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Vážené dámy,  
vážení pánové, 
 
velmi nás těší, že jste se rozhodli pro nákup moderního SBR – zařízení GRAF – Klaro 
Quick/Classic.  
GRAF – Klaro Quick/Classic je kvalitní výrobek, který naplňuje jako kompletní 
zařízení požadavky DIN 4261 – díl 2 jako plně biologické malé čistící zařízení. Chtěli 
bychom Vám dát několik následujících důležitých informací pro dlouhodobý a 
bezpečný provoz. 
 
SBR – zařízení je určeno k odvádění veškeré domácí odpadní vody. Odvádění ostatní 
odpadní vody (splašků), např. odpadní voda z restaurací a /nebo živnostenských 
podniků atd.,  je potom přípustná, když rozsah dimenzování zařízení  toto může 
zohlednit. 
Biocidy, toxicky působící nebo biologicky nestravitelné látky nemohou zařízení 
zatěžovat, neboť pro čištění odpadních vod brání důležitým bakteriím v činnosti a 
vedou k biologickým problémům v procesu čištění (detailní informace naleznete na 
dalších stránkách). 
V souladu s DIN 4261-1 musí být všechny komory/zásobníky provzdušňovány. 
V případě potřeby, je nutné přizpůsobit výkon provzdušňování a odvětrávání. Přitom 
jsou  ventilační zařízení nastavena tak, aby docházelo k přirozenému větrání (komínový 
efekt). 
 
Pro dosažení maximálního výsledku čištění je požadováno dodržení následujících 
provozně údržbářských nařízení. Návod naleznete na následujících stránkách. 
Prosíme Vás, aby jste následná doporučení  respektovali a důsledně si je dodržovali. 
Místo pro umístění řídící skříňky pro instalaci uvnitř musí mít suché, dobře 
odvětravatelné (sklep nebo garáž). Řídící skříňka by měla být při vnější instalaci na 
stinném  místě, aby v létě nedocházelo k přehřívání. Musí být trvale zajištěno, aby 
skříňka, především na straně přívodu vzduchu, nebyla ucpána a byla přístupná pro 
údržbářské práce. 
Přívod elektrické energie musí být trvale zajištěn. Prosíme dbejte na to, aby řídící 
skříňka byla dostatečně jištěna pojistkou (16 A). Elektrický spotřebič připojený ke 
stejnému jističi by mohl narušovat provoz.  
 
Rádi Vám kdykoli zodpovíme Vaše případné otázky a jsme s přátelským pozdravem, 
 
Váš Otto Graf, s.r.o., Teningen 
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1. Rozsah dodávky 
 
Čistící zařízení  se v podstatě skládá ze dvou součástí čistícího zásobníku a z řídící 
jednotky. Oba hlavní díly jsou společně spojeny v zemi uloženými vzduchovými 
hadicemi. Čistící zásobník je složen z umělohmotného zásobníku se 2 komorami nebo 
ze dvou umělohmotných zásobníků. 
V první komoře/v prvním zásobníku, kde se nachází úložiště kalů s plnící násoskou jako 
mamutí pumpa z HT – plastového materiálu s vlastním vzduchovým vedením (červený 
symbol/označení). 
Ve druhé komoře/ve druhém zásobníku se nachází: 

• 1 talířový provzdušňovač (membrána z EPDM, jemně perforována) s přívodem 
vzduchu přes přepadové potrubí, 

• 1 odtoková násoska jako mamutí pumpa z HT - umělohmotného materiálu 
s vlastním vzduchovým vedením (černý symbol/označení), 

• 1 sekundární kalová násoska z mamutí pumpy z HT – umělohmotného materiálu 
s vlastním vzduchovým vedením (bílý symbol/označení). 

 

 
 

Obrázek 1: vestavěné části a připojení vedení (dvoukomorové zařízení) 
 

Legenda k obr. č. 1: 



Návod na zprovoznění, provoz a údržbu SBR-čistícího zařízení GRAF Klaro Quick, Easy a Classic 

 5

 Ablaufheber – odtoková násoska 
 Überschußschlammheber – násoska pro převod nadbytečného kalu 
 Durchführung oter Schlauch – vedení červené hadice 
 4 Luftsschäuche im Kabelleerrohr DN 100 zum Schaltschrank mit Gefälle zum Behälter – 4 

vzduchové hadice v prázdné kabelové trubce DN 100 ke spínací skříňce s rozbočením 
k zásobníkům 

 Schlammspeicher/Puffer – kalová nádrž/náběr 
 WS max/min (Wasserstand) – stav vody max/min 
 Beschickungheber – plnící násoska 
 Ablaut DN 100 – odtok DN 100 
 Ablautheber – odtoková násoska 
 Membranbelüfter – membránový provzdušňovač 
 Überschußschlammheber – násoska pro převod nadbytečného kalu 
 Schwarzer Schlauch (Ablaufheber) – černá hadice (odtoková násoska) 
 Bauer Schlauch (Belüftung) – modrá hadice (provzdošňovač) 
 An Domschacht angeschlossenes Leerrohr DN 100 – na šachtici uzavřená prázdná roura DN 100 
 Weißer Schlauch (Überschußschlammheber) – bílá hadice (násoska pro převod nadbytečného kalu) 
 Durchführung Roter Schlauch – vedení červené hadice 
 Roter Schlauch (Beschickungheber) – červený hadice (plnící násoska) 
 Beschickungheber – plnící násoska 
 Zulauf DN 100 – přítok DN 100 

 
 
V řídící skřínce k montáži na stěnu ve vnitřním prostoru případně ve stojanu řídící 
skříňky k instalaci vně se nachází: 

• Nehlučný- a údržbu nevyžadující vzduchový kompresor 
• Jednotka elektromagnetických ventilů 
• Řízení odpovídající ustanovení VDE 0113-díl 1 a VBG 4 
• Několik připojovacích dílů a propojovacích prvků 
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2.  Funkce SBR - zařízení 

GRAF – Klaro QUICK/Classic je plně biologické malé čistící zařízení, které pracuje 
na principu SBR-metody. Zařízení se skládá v podstatě ze dvou stupňů (úrovní): 
kalová nádrž s integrovaným předzásobníkem a vrstva oživeného kalu v uzavřeném  
provozu (SBR – reaktor). 

 
Předřazený kalový zásobník s integrovaným nárazníkem(zarážkou) má následující 
funkce: 

• Ukládání primárního a sekundárního kalu, 
• Zachycování usazujících se látek a plovoucích látek, 
• Ukládání přítokové vody, 
• Vyrovnání výkyvu v množství a koncentraci přitékajícího proudu odpadní vody. 

