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Manuál je platný pro typové řady: ACO Clara 19-38
ACO Clara 24-48
ACO Clara 30-60
ACO Clara 38-76
ACO Clara 48-96
ACO Clara 60-120

Po dokonalém seznámení s tímto dokumentem budete schopni porozu-
mět všem funkcím čistírny odpadních vod ACO Clara (dále jen čistírna) a
zajistit její bezpečné a spolehlivé ovládání.
Při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu bude zajištěno dodrže-
ní všech pravidel bezpečného provozu čistírny odpovídající současně plat-
ným normám, předpisům a bezpečnostním postupům.
Jiný postup obsluhy než uvedený v tomto návodu je bez souhlasu výrobce
považován za nevhodný či jinak nepřiměřený a jeho důsledkem nemůže
být během záruční lhůty na výrobci uplatněn nárok na záruční opravu.
Obrázky použité v tomto návodu jsou informačního charakteru a nemusí
vždy souhlasit s vaším typem čistírny.

V tomto návodu se budete setkávat se zvýrazněním některých důleži-
tých upozornění:

Upozornûní, které by pfii nedodrÏení mohlo zpÛ-
sobit ohroÏení osob nebo majetku, popfiípadû
váÏnû po‰kodit ãistící úãinek.

Upozornûní dÛleÏité pro správn˘ provoz ãistírny.

Jiné dÛleÏité upozornûní.

1 Úvod

!

Čistírny typu ACO Clara jsou navrženy pro čištění komunálních odpadních
vod. Tyto vody vypouštěné z domácností nebo služeb, vznikající převážně
jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (splašky).
Mohou pocházet z domácností, napojením toalet, koupelen a kuchyní. Při
jiném než zmíněném původu odpadních vod je nezbytné kontaktovat
výrobce. 

Voda z prÛmyslov˘ch kuchyní musí b˘t 
zbavena tukÛ pouÏitím vhodného tukového 
odluãovaãe.

PouÏívání drtiãÛ odpadu v˘raznû zvy‰uje látkové 
zatíÏení odpadních vod a musí b˘t zohlednûno 
pfii navrÏení správné velikosti âOV.

K čistícímu efektu dochází vlivem působení mikroorganismů, které mohou
být nevhodným složením odpadní vody na přítoku vážně poškozeny.

Odpadní voda nesmí obsahovat:
Ropné látky, barvy a fiedidla
Kyseliny a zásady
TûÏké kovy
Léky a jedy

Ve vztahu k biologickému systému zajišťující čistící efekt musí být brán
ohled na následující činnosti:
Desinfekce - používání desinfekčních prostředků by mělo být prováděno
v takové míře, která nepoškodí bakterie v čistírně. Desinfekční prostředky
sanitární hygieny jsou vyrobeny za účelem likvidace mikroorganismů,
proto mohou být používány pouze v omezené míře.
Tuky a oleje – velké množství používaných tuků a olejů, výrazně zhoršuje
životní podmínky pro bakterie.
Praní prádla – je doporučeno používat snadno biologicky odbouratelné
prací prostředky a vyhnout se častému praní prádla během krátké doby.

!

!

1.1 Jakou vodu mÛÏeme ãistit

!

De‰Èové a jiné balastní vody nesmí b˘t 
zaústûny do âOV.
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2.2 Ochrana pfied úrazy

Elektrick˘m proudem

Zásahy do elektrických zařízení smějí být prováděny pouze osobou 
s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací.

Îádn˘ zásah ani manipulace s elektrick˘m 
zafiízením nesmí b˘t provádûna s mokr˘ma 
rukama a to ani v gumov˘ch rukavicích.
V pfiípadû po‰kození síÈové ‰ÀÛry ji ihned 
odpojte a zajistûte opravu kvalifikovanou osobou.
Pfied jak˘mkoli zásahem do elektrického 
zafiízení je vÏdy nezbytnû nutné se ujistit, Ïe je 
odpojen elektrick˘ proud.

Spadnutím dovnitfi

Čistírna je podzemní objekt s ústím těsně nad terénem a hrozí nebezpečí
spadnutí dovnitř.
Vnitřní části čistírny mohou být mokré a hrozí uklouznutí.

Poklop nechávejte otevfien˘ pouze po dobu 
nezbytnû nutnou ke kontrole, údrÏbû ãi servisu 
ãistírny.
Nikdy neopou‰tûjte ãistírnu s otevfien˘m 
poklopem.

!

!

!

2.3 Ochrana pfied onemocnûním zpÛsobené odpadní vodou

Odpadní voda se mÛÏe stát zdrojem závaÏn˘ch onemocnûní,
proto je neÏádoucí se dostat do pfiímého styku s vodou 
v ãistírnû.

Při přímém styku vody z čistírny s pokožkou proveďte desinfekci zasaže-
ného místa.
Při požití vody z čistírny nebo úrazu, při kterém dojde k přímému kontak-
tu rány s vodou, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Během práce s čistírnou dodržujte základní hygienické zásady; nejezte,
nepijte a po práci si umyjte mýdlem ruce.
Nářadí, které přišlo do přímého styku s vodou z čistírny, důkladně umyjte
a skladujte na vhodném místě.

2 Bezpeãnost
2.1 V‰eobecné poÏadavky na bezpeãnost práce

Veškeré práce související s obsluhou a údržbou čistírny smějí provádět
pouze osoby tělesně i duševně způsobilé takovéto činnosti a to po
důkladném seznámení s tímto návodem. Během těchto prací musí být
kladen důraz na zajištění bezpečnosti osob provádějících práce i ostatní
osoby v blízkosti čistírny.

Zamezte dětem, aby přišli do kontaktu s čistírnou.

Pfii práci s ãistírnou pouÏívejte vÏdy ochranné pomÛcky 
v souladu se v‰eobecn˘mi ustanoveními bezpeãnosti práce.

Obsluhu a údržbu je doporučeno provádět ve dvou osobách.  

Vstupujte dovnitfi ãistírny jen v nezbytnû 
nutn˘ch pfiípadech. V nutnosti vstupu do nádrÏe
musí b˘t osoba uvnitfi ji‰tûna druhou osobou 
venku a b˘t stále ve vizuálním kontaktu.  

!

ZasaÏení elektrick˘m proudem mÛÏe zpÛsobit
váÏné zdravotní problémy nebo smrt.
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3 Popis zafiízení

Čistírny odpadních vod řady ACO Clara (dále čistírna) tvoří hlavní nádrž z
polypropylenu rozdělenou na další technologické části. Splašková odpad-
ní voda je přivedena přítokovým potrubím (Poz. 1) do komory předčištění
(Poz. 4), kde dochází k mechanickému předčištění. Odtud je předčištěná
odpadní voda čerpána do biologické části tvořené provzdušňovanou akti-

vační nádrží (Poz. 5) a dosazovací nádrží (Poz. 6), odkud je vyčištěná
voda přepadem přes odtokový objekt odváděna do odtokového potrubí
(Poz. 2) napojeného do dešťové kanalizace či svedené přímo do recipien-
tu. Přístup do nádrže je zajištěn sklolaminátovým poklopem (Poz.7).

