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Nabídka firmy REALPLAST Český Brod , která se zabývá výrobou
domovních čistíren odpadních vod, vodoměrných šachet, septiků , žump,
dále pak výrobou plastových bazénů, různých plastových nádrží ,
zastřešením bazénů, jakož i dalších výrobků dle individuelní dohody .
V nabídce je uveden reprezentativní vzorek typových výrobků, které
lze upravit podle přání a potřeb zákazníka .
Kancelář firmy se nachází na níže uvedené adrese v Českém Brodě,.
viz plánek dole.
Realplast spol. s r.o.
Žižkova ulice 1413, 282 01 Český Brod

321 622 064
602 245 778
KANCELÁŘ

REALPLAST

Žižkova ulice 1413

SMĚR LYSÁ N/L
SMĚR MOCHOV-ČELÁKOVICE

SMĚR POŘÍČANY-SADSKÁ
NYMBURK

SMĚR PRAHA

VÝROBA

SMĚR MUKAŘOV-ŘÍČANY
SMĚR KOLÍN

SMĚR KOSTELEC N Č/L
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POZNÁMKY

VÝROBEK - PŘEDMĚT - SORTIMENT
PLASTOVÉ

STRANA
2

BAZÉNY - OBECNĚ

CENÍK KULATÝCH BAZÉNŮ
CENÍK OVÁLNÝCH A OBDÉLNÍKOVÝCH BAZÉNŮ,

3
SCHODY

TVARY - STANDARDNÍ VZORY BAZÉNŮ

4, 5
6
7

ILUSTRAČNÍ FOTO BAZÉNU S ODKAZEM
OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI BAZÉNŮ

8, 9

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM (PRO PROVOZ)

10, 11

CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ

12

CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIČOVÉ

13

ŽUMPY KRUHOVÉ ŽEBROVANÉ - POPIS

14, 15

ŽUMPY OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ - POPIS

16, 17

ŽUMPY KRUHOVÉ SENDVIČOVÉ - POPIS

18, 19

ŽUMPY OVÁLNÉ SENDVIČOVÉ - POPIS

20, 21

ŽUMPY ATYPICKÉ HRANATÉ - POPIS

22

ATYPICKÉ ŽUMPY A NÁDRŽE - POPIS

23, 24

ŠACHTA NA VRT

25, 26

VODOMĚRNÉ

29 až 53

ŠACHTY - POPIS, CENÍK

KANALIZAČNÍ
ČISTIČKY

ŠACHTY, ČERPACÍ JÍMKY - POPIS, CENÍK

ODPADNÍCH

VOD - POPIS, CENÍK, PROVOZ

ČOV

54 až 57
58 až 70

CENA DOPRAVY VÝROBKŮ REALIZOVÁNA DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY NAŠÍ FIRMY
A CENA DOPRAVY NAŠICH PRACOVNÍKŮ ČINÍ 15,- Kč / km + DPH
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PLASTOVÉ BAZÉNY REALPLAST
Plastové bazény REALPLAST jsou vyráběny podle ČSN EN ISO 1873 1 a ČSN EN ISO 15013
z homogenního polypropylénu odolného vůči ÚV záření o tlouštce 5 mm v barvě tmavě modré. Vyrábějí se ve standartních rozměrech nebo podle individuelního přání zákazníka do maximální
hloubky 160 cm.
Výhodou plastových bazénů oproti bazénům z folií je prakticky neomezená životnost použitého
materálu, snadná montáž, libovolný tvar,montáž jakéhokoliv příslušenství, trysek, světel,
protiproudu apod. možnost pevně zabudovaných schodů do bazénu, to vše za srovnatelné ceny.
U bazénů je možno vrchní okraj ukončit trubkou v barvě plastu (25 mm), hranatým límcem 15 x 15
cm nebo přelivovou hranou (mřížkou) vhodné pro vnitřní zabudování bazénu. Kromě standardních
rozměrů a tvarů dodávaných bazénů se vyrábějí i tvary a rozměry podle přání zákazníka. U takovýchto bazénů se cena stanoví individuálně.
OSAZENÍ PLASTOVÝCH BAZÉNŮ
.
Osazení bazénů - podrobný návod obdržíte při závazné objednávce.
VŠEOBECNÉ POKYNY: Bazén se bude osazovat většinou v celku, již svařený, proto je třeba vyhloubit jámu na všech stranách o 25 cm větší než je půdorysný vnitřní rozměr bazénu. To znamená, že skutečný rozměr jámy bude o 50 cm větší než vnitřní rozměr bazénu. Bazény se instalují
na předem připravenou armovanou desku tlouštky 15 - 20 cm. Na betonovou desku se položí nejlépe tvrzený polystyrén o síle 2 cm nebo geotextilie a na tento podklad se usadí skelet bazénu, který se může obložit polystyrenem síly 5 cm jako zateplení bazénu. U bazénů zapuštěných do terénu
je nejlépe skelet obetonovat suchým betonem o síle 15 cm.
1. POSTUP - BETONÁŽ
.
- po usazení skeletu bazénu se rozepřou podélné rovné stěny a bazén se napustí vodou do výšky
20 - 30 cm. Bazén se obsype polosuchým betonem, který se opatrně zhutní. Druhý den se zvýší hladina o dalších 20 - 30 cm a pokračuje se v betonáži. Poté následuje montáž příslušenství (filtrační
jednotka, skimmer, trysky, světla atd.) Po provedené montáži se betonáž dokončí.
2. KRUHOVÉ BAZÉNY ATYPICKÉ BAZÉNY
Bazeny kruhové se mohou instalovat na terénu na rovnou plochu.Usazení atypických bazénů je nutno
v každém případě konzultovat s výrobcem.

DEJTE POZOR ABY JSTE SE NEDOSTALI PŘI VÝKOPU DO ZÓNY SPODNÍ VODY
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BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 100 cm
cena se rozumí bez DPH

vnitřní
průměr
Vnitřní průměr
vmv m

objem
objem
v m3v

m3

základní
cena
základní
základní
cena cena

cena
límcem
cena
ss límcem
cena
s límcem

ØØ33

7

7

21700,430
Kč
20
810 Kč
18

26
230 Kč
Kč
25
470
22 880,-

3,5
ØØ3,5

9

9

27330,070
24
880 Kč
Kč

32
990
29 640,33
980 Kč
Kč

ØØ4 4

12

12

29
33
330
34950,330 Kč
Kč

36 490,40
610
41
830 Kč
Kč

ØØ4,5
4,5

15

15

35
39
590
40580,780 Kč
Kč

ØØ
Ø5 5
5

19

19
19

41
46
550
47830,950 Kč
Kč

43 450,48
350
49
800 Kč
Kč
51 270,57
050
58
760 Kč
Kč

BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 120 cm
cena se rozumí bez DPH

vnitřní
průměr
Vnitřní průměr
vmv m

objem
v m3v
objem

m3

základní
základní
cena

cena

cena
s límcem
cena
s límcem

ØØ33

8

8

22
25350,620

Kč

26 600,30
490 Kč

ØØ3,5
3,5

11

11

27
32980,070

Kč

33 350,38
220 Kč

ØØ4 4

15

15

33
38600,510

Kč

40 250,46
130 Kč

ØØ4,5
4,5

19

19

39 230,-

44 970 Kč

45 550,52
210 Kč

23

23

44 730,-

53 990,61
880 Kč

Ø5

Ø5

51 270 Kč

BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 150 cm
cena se rozumí bez DPH
Vnitřní průměr
vmv m
vnitřní
průměr

objem
v m3 v
objem

m3

základní
základní
cena

cena

cena
s límcem
cena
s límcem

ØØ3 3

10

10

27
31840,910

Kč

34 820,39
900 Kč

ØØ3,5
3,5

14

14

33
38470,370

Kč

38 890,44
580 Kč

Ø4

18

18

39 090,-

44 810 Kč

45 790,52
480 Kč

Ø 4,5

23

44 730,-

Ø5

29

23

51 270 Kč

60 390 Kč

29

56 090 Kč

66 760 Kč

Ø4

Ø 4,5
Ø5

48 940,-

52 680-

58 250,-

VNĚJŠÍ ROZMĚR BAZÉNU JE O 10 - 15 cm VĚTŠÍ ( ŽEBRA)
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BAZÉNY OVÁLNÉ UKONČENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 25 mm
cena se rozumí bez DPH
VNITŘNÍ
vnitřní
rozměr

HLOUBKA
hloubka
1,2 m

HLOUBKA
hloubka
1,3 m

HLOUBKA
hloubka
1,4 m

HLOUBKA
hloubka
1,5 m

HLOUBKA
hloubka
1,6 m

33xx44

910,3328140
Kč

510,3329830
Kč

090,3430480
Kč

650,3530130
Kč

31 780
220,-Kč
35

33xx55

220,4237660
Kč

200,4338790
Kč

190,4439910
Kč

170,4640040
Kč

41 180
160,-Kč
47

33xx66

440,5346220
Kč

680,5447650
Kč

950,5648100
Kč

220,5750570
Kč

51 020
490,-Kč
59

3,5xx 66
3,5

240,5649430
Kč

800,5850230
Kč

340,5952990
Kč

880,6153760
Kč

55 550
440,-Kč
63

3,5xx 77
3,5

040,6557370
Kč

150,6759800
Kč

270,7061230
Kč

370,7263630
Kč

65 060
480,-Kč
75

44xx88

960,8069190
Kč

640,8271120
Kč

340,8473060
Kč

020,8575980
Kč

76920
710,-Kč
87

5 x 10

107 170 Kč

93 500,-

110 540 Kč

96 440,-

113 940 Kč

99 400,-

117 310 Kč

102 350,-

120 700 Kč

ROZMĚR

5 x 10

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

105 300,-

BAZÉNY OBDÉLNÍKOVÉ UKONČENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 25 mm
cena se rozumí bez DPH
VNITŘNÍ
vnitřní
rozměr

HLOUBKA
hloubka
1,2 m

HLOUBKA
hloubka
1,3 m

HLOUBKA
hloubka
1,4 m

HLOUBKA
hloubka
1,5 m

HLOUBKA
hloubka
1,6 m

33xx44

990,3631670
Kč

970,3833930
Kč

950,4135210
Kč

910,4337460
Kč

39 710
880,-Kč
45

33xx55

010,4741010
Kč

980,4942260
Kč

960,5144530
Kč

920,5346790
Kč

48 040
890,-Kč
56

33xx66

080,5750400
Kč

040,5952650
Kč

010,6154900
Kč

980,6455170
Kč

57 440
960,-Kč
66

3,5xx 6
6
3,5

820,6355970
Kč

790,6657240
Kč

760,6859500
Kč

720,7061740
Kč

63030
710,-Kč
73

3,5xx 7
7
3,5

850,7464320
Kč

800,7666560
Kč

780,7868840
Kč

750,8170090
Kč

72 350
720,-Kč
83

44xx88

410,9280160
Kč

380,9482430
Kč

360,9684690
Kč

330,9886940
Kč

88 200
290,-Kč
101

10
55xx10

105 850,121
320 Kč

108 660,111 480,114 280,124
550 Kč 127
780 Kč 130
990 Kč

117 100,134
210 Kč

ROZMĚR

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

VNĚJŠÍ ROZMĚR BAZÉNU JE O 10 - 15 cm VĚTŠÍ ( ŽEBRA)
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BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONČENÉ ROVNÝM LÍMCEM 15 cm
cena se rozumí bez DPH

