty nebo úchyty s kulovou hlavou osazeny na 
jednotlivých dílech nádrže. Montáž provádějte pouze pomocí zapatkovaného jeřábu. 

Nádrž je nutné osadit na železobetonovou podkladní desku z betonu třídy min. C20/25 viz 
kapitola 11. Prefabrikované dno šachty se ukládá na cementový potěr třídy C8/10. 

   

 Pozor na dodržení rovinnosti!!! 

 Možno osadit pod HSV bez dodatečných opatření, viz typové výkresy. 

základová deska 

terén 

osazení nádrže do terénu 

obsyp kačírkem víko nádrže 
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4.3.3 Zakrytí nádrže 

Na dno nádrže se osadí prefabrikované betonové dílce zákrytové desky. Na ně se namontují 
vstupní komínky. Komínky jsou tvořeny samonosnými konstrukcemi z plastových desek a 
stěnových prvků. Jejich výška je dle objednávky. Komínky jsou opatřeny otevíratelným 
sklolaminátovým víkem. U větších typů čistíren je víko dělené na dvě samostatně 
otevíratelné části. Víko je nutno považovat za nepochůzné. Únosnost tohoto typu víka je 
max. 2,5 kN/m2 nahodilého zatížení (např. sníh). 

Vstupy nad nátokem do usazovací části jsou zakryté pochůzným plastovým kruhovým 
poklopem Ø650mm pro třídu zatížení A15 (15kN zkušební síly – chodci, cyklisti). 

U varianty PUMP je nad celou čerpací části samostatný poklop. 

Varianty pro 30-50 EO mají víko přes celou nádrž. 

 

Pojezd vozidel přes šachtu 

 

Pojezd vozidel přes nádrž nebo v jejím blízkém okolí je zakázán. Nádrž je 
určená pouze do zeleného pásu! 

Agresivní látky v OV 

 

Odolnost betonové šachty je standardně provedena do prostředí XA1 

dle ČSN EN 206-1 

 

4.3.4 Nákres osazení nádrže do terénu 
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5 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

5.1 Všeobecně 

Strojně-technologické vybavení ČOV tvoří vždy:  
 dmychadla, 

 mamutkové čerpadlo (čerpadla), 

 provzdušňovací elementy, 

 rozdělovače vzduchu, 

 el. rozvaděč. 

V závislosti na variantě ČOV může další strojně-technologické vybavení tvořit: 
 nosič biomasy, 

 dávkovací zařízení srážedla fosforu, 

 kalové čerpadlo. 

5.2 Dmychadlo 

Dmychadlo slouží jako zdroj tlakového vzduchu. Je voleno s ohledem na jmenovitou velikost 
čistírny a umísťováno variantně do: 

 plastového kontejneru poblíž nádrže ČOV, 

 samostatného objektu poblíž nádrže ČOV. 

Dmychadlo je propojené s nádrží ČOV pomocí potrubí PPR Ø50mm uloženého pod 
terénem. Konkrétní specifikace použitého dmychadla je uvedena v příslušné technické 
specifikaci. 

5.3 Mamutkové čerpadlo (čerpadla) 

Mamutková čerpadla (dále jen mamutky) slouží pro přečerpávání mezi jednotlivými částmi 
ČOV. Jsou provedená z plastu. Pohon všech mamutek v čistírně zajišťuje jedno dmychadlo, 
které dodává vzduch přes rozdělovač vzduchu. 

Součástí mamutek  jsou přívody vzduchu (plastové hadice a trubky). Výkon mamutkového 
čerpadla je řízen pomocí jednotlivých ventilů umístěných na rozdělovači vzduchu. 

5.4 Rozdělovač vzduchu 

Jedná se o plastový válcový zásobník opatřený připojovacími nátrubky a ventily pro otevření 
a regulaci přívodu vzduchu k jednotlivým mamutkám. V čistírně AS-VARIOcomp se nachází 
dva rozdělovače vzduchu. Do každého rozdělovače je připojeno jedno dmychadlo. Z prvního 
rozdělovače rozvádíme vzduch k provzdušňovacím elementům v aktivaci. Druhý rozdělovač 
slouží k rozvodu a regulaci vzduchu pro jednotlivá mamutková čerpadla. 

5.5 Provzdušňovací elementy 

Provzdušňovací elementy zajišťují jemnobublinnou aeraci aktivačního prostoru. Jako 
provzdušňovací elementy jsou použity talířové difusory KAD320 připevněné u dna nádrže. 
Součástí provzdušňovacích elementů je i přívod (rozvod) potrubí a hadic tlakového vzduchu. 

5.6 Kontejner pro dmychadlo 

Kontejner pro dmychadlo slouží k umístění dmychadla poblíž nádrže ČOV v případě že jej 
není možné umístit v blízkém krytém objektu. Jedná se o plastový kontejner určený 
k osazení do terénu. Kontejner je přizpůsobený pro daný typ dmychadla a jeho součástí jsou: 

- napojení pro výtlak vzduchu z dmychadla, 
- chránička pro přívod el. kabelu k dmychadlu, 
- větrací komínek pro přívod vzduchu k dmychadlu. 

V některých případech může být kontejner vybaven ventilátorem pro aktivní chlazení 
a dodávku vzduchu k dmychadlu, el. zásuvkou nebo materiálem pro odhlučnění dmychadla. 
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5.7 Dávkovací zařízení srážedla 

Dávkovací zařízení slouží k dávkování srážedla u varianty s označení „P“. Jedná se 
o automatické dávkovací zařízení, které je i se zásobníkem srážedla fosforu umístěné na 
obslužné lávce v nádrži ČOV.   
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6 ELEKTROINSTALACE 
Elektroinstalaci ČOV zahrnuje:  

 elektrická zařízení popsaná v části strojně-technologické vybavení, 

 rozvaděč s řídicím systémem chodu ČOV. 

6.1 Přívod el. energie k ČOV 

Vždy je nutné zajistit přívod el. energie pomocí odpovídajícího kabelu k rozvaděči. Podrobná 
specifikace požadavků na přívod je uvedena v části Technické specifikace. 

6.2 Rozvaděč 

Rozvaděč slouží k napájení, jištění a ovládání chodu jednotlivých zařízení ČOV tak, že vždy 
umožňuje minimálně jejich samostatné zapnutí a vypnutí. Rozvaděč je standardně 
v nástěnném provedení a musí být umístěný v blízkém krytém objektu. Případně může být 
v provedení pro venkovní použití. V tomto případě je dodáván s plastovým stojanem. 
Podrobná specifikace rozvaděče je uvedena v části Technické specifikace. 

6.3 Propojení mezi jednotlivými částmi ČOV 

Propojení a uložení kabeláže není součástí dodávky a je nutné je zajistit v rámci stavebních 
prací. 

