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                  Otto Graf s.r.o. 
                Ulice Carl-Zeiss 2-6 
 
                  D-79331 Teningen 
                  Tel.: + 49 (0) 7641 / 589 – 0 
                  Fax.: + 49 (0) 7641 / 589 - 70 
 

  
 
 
Nová řídící jednotka KLARO ZKplus se schopností rozeznání nižšího zatížení  
 
Nová řídící jednotka Klaro je řízena v závislosti na skutečném přítoku odpadní vody. 
Při nízkém přítoku odpadní vody sama přepne do prázdninového provozu a tím šetří 
náklady na energii. Přitom úspěšně probíhá koncepce „žádná elektřina, pohyblivé díly 
nebo senzory v odpadní vodě“. Zásobník čističky a jeho stavební díly jsou 
v porovnání k nastupující verzi v nezměněném stavu. Pomocí snímače tlaku kontroluje 
řídící jednotka naplněnost v zásobníku. Doplňková funkce umožňuje při delších 
pauzách zásobování bakterií výživou v SBR reaktoru. 
 
Upozornění: při dodání zařízení není měření aktivováno. Nemůže být spuštěna ani 
při ručním provozu. Řídící jednotka pracuje s časově řízeným programem. Měření 
naplněnosti musí být nastaveno a kalibrováno na místě.  
 
Uvedení do provozu 
 
 
 
První komora (SS/zásobník), ve které se 
nachází přečerpávací násoska, musí být 
naplněna vodou do výšky, ve které má 
probíhat čistící cyklus. Stav vody je závislý 
na tvaru zásobníku a na množství 
připojených uživatelů (EW). Doporučené 
výšky v zásobníku a/ nad minimálním 
stavem vody v zásobníku s různým počtem 
uživatelů a použitým zařízením jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

                                                                      

 
 
 
Doporučené maximální výšky v zásobníku a/ a v kalovém nádrži/zásobníku: 
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 Klaro Quick Klaro Easy/Classic 

Počet obyvatel 4 6 8 4 6 8 10 12 16 20 25 35 

Typ (m3) 3,7 4,5 6,5 2,65 2,65 2,65 2x    
3,7 

2x   
4,5 

2x   
6,5 

4x   
3,7 

4x   
4,5 

4x   
6,0 

a (cm) 12 16 17 6 12 15 17 16 17 15 16 17 
 
Klaro: kulatá nádržka z betonu 
 
SBR - komora Půlkruh ø 200 cm Půlkruh ø 250 cm 

Počet obyvatel 4 6 8 4 6 8 12 16 

a (cm) 10 15 20 6 9 12 18 24 
 
1. krok: Kalibrace snímače tlaku 
 
Kalibrace snímačů (čidel) je pro první uvedení do provozu nezbytně nutná. Projděte 
pečlivě body následujících řády: 
 
  
 

 
 

 
 

 
                            
 
 

Jděte k bodu nabídky „Zadání servisního 
kódu“, stiskněte tlačítko ←׀  a zadejte po 
vybídnutí následující kód: 9 9 9 9 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
Zvolte pomocí tlačítek (← →) 
„Kalibrace ano“ a potvrďte tlačítkem  ←׀ 
a zahájíte kalibraci. 
 
 
 
 
 
 
Následují automaticky tři měřící kroky. 
 
 
 
 
Zde zadejte aktuální vámi změřenou 
hloubku b komory 1 (měřeno ode dna až 
k hladině) a potvrďte ←׀. 

           
    Servisní kód – Service Code 
 
              Zadání - Eingabe 

           
     Kalibrace? – Kalibrierem? 
 
                                    Ne - nein 

           
   Měření běží – Messung  läuft    
 
                                     

           
Aktuální zadání–Eingabe aktuell 
                                     
Stav hladiny:  Füllstand: 0 0 0 cm
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Udaná míra určuje odstup c ode dna 
nádrže k násosce, kterou se vhání 
vzduch. Zvolte tlačítky (← → ) uložit 
ano a potvrdit ←׀. Kalibrace je tímto 
ukončena a můžete nabídku opustit 
tlačítkem ESC. 
 

2. krok: Nastavení parametrů řízení  
 
Nastavení řídících parametrů pro měření naplněnosti je nutné pro korekční (opravu) 
funkci zařízení. Projděte pečlivě body následujících řády: 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
Jděte na bod nabídky „Zadání servisního 
kódu“, stiskněte tlačítko ←׀ a zadejte po 
vyzvání známý „normální“ servisní kód.   
 
 

                                                                 
                                                                                                 
 
bbbbbbbb                                                                         Zvolte pomocí tlačítka ← „nastavení 
                                                                                         měření naplněnosti a potvrďte tlačítkem 
Zvolte pomocí tlačítka                                        ←׀. 
 
 
                    
 
                                                                                           
                                                                                         Zadejte zde stav vody b, od kterého má 
nastartován         být nastartován čistící cyklus.             
tlačítkem   ←׀.                                                               Potvrďte tlačítkem ←׀.                                                 
                                                                                    
 
 
 
                                                                                          Zadejte pomocí klávesnice hodnotu 2  
                                                                             min a potvrďte tlačítkem ←׀. Potřebné  
                                                                             nastavení je tím ukončeno a nabídku  
                                                                             opustíte stisknutím tlačítka „ESC“. 
 
 
 
 
Kontrola funkčnosti 
 

           
 Uložit do paměti?-Abspeichern? 
 
     _ _ _ _  cm                 Ne - nein 

           
 Servisního kód – Service Code  
 
             Zadání - Eingabe 

           
         Měření naplněnosti -                
              Füllstandmessg 
 
          Nastavení - Einstellung 

           
         Naplněnost - Füllstand 
 
          Start od:        0 0 0 cm 

           
      Recirkulace - Rezirkulation 
 
                                            2 min 



Návod na uvedení do provozu Klaro se snímačem tlaku  
 

 4

Kontrola měření naplněnosti může být provedeno kontrolou také při ručním provozu. 
Pro to musíme nastavit přečerpávací násosku (uzávěr 1) číslem „1“. Řídící jednotka 
provede samostatné měření. Po uplynutí procesu zasvítí naměřená hodnota. Současně je 
měřen stav nabití baterie. Jestliže je málo nabitá, následuje paralelně s měřením 
upozornění na nízký stav nabití baterie. 
 
Vypnutí měření naplněnosti 
 
Pro vypnutí měření a pro opětovné proběhnutí na čase nezávislých cyklů musí být výše 
popsaný krok 2 opakován. Hladina vody b musí být nastavena na 0 cm. Recirkulace 
může zůstat nastavena na 2 min. 
 
Bezpečnost a hlášení poruch 
 
Když čidlo naměří pod 40 mbar, objeví se na displey hlášení: „Porucha: stav hladiny“. 
Zařízení v tomto případě přepne zpět do normálního provozu. Příčina je buď v nízké 
hladině vody v kalovém zásobníku, nebo v netěsnosti tlakového nebo měřícího vedení. 
Doporučujeme se v tomto případě obrátit na výrobce. 
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