vnitřní rozměr

hloubka 1,2 m

hloubka 1,3 m

hloubka 1,4 m
41 970,-

44 020,-

3 3xx45

43
47440
410,-Kč

45
49 770
450,- Kč

48
110 Kč
51 490,-

50550,450
53

Kč

790
5552
590,-

Kč

3 3xx56

57340
710,-Kč
54

59 680
740,- Kč
56

61 800,59
020 Kč

63
61850,380

Kč

6563
890,720

Kč

3 x 4

37 890,-

3,5 x 6

66 150 Kč

3,5 x 7

74 090,-

3x6

39 930,-

64 240,-

hloubka 1,5 m

hloubka 1,6 m

46 060,-

66 280,-

68 340,-

70 830 Kč

70 380,-

72 420,-

76 140,-

78 180,-

80 230,-

82 280,-

95 490,-

97 670,-

99 840,-

68 470 Kč

73 190 Kč

3,5 x 6

73 630 Kč

75 970 Kč

78 320 Kč

3,5
x10
7
5 x

84
Kč
119910
800,-

87
122270
600,-Kč

89 420,610 Kč
125

4x8

104 470 Kč

106 960 Kč

105 330 Kč

111 950 Kč

114 430 Kč

5 x 10

137 310 Kč

140 520 Kč

143 760 Kč

146 980 Kč

150 200 Kč

4 x 8

91 140,-

93 320,-

80 670 Kč

75 530 Kč

91 230,960
128

Kč

83 010 Kč

310
13194
050,-

Kč

VNĚJŠÍ ROZMĚR BAZÉNU JE O 10 - 15 cm VĚTŠÍ ( ŽEBRA)
PEVNĚ ZABUDOVANÉ SCHODY ceny se rozumí bez DPH
hloubka v cm

počet stupňů

šíře 80 cm

šíře 100 cm

šíře 120 cm

110 - 120

3 ks

12 090 Kč

14 520 Kč

16 940 Kč

130 - 140

4 ks

15 310 Kč

17 760 Kč

20 160 Kč

150 - 160

5 ks

21 760 Kč

23 390 Kč

25 790 Kč

BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONČENÉ PŘELIVOVÝM ŽLABEM
cena se rozumí bez DPH
vnitřní rozměr

hloubka 1,2 m

hloubka 1,3 m

hloubka 1,4 m

hloubka 1,5 m

hloubka 1,6 m

3x4

59 140 Kč

62 180 Kč

65 240 Kč

68 310 Kč

71 360 Kč

3x5

71 430 Kč

74 010 Kč

76 610 Kč

79 220 Kč

81 820 Kč

3x6

84 250 Kč

87 130 Kč

90 000 Kč

92 890 Kč

95 760 Kč

3,5 x 6

93 200 Kč

96 330 Kč

99 700 Kč

102 570 Kč

104 840 Kč

3,5 x 7

106 730 Kč

110 650 Kč

114 590 Kč

118 540 Kč

122 460 Kč

4x8

131 810 Kč

136 910 Kč

142 000 Kč

147 070 Kč

152 150 Kč

5 x 10

182 770 Kč

188 420 Kč

194 040 Kč

199 690 Kč

205 330 Kč
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fotografie - obrázky bazénů

více najdete na adrese :
www.realplast.cz
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OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI PLASTOVÝCH BAZÉNU
NA CO JE TŘEBA DÁT PŘI ZABUDOVÁNÍ POZOR :
Plastové bazény jsou vyráběny svařené vcelku vzhledem k přepravě do maximálního
rozměru 3,5 x 7 m. Větší bazény jsou svařovány na místě u zákazníka. Míry bazénů a plastových schodů uvedené v ceníku jsou míry vnitřní. Venkovní míry jsou asi o 30 cm větší a to
podle velikosti bazénového lemu a velikosti výztuh (rovný límec, přelivová hrana)
DLAŽBA

UKONČOVACÍ TRUBKA
STĚNA BAZÉNU

MONTÁŽNÍ ROZPĚRY

TEPELNÁ
IZOLACE

DNO BAZÉNU

LÍMEC

OKOLNÍ
TERÉN
ŽEBRA
ZÁKLADOVÁ
DESKA

TEPELNÁ
IZOLACE

BETONOVÝ ZÁSYP

ARMOVACÍ DRÁT

VOLBA STANOVIŠTĚ
Zvolte si část pozemku chráněnou před padajícím listím, vzdálenou místům se zvýšeným
výskytem hmyzu. Podloží musí být rostlá zemina, nikoliv navážka, aby nedošlo k poškození
betonového podkladu. Při výběru umístění bazénu přihlédneme k možnosti umístění technologie (filtr. jednotky atd.) do sklepa, případně do zděné nebo plastové šachty. Vzdálenost umístění filtrační jednotky by neměla být větší než 10 m.
a) bazénový skelet bude usazován vcelku, již svařený : v tomto případě je třeba vyhloubit
jámu na všech stranách větší min. o 20 - 25 cm než je půdorysný vnitřní rozměr bazénu.
to znamená, že skutečný rozměr jámy bude minimálně o 40 - 50 cm větší než rozměr
bazénového skeletu. Totéž platí pro plastové schody umístěné vně bazénu.
b) bazénový skelet bude svařen na místě mimo montážní jámu : v tomto případě je potřeba rovný pozemek (trávník, dlažba, alespoň o 50 cm na každou stranu větší než je půdorysný rozměr bazénu - výkop je rozměrově stejný jako v předchozím případě.
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ŠACHTA PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII
Velikost šachty pro bazénovou technologii se určí podle velikosti filtrační jednotky a ostatního bazénového příslušenství ( topení, váměníku atd.). Při použití plastové šachty dodávané firmou REALPLAST je potřeba po vyhloubení patřičné jámy vybetonovat dno jámy ,
na které se plastová šachta usadí. Po montáži bazénové technologie se šachta obetonuje
betonem o síle 10 cm.
OSAZENÍ BAZÉNOVÉHO SKELETU
Po nastěhování bazénového skleletu na místo stavby se na základovou betonovou
desku položí izolace ( polystyrén, geotextílie). Na takto připravenou desku se usadí skelet
bazénu. Pevně zabudované schody se srovnají do roviny a podepřou. Spodní izolace se
zarovná zároveň s dnem bazénu.
U bazénů zapuštěných do terénu je nejlépe skelet bazénu celoplošně obetonovat polosuchým betonem o síle asi 15 cm. Po srovnání skeletu bazénu se podélné rovné stěny rozepřou montážními rozpěrami (prkna, fošny) a to tak, že se položí na horní límec bazénu a
připevněné zarážky jsou opřené uvnitř a vně bazénu na potřebnou míru.
Do bazénu se napustí 25 - 30 cm vody. Plastové pevně zabudované schody se neobkládají
polystyrénem, ale podezdívají se a betonují v celé své ploše.
Bazénový skelet obložíme tepelnou izolací a do svislých výztuh bazénu, které mají předvrtané montážní otvory provlékneme armovací drát. Po takto připraveném bazénu přistoupíme k vlastní betonáži. Betonáž provádíme polosuchou betonovou směsí. Bazénový skelet obsypáváme stejnoměrně kolem celého obvodu a opatrně hutníme tak, aby všechny
strany bazénu byly stále rovné (neprohnuté). Betonáž provedeme do výše napuštěné vody,
to znamená do výše 25 - 30 cm.
Beton necháme 24 hodin zatvrdnout. Takže až třetí den opět z výšíme hladinu vody
v bazénu o dalších 25 - 30 cm a stejným způsobem pokračujeme s betonáží. Bazén bude
zabetonován do výše 60 cm. Následuje montáž příslušenství (filtrační stanice, trysky, skimmer, světla atd.). Propojovací potrubí odzkoušíme a obložíme tepelnou izolací (mirelonem).
Po provedené montáži technologie betonáž stejným způsobem dokončíme, Při betonáži je
potřeba dbát zvýšené pozornosti abychom nepoškodili spojovací PVC potrubí. Stavební
terénní úpravy při dokončení oklolí bazénu provádějte podle vlastních možností s ohledem
na případné budoucí zastřešení bazénu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM REALPLAST
cena se rozumí bez DPH
zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostřednictvím přepravních služeb

ZBOŽÍ
filtr.stanice WM 300 4 m3/hod

CENA
10 382,-

ZBOŽÍ

CENA

krabice ke světlu

333,-

trafo 600 W

6 314,-

filtr.stanice KIT 380 6 m3/hod

14 290,-

trafo 300 W/12 V

3 036,-

filtr.stanice KIT 480 9 m3/hod

15 100,-

trafo 200 W/12 V

2 613,-

filtr.stanice KIT 560 12 m3/hod

16 690,-

trafo 100 W/12 V

2 125-

filtrační písek 1 kg

9,10

trafo 50 W/12 V

1 978,-

skimmer bílý 150 x 150 mm

885,-

protiproud VAG JET

skimmer bílý 200 x 150 mm

3 256,-

protiproud V K - JET

66 m3/hod
74 m3/hod

úprava slané vody 0 - 40 m3

37 563,45 480,21 856,-

skimvac

355,-

sůl mořská 25 kg

tryska komplet 18 mm

900,-

úprava slané vody 0 - 70 m3

uzávěr - zátka trysky

300,-

Žárovka 300 W

782,-

žebřík standard 3 stupně

5 625,-

Roll rošt 1 bm

581,-

žebřík standard 4 stupně

6 623,-

žebřík standard 5 stupně

7 374,-

světlo 50 W

2 403,-

tepelné čerpadlo 15 - 30 m3

27 050,-

světlo 100 W

2 485,-

tepelné čerpadlo 20 - 40 m3

33 370,-

světlo 300 W/12 V MTS

3 270,-

tepelné čerpadlo 25 - 45 m3

41 814,-

440,23 378,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNŮM REALPLAST
cena se rozumí bez DPH
zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostřednictvím přepravních služeb
ZBOŽÍ

CENA

šachta k bazénu na filtr.stanici
100 x 120 cm s poklopem

10 870,-

šachta k bazénu na filtr.stanici
120 x 120 cm s poklopem

12 170,-

šachta k bazénu na filtr.stanici
100 x 100 cm s poklopem

9 470,-

ZBOŽÍ

CENA

šachta na protiproud s poklopem

6 880,-

polystyren PSBS 30 100x50x2

55,-

polystyren PSBS 30 100x60x5

150,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZ BAZÉNŮ REALPLAST
cena se rozumí včetně DPH
zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostřednictvím přepravních služeb
ZBOŽÍ

CENA

ZBOŽÍ

CENA

tablety DPD Cl/Br

45,-

SKIM - VAC

310,-

tablety DPD Ph

45,-

koš skimmer

470,-

kapky set

110,-

teploměr plovoucí

180,-

chlorátor plovoucí velký

200,-

plachta solární m2

242,-

kartáč ocean de luxe

520,-

tester kapičkový

250,-

hadice plovoucí - 1,5 m

100,-

manometr

440,-

teleskopická tyč 1,8 - 3,6 m

1100,-

síťka mělká

130,-

síťka do hloubky

210,-
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ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ KR + OR
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Kruhová a oválná žumpa typu KR a OR slouží k zachycení splaškových a ostatních vodobsahujícíchškodlivé
látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít
čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky),či likvidovat odpadní vodu jiným způsobem (vypouštěním
do kanalizace). Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce
V=nxqxt
kde n je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle ČSN EN 1085 , q je specifická,
průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatelea den a t je časový interval vyprazdňování žumpy
ve dnech.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Kruhová a oválná žumpa typu
KR a OR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81. Válcové
těleso žumpy je zastudena zkrouženo a svařeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873 1 a ČSN EN ISO 15013 (tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená
vodotěsná kruhová resp. oválná nádrž. Plášť žumpy tlouštky 8- 12 mm je opatřen svislými žebry daného
průřezu. Víko žumpy tlouštky 8- 12 mm je opatřeno systémem radiálních žeber opět daného průřezu,
která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovému (středovým) sloupkům na straně druhé .
Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy je tvořeno kruhovou (oválnou)
deskou tloušťky 8-12 mm. Ve stropu je umístěn průlez rozměru
600 výška 200 mm. Tento průlez je
vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištěno proti odklopení a posunutí šrouby.