6.3.1 Propojení mezi rozvaděčem a kontejnerem 

Propojení zajišťuje přívod el. energie k dmychadlu. Musí být zajištěno odpovídajícím 
kabelem uloženým v chráničce a připojeným přímo do svorkovnice dmychadla (pokud se 
dmychadlo nepřipojuje pomocí vidlice přímo do zásuvky). Podrobná specifikace požadavků 
na propojení je uvedena v části Technické specifikace. 

6.3.2 Propojení mezi rozvaděčem a nádrží ČOV 

U varianty s vestavěnou čerpací stanicí (AS-VARIOcomp N/Pump) propojení zajišťuje přívod 
el. energie ke kalovému čerpadlu a plovákovým spínačům. Případně u varianty se srážením 
fosforu zajišťuje přívod el. energie dávkovacímu čerpadlu. Propojení musí být zajištěno 
odpovídajícími kabely připojenýmy do svorkovnic v nádrži ČOV. Podrobná specifikace 
požadavků na propojení je uvedena v části Technické specifikace. 
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7 ODPADNÍ VODY PŘIVÁDĚNÉ NA ČOV 
Přiváděná odpadní voda musí odpovídat svým složením a koncentracemi odpadní vodě 
charakteru splaškových odpadních vod dle ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 
500 EO) při dodržení kvantitativního množství odpadních vod Q24, viz Technické specifikace 
(na 1 EO je uvažováno s množstvím odpadních vod 150 l/den). 

Funkčnost je zajištěna za podmínky, že bude přitékat na ČOV odpadní voda v množství 
Q24±15% o složení a koncentraci: 

CHSK do 800 mg/l, BSK5 do 400 mg/l, Ncelk  do 70 mg/l, Pcelk do 15 mg/l, pH od 6,5 do 8,5. 
Poměr BSK5/CHSK je obvykle s hodnotou 2, poměr (N-NH4 + Norg)/BSK5 je obvykle menší 
než 0,25. 

Nesmí být přiváděny odpadní vody obsahující látky závadné v jakékoliv koncentraci nebo 
koncentracích ovlivňujících nepříznivě čištění odpadních vod, zpracování kalu a dále 
odpadní vody ze soustředěné infekce, odpadní vody obsahující v nepřípustných 
koncentracích látky agresivní, radioaktivní, narušující konstrukce objektů a technologické 
vybavení čistírny a látky hořlavé nebo výbušné. 

Rovněž je nežádoucí přítok vod balastních. Do ČOV se dále nesmí vypouštět látky, které po 
nasáknutí mohou významně zvětšit svůj objem a předměty, které mohou svým charakterem 
poškodit technologické vybavení ČOV (např. preservativy, dámské vložky apod.). 

Zde je uveden základní výčet maximální koncentrace látek, které je možno do ČOV 
přivádět: 

NL 300 mg/l  arzen 0,02 mg/l 

BSK5 400 mg/l  zinek 1,0 mg/l 

CHSK 800 mg/l  molybden 0,01 mg/l 

Ncelk 70 mg/l  selen 0,5 mg/l 

Pcelk 15 mg/l  kadmium 0,003 mg/l 

tenzidy  6 mg/l  stříbro 0,1 mg/l 

ropné látky 10 mg/l  kyanidové ionty 0,2 mg/l 

látky fenolického charakteru 5 mg/l  rozpustné anorganické soli 1000 mg/l 

rtuť 0,0015 mg/l  tuky a oleje (rostlinné a živočišné) 40 mg/l 

měď 0,3 mg/l  N-NH4 35 mg/l 

nikl 0,1 mg/l  Nanorg. 50 mg/l 

chrom (III) 0,3 mg/l  teplota do 40 °C 

chrom (VI) 0,1 mg/l  pH   6,5 - 8,5  

olovo 0,1 mg/l     

Případné změny při využití čistírny nebo odlišných parametrů nátokových vod je nutné 
konzultovat se zpracovatelem původního projektu nebo s firmou ASIO, spol. s r.o. 

Při čištění vod probíhá v čistírně prakticky stejný proces, jako samočisticí proces v přírodě. 
Z toho vyplývá jistá "zranitelnost" čistírny při nepřiměřeném a k přírodě bezohledném 
chování, zejména v oblasti používání a vypouštění chemických přípravků.   
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POZOR na desinfekční prostředky ! 
desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné používat velice 
obezřetně. Likvidují nejen viry a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě 
i bakterie v čistírně, které zabezpečují čistící efekt. 
 
POZOR na tuky a oleje ! 
kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci čistírny ve velkém 
množství nebezpečné i živočišné tuky a rostlinné oleje. Svým rozkladem 
silně okyselují odpadní vodu a tím vytváří velmi nepříznivé prostředí pro 
biologii čistírny. V případě OV z kuchyní je třeba předřadit před ČOV lapák 
tuků. 
 
POZOR na vypouštění vody z bazénu ! 
vypouštění velkého množství čisté vody přes čistírnu, např. z bazénu nebo 
z akumulace dešťových vod zpravidla způsobí vyplavení mikroorganizmů 
do odtoku mimo čistírnu a tím znemožnění dalšího fungování čistírny. 
U vod z bazénu má negativní vliv i bazénová chemie (chlorovací 
a stabilizační přípravky). 
 
POZOR na drtiče odpadků ! 
drtiče odpadků připojené na kuchyňský odpad nepřiměřeně zatěžují 
čistírnu velkým množstvím nerozpuštěných látek s velkým množstvím 
vody. 
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8 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ 
Správný projekt je základním předpokladem pro úspěšnou očekávanou funkci ČOV. Při 
projektování doporučujeme postupovat následujícím způsobem: 

 vyberte odpovídající typ ČOV, 

 zvolte celkovou dispozici ČOV, 

 vyřešte detaily týkající se napojení přítokového a odtokového potrubí, 

 vyřešte detaily týkající se odvětrání ČOV, 

 vyřešte detaily osazení a propojení ostatních částí ČOV. 

8.1 Výběr typu ČOV 

Pří výběru typu ČOV doporučujeme postupovat následujícím způsobem: 
 vyberte odpovídající velikost ČOV, 

 vyberte odpovídající variantu ČOV z hlediska odtokových parametrů, 

 vyberte odpovídající provedení nádrže a její uložení do terénu. 

8.1.1 Velikost ČOV 

Stanovení počtu EO a jmenovitého zatížení: 

Pro počet připojených EO je možné použít koeficienty vyplývající z ÖN 1085, ATV A 129 
uvedené v následující tabulce: 
objekt jednotka koeficient přepočtu na EO 

rodinný dům *  osoba 1 

ubytovna a jednoduchý internát  postel 1 

ubytovna středně vybavená (např. s praním prádla)  postel 2 

kempink  návštěvník 0,5 

hostinec bez kuchyně  místo u stolu 0,33 

hostinec se studenou kuchyní  místo u stolu 0,5 

hostinec s trojnásobným použitím místa u stolu  místo u stolu 1 

zahrádka  místo u stolu 0,1 

divadlo, kino  místo 0,066 

sportovní zařízení - návštevníci  návštěvník 0,02 

sportovní zařízení - sportovci  sportovec 0,2 

koupaliště a bazén  návštěvník 0,2 

škola  žák 0,33 

školka  žák 0,2 

firma - zaměstnanci ve výrobě  zaměstnanec 0,5 

firma - administrativa  zaměstnanec 0,3 

kempink (stanoviště = 70m
2
)  stanoviště 1 

přístav  kotviště 2 

* dům s plochou do 40 m
2
 odpovídá minimálně 2 osobám, nad 40 m

2
 odpovídá minimálně 4 osobám. 