Provoz čistícího zařízení probíhá řízení pomocí mikroprocesoru, který řídí 
kompresor a rozděluje vzduch pro různé násosky pomocí magnetického ventilu. 
Postup je řadou 5 pracovních kroků, které časově jeden po druhém probíhají a jsou 
několikrát denně opakovány (zpravidla 4-krát). 
 

 Pracovní krok 1:     Vsázka 
Ze zásobníku kalů je dočasně uložená surová odpadní voda vzduchovou tlakovou 
násoskou přiváděna do SBR reaktoru. Ta je tak uzpůsobena, že je čerpána jenom  
voda bez pevných látek. Pomocí speciální konstrukce násosek je garantován 
minimální stav vody v zásobníku kalů. V důsledku toho odpadá vymezení stavu 
vody pomocí dalších stavebních dílů (např. pomocí plováku). 
 

 Pracovní krok 2:     Provzdušňování 
V tomto pracovním kroku je odpadní voda 
provzdušňována a promíchávána. Provzdušnování 
probíhá prostřednictvím talířovitého 
provzdušňovače na dně nádrže. Provzdušňovací 
zařízení je zásobeno vzduchem z okolí z externě 
nainstalované řídící skříňky. K vytváření tlaku  
vzduchu je použit vzduchový kompresor. 
Provzdušňování je provozováno přerušovaným 
provozem.                                                                                                                                   
Provzdušňováním bude dosaženo současně dvou 
efektů: 
- mikroorganismy jsou zásobeny kyslíkem, který 
je potřebný k jejich činnosti při výměně látek a 
který je nutný pro odbourání odpadních látek, 

                                                    

 
 

       Obrázek 2: Talířový provzdušňovač 

- vzniká intenzivní kontakt mezi odpadní vodou a bakteriemi 
  

 Pracovní krok 3:     Usazovací fáze 
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Tento pracovní krok je klidovou fází, ve které se nekoná žádné provzdušňování. 
Živý kal se může usazovat  na principu gravitace (usazovací fáze). 
Vytváří se v horní části vrstva čisté vody a u dna vrstva kalu. Eventuelní vznik 
plovoucího kalu se nachází nad zónou čisté vody a je zadržen pomocí konstrukce 
násosek a odtoků. 
 

 Pracovní krok 4:     Odvod čisté vody 
V této fázi je odčerpána biologicky vyčištěna odpadní voda (čistá voda) z SBR – 
stupně. Tento děj nastane pomocí stlačeného vzduchu na principu mammutpump 
(tlaková vzduchová násoska). Násoska je uspořádána tak, že je čerpána pouze 
voda bez pevných částic. Konstrukce násosky je tak uzpůsobena, že bude dodržen 
v SBR stupni minimální stav vody bez dalších stavebních dílů. 
 

 Pracovní krok 5:     Odvod nadbytečného kalu 
V tomto pracovním kroku je zpět odveden pomocí tlakové vzduchové násosky 
přebytečný živý kal z nádrže SBR – reaktoru do nádrže zásobníku kalů a tam 
nahromaděn (skladován). Tento přebytečný kal je odsát ze dna zásobníku. 
Po ukončení tohoto 5. pracovního kroku  může nově začít čistící proces 
pracovním krokem 1. 
 
Denně mohou být odpracovány zpravidla 4 výše popsané cykly. Individuální 
nastavení spínacích časů a počtu cyklů lze po rozhovoru s Otto Graf s.r.o. Toto 
přizpůsobení smí být provedeno pouze autorizovanými odbornými údržbářskými 
firmami. 
 
Navíc existuje možnost změnit (přejít) ručně nastavení na prázdninový provoz. 
Prázdninový provoz je silně redukovaný provoz zařízení v delších periodách bez 
přítoku odpadních vod. 
 
Zařízení může být vybaveno přídavným zařízením pro odběr vzorků. Toto 
zařízení je provedeno tak, že je bude připojena šachtice z PVC – KG – tvarovek 
na odtokovou  rouru druhého Klaro – Quick/Classic – zásobníku (SBR – 
reaktoru). Zde může být provedeno během pracovního kroku „Odvod čisté vody“ 
zkušební měření na výtoku, eventuelně může být vzorek načerpán na spodním 
díle zkušební měřící šachty. 
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3.   Řídící a strojní skříňka 
Všechny mechanické a elektrické stavební díly zařízení jsou zabudovány ve strojní 
skřínce. Skříňka pro vnitřní instalaci je složena z pískované kovové skříňky, pro 
venkovní instalaci jsou díly vmontovány do plastového pilíře. Skříňka obsahuje jak 
řídící jednotku, tak všechny potřebné strojní díly. Skříňka se otevírá pomocí 
přiloženého klíče tak, že klíč se otáčí ve směru hodinových ručiček. 

3.1  Technická konstrukce 
Jednotlivé stavební díly strojní části jsou: 

• nehlučný vzduchový kompresor 
• ventilová jednotka se 4 magnetickými ventily k rozdělení vzduchu pro 

provzdušňování a provoz nasávání pomocí vzduchových tlakových 
násosek (vsázka, odtok, vracení kalů), 

• řízení pro automatický provoz s přednastavenými pracovními rytmy.  
Řízení se zařízením pro automatický provoz a kontrolu zařízení je u 
vnitřních skříněk namontováno na dveře skříňky 

• chladící větrák (jen u zařízení s rotačním ventilátorem). 
    Z vnějšku rozpoznatelné stavební díly řídící části jsou: 

• klávesový blok k obsluze řízení 
• ukazatel z tekutých krystalů pro hlášení provozního stavu a poruchových 

hlášení 
• 1 světelná dioda (provozní kontrolka) k optickému ukázání stavu 

provozu (zelená/červená) 

