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1 Úvod 
 
Získali jste moderní nenáročný čistící systém s vysokou účinností. K bezproblémovému 
provozu čističky Vám chceme předat ještě několik důležitých informací a údajů: 

• SBR čistička je určena pro zahájení čištění veškerých domovních odpadních vod. 
Čištění ostatních odpadních vod, např. z restaurací, malých živností apod., je 
dovoleno (možno) tehdy, když dodržíme parametry čistícího zařízení. 

• Jedovaté a biologicky neodbouratelné látky se do zařízení nesmí dostat. Seznam 
nepřípustných látek naleznete na konci návodu. 

 
K bezproblémovému provozu čističky je nutná její pravidelná údržba a kontrola, na 
jedné straně jejím provozovatelem a na druhé straně odbornou kontrolou. Při 
nedodržení těchto opatření může být funkce zařízení podstatně snížena. 
 
Tyto provozní předpisy a návod na údržbu nezohledňují místní nařízení a podmínky, za 
jejichž dodržování je zodpovědný provozovatel. 
 

2 Pojmy 

2.1 Látky bránící rozkladu 
Jedy, dezinfekční prostředky, rozpouštědla, čističe odpadů, cigarety apod. brání 
mikroorganizmům v čističce při odbourávání organických sloučenin. Ve vyšším 
množství mohou tyto látky bio kulturu částečně nebo úplně zničit.  
Proto bychom se měli vyvarovat používání těchto látek v domácnosti, nebo je 
používat velmi úsporně a podle možnosti používat čistící prostředky, které jsou 
biologicky odbouratelné. 
Prostředky na ochranu rostlin, ředidla a zbytky čistících prostředků mohou být 
odevzdány ve sběrných dvorech a nepatří do odpadu! 

2.2 Provozní kniha 
Každý provozovatel čističky je povinen vést provozní knihu, ve které jsou 
zaznamenány provozní hodiny čerpadel, výsledky vlastních kontrol, zprávy o 
údržbě a o četnosti vyvážení kalu. 
Provozní knihu je provozovatel povinen na požádání předložit kontrolním 
orgánům. Zápisy je provozovatel povinen uchovávat po dobu 5 let. 

2.3 BSK5 
Biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů. 
Biologická síla znečištění odpadní vody je dána biologickými parametry BSK5 . 
Udává spotřebu kyslíku bakterií, který je nutný k odbourání organických 
uhlovodíkových sloučenin, měřeno v průběhu 5 dnů. S vysokou spotřebou 
kyslíku souvisí vysoké znečištění odpadní vody. 
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2.4 CSB 
Chemická spotřeba kyslíku je míra pro všechny organické sloučeniny ve vodě 
nevyjímaje těžko odbouratelné látky. CSB hodnota označuje množství kyslíku 
spotřebovaného při oxidaci veškerých ve vodě obsažených organických látek 
v mg/l nebo g/m3. 

2.5 Kaly 
Kaly jsou rozděleny na primární a sekundární. Primární se skládá z usazených a 
plovoucích fekálií a větších organických částic (např. zbytků jídel). 
Sekundární se skládá z přebytečných mikroorganizmů v bio kultuře. Kal se 
v předkomoře usazuje a v případě potřeby je odčerpán. 
Při odvozu kalu z předkomory je nutné využít odbornou firmu. Je 
bezpodmínečně nutné dávat pozor, aby se z aktivační komory neodčerpal bio 
kal, neboť v tomto případě nezůstanou žádné bio organizmy a čistička musí být 
znovu aktivována. 

2.6 Provzdušňování 
Každá čistička  musí být řádně provzdušněna a odvzdušněna. Biologickými 
procesy mohou vznikat plyny, mimo jiné sirovodík. Tyto plyny mohou způsobit 
těžké škody na betonových dílech. Proto je nutné dbát na funkčnost odvětrávání 
(viz. stavební pokyny). Nedostatečné či nevyhovující větrání zamezuje 
dostatečné výměně vzduchu. Při vstupu do čističky to může být životu 
nebezpečné. 
Pozor: nikdy nevstupujte do zařízení sami a pro osoby v bezvědomí nechoďte 
bez dozoru dalších osob. 