Při výpočtu dále doporučujeme uvažovat: 
 látkové zatížení BSK5 60 g/EO/den, 

 hydraulické zatížení 150 l/EO/den (Případně lze použít specifické průtoky viz příloha č.12 
k vyhlášce č. 428/2001 Sb.). 
 

počet připojených EO = počet jednotek x koeficient přepočtu na EO 

látkové zatížení = počet připojených EO x 0,06 (kg/den)  

hydraulické zatížení = počet připojených EO x 0,150 (m3/den) 

Nejpřesnější určení hydraulického a látkového zatížení lze dosáhnout přímým 
měřením! V případě návrhu ČOV na stávající kanalizaci odeberte slévaný vzorek 
(opakované několik měření) a proveďte rozbor určující základní vlastnosti OV. Je-li na 
kanalizaci osazen měřící (průtokový) objekt – stanovte průměrné a maximální 
hydraulické zatížení. 
 

 

Navržená velikost čistírny musí odpovídat návrhovému parametru 
hydraulickému (= max. uvažovaný průtok) i parametru látkovému 
(= max. uvažované přiváděné znečištění). 
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Výběr jmenovité velikosti dle počtu EO: 

V případě, že jste provedli výpočet standardním způsobem, vyberte vhodnou velikost ČOV 
podle počtu připojených EO z následující orientační tabulky:  

velikost  ČOV 30 40 50 60 80 100 125 150 

počet EO min. 25 34 45 56 71 91 111 136 

počet EO max. 33 44 55 70 90 110 135 155 
 

 Pokud se předpokládaný počet EO blíží min. nebo max. hodnotě, zvažte 
použití sousední jmenovité velikosti např. s ohledem na budoucí rozšíření 
objetu, případně se při výběru poraďte s firmou ASIO, spol. s r.o. 

Výběr jmenovité velikosti dle zatížení: 

V případě, že jste provedli výpočet nestandardním způsobem pro jiné látkové nebo 
hydraulické zatížení nebo znáte skutečné parametry odpadní vody, vyberte vhodnou 
jmenovitou velikost ČOV podle těchto zatížení z následující tabulky tak, aby u vybrané 
jmenovité velikosti nebyla překročena ani jedna z hodnot.   
velikost  ČOV 30 40 50 60 80 100 125 150 

jm. průtok (m
3
/den) – min. 3,75 5,1 6,75 8,4 10,65 13,65 16,65 20,4 

jm. průtok (m
3
/den) – max. 4,95 6,6 8,25 10,5 13,5 16,5 20,25 23,25 

Qhmax (hodinové maximum) (m
3
/hod) 2,0 2,6 3,1 3,7 4,7 5,5 6,7 7,7 

jm. zatížení (kg BSK5/den) – min. 1,5 2,04 2,7 3,36 4,26 5,46 6,66 8,16 

jm. zatížení (kg BSK5/den) – max. 1,98 2,64 3,3 4,2 5,4 6,6 8,1 9,3 
 

Výběr jmenovité velikosti ČOV a individuální návrh doporučujeme zpracovat ve 
spolupráci s příslušným technikem firmy ASIO, spol. s r. o. Pro návrh je třeba znát 
specifikaci nátoku, požadované odtokové parametry a dispozici uložení ČOV. Tyto 
parametry můžete pro orientační návrh zadat do návrhové aplikace na webových 
stránkách www.asio.cz. 

8.1.2 Varianta z hlediska odtokových parametrů 

V případě standardních požadavků na kvalitu vyčištěné vody je možné vybrat základní 
variantu. V případě zvýšených požadavků (např. při požadavku likvidace vyčištěných 
odpadních vod zásakem apod.) je možné vybrat variantu s membránovou filtrací ULTRA, 
v případě požadavků na odstraňování fosforu variantu P. Garantované hodnoty kvality vody 
na odtoku jsou uvedeny v následující tabulce: 

VARIANTA 

garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku* 

BSK5 (mg/l) 
(p/m) 

CHSK (mg/l 
(p/m) 

NL (mg/l) 
(p/m) 

Pcelk (mg/l) 
(p/m) 

základní AS-VARIOCOMP … 25 / 50 90 / 150 30 / 60 - 

s membránovou filtrací  AS-VARIOCOMP … ULTRA 5 / 10 70 / 90 3 / 6 - 

se zařízením na dávkování srážedla AS-VARIOCOMP … P 25 / 50 90 / 150 30 / 60 2 / 4 

s membránovou filtrací  a se zařízením na dávkování srážedla 
AS-VARIOCOMP … ULTRA P 

5 / 10 40 / 70 3 / 6 2 / 4 

* …(hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb.) 

 

Při požadavku garance dalších odtokových parametrů (například N-NH4
+), 

doporučujeme návrh čistírny zpracovat ve spolupráci s příslušným technikem firmy 
ASIO, spol. s r. o. Pro návrh je třeba znát specifikaci nátoku a požadované odtokové 
parametry. Tyto parametry můžete pro orientační návrh zadat do návrhové aplikace na 
webových stránkách www.asio.cz. 

 

V případě výběru membránové čistírny AS-VARIOcomp N/ULTRA si vyžádejte 
projekční dokumentaci k tomuto typu čistíren. Tato dokumentace neobsahuje 
informace potřebné pro návrh a instalaci membránové ČOV! 
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8.1.3 Provedení nádrže 

Provedení nádrže je nutné vybrat s ohledem na předpokládané osazení nádrže do terénu 
a to z hlediska: 

 hloubky osazení dna nádrže, 

 zatížení terénu v prostoru umístění nádrže, 

 přítomnosti spodní vody. 

Podrobný popis možností osazení jednotlivých variant nádrží je uveden v části: Varianty 
nádrží ČOV. Stručný přehled jednotlivých možností osazení je uveden v následující tabulce: 

provedení nádrže 30-50 N / S N N / PB-SV 

osazení do zeleného pásu ano x x 

osazení do prostor s dalším doplňkovým zatížením ne x x 

osazení do hloubky vyšší než je max. hloubka Hz ne ne x 

osazení do prostor s pojezdem vozidel ne ne ne 

osazení do prostor s hladinou podzemní vody nad úrovní základové desky ne ne x 

x … nutno provést dodatečné stavební úpravy (např. obetonování) 

S … samonosná 

8.2 Dispozice ČOV 

Celková volba dispozice ČOV zahrnuje umístění nádrže, dmychadla a případně rozvaděče. 
Možné varianty jsou popsány v části Technické specifikace. 

