Specifikace stavební připravenosti
pro montáž čerpacích technologií pro jednotlivé vlastníky dotčených nemovitostí

Požadavky na část elektro:
a)

přívod NN pro ovládací automatiku
 kabel CYKY dle platných norem (5C x 2,5, 5C x 4)
 jistič 3f 16B/400V
 revize přívodu

Pozor: Ovládací automatika čerpadla je osazena proudovým chráničem s parametry:
Un= 230/400V, In = 40A, IΔn = 0,03A, charakteristika G
Při provádění přívodu NN pro ovládací automatiku je třeba dbát na to, aby byl
případný hlavní proudový chránič v objektu kompatibilní s proudovým chráničem ve
skříni ovládací automatiky. V opačném případě může docházet při provozu zařízení
tlakové kanalizace k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu.

b)

jednotlivé možnosti osazení ovládací automatiky
 1)

ovládací automatika uchycená na zdi
-

 2)

ovládací automatika zapuštěná do zdi
-

-

 3)

přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5 – 1,0 m v místě
s možností každodenní kontroly optické signalizace (optimální výška 1,2 až 1,5m,
min. výška spodní hrany ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem)

přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5 – 1,0 m v místě
s možností každodenní kontroly optické signalizace ( optimální výška 1,2 až 1,5m,
min. výška spodní hrany ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem)
provedení otvoru o rozměrech:
- rozměr skříně pro zapuštění 25 x 25,6 x 7 cm (v š h)
- otvor ve zdivu min. 27 x 27 x 8 cm (v š h) a od jeho středu kolmo dolů drážku
pro chráničku min. 6 x 6 cm (š h)
zapravení otvorů provede uživatel (není součást dodávky zhotovitele)

ovládací automatika umístěná na stojanu
- přívod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 2,0 m v místě osazení stojanu
s možností každodenní kontroly optické signalizace (min. výška spodní hrany
ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem)

Vzdálenost skříně ovládací automatiky od čerpací šachty je maximálně 7m.

c)

čerpací šachta (ČŠ)
 velikost šachty většinou o průměru 0,80 m, výkop cca 1,50 x 1,50 m – hloubka 2 m
 přivedené gravitační přípojky k ČŠ včetně propojení do šachty (bez možnosti přivádění
odpadních vod před montáží). Hloubka zaústění do čerpací šachty min. 1,00 m ode dna.
 protokol o zkoušce těsnosti gravitačních přípojek
 zajistit možnost napuštění čerpací šachty při osazení a pro odzkoušení funkčnosti po montáži
technologie – zahradní hadice pro napuštění.

Přívody NN, otvory pro skříně ovládacích automatik, rozměry chrániček kabelů a dimenze výtlačného
potrubí jsou uvedeny pouze pro technologie PRESSKAN osazené jedním kusem čerpadla. Pro zesílená
provedení s více čerpadly budou tyto údaje upřesněny individuálně.

d)

jednoduché schéma celého systému

e)

Ostatní požadavky

1.

Označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních
prací (přípojky elektro, vodovodní přípojka, stávající kanalizační potrubí, …. ).
V místě požadavku na osazení čerpací stanice odkrýt stávající gravitační potrubí nebo
jednoznačně protokolárně určit hloubku a průměr gravitační přípojky z důvodu určení hloubky a
následné dodávky čerpací stanice. Hloubka zaústění gravitační přípojky (spodek potrubí) do
čerpací šachty min. 1,00 m ode dna čerpací šachty.

2.