2.7 Řídící technika 
Řídící jednotka se sestává z plastové schránky v bytelném provedení, LCD 
displeje a varovné LED diody. Provozní činnost je řízena naprogramovanou 
jednotkou. Čerpadla, přestávky a provzdušňovací cykly jsou nastavitelné 
pomocí kódů; provozní kontrola stejně jako kontrola proti přetížení čerpadel, 
optické i akustické hlásiče poruch, provozní hodiny každého čerpadla jsou 
v řídící jednotce integrovány. Řídící technika je nastavena na optimální řízení 
zabudovaných čerpadel v zařízení. Pomocí plovoucího spínače je čistička 
řízena dle velikosti přítoku.  

2.8 Látky způsobující nefunkčnost  
Jedná se o vložky, pleny, textilie (např. silonové punčochy, čistící hadry a 
kapesníky), které mohou způsobit ucpání v čističce nebo v domovních 
odpadních potrubích. 
Zbytky tapetových lepidel nebo cementové vody taktéž způsobují ucpání. Tyto 
odpady patří do sběrného dvora. 
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2.9 Biologický kal 
Mikroorganizmy získávají díky přísunu organického odpadu a dostatku kyslíku 
dobré životní podmínky a mohou se rozmnožovat. Díky množení 
mikroorganizmů se vytváří v krátké době dostatečné množství bakterií, které 
podmiňují dobrou čistící funkci. Během provzdušňovací fáze jsou bakterie 
zvířeny a mají tak optimální kontakt s kyslíkem a odpadní vodou. 

2.10 Nezávislý indikátor výpadku napětí 
Při výpadku přívodního napětí do řídící jednotky je vydán akustický signál. 
Z toho důvodu je v řídící jednotce zabudován nouzový zdroj napětí.  
 

3 Bezpečnostní pokyny 

3.1 Hygiena 
Při údržbě a kontrole malých čističek je třeba dbát na hygienu. Patogenní 
choroboplodné zárodky (tyfus, paratyfus, salmonelóza), viry (dětská obrna, 
hepatitida) a vajíčka červů žijí v odpadní vodě. V závorkách uvedené nemoci 
mohou, ale nemusí propuknout, a proto je třeba dbát zvláštních bezpečnostních 
opatření: 

• nošení ochranného oděvu. Oděv po dokončení práce ihned vysvléci a 
desinfikovat 

• po práci se vysprchovat a vyměnit spodní prádlo 
• při práci používat po celou dobu gumové rukavice, při přímém kontaktu 

s odpadní vodou omýt ruce mýdlem a kartáčkem a použít dezinfekci 
• při práci se nesmí jíst, pít a kouřit 
• při požití odpadní vody bezpodmínečně a okamžitě vyhledat lékařskou 

pomoc 

3.2 Bezpečnost při vstupu 
V čističkách je nutné počítat s tvorbou škodlivých plynů. Proto musí být vstup 
do zařízení jištěn druhou osobou. Nikdy nevstupujte do zařízení sami a pro 
osoby v bezvědomí nechoďte bez dozoru dalších osob. Je nutné co nejrychleji 
zavolat odbornou pomoc. 
 

4 Provozní popis 
Čistička se skládá z mechanického předčištění a z SBR reaktoru, ve kterém probíhá 
úplné biologické čištění. 
V první nádrži (u dvounádržových zařízení), nebo první komora (u 
jednonádržových zařízení) první nádrž nebo komora přejímá funkci mechanického 
předčištění. Větší a těžší pevné částice klesají, plovoucí částice vytvářejí na hladině 
plovoucí kalovou vrstvu a jsou tak zadržovány. Kromě toho slouží první komora 
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nebo nádrž k omezení přívalu odpadních vod. Usazující se kal musí být pravidelně 
odstraňován, nejpozději při 70% zaplnění komory nebo nádrže. 
Vlastní biologické čištění probíhá v  cyklech, jeden cyklus má 5 fází a trvá 8 hodin. 
Jednotlivé fáze jsou: 

 
1. Přečerpávací fáze. Do SBR reaktoru je převedena předčištěná 

odpadní voda z první nádrže nebo komory. Převedení je 
provedeno pomocí přečerpávací roury. Přečerpávací čerpadlo 
přečerpá během několika vteřin odpadní vodu z SBR reaktoru 
zpět do první nádrže nebo komory. Po vypnutí čerpadla teče 
voda zpět do SBR reaktoru přečerpávací rourou tak dlouho,  

                                        dokud se hladiny v obou nádržích nebo komorách nevyrovnají. 
 