8.3 Napojení přítokového a odtokového potrubí 

Přítoková a odtoková potrubí jsou standardně provedena z PP trubek kompatibilních 
s kanalizačními hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky. V případě použití jiných 
kanalizačních trubek (např. kamenina je nutné přechod provést příslušnou redukcí PVC 
trubky.  

Umístění nátokového potrubí lze variabilně umístit mimo typové provedení, a to po celé šíři, 
případně i z boku nádrže v části kalového prostoru. V odůvodněných případech je možné 
odchýlit i odtokové potrubí. Tuto variantu je nutné konzultovat s technikem výrobku firmy 
ASIO, spol. s r. o.   

 

Přítokové a odtokové potrubí je standardně umísťováno mimo osu ČOV (viz 
typové výkresy). Odchýlení přítokového (odtokového) potrubí od 
standardního provedení je nutné provést již ve výrobě. 

8.4 Odvětrání ČOV 

Odvětrání ČOV je nutné provést pomocí přítokového potrubí v souladu s ČSN EN 12 056 
nad úroveň nejvyšší podlaží. 
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8.5 Projektová dokumentace elektro 

V rámci projektu je nutné vyřešit: 
 přívod el. energie k rozvaděči, dmychadlům a nádrži ČOV, 

 uložení kabelů do chrániček a zabezpečit chráničky proti průsaku vody, 

 propojení jednotlivých částí ČOV pomocí kabelů. 

Podrobné informace pro projekt jsou uvedeny v části Technické specifikace. 
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9 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI 

9.1 Odborná způsobilost 

Instalaci ČOV smí provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro: 
 provádění stavebních prací, 

 provádění elektroinstalace. 

9.2 Podklady pro instalaci 

Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny. Provedení stavební části 
musí odpovídat projektu zpracovanému odborně způsobilou osobou.  
 

 

V případě, že Vám nebude postup instalace jasný nebo usoudíte, že pro 
práci nemáte potřebné schopnosti nebo možnosti – instalaci neprovádějte 
a obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zástupce. 

9.3 Rozsah dodávky ČOV 

Dle jmenovité velikosti a varianty tvoří dodávku ČOV: 
 vystrojená nádrž ČOV (vždy), 

 dmychadla (vždy), 

 plastové kontejnery pro dmychadla (dle potřeby), 

 el. rozvaděč v nástěnném provedení, 

 el. rozvaděč ve stojanu (dle potřeby). 
 

 

Před zahájením instalace prosím zkontrolujte úplnost dodávky. V případě, 
že dodávka není úplná, obraťte se na firmu ASIO, spol. s r. o. nebo na 
autorizovaného zástupce. 

9.4 Všeobecný postup instalace 

Při instalaci je nutné postupovat následujícím způsobem: 
 vybudujte základovou desku, 

 proveďte potřebné výkopy pro propojení mezi jednotlivými částmi ČOV, 

 proveďte potřebné výkopy pro uložení kontejneru na dmychadlo a rozvaděče se stojanem 
(v případě potřeby), 

 v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky, 

 uložte nádrž na základovou desku, 

 proveďte připojení přítokového a odtokového potrubí na kanalizaci, 

 instalujte kontejnery pro dmychadla, 

 instalujte dmychadlo do objektu nebo do kontejneru, 

 proveďte potřebná propojení mezi jednotlivými částmi ČOV, 

 proveďte položení kabelových chrániček mezi el. rozvaděčem a el. zařízeními ČOV, včetně 
protažení kabelů, 

 instalujte rozvaděč, 

 proveďte obetonování nádrže za současného napouštění nádrže čistou vodou, 

 proveďte betonáž stropní desky, 

 zkontrolujte těsnost nádrže a proveďte konečný zásyp výkopů zeminou, 

 po provedení instalace vyzvěte firmu ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaného zástupce k 
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. 
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10 VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY 
Vybudování základové desky zahrnuje: 

 výkop stavební jámy, 

 zhotovení základové desky. 

10.1 Výkop stavební jámy 

Stavební jáma musí mít půdorysné rozměry větší než je půdorys nádrže min. o 600 mm na 
každou stranu od nádrže ve všech směrech. 

10.2 Zhotovení základové desky 

Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí 
proti posunutí wp (mm) v ose z musí být minimálně C1z = 10 MN/m3. Rovinnost základové 
desky musí být v toleranci ±5 mm. 

 

Po dokončení základové desky proveďte měření rovinnosti a o provedení 
měření udělejte zápis. 

 

 

10.3 Zhotovení základové desky pro typ N/BETON 

Základová deska: 

 beton C20/25 

 tloušťka desky 200mm 

 2x KARI síť AQ50 (při horním i spodním okraji), krytí 40 mm 
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11 OSAZENÍ NÁDRŽE ČOV 
Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, provedení betonáže 
a zasypání zeminou. Možný způsob a postup odlišný pro jednotlivé provedení nádrží. 
 

 

 

Před zahájením práce zkontrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá 
provedení nádrže, kterou osazujete.  

Dbejte na to, aby při zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo 
k poškození přípojů do nádrže. 

11.1 Nádrž v klasickém provedení AS-VARIOcomp N 

Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním, případně s jiným statickým 
zajištěním dle projektové dokumentace. Při obetonování nádrže dodržujte následující postup: 

 při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, 

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

 současně s obetonováním plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody v nádrži byla vždy 
cca 200mm nad vrstvou betonu. 

 

Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení 
nádrže. 

11.2 Nádrž provedení N / S 

Čistírny do 50 EO mohou být za příznivých geologických a hydrogeologických podmínek 
v provedení samonosném. V tomto případě může být osazení nádrže provedeno pouze se 
zásypem zeminou. Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: 

 při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, 

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

 současně se zásypem plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu. 
 

 

 

Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál 
nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. 

Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení 
nádrže. 

11.3 Nádrž provedení N / PB-SV 

Jedná se o speciální úpravu nádrže, kdy je doplněná o vnější plášť, který simuluje ztracené 
bednění. Nádrže v tomto provedení je možné použít do míst s výskytem vyšší hladiny spodní 
vody. Prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm je osazen armovací výztuží. Tento prostor je 
nutné po osazení nádrže na základovou desku vybetonovat.  

Při vybetonování dodržujte následující postup: 
 betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění 

betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při 
hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi, 

 beton ukládejte po vrstvách rovnoměrně po celém obvodu nádrže, 

 pří betonáži dodržujte rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN 730035) VBS=0,2 m/hod; 
vibrace 10 %, 

 u provedení SV vybetonujte dno nádrže do výšky cca 150 mm a vyčkejte na zatuhnutí betonu, 

 beton ukládejte po vrstvách max. 500 mm rovnoměrně po celém obvodu nádrže, 

 po vytuhnutí vždy vybetonujte další vrstvu až po strop nádrže, 

 při betonování stropní desky je nutné podepřít strop nádrže, 

 proveďte vodotěsnou izolaci betonového stropu (např. nepropustnou stavební fólií), 

 obetonujte komínky nádrže. 
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Vždy použijte beton předepsaný v projektové dokumentaci (standardně 
tř. B 35/45.  

