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Tento dokument je nutno chápat jako dodatek k Technické dokumentaci Solido 
SMART (DOKK5110). Obsahuje výhradně podrobné informace k rozsahu 
dodávky a montáži zařízení s čerpadlem pro odvádění vyčištěné vody, které se 
od zařízení s násoskou liší. 

 

1. Obecné informace  
 

Alternativně jsou všechny jednonádržové čistírny Solido SMART pro odvádění vyčištěné vody 
nezávisle na výšce k dostání s čerpadlem namísto násosky. 

 
 

Příklad EBL-26 
 

Univerzální 
potrubí 

Pouzdro s napojeným 
čerpadlem 

 
 
 
 
 

Láhev na odběr vzorků 

 

Odtok s hadicovou 
průchodkou 

 
 

Přítok 
 
 
 
 
 

Hlásič přeplnění 
 

minimální 
hladina vody 
HRmin 

 
 

 
 

  Zavzdušňovač BEL  

Čerpadlo 
vyčištěné vody s 
ochranou proti 
chodu na sucho 

 
 
 
 

U této varianty se namísto násosky vyčištěné vody dodává čerpadlo vyčištěné vody. 
Čerpadlo vyčištěné vody s ochranou proti chodu na sucho je ze strany výrobce napojeno na 
pouzdru a zavěšeno do nádrže na řetězech z ušlechtilé oceli. Přitom je zvlášť důležité přesně 
dodržet stanovenou výšku vestavby čerpadla (HRmin podle technického schválení 
Německého ústavu stavební techniky (DIBt), popř. dimenzování). 

V rozsahu dodávky je hadice na vyčištěnou vodu s hadicí na odběr vzorků a 
průchodka pro hadici k montáži v šachtě ze strany stavby. 

Nouzový přepad (při výpadku čerpadla) musí být realizován ze strany 
stavby, příp. je nutno informovat provozovatele. 
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2. Zavzdušnění a odvzdušnění nádrže  
 
 
 

Bezpodmínečně nutné je dbát na dostatečné zavzdušnění a odvzdušnění nádrže/nádrží. 

Přítokové potrubí musí být odvzdušněno nad střechou (komínový efekt) – nebo ekvivalentně. 
Na straně odtoku musí být zajištěn neomezený přívod čerstvého vzduchu. 

Viz obrázek (Příklad). 
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3. Rozsah dodávky  
 

Solido SMART Pouzdro 
s čerpadlem 

- 15 m kabel se 7pólovým 
konektorem 

- Čerpadlo oxylift 2S s 
ochranou proti chodu na 
sucho napojené na 
pouzdru, s řetězy a 
karabinami k zavěšení v 
jímce 

- Hlásič přeplnění 
(plovákový spínač SWS) 

 

 

Průchodka pro hadici 
 

 

Láhev na odběr vzorků 
s Inline víčkem 

 

 

Hadice na vyčištěnou 
vodu, šrouby, 
karabiny, pás, malé 
součásti 

 
Řídicí jednotka S40 Basis 

 
Sada k prodloužení 
řetězů (2x 0,5m) 
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Odstraňte přepravní 
pojistku (vazač kabelů) 

4. Montáž  
 

4.1 Čerpadlo 

Důležité upozornění: Stanovená výška vestavby (idR HRmin podle 
technického schválení Německého ústavu stavební techniky (DIBt), popř. 
dimenzování) čerpadla pro odvod vyčištěné vody (KWP) je pro funkci celého 
systému rozhodující a musí být tedy bezpodmínečně dodržena! 

 

 

Zavěste čerpadlo s karabinami na oba hákové šrouby instalované v nádrži, popř. 
na části řetězu. 

V nádrži BL26 se karabiny zavěsí přímo do obou hákových šroubů předmontovaných v nádrži. 

U všech jiných typů nádrží jsou na hákových šroubech už řetězy v odpovídající délce 
předmontovány. Karabiny zavěste do posledního článku řetězu (maximální délka). 

Tím se zaručí správná výška vestavby. 
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Zavěšení láhve na odběr vzorků s 
Inline víčkem 
(zde znázorněno bez hadice) 

 
 
 
 

 
V případě vestavby zařízení do větší hloubky (s dodatečnými prodlouženími 
šachty, popř. rozpěrným kroužkem) doporučujeme řetězy pro zavěšení 
čerpadla prodloužit a dále upevnit nahoře v šachtě. Tím se zabezpečí 
přístupnost pro údržbu. Odpovídající prodlužovací sada (2x 0,5m řetěz, 
upevňovací materiál) je obsažena v rozsahu dodávky (v kartonu pouzdra). 

 
BEZPODMÍNEČNĚ DBEJTE na to, aby čerpadlo viselo ve výšce 
stanovené výrobcem. 

 
 
 

4.2 Hlásič přeplnění (plovákový spínač) 
 

 

 
 

Hlásič přeplnění (plovákový spínač) upevněte na nejvyšší předmontované sponě na řetězu. 
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4.3 Pouzdro 

V nádržích BL26, BL76 a BL99 je v montážním otvoru instalována deska k upevnění 
pouzdra. 

 

 

 
 

U jiných typů nádrží je předmontován trubkový stojan k upnutí pouzdra. 

Náhled Montážní otvor s pouzdrem, láhev na odběr vzorků, hadicová průchodka 
hadice na vyčištěnou vodu: 
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4.4 Zpětná klapka (volitelná pro případ potřeby) 

Pokud by vzhledem k okolnostem na daném místě byla potřebná vestavba zpětné 
klapky pro čerpadlo, je nutno vzít v úvahu následující: 

 je možno použít jen originální zpětnou klapku výrobní značky
Jung

 je třeba vzít v úvahu nebezpečí mrazu

 popř. na čerpadle nasaďte druhý odvzdušňovací otvor (d=4.mm), a to na k tomuto účelu
provedený zářez (červená šipka).

5. Uvedení do provozu

Uvedení do provozu je nutno realizovat dle popisu v Technické dokumentaci Solido 
SMART (DOKK5110). 

Při uvedení řídící jednotky do provozu zvolte u indikátoru  

KWP namísto KWH (čerpadlo vyčištěné vody namísto 

násosky vyčištěné vody) variantu ANO. 

Premier Tech Aqua GmbH August 2019 
Technické změny vyhrazeny a práva vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. 

Obsahy technické dokumentace jsou součástí záručních podmínek.  
Při projektování a vestavbě je nutno dodržovat příslušné normy a jiné soubory pravidel a 

bezpečnostní předpisy. 

Kontakt: 
GREATFLEX s.r.o. 
Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 – Staré Město 
Tel.: +420 777 223 318 
e-mail: info@primajimky.cz