OSAZENÍ DO TERÉNU

Žumpa KR a OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce
10 - 15 cm. Po usazení se dno žumpy přibetonuje armovaným věncem o průřezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem betonem B 10, který se průběžně hutní. Podmínkou při provádění zásypu je protitlak vody, která se zároveň s pokračujícím zásypem do žumpy napouští.
Závěrem se zasype víko žumpy do úrovně terénu. Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V případě výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozměrově upravit.

Ceník - žumpy - jímky
vnitřní průměr 150 cm

žebrované kruhové ( KR ) a oválné ( OR )

vnitřní průměr 190

vnitřní rozměr

hloubka

objem

cena

hloubka

objem

cena

KR 1 100

1,70

15 490 Kč

KR 4 150

4,20

24 770 Kč

hloubka

šířka

délka

objem

cena

KR 2 150

2,60

19 360 Kč

KR 5 200

5,60

29 830 Kč

OR 1 100

190

340

8,70

39 350 Kč

KR 3 200

3,50

23 250 Kč

KR 6 250

7,00

34 910 Kč

OR 2 200

190

340

11,60

46 740 Kč

OR 3 250

190

340

14,50

53 210 Kč

vnitřní průměr 240 cm

vnitřní průměr 290 cm

KR 7 150

6,70

32 030 Kč

KR 10 150

9,90

45 120 Kč

OR 4 150

240

340

9,70

44 610 Kč

KR 8 200

8,00

40 170 Kč

KR 11 200

13,20

50 970 Kč

OR 5 200

240

340

12,90

50 460 Kč

KR 9 250

0,90

45 800 Kč

KR 12 250

16,50

57 300 Kč

OR 6 250

240

340

16,10

56 290 Kč
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ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIČOVÉ KSR + OSR
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Kruhová a oválná žumpa typu KSR a OSR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé
látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky), či likvidovat odpadní vodu jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace). Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce
V = n x q x t kde n je
ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle
ČSN EN 1085 , q je specifická-průměrná denní
spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Kruhová a oválná žumpa typu KSR a OSR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81. Skládá se
z vnitřního a vnějšího pláště, dna žumpy a víka žumpy. Víko žumpy je opatřeno vybíracím otvorem
600 mm.
Vnitřní i vnější pláště jsou zastudena zkrouženy a svařeny technologií firmy LEISTER
z homogenních
polypropylénových desek podle
ČSN EN ISO 1873 1 a ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) .
Vnitřní těleso pak jako uzavřená vodotěsná nádrž, která je uvnitř ve své vnitřní části opatřena dvěmi tangenciálními žebry. Víko je opatřeno systémem radiálních žeber daného průřezu, která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovému (středovým) sloupkům na straně druhé a průlezem standardního rozměru
600 výška 200 mm. . Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy
je tvořeno kruhovou (oválnou) deskou stejné tloušťky jako plášť a víko. V prostoru mezi vnitřním a vnějším
pláštěm, kam se ukládají jednotlivé betonové vrstvy, je přivařeno 8 rozpěrek- segmentů, které zajišťují soustřednost plášťů . Tento průlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištěno proti odklopení
a posunutí šrouby.

OSAZENÍ DO TERÉNU

Žumpa KSR a OSR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce
10 - 15 cm. Vnitřní válec se napustí vodou, která vytváří vnitřní protitlak potřebný při postupném plnění mezistěn-sendviče žumpy vrstvami betonu. Napouštění vody se děje postupně tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporučují o výšce 300 - 400 mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.Jímky nesmí být osazeny do míst
se zvýšenou hladinou spodní vody. V případě výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozměrově
upravit.

Ceník - žumpy - jímky
vnitřní průměr 150 cm

sendvičové kruhové ( KSR ) a oválné ( OSR )

vnitřní průměr 190

vnitřní rozměr

hloubka

objem

cena

hloubka

objem

cena

KSR 1 100

1,70

20 470 Kč

KSR 4 150

4,20

34 160 Kč

hloubka

šířka

délka

objem

cena

KSR 2 150

2,60

24 340 Kč

KSR 5 200

5,60

42 360 Kč

OSR 1 100

190

340

8,70

53 460 Kč

KSR 3 200

3,50

26 770 Kč

KSR 6 250

7,00

50 580 Kč

OSR 2 200

190

340

11,60

65 580 Kč

OSR 3 250

190

340

14,50

76 760 Kč

vnitřní průměr 240 cm

vnitřní průměr 290 cm

KSR 7 150

6,70

50 770 Kč

KSR 10 150

9,90

59 420 Kč

OSR 4 150

240

340

9,70

59 320 Kč

KSR 8 200

8,00

56 010 Kč

KSR 11 200

13,20

74 880 Kč

OSR 5 200

240

340

12,90

70 040 Kč

KSR 9 250

0,90

65 570 Kč

KSR 12 250

16,50

81 170 Kč

OSR 6 250

240

340

16,10

80 810 Kč

REALPLAST
SPOLEČNOST

321 622 064

S

ČESKÝ
RUČENÍM

www.azrealplast.cz

BROD

14

OMEZENÝM

e-mail: mocrealplast@seznam.cz

POPIS - CHARAKTERISTIKA
Kruhová žumpa typu KR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky
z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není možnost použít
čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace). Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle
V = n x q x t
vzorce
kde n je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle ČSN EN 1085, q je
specifická-průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Kruhová žumpa typu KR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81. Válcové těleso žumpy
je zastudena zkrouženo a svařeno technologií firmy LEISTER z homogenních polyMONTÁŽNÍ OTVOR
VÍKO S PRŮLEZEM
propylénových desek podle ČSN EN ISO
1873 1 a ČSN EN ISO 15 013 (tl. 8 - 12 mm)
jako uzavřená vodotěsná kruhová nádrž.
Válcový plášť je opatřen svislými
žebry
PLÁŠŤ
daného průřezu.
Víko žumpy je opatřeno systémem radiálních žeber opět daného průřezu, která
jsou přivařena k plášti na straně jedné
a ke středovému sloupku na straně druhé .
Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy je tvořeno kruhoŽEBRA
vou deskou stejné tloušťky
jako plášť a
víko. Ve strope je průlez o rozměru
600 x 200 mm
DNO

CELKOVÝ POHLED

Tento průlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištěno proti odklopení
a posunutí šrouby.

OSAZENÍ DO TERÉNU
Žumpa KR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce
10 - 15 cm. Po usazení se dno žumpy přibetonuje armovaným věncem o průřezu 150 x 250 mm.
Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem B 10, který se průběžně
hutní. Podmínkou při provádění zásypu je protitlak vody která se zároveň s pokračujícím zásypem do žumpy napouští. Závěrem se víko žumpy zasype nebo přebetonuje.
Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V případě výskytu spodní
vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozměrově upravit.

Pokud nebude výše uvedený postup dodržen, hrozí, že vahou betonu a zásypového materiálu
může být žumpa při montáži poškozena.
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VNITRNI
TYP

Průměr žumpy přes žebra je o 200 mm větší

VNITRNI
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

6,7

150

KR 8

8,9

200

KR 9

11,2

250

TYP

VÝŠKA
cm

100

KR 2

2,6

150

KR 3

3,5

200

ZUMPY 190 cm
OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KR 4

4,2

150

KR 5

5,6

200

KR 6

7,0

250

ZUMPY 240 cm

KR 7

VNITRNI

OBSAH
m3

1,7

TYP

ŽUMPY PŘES ŽEBRA

ZUMPY 150 cm

KR 1

VNITRNI

ŽUMPY

15

STRED.SLOUPEK

ZEBRA

ZUMPY 290 cm
OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KR 10

9,9

150

KR 11

13,2

200

KR 12

16,5

250

DETAIL STREDOVÉHO
SLOUPKU A ZEBER
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ŽUMPY OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ OR 1 - OR 6
POPIS - CHARAKTERISTIKA

Oválná žumpa typu OR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není
možnost použít čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky), a likvidovat odpadní vodu
jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace).
Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce
V = n x q x t
kde n je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle ČSN EN 1085,
q je specifická - průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den
a t je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Oválná žumpa typu OR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81 Oválné
těleso žumpy je zastudena zkrouženo
VÍKO S PRŮLEZEM
a svařeno technologií firmy LEISTER
z homogenních polypropylénových
MONTÁŽNÍ OTVOR
desek podle ČSN EN ISO 1873 1
a ČSN EN ISO 15013 (tl. 8 - 12 mm)
jako uzavřená vodotěsná oválná nádrž.
Oválný plášť je opatřen svislými žebry daného průřezu..
Víko žumpy je opatřeno systémem
radiálních žeber opět daného průřezu,
která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovým sloupkům
na straně druhé . Středový sloupek je
vyplněn betonem. Dno žumpy je
ŽEBRA
tvořeno oválnou deskou stejné tloušťky
jako plášť a víko. Ve strope je
průlez o
600 x 200 mm.
PLÁŠŤ
DNO

CELKOVÝ POHLED

Tento průlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištěno proti odklopení
a posunutí šrouby.

OSAZENÍ DO TERÉNU
Žumpa OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o
tloušce 10 - 15 cm. Po usazení se dno žumpy přibetonuje armovaným věncem o průřezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem
B 10,, který se průběžně hutní. Podmínkou při provádění zásypu je protitlak vody, která se
zároveň s pokračujícím zásypem do žumpy napouští. Závěrem se víko žumpy zasype

Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V případě výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozměrově upravit
Pokud nebude výše uvedený postup dodržen, hrozí, že vahou betonu a zásypového
materiálu může být žumpa při montáži poškozena.
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ROZMEROVÁ DISPOZICE
VNITRNI SÍRKA ZUMPY 190 cm
VNITRNI DÉLKA ZUMPY 340 cm
TYP

Rozměry žumpy přes žebra jsou o 200 mm větší

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

OR 1

8,7

150

OR 2

11,6

200

OR 3

14,5

250

STRED.SLOUPKY

VNITRNI SÍRKA ZUMPY 240 cm
VNITRNI DÉLKA ZUMPY 340 cm
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