Proveďte vodotěsnou izolaci celého stropu nádrže. Bez tohoto opatření 
může srážková voda vniknout do prostoru mezipláště a tlakem poškodit 
nebo zdeformovat plastovou nádrž. 

Při betonování stropní desky podepřete strop nádrže, jinak hrozí propadnutí 
nádrže pod tlakem betonové směsi. 

11.4 Nádrž provedení N / BETON 

Čistírny N/BETON jsou v provedení samonosném. Možno osadit pod HSV bez dodatečných 
opatření, viz typové výkresy. V tomto případě může být osazení nádrže provedeno pouze se 
zásypem zeminou. Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: 

 při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, 

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

Na prefabrikované dno nádrže osazujte prefabrikovanou zákrytovou desku, dle následujícího 
postupu (neplatí pro velikost 30-50 EO): 

Varianta 1: 
 Očistěte plochu spoje od prachu a nečistot. 

 Na celou délku spoje se nanese montážní PU pěna (např. Soudafoam Mega 70 gun – výrobce 
Soudal). 

 Vzhledem k rychlému vytvrzování PU pěny nesmí dojít k velké prodlevě s montáží dalšího 
dílce nádrže. 

 Přebytečná pěna se vmáčkne do hloubky 5-10mm. 

 Pokud pěna nelze zatlačit, tak se ořízne. 

 Do spáry se štětcem nanese penetrační nátěr na polyuretanové bázi (např. Primer 100 – 
výrobce Soudal). 

 Po aplikaci penetračního nátěru se musí vyčkat min. 60 minut (max. však 4 hodiny). 

 Spára se dotmelí elastickým polyuretanovým tmelem (např. Soudaflex 40 FC – výrobce 
Soudal). 

 

Varianta 2: 
 Očistěte plochu spoje od prachu a nečistot. 

 Na celou délku spoje položte těsnící bobtnavý pásek. 

 Osaďte víko. 
 

Na prefabrikovanou zákrytovou desku osazujte samonosné plastové komínky dle 
následujícího postupu: 

 Přiloží se komínky s předvrtanými otvory. 

 Poznačí se místa otvorů na zákrytovou desku. 

 Otvory se vyvrtají a vyčistí (vyfoukají). 

 Natlučou se kotvy. 

 Nanese se vrstva polybutylenového plastického tmelu. 

 Osadí s e komínek. 

 Přes podložky se komínek přišroubuje. 
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12 OSAZENÍ A PROPOJENÍ ČÁSTÍ ČOV 
Osazení a propojení zahrnuje dle varianty ČOV : 

 osazení kontejnerů na dmychadla (v případě potřeby), 

 osazení nebo umístění rozvaděče, 

 umístění dmychadla a jeho propojení s nádrží ČOV, 

 uložení kabelů pro přívod el. energie a jejich připojení. 

12.1 Osazení kontejnerů pro dmychadla 

Kontejner uložte do vyhloubené jámy na tvrdou podložku (cihly, beton) a po provedení 
připojení zasypte zeminou. 

 

Kontejner uložte na místo stanovené dle projektové dokumentace. 

Kontejner smí být umístěn max. 7 m od nádrže ČOV. 

12.2 Osazení rozvaděče 

Standardní rozvaděč 

Rozvaděč zavěste běžným způsobem na zeď uvnitř objektu nebo venku na obvodovou zeď.  

 

Rozvaděč není chráněn zámkem proti otevření, proto je třeba zamezit 
přístupu cizích osob (zejména dětí!). 

Rozvaděč se stojanem: 

Stojan osaďte do vyhloubené jámy a jeho patky zalijte betonovou směsí. Před provedením 
zásypu zeminou a zabetonováním, je nutné položit kabelové chráničky. 

 

Při použití rozvaděče bez zámku je třeba zamezit přístupu cizích osob k 
rozvaděči (zejména dětí!). 

12.3 Umístění dmychadla a jeho propojení s nádrží ČOV 

Dmychadlo umístěte na rovnou plochu do objektu v blízkosti rozvaděče nebo do kontejneru a 
proveďte propojení přívodu vzduchu do nádrže ČOV a propojení el. kabelů. Prostup přívodu 
vzduchu do objektu proveďte v souladu s projektovou dokumentací nebo běžným způsobem 
používaným při stavebních pracích.  

 

 

Při umístění dmychadla do objektu ověřte, zda má objekt zajištěn 
dostatečný přívod vzduchu (vzduch je z objektu odváděn do nádrže ČOV).  

Dmychadlo smí být umístěno max. 7 m od nádrže ČOV. 

12.4 Uložení a propojení kabelů 

Kabely uložte v kabelových chráničkách do připravených výkopů v souladu s projektovou 
dokumentací a proveďte jejich připojení do rozvaděče, kontejneru na dmychadlo a případně 
svorkovnic v nádrži ČOV. Způsob zapojení pro jednotlivé jmenovité velikosti a varianty ČOV 
vyplývá z příslušné Technické specifikace. 

 

Pokud je to vyžadováno národními předpisy, musí být před uvedením ČOV 
do provozu provedena výchozí revize elektro pro celou ČOV. 
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12.5 Nákresy pro osazení a propojení 

 

 

      
   

Uložení vedení vzduchu může být provedeno v chráničce nebo přímým vedením potrubí 
(větší dmychadla). Některá dmychadla jsou opatřena přírubou pro napojení výtlaku. Více 
v samostatné dokumentaci k dmychadlu dle typu uvedeném v Technické specifikaci. 

Osazení a připojení kontejneru na dmychadlo: 

 

 

 
 

 

 

 

Kontejnery pro dmychadla typu Airmac, Secoh nebo Rietchle jsou včetně zásuvek. Ostatní 
typy dmychadel se zapojují přímo do svorkovnice na dmychadle. 

  

zemina 

 

štěrkopískový 
obsyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chránička 
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vodotěsná zásuvka 
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Uložení přívodu vzduchu do nádrže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení přívodu vzduchu k dmychadlu 
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12.6 Stavební připravenost před zprovozněním ČOV 
1. Zhotovena základová deska. 
2. Obetonování včetně armování dle PD včetně dopouštění čistou vodou. 
3. NAPOJENÍ NÁTOKU A ODTOKU. 
4. PROSTUPY V OBBETONOVÁNÍ NA PLASTOVÉ POTRUBÍ OD DMYCHADEL. 
5. Osazení šachet na DM včetně základové desky. 
6. Chráničky včetně el. kabelů mezi el. RO a DM. 
7. Natažený hlavní přívodní el. kabel. 
8. Pověšené el. RO. 
9. Zajištění obsluhy na zaškolení. 
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13 ZPROVOZNĚNÍ ČOV 
Zprovoznění provádí firma ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce. Zprovoznění 
zahrnuje: 

 kontrolu správnosti instalace ČOV, 

 seřízení jednotlivých částí ČOV, 

 zaškolení budoucí obsluhy, 

 předání technické dokumentace ČOV. 
 