3.2  Kovová skříňka pro vnitřní instalaci 
Technická skříňka je připravena pro montáž na stěnu. Je třeba ji pevně 
přišroubovat na suché, prachu zbavené a větrané 
místo na stěně. Proto se předtím musí na zadní stranu 
skříňky připevnit přiložené držáky na zeď. V blízkosti 
skříňky se musí nacházet zásuvka na 230 V (16 A, 
jistič). Na pravé straně je přívod napětí s hlavním 
vypínačem a větrací mřížkou. Na levé straně jsou 
hadicové přípojky a rovněž větrací mřížka. Skříňka 
musí zůstat kdykoliv volně přístupná, zvláště větrací 
otvory se udržují trvale volné. Čtyři větrací hadice se 
musí zkrátit na potřebnou délku a připevnit na 
technickou skříňku. Při připojování je nutné dbát na to,      Obr. 3. Řídící skříňka 
aby hadice byly připevněna na správná hrdla. 
V podstatě jsou spojeny koncovky stejné barvy jedna s druhou a musí být 
upevnění hadic fixováno svorkou.  
Poté, co jsou hadice položeny a připojeny, musí být prázdná roura 
plynotěsně uzavřena nasazeným těsněním nebo PU-pěnou, tak že je míšení  
plynů přes tuto rouru vyloučeno.                                                                                        
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3.3  Umělohmotný stojan k venkovní instalaci  
Umělohmotný stojan pro venkovní instalaci je třeba zasadit do země až ke 
značce, která je na přední straně skříňky (viz návod na montáž umělohmotného 
stojanu). Pro to je potřebný hluboký výkop. 
Pro výměnu větrací mřížky na zadní straně stojanu musí být ponechán  
volný prostor alespoň 10 cm. Stanoviště by 
mělo být chladné a během letních měsíců 
chráněno před slunečním zářením. 
Čtyři vzduchové hadice jsou přivedeny do 
skříňky pomocí do země uložených 
prázdných rour, které jsou přivedeny pod 
skříňkou. Vzduchové hadice jsou zkráceny 
na potřebnou délku a napojeny na příslušná 
hrdla. Jsou v podstatě propojeny spolu se 
stejně barevnými přípojkami a hadicovými 
svorkami připevněny. Na závěr je výkop z 
vnějšku šachty zasypán, tak že stojan stojí 
pevně a kolmo v zemi. 
 
 
Poté, co jsou hadice položeny a 
připojeny, musí být prázdná roura 
plynotěsně uzavřena nasazeným 
těsněním nebo PU-pěnou, tak že je 
míšení  plynů přes tuto rouru vyloučeno. 
 
 

                                                     

 
 

Obr. č. 4 Řídící skříňka pro vnější instalaci  
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4. Uvedení malého čistícího zařízení do provozu  
 
Při uvedení zařízení do provozu (to znamená po ukončené montáže) jsou oba zásobníky, 
pokud se tak již nestalo, naplněny plně vodou. Pozor!  Kalová nádrž a SBR – reaktor spolu 
nekomunikují, musí být naplněny samostatně (jednotlivě). 

  4.1.   Uvedení skříňky do provozu 
 

Poté co bude zařízení připojeno k elektrické síti, přepněte hlavní vypínač do 
polohy „1“. 
Zařízení provede krátký automatický test, který trvá několik vteřin a přechází 
potom do normálního provozu (automatického). Během automatického testu 
zasvítí na krátký čas ukazatel „SYSTÉM TEST … OK“, verze programu a sériové 
číslo řídící jednotky. 
Poté bude vždy ukázán na ukazateli tekutých krystalů momentální stav zařízení. 
Je třeba provést zkoušku funkčnosti řízení, tří násosek a provzdušňování. Toto 
může být provedeno použitím ručního provozu. → Funkce násosky je možná jen 
při naplněných zásobnících. 
Po úspěšné zkoušce je zařízení zpětně nastaveno do automatického provozu. 
 

       4.2.   Reakce zařízení při vypnutí (odpojení) napájecího zařízení 
 

Jakmile zařízení nebude zásobeno proudem (porucha dodávky proudu, vypnutí 
hlavního spínače), je toto signalizováno řídící jednotkou na napětí nezávislém 
integrovaném hlásiči výpadku energie přerušovaným tónem až 8 hodin 
v intervalu 10 vteřin (více k hlášení poruch proudu naleznete v kapitole 6.1.3). 
Jestliže je zařízení odpojeno od napájení (např. při výpadku elektrického 
proudu), zůstanou nastavení a počítané provozní hodiny uloženy v paměti řídící 
jednotky. 
Když je obnoven přívod elektrického proudu, následuje samostatné spuštění 
zařízení, jak již bylo popsáno.  
=> Důležité upozornění: 
Pokud je zařízení odpojeno od napájení déle než 24 hodin, je čištění odpadních 
vod nemožné a nebo pouze silně omezeno. 
 

4.3.  Obsluha zařízení 
 

Obsluha zařízení probíhá přes řídící jednotku na dveřích skříňky (popřípadě 
uvnitř venkovní skříňky). Umožňuje nastavení provozních parametrů, ukazatelů 
provozního stavu a vyhledávání parametrů zařízení jakož i programování 
provozních časů. U vnitřních ovládacích skříněk pro obsluhu zařízení není 
potřeba otevírání skříňky.  
Pomocí displeye  jsou zobrozovány tyto parametry:  

• počítadlo provozních hodin 
• optická a akustická kontrola 
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• ukazatel poruch 
   
Následující obrázek ukazuje strukturu obsluhy: 
 
 
 

 
 
                                                    Obr. č. 5: Ukázka obsluhy řízení 
 
Ukazatel provozního stavu 
Provozní stav zařízení je zobrazován buď světelnou diodou (červená /zelená) a 
jako text na display. 
           Zelená:            Provoz 
           Červená:         Porucha 
 
Ukazatel tekutých krystalů (dispay) 
V normální provozním stavu (provzdušňovací režim) ukazuje display 
následující: 
 

                            
 

           
           Provzdušňování 
 
                             08.39 m 
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Při automatickém provozu je na display aktuální pracovní fáze a zbývající čas 
této pracovní fáze. 
 
Při poruše se na display znázorní hlášení, který díl je v poruše (např. porucha 
kompresoru). 
 
  
=> Důležité upozornění: 
    Postup při poruše je podrobněji popsán v bodě 6. 
 
    Obsluha řízení probíhá pomocí tří tlačítek 

 
 
 
 
                   
 
 
  

 

                                                    
                                                                    Obr. č. 6: Ukázka tlačítek a display 
 

 

Ukazatel Obsazení 
klávesnice Funkce 

 

Zadávací 
tlačítko (volba)

Výběr způsobu provozu, potvrzování 
výběru  

 

Listování 
(vpřed) 

Ukazatel druhů provozů a 
vyhledávání, přijetí hlášení chyb  

 

Listování 
(zpět) 

Ukazatel druhů provozů a 
vyhledávání 

 
                                                                    Obr. č. 7: Popis tlačítkového bloku 
 
 
 

4.4. Vyhledávání provozních časů, ruční obsluhy, datum/čas,   

           
           Provzdušňování 
 
                              01.08m 
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         prázdninového provozu, servisní nabídky. 
 