OR 4

9,7

150

OR 5

12,9

200

OR 6

16,1

250

DETAIL STREDOVÝCH
SLOUPKU A ZEBER
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ŽUMPY KRUHOVÉ SENDVIČOVÉ KSR 1 - KSR 12
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Kruhová žumpa typu KSR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících
škodlivé látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých
není možnost použít čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky), a likvidovat odpadní
vodu jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace).
Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce V = n x q x t
kde n je ekvivalentní počet připojených
obyvatel (EO) podle
ČSN EN 1085,
q je specifická-průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t
je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Kruhová žumpa typu KSR je navržena a vyrábìna v souladu s ČSN 75 60 81. Skládá se
z vnitřního a vnějšího válcového těVÍKO S PRŮLEZEM
lesa, dna žumpy a stropu žumpy,
VNITŘNÍ PLÁŠŤ
s průlezem o
600 x 200 mm
Tento průlez je vybaven standardním
MONTÁŽNÍ OTVOR
pochozím víkem, které je zajištěno proti
odklopení a posunutí šrouby.
a montážním otvorem sloužícímu
k naplnění středového sloupku betonem. Vnitřní i vnější válcové těleso
jsou zastu dena zkrouženy a svařeny technologií firmy
LEISTER
z homogenních polypropylenových
ČSN EN ISO 1873 1
desek podle
a ČSN EN ISO 15013 (tl. 8 - 12 mm).
Vnitřní těleso je vyrobeno jako uzavřeDNO
ná vodotěsná kruhová nádrž. Vnitřní
těleso je opatřeno ve své horní části
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ
dvěmi tangenciálními žebry. Kruhové
víko je opatřeno systémem radiálCELKOVÝ POHLED
ních žeber, která jsou přivařena k
vnitřnímu plášti a ke středovému
sloupku. Středový sloupek je v celé
své výšce vyplněn betonem. Dno je tvořeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako plášť
a víko. V prostoru mezi vnitřním a vnějším pláštěm, kam se při montáži ukládají betonové
vrstvy je přivařeno 8 distančních segmentů, které zajišťují soustřednost plášťů jímky.
OSAZENÍ DO TERÉNU
Žumpa KSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku
o tloušťce 10 - 15 cm. Vnitřní válec žumpy se napustí vodou, která vytváří vnitřní protitlak potřebný při postupném plnění mezistěn-sendviče žumpy vrstvami betonu.Napouštění
vody se děje postupně, tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporučují o výšce
300 - 400 mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny..
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VNITŘNÍ PRŮMĚR ŽUMPY 150 cm

ROZMEROVÁ DISPZICE

TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KSR 1

1,7

100

KSR 2

2,6

150

KSR 3

3,5

200

VNITŘNÍ PRŮMĚR ŽUMPY 190 cm
TYP

VNITŘNÍ PRŮMĚR ŽUMPY

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KSR 4

4,2

150

KSR 5

5,6

200

KSR 6

7,0

250

VNITŘNÍ PRŮMĚR ŽUMPY 240 cm
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KSR 7

6,7

150

KSR 8

8,9

200

KSR 9

11,2

250

ZEBRA

STRED.SLOUPEK

VNITŘNÍ PRŮMĚR ŽUMPY 290 cm
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

KSR 10

9,9

150

KSR 11

13,2

200

KSR 12

16,5

250

DETAIL STREDOVÉHO
SLOUPKU A ZEBER
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POPIS - CHARAKTERISTIKA
Oválná žumpa typu OSR slouží k zachycení splaškových a
ostatních vod obsahujících
škodlivé látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých
není možnost použít čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky), i likvidovat odpadní vodu jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace).
Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce
V=nxqxt
kde n je ekvivalentní počet připojených
obyvatel (EO) podle
ČSN EN 1085,
q je specifická-průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t je časový
interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Oválná žumpa typu OSR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81. Skládá se
z vnitřního a vnějšího oválného tělesa,
dna žumpy stropu žumpy s průlezem o
rozměru
600 x 200 mm. Tento průlez je vybaven standardním pochozím víkem,
které je zajištěno proti odklopení a posunutí
MONTÁZNÍ OTVORY
šrouby.
VÍKO S PRULEZEM
Dále je víko opatřeno montážním otvorem
pro naplnění středového sloupku betonem.
Vnitřní i vnější těleso žumpy jsou zastudena zkrouženy a svařeny technologií
firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle
ČSN EN ISO
873 1 a ČSN EN ISO 15013 (tl. 8 -12 mm).
Vnitřní těleso je pak vyrobeno jako uzavřená vodotěsná nádrž.
Vnější válcové těleso žumpy má uvniř
po svém obvodu cca 50 mm od horního
okraje přivařeno 8 distančních rozpěrek
- segmentů o délce 600 mm, které zajišDNO
VNĚJŠÍ - VNITŘNÍ PLÁŠŤ
ťují soustřed nost vlastních těles žumpy.
Vnitřní těleso je navíc opatřeno ve své
horní části 2 tangenciálními žebry. KruCELKOVÝ POHLED
hové resp. oválné víko žumpy je opatřeno
systémem radiálních žeber, která jsou přivařena k vnitřnímu plášti žumpy na straně jedné
a ke středovému sloupku na straně druhé. Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn
betonem. Dno žumpy je tvořeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako plášť a víko.
OSAZENÍ DO TERÉNU
Žumpa OSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou
desku o tloušťce 10 - 15 cm. Vnitřní válec žumpy se napustí vodou, která vytváří vnitřní
proti-tlak potřebný při postupném plnění mezistěn-sendviče žumpy vrstvami betonu. Napouštění vody se děje postupně, tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporučují o výšce 300 - 400 mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.
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ROZMEROVÁ DISPOZICE

VNITŘNÍ ŠÍŘKA

VNITŘNÍ ŠÍŘKA ŽUMPY 190 cm
VNITŘNÍ DÉLKA ŽUMPY 340 cm
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

OSR 1

8,7

150

OSR 2

11,6

200

OSR 3

14,5

250

STŘEDOVÉ SLOUPKY

ŽEBRA

VNITŘNÍ ŠÍŘKA ŽUMPY 240 cm
VNITŘNÍ DÉLKA ŽUMPY 340 cm
TYP

OBSAH
m3

VÝŠKA
cm

OSR 4

9,7

150

OSR 5

12,9

200

OSR 6

16,1

250
DETAIL STŘEDOVÝCH SLOUPKŮ
A ŽEBER
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ATYPICKÉ ŽUMPY HRANATÉ
POPIS - CHARAKTERISTIKA

Hranatá žumpa typu HR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících
škodlivé látky z menších zdrojů. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není možnost použít čistírenské zařízení (domovní čističky, septiky),či likvidovat odpadní vodu jiným způsobem (vypouštěním do kanalizace).
Určení objemu akumulačního prostoru žumpy lze vypočítat podle vzorce V = n x q x t
kde n je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle
ČSN EN 1085,
q je specifická-průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.
KONSTRUČNÍ ŘEŠENÍ
Hranatá žumpa typu HR je navržena a vyráběna v souladu s ČSN 75 60 81. Těleso
žumpy je svařeno
technologií
firmy LEISTER z homogenních
MONTÁŽNÍ OTVOR
polypropylénových desek podle
ČSN EN ISO 1873 1 a ČSN
PRŮLEZ
600x200
EN ISO 15 013
(tl. 8 - 12 mm).
VÍKO ŽUMPY
jako
uzavřená vodotěsná hranatá
nádrž.
ŽEBRA
Plášť žumpy je opatřen tangenciálními žebry daného průřezu, jejichž
rozteč se s ubývající hloubkou zásypu zvětšuje.
Víko žumpy je opatřeno systémem
radiálních žeber opět daného průřezu, která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovému
(středovým) sloupku na straně.
druhé . Středový sloupek je v celé
své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy
je tvořeno deskou stejné tloušťky.
jako plášť a strop. Strop je opatřeDNO ZUMPY
no průlezem o průměru 600 x 200 mm
Tento průlez je vybaven standardním pochoCELKOVÝ POHLED
zím víkem, které je zajištěno proti odklopení
a posunutí šrouby.
OSAZENÍ DO TERÉNU
Žumpa HR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce 10 - 15 cm. Protože se jedná o nádrž vyrobenou z rovného deskového materiálu, tak doporučujeme celou žumpu obetonovat. Sílu betonových opěrných zdí je
nutno konzultovat se stavebním odborníkem, který podle konkrétních geologických podmínek stanoví její tloušťku.
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ATYPICKÉ ZUMPY A NÁDRZE KRUHOVÉ

A

HRANATÉ

Slouží k zachycení splaškových odpadních vod u rodinných domků, chat, menších provozoven atd.
Atypické žumpy a nádrže vyrábíme na základě požadavků zákazníků. Používají se například k vyvložkování stávajících betonových žump a nádrží. Dále v místech, kde typové žumpy nevyhovují
svými rozměry vzhledem k možnosti umístění.
Atypické žumpy se vyrábějí ve velikostech od 1 m3 do 30 m3.

ROZMEROVÁ DISPOZICE
MONTÁŽNÍ OTVOR

PRŮLEZ

VÍKO ŽUMPY

ŽEBRA

STŘED. SLOUPEK

600x200

ŽEBRA

DNO ZUMPY

Rozměr žumpy přes žebra je o 200 mm větší

DETAIL STREDOVÉHO
SLOUPKU A ZEBER

VÍKO ŽUMPY
ŽEBRA

MONTÁŽNÍ OTVORY

PRŮLEZ

DNO ŽUMPY

ROZMĚROVÁ DISPOZICE
Rozměr žumpy přes žebra je o 200 mm větší

600x200
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TERÉN

PRŮLEZ PRŮMĚR 600 X 200
S POCHOZÍM POKLOPEM

VNITŘNÍ PRŮMĚR

150

150
ARMOVANÁ DESKA TLOUŠTKY 100 mm
(U JÍMEK VĚTŠÍCH KUBATUR 150 mm)

SVISLÁ ŽEBRA
(po obvodu jímky přivařená
v roztečích po cca 60 cm)

STŘEDOVÝ SLOUPEK

TYP

KR

ROZMĚRY (mm)

VNITŘNÍ PRŮMĚR
VNĚJŠÍ PRŮMĚR
VÝŠKA JÍMKY
PRŮLEZ

24

průměr 600 x 200

OSAZENÍ JÍMKY - ŽUMPY
V TERÉNU.
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PRŮLEZ PRŮMĚR 600 X 200
S POCHOZÍM POKLOPEM

TERÉN

150

BROD

VNITŘNÍ DÉLKA

150

ARMOVANÁ DESKA TLOUŠTKY 100 mm
(U JÍMEK VĚTŠÍCH KUBATUR 150 mm)

SVISLÁ ŽEBRA
(po obvodu jímky přivařená
v roztečích po 60 cm)

STŘEDOVÝ SLOUPEK

VNITŘNÍ DÉLKA

JÍMKA HRANATÁ

ROZMĚRY (mm)

VNITŘNÍ DÉLKA

VNĚJŠÍ DÉLKA
VNITŘNÍ ŠÍŘKA
VNĚJŠÍÍ ŠÍŘKA
VÝŠKA JÍMKY
PRŮLEZ

OSAZENÍ JÍMKY - ŽUMPY
V TERÉNU
PRŮMĚR 600 x 200

25
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ŠACHTA NA VRT SVS
PRŮLEZ Ř

60 cm

VNĚJŠÍ Ø ŠACHTY OD 90 cm
VNITŘNÍ Ø ŠACHTY OD 80 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA OD 110 cm
VČETNĚ PRŮLEZU
VYRÁBÍME V LIBOVOLNÝCH
ROZMĚRECH OD ROZMĚRU
Ø 80 x 110 cm
PODLE
PŘÁNÍ
ZÁKAZNÍKA

PRŮMĚR ŠACHTY
OD 80 cm

TLOUŠTKA 5 - 12 MM

PŘIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT
PRŮMĚR PODLE PRŮMĚRU PAŽENÍ
110 - 200 mm

ŠACHTY NA VRT - STANDARDNÍ ROZMĚRY (CENY
šachta na vrt

BEZ DPH)

průměr x výška (cm)

SVS 1

80 X 90

5 790 Kč

SVS 2

80 X 100

6 030 Kč

SVS 3

80 X 110

6 290 Kč

SVS 4

90 X 90

6 420 Kč

SVS 5

90 X 100

6 750 Kč

SVS 6

90 X 110

7 000 Kč

SVS 7

100 X 90

7 160 Kč

SVS 8

100 X 100

7 450 Kč

SVS 9

100 X 110

7 760 Kč
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ŠACHTY V TERÉNU.