2. Reakční fáze. Během reakční fáze probíhá vlastní biologické 
čištění. Vháněním vzduchu provzdušňovačem v pravidelných 
intervalech do nádrže či komory a pomocí vzdušného kyslíku 
dochází k samostatnému odbourávání odpadních látek 
mikroorganizmy, které se zároveň množí. Mikroorganizmy 
vytváří tzv. biologický kal. 

 

                                                                                                                         
3. Usazování. Celé zařízení je v klidu. Biologický kal klesá ke      
      dnu. V hořejší části se tvoří vrstva čisté vody.  
           
 
 
 

 
           
4. Odčerpání čisté vody. Biologicky čistá voda je čerpadlem 

přečerpána do odtoku.  
 
 
      Po odčerpání čisté vody začíná čistící proces znova.  
 
 

 

5 Provoz a údržba 

5.1 Právní předpisy 
• Provozovatel čističky je povinen stav, údržbu a provoz kontrolovat a 

vést řádnou dokumentaci. 
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• Provozovatel je povinen nechat zkontrolovat potrubí pro odpadní vodu 
do řek a potoků odborníkem. 

Provozní dohled mezi vlastními kontrolami provozovatele a údržbou je rozdílný. 

5.2 Vlastní kontrola provozovatele 
Tato vlastní kontrola zahrnuje kontrolu stavu a funkce. 
 
Denní kontroly 

• Kontroluje se bezporuchový provoz v případě, že zařízení nevydává 
varovné signály. 

 
Týdenní kontroly 

• Stav provozních hodin obou čerpadel a provzdušňovače je třeba 
zaznamenat do provozní knihy. 

• Během provzdušňovací fáze je nutné kontrolovat, zda je provzdušňovač 
funkční. 

U zařízení s označením Z-55.4-162 a Z-55.3-158 nejsou předepsány týdenní 
kontroly pouze doporučeny. 
 
Měsíční kontroly 

• Vizuální kontrola odtoku při přečerpávání kalu do reaktoru. Pro tuto 
kontrolu musí být k dispozici možnost vestavěného odebrání vzorku, 
nebo odběrné místo pomocí přidané šachty 

• Kontrola průchodnosti přítoků a odtoků (vizuální)  
• Odečet provozních hodin provzdušňovače a čerpadel a zápis do 

provozní knihy 
 

Případné poruchy jsou zaznamenány v provozní knize a neprodleně hlášeny 
údržbě a musí být odstraněny. 

 

5.3 Odborná údržba 
Údržba se provádí 2 x do roka v intervalu 6 měsíců. U zařízení s přídavnou UV 
lampou a/nebo dusíkatými srážedly se provádí kontrola 3 x do roka. 
Tyto údržbářské práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanou údržbou. 
Během údržby se provádí následující práce: 
1. porovnáním údajů v provozní knize se stavem na display řídící jednotky se  
    potvrdí pravidelnost provozu. Provozní hodiny jsou zaznamenávány   
    v týdenním cyklu a jsou zaznamenány v grafu pro snadnější porovnávání. 
2. funkční kontrola důležitých provozních částí čističky, tj. čerpadel,   
    provzdušňovače a řídící jednotky. Pomocí řídící jednotky lze spustit  
    automatický systémový test, viz. odd. 6.6 
3. měření obsahu kyslíku v průběhu provzdušňovací fáze a případnou těsnost  
    přívodu kyslíku 
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4. zjištění množství  (výšky) kalu v kalovém zásobníku a případné zajištění jeho  
    likvidace odvozem hloubka množství kalu se měří mechanicky měřící tyčí  
    nebo elektronickým měřidlem. Odstranění kalu je nutné nejpozději při 70%   
    naplnění zásobníku. 
5. provádění všeobecných čistících pracích např. odstranění plovoucího kalu a  
    usazenin 
6. kontrola stavebních prvků čističky, např. přístupnost, větrání, koroze 
7. u odtoků je třeba vizuálně zkontrolovat náhodnou zkouškou  

• Teplotu 
• pH 
• usazeniny 
• CSB 

   8. určení následujících hodnot SBR reaktoru 
• Podíl obsahu kalů 
• Koncentrace kyslíku 

    
O provedené údržbě se vystavuje protokol. Kopie protokolu se předává 
provozovateli. Údržba se zaznamená do provozní knihy. 
 