V automatickém provozu můžete spustit různá vyhledávání. Stiskem tlačítka  
  se dostanete do první úrovně ovládání. Nyní můžete oběma tlačítky (  

) vyvolat jednotlivá vyhledávání: 
 

Stav 
provozu 
Zbývající 
čas 

Provozní 
čas 
Stav 
počitadla 

Ruční 
provoz 
Funkce 

Datum 
Čas 

Prázdniny 
Nastavení 

Servisní 
kód 
Zadání 

Opuštění 
nabídky 

                                                                                                 → Přístupné pouze 
                                                                                                      odborné obsluze 

 
4.4.1. Vyhledávání provozních časů 

 
Stiskněte tlačítko . Na display se objeví: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při opětovném stisknutí tlačítka  můžete provozní časy pro uzávěry (ventily 1 
až 4) postupně vyvolat pomocí tlačítek  . Potom se objeví všechny 
provozní časy. 
Jedním stiskem tlačítka  se dostanete zpět na ukazatele provozních časů. 
Stiskem tlačítka  se dostanete do nabídky „ručního ovládání“. 
 

4.4.2. Ruční ovládání 
 

Stiskněte tlačítko , použijte tlačítko , až se na display objeví následující 
sdělení: 
 

 
 
 
 
 
 

           
           Betr. Std (prov. čas) 
 

Anzeigen (ukázat) 

           
Hand (ruční) 

 
Betrieb (ovládání) 
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Při novém stisknutí tlačítka  a výběru tlačítky   může být nastaven jen 
ruční provoz pro všechny funkce. 
Ukazatel displaye ukazuje nyní na příkladu Uzávěr 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           Použitím tlačítka  zapnete a vypnete vybraný uzávěr.  
 
                           Pro odchod z nabídky ruční ovládání dojděte do nabídky odejít z menu   
                           a potvrďte tlačítkem .  
 

=> Důležité upozornění: 
Když opustíte nabídku ruční ovládání, měly by být všechny uzávěry 
nastaveny na vypnuto (aus). 
 

 
4.4.3. Nastavení data/času 

 
Stiskněte tlačítko , použitím tlačítek   až se na display objeví 
následující (příklad): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto bodě není možné žádné nastavení. 
Jedním stlačením  se dostanete dále na prázdninový provoz. 
Stlačením  se dostanete zpět do ručního ovládání. 
 
 

4.4.4. Aktivování prázdninového provozu 
 

=> Důležité upozornění: 

           
Ventil 1 (uzávěr 1) 

 
AUS (mimo provoz) 

           
15:44 

 
05-05-05 
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Prázdninový provoz má následující redukovaný provoz. Může se použít 
pouze, když ve zvoleném časovém období nebude přiváděna do zařízení 
žádná odpadní voda. Během prázdninového provozu nefungují žádná 
čerpadla (přečerpávání, čerpání čisté vody, čerpání kalů). Zapnutí a vypnutí 
prázdninového provozu se děje automaticky k vámi zvolenému datu. 
 
Stiskněte tlačítko , použitím tlačítek   vyvolejte na display 
následující ukazatel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novým stlačením tlačítka  se otevře zadávání prázdninových dat: 
 
Začátek prázdnin (volna): 
 
Stisknutím tlačítek   bude zadán den, měsíc a rok ve formátu DD-
MM-RR. Po každém zadání dne-, měsíce- nebo roku je stlačeno tlačítko 

. 
 
Konec prázdnin: 
 
Stisknutím tlačítek   bude zadán den, měsíc a rok ve formátu DD-
MM-RR. Po každém zadání dne-, měsíce- nebo roku je stlačeno tlačítko 

. 
 
Stlačením tlačítka  se ukončí zadávání dat pro prázdninový provoz a 
tyto se uloží. 
Jedním stlačením tlačítek   se dostanete buď opět zpět na datum, 
nebo do servisní nabídky. Opětovným stlačení se nastaví zpět automatický 
provoz. 
  

4.4.5. Servisní nabídka 
 

=> Důležité upozornění: 
 
V servisní nabídce mohou být provozní údaje (např. provozní časy) 
změněny. Přístup je chráněn kódem. Tato úroveň údržby je určena výhradně 
kvalifikovaným odborným pracovníkům. 

           
Ferien- (prázdniny) 

 
Eingabe (zadání) 
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4.4.6. Odchod z nabídky (menu) 
 

Potvrzením odchodu z nabídky se dostanete zpět do automatického 
provozu. 

 
 

4.5. Přípojky k řídící jednotce 
 

Na spodní straně řídící jednotky se nachází připojovací zástrčka. 
 
Pozor: Při všech pracích na elektrickém zařízení je nutno nastavit hlavní 
vypínač v postavení „ 0 “ (AUS – vypnuto) a napájecí zástrčka odpojena! 
 

 
 
                                                    Obr. č. 8: Pohled na zadní stranu řízení s připojeními. 
 

Přípojka vlevo: Schuko?-spojka pro přípojku kompresoru 
Připojovací zdířka černá: přípojka pro magnetické ventily a skříňový ventilátor 
Přípojka vpravo: přívod napájení 230 V ~ 50 Hz 
 

4.6. Výměna pojistek 
 

Pojistky se nacházejí uvnitř řídící jednotky. K výměně nebo kontrole pojistek je 
odňata přední deska řídící jednotky. Pro to musí být vyšroubovány 4 šrouby na 
přední desce. 
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                                                      Obr. č. 9: Vnitřní vzhled řízení s pojistkami 

 
       Použité pojistky: 

 
Přívod 230 V/50 Hz 

Pojistka 8 A 

Magnetické ventily 100 mA 
 

      K výměně jemných pojistek 8 A přívodu a 100 mA magnetických ventilů  
      postupujte prosím, jak následně popsáno. Pojistky  8 A se nacházejí v zadní  
      pravé horní části řídící jednotky, pojistky 100 mA přímo vlevo pod pojistkami 8A. 

 
a) Stiskněte držák pojistek směrem dolů a otočte pojistkovým držákem o 

čtvrt otočky proti chodu hodinových ručiček, 
b) Odeberte držák včetně pojistky. Pojistka může být odebrána a zase 

usazena bez nářadí, 
c) Vyměňte pojistku, 
d) Zasuňte držák s pojistkou zase zpět do otvoru, zatlačte lehce proti hlavě 

držáku a pro opětovné zacvaknutí ho otočte o čtvrt otočky ve směru 
hodinových ručiček. 
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5. Provoz a údržba v souladu s DIN 4261 – 4 
 
Provoz a údržba je třeba nastavit tak, že 
• malé čistící zařízení je neustále připraveno k provozu, 
• zátěže a ohrožení životního prostředí se nemusíme obávat, což platí zvláště pro 

odběry, vypouštění a uložení kalů a plovoucích nečistot z čistícího zařízení, 
• čistící zařízení nebude po dobu trvání a hodnotách stanovených funkcí omezeno 

nebo ohroženo, 
• přívod předpokládaného množství vody nepřesáhne povolenou míru a nezatíží 

nepříznivě vypouštěnou vodu,  
• se nevyskytují žádné zápachy. 

