PRÍPRAVA PRE MONTÁŽ TECHNOLÓGIE AQ-TK
◊
technológia tlakovej kanalizácie
2 Generacie kalových ˇcerpadiel
obr.1
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STAVEBNÁ ČASŤ
Umiestnenie čerpacej šachty sa vykonáva v súlade s projektovou dokumentáciou a s ohľadom na miestne geologické podmienky. Pre čerpaciu
šachtu sa vykope jama s kolmými stenami pôdorysných rozmerov min. 1500
x1500 mm, výšky 2200 mm. Plastová čerpacia šachta sa osadí na štrkové
lôžko hr. 150 mm.

výkop pro umístění jímky
šířka x délka x hloubka
min 1.5 x 1.5 x 2.2 m
VÝSTUPNÍ
tlakové
potrubí
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VSTUPNÉ( gravitačné) – VÝSTUPNÉ (tlakové) POTRUBIE:
Vstupné potrubie splaškovej kanalizácie z nehnuteľnosti je napojené na
čerpaciu šachtu dopredu pripraveným otvorom. Do otvoru sa osadí tesniaca manžeta (väčšinou priemeru DN 110 mm). Miesto vstupného otvoru sa
určí podľa miestnych podmienok v závislosti na polohe potrubia splaškovej
kanalizácie, tak aby bolo vstupné potrubie splaškovej kanalizácie min. 900 mm
nad dnom čerpacej šachty. Minimálny skon potrubia splaškovej kanalizácie
smerom k čerpacej šachte je 2%.
Výstupné tlakové potrubie (väčšinou potrubie PEHD D 40x3,7 mm/PN16)
je napojené do čerpacej šachty pomocou špeciálnej priechodky, ktorá sa osadí
už vo výrobnom závode. Po pretiahnutí PEHD potrubia, otočení a utiahnutí priechodky je zaistený vodotesný spoj. Dĺžka voľného konca výstupného potrubia v
čerpacej šachte sa volí min. 400 mm, preto aby bolo umožnené ľahké napojenie
výtlačného potrubia z čerpadla. Miesto výstupného otvoru sa určí podľa miestnych podmienok v závislosti na polohe hlavného tlakového potrubia, tak aby
bolo krytie potrubia min. 1000 mm (nezamŕzajúca hĺbka).
Tesniace manžety na vstupnom potrubí a špeciálna priechodka na výstupnom potrubí zabezpečujú vodotesný prechod potrubia cez steny čerpacej
šachty.

VSTUPNÍ odpadní potrubí

tloušťka podkladové desky cca...150 - 200 mm

obr.2

detail 2b

detail 2a
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ELEKTROPRÍPOJKA
Elektrorozvádzač sa umiestni vo vzdialenosti 5 m od čerpacej šachty
(obr.3) na stenu nehnuteľnosti alebo na vhodný stojan a má chránenie
proti priamemu styku s vodou, dažďom a pod.

K elektrorozvádzaču tlakovej kanalizácie AQ-TK sa privedie napätie 3x400x50Hz
prívodným káblom CYKY 5x2,5 mm2 s trojfázovým motorovým ističom
10A/400V a od domového rozvádzača. Schéma zapojenia elektrorozvádzača
je súčasťou dokumentácie dodávanej k technológii AQ-TK. Prívodný kábel
čerpadla, riadiace káble elektrorozvádzača a plavákové spínače sú od čerpacej
šachty po elektrorozvádzač umiestnené v FXP chráničke priemeru 40 mm v hĺbke
300 mm pod terénom. Prívodný kábel čerpadla je ukončený špeciálnou vodotesnou zástrčkou. Konce káblov sa zmotajú so slučky a upevnia sa v hornom
priestore čerpacej šachty (obr.4). Prívodný kábel čerpadla sa napojí na čerpadlo
len pred uvedením do prevádzky.
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OSADENIE A UPEVNENIE ČERPACEJ ŠACHTY VO VÝKOPE :
VARIANTA A.) Osadenie bez prítomnosti podzemnej vody:
Čerpacia šachta je osadená do výkopu na podkladné štrkové lôžko, steny
sa obsypú pieskom alebo preosiatou zeminou.
VARIANTA B.) Osadenie za prítomnosti podzemnej vody:
Osadenie čerpacej šachty sa prevedie tak ako v prípade varianty A.) len steny
čerpacej šachty sú obsypané betónom minimálne do výšky hladiny spodnej
vody. Pri obetónovaní čerpacej šachty sa táto naplní vodou tak, aby hladina
vody v čerpacej šachte bola min. 200 mm nad úrovňou obetónovania. Hrúbka
betónovej stany sa vypočíta podľa predpokladanej vztlakovej sily pôsobiacej na
čerpaciu šachtu.

umístění
elektrorozvaděče
od kanalizační
jímky je do 5 m
(max.15m)

obr.3

obr.4
VARIANTA A

VARIANTA B

pojezdová deska

pojezdová deska

litinový poklop

litinový poklop

plastový poklop

plastový poklop

obsypový materiál

beton event.
betonová směs

zemina
VSTUP

podkladová deska

zemina
VÝSTUP

podkladová deska