1. přítokové potrubí
2. odtokové potrubí
3. ventilační potrubí
4. předčištění
5. aktivace
6. dosazovací nádrž
7. poklop
8. provzdušňovací element
9. mamutka na surové vody
10. mamutka vratného kalu
11. mamutka na přebytečný kal
12. přívod vzduchu z dmychadla
13. vzdušník
14. odtokový objekt
15. manipulační plošinka

3.1 V‰eobecn˘ popis

Popis:

1

3

12 13 9 5 2

15 6 10 11 84

13

12

3

1

4
8

5

6

14

2

15 7
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Technické informace

ACO Clara 19 - 38 24 - 48 30 - 60 38 - 76 48 - 96 60 - 120

Délka L  [mm] 3740 4140 4636 5240 5890 7290

Šířka W  [mm] 1740 1890 2036 2190 2390 2390

Výška H  [mm] 2940 2940 2940 2940 2940 2940

Výška přítokového potrubí H1  [mm] 880 880 880 880 880 880

Výška odtokového potrubí H2  [mm] 980 980 980 980 980 980

Hloubka vodní hladiny H3 [mm] 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Výška ventilačního potrubí H4  [mm] 610 610 610 610 610 610

Hmotnost  [kg] 1165 1365 1580 1840 2150 2580

Elektrické připojení   [V/Hz] 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Příkon  [kW] 0.43 0.43 0.75 0.75 0.98 1.30

Artikl 411006 411007 411008 411009 411010 411011

H1

L x W

H2

H4

Napojení vzduchu
H

H3

Odtok
DN 200

Přítok 
DN200

Ventilace 
DN100

ACO Clara 19 - 38 24 - 48 30 - 60 38 - 76 48 - 96 60 - 120

Nominální velikost v EO 32 40 50 63 80 100

Nominální hydraulické zatížení [m3/den] 4.8 6.0 7.5 9.45 12.0 15.0

Nominální látkové zatížení BSK5 [kg/den] 1.9 2.4 3.0 3.7 4.8 6.0

Oblast pouÏití

Počet EO 19 - 38 24 - 48 30 - 60 38 - 76 48 - 96 60 - 120

Hydraulické zatížení [m3/den] 2.8 - 5.7 3.6 - 7.2 4.5 - 9.0 5.7 - 11.4 7.2 - 14.4 9.0 - 18.0

Látkové zatížení BSK5 [kg/den] 1.14 - 2.28 1.44 - 2.88 1.80 - 3.60 2.28 - 4.56 2.88 - 5.76 3.60 - 7.20
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3.2 Kontrola typu ãistírny, ‰títek

3.3 Poklop

Pod poklopem je na stěně nástavby umístěn štítek v souladu s CE certifi-
kací dle normy ČSN EN 12566-3. 

Legenda:
PE – rozsah použití, počet ekvivalentních obyvatel
Article Number- slouží k identifikaci velikosti a typu
Serial Number – výrobní číslo
Power Suplly – informace o instalovaném elektrickém výkonu
Weight – informace o hmotnosti

Zavírání a otevírání poklopu.

Poklopy umožňují pohodlný přístup k technologickým částem čistírny,
jsou vyráběny ze sklolaminátu a jsou opatřeny důmyslný systémem zaví-
rání, který umožňuje jednoduché sejmutí víka a zároveň dobré zajištění v
zavřeném stavu. Vrchní stranu tvoří protiskluzová vrstva a na spodní stra-

ně je těsnění z mikroporézní pryže, které zabraňuje šíření zápachu do
okolí čistírny. Prostor mezi horní a spodní vrstvou je vyplněn polyuretano-
vou pěnou. Pro svoji nízkou hmotnost jsou poklopy lehce manipulovatelné.

Poklop nechávejte otevfien˘ pouze po dobu 
nezbytnû nutnou ke kontrole, údrÏbû ãi servisu 
ãistírny. Nikdy neopou‰tûjte ãistírnu 
s otevfien˘m poklopem.

!

Poklop âOV mÛÏe b˘t zatíÏen pouze osobami.
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3.4 Pfiítokové a odtokové potrubí

Čistírna se dodává s pevně zabudovaným přítokovým (Poz 1) i odtokovým
potrubím (Poz 2) DN 200. Přítokové potrubí je opatřeno štítkem INLET a
odtokové potrubí je opatřeno štítkem OUTLET.

3.5 Mamutky 

Čerpání surové vody (Poz. 9), recirkulace aktivovaného kalu (Poz. 10) a čer-
pání přebytečného kalu (Poz. 11) je zajišťováno hydraulicko-pneumatickými
čerpadly, dále jen mamutky.  
Mamutky pracují na principu svislé roury ponořené do čerpané kapaliny, kde
se do spodní části (za vstupem kapaliny) přivádí vzduch. Kapalina stoupá

vzhůru vlivem rozdílu hustot směsi kapaliny se vzduchem v rouře a okolní
kapaliny. Průtok kapaliny mamutkou se mění v závislosti na výšce hladiny 
s tím, že s klesající hladinou klesá i průtok mamutkou.

3.6 Dmychadlo

Zásobování potřebného množství vzduchu pro jemnobublinné provzduš-
ňování aktivační nádrže a pro pohon mamutek je zajištěno dmýchadlem
lamelovým/s bočním kanálem, které je umístěno mimo hlavní nádrž, viz
kapitola 5.2. Dmychadlo je na vzduchovou soustavu napojeno hadicí
přes připojovací potrubí (Poz.12).

V dmychadle dochází k ohfiátí vzduchu. Dbejte 
zv˘‰ené opatrnosti pfii manipulaci s hadicí na 
v˘tlaku.

V hadici spojující dmychadlo a ãistírnu proudí 
ohfiát˘ vzduch, proto musí b˘t vÏdy pouÏita 
hadice odolná zv˘‰ené teplotû vzduchu.

Dmychadlo vyÏaduje pravidelnou údrÏbu a servis 
popsan˘ v kapitole 9.

Specifikace dmychadla
Typ Typ V / Hz pfiíkon dmychadla [kW]
ãistírny dmychadla max. skuteãn˘
AC 3-6 AirMac DB 60 230 / 50 0,07 0,06
AC 5-10 AirMac DBMX 100 230 / 50 0,13 0,11
AC 7-14 Secoh EL 120 230 / 50 0,18 0,13
AC 11-22 Secoh EL 200 230 / 50 0,28 0,22
AC 15-29 Secoh EL 250 230 / 50 0,33 0,24

Vzdu‰ník
Rozdělovač vzduchu (Poz. 13); slouží k distribuci přiváděného vzduchu k
jednotlivým zařízením. Vývody ze vzdušníku a hadice jsou opatřeny cedul-
kami s názvem zařízení. Potřebné množství vzduchu dodávané do jednot-
livých částí čistírny je regulováno tryskami (kromě provzdušňování). 

Trysky jsou nastaveny v˘robcem. 
Není povoleno jakkoli zasahovat do rozmístûní 
trysek.   !

Legenda: 
Return sludge – mamutka na vratný kal
Aeration elements – provzdušňovací elementy v aktivační nádrži
Surplus sludge – mamutka na přebytečný kal
Raw sewage water – mamutka na surovou vodu
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3.7 Mechanické pfiedãi‰tûní

Mechanické předčištění je rozděleno přepážkou s otvory na dvě komory.
Do první ústí přítokové potrubí. Zde dochází k usazování tuhých nečistot
a k zachycení látek plovoucích na hladině. Z druhé komory je předčištěná
voda čerpána mamutkou na surovou vodu (Poz 9.) do aktivační nádrže.

Bûhem provozu dochází k postupnému plnûní 
vyrovnávací nádrÏe, proto se musí podle potfieby 

obsah vyváÏet, viz kapitola 6.4.11.

Vyrovnávací prostor
V usazovací nádrži dochází k akumulování odpadové vody
během hydraulických nárazů v době denních špiček a její

postupné čerpání do biologické části. Tím je zajištěno její rovnoměrné
zatížení, které přispívá k dosažení výborné čistící schopnosti celé čistírny.  
Předčištěná voda je z druhé komory průběžně čerpána mamutkou na
surovou vodu (Poz. 9) do aktivační nádrže.

UskladÀovací prostor
Do první komory předčiětění ústí mamutka přebytečného kalu, která
čerpá přebytečný kal z aktivační nádrže během odkalování (snižování
koncentrace aktivovaného kalu). Přebytečný kal zde sedimentuje. Při
plném biologickém zatížení dojde k naplnění uskladňovacího prostoru 
v rozmezí 100-150 dní.