 

5.1. Povinnosti provozovatele 
 

Provozovatel musí nechat provádět práce jím pověřenou odbornou osobou, pokud sám 
nevlastní nutnou odbornost. 
Provozovatel provádí v pravidelných časových odstupech všechny práce, jejichž 
obsahem je kontrolovat funkčnost zařízení jakož i měření a nastavení důležitých 
provozních parametrů. Měřené hodnoty, odchylky od požadovaných hodnot a provozní 
poruchy jsou zapsány do provozní knihy. Odchylky od plánovaných hodnot a provozní 
poruchy se mají bezodkladně odstranit, znovuzprovoznění popřípadě spuštění provést 
odborným pracovníkem. Je třeba zařídit včasný odvoz kalů (viz bod 5.1.4.). 
 
5.1.1. Denní kontrola 

• je třeba kontrolovat, zda zařízení řádně pracuje. To znamená, že svítí zelená 
kontrolka a není slyšet žádný varovný signál. 

• → Porucha je signalizována, jak je popsáno v kapitole Obsluha řízení (4.3.). 
Žádáme Vás v případě poruchy zjistit na displey druh poruchy a sdělit toto 
servisnímu personálu. 

 
5.1.2. Týdenní kontrola 

• kontrolovat hladiny vody 
• kontrola přívodních a odpadních potrubí z hlediska průchodnosti (vizuelní 

kontrola) 
• počítadlo provozního času provzdušňovače (celkový provozní čas), 

provzdušňování (ventil 2), přečerpávání kalu (ventil 4) a popřípadě 
zkontrolovat  další agregáty a zaznamenat do provozní knihy 

• kontrola funkčnosti kompresoru při nastavení ručního provozu 
 

5.1.3. Měsíční kontrola 
• kontrola přívodních a odpadních potrubí z hlediska průchodnosti (vizuelní 

kontrola) 
• vizuelní kontrola eventuelního odtoku kalů, zabarvení nebo zakalení 

v odtoku 
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• počítadlo provozního času provzdušňovače (celkový provozní čas), 
provzdušňování (ventil 2), přečerpávání kalu (ventil 4) a popřípadě 
zkontrolovat  další agregáty a zaznamenat do provozní knihy 

• kontrola funkčnosti násosek a ovzdušňovače při nastaveném ručním provozu 
• Kontrola vzduchových filtrů: 

Je třeba zkontrolovat filtr ventilátoru vnitřní řídící skříňky (odvětrávací 
mřížka vpravo a vlevo na krytu řízení), popřípadě vyčistit či vyměnit. Přitom 
se musí odstranit mřížka po stranách skříňky. Záklopku lehkým stisknutím 
šroubováku uvolníme a mřížka se rukou stáhne. Filtr leží bez dalšího 
upevnění ve vzduchovém otvoru a může se buď vyklepat či vyfoukat. Kdy 
má být filtr vyčištěn či vyměněn, to závisí na míře znečištění, které je 
způsobeno znečištěním vzduchu v okolí. Ke kontrole nebo k výměně je 
potřeba uvolnit šroub ve víku šroubovákem a lehkým tlakem víko odstranit. 
Filtr je možné vyjmout rukou, vyčistit a znovu použít či vyměnit. Údaje 
k výměně naleznete u doporučení výrobce ventilátoru. 
 

5.1.4. Odstranění kalu 
 
Výšku nahromaděného kalu v kalovém zásobníku měří údržbář pomocí kalové 
násosky. Zařízení je koncipováno tak, že je zaručena plná funkčnost zařízení při 
nepřetržitém provozu po dobu nejméně 12 měsíců při dodržení provozních a 
údržbářských podmínek. Při menší zátěži se tato doba přiměřeně prodlužuje. 
V souladu s DIN platí „odkalování podle potřeby“, tzn. že když je při údržbě 
naměřena vyšší hladina kalu, musí být odstraněn. Při měření musí být zohledněn 
i plovoucí kal. Nejpozději při 70% zaplnění zásobníku kalu je třeba kal 
odstranit. Odstranění kalu zajišťuje provozovatel. Při současně prováděné 
údržbě a odstraňování kalu se kal odstraňuje až po údržbě. Odstranění kalu je 
nutné zapsat do provozní knihy. Prosíme o respektování upozornění Vaší 
odborné firmy. 
Při odvozu jsou odsávány zásadně jen vrstvy plovoucího kalu a zásobníku 
kalu, protože v případě kompletního vyprázdnění se odstraní veškerá 
biomasa a pak by musela být aktivována biomasa nová! Přitom dbejte na to, 
aby byl nejprve  odsát plovoucí kal z povrchu a potom sací roura byla nasazena 
na dno kalového prostoru. Po vyprázdnění se doporučuje předčišťovací komoru 
opět naplnit vodou. 
 

5.2. Údržba 
 

Údržba se provádí minimálně třikrát do roka pověřenou osobou s příslušným 
vzdělání, kvalifikací a zkouškou (v rozmezí cca 4 měsíců). Zároveň platí místní 
obecně platné vodohospodářské předpisy a nařízení. Pro to musí vlastník zařízení 
s pověřenou osobou uzavřít smlouvu o provádění údržby. V rámci údržby je třeba 
provádět následující práce: 

• zaznamenávání pravidelné činnosti do provozní knihy (srovnání 
projektových a provozních ukazatelů) 
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• kontrola filtrů vzduchového ventilátoru, přívodních a odvodních průduchů 
řídící skříňky, jak je popsáno v bodě 5.1.3. 

• údržba ventilátoru podle údajů výrobce, viz návod k používání zařízení 
• kontrola funkčnosti zařízení, mechanických, elektrických dílů důležitých 

pro provoz: provzdušňovač, násoska, řídící jednotka, ventily? 
• zkouška výšky kalu v zásobníku kalů odborníkem pomocí kalové násosky. 