6 Obsluha a řízení 

6.1 Všeobecné pokyny 
 
Bezpečnostní pokyny 

Při práci s čerpadly nebo řídící jednotkou musí být zařízení odpojeno od 
elektrické sítě. 
Elektrickou přípojku musí zhotovit pouze pracovník s příslušným 
oprávněním. 
Napětí a frekvence musí souhlasit s technickými parametry zařízení. 
Elektrický přívod musí být chráněn odpovídajícím jističem. 
Zařízení musí být uzemněno a chráněno proti bludným proudům v souladu 
s příslušnými normami.  

 
Volba typu kabelů a jejich pokládka k řídící jednotce závisí na okolních 
podmínkách a musí odpovídat příslušným předpisům a normám. Je nutné 
zohlednit i závislost délky vedení a případného poklesu napětí. Je nutné dbát na 
přetížení výstupů. 
 
Hlášení poruch 
Každý agregát je kontrolován proti přetížení. Nedochází-li k napájení (poruše 
příkonu elektrické energie), je stav vyhodnocen jako poruchový (zazní akustický 
signál a rozsvítí se LED dioda a na display se objeví chybová hláška).  
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Tímto tlačítkem    se vypne akustický signál. Jakmile v čističce dosáhne 
hladina nastavené hodnoty (klesne k nastavené hodnotě) a nedochází 
k přečerpávání, je stav vyhodnocen jako poruchový a zapne se kontrolní signál a 
LED dioda a objeví se chybová hláška. 
 
Nezávislost hlásiče poruch na elektrické síti  
Pro trvalou funkci nezávislého hlásiče poruch (při výpadku proudu) musí být 
maximálně do tří let vyměněn bateriový zdroj.  
 
Výměna baterií: 

1. Vytáhněte zásuvku a 10 minut čekejte. 
2. Odšroubujte 4 šrouby na víku a opatrně sejměte kryt.  
3. Uvolněte šroub, odstraňte staré baterie a nahraďte novými ve 

stejné polaritě 
4. Všechny šrouby dotáhněte a připojte jednotku do sítě 

 
Ochrana proti zásahu nepovolaných osob do řídící jednotky heslem 
Pro zamezení zásahu do řídící jednotky nepovolanými osobami je tato chráněna 
heslem (0000 je přednastavený kód z výroby). 
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6.2 Technické schéma 
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6.3 Obecně k obsluze 
 
Tlačítka 

 
          Krok zpět/ snížení čísla/ změna nastavení. 
 
 
          ( ←) Volba pro vložení, volba pro nastavení funkcí nebo ukončení 

zadávání. 
                  Vypnutí akustického alarmu  a jeho opětovné nastavení. 
 
          Posunutí o úroveň výše/ zvětšení čísla/změna nastavení. 
 
 

Změna parametru 
 

Jestliže bylo na monitoru tlačítky zvoleno příslušné menu, lze vybrané menu 
tlačítky nahoru dolu  ↑ ↓  příslušné menu o parametry změnit. 
 
Jestliže chceme např. do systému řízení vstoupit, musíme na display dvakrát 
stisknout  ↓  a šipkou vlevo  ←  potvrdit. 
 
Po stisknutí tlačítka je první číslo v menu označeno, je možno tlačítkem  ↓  vybrat 
řízení systému a opět  ←  výběr potvrdit. Tato navigace (způsob) se vztahuje 
všechny výběry. 
 
 

6.4 Nabídka  
Ukazatel stavu 
Zde je uveden přehled o celé čističce s nejdůležitější 
údaji. 

1) Řádek: datum a čas 
2) Typ čističky 
3) Provozní stav 
4) Fáze čištění 
5) Ukazatel chyb 
6) Grafický ukazatel fáze čištění 
7) Stav plováku 
8) Čas k zahájení odčerpávání čisté vody 

 
 

Provozní časy 
Zde naleznete provozní časy aktuálního týdne. 
Provzdušňovač (Belüfter):  Provozní doba   
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                                            provzdušňovací  pumpy. 
       Přečerpávač  (Beschicker): Provozní doba   
                                                   přečerpávací pumpy.  
 
       Čistá voda (Klarwasser):    Provozní doba pumpy    
                                                   pro přečerpávání čisté    
                                                   vody.  
 
       Síť (Netz):                           Provozní doba řízení       

 
Tlačítkem  ←  se dostaneme do 52-týdenních 
protokolů.  Zde můžeme pomocí tlačítek  ↑ ↓ listovat 
v provozní  knize. 
Upozornění: provozní časy jsou sice protokolovány, 
ale musí být písemně přepsány do provozní knihy 
(Dosierung - dávkování). 