Zprovoznění a zaškolení obsluhy je písemně zadokumentováno v "Předávacím a montážním 
protokolu". Okamžikem zprovoznění je ČOV předávána provozovateli. 

 

 

V době před zprovozněním není možné ČOV provozovat. 

Zprovoznění musí být zadokumentováno v "Předávacím a montážním 
protokolu". 

13.1 Technická dokumentace 

V rámci zprovoznění je uživateli předávána následující technická dokumentace: 
 návrh provozního řádu s návodem pro použití ČOV, 

 záruční list, 

 protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže čistírny, 

 provozní deník, 

 návod pro použití dmychadla (dmychadel), 

 dokumentace dávkovacího zařízení na snížení obsahu fosforu (u varianty P). 

13.2 Podmínky zprovoznění 

Pro úspěšné zprovoznění ČOV je nutné dodržet následující podmínky: 
 ČOV musí být správně nainstalovaná, 

 musí být zajištěn přívod el. energie k ČOV, 

 musí být zajištěny všechny propojení v rámci stavebních prací, 

 musí být přítomná budoucí obsluha, 

 musí být přítomná osoba oprávněná převzít technickou dokumentaci čistírny (v případě, že je 
odlišná od obsluhy). 
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14 MANIPULACE, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

 

Při převzetí ČOV prosím zkontrolujte úplnost dodávky dle dodacího listu. 
V případě, že dodávka není úplná, obraťte se na firmu ASIO spol. s r. o. 
nebo autorizovaného zástupce. 

14.1 Manipulace 

S nádrží je možné manipulovat 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 
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. 

Pro verze N/BETON platí, že všechny díly prefabrikovaných nádrží jsou z důvodu 
jednoduché a snadné manipulace osazeny závitovými úchyty nebo úchyty s kulovou hlavou. 
Tyto úchyty slouží k osazení nádrží za pomocí manipulačních prostředků. 

Délka nádrže 
minimální 

délka lan (m) 

3080 3,9 

3580 4,3 

4080 4,7 

4580 5,1 

5080 5,6 

5580 6 

6080 6,5 

6380 6,7 
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14.2 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. 

14.3 Skladování 

Před instalací nádrž uložte dnem na rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte, aby nedošlo 
k jejímu poškození nebo pádu osob do nádrže. 

 

Při skladování delším než dva měsíce zajistěte, aby byla nádrž stíněna proti 
slunečnímu záření, protože plast není opatřen stabilizátorem proti 
UV záření.  
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15 OBSLUHA A ÚDRŽBA 
Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zapnutí je však nutné 
provádět její pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti dle následující tabulky.  

 
 

Činnosti nutné pro zajištění správného chodu čistírny 
 

interval činnosti 
název činnosti 

orientační 
časová 

náročnost denně týdně měsíčně pololetně jiný interval 

x     
kontrola funkce dmychadla (bez otevření nádrže 

ČOV) 
cca 5 min. 

x     kontrola funkce čerpadla (varianta „Pump“) cca 5min. 

 x    vizuální kontrola čistírny cca 10 min 

  x   čištění vzduchového filtru dmychadla cca 10 min. 

    ročně výměna lamel (v případě lamelového dmychadla) cca 20 min. 

  x   kontrola aktivovaného kalu cca 10 min 

  x   odvodnění provzdušňovačů cca 5 min. 

   x  odkalování („fekálování“) cca 60 min. 

    dle potřeby odkalení aktivačního prostoru cca 10 min. 

    dle potřeby čištění stěn nádrže a odtokového žlabu cca 10 min. 

    dle potřeby 
čištění hladiny dosazovacího prostoru (u základní 

varianty  
cca 5 min. 

    dle potřeby odběr vzorků cca 10 min. 

Celková časová náročnost obsluhy je cca 45 hod. za rok. Podrobné pokyny pro obsluhu 
a údržbu jsou uvedeny v „Návrhu provozního řádu a návodu pro použití“. Tato dokumentace 
je předávána provozovateli ČOV při jejím zprovoznění.  

15.1 Kvalifikace obsluhy 

Obsluhu a údržbu mohou provádět osoby bez zvláštní odborné kvalifikace. Budoucí obsluha 
je zaškolena při zprovoznění ČOV. 
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16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

16.1 Rozsah dodávky 

vystrojená nádrž ČOV se zatepleným plast-hlinikovým víkem  ano  ne   dle objednávky 

dmychadla        ano  ne   dle objednávky 

kontejner pro dmychadlo      ano  ne   dle objednávky 

rozvaděč        ano  ne   dle objednávky 

stojan na rozvaděč       ano  ne   dle objednávky 

nosič biomasy        ano  ne   dle objednávky 

dávkovací zařízení na snížení obsahu fosforu    ano  ne   dle objednávky 

protihluková výstelka do šachet pro dmychadla    ano  ne   dle objednávky 

signalizace chodu dmychadla      ano  ne   dle objednávky 

navyšující nástavec vstupních komínků     ano  ne   dle objednávky 

 

16.2 Návrhové parametry 

16.2.1 Vstupní parametry 
 

velikost 
ČOV 

počet EO 
jmenovitý denní 
průtok (m

3
/den) 

jmenovité látkové 
zatížení (kg 
BSK5/den) 

min. počet 
vyvážení kalu za 

rok 

30 25 - 33  3,75  –  4,95  1,5  –  1,98 3 

40 34 – 44  5,1 – 6,6  2,04 – 2,64 3 

50 45 - 55  6,75 – 8,25  2,7 – 3,3 3 

60 56 – 70  8,4 – 10,5  3,36 – 4,2 3 

80 71 – 90 10,65 – 13,5  4,26 – 5,4 3 

100 91 – 110 13,65 – 16,5  5,46 – 6,6 3 

125 111 – 135 16,65 – 20,25  6,66 – 8,1 3 

150 136 - 155  20,4 – 23,25  8,16 – 9,3 3 

16.2.2 Garantované odtokové parametry 

Standardně garantované hodnoty pro ČOV typové řady AS-VARIOcomp N. Jiné parametry 
jsou garantovány po individuální konzultaci s technologem firmy ASIO, spol. s r. o. na 
základě parametrů odpadních vod a čistírny. 