Případně je nutné provozovatelem zajistit odstranění kalů. 
Při odvozu kalu je nutné dávat pozor na to, aby nebyla odkalena 
oživovací komora, protože v tom případě je ztracena biokultura a je 
nutné dodat novou! 

• provádění všeobecných čistících prací (např. odstranění usazenin a nánosů) 
• kontrola stavebního stavu zařízení 
• kontrola dostatečného přivádění a odvádění vzduchu 
• prověření oživovací komory: 

 koncentrace kyslíku ( > 2 mg O2/l) → přizpůsobit provozním časům 
ventilátoru 

 objemový podíl kalu 
 suchá substance živého kalu 
 index kalu 

      → Jestliže činí objem kalu > 400 ml/l, je trvání odčerpání kalu nutno   
      zvýšit po zpětné domluvě s Otto Graf s.r.o. 
• odebrání vzorku z odtoku: 

V rámci údržby je potřeba odebrat náhodný vzorek z odtoku. Je potřeba 
zkontrolovat následující hodnoty: 

 teplota 
 usazeniny 
 hodnota pH 
 BSK5  při každé druhé údržbě 
 zápach 
 barva 
 průhlednost 

 
Asi za 5 let je třeba vyčistit umělohmotné nádoby a zkontrolovat jejich funkčnost. 
Přitom by se mělo postupovat takto: 

• nádrže beze zbytku vyprázdnit 
• pevné usazeniny odstranit měkkou špachtlí 
• plochy a díly vyčistit vodou 
• bezezbytku odstranit nečistoty z nádrže 
• všechny díly zkontrolovat z hlediska jejich usazení 

 
Provedené údržbářské práce, eventuelně zjištěné závady nebo provedené opravy a 
ostatní činnosti je třeba shrnout do zprávy o provedení údržby. Odpovídající předloha 
se nachází v příloze tohoto návodu. Zjištění z prohlídek se musí současně 
zadokumentovat ve zprávě o provedení údržby. 
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Zpráva o provedené údržbě je předána provozovateli. Provozovatel ji přiloží do 
provozní knihy a musí ji na požádání předložit orgánům stavebnímu dozoru a 
vodohospodářské inspekci. Uložte knihu na dobře přístupném místě. 
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6. Hlášení poruch a odstranění poruch 
 

6.1. Indikátor poruchy 
 
Technické poruchy provozního zařízení (výpadek agregátu) budou oznamovány jak 
opticky, tak také akusticky. 
 
6.1.1. Optické ukazatele poruch 

 
• hlášení poruchy ve formě textu na display (ukazatel tekutých krystalů) 
• kontrolní lampa provozu svítí „červeně“ 

 
Hlášení poruch na display 
 

Ukazatel textu Příčina Řešení 

Žádný ukazatel 
na LCD - 
monitoru 

Přerušení přívodu 
proudu 

• přezkoušejte přívod proudu k 
zařízení a k řízení 

• přezkoušejte nastavení hlavního 
vypínače (nastavení 1) 

• přezkoušejte pojistky na přívodu 

Porucha čerpadla Kompresor 
nepracuje 

• přezkoušejte pojistky spotřebiče 
• přezkoušejte kompresor při 

ručním provozu 
Porucha ventilu 1 
(2,3 nebo 4) 

Ventil nepracuje • přezkoušejte pojistky spotřebiče 
• přezkoušejte ventil 1 (2,3,4) při 

ručním provozu 
 

6.1.2. Akustický hlásič poruch 
 

• vytrvalý tón při poruše jednotlivých prvků zařízení 
• přerušovaný tón při výpadku proudu 

Akustický signál upozorňující na poruchu může být vypnut . Optické 
upozornění je potvrzeno teprve po opětovném stisknutí . 
 

6.1.3.  Na proudu nezávislý hlásič výpadku elektrického proudu 
 

 V řídící jednotce je nainstalován na proudu nezávislý integrovaný hlásič.     
 Přístroj reaguje na výpadek proudu po 5 vteřinách. Tím je zamezeno tomu,  
 že krátké výpadky, které se např. objevují při bouřce, ale neovlivní funkci  
 čističky, nejsou zbytečně signalizovány. Když se v průběhu zpoždění  
 obnoví napětí, není spuštěn žádný akustický signál.  
• po 5 vteřinách následuje přerušovaný tón po dobu až 5 hodin s přestávkami 

10 vteřin 
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• po uplynutí 8 hodin následuje 50 minutová pausa se 3 krátkými pípnutími, 
které se neomezeně opakují do potvrzení a nebo vybití baterií 

• potvrzení jedním stlačením tlačítka  se přeruší signalizace. Poté jednou za 
hodinu připomenou výpadek 3 krátká pípnutí, která se již nepotvrzují 

• při přidržení tlačítka  na nejméně 5 vteřin je signalizace úplně 
deaktivována 

• signalizační zařízení může být zcela vypnuto pouze vyjmutí baterií 
• obnovení napětí uvede přístroj bez použití tlačítek zpět do pohotovostního 

režimu 
 
6.2. Reakce  zařízení při vzniku poruchy 

 
6.2.1. Všeobecná upozornění 

 
Když dojde k poruše, v každém případě  je třeba zkontrolovat, jestli je agregát 
při ručním provozu funkční. 
Pokud by byl ruční provoz úspěšně proveden, lze očekávat chybu v řídící 
jednotce. Tyto závady by měly být pokud možno odstraněny proškoleným 
personálem. Žádáme Vás o okamžité oznámení. Kompletní výměna řídící 
jednotky není náročná. 
Když nastane porucha, je odstaven pouze dotčený spotřebič. Automatický 
provoz pokračuje. 
 

6.2.2. Porucha kompresoru 
 

Příčiny: 
• defekt kompresoru 
• defekt řídící jednotky 

 
Následky: 
Pracovní fáze SBR zařízení již nemohou probíhat. Zásobník se naplňuje až 
k přepadu. 
Organismy již nemohou být zásobovány kyslíkem. To vede k omezení jejich 
aktivity a/nebo k jejich odumření. 
 
Omezení čistícího efektu: 
Zásobník může dočasně uložit více jak polovinu přivedené odpadní vody za 
jeden den. Při výpadku kompresoru může dojít k přetečení zásobníku. SBR 
komora může být naplněna a zařízení neopouští žádná nevyčištěná voda. 
Jsou-li rezervy obou komor vyčerpány, je přetékání nezadržitelné. Při obnovení 
provozu mohou být hodnoty na odtoku překročeny. 
 