 
 

 Nabídka 
 Zde lze měnit označené funkce. 

1. Nastavení hodin 
2. Zobrazit chyby 
3. Zvolit jazyk 
4. Nastavení systému 
5. Kontrast displaye 

 
 Průtok 
Označená hodnota průtoku, např. 3600 l je 
maximální zatížení v diagramu. 
Pro automatické vyhodnocování údajů musí být 
v nastavení systému nastaveny výkonové   
parametry (nastavení systému / parametr 2 / ukazatel 
pro odtok). Ukázané údaje odpovídají přibližnému    

      počtu  připojených  uživatelů. 
 

Typový štítek 
Zde jsou zaznamenány vlastnosti čističky. 
Pro změnu dat se musí vyvolat nastavení systému 
(předchozí popis systému). Zde po zodpovězení 
hesla je možno uložit nastavení systému. Zadání 
hesla opravňuje do 10 minut provést přenastavení. 
(nutzbare Volumina – využitelný objem; Vorklärung   

       předčišťování; Puffer - ……; Belebungsbecken  -   
       oživovací komora; Ablaufsklasse – odtoková           
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                                                         třída) 
 
 

6.5 Nastavení systému 
 

Provzdušňování 
Zde se nastavují provzdušňovací časy pro 
provzdušňovací čerpadlo a biologický proces?  
 
Hodnoty pro provzdušňování jsou přednastaveny 
výrobcem pro velikost čističky.  
 

      Biologický proces udává deaktivaci vracení kalu. Při   
      uvádění do provozu by měla hodnota být nastavena    
      na 180 dní. Po dosažení plné funkce biologického   
      procesu by mělo být nastavení změněno na 0 dní. 

 
Parametr (1):  
Přečerpávání: tato hodnota udává, jak dlouho musí 
pracovat přečerpávací pumpa, aby se naplnilo 
potrubí pro přečerpávání kalu mezi první komorou a 
reaktorem a tím došlo k vyrovnání hladin v obou 
komorách.  
 

      Odčerpání kalu: doba pro odčerpání kalu. 
 
      Čas pro proplachování 1 a 2: tato funkce platí    
       pouze pro čističky vyrobené před rokem 2001. 
 

                                                         Usazovací fáze: měla by být nastavena na 2 hodiny,   
                                                         aby se zóna čisté vody mohla dobře vytvořit. 
 
                                                         Odčerpání čisté vody: maximální doba, po kterou   
                                                         může být pumpa použita pro čerpání vody pro   
                                                         vsakování nebo do recipientu. Za normálních  
                                                         podmínek reaguje plovák před časem dosažení  
                                                         maximálního objemu čištěné vody a nastává změna  
                                                         čistící fáze. Nastane-li přetížení zařízení a    
                                                         maximální přečerpávací doby je dosaženo, zazní     
                                                         zvukový signál pro odstranění chyby. 

 
Parametr (2): 
Výkon: ukazuje výkon pumpy na čistou vodu    

 v litrech za minutu, aby průtok čističky mohl být   
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                                                          stanoven. U pumpy na čistou vodu „KD-180 odtok“   
                                                          může být hodnota nastavena na 50 l/min. 
 

        Elektrická pojistka pro provzdušňovací,  
        přečerpávací čerpadla a čerpadlo na čistou vodu:   
        přestane-li jedna z pump pracovat, spustí tato    
        funkce akustický signál. 
        Pro elektrickou pojistku jsou různé hodnoty: 
         3 x        chybný pokus pro spuštění jednoho z   
                      čerpadel do provozu 
         24 hod  čerpadlo (ovzdušňovače, přečerpávaje      
                      nebo čisté vody) musí být jednou    
                      v průběhu 24 hod spuštěno. 
         Aus –    vypnuto    deaktivace pojistky 
 

                  Denitrifikace (pouze rozšířená nabídka): 
  Tato funkce je aktivována pouze při požadavku na   
  provádění denitrifikace při čištění odpadních vod.   
  Aktivace D- modulu (denitrifikačního modulu) je   
  možná po update softvarového modulu. 
  Zapnutí: doba zapnutí při provzdušňovací fázi.  
  Provzdušnovač pracuje v krátkých nárazech, které   

        zajistí dostatečné promíchání bez přítomnosti    
        kyslíku. 
        Vypnutí: klidová fáze v čističce. 
        Trvání: délka denitrifikační fáze. 
 