BETON

PRŮLEZ

PRŮCHOD ELEKTRO

PRŮMĚR ŠACHTY

TERÉN

cm

PRŮCHOD PRO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT
PRŮMĚR PODLE PRŮMĚRU PAŽENÍ
PRŮLEZ Ø 60 x 20 + POCHOZÍ POKLOP

PRŮCHOD ELEKTRO

PRŮCHOD POTRUBÍ 32 - 40 mm

26
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 1
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmoPRŮLEZ Ø 600
dernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých desek podle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
PLÁŠT
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
32 mm. Odlišné umístění prostupů a případné zvětšení základních rozměrů
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který
průběžně hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukončení se přes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 1
ROZMEROVÁ DISPOZICE
PROVEDENÍ

A
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 110 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PROVEDENÍ

B

(2 ŽEBRA)

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

2 ŽEBRA
(OBRUČE)

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠR 1

A

(základní provedení)

7 230,-

VŠR 1

B

(provedení s dvěmi žebry)

7 760,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 2
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkoPRŮLEZ Ø 600
VÍKO
vého uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER
z
homogenních
polypropylénoPLÁŠT
ZEBRA
vých desek podle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
PRO POTRUBÍ
32 mm. Odlišné umístění prostupů a příSPODNÍ
padné zvětšení základních rozměrů
ZEBRA
je možné provésti dle
individuelních
CELKOVÝ POHLED
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který průběžně hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukončení se přes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 2
ROZMEROVÁ DISPOZICE
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 120 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 2

8 680,-

2 ŽEBRA
(OBRUČE)
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 3
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkoPRŮLEZ Ø 600
vého uzávěru a vodoměru včetně
VÍKO
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER
z
homogenních
polypropylénoPLÁŠT
vých desek podle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
ZEBRA
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
32 mm. Odlišné umístění prostupů a příPRO POTRUBÍ
padné zvětšení základních rozměrů
ZEBRA
je možné provésti dle
individuelních
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
CELKOVÝ POHLED
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce..
OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který průběžně hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukončení se přes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
Vodoměrnou šachtu v úpravě proti působení spodní vody (je dodávána se zpevňovacími žebry) ,
je nutné přibetonovat k základové desce.

REALPLAST
SPOLEČNOST

321 622 064

S

ČESKÝ
RUČENÍM

www.realplast.cz

BROD

OMEZENÝM

e-mail: mocrealplast@seznam.cz

VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 3
ROZMEROVÁ DISPOZICE
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 120 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 160 cm
VCETNE PRULEZU

PRŮMĚR ŠACHTY

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA

UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 3

9 060,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 4
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
PRŮLEZ Ø 600
VÍKO dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873
PLÁŠT
ČSN EN ISO
1
a
15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná oválná jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Přístup do šachty
DNO
je umožněn průlezem o průměru 600
ZEBRA
mm a výšce
200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm.
SPODNÍ
Odlišné umístění prostupů a případné
VSTUP resp. VÝSTUP
zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
ZEBRA
POTRUBÍ
je možné provésti dle
individuelních
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
CELKOVÝ POHLED
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který průběžně hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukončení se přes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
Vodoměrnou šachtu v úpravě proti působení spodní vody (je dodávána se zpevňovacími žebry) ,
je nutné přibetonovat k základové desce.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 4
ROZMEROVÁ DISPOZICE

ŠÍŘKA ŠACHTY

VNITRNI SIRKA SACHTY 85 cm
VNITRNI DELKA SACHTY 140 cm
VNEJSI SIRKA SACHTY 105 cm
VNEJSI DELKA SACHTY 160 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 4

10 910,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 5
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkoPRŮLEZ Ø 600
vého uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. VodoVÍKO
měrná šachta je vyrobena pomocí nejmoZEBRA
dernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873
ČSN EN ISO
1
a
15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsPLÁŠT
ná jímka odolávající tlaku zásypového
betonu. Přístup do šachty je umožněn
průlezem o průměru 600 mm
a výšce
200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm.
DNO
Odlišné umístění prostupů a případné
VSTUP resp. VÝSTUP zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
SPODNÍ
POTRUBÍ
je možné provésti dle
individuelních
ZEBRA
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty o 100 mm.
U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který průběžně hutníme aby nedošlo
k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.U provedení pojezdného je postup stejný, pouze
jako ukončení se přes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.
Vodoměrnou šachtu v úpravě proti působení spodní vody (je dodávána se zpevňovacími žebry) ,
je nutné přibetonovat k základové desce.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 5
ROZMEROVÁ DISPOZICE

ŠÍŘKA ŠACHTY

VNITRNI SIRKA SACHTY 80 cm
VNITRNI DELKA SACHTY 120cm
VNEJSI SIRKA SACHTY 100 cm
VNEJSI DELKA SACHTY 140 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 160 cm
VCETNE PRULEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

POHLED NA SACHTU
ZDOLA

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 5

14 240,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 6
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmoPRULEZ 600
dernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých desek podle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 5 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
PLÁŠT
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 200 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti
32 mm. Odlišné umístění prostupů a případné zvětšení základních rozměrů
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který
průběžně hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukončení se přes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 6
ROZMEROVÁ DISPOZICE
PROVEDENÍ

A
VNITRNI
SACHTY 120 cm
VNEJSI
SACHTY 130 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

PROVEDENÍ

B

(2 ŽEBRA)

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

2 ŽEBRA
(OBRUČE)

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠR 6

A

(základní provedení)

9 480,-

VŠR 6

B

(provedení s dvěmi žebry)

10 030,-

8 370,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 7
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
PRULEZ 600 x 250
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých segmentu dle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
SEGMENTOVY
zásypového betonu. Přístup do šachty
PLÁŠT
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 250 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
mm. Odlišnéumístění prostupů a případné
zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsypávám betonem B 10, který
průběžně hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.
U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukončení se přes obetonovanou
šachtu položí roznášecí deska, případně se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch
vozovky.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 7
ROZMEROVÁ DISPOZICE

SAMONOSNÁ ŠACHTA
VNĚJŠÍ Ø ŠACHTY 120 cm
VNITŘNÍ Ø ŠACHTY 100 cm
PRŮLEZ Ø 60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VČETNĚ PRŮLEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 7

17 210,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 8
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
PRULEZ 600 x 250
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénoVÍKO
vých segmentu dle ČSN EN ISO 1873
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka odolávající tlaku
SEGMENTOVY
zásypového betonu. Přístup do šachty
PLÁŠT
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 250 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
mm. Odlišnéumístění prostupů a případné
zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
je možné provésti dle
individuelních
DNO
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsype zeminou s průběžným mírným
hutněním.
V případě výskytu spodní vody v místě osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v případě osazení
v pojezdových místech.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 8
ROZMEROVÁ DISPOZICE

SAMONOSNÁ ŠACHTA
VNĚJŠÍ Ø ŠACHTY 140 cm
VNITŘNÍ Ø ŠACHTY 120 cm
PRŮLEZ Ø 60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VČETNĚ PRŮLEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 8

19 900,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 9
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. VodoPRULEZ 600 x 250
měrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových segmentu dle ČSN EN ISO 1873
VÍKO
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná
jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 250 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
SEGMENTOVÝ
mm. Odlišné umístění prostupů a případné
PLÁŠT
zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
DNO
je možné provésti dle
individuelních
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsype zeminou s průběžným mírným
hutněním.
V případě výskytu spodní vody v místě osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v případě osazení
v pojezdových místech.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 9
ROZMEROVÁ DISPOZICE

SAMONOSNÁ ŠACHTA
DÉLKA ŠACHTY 130 cm
ŠÍŘKA ŠACHTY 100 cm
PRŮLEZ
60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VČETNĚ PRŮLEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 9

24 330,-
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 10
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
dalšího manipulačního uzávěru. VodoPRULEZ 600 x 250
měrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových segmentu dle ČSN EN ISO 1873
VÍKO
1
a
ČSN EN ISO 15013
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsná
jímka odolávající tlaku
zásypového betonu. Přístup do šachty
je umožněn průlezem o průměru 600
mm a výšce 250 mm. Tento průlez
je standardně opatřen pochozím víkem.
šachta je vybavena plastovými stupadly a
vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32
SEGMENTOVÝ
mm. Odlišné umístění prostupů a případné
PLÁŠT
zvětšení zákl. rozměrů vodoměrné šachty
DNO
je možné provésti dle
individuelních
VSTUP resp. VÝSTUP
požadavků zákazníka. Průměry vstup a
PRO POTRUBÍ
výstupního potrubí je třeba specifikovat
při objednávce.

CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně obsype zeminou s průběžným mírným
hutněním.
V případě výskytu spodní vody v místě osazení se šachta obetonuje do výše hladiny spodní
vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v případě osazení
v pojezdových místech.
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VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠR 10
ROZMEROVÁ DISPOZICE

SAMONOSNÁ ŠACHTA
DÉLKA ŠACHTY 150 cm
ŠÍŘKA ŠACHTY 120 cm
PRŮLEZ
60 x 25 cm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA 150 cm
VČETNĚ PRŮLEZU

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VSR 10

27 140,-
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SAMONOSNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠSR 11
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
PRULEZ 600
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmoVÍKO (12 mm)
dernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873
VÝZTUŽNÁ
1
a
ČSN EN ISO 15013
ŽEBRA (8 mm)
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsPLÁŠT
ná kruhová jímka odolávající tlaku
(8 mm)
zásypového materiálu. Přístup do šachty
je umožněn vyztuženým průlezem o průměru 600 mm a výšce 200 mm,
šachta je vybavena plastovými stupadly,
průchodkami pro zabránění průniku okolní
vody do šachty a stojánkem pro vodoměr,
Průměry vstupního a výstupního potrubí je
VSTUP resp. VÝSTUP
třeba specifikovat při objednávce.
DNO ŠACHTY
PRO POTRUBÍ
(12 mm)
Šachta je osazena poklopem.
Poklop PPR 650/200 je součástí šachty
a je zahrnut v ceně .
CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. Šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu
s příslušnou ČSN a postupně obsypáváme pískem nebo jemnou kamennou drtí, které
průběžně hutníme. Šachty jsou určeny do pochozího terénu.
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SAMONOSNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠSR 11
ROZMĚROVÁ DISPOZICE

VŠSR 11
VNITRNI
SACHTY 100 cm
VNEJSI
SACHTY 110 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

SPECIFIKACE POKLOPU
Šachty jsou osazeny poklopem PPR 650/200, jehož nosnost je
200 kg a je dostačující v případě kdy je poklop zatěžován jen
chůzí do nosnost 200 kg.
Poklop je opatřen šrouby, které zabezpečují jeho posunutí,
resp. otevření.
Uvedené poklopy jsou testovány podle metodiky - normy :
ČSN EN 124 a mají osvědčení vydané autorizovanou osobou
ITC Zlín a.s.
OBRÁZEK POKLOPU :

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠSR 11

11 070,-

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL
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SAMONOSNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠSR 12
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Vodoměrná šachta typu VŠR je určena k umístění vodovodní přípojky mimo budovu tam,
kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky
vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají
v provedení pochozím nebo pojezdném.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 755411 - Vodovodní přípojky
a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně
PRULEZ 600
dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmoVÍKO (12 mm)
dernější
svařovací
techniky firmy
LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ČSN EN ISO 1873
VÝZTUŽNÁ
1
a
ČSN EN ISO 15013
ŽEBRA (8 mm)
(tl. 8 - 12 mm) jako uzavřená vodotěsPLÁŠT
ná kruhová jímka odolávající tlaku
(8 mm)
zásypového materiálu. Přístup do šachty
je umožněn vyztuženým průlezem o průměru 600 mm a výšce 200 mm,
šachta je vybavena plastovými stupadly,
průchodkami pro zabránění průniku okolní
vody do šachty a stojánkem pro vodoměr,
Průměry vstupního a výstupního potrubí je
VSTUP resp. VÝSTUP
třeba specifikovat při objednávce.
DNO ŠACHTY
PRO POTRUBÍ
(12 mm)
Šachta je osazena poklopem.
Poklop PPR 650/200 je součástí šachty
a je zahrnut v ceně .
CELKOVÝ POHLED

OSAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU
Vodoměrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která přesahuje dno šachty
o 100 mm. Šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu
s příslušnou ČSN a postupně obsypáváme pískem nebo jemnou kamennou drtí, které
průběžně hutníme. Šachty jsou určeny do pochozího terénu.
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SAMONOSNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠSR 12
ROZMĚROVÁ DISPOZICE

VŠSR 12
VNITRNI
SACHTY 120 cm
VNEJSI
SACHTY 130 cm
PRULEZ
60 x 20 cm
ZAKLADNI VYSKA 150 cm
VCETNE PRULEZU

SPECIFIKACE POKLOPU
Šachty jsou osazeny poklopem PPR 650/200, jehož nosnost je
200 kg a je dostačující v případě kdy je poklop zatěžován jen
chůzí do nosnost 200 kg.
Poklop je opatřen šrouby, které zabezpečují jeho posunutí,
resp. otevření.
Uvedené poklopy jsou testovány podle metodiky - normy :
ČSN EN 124 a mají osvědčení vydané autorizovanou osobou
ITC Zlín a.s.
OBRÁZEK POKLOPU :

CENA
UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH

VŠSR 12

13 530,-

DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL
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KANALIZACNÍ SACHTA KSR 1 - KSR 4
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Plastová kanalizační šachta typu KŠR je určena pro použití v místech, kde je třeba zajistit
vodotěsnost kanalizace.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Kanalizační šachta REALPLAST je vyrobena buď z homogenních polypropylenových
desek nebo z desek z vysokohustotPRULEZ
600
ního polyetylenu (PEHD ) podle
ČSN
EN ISO 187 31 ,
ČSN
EN
ISO
150 13 a ČSN EN ISO 146 32
(tl. 8 mm) podle požadavků zákazníka . Kanalizační šachty z těchto desek
HORNÍ CÁST
jsou svařeny pomocí technologie firKOMÍNEK
my LEISTER na potřebnou výšku.
Výšku šachty je proto potřeba specifikovat již při objednávce. V horní
části je na vrchní hraně tělesa přivařena
HLAVNÍ TELESO
horní část šachty - komínek, který je
SACHTY
opatřen průlezem o průměru 600 mm.
Tento průlez je standardně opatřen pochozím víkem. Průlez je nastavitelný v
PRIPOJOVACÍ
rozmezí 50
200 mm.
POTRUBÍ
Toto nastavitelné rozmezí pak spolu s použitým hlavním tělesem šachty určuje
vlastní výšku kanalizační šachty,
DNO SACHTY
Zakrytí šachet se provede buď litinovým
ZEBRA
nebo ocelovým poklopem,
V místech malého zatížení lze použít
poklop plastový (15 mm).
Šachta je vybavena plastovým žebříkem
CELKOVÝ POHLED
nebo plastovými stupadly.
Průměr
připojovacího
potrubí
od
110
do
400 mm je nutné opět
specifikovat při objednávce.
Litinový poklop není součástí dodávky.
OSAZENÍ KANALIZACNÍ ŠACHTY DO TERÉNU
Kanalizační šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která by měla dno šachty přesahovat o 100 mm. Síla této desky se doporučuje 150 mm. Jako obsypový materiál se používá
beton B 10 . Hutnění doporučujeme provésti na 90 - 92 % ve vrstvách cca 30 cm.
Ve všech uvedených příkladech je pro usazení vrchního poklopu nejlépe vybetonovat
roznášecí desku.
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KANALIZACNÍ SACHTA KSR 1 - KSR 4
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VNITŘNÍ ŠACHTY 100 cm (120 cm)
VNĚJŠÍ
ŠACHTY 120 cm (140 cm)
PRŮLEZ
60 x 20 cm
UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH
TYP

VÝŠKA

CENA

KŠR 1

100 cm

100 cm

12 410,-

KŠR 2

100 cm

150 cm

14 690,-

KŠR 3

100 cm

200 cm

16 960,-

KŠR 4

100 cm

250 cm

19 360,-

KŠR 5

100 cm

300 cm

21 580,-

TYP

PRUMER SACHTY

VNITŘNÍ

VNITŘNÍ

VÝŠKA

CENA

KŠR 1

120 cm

100 cm

14 730,-

KŠR 2

120 cm

150 cm

18 000,-

KŠR 3

120 cm

200 cm

21 080,-

KŠR 4

120 cm

250 cm

23 970,-

KŠR 5

120 cm

300 cm

27 030,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY : KŠR 5/100 resp. KŠR 5/120
UVEDENÉ ROZMERY V mm

LITINOVÝ POKLOP

PLASTOVÁ STUPADLA

RÁM POKLOPU

ROZNÁŠECÍ DESKA

VRCHNÍ CÁST
(KOMÍNEK)

TELESO SACHTY

DETAIL POKLOPU
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KANALIZAČNÍ ŠACHTY KŠSR 1 - KŠSR 4 + ČERPACÍ JÍMKY ČJSR 1 - ČJSR 5
POPIS - CHARAKTERISTIKA
Plastová
šachta typu KŠSR resp. ČJSR je určena pro použití v místech, kde je třeba
zajistit vodotěsnost kanalizace
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Šachta REALPLAST je vyrobena z jednotlivých segmentů (průměr 1000 mm resp. 1200 mm
výška 500 mm).
Výšku šachty je proto potřeba specifikovat již při objednávce. V horní
části je na vrchní hraně tělesa přivařena
PRULEZ
600
horní část šachty - komínek, který je
opatřen průlezem o průměru 600 mm.
Tento průlez je standardně opatřen pochozím víkem. Průlez je nastavitelný v
rozmezí 50
200 mm.
HORNÍ CÁST
Toto nastavitelné rozmezí pak spolu s poKOMÍNEK
užitými segmenty určuje
vlastní výšku
kanalizační šachty,
Zakrytí šachet se provede buď litinovým
SEGMENT
nebo ocelovým poklopem,
V místech malého zatížení lze použít
poklop plastový (15 mm).
Šachta je vybavena plastovým žebříkem
nebo plastovými stupadly.
Průměr
připojovacího
potrubí
od 110 do 400 mm je nutné opět
specifikovat při objednávce.
Litinový poklop není součástí dodávky.
DNO SACHTY

PRIPOJOVACÍ POTRUBÍ

CELKOVÝ POHLED
OSAZENÍ KANALIZACNÍ ŠACHTY DO TERÉNU
Šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která by měla dno šachty přesahovat
o 100 mm. Síla této desky se doporučuje 150 mm. Jako obsypový materiál se používá štěrkopísek, lze použít i zeminu s vysokým obsahem jílovitých příměsí. Hutnění doporučujeme provésti na 90 - 92 % ve vrstvách 30 cm. V místech výskytu spodní vody doporučujeme celou
šachtu obetonovat. Pro vysoká zatížení, např. silnice apod. doporučujeme použít jako zásypový
materiál stabilizovaný štěrkopísek. Ve všech uvedených příkladech je pro usazení vrchního poklopu nejlépe vybetonovat roznášecí desku.
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KANALIZACNÍ SACHTA KSSR 1 - KSSR 4
ČERPACÍ ŠACHTA (JÍMKA) ČJSR 1 -ČJSR 4
ROZMEROVÁ DISPOZICE

VNITŘNÍ ŠACHTY 100 cm (120 cm)
VNĚJŠÍ
ŠACHTY 120 cm (140 cm)
PRŮLEZ
60 x 20 cm
UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH
VNITŘNÍ

TYP

KŠSR/ČJSR 1

100 cm

100 cm

15 840,-

KŠSR/ČJSR 2

100 cm

150 cm

20 550,-

KŠSR/ČJSR 3

100 cm

200 cm

23 610,-

KŠSR/ČJSR 4

100 cm

250 cm

27 680,-

KŠSR/ČJSR 5

100 cm

300 cm

30 840,-

VNITŘNÍ

Ø ŠACHTY 100 resp. 120 cm
POTRUBÍ Ø 110-400 mm

CENA

VÝŠKA

VÝŠKA

CENA

KŠSR/ČJSR 1

120 cm

100 cm

17 990,-

KŠSR/ČJSR 2

120 cm

150 cm

22 790-

KŠSR/ČJSR 3

120 cm

200 cm

26 020,-

KŠSR/ČJSR 4

120 cm

250 cm

30 040,-

KŠSR/ČJSR 5

120 cm

300 cm

34 580,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY : KŠSR 5/100 resp. KŠSR 5/120
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY : ČJSR 5/100 resp. ČJSR 5/120

PLASTOVÁ STUPADLA

LITINOVÝ POKLOP
RÁM POKLOPU
ROZNÁŠECÍ DESKA

VRCHNÍ ČÁST
(KOMÍNEK)
SEGMENTY

DETAIL POKLOPU
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POPIS-CHARAKTERISTIKA
Čistírna odpadních vod typu R4, R8... je určena k čištění odpadních splaškových vod jak mechanickou, tak i
biologickou cestou. Lze ji využít zejména u rodinných domků, dvojdomků domů v řadové zástavbě apod. Čistička
tvoří kompletní technologický celek. Výstupem z čističky je kvalitně vyčištěná voda (chem. rozbor OHES) a
minimální množství stabilizovaného kalu. Čistička se umisťuje do bezprostřední blízkosti objektu, odtok lze
zaústit do kanalizace vodoteče nebo shromažďovat např. v jímce a použít k závlahám .

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
NÁSTAVEC S VÍKEM
A MANIPULAČNÍM OTVOREM

NÁTOKOVÉ
POTRUBÍ

ODTOKOVÉ
POTRUBÍ

FILTRACNÍ KOMORY
PRUMER COV

CELKOVÝ POHLED
OSAZENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistička odpadních vod REALPLAST se
skládá z nádrže kruhového tvaru, ve které
jsou umístěny vestavby jednotlivých čistících
zón, anaerobní filtr a systém recirkulace kalu.
těleso ČOV je zastudena zkrouženo a svařeno
technologií firmy LEISTER z homogenních
polypropylénových desek podle ČSN EN ISO
1873 1 a ČSN EN ISO 15013 (tl. 5 - 10 mm) .
Dále je součástí čističky sestava
provzdušňovacích elementů a uložení
kompresoru.
Způsob čištění je založen na kombinovaném
působení různých anaerobních a aerobních
bakteriálních kultur. Tímto zp ůsobem je
dosahováno nejvhodnějšího průběhu
biologického odpadu, v č etn ě rozložení
b io l og i c k y od o ln ý c h l át e k j a k o j s o u
saponáty,tuky atd. Plynulé prokysličování vody
se děje pomocí provzdušňovacích elementů s
vysokou aerační schopností. Tyto "prvky"
působí jako míchací systém, který v příslušné
zóně způsobuje potřebnou turbolenci vody.
Uspořádání čistírny umožňuje v době malého
p ř ítok u z ne č išt ě né vody automati ck y
recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen
přísun živin pro čistící mikroorganismy , je
zmenšována produkce odpadního kalu a není
nutné nasazení očkovacích látek (kalů).