Opatření: 
• výměna/oprava kompresoru 
• výměna řídící jednotky jakož i zapnutí nouzového provozu 
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• doporučuje se oprava v průběhu 48 hodin 
 
Zapnutí nouzového režimu 
Jestliže je při poruše kompresoru zjištěno, že je funkční při ručním provozu, ale 
v automatické už ne, měl by být kompresor nastaven na stálý provoz. K tomu je 
potřeba stáhnou modrou vzduchovou hadici pro provzdušňování z ventilu a 
připojit přímo na kompresor. Zástrčku kompresoru je nutno vytáhnout z řídící 
jednotky a zapojit ji do jiné zásuvky v budově. 
 

6.2.3. Porucha přečerpávače 
 
Příčiny: 
• ucpání vzduchové tlakové násosky v zásobníku eventuelně porucha 

dvoucestného ventilu v řídící a strojní skříňce 
• porucha řídící jednotky 

 
Následky: 
• neprobíhá žádné regulované přečerpávání, 
• zásobník se plní až k nouzovému přepadu, 
• neregulovaně přitékající odpadní voda je čištěna naprogramovaným 

provzdušňovacím programem 
• během usazovací fáze a odčerpávání čisté vody může docházet k promísení 

s vodou nevyčištěnou 
 

Čistící výkon: 
Samotný čistící výkon je málo ovlivněn, protože odpadní voda je před čištěním i 
po něm provzdušněna. Překročení hodnot  u odtoku je pouze výjimečné. 
 
 Opatření: 
• výměna/oprava zpětného čerpadla, popřípadě dvoucestného ventilu 
• výměna řídící jednotky 

 
6.2.4. Porucha odtokové násosky 
 

Příčiny: 
• ucpání vzduchové tlakové násosky, porucha dvoucestného ventilu v řídící a 

strojní skříňce 
• porucha řídící jednotky 

 
Následky: 
• čistá voda nebude více odčerpávána 
• dojde k naplnění v oživovací komoře až k nouzovému přepadu 
• během provzdušňovací fáze se může zvířený oživený kal dostat do odtoku. 

Pokud by bylo odvedeno větší množství oživeného kalu, lze očekávat snížení 
čistícího efektu a překročení odtokových limitů 
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Výkon čištění: 
Samotný čistící výkon není z počátku ovlivněn. Musí se zabránit úniku kalu do 
recipientu.  
 
Opatření: 
• výměna/oprava zpětného čerpadla, popřípadě dvoucestného ventilu 
• výměna řídící jednotky 
 

6.2.5. Porucha při přečerpávání kalů 
 

Příčiny: 
• ucpání vzduchové tlakové násosky, porucha dvoucestného ventilu v řídící a 

strojní skříňce 
• porucha řídící jednotky 

 
Následky: 
Usazený sekundární kal se nepřečerpává do zásobníku kalů a zůstává v SBD 
reaktoru. 
 
Výkon čištění: 
• vlastní čistící výkon není ovlivněn 
• množství kalu soustavně roste, až dosáhne úrovně odtoku čisté vody. 

V tomto případě se dá očekávat odtok biokalu do recipientu. 
• může dojít k ucpání odtokových násosek. Musí se zabránit úniku kalu do 

recipientu.  
 
Opatření: 
• výměna/oprava zpětného čerpadla, popřípadě dvoucestného ventilu 
• výměna řídící jednotky 
 

6.2.6. Žádná upozornění na display 
 

Příčiny: 
• vypnut hlavní vypínač 
• spálená hlavní pojistka 
• přerušen přívod elektřiny 
• porucha řídící jednotky 

 
Následky: 
Celková funkce zařízení je porušena. 
 
Výkon čištění: 
Požadované hraniční hodnoty mohou být překročeny. 
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Opatření: 
• zapnutí zařízení 
• kontrola pojistek 
• obnovení přívodu proudu 
• výměna řídící jednotky 

 
=> Důležité upozornění: 
Nebudete-li moci problém odstranit, kontaktujte se co nejdříve s vaší servisní 
firmou nebo firmou Otto Graf s.r.o. 
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7. Vyjmutí a vsazení řídící jednotky 
 

Řízení ve dveřích skříňky se nechá jednoduše vyjmout a vsadit. Poškození 
elektronických dílů je nemožné díky kódované přípojce. 
 
Prosíme dbejte na následující upozornění pro bezproblémovou demontáž: 

• Před zahájením prací se musí hlavní vypínač na pravé straně skříně otočit z polohy 
„I“ (zapnuto) do polohy „0“ (vypnuto); 

• Vytáhněte zástrčku skříně z objímky bezpečnostní přípojky, 
• Otevřete dveře skříňky pomocí přiloženého skříňového klíče; 
• Na spodní straně řídící jednotky vytočte černou přípojku; 
• Vytáhněte zástrčku; 
• Vytáhněte zástrčku vzduchového ventilátoru ze zásuvky řídící jednotky; 
• Uvolněte šroubovákem čtyři šrouby na přední stěně řídící jednotky a vyjměte 

přední a zadní část řídící jednotky ze skříňky 
 

Montáž řídící jednotky se provádí opačným způsobem. Technické údaje uzávěrů a 
vzduchového kompresoru získáte z přílohy. Prosíme o respektování upozornění pro 
obsluhu a údržbu. 
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8. Provozní informace 
 

Zásadně se do zařízení vypouští látky, které svojí charakteristikou odpovídají domovní 
odpadní vodě. 
Biocidy, toxicky působící, nebo biologicky neodbouratelné látky se nesmí dostat do 
zařízení, protože způsobují procesní biologické problémy. Obzvlášť se nesmějí odvádět: 

• srážková voda ze střech a dvorů 
• cizí voda (např. voda z drenáží) 
• zbytky po zvířatech v pevné či tekuté formě 
• dílenská a voda z hospodářství, pokud není srovnatelná s domovní 
• chemikálie, farmaceutika, minerální oleje, rozpouštědla 
• chladící voda 
• pevné látky ve formě zbytků jídla, umělých hmot a hygienických potřeb 
• kávové filtry, uzávěry lahví a další domovní odpady 
• mléko a mléčné výrobky 
• odtoková voda z bazénů 
• větší množství krve 

 
Při vniknutí většího množství tuků nebo rostlinných olejů se doporučuje provést 
předčištění kontaminovaných vod (lapol – do odlučovače se nesmí dostat žádné 
fekálie!). 
 
V následující tabulce jsou ještě jednou uvedeny jednotlivé látky, které nesmí procházet 
čistícím zařízením: 
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Pevné nebo tekuté látky, 
které nepatří do odpadu 
nebo toalety. 