3.8 Aktivaãní nádrÏ

V aktivační nádrži jsou umístěny provzdušňovací elementy (Poz.8), které
zajišťují jemnobublinnu aeraci. Jsou umístěny takovým způsobem, aby
došlo k ideálnímu míchání celého prostoru aktivační nádrže. Aerační ele-
menty jsou umístěny na distribučním potrubí, který je pevně připojená ke
dnu aktivační nádrže. Přívod vzduchu je zajištěn hadicí ze vzdušníku. 

Aktivační nádrž je propojena s dosazovací nádrží spojovacím potrubím.

Z aktivační nádrže vede mamutka na čerpání přebytečného kalu
(Poz.11).

3.9 Dosazovací nádrÏ

Aktivovaný kal přitéká přes ukliďovacího válec do dosazovací nádrže, kde
vlivem gravitace dochází k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody,
která přes odtokový objekt (pos. 14) přepadem odtéká do odtokového

potrubí (pos. 2) a usazený aktivovaný kal je z kalové jímky čerpán
mamutkou vratného kalu (pos.10) zpět do aktivační nádrže.

3.10 Ventilaãní potrubí

Je navrženo k odvádění vzduchu dodávaného do aktivace a na pohon
mamutek ven z nádrže. Vývod ventilačního potrubí (pos. 3) DN100 je 
z výroby zaslepen krytkou. Odvětrání čistírny je popsané v kapitole 5.3.
Ventilační potrubí je označeno štítkem VENTILATION.



10

Návod na pouÏití

ACO Clara

4 Jak ãistírna funguje
Čistírna odpadních vod ACO Clara je mechanicko-biologická čistírna s
kontinuálním průtokem pracující na principu směšovací aktivace s gravi-
tační separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody v dosazovací nádrži.
Čistírny ACO Clara jsou tvořeny částí mechanického předčištění a biolo-
gikkou částí.
Část mechanického předčištění je tvořena sedimentační nádrží s velkým
objemem vyrovnávacího prostoru sloužícího k vyrovnávání hydraulických
výkyvů v průběhu dne a chrání tak biologickou linku proti přetěžování.
Splašková voda vtéká do čistírny ACO Clara přítokovým potrubím do usa-
zovací nádrže předčištění, kde dochází k usazování částic na dno nádrže
a zároveň jsou zachyceny nornou stěnou plovoucí nečistoty, čímž je chrá-
něno mamutové čerpadlo proti ucpání.
Předčištěná voda je trvale v malém množství čerpána z vyrovnávacího
prostoru do biologické části čistírny a tím je dosaženo její rovnoměrné
zatěžování, které napomáhá k dosažení výborné účinnosti čistírny.
Biologická část čistírny ACO Clara je tvořena aktivační nádrží a vsazenou
dosazovací nádrží.

Aktivační nádrž je provzdušňována jemnobublinnou aerací.
Aktivovaný kal z aktivační nádrže natéká do dosazovací nádrže, kde
dochází ke gravitační separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody, která
přepadem přes odtokový objekt odtéká do odtokového potrubí.
Sedimentovaný kal je ze dna dosazovací nádrže čerpán zpět do aktivační
nádrže.
Dosazovací nádrž může být vybavena zařízením, které zajišťuje automa-
tikké stahování plovoucího kalu z hladiny dosazovací nádrže a tím snížit
celkový objem údržby.
Přebytečný kal je uskladněn v uskladňovacím prostoru nádrže předčiště-
ní, kdy při plném zatížení dojde k jeho úplnému naplnění během 100 –
150 dní.
Čerpání předčištěné splaškové vody, vratného 
a přebytečného kalu je zajištěno mamutovými čerpadly. Tento typ čerpa-
del je téměř bezúdržbový a odolný proti ucpání. Průtok čerpadlem je
lehce nastavitelný až po velmi malé průtoky. 
Jediným elektrickým komponentem v čistírně ACO Clara je dmychadlo,
které zajišťuje provzdušňování aktivační nádrže a chod mamutových čer-
padel.

vzduch

dmychadlo

přebytečný kal

surová předčištěná voda

vratný kal

Legenda:
1. předčištění
2. vyrovnávací část
3. uskladňovací část
4. aktivační nádrž
5. dosazovací nádrž
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V závislosti na umístění dmychadla je potřeba zajistit prostup objektem
pro hadici resp. přívod elektrické energie k boxu pro dmychadlo. 7 m
hadice je součástí dodávky.
Hadici je doporučeno vést pod terénem v hloubce napojení na čistírnu.
Hadice musí být chráněna proti zemnímu tlak; nesmí dojít k jejímu
zmáčknutí nebo zlomen (umístěte hadici do chráničky). 
Během stavební přípravy je nutné zajistit v závislosti na umístění dmy-
chadla, buďto přívod elektrického proudu k dmychadlu nebo stavební
prostup objektem pro přívodní hadici.
Dmychadlo by mělo být umístěno do 7 m od čistírny. Při větší vzdálenosti
je nutné kontaktovat výrobce.

5 Instalace

Pfied manipulací se je nutno pfiesvûdãit, Ïe 
vnitfiní prostory ãistírny jsou prosté v‰ech cizích 
pfiedmûtÛ a sráÏkové vody a úvazy na ãistírnû 
jsou dostateãnû utaÏeny.

Čistírna může být přepravovaná pouze na dopravním prostředku s dosta-
tečnou nosností a dostatečnými rozměry úložné plochy. Manipulace
by měla být prováděna pomocí jeřábu za použití vahadla.

Pro manipulaci vždy použijte vahadlo.

Manipulaci provádût vÏdy ve vodorovné poloze a s ohledem
na pevnosti pouÏit˘ch materiálÛ.

Pro pfiechodné uloÏení âOV je nutné zajistit zpevnûnou
rovnou plochu minimálnû o pÛdorysn˘ch rozmûrech ãistírny
a zajistit podmínky, které zabrání mechanickému po‰kození.

Při dlouhodobém skladování nesmí být čistírna vystavena slunečnímu
záření déle než 3 měsíce.

5.1 Doprava a skladování

!

!

!

5.2 Instalace dmychadla

Dmychadlem dodávaný vzduch do čistírny musí být odvětráván do ven-
kovního prostředí. Odvětrávání je zabezpečeno ventilačním potrubím DN
100, které musí být vyvedeno nad terén.

Ventilaãního potrubí musí b˘t ukonãeno v dostateãné v˘‰ce
nad terénem, tak aby bylo vÏdy nad snûhovou vrstvou
bûhem zimního období.

V některých případech lze čistírnu odvětrávat přítokovým nebo odtoko-
vým potrubím. Pak může ventilační potrubí zůstat zaslepené.

5.3 Odvûtrání ãistírny

Stavební úpravy je nutno provést podle projektu oprávněné projekční
organizace.
Během instalace musí být zajištěný přísun užitkové vody v minimálním
množství odpovídající pracovnímu objemu čistírny a dostatečný manipu-
lační prostor.
Během provozu čistírny musí být zajištěn manipulační prostor ve vzdále-
nosti minimálně 1 m od čistírny.

ZatíÏení dopravou a jakékoli jiné pfiitíÏení okolí 
ãistírny je povoleno od vzdálenosti 2,5 m od 
stûny nádrÏe.

Poklopy čistírny stejně tak jako zemina nad samotnou čistírnou mohou
být zatěžovány maximálně 2,5 kN/m2.

5.4 Stavební poÏadavky

v objektu

v plastovém boxu

!

Pfii teplotách pod + 5°C nesmí b˘t provádûna
jakákoliv manipulace s âOV.

