
AS-PUMP SEP
Separační čerpací stanice

Provozně jednoduchá a spolehlivá čerpací stanice, která díky separaci pevných částic zabraňuje 
ucpávání čerpadel a tím značně redukuje požadavky na případný servis. Navíc svou koncepcí 
umožňuje snadný přístup k jednotlivým částem modulů čerpadla a tím získává na popularitě 
oproti konvenčním čerpacím stanicím. 

AS-PUMP SEP se skládá ze dvou separátních okruhů se společným retenčním modulem. 
Každý okruh je vybaven samočistícím separátorem pevných částic. 

• AS-PUMP SEP ETS – nerezový separační modul pro průtoky do 36 m3/h
• AS-PUMP SEP ESS – nerezový separační modul pro průtoky 36-250 m3/h
• AS-PUMP SEP ESS PE – integrovaná separační čerpací stanice z HDPE

Provedení čerpacích stanic

• Jednoduchá obsluha a údržba 
• Snadný přístup k technologickým částem a údržba bez nutnosti přerušení provozu  

čerpací stanice
• Nízké operační a provozní náklady
• Eliminace zápachu 
• Kvalitní nerezové provedení ETS a ESS (svary ošetřené mořením a pasivací)
• „Plug and play“ dodávka u varianty ESS PE snižující instalační čas na stavbě na úplné minimum
• Možnost návrhu separační čerpací stanice s čerpadly dle vlastního výběru
• Vyšší životnost čerpadel díky ochraně před vnikem pevných částic pomocí samočistícího 

separátoru pevných částic

Výhody

ESS-PE

Q = 1 – 200 m3/h

ESS

Q = 1 – 250 m3/h

ETS

Q = 1 – 36 m3/h
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Princip provozu separační čerpací stanice by se dal rozdělit do dvou fází.

Princip provozu

Fáze 1 Fáze 2

Fáze 1 – nátok
Odpadní voda natéká do separační čerpací stanice skrze kolektor a protéká přes rozdělovací komoru, ve které se dělí do dvou separátních 
větví. Vhodně zvolená konstrukce rozdělovací komory minimalizuje riziko ucpávání. Pro inspekci rozdělovací komory bez nutnosti přerušení 
provozu slouží inspekční okénko. Odpadní voda dále protéká přes separátor hrubých nečistot (shrabků). Následně se odpadní voda 
odseparovaná od hrubých shrabků začíná akumulovat v retenčním modulu.

Fáze 2 – čerpání
Jakmile množství akumulované vody v retenční nádrži dosáhne maxima, jedno z čerpadel je spuštěno a začne odčerpávat odpadní vodu 
se všemi nečistotami včetně shrabků zachycených na separační mříži. Konstrukce separační mříže zajišťuje samočistící efekt. Spouštění 
jednotlivých čerpadel je řízeno automaticky a probíhá střídavě.

Separační čerpací stanice jsou navrhovány na míru každé zakázce.