Co způsobují Kam je ukládat 

Prostředky na ochranu rostlin Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Čištění štětců Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Čistící prostředky vyjma 
těch, které neobsahující chlor 

Kontaminují odpadní vodu, 
rozežírají potrubí a těsnění Sběrný dvůr 

Žiletky 
Nebezpečí poranění pro 
kanalizační pracovníky a 
obsluhu čistíren odpadních vod 

Popelnice 

Čističe potrubí Rozežírají potrubí a těsnění, 
kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Prostředky na hubení škůdců Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Hygienické vložky 
Ucpávají potrubí, nerozpustitelné 
plastové folie působí neesteticky 
ve vodě 

Popelnice 

Stolní olej Způsobuje usazování a ucpává 
potrubí Sběrný dvůr 

Zbytky jídel Ucpávají potrubí, lákají hlodavce Popelnice 

Lepidlo na tapety Ucpává potrubí Sběrný dvůr 

Textil (např. nylonové 
punčochy, hadry na uklízení, 
kapesníky atd.)  

Ucpává potrubí, mohou ochromit 
čerpání Sběrna starých oděvů 

Ředidla Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Písek z ptačích klecí, kočičí 
podestýlka Ucpávají potrubí a usazují se Popelnice 

WC - bloky Kontaminují odpadní vodu Nepoužívat 

Plenky Ucpávají potrubí Popelnice 

Cementová voda Usazuje se, zabetonovává Zajistí odborná firma 
   

Při všeobecných otázkách k této problematice jste kdykoliv zváni se obrátit se na 
Otto Graf s.r.o.  Teningenu. 
 
 
Děkujeme za Vaši důvěru 
Váš Otto Graf s.r.o., Teningen 
 
 
Verze 06/2007 
Technické změny vyhrazeny! 
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9. Příloha I: Formulář pro týdenní kontrolní zápis 
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10.   Zápis o údržbě malého čistícího zařízení GRAF 
 

Komise:        __________________        Typ zařízení:     ____________________ 
 
Umístění (adresa):      ________________________________________________ 
 

Údržbářská firma:   Datum údržby:  

Série číslo:   Zakázka – č.:  

Velikost zařízení:  Skuteč. 
Připojení: 

Jméno 
provozovatele:   Zákazník-č.:  

Ulice:   Tel. číslo:  

PSČ/obec:   Tel. číslo:  

Instalace:   Uvedení do 
provozu:  

   
Bude také přiváděna průmyslová odpadní voda?                      Ne 
 

                  restaurace bez kuchyně                   restaurace s kuchyní                   jiné   ______________ 
 
                 odstraňovač tuků, typ         ____________________                         potřeba vypouštění 
 

Konstrukční stav ( optické posouzení tělesa jámy v naplněném stavu): 
 
        dělící příčky jsou v pořádku                              jáma je z vnějšku nepropustná 
 

                  příčka mezi reakt. a SS+P je netěsná               škody z rezavění 
 

Poznámky:  __________________________________________________________________ 
 
Funkční kontrola provozně důležitých dílů zařízení: 
 
        vstupní násoska/uzávěr 1 (červený)                  provzdušňování/uzávěr 2 (modrý) 
 
        odtoková násoska/uzávěr 3 (černý)                   násoska pro přepadový kal/uzávěr 4 (bílý) 
 
        přívod vzduch. /provzduš.:           přiměř.          intenzivní, víření jasně znatelné 
 
       obraz provz. zař./provzduš.:          jemně bublavý             stejnoměrný 
 
Poznámky:  __________________________________________________________________ 
 
Zásobní nádrž kalu + zásobník: 
 
Výška kalu:   ______________  cm              Výška plovoucího kalu:  __________________ cm 
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         Provozovatel musí nechat vyprázdnit kalovou nádrž. 
 
SBR – reaktor: 
Koncentrace kyslíku:   _________________   mg/l (normál. stav cca. 4-6 mg/l, nejm. 2 mg/l) 
 
Koncentrace kalu:    _________________   ml/l  (maximálně 400 ml/l) 
 
Poznámky:  _________________________________________________________________ 
 
Řídící jednotka 
 
Typ řídící jednotky:    _________________   Provoz. hod. celkem:   ____________________ 
  
Vsázka (uzávěr 1):      _________________   Provzdušňování (uzávěr 2): ________________ 
 
Odtok (uzávěr 3):        _________________  Přebytečný kal  (uzávěr 4): _________________ 
 
Poznámka:  __________________________________________________________________ 
 
Ventilátor: 
 
Typ ventilátoru:  _____________________________            ventilátor v pořádku 
 
        výměna lamel (délka lamel: ____________ mm)            výměna membrány 
 
        
       výměna filtru                                                                      chlazení v pořádku 
 
Poznámky:  ________________________________________________________________ 
 
Odběru vzorků                           Datum:                          Čas:                                     , 
 
Odběrné místo:                               šachta pro odběr vzorků              SBR - komora  
 
Odvoz vzorků:                                chlazeno na 4°C                         zmraženo 
 
Teplota vzduchu:  _________________°C    Teplota vody  _____________________°C 
 
Pach                       žádný             slabý            silný             hnilobný              zemitý 
 
Zabarvení               žádné              slabé            silné             pískové               hnědé 
 
Zakalení                 žádné              slabé            silné             neprůhledné 
 
Plov. látky             žádné               nepatrné            mnoho 
 
Sušina 
 
Aktivovaný kal     ________________ kg /m3       Kalový index   ____________________ 
 
Usazující se látky ________________ ml/l             hodnota pH   ____________________ 
 
BSK5                               ________________ ml/l                   CSB?       ____________________ ml/l 
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NH4 -                  _________________ ml/l                                 N   _________________ml/l 
 
       
Dodatečné poznámky 
 
         provozní kniha je k dispozici                         údržba byla zaznamenána do provozní knihy 
 
         naprogramování bylo změněno    ____________________________________________ 
 
         porucha byla odstraněna.              ____________________________________________ 
 
         dodatečné poznámky:                   ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
    

 
Doporučení pro provozovatele 
 
        Provozovatel byl požádán, aby nezapomenul na vpouštěné látky (viz provozní kniha).    
 
        Jáma je zatopena, provozovatel má na starosti odčerpání. 
 
        Jámu vyvézt (odstranit obsah kalové nádrže) 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Datum a podpis 
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11.    Příloha II: Datový formulář zařízení 
 
 
 
 
 

Datový formulář Nitto pístové kompresory 
a 

provozní a servisní pokyny 
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