Umístění dmychadla:

L

ACO Clara 19-38 24-48 30-60 38-76 48-96 60-120
L [mm] 1810 2050 2050 2200 2390 2800
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Instalace do zemû
Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena jako samonosná plastová
nádrž pro instalaci do zemního lože bez obetonování.

NíÏe popsan˘ zpÛsob uleÏení âOV do zemû je 
urãen pro instalaci pfiítokového potrubí do 
hloubky 0,8 m a nesmí b˘t pouÏit pro nepro-
pustnou zeminu nebo jestliÏe hladina podzemní 
vody je nad úrovní základové desky nebo je 
ãistírna umístûna ve svahu vy‰‰ím neÏ 10%.

Postup zabudování:
1. Vyhloubení stavební jámy - zemina podloží nesmí být rozvolněná těže-

ním, v případě nutnosti se zhutní tak, aby odpovídala ulehlému rostlé-
mu materiálu.

2. Položení podkladní desky - nádrž bude uložena na železobetonové
desce s rovinností ± 5 mm/m. Dno nádrže musí být hladké a mezi
dnem nádrže a deskou nesmí být žádné nečistoty.

3. Umístění čistírny do stavební jámy - jáma musí být vyhloubena tak, aby
po vybetonování základové desky a umístění čistírny byla horní hrana
poklopu přibližně 70 mm nad úrovní terénu.

4. Provést připojení: přítokového potrubí
odtokového potrubí
hadice z dmychadla
ventilačního potrubí (v případě potřeby)

5. Začátek napouštění vody – postupně napusťte všechny vnitřní části
čistírny vodou do 1 m.

6. Začátek obsypu - zasypávání musí probíhat po vrstvách mocnosti nej-
výše 400 mm, po celém obvodu nádrže součastně s hutněním.
Stupeň hutnění se uvažuje mezi 90 – 92 % Pgs.

7. Postupné plnění nádrže vodou - postupně doplňovat nádrž vodou a
zasypávat okolí čistírny. Ve všech částech nádrže musí být trvale udržo-
vána hladina vody o cca 300 mm nad úrovní obsypu.

8. Postupné obsypávání - pokračovat v obsypu nádrže v souladu s
bodem 6.

9. Jakmile hladina vody v ČOV dosáhne úrovně odtokového potrubí, další
obsyp se provádí bez dopouštění vody.

10. Pokračovat v obsypu až po úroveň terénu. 

Postup zabudování:

!

!

1. vyhloubení stavební jámy 2. položení podkladní desky

3. umístění čistírny 4. napojení připojovacích potrubí

5. začátek napouštění vodou 6. začátek obsypu

7. postupné plnění vodou 8. postupný obsyp

9. Naplnění vodou až po odtokové
potrubí

10. postupný obsyp až po úroveň
terénu

Po dokonãení obsypu ponechat nádrÏ 
s napu‰tûnou vodou.

5.5 Elektrické pfiipojení

5.5.1 Jednofázový motor dmychadla 

Zapojení čistírny spočívá zapojením dmychadla do zásuvky s uzemňova-
cím kolíkem napájené ze sítě 1/N/PE AC 230V/50Hz instalovaná dle
národních bezpečnostních norem a předpisů v prostoru u dmychadla.
Doporučené jištění zásuvky  je jističem 10A char.B. Na zásuvku bude pro-
vedena revize dle příslušných národních norem a předpisů.

5.5.2 Tfiífázov˘ motor dmychadla

Požadavek na stavební připravenost: kabelový vývod napájený ze sítě
3/PE AC 400V/50Hz instalovaný dle národních bezpečnostních norem a
předpisů v prostoru u dmychadla. Doporučené jištění kabelového vývodu
je motorovým spouštěčem o velikosti odpovídající proudu na štítku dmy-
chadla. Napájecí kabel pro 3F dmychadlo bude minimálního průřezu
1,5mm2 (např. CYKY 4Bx1,5). Dmychadlo připojí dle el.schématu do
hvězdy kvalifikovaný elektrikář a na přípojku bude provedena revize dle
příslušných národních norem a předpisů.

Pfii pouÏití tfiífázového motoru vÏdy zkontrolujte
správn˘ smûr rotace (‰ipka znázorÀující rotaci je 
na tûle dmychadla). !
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6 Instrukce pro provoz a údrÏbu

Pokud ãas bûhem instalace a uvádûní ãistírny do provozu
byl pfiíli‰ dlouh˘ a do‰lo k v˘raznému zhor‰ení kvality vody
(zakalená barva, zápach), je doporuãeno vyprázdnit obsah
nádrÏe a znovu naplnit ãistou uÏitkovou vodou.

Kontrola pfied zapojením
Přesvědčte se, zdali je nádrž naplněná vodou až po odtokové potrubí.
Zkontrolujte správný stav všech částí čistírny (mamutky, elektrické připo-
jeni, hadice, atd.)

Kontrola správného zapojení dmychadla

Pfii pouÏití tfiífázového motoru vÏdy zkontrolujte 
správn˘ smûr rotace (‰ipka znázorÀující rotaci je 
na tûle dmychadla).  

• Rozpojte hadici mezi dmychadlem a čistírnou
• Zapojte dmychadlo a zkontrolujte správný směr proudění vzduchu.

Pokud dmychadlo nasává, prohoďte fáze.
• Proveďte znovu napojení hadice.

Kontrola funkce 
Po připojení do elektrické sítě zkontrolujte funkce dmychadla, mamutek
a provzdušňování aktivační nádrže podle kapitoly 6.4. 
Po kontrole funkce, můžete začít přivádět odpadní vodu.

Zapracování ãistírny
Pro dosažení správného čistícího efektu musí být v aktivační nádrži kon-
centrace aktivovaného kalu v rozmezí 3 – 6 kg/m3. 

Po uvedení čistírny do provozu dochází k postupnému nárůstu koncentra-
ce aktivovaného kalu. Při správném zatížení čistírny je dosaženo požado-
vané koncentrace během 4 - 8 týdnů. 

Bûhem zapracovávání není dosaÏeno 
úplné úãinnosti ãi‰tûní.

Bûhem zapracovávání ãistírny provádûjte 
kontrolu koncentrace aktivovaného kalu 
sedimentaãním testem kaÏd˘ t˘den.

Během zapracování se může vlivem přítomnosti např. čisticích prostřed-
ků v odpadové vodě vyskytnout pěna na hladině v aktivační nádrži. Tato
pěna po dosažený správné koncentrace aktivovaného kalu zmizí.

Zavezení aktivovan˘m kalem z jiné âOV
K dosažení úplné účinnosti čistírny je možné použít aktivovaný kal z jiné
správně fungující čistírny.
Vyčerpejte vodu z aktivační a dosazovací nádrže a naplňte jí aktivova-
ným. Požadované množství naleznete v následující tabulce.

ACO Clara 19-38 24-48 30-60 38-76 48-96 60-120
Objem biologické 
části [m3] 3,2 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0

Po zavezení aktivovan˘m kalem proveìte 
kontrolu koncentrace aktivovaného kalu 
sedimentaãním testem.

Všechny činnosti provádějte v souladu s bezpečností práce popsaném v
kapitole č. 2.

6.1 Uvedení ãistírny do provozu

Provozní deník, kde se zaznamenávají pravidelné činnosti jako kontroly,
práce údržby, opravy, revize, servisní práce, hodnota sedimentu a provoz-
ní stavy a události je součástí každé čistírny ACO Clara. 

Nevedení provozního deníku se povaÏuje za 
nesprávnou obsluhu a jejím dÛsledkem nemÛÏe 
b˘t bûhem záruãní lhÛty na v˘robci uplatnûn 
nárok na záruãní opravu.

6.2 Záznamy o provozu ãistírny

Následující seznam věcí Vám umožní správnou a pohodlnou obsluhu 
a údržbu čistírny.
• Gumové rukavice
• Ochranný oděv
• Odměrný válec 1000 ml (součástí dodávky)
• Lahve na odběr vzorků 1000ml
• Vzorkovací nádobu na násadě
• Kartáč na násadě k čištění mamutek

6.3 Vybavení pro obsluhu ãistírny

!