                  Nastavení: 
        Alarm: může být vypnut, pokud je to nutné. 

Vypnutí alarmu bychom se měli vyvarovat, neboť 
nemusí být včas odhalena chyba v provozu.  
Změna hesla: heslo „0000“ může zde být 
změněno, aby bylo zbráněno k neoprávněnému 
zásahu.  

         Systémový test: systémový test je ulehčením při    
         zprovozňování čističky. Přesný popis systémového   
         testu je uveden a následujících stránkách. 
         Manuální ovládání: při manuálním ovládání je     
         možnost obvody jednotlivě zapnout.  
 

Manuální ovládání: 
         Při manuálním ovládání je aktuální stav čerpadel 

označen – zapnuto/vypnuto. 
  Pro změnu nastavení se musí tlačítky  ↑↓ dostat  
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                                                             k požadovanému agregátu a tlačítkem  ←  změnit     
                                                             nastavení. 

          Čerpadlo čisté vody má více funkcí. Tyto funkce  
          Mohou být aktivovány tlačítkem  ←  (při   
          odpovídajícím výběru  přístrojů) 
          „AUS MAN“  ruční způsob (čerpadlo vypnuto) 
          „EIN AUTO“ čerpadlo čisté vody čerpá, dokud   
                  nebude  vypnuto plovákem 
          „AUS AUTO“ stav vody  je minimální 
          „EIN MAN“ nezávisle na plováku může být  
                   čerpadlo zapnuto. Následný stisk tlačítka  ←   
                   uvede čerpadlo opět do stavu „AUS MAN“ 
 

 
6.6 Test systému 
 
Při aktivaci systémového testu musíme tlačítky  ↑ ↓  nalézt testovací provoz a tlačítkem  
←  test aktivovat. 
Standardní provoz: tento test kontroluje v řadě zapojené agregáty v rozdělovacím boxu. 
Standardní test probíhá vždy ve sledu – provzdušňovací, přečerpávací čerpadla, 
čerpadlo čisté vody a dávkovací čerpadlo (optimálnost), 40 vteřin přestávka. 
V přestávce může být překontrolován plovák z hlediska jeho funkčnosti, když se 
pomocným prostředkem změní jeho nastavení. Je-li změna stavu řízením rozpoznána, 
upozorní nás na to krátká aktivace provzdušňovacího čerpadla. Po přestávce začne test 
opět u provzdušňovacího čerpadla a běží tak dlouho, dokud není tlačítkem ukončen, 
nebo po 5 minutách automaticky opustí tento režim. 
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6.7 Připojovací místo 
 
V připojovacím místě musí pro čističku AQUA- SYMPLEX být připojen kabel. 
V řídící jednotce je vestavěná dvoupólová zástrčka, která muže být přímo propojená 
s rozdělovací skříňkou čističky.                                                                                    
                                                                                        Při aktivaci hlásiče výpadku elektřiny     
                                                                                                                musí  být  odstraněna AKKU fóliie.. 
                                                                                                        ↓ 

 
 
 
6.8 Spínací časy 
 
(viz tabulka) 
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6.9 Hlášení chyb 
 
Ukazatel Možné příčiny Odstranění 

IP1_3x o.IP1_24h                     
(provzdušňovací čerpadlo nemá 
proud) 

1. porucha provzdušňovacího 
čerpadla                                       
2. spálená pojistka 

Výměna čerpadla                       
Výměna pojistky 

IP2_3x o. IP1_24h                    
(přečerpávací pumpa nemá 
proud) 

1. porucha přečerpávací pumpy       
2.spálená pojistka 

Výměna čerpadla                       
Výměna pojistky 

IP3_3x                                      
(čerpadlo čisté vody nemá 
proud) 

1. porucha čerpadla čisté vody    
2. spálená pojistka 

Výměna čerpadla                       
Výměna pojistky 

HW                                            
(vysoká hladina vody) 

1. Cizí přítok                                 
2. Zpětné vzdutí vody                   
3. Výpadek proudu                       
4. Porucha plováku                      
5. Ucpání čerpadla čisté vody  

přítok lokalizovat a odstranit 
eventuelní jednorázová 
záležitost   vybudovat trvalou 
dodávku proudu    vyměnit 
plovák                              
odstranit ucpávku 

Napájení                                           
(optimální u KST6/5.X s DFÜ) 

1. Zabezpečení je spuštěno 
(vypnuto)                                      
2. Fi-spínač je spuštěn (vypnut) 

Zabezpečení nebo Fi-spínač 
opětovně zapnout.  Opakující se 
poruchy musí  servisní technik 
okamžitě přezkoušet. 