 
BSK5 (mg/l) (p/m) CHSK (mg/l) (p/m) NL (mg/l) (p/m) Pcelk (mg/l) (p/m) 

25 / 50 90 / 150 30 / 60 -* 

* … v případě doplněním dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu  2 / 4 

16.2.3 Způsob osazení nádrže do terénu 
 

provedení 
nádrže 

zelený  pás* 
prostor s dalším 

doplňkovým 
zatížením 

dno nádrže 
v hloubce vyšší než 
je max. hloubka Hz 

prostor s pojezdem 
vozidel 

hladina podzemní 
vody nad úrovní 
základové desky 

N /S ano ne ne ne ne 

N / N s s ne ne ne 

N / N SV s s s ne s 

N / BETON ano ne ne ne ano (nutný posudek)** 
* …. zásyp zeminou o měrné hmotnosti 1900 kg/m

3
, úhlem vnitřního tření 35°, 

**… Možno osadit pod HSV bez dodatečných opatření, viz typové výkresy. 
s … nutno provést dodatečné stavební úpravy (např. obetonování) 
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16.2.4 Rozměry a hmotnost 

* výška nádrže je bez komínku a poklopu 

 

 30-50 EO  60-150EO  

 
  

AS-VARIOcomp N 

velikost ČOV 
DN 

přítok / odtok 
délka x šířka x výška 

L x B x H (mm) 
výška vtoku / odtoku 

Hv / Ho (mm) 
hmotnost 

(kg) 

30 150 2000 x 2160 x 2980 2150 / 2050 1250 

40 150 3000 x 2160 x 2980 2150 / 2050 1400 

50 150 4000 x 2160 x 2980 2150 / 2050 1750 

60 200 4000 x 2160 x 2980 2650 / 2550 1900 

80 200 5000 x 2160 x 2980 2650 / 2550 2200 

100 200 6000 x 2160 x 2980 2650 / 2550 2450 

125 200 7000 x 2160 x 2980 2650 / 2550 2700 

150 200 8000 x 2160 x 2980 2650 / 2550 2950 
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* výška nádrže je bez komínku a poklopu 

 30-50 EO  60-150EO 

  

  

AS-VARIOcomp N/PUMP 

velikost ČOV 
DN 

přítok / odtok 
délka x šířka x výška 

L x B x H (mm) 
výška vtoku / odtoku 

Hv / Ho (mm) 
hmotnost 

(kg) 

30 150 3000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 1700 

40 150 4000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 1850 

50 150 5000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 2200 

60 200 5000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2350 

80 200 6000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2650 

100 200 7000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2900 

125 200 8000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 3150 

150 200 9000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 3400 
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AS-VARIOcomp N/BETON 

velikost ČOV 
DN 

přítok / odtok 
délka x šířka x výška 

L x B x H (mm) 
výška vtoku / odtoku 

Hv / Ho (mm) 
hmotnost 

(kg) 

30 150 2680 x 2180 x 2920 2210 / 2110 13200 

40 150 3080 x 2680 x 2920 2210 / 2110 16700 

50 150 3580 x 2680 x 2920 2210 / 2110 18250 

60 200 4080 x 2680 x 3110 2570 / 2470 23300 

80 200 4580 x 2680 x 3110 2570 / 2470 25600 

100 200 5580 x 2680 x 3110 2570 / 2470 30100 

125 200 6380 x 2680 x 3110 2570 / 2470 33700 

150 200 3580+4080 x 2680 x 3110 2570 / 2470 19300+21200 

* výška nádrže je bez komínku a poklopu 

 
 

 30-50 EO  60-150EO 
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16.3 Technologie ČOV 

16.3.1 Dmychadlo 1 

Prostředí pro umístění: AA 4, AB 4, AC 1, AD 2, AE 4, AF 2 
 

Velikost 
ČOV 

Typ* 
Příkon** 

(kW) 

Proud 

(A) 

Napětí 

(V) 

Emise 
hluku 
(dB) 

Vzduchu 
(l/min)*** 

30 AirMac DBMX150 0,25 1,2 230 48 125 

40 AirMac DBMX200 0,28 1,75 230 48 174 

50 AirMac DBMX250 0,46 1,8 230 55 212 

60 DRT-425 1,3 2,5 400 60 390 

80 SDB4075 0,75 1,98 400 49 450 

100 SDB4075 0,75 1,98 400 49 450 

125 SDB4075 0,75 1,98 400 49 450 

150 DRT-440 1,8 3,85 400 65 625 

* … konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů 
** … instalovaný příkon 
*** … dodávané množství vzduchu po tlakových ztrátách 

 
Dmychadlo 2 

Prostředí pro umístění: AA 4, AB 4, AC 1, AD 2, AE 4, AF 2 
 

Velikost 
ČOV 

Typ* 
Příkon** 

(kW) 

Proud 

(A) 

Napětí 

(V) 

Emise 
hluku 
(dB) 

Vzduchu 
(l/min)*** 

30 DB 40 0,045 0,44 230 37 45 

40 DB60 0,07 0,62 230 39 70 

50 DB 60 0,07 0,62 230 39 70 

60 DBMX80 0,11 0,63 230 45 83 

80 DBMX100 0,12 0,82 230 45 100 

100 DBMX150 0,17 1,2 230 48 115 

125 DBMX150 0,17 1,2 230 48 115 

150 DBMX200 0,23 1,75 230 48 150 

;* … konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů 
** … instalovaný příkon 
*** … dodávané množství vzduchu po tlakových ztrátách 

16.3.2 Kontejnery pro dmychadla 

kontejner Použití pro typ dmychadla 
Rozměr kontejneru* 

(mm) 

1 AirMac DB40, DB60, DBMX80, DBMX100 450 x 300 x 320 

2 AirMac DBMX150, DBMX200 450 x 450 x 350 

3 DRT-425, DRT-440 800 x 450 x 450 

4 SDB4075 Ø900 x 1000 

* … rozměr bez vyztužujících žeber 

16.3.3 Čerpadlo čerpací jímky 

Varianta ČOV typu AS-VARIOcomp N/PUMP je doplněna o kalové čerpadlo s těmito 
parametry: 

Typ* 
Příkon 

(kW) 

Proud 

(A) 

Napětí 

(V) 

Průtok 

(m
3
/hod) 

GDH-15F- 3 (1100W) 1,1 3 400 6 

* … konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů 
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16.3.4 Dávkovací čerpadlo 

Varianta ČOV typu AS-VARIOcomp N/P nebo AS-VARIOcomp N/PUMP P. Jedná se 
o variantu ČOV se zařízením pro srážení fosforu. Pro dávkování srážedla fosforu je použito 
následující dávkovací čerpadlo: 

Typ* 
Příkon 

(kW) 

Proud 

(A) 

Napětí 

(V) 

Průtok 

(l/hod) 

NKNSOO1HA110 0,015 0,6 230 1 

* … konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů 

Doporučená délka sání a výtlaku čerpadla je do 5 metrů. 