!

!

Pfii nedodrÏení následujících ãinností hrozí, Ïe
nebude ãistírna fungovat správnû.

Nasátím vody mÛÏe dojít k váÏnému 
po‰kození dmychadla.
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Tato kapitola poskytuje informace o postupu zkoušek, popisuje stav, kdy
je čistírna v dobrém technickém a provozním stavu. Vyhledávání a řešení
závad je popsáno v následující kapitole 7.

Postup provádění jednotlivých činností je popsán v následujících 
kapitolách. 

V‰echny ãinnosti provádûjte v souladu bezpeãnosti práce
popsaném v kapitole 2.

6.4 Popis jednotliv˘ch ãinností kontroly a údrÏby

Vizuální kontrola ãistírny

6.4.2 Aerace v aktivaãní nádrÏi

Při správném provzdušňování se objevují vzduchové bubliny rovnoměrně 
v obou polovinách aktivační nádrže a mají velikost cca 3 – 10 mm. 
Pokud je aktivovaný kal v dobré kondici, nedochází k nadměrné tvorbě
pěny; hladina aktivační nádrže nesmí být zaplněná příliš velkým množ-
stvím pěny.

6.4.1 Kontrola ãinnosti dmychadla

Dmychadlo je v nepfietrÏitém provozu. Proto jak˘koli 
v˘padek ãinnosti je poruchov˘ stav.

Dmychadlo lze jednoduše zkontrolovat poslechovou zkouškou, zdali motor
vydává zvuk, popřípadě vizuálně zkontrolovat zdali dochází k provzdušňo-
vání aktivační nádrže.

Seznam ãinností údrÏby a kontroly

interval ãinnost popis kapitola

denně Kontrola činnosti dmychadla Je slyšet zvuk motoru, vizuální kontrola provzdušňování aktivační nádrže 6.4.1

týdně Vizuální kontrola čistírny Aerace v aktivační nádrži 6.4.2

Činnosti mamutek 6.4.3

Hladina nádrže mechanického předčištění, přítokové potrubí 6.4.4

Hladina dosazovací nádrže a odtokového objektu 6.4.5

Kvalita vyčištěné vody 6.4.6

2 týdny Kontrola aktivovaného kalu Kontrola koncentrace aktivovaného kalu – sedimentační test 6.4.7

měsíčně Kontrola filtru dmychadla Podle manuálu k dmychadlu 9

Kvalita vyčištěné vody Odběr vzorku, voda musí být čirá a bez zápachu 6.4.8

4 měsíce Odstranění kondenzované vody z aerační soustavy 6.4.9

Kontrola lamel ve dmychadle, pouze Podle manuálu k dmychadlu 9

AC 30-60 a AC 38-76).

dle potřeby Odtah přebytečného kalu Podle výsledku sedimentačního testu 6.4.10

Vyprázdnění nádrže mechanického předčištění Podle stavu sedimentu 6.4.11

Čistění stěn nádrží 6.4.12

Čištění mamutek 6.4.13

18 měsíců Výměna lamel/membrán ve dmychadle, Podle manuálu k dmychadlu 9

neplatí pro AC 48-96 a AC 60-120

5-8 let Výměna provzdušňovacích elementů Podle vizuální kontroly aerace v aktivační nádrži 6.4.14

Výměna ložisek ve dmychadle, neplatí Autorizovaný servis 

pro AC 19-38 a 24-48

Aktivovan˘ kal v˘raznû po‰kodí odstávka 
dmychadla del‰í neÏ 24 hodin.
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6.4.3 âinnosti mamutek

Mamutka na ãerpání surové vody a mamutka na ãerpání
vratného kalu jsou v nepfietrÏitém provozu.

Mamutka surové vody: výkon mamutky je závislý na hladině usazovací
nádrže; pokud není zcela odčerpaný objem vyrovnávacího prostoru, musí
docházet k čerpání odpadové vody do aktivační nádrže. 
Ucpání mamutky poznáme podle toho, že primární usazovací nádrže má
stále hladinu na maximální úrovni a odpadová voda se dostává do akti-
vační nádrže přes bezpečnostní přepad.

Mamutka na vratný kal: mamutka musí být neustále v provoz a vždy
musí mít konstantní průtok nastavený výrobcem.

Neãinnost mamutky na vratn˘ kal váÏnû 
po‰kodí cel˘ ãistící efekt ãistírny bûhem 
24 hodin.

6.4.4 Hladina nádrÏe mechanického 
pfiedãi‰tûní, pfiítokové potrubí

Přítokové potrubí musí být prosté všech nečistot.
Ve všech komorách musí být stejná hladina vody. V první komoře se
může tvořit nános tuhých částí, který doporučujeme proudem vody roz-
mělnit.
Hladina v za nornou stěnou, kde je umístěná mamutka na čerpání suro-
vé vody musí být prostá hrubých nečistot, které by mohly způsobit její
ucpání.

Zkontrolovat stav naplnění nádrže sedimentem. 
V případě, že hladina sedimentu v nádrži dosáhne úrovně přepadové
hrany k mamutce surové vody, je nezbytné ihned vyčerpat celý objem
nádrže. Projeví se to tím, že mamutka na surovou vodu čerpá splaškovou
vodu s vysokou koncentrací černého vyhnilého kalu, popřípadě se
mamutka ucpe.

6.4.5 Hladina dosazovací nádrÏe a odtokového 
objektu

Na hladině dosazovací nádrže se může vyskytovat vyflotovaný kal, který
při akumulaci většího množství může vytvářet souvislou vrstvu o tloušťce
až 10 cm. Tato vrstva nemusí zhoršit kvalitu vyčištěné vody, ale znemož-
ňuje provést vizuální kontrolu stavu dosazovací nádrže. Proto je třeba
tuto vrstvu odstranit. 
Odtokový objekt musí být vždy prostý jakýchkoli nánosů, povlaků či jiných
nečistot. 

6.4.6 Kvalita vyãi‰tûné vody

Kvalitu kontrolovat v odtokovém objektu, kde musí být jasně patrná čirá
voda bez jakýchkoli plovoucích nečistot (například vloček aktivovaného
kalu).

!

6.4.7 Kontrola koncentrace aktivovaného 
kalu – sedimentaãní test

Pro provedení testu potřebujete odměrný válec o objemu 1000 ml (sou-
částí dodávky).
Sedimentační test dokáže jednoduše stanovit přibližnou koncentraci akti-
vovaného kalu.

Barva aktivované kalu nesmí b˘t ‰edá nebo ãerná. Správná
barva je hnûdá.

Postup:
• V souladu s odstavcem 6.5 odeberte vzorek 1000 ml aktivovaného

kalu z aktivační nádrže do odměrného válce (v aktivační nádrži musí
probíhat aerace).

• Položte odměrný válec na rovnou plochu a vyčkejte 30 minut.
• Po 30 minutách sledujte rozhraní sedimentovaného kalu a separované vody.

300ml

600ml

1l

300ml

600ml

1l

300ml

600ml

1l

300ml

600ml

1l

300ml

600ml

1l

300 – 600 ml, optimální koncentrace
aktivovaného kalu
ukazuje na správnou koncentraci, není
třeba provést odkalení přebytečného
kalu

0 – 300 ml, nízká koncentrace aktivovaného kalu 
znamená, že v aktivační nádrži není dostatečná kon-
centrace aktivovaného kalu.

600 ml a více, vysoká koncentrace aktivovaného kalu
znamená, že v aktivační nádrži je příliš veliká koncent-
race aktivovaného kalu a musí být provedeno odkalení
přebytečného kalu.