DO TERÉNU

Čistička je pouze pochozí, pojezdné provedení je nutno konzultovat s výrobcem.
Čistírna odpadních vod se osazuje na vybetonovanou desku o síle 150 mm, která by
měla
dno ČOV přesahovat o 100 mm. Horní hrana základové desky musí být o 1550 mm níže než
je dno přítokového potrubí. ČOV usadíme na základovou desku, propojíme s potrubím v souladu
s příslušnou ČSN a postupně obsypáváme. Jako obsypový materiál se používá betonB 10 . Beton průběžně
hutníme aby nedošlo k jeho sesednutí a následné deformaci ČOV
Víko čističky je nutné vždy zajistit proti pohybu alespoň čtyřmi vruty (šrouby).
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CISTIČKY ODPADNÍCH VOD (parametry - informace)
Čističky odpadních vod Realplast jsou v základním provedení vybaveny dávkovacím
zařízením Real SEKO pro srážení fosforu, náplní na srážení fosforu, provzdušňovacím

dmychadlem, schránkou na provzdušňovací dmychadlo a srážedlo, seřízení ČOV

všechny výše uvedené součásti stejně jako spuštění ČOV jsou obsaženy v základní ceně čističky.

R 4

R 8

R 12

R 16

VNITRNÍ PRUMER (cm)

130

130

155

190

VÝŠKA (cm)

150

150

160

160

PRUMER PRÍTOK.
POTRUBÍ (mm)

125

125

125

150

PRUMER ODTOK
POTRUBÍ (mm)

75

75

75

100

TYP COV

POCET PRIPOJENÝCH
OBYVATEL ( EO )

1 - 4

3 - 8

8 - 12

12 -16

UCINNOST CISTENÍ

90 - 95 %

90 - 95 %

90 - 95 %

90 - 95 %

DENNÍ PRÍNOS
ZNECISTENÍ (KG BSK 5)

0,064-0,25

0,18-0,48

DENNÍ PRUTOK VODY (m3)

0,15-1

0,45-2

VÝKON KOMPRESORU (W)

55 W

76 W

114 W

141 W

NAPÁJECÍ NAPETÍ
KOMPRESORU (V)

220 V

220 V

220 V

220 V

0,48-0,78

0,78-1,04

2 - 3

3 - 4

Ceník ČOV (rozumí se jak výše uvedeno bez nástavce a dopravy)
UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH

typ - cena

R 4

R 8

základní
TYP - cena
jednoplášťová

4 Kč
32R750

R 930
8 Kč
34

16170 Kč
R 5112
560 Kč R 64

včetnějednoplášťová
dávkovacího
zařízení REAL
SEKO

34 640,-

36 950,-

54 540,-

36 030 Kč

38 430 Kč

R 12

R 16

67 870,-

56 720 Kč

70 580 Kč

( podrobnosti o dávkovacím zařízení REAL SEKO jsou uvedeny na straně 70 tohoto katalogu - ceníku)

K ČOV dále dodáváme nástavec v základní minimální výšce 30 cm . Tento nástavec není
obsažen v základní ceně ČOV a je účtován zvlášť.
Ceny nástavců jsou uvedeny dále.
Před objednáním nástavce je nutné změřit jeho výšku, která se měří od horní hrany ČOV
k úrovni uvažovaného a upraveného terénu.
Za propojení ČOV s dmychadlem, dávkovacím zařízením, montáž nástavce a zhotovení vstupu
pro kanalizaci je účtována částka 2 500,- Kč + dph
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NÁSTAVCE NA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD - ceník
UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH

R 4

R 8

30 cm

4 030,-

4 030,-

40 cm

4 820,-

4 820,-

50 cm

5 750,-

5 750,-

60 cm

6 080,-

70 cm

7 420,-

7 420,-

80 cm

7 870,-

7 870,-

90 cm

8 320,-

8 320,-

100 cm

8 680,-

8 680,-

R 12

R 16

30 cm

7 270,-

7 920,-

40 cm

8 830,-

9 580,-

50 cm

10 760,-

12 250,-

60 cm

11 650,-

12 980,-

70 cm

13 810,-

80 cm

12 470
,13 290,-

90 cm

14 030,-

15 740,-

100 cm

14 770,-

16 550,-

6 080,-

14 480,-

Doprava pracovníků, kteří uvádějí ČOV do provozu : 15,- Kč/ km (+dph)
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Princip čistícího procesu
Splašková voda je kanalizací přivedena do primární nádrže. V primární nádrži dojde k sedimentaci
hrubých nerozpuštěných látek a stabilizaci kalu. Odpadní voda v primární nádrži je intenzivně provzdušňována provzdušňovacím elementem. Předčištěná a provzdušněná voda je vedena přes vestavěný filtr, kde se zbaví zbývajících hrubých nečistot, do aktivační nádrže. V aktivační nádrži
probíhá biologické čištění odpadních vod. Aktivační nádrž je provzdušňována a promíchávána provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny po obvodu dna aktivační nádrže. Aktivační směs
natéká do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci biologického kalu od vyčištěné vody. Čistá
voda odtéká přes přelivovou hranu přepadem z hladiny do odtoku. Separovaný zahuštěný kal
je z kónického dna dosazovací nádrže automaticky čerpán pomocí sběrného systému založeného
na tlakovém vzduchu do primární nádrže, kde dochází k jeho sedimentaci a další stabilizaci.

Základní podmínky provozu
Co je k dobrému chodu ČOV nezbytné ?
K dosažení garantovaných parametrů je třeba:
-

Nepřerušovaný (stálý) chod kompresoru a trvalé dávkování vody do biozony
Dobrá činnost automatického sběrného systému založeného na tlakovém vzduchu
Teplota vody nesmí klesnout pod 6 °C
Pravidelné odkalování čistírny ( minimálně 2 x ročně )

Možné komplikace za provozu
Přerušení nátoku do ČOV - při krátkodobém přerušení nátoka do čističky řádově několik
dní až týden ( v krajním případě i déle, v závislosti na teplotě ovzduší ) se provoz čističky
nenaruší .
Provoz ČOV
Spolehlivý provoz čističky vyžaduje pravidelnou kontrolu a obsluhu v souladu s provozním
řádem,
který zákazník obdrží při koupi ČOV.
Některé pravidelně prováděné úkony :
- zběžná vizuelní kontrola : 1 x týdně. Jde zejména o to, zjistit, zda je v chodu kompre,sor,
provzdušňovací zařízení, cirkulace vody v ČOV . Dále je nutno zkontrolovat koncentraci kalu
z ČOV a to odběrem vzorku z biozony odběrným válcem (!ze nahradit skleněnou lahví). Po odběru necháme vzorek nejméně 30 minut ustát a pokud koncentrace kalu převýší jednu polovinu
válce, je nutné kal z čistírny odčerpat.
Poznámka
Na základě zkušeností z provozu ČOV se předpokládá odstraňování přebytečného kalu
2 x ročně.
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO ČOV R 4
VÝŠKA NÁSTAVBY SE ŘÍDÍ
PODLE HLOUBKY ZAÚSTĚNÍ
PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ

62

NÁSTAVBA - NÁSTAVEC

a

R8

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
75 mm

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

PROSTOR VÝKOPU
RESP.OBETONOVÁNÍ

VNĚJŠÍ
VÝZTUHY

PODKLAD.BETON

150

1300
1450
1600

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
75 mm
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO ČOV R 12
VÝŠKA NÁSTAVBY SE ŘÍDÍ
PODLE HLOUBKY ZAÚSTĚNÍ
PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ

NÁSTAVBA - NÁSTAVEC

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
75 mm

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

PROSTOR VÝKOPU
RESP.OBETONOVÁNÍ

VNĚJŠÍ
VÝZTUHY

PODKLAD.BETON

150

1550
1700
1850

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
75 mm
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STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO ČOV R 16
VÝŠKA NÁSTAVBY SE ŘÍDÍ
PODLE HLOUBKY ZAÚSTĚNÍ
PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ

NÁSTAVBA - NÁSTAVEC

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
100 mm

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

PROSTOR VÝKOPU
RESP.OBETONOVÁNÍ

VNĚJŠÍ
VÝZTUHY

PODKLAD.BETON

150

1900
2050
2200

PŘÍVOD ODPADNÍ VODY
100 - 150 mm

ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY
100 mm
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Základní údaje pro osazování biologické čistírny odpadních vod řady

R…

Biologická čistírna odpadních vod (dále ČOV) s jemnobublinnou aerací splňuje podmínky ČSN 456402 z roku
1992.
Lze ji umístit v bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu lze vypouštět přímo do recipientu popř. do
trativodu. Toto vypouštění vyžaduje souhlas vodohospodářského orgánu.
Při zpracování projektu situování ČOV do terénu je nutné vycházet z těchto požadavků :
·
ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku. Hloubka uložení základové desky ode dna
nátokového potrubí se řídí výškou ČOV + 20 mm. Odtokové potrubí je o 190 mm níže.
· Teplota vody v ČOV nesmí poklesnout pod 6°C. Podle místních podmínek toto vyžaduje tepelnou
nástavbu ČOV.
· Odvětrání ČOV je nutné provést odvětráním kanalizace na střechu objektu .
· Zakrytí a zateplení ČOV je třeba řešit tak, aby umožnilo snadný přístup obsluhy k zařízení při obsluze a
údržbě podle provozního řádu.
· Všude tam, kde hrozí poškození ČOV např. spodní voda, posuv půdy apod. je čistírnu nutné obezdít nebo
obetonovat.
Stavební část :
·
ČOV je konstruována jako pochozí pro přejezdnou autem je nutno situaci konzultovat s výrobcem.
· Vybagrování stavební jámy o průměru dolní podstavy 1750 mm.
· Hloubka výkopu (viz nákres stavení připravenosti ČOV) je závislá na hloubce přítokové kanalizace.
· Na štěrkem upravené dno se provede podkladní beton o síle 100 150 mm vyrovnaný do vodováhy .
· Po osazení ČOV a napojení přítokové a odtokové kanalizace bude provedeno postupné obetonování po
výškách 300 mm. Betonáž bude prováděna při naplnění ČOV čistou vodou.
· Pro přívod tlakové hadice na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit chráničku.
Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání
zeminy.
· Při pokládání přítokové a odtokové kanalizace dbáme na hutnění podloží trubky případně podbetonování.
· Výška ČOV je 1500 mm. Při uložení do země je možno si přiobjednat plastovou nástavbu se zatepleným
záklopem (polystyren o síle 50 mm). Výška nástavby se měří od spodní hrany přítokové roury do úrovně
terénu. Záklop nástavby je pouze pochozí. Při zhotovení nástavby vyzdívkou je nutné celou ČOV
obetonovat nebo obezdít. Záklop nutno zateplit polystyrenem o síle 50 mm nebo jiným vhodným
stavebním materiálem.
· Kompresor lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV a to do sklepa, garáže nebo do terénu v plastovém
kontejneru.
· Víko ČOV je nutné vždy zajistit proti pohybu alespoň čtyřmi vruty (šrouby)
Elektro část :
·Ve schránce pro kompresor a dávkovací zařízení SEKO bude umístěna dvojzásuvka
220/16 A jištěná samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu .
(proudová hodnota jističe je 0,5 A). Dvě samostatné zásuvky budou umístěny ve schránce
15 cm od vrchu schránky.
15 cm

Schránka na kompresor
a dávkovací zařízení Real SEKO pro srážení fosforu
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Možné komplikace za provozu :
·
přerušení nátoku na ČOV, při krátkodobém přerušení nátoku na čistírnu řádově několik dní až
týden i déle, v závislosti na teplotě ovzduší, se provoz čistírny nenaruší.

