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čerpacia šachta tlakovej kanalizácie pre čerpadlo AQK 04
POPIS :
Čerpacia šachta je absolútne vodotesná, monolitická nádrž s priemerom 1000 mm a výške až 5 
m. Šachty sú určené pre zachytenie splaškových alebo dažďových vôd, prípadne iných kvapalín a 
ich
následnému odvedenie pomocou čerpadiel AQK. Šachty môžu byť tiež využívané ako akumulačná
nádrž pre dažďové vody a tiež ako nádrže pre zachytenie vyčistených vôd z ČOV pre ďalšie využitie.
Podľa požiadaviek sú šachty vybavované prestupmi pre pripojenie vtokových a výtlačných potrubí.
Šachty môžu byť kompletne osadené technologickým zariadením. Technologické vystrojenie sa 
skladá z čerpadla AQK 04-N, riadiacej jednotky čerpadla, výtlačného potrubia, spätné klapky, 
uzatváracích armatúr, snímačov hladiny a ovládacieho a silového el. rozvádzača. Šachty sú samo-
nosné. Stavebnicový systém hornej časti šachiet umožňuje priamo osadiť plastovými alebo liati-
novými poklopmi. Alebo je možné využiť nástavce v dvoch výškových variantoch 300 a 600mm. 
Šachty sú vyrábané z polyetylénu PEHD ktorý je zárukou mimoriadnej chemickej a mechanickej 
odolnosti a dlhodobej životnosti.
INŠTALÁCIA
A. Inštalácia bez prítomnosti spodnej vody:
Šachta z PEHD je inštalovaná do jamy na podkladový betón vystužený armovacou sieťou a steny 
sú
obsypané pieskom alebo preosiatu zeminou.
B. Inštalácia za prítomnosti spodnej vody:
Šachta z PEHD je pre prípad výskytu spodnej vody po obvode štandardne vystužená prstenca-
mi. Inštalácia šachty je vykonaná obdobným spôsobom ako v prípade A.) len steny nádrže sú 
obsypané betónom do výšky hladiny spodnej vody. Pri betónovaní sa šachty napúšťa vodou tak, 
aby hladina vody vo vnútri nádrže bola cca o 20 cm vyššie než betónová zmes. Hrúbka betónovej 
steny sa volí s ohľadom na predpokladané zaťaženie. Denná vrstva betónovej zmesi je max 70 
cm. Obetónovanie vykonávame 5 cm nad veko. Na tento okraj sa položí PZ dosky alebo sa strop 
zabetónuje. V prípade výskytu spodnej vody sa tiež odporúča vykonať inštaláciu drenážneho systému a zabezpečiť tak odvod vody mimo základ šachty. 
Domovú čerpaciu šachtu AQ-TK-B-50 je možné vystrojiť aj čerpadlom AQK 06/400-SZ.
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