Ve vzorku není žádný aktivovaný kal
Aktivovaný kal se nevytvořil. Tento stav může být přiro-
zený během zapracování čistírny, nebo může poukazo-
vat na nesprávné provozování čistírny. 

Nedošlo k usazení aktivovaného kalu
Nevytvořilo se žádné rozhraní mezi usazeným kalem a
separovanou vodou, což znamená, že aktivovaný kal není
v dobré kondici a má špatné sedimentační vlastnosti. To
může být přirozený děj během zapracování čistírny nebo
důsledkem nesprávného zatěžování popřípadě výskytu
příliš velikého množství nevhodných látek na přítoku
(desinfekční prostředky, toxické látky, kyseliny atd.).

6.4.8 Kontrola vyãi‰tûné vody

Z odtokového objektu vezměte vzorek vyčištěné vody do nádoby s čirými
stěnami. Vyčištěná voda by měla být prostá nerozpuštěných látek (napří-
klad vločky aktivovaného kalu), neměla by být výrazně zabarvená a musí
být bez zápachu.
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6.4.10  Odtah pfiebyteãného kalu

Nevhodné ãi nesprávnû provedené odkalení mÛÏe 
zpÛsobit sníÏení koncentrace aktivovaného kalu 
pod optimální úroveÀ a tím zpÛsobit doãasné 
sníÏení efektivity ãi‰tûní.

Kdy odkalování provést?
Odkalování se provádí, pokud zjistíme vyšší koncentraci aktivovaného kalu
než je optimální; během sedimentačního testu je hodnota rozhraní sedimen-
tovaného kalu a separované vody vyšší než 600 ml. 
Interval odkalování závisí na konkrétních podmínkách, v jakých je čistírna
provozována. Tento interval může být v rozmezí 2 – 16 týdnů s pravi-
dlem, že málo zatěžované čistírny mají interval odkalování delší než
hodně zatěžované.

Jak odkalování provést?

Odtah se provádí mamutkou na odtah přebytečného kalu, která se spou-
ští otevřením kohoutu na vzdušníku. 

Zavřený kohout Otevřený kohout

Podle počáteční koncentrace nechejte kohout otevřený po dobu 4 – 8
hodin a průběžně kontrolujte koncentraci aktivovaného kalu pomocí sedi-
mentačního testu. Odkalování ukončíte zavřením kohoutu, až dosáhnete
hodnotu 300 ml.

In the course of sludge removal the aeration intensity can be reduced, as
can the output of the other air-lift pumps.

Jiné fie‰ení
Odtah přebytečného kalu lze provést i odčerpáním části objemu aktivované-
ho kalu kalovým čerpadlem mimo čistírnu (k využití pro zapracování jiné čistír-
ny, fekálním vozem a odvést k likvidaci atd.).
Maximální množství odčerpaného kalu je závislé na aktuální koncentraci;
podle sedimentačního testu. Po odčerpání části aktivovaného kalu a doplně-
ním odpadovou vodou nesmí být hodnota rozhraní sedimentovaného kalu a
separované vody nižší než 300ml.

6.4.11 Vyprázdnûní nádrÏe mechanického 
pfiedãi‰tûní

Odčerpání kalů provádějte pomocí fekálního vozu.

Minimální vzdálenost mezi nádrÏí a koly 
fekálního vozu je 2,5 m. Pfii vût‰ím pfiiblíÏení 
mÛÏe tlak vyvolan˘ tíhou vozu zpÛsobit 
deformaci nádrÏe ãistírny vedoucí aÏ k 
úplnému kolapsu.

Postup:
• Vypněte dmychadlo
• Vsuňte sací koš na dno nádrže a odčerpejte sediment. Během čerpá-

ním nutné rozmíchat i vrstvu kalu na hladině nádrže. V případě, že je
kal příliš hustý, čerpání provádějte postupně z jedné a pak z druhé
komory usazovací nádrže.

• Po odčerpání celého objemu usazovací nádrže jí doplňte čistou vodou.
• Zapněte dmychadlo

Bûhem manipulace se sací hadicí dbejte zv˘‰ené 
opatrnosti, abyste pfiede‰li po‰kození vnitfiních 
ãástí ãistírny

6.4.12 âistûní stûn nádrÏí

Čištění provádějte kartáčem nebo proudem čisté vody.

6.4.13 âi‰tûní mamutek

Během provozu čistírny může docházet k zanášení nebo při nedostateč-
né údržbě dokonce k ucpání mamutek.
Sundejte horní část mamutky a kartáčem na násadě vyčistěte vnitřní pro-
stor mamutky. 

!

!

!

Pfii odkalování musí b˘t zapnuté dmychadlo.

S usazen˘m kalem je potfieba nakládat
v souladu se zákonn˘mi pfiedpisy.

Ujistûte se, Ïe je po odkalování kohout 
uzavfien˘.

6.4.9 Odstranûní kondenzované vody 
z aeraãní soustavy

Kondenzovaná voda se odstraňuje pomocí tlakového vzduchu v aerační
soustavě otevřením kohoutu umístěného nad aktivační nádrží. 
Nechejte ventil otevřený dokud z něj vychází voda.
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6.4.14 V˘mûna provzdu‰Àovacích elementÛ

Životnost provzdušňovacích elementů je 5 – 8 let.

NepouÏívejte jiné typy provzdu‰Àovacích elementu neÏ
schválené v˘robcem.

Aerační elementy jsou umístěny na distribučním potrubí, které je pevně
připevněno ke dnu aktivační nádrže (kapitola 3.8). 
Při výměně aeračních elementů je doporučeno vyčerpat celý objem akti-
vační nádrže a provést kontrolu usazenin na dně nádrže. Případné usaze-
niny je potřeba vyčistit. 

Pfied vyãerpáním objemu aktivaãní nádrÏe je doporuãeno
nejdfiíve vyprázdnit nádrÏ mechanického pfiedãi‰tûní a pou-
Ïijte jí pro uskladnûní aktivovaného kalu. Aktivovan˘ kal
ponechejte bez provzdu‰Àování maximálnû 24 hodin.

KdyÏ vymûÀujete aeraãní elementy, je doporuãeno provést
v˘mûnu v‰ech elementÛ v aktivaãní nádrÏi a pfiívodní hadice.

Postup v˘mûny:
• Vypněte dmychadlo
• Pump out the water from activation tank and final sedimentation tank

in a way to leave app. 150 mm water above the elements (app. 350
mm from the bottom of the tank)

• Turn on the blower
• Visually check all aeration elements 
• Turn off the blower
• Discharge the rest of water
• Odšroubujte element-y levotočivým pohybem
• Zkontroluje čistotu napojení
• Provide the connection thread with sealing (e.g. teflon tape)
• Našroubujte nový element pravotočivým pohybem
• Fill the activation tank and the final sedimentation tank with water in a

way to have app. 150 mm water above the elements (app. 350 mm
from the bottom of the tank)

• Zapojte dmychadlo
• Visually check all aeration elements
• Fill the activation tank and the final sedimentation tank with water

(activated sludge) up to maximum level.
• Proveďte vizuální zkoušku provzdušňovaní popsané v kapitole 6.4.2

Odběry vzorků a jejich následné vyhodnocení v akreditované laboratoři je
jediný průkazný způsob posouzení účinnosti čistírny.
Při odběru vzorku dodržujte postupy stanovené jednotlivými předpisy,
které jsou předepsané pro daný typ rozboru (množství vzorku, způsob a
maximální doba uskladnění, atd.)

PouÏitím zneãistûn˘ch vzorkovacích lahví nebo 
pomÛcek (nabûrák, atd.) pouÏit˘ch pfii odbûru, 
mÛÏe dojít k ovlivnûní v˘sledkÛ rozborÛ. Proto 
pfied vzorkováním vÏdy dÛkladnû omyjte vzorko-
vací lahve i v‰echny ostatní pomÛcky, které 
pfiijdou do styku se vzorkem.