Provozní a manipulační řád :
Spolehlivý provoz čistírny vyžaduje pravidelnou kontrolu a obsluhu v souladu s tímto provozním řádem.
·
Zběžnou vizuální kontrolu je třeba provádět 1x týdně. Jde zejména o zjištění, zda je v chodu
kompresor, provzdušňovací zařízení a mamutka. Dále je nutno zkontrolovat koncentraci kalu z ČOV a to
odběrem vzorku z biozony odběrným válcem (lze nahradit skleněnou lahví). Po odběru necháme vzorek
nejméně 30 min. ustát a pokud koncentrace kalu převýší jednu polovinu válce, je nutno kal z čistírny
odčerpat.
· Minimálně 1x za 4 měsíce je nutné odčerpání přebytečného kalu.
· Při kontrole a zjištění větší tvorby kalu musí být odčerpání kalu častější dle potřeby.
· Jedenkrát týdně zabezpečit vyčištění zoubků přepadového žlabu.
· Jedenkrát za 6 měsíců je nutné zkontrolovat průchodnost anaerobního filtru, případně při jeho
špatné průchodnosti filtr vyčistit (viz obrázek).
Postup při čištění filtru :
·
Filtr uchopíme za trubku a tahem vyjmeme z držáku. Po vyjmutí jej propláchneme proudem vody
a vrátíme zpět. Při čištění filtru nemanipulujeme ventily pro nastavení vzduchu !
· Čištění přelivných hran provádíme smetáčkem nebo jiným vhodným předmětem.

Hygienické zásady pro provoz a obsluhu malých domovních čistíren odpadních vod R… Obsluhovatel
malých domovních čistíren odpadních vod si musí neustále uvědomovat, že pracuje s infekčním materiálem
a proto je nutné důsledně dodržovat všechny hygiencké předpisy a zásady při kontrole nebo obsluze
domovní čistírny odpadních vod.

66

REALPLAST
SPOLEČNOST

321 622 064

S

ČESKÝ
RUČENÍM

www.realplast.cz

BROD

67

OMEZENÝM

e-mail: mocrealplast@seznam.cz

Hlavní zásady jsou tyto :
1)

Při obsluze je zakázáno jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
2) Před vstupem do objektu ČOV je nutné dokonalé odvětrání prostoru ČOV.
3) Obsluhovatel se před vstupem do prostoru převléká do pracovního oděvu a pracovní obuvi. Při obsluze a
údržbě je nutné používat rovněž ochranné rukavice a to nejlépe gumové.
4) Použité pracovní nářadí je nutno před dalším jiným použitím důkladně desinfikovat .
5) Po skončení činnosti v prostoru domovní ČOV se nedotýká obsluhovatel ničeho rukama dříve, pokud si
dokonale neumyl ruce v teplé vodě za použití desinfekčního prostředku.

Obsluhovatel ČOV je povinen při obsluze a údržbě ČOV dbát na bezpečnost práce .
Hlavní zásady bezpečnosti práce jsou tyto :
1)
2)
3)
4)
5)

Před vstupem do prostrou ČOV je nutné řádné odvětrání ČOV.
Při jakékoliv manipulaci (opravě, údržbě atd.) je nutné, aby ČOV byla v klidu vypnuta z el. sítě.
Před vstupem do prostoru ČOV je potřeba pochozí části ČOV opláchnout vodou, aby se zamezilo
případnému uklouznutí.
V pochozích částech ČOV je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty.
Po ukončení prací spojených s obsluhou a údržbou ČOV je nutné vždy zajistit víko čističky proti posuvu
alespoň čtyřmi vruty (šrouby)
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Technologie čištění ČOV typu R …
Technologie čištění se dělí na 3 části :
a) mechanické předčištění
b) biologické aktivní čištění
c) separace aktivovaného kalu

a)
V nátokové části dochází pomocí vzduchu k rozmělnění papírů. Jemnější mechanické nečistoty
propadají do druhého stupně čištění. Těžší nečistoty (neorganické) se udržují ve vznosu, kde dochází k
biodegradaci. Toto roztřídění snižuje produkci mechanického kalu a odstraňuje možnost vzniku hnilobného
zápachu. Usazené nečistoty jsou odebírány ze dna pomocí fekálního vozu nebo kalového čerpadla.
b) Biologické čištění je na principu aktivačního čištění s biozónou ve vznosu. Je použit režim s velmi nízkým
zatížením kalu minimalizace přebytečného kalu, dokonalá biodegradace, vysoký stupeň nitrifikace
dusíkatého znečištění.
c) V aktivační nádrži probíhá biologické čištění odpadních vod. Aktivační nádrž je provzdušňována pomocí
stlačeného vzduchu, aktivační směs natéká do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného
kalu od vyčištěné vody. Separovaný a zahuštěný kal je ze šikmého dna dosazovací nádrže čerpán za
pomoci čerpadla (mamutky) do primární nádrže, kde dochází k jeho sedimentaci a další stabilizaci.
Konstrukce ČOV snižuje potřebu odkalování na minimum. Odkalování se provádí odsátím kalu ze dna nátokové
části a aktivační části pomocí hadice fekálního vozu nebo pomocí kalového čerpadla. Současně se odsaje i
mechanický kal.

Měření koncentrace biologického kalu v ČOV typu R …

Postup :
Do kužele nebo válce se nalije 1000 ml homogenizované odpadní vody z prostoru mechanické části nebo z
prostoru biozóny. Po 30 minutách sedimentace se odečte koncentrace biologického kalu. Při hodnotě vyšší než
500 ml je potřeba část biologického kalu ze systému odstranit a to vyvezením fekálním vozem nebo
odčerpáním pomocí kalového čerpadla ze dna komor.
Ze zkušeností z provozu ČOV řady R… lze předpokládat odstraňování přebytečného kalu ze systému
3 až 4 x ročně. (případně podle potřeby)
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Seznam nežádoucích látek
Do stokové sítě a na domovní ČOV nesmí být vypouštěny následující látky:
·
Radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví obsluhovatele ČOV, popř. obyvatelstvo nebo
způsobující nadměrný zápach
· Narušující materiál stokové sítě nebo čistírny
· Hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo
otravné směsi
· Pesticidy, jedy, otravné látky a žíraviny
· Ropa a ropné látky
· Desinfekční a bakteriocidní přípravky ( např. SAVO, Domestos aj.)
· Anorganické látka (guma, plasty, ředidla, barvy apod.)
· Odpadky, jako jsou odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky od brambor…
· Tuky a oleje při dlouhodobém a nadměrném přesycení odpadní vody
Čistírna nebude čistit na uvedené parametry a bude zapáchat:
·
V případě, že každý den nebude přísun organických látek z WC v počtu osob uvedených na stávající
čistírnu
· Při používání nežádoucích látek sepsaných v seznamu
· V případě, že zaústěná přívodní kanalizace z objektu k čistírně není odvětraná na střechu
stávajícího objektu
· Pokud je do čistírny připojena i dešťová voda
· Pokud do kompresoru nejde el. proud
· Pokud kompresor nedodává vzduch do provzdušňovacích měchů v čistírně z důvodu prasklých
membrán
· Pokud není dodržován provozní a manipulační řád
Seznam ekologických výrobků, které lze použít do biologických čistíren odpadních vod:
·
prostředek na čištění toalet první na trhu vyrobený výhradně z přírodních látek. Lze použít do
biologických čistíren odpadních vod.
· čistící tablety do wcjedinečná směs přírodních čistících látek, která odstraňuje vodní kámen a
usazeniny z odpadu WC a zásobníku vody na splachování. Lze použít při bilogických čističkách
odpadních vod.
· WC GEL vysoce koncentrovaný prostředek, který má antibakteriální účinky
· prostředek na čištění odpadů - odstraňuje nečistoty, usazeniny a usazeniny v sifonech a odpadech
a působí rychle.
Všechny tyto nabízené výrobky neobsahují žádné formaldehydy. Neobsahují chlór, který výraznou měrou
znečišťuje životní prostředí. Neobsahují fosfáty, které zatěžují životní prostředí. fosfáty jsou ve
výrobcích nahrazeny složkami mnohem ekologičtějšími.
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Dávkovací zařízení Real SEKO pro srážení fosforu
Zařízení se skládá z peristaltického dávkovacího čerpadla, sacího a vstřikovacího ventilu. Vše je
dodáváno jako kompatní sestava, která je instalována do plastové schránky. Plastová schránka je
součástí ČOV. (ilustrační obrázky najdete na straně 11)
Přebytečný fosfor, který již nelze biologicky odstranit je chemicky srážen pomocí dávkování síranu
železitého ve formě komerčně dostupného 41 % roztoku.
Peristaltické čerpadlo SEKO má maximální výkon 1,5 l/hod (v závislosti na vzdálenosti instalace od
ČOV) příkon 5 W/230 V . Standardní příslušenství čerpadla tvoří sací hadice 4 x 6 (2 m), výtlačná
hadice 4 x 6 (2 m), sací ventil (koš) a vstřikovací ventil.
Jako zásobní nádrž síranu železitého je použit kanystr o objemu 10 l, který je umístěn v záchytné
vaně. V případě poškození nebo prasknutí zásobní nádrže je síran železitý zachycen ve vaně a nedojde
tak k rozlití roztoku do okolí.
Instalace
Dávkovací sestava je dodávána jako komplet, kdy součástí je dávkovací čerpadlo SEKO, kanystr a
záchytná vana. Celý tento komplet se instaluje společně s kompresorkem do plastové integrované
schránky. Plastová integrovaná schránka je připevněna k vnější části pláště kontejneru ČOV.
Sestavení hadiček se provededle přiloženého manuálu čerpadla. Na sací hadičku se připojí sací ventil
(koš) a ten se ponoří do kanystru. Výtlačnou hadičku je nutné protáhnout chráničkou společně se
vzduchovou hadicí kompresorkuk ČOV. Poté se na konec hadička nasadí vstřikovací ventil, který se v
ČOV upevní do aktivační nádrže.
Potřebné množství síranu železitého pro ČOV R4 je zhruba 40 ml/den. Protože se jedná o velmi malé
množství je nutné chod dávkovacího čerpadla řídit časovým spínačem, který je součástí sestavy.
Po zapnutí dávkovacího čerpadla je nutné odměřit skutečně dávkované množství síranu železitého do
ČOV. Na základě tohoto měření se nastaví potřebný interval dávkování za den. Se spínacími hodinami
bude nejčastější nastavení chodu čerpadla 1x - 2x za den po dobu jedné minuty.
Důležité : při práci se síranem železitým dbejte zvýšené opatrnosti. Používejte ochranné pomůckya
dodržujte všechna pravidla bezpečnosti práce !!!
Síran železitý je silná žíravina.

Dávkovací zařízení Real SEKO pro srážení fosforu
dodáváme i samostatně za cenu 5 100,- + dph.
Více informací Vám poskytneme na telefonu :
725 155 102
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Dávkovací zařízení Real SEKO pro srážení fosforu

Dávkovací čerpadlo Real SEKO

Sací ventil (koš)

Vstřikovací ventil

Situační náčrt - dávkovací zařízení Real SEKO
ČOV

kanystr 10 l

ČOV
kanystr 10 l

pumpa

350 mm
zásuvka+spínací hodiny

350 mm
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Doporučené parametry dávkovacího zařízení
Real SEKO pro srážení fosforu
TYP

množství vody
m3 / den

R 4

0.15 - 1

1-4

40

2

R 8

0.45 - 2

3-8

80

4

R 12

2-3

8 - 12

120

6

R 16

3-4

12 - 16

160

8

Dávkovací čerpadlo Real SEKO

počet EO

množství síranu
železitého ml / den

Sací ventil (koš)

doba čerpání
min / den

Vstřikovací ventil