16.3.5 Provzdušňovače 

Velikost 
ČOV 

Typ elementu 
Počet 

elementů 
 Velikost 

ČOV 
Typ elementu 

Počet 
elementů 

30 

KAD-320 

2  80 

KAD-320 

6 

40 3  100 6 

50 3  125 6 

60 6  150 8 
 

16.3.6 Rozvaděč 

Rozvaděč je možné volit ve variantách: 

1) nástěnný, 
a. bez zámku (standardní dodávka) 
b. se zámkem 

2) se sloupovým stojanem pro osazení u ČOV: 
a. bez zámku se standardním otvíráním kličkou, 
b. se zámkem 

Prostředí pro umístění: AA 4, AB 4, AC 1, AD 4, AE 4, AF 2 

Typ ČOV 
Celk. instalovaný 

příkon (kW) 
Typ ČOV 

Celk. instalovaný 
příkon (kW) 

Krytí* 
Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem  

30 N 0,3 30 N/PUMP 1,4 IP 54/20 

Automatickým odpojením 
od zdroje, zvýšená 

předřazeným proudovým 
chráničem dle ČSN 
332000-4-41, ed. 2,  

krytím a izolací 

40 N 0,33 40 N/PUMP 1,43 IP 54/20 

50 N 0,53 50 N/PUMP 1,63 IP 54/20 

60 N 1,37 60 N/PUMP 2,47 IP 54/20 

80 N 0,82 80 N/PUMP 1,92 IP 54/20 

100 N 0,86 100 N/PUMP 1,96 IP 54/20 

125 N 0,86 125 N/PUMP 1,96 IP 54/20 

150 N 1,92 150 N/PUMP 3,02 IP 54/20 

* … platí pro klasickou variantu i pro variantu s vestavěnou čerpací jímkou (AS-VARIOcomp N/PUMP) 
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16.4 Možné dispozice ČOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 Nutné stavební a instalační práce (není součástí dodávky) 

16.5.1 Všeobecný rozsah stavebních a instalačních prací 
 

osazení nádrže do terénu     ano  
 

připojení kanalizace      ano  
 

osazení kontejneru do terénu      ano 
 

osazení rozvaděče       ano 
 

osazení stojanu na rozvaděč      při použití stojanu 
 

propojení mezi kontejnerem a nádrží     ano 
 

propojení mezi rozvaděčem a kontejnerem    ano 
 

přívod el. energiek rozvaděči     ano 

16.5.2 Přivod el. energie 

AS-VARIOcomp N 30,40 a 50EO: 

Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3Jx4;  230V/50Hz  TN-S 1+N+PE připojený do 
rozvaděče o maximální délce 50 metrů. 

AS-VARIOcomp N 60-150 EO a AS-VARIOcomp N/PUMP 30-150EO: 

Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 5Jx4;  400V/50Hz  TN-S 3+N+PE připojený do 
rozvaděče o maximální délce 50 metrů 

16.5.3 Propojení mezi rozvaděčem a kontejnerem 

pro dmychadla 230V: 

Kabel CYKY 3Jx1,5 připojený do svorkovnice dmychadla nebo zásuvky 230V v kontejneru. 

pro dmychadla 400V 

Kabel CYKY 4Jx1,5 připojený do svorkovnice dmychadla. 

16.5.4 Propojení mezi kontejnerem a nádrží 

Dle specifikace uvedené v návodu pro dmychadlo. 

umístění rozvaděče v objektu a dmychadla v plastovém 
kontejneru u nádrže 

 

nádrž ČOV 

 

 

 

 

 

kontejner s 
dmychadlem 

 

 
rozvaděč 

 

propojení mezi kontejnerem a 
nádrží (přívod vzduchu 

pomocí potrubí) 

 

propojení mezi rozvaděčem a 
kontejnerem (kabel pro přívod 

el. energie k dmychadlu) 

 

objekt  
(garáž, přístavek apod.) 

 

umístění rozvaděče a dmychadla v plastovém kontejneru u 
nádrže 

 

nádrž ČOV 

 

 

 

 

 

kontejner s 
dmychadlem 

 

propojení mezi 
kontejnerem a 
nádrží (přívod 

vzduchu pomocí 
potrubí) 

propojení mezi 
rozvaděčem a 

kontejnerem (kabel pro 
přívod el. energie 

k dmychadlu) 

rozvaděč se 
stojanem 

 

kabel pro přívod 
el. energie z 

objektu 
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16.5.5 Osazení rozvaděče 

Variantně zavěšení na zeď (rozvaděč bez stojanu) nebo osazení do stojanu (rozvaděč se 
stojanem). 
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17 OZNAČENÍ SHODY CE 

 

ASIO, spol. s r. o. 
Kšírova 552/45 
619 00 BRNO 

 

15 
 

 

EN 12566-3 
 

Název výrobku:  Balená domovní čistírna odpadních vod 

Použití:  Určená pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod 

Referenční kód výrobku:  AS-VARIOcomp N 
Materiál:       Polypropylen 

 

Účinnost čištění: 
 
Účinnost čištění při zkouškou 
zjištěném průměrném organickém 
denním zatížení  

BSK5 = 0,24 kg/d 

 

CHSK: .................... 85% 

BSK5: ..................... 96% 

NL: ........................ 90% 

 P: .......................... 97%* 

Ncelk.: ..................... NPD 

Čistící kapacita (měření): 

- jmenovité organické 
denní zatížení (BSK5)** 
 

- jmenovitý denní nátok (Qd)**     

 

 

 1,80 Ɩ 2,4 Ɩ  3,00  kg/d 

 4,5 Ɩ 6,0 Ɩ 7,5  m
3
/d 

Vodotěsnost (zkouška s vodou) ........................ Vyhovuje 

Únosnost ............................................................ Zásyp: 0.5 m 
 DRY 

Trvanlivost ......................................................... Vyhovuje 

Protipožární odolnost ...................................... Třída E 

Působení nebezpečných látek........................ NPD 

 
  

** dle typu (velikosti) čistírny 30 Ɩ 40 Ɩ 50 

* platí jen pro typ čistírny AS-VARIOcomp N P 



 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp N 
Projekční a instalační podklady  

 

46 

 

ASIO, spol. s r. o. 
Kšírova 552/45 
619 00 BRNO 

 

15 
 

 

EN 12566-3 
 

Název výrobku:  Balená domovní čistírna odpadních vod 

Použití:  Určená pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod 

Referenční kód výrobku:  AS-VARIOcomp N/BETON 
Materiál:       Beton 

 

Účinnost čištění: 
 
Účinnost čištění při zkouškou 
zjištěném průměrném organickém 
denním zatížení  

BSK5 = 0,24 kg/d 

 

CHSK: .................... 85% 

BSK5: ..................... 96% 

NL: ........................ 90% 

 P: .......................... 97%* 

Ncelk.: ..................... NPD 

Čistící kapacita (měření): 

- jmenovité organické 
denní zatížení (BSK5)** 
 

- jmenovitý denní nátok (Qd)**     

 

 

 1,80 Ɩ 2,4 Ɩ  3,00  kg/d 

 4,5 Ɩ 6,0 Ɩ 7,5  m
3
/d 

Vodotěsnost (zkouška s vodou) ........................ Vyhovuje 

Únosnost ............................................................ Zásyp:  
 WET 

Trvanlivost ......................................................... Vyhovuje 

Protipožární odolnost ...................................... Třída A1 

Působení nebezpečných látek........................ NPD 

 
  

** dle typu (velikosti) čistírny 30 Ɩ 40 Ɩ 50     

* platí jen pro typ čistírny AS-VARIOcomp N P 
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18 POZNÁMKY
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