Pokud není stanoveno jinak, odebraný vzorek uchovávejte v chladu a tmě
po dobu maximálně 24 hodin.

6.5.1 Vzorek na pfiítoku

Vzorek je doporučeno odebrat přímo pod přítokovým potrubím nebo
šachty na přítokové kanalizaci.

6.5.2 Vzorek na odtoku

Vzorek odeberte přímo z odtokového objektu v dosazovací nádrži pomocí
naběráku nebo přímo do vzorkovací lahve.

6.5.3 Vzorek aktivovaného kalu

Vždy odebírejte z aktivační nádrže za předpokladu, že je zapnuté 
dmychadlo minimálně jednu minutu.

6.5 Odbûry vzorkÛ
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Způsob čistění aktivovaným kalem vyžaduje neustálý přísun odpadní
vody, ve které jsou obsaženy organické látky sloužící jako potrava pro
organismy aktivovaného kalu. Bez přísunu těchto látek dochází k tzv.
vyhladovění aktivovaného a kolapsu celého biologického systému.

6.6.1 Krátkodobé omezení provozu

Krátkodobým omezením (dovolená atd.) se rozumí omezení nebo zasta-
vení přítoku odpadové vody do čistírny v délce nepřesahující 25 dní.
Během prvních 10 dnů nedochází k závažnému snížení kvality aktivova-
ného kalu, ale při delším omezení provozu dochází k postupnému zhoršo-
vání kvality do úplného “vyhladovění“, které nastane přibližně po 8 týd-
nech. Účinnost čistírny je poté úplně ztracena a při opětovném uvedení
do provozu se musí čistírna nechat znovu zapracovat, tak jak je uvedeno
v kapitole 6.1.
Během krátkodobého omezení ponechejte čistírnu v běžném provozu.

6.6.2 Dlouhodobé odstavení

Dlouhodobým odstavením čistírny z provozu se rozumí odstávka delší než
8 týdnů. 
Při dlouhodobém odstavení čistírny, vypněte dmychadlo, vyčerpejte celý
obsah čistírny (usazovací nádrž, aktivační nádrž i dosazovací nádrž) v
souladu s odstavcem 6.4.11 a napusťte ji ihned čistou vodou.
Při opětovném uvedení do provozu se musí čistírna nechat znovu zapra-
covat, tak jak je uvedeno v kapitole 6.1.

6.6 Odstavení ãistírny z provozu
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Projev závady MoÏná pfiíãina ZpÛsob odstranûní

Přehled možných závad technologického vybavení čistírny a způsob jejich
odstranění naleznete v následující tabulce:

7 Závady a odstranûní

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Dmychadlo není v chodu (není
sly‰et zvuk motoru).

Nedostateãn˘ v˘kon dmychadla
(slabé provzdu‰Àování aktivace,
nedostateãn˘ v˘kon mamutek).

Nedostateãná funkce provzdu‰-
Àování aktivace (vizuálnû slabá
intenzita míchání nádrÏe),
nebo nestejnomûrné bubliny,
ale mamutky jsou v provozu.
Nefunguje nûkterá z mamutek.

Opakovanû nefunguje mamutka
na ãerpání surové vody z pfied-
ãi‰tûní.
âistírna zapáchá.

Dochází k opakovanému v˘sky-
tu vyflotovaného kalu v dosazo-
vací nádrÏi

âistírna nedosahuje poÏadova-
né úãinnosti ãi‰tûní.

Dochází k úniku vloãek aktivo-
vaného kalu z dosazovací nádr-
Ïe do odtoku.

Pfii sedimentaãním testu nedo‰lo
k usazení aktivovaného kalu.

Pfii sedimentaãním testu není ve
vzorku Ïádn˘ kal.

Nadmûrn˘ v˘skyt pûny na hla-
dinû aktivaãní nádrÏe.

Vypadlý jistič zásuvky pro připojení.
Rozpojená nebo vadná zásuvka pro připojení.
Vadné dmychadlo.
Ucpaný filtr dmychadla.
Rozpojený přívod vzduchu k vzdušníku, mamutkám
nebo provzdušňovacím elementům. 
Závada na dmychadle (nadměrné opotřebení mem-
brány, závada na  soustrojí dmychadla).
Aerační elementy a rozvodné potrubí zaplněné kon-
denzátem. 

Porucha provzdušňovacích elementů.
Rozpojený nebo ucpaný přívod vzduchu do mamutky.
Ucpaná tryska přívodu vzduchu do mamutky.
Ucpání mamutky.
Vrstva usazeného kalu v usaz. nádrži je tak velká,
že kal přepadá přes přepážky až k mamutce.

Špatná funkce odvětrání vnitřního prostoru čistírny.

Nedostatečná funkce provzdušňovacího zařízení.
Čistírna je zatížena odpadními vodami nad výpočto-
vou hodnotu.
Jiné příčiny.
Nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu (vysoká
koncentrace kalu v aktivační nádrži,…). 

Jiná příčina.
Nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu.

Jiné příčiny.
Čistírna je hydraulicky přetížena.

Důsledek nátoku škodlivých látek

Jiné příčiny nebo nedodržení pokynů pro obsluhu a
údržbu.
Důsledek nátoku škodlivých látek

Vysoká koncentrace aktivovaného kalu.

Jiná příčina.
Nízká koncentrace aktivovaného kalu.

Kal se nevytvořil z důvodu nízkého zatížení ČOV.

Jiná příčina.
Důsledek nátoku škodlivých látek

Nárůst vláknitých organizmů. 

Nahodit jistič.
Zapojit zásuvku nebo zajistit odbornou opravu.
Zajistit odbornou opravu dmychadla – viz kap. 9.
Vyčistit filtr dmychadla – viz kap. 9.
Opravit vedení pro přívod vzduchu.

Zajistit odbornou opravu dmychadla – viz kap. 9.

Provést odtah kondenzátu –. Jestliže odtah kon-
denzátu nelze provést nebo není zajištěn, vyjmout
aerační elementy a provést jejich kontrolu – viz
kap. 6.4.14.
Provést výměnu provzdušňovacích elementů – viz kap. 6.4.14.
Opravit vedení pro přívod vzduchu.
Vyčistit trysku.
Provést vyčištění mamutek – viz kap. 6.4.13.
Vyčerpat usazený kal z usazovací nádrže – viz
kap.6.4.11 a vyčistit mamutku – viz kap. 6.4.13.

Zajistit odvětrání vnitřního prostoru čistírny – viz
kap. 5.3.
Stejný postup jak při závadě 2 a 3. 
Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.

Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.
Dodržování pokynů uvedených v odstavci č.6.

Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.
Dodržování pokynů uvedených v odstavci č.6.

Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.
Zkontrolovat funkci mamutky surové vody, popřípa-
dě zjistit zdroj nadměrného přítoku odpadních vod.

Odstranit nátok škodlivých látek, zajistit posudek
odborně způsobilého pracovníka.
Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.

Odstranit nátok škodlivých látek, zajistit posudek
odborně způsobilého pracovníka.
Dodržovat pokyny pro odčerpávání přebytečného
kalu viz kap. 6.4.10.
Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.
Dodržovat pokyny pro odčerpávání přebytečného
kalu viz kap. 6.4.10.
Minimální látkové zatížení na ČOV je 40% projekto-
vané kapacity. 
Zajistit posudek odborně způsobilého pracovníka.
Odstranit nátok škodlivých látek, rozrušit pěnu prou-
dem vody.
Rozrušit pěnu proudem vody, zajistit posudek odbor-
ně způsobilého pracovníka.
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Během dlouhodobého testování podle EN 12566-3 v akreditované
laboratoři byly dosaženy následující průměrné hodnoty:

BSK5 ...................9.5 mg/l
CHSK...................59.0 mg/l
NL........................16.4 mg/l
N-NH4 .................2.1 mg/l

Garantované průměrné výsledky čištění při nominálním hydraulickým 
a látkovým zatížení čistírny jsou:

BSK5 ...................25 mg/l
CHSK...................90 mg/l
NL........................35 mg/l
N-NH4 .................10 mg/l - při teplotě 12°C

8 Certifikace
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9 Manuál k dmychadlÛm 

9.1 Instalace

Dmychadlo musí b˘t vÏdy umístûno nad vodní 
hladinou! Pokud je umístûno pod hladinou, 
zpûtn˘ proud vody mÛÏe zpÛsobit elektrick˘ zkrat.