Řízení je funkční přes dvě poruchová hlášení (vstupy), která mohou být pro současné 
chyby být naprogramována. 

IN2 o. IN3  (standardní text)          
Text je pomocí Alarm-textu volně 
nastavitelný (max. 15 znaků) 

Chyba je přes pouchová hlášení 
signalizována 

Chybu odstraní servisní technik, 
pokud se chyba samostatně 
neodstraní. 

 
 
6.10 Technická data 
 
Napájení:                                       230 V/50 Hz ± 10% 
 
Maximální bezpečnost:                 B 16A 
(hlavní jistič) 
Pojistky:                                        5 x  (20 x 5 mm, 3, 15AT, 250V) 
 
Provozní teplota:                           -20°C až + 60°C 
 
Výstupy:                                        5 x 230 V/ 3,15 mA 
                                                      1 x  výstup 230 V/315 mA 
                                                      1 x  volný Wechsler  230 V/ 8A 
 
Připojovací svorka:                       1,5 mm2  jemněžilového nebo jednožilového kabele 
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Kabelové vedení:                           chránicí potrubí 1 x PG 13,5 Anbaustutzen 
                                                        ostatní 2 x PG 11 připravených vstupů 
 
Rozměry pláště (obalu)                   V x Š x H  200 x 240 x 115 
 
Materiál obalu                                  P 54 (s ochranným víčkem pro R 232) 
 
Rozměry se vztahují ke skutečným rozměrům budov. Při montáži se musí nechat 
postačující volný prostor pro vedení. 
 
 
 
7. Ostatní 
 
Cizí voda, jakou je dešťová a povrchová voda, jakož i voda z koupacích bazénů a 
akvárií nemůže být odváděna. 
 
Je nutné dávat pozor, aby nevhodné a ucpávající látky nebyly v systému. 
 
Přívod energie k zařízení smí být vypnut pouze za účelem oprav. Časy výpadku jsou 
zaznamenány v řídící jednotce. 
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8. Příloha 
 
 Upozornění 
 

Pevné nebo tekuté látky, které nepatří do odpadu nebo toalety. 

  Co způsobují Kam se ukládají 

Popel Nerozkládá se, usazuje se Popelnice 

Vložky Ucpávají potrubí Popelnice 

Chemikálie                             
(dusíkaté láky, kyseliny atd.) 

Kontaminují odpadní vodu, 
rozežírají potrubí Sběrný dvůr 

Barvy Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Fotochemikálie (vývojka, 
ustalovač atd.) Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Fritovací tuky Usazují s v potrubí a ucpávají Vychladlé odložit do popelnice 

Náplasti Ucpávají potrubí Popelnice 

Kočičí podestýlka Ukládá se v potrubí, ucpává 
čistící filtry Popelnice 

Cigaretové zbytky Špatně se z čističky odstraňují Popelnice 

Korek Špatně se z čističky odstraňují Popelnice 

Laky a nátěry Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Tekutý odpad ze svařování Kontaminují odpadní vodu Sběrný dvůr 

Léky Kontaminují odpadní vodu sběrný dvůr, lékárna 

Motorový olej Kontaminuje odpadní vodu Sběrný dvůr, autoopravny 

Odpady obsahující olej (hadry, 
filtry atd.) 

Kontaminují vodu, ucpávají 
potrubí Sběrný dvůr 

Čistící hygienické tyčinky Čistička je nezachytí a 
znečišťují potoky a recipienty Popelnice 

Desinfekční prostředky Ničí bakterie v čističce Sběrný dvůr 
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 Stavebnětechnické údaje – předávací protokol 
 
Místo pro zařízení, popis   
Provozovatel, jméno a popis   
Výrobce, jméno a popis   
Stavební firma, jméno a popis   
Odběratel, jméno a popis   
Zařízení (typ)   
Velikost připojení   
Předávací zkoušky 
Ident. 
Číslo Zkouška Výsledek zkoušky 

1 Základová deska 
neformální potvrzení stavební firmy                                              
při založení na únosném základu (s/bez přiložených opatření)    
přiložen                                      nepřiložen 

2 Výměra přezkoušeny a potvrzeny             odchylky 

3 Stavební díly se 
značkou kvality přezkoušeny a potvrzeny             odchylky 

4 Výška vtoku a výtoku přezkoušeny a potvrzeny             odchylky 

5 Potopené trubky a 
stěny přezkoušeny a potvrzeny             odchylky 

6 Omítnutí a vyspárování Souvislost omítky: ………………………………………..                
přezkoušena                              nápadnost?                             

7 Vodotěsnost 

přezkoušena                                                                             
naplněné množství             ………….. Litry                          
hodnota doplnění vody?      ………….. l/m2 (musí být:méně 0,07)     
pokles vodní hladiny        ................ mm/m (musí být: menší než 3)   
odchylky 

Zdůvodnění (při odchylkách, případně použití popisu technického zařízení) 

Celkové zhodnocení provozu schopné                          provozu neschopné                  
bez příloh                                    s následujícími přílohami 
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Provozní kniha AQUA - SIMPLEX   (Betriebsbuch AQUA - SIMPLEX) 
Týdenní kontrola (Wöchentliche Kontrolle) Měsíční kontrola 

(Monat. Kontr.) 
Zvláštní zjištění (Besondere 

Feststellungen)              
např. odvádění kalu, výpadek 
elektrické energie, poruchy a 

další.                  
Datum Podpis 

Provozní hodiny 
provzdušňovače        ( B 1 

) 

Provozní hodiny 
přečerpávací-/kalového 
čerpadla       ( P 2 ) 

Provozní hodiny 
čerpadla na čistou 

vodu             
( P 3 ) 

Vizuální kontrola 
kalu 
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Provozní kniha AQUA - SIMPLEX   (Betriebsbuch AQUA - SIMPLEX) 
Týdenní kontrola (Wöchentliche Kontrolle) Měsíční kontrola 

(Monat. Kontr.) 
Zvláštní zjištění (Besondere 

Feststellungen)               
např. odvádění kalu, výpadek 
elektrické energie, poruchy a 

další.                  
Datum Podpis 

Provozní hodiny 
provzdušňovače        ( B 1 

) 

Provozní hodiny 
přečerpávací-/kalového 
čerpadla       ( P 2 ) 

Provozní hodiny 
čerpadla na čistou 

vodu             
( P 3 ) 

Vizuální kontrola 
kalu 
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Provozní kniha AQUA - SIMPLEX   (Betriebsbuch AQUA - SIMPLEX) 
Týdenní kontrola (Wöchentliche Kontrolle) Měsíční kontrola 

(Monat. Kontr.) 
Zvláštní zjištění (Besondere 

Feststellungen)               
např. odvádění kalu, výpadek 
elektrické energie, poruchy a 

další.                  
Datum Podpis 

Provozní hodiny 
provzdušňovače        ( B 1 

) 

Provozní hodiny 
přečerpávací-/kalového 
čerpadla       ( P 2 ) 

Provozní hodiny 
čerpadla na čistou 

vodu             
( P 3 ) 

Vizuální kontrola 
kalu 
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Při poruše Vašeho čistícího zařízení se prosím spojte s centrálním servisem. 
Služba zákazníkům je dostupná ve všední dny mezi 7,30 až 16 hodinou přímo. O svátcích a 
víkendech bude telefonní záznamník pravidelně poslouchán, aby byla zajištěna co 
nejrychlejší pomoc. 
 
 

Centrální servis Německo 
Tel.: 05733/879-0 
Fax: 05733/879-99 

 
Servis pro Českou republiku 

Tel.: 
Fax: 

Mobilní telefon: 
E-mail: 

 
 
 

 
 
 

Tento výrobek prošel (je v souladu) se směrnicemi systému řízení kontroly jakosti  
 

DIN EN ISO 9001  
 

a systémem ochrany životního prostředí  
 

DIN EN ISO 14001. 
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                                             Zastoupení pro Českou republiku 

 
Petr Schindler – Eko Systémy 

……………………………………………………. 
352 623679 

Tel.: …………………… 
Fax: …………………… 

 608 300 919 
Mobilní telefon:……………………………… 

                    objednavky@eko-schindler.cz 
E-mail.: …………………………… 

        www.eko-schindler.cz                                                                 
www. ……………………….. 
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