Dmychadlo umístěte minimálně 10 cm nad vodní hladinu na pevnou
desku. V případě umístění dmychadla na nestabilní plochu hrozí vznik
hluku z vibrací. 

Dmychadlo musí být umístěno na vodorovné ploše, aby se vyloučilo rych-
lejší opotřebení membrán.

9.2 Okolní prostfiedí 

Ujistěte se, že je čistírna správně odvětrávaná. Pokud je dmychadlo
umístěno v uzavřeném boxu, zajistěte přísun čerstvého vzduchu pro
ochlazování dmychadla.

Dmychadlo by nemělo být umístěno v prašném prostředí, jinak dojde 
k rychlejšímu opotřebení membrán a ventilu způsobeným přehříváním
dmychadla z důvodu ucpaného filtru. Pokud nasávaný vzduch je znečiště-
ný, musí být prováděna častá údržby filtru dmychadla.
Dmychadla jsou vodotěsná, přesto je nevystavujte přímému slunečnímu
záření, dešti nebo sněhu.

9.3 Kvalita média

Dmychadla jsou určena pro transport atmosférického vzduch. Vlhkost
vzduchu by neměla překročit 90%. Zamezte nasání vznětlivých nebo
jinak agresivních plynů stejně tak jako vodní páře.  

Teplota nasávaného vzduchu nesmí pfiekroãit 
teplotu 40°C. Pro pfiípad provozu ve vy‰‰ích 
teplotách je nutné kontaktovat dodavatele.

9.4 Potrubí, hadice

Veškeré hadice na transport vzduchu jsou součástí dodávky čistírny. 
V případě individuální potřeby zvolte takový typ hadice (potrubí), aby byly
tlakové ztráty co nejmenší:

• Propojení udělejte co nejkratší
• Nepoužívejte hadice (potrubí) menšího průměru, než je průměr na

výtlaku dmychadla
• Používejte armatury s pokud možno nejmenší tlakovou ztrátou

9.5 Uskladnûní

Neskladujte dmychadlo v prostředí s nižší teplotou než -10°C, jinak může
dojít ke zhoršení kvality magnetu uvnitř dmychadla a tím ke zhoršení
výkonu celého dmychadla.

Během skladování nesmí být dmychadlo vystaveno přímému slunečnímu
záření ani povětrnostním vlivům.

9.6 Obsluha a servis

Dmychadla jsou až na výjimky čištění filtru a jednoduché výměně vnitř-
ních částí bezobslužná.
Pro výměnu membrán je k dispozici u dodavatele servisní balíček.

VÏdy odpojte dmychadlo z elektrické sítû pfied 
jak˘mkoli zásahem, jinak mÛÏe nastat zasaÏení 
elektrick˘m proudem, kter˘ mÛÏe zpÛsobit 
zranûní nebo dokonce i smrt.

!

!

!

Chladn˘ nasávan˘ vzduch zajistí del‰í Ïivotnost
membrán a ventilu. 

Nedot˘kejte se souãástí pod proudem. MÛÏe
nastat zasaÏení elektrick˘m proudem
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9.6.1 âi‰tûní a v˘mûna filtru

Pravidelnû nejménû jednou do mûsíce provádûjte
kontrolu filtru. Nejménû jednou za ãtvrt roku 
proveìte vyãi‰tûní filtru. Ucpan˘ filtr zpÛsobuje 
pfiehfiívání dmychadla a následnû jeho rychlé 
opotfiebování.

• Pokud je filtr značně zanesený, vyperte ho v neagresivním pracím 
prostředku a vysušte ho. 

• Vložte filtr zpět do dmychadla a ochranný kryt vmáčkněte zpět na 
dmychadlo.

• Kryt zajistěte šroubem

9.6.2 V˘mûna drÏáku membrány, a tûlesa filtru

1. Uvolněte šroub 
(EL-120: (34), 
EL-200 a EL-250:
(38)).

2. Odejměte kryt filtru
(1).

3. Vyjměte filtr (2).
4. Vyčistěte filtr (2).

Pokud je silně zane-
sen, umyjte ho opatr-
ně v měkké mydlové
vodě a vysušte.
(Pokud je poškozen,
vyměňte ho).

1. Uvolněte šrouby
(EL-120: (25), (EL-
200 a EL-250: (26).

2. Při odnımání hlavního
krytu z nej stáhněte
gumové pouzdro (22).

3. Pokud nejde hlavní
kryt odejmout, vsuňte
mezi hlavní kryt (3) a
základovou desku(18)
šroubovák.

4. Sejměte hlavní
kryt (3).

5. Sejměte tlumicí vlož-
ku (4).

6. Uvolněte šrouby 
(EL-120: (26),

7. Sejměte kryt
cívek (5).

8. Uvolněte šrouby 
(EL-120: (30), (EL-
200 a EL-250: (31)).

9. Sejměte spojovací hadici (13) a těleso ventilu (12), stáhněte hadicovou
svorku (14).

10. Uvolněte šestihran-
nou matici 
(EL-120: (29)).

! 5. Vyčistěte hlavní kryt. 6. Nasaďte filtr a jeho
kryt (1) do puvodní
polohy.

Pfied provádûním opravy a údrÏby musí b˘t 
pfiístroj odpojen od sítû!
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11. Uvolněte šroub 
(EL-120: (29), 
(EL-200 a EL-250:
(30)).

12. Vyjměte držák
membrány (10) a
nahraďte ho
novým.

13. Upevněte nový
držák membrány
(10) novou šesti-
hrannou maticí
nebo šroubem 
s maticí

14. Nahraďte těleso ventilu
novym (12). Upevněte
dočasne těleso ventilu
(12) šrouby (EL-120:
(30), EL-200 a EL-250:
31)). Vyměňte z druhé
strany držák membrá-
ny, membránu a těleso
ventilu stejnym postu-
pem.

15. Ujistěte se prosím, že mezi magnetem
(8) a cívkou (7) není žádny kontakt.

Pokud pfii provozu 
dojde ke kontaktu mezi 
magnetem a cívkou,
nastává nejen po‰kození 
tûchto ãástí, ale mÛÏe
dojít i k jejich pfiehfiátí 
ãi zkratu.

16. Dotáhněte šrouby (EL-120: (30), EL-200
a EL-250: (31)) na tělese ventilu.

17. Napojte spojovací hadici (13) na těleso
ventilu (12).

18. Utáhněte spojovací
hadici

23. Zajistěte hlavní kryt šrouby 
(EL-120: (25), EL-200 a EL-250:
(26)) a maticemi (EL-120: (32), 
EL-200 a EL-250: (33)).

19. Prišroubujte kryt
cívek (5). Zapojte a
zkontrolujte chod.

20. Nasaďte tlumící
vložku (4).

21. Nasaďte hlavní
kryt (3).

22. Nasuňte gumové pouzdro (22) do správné
polohy v hlavním krytu (3).

!

!
Pokud vnikne dovnitfi voda,
hrozí nebezpeãí zkratu!
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9.6.3 V˘mûna magnetu

DodrÏujte prosím postup str. 22-23.

1. Odejměte držák membrány (10). 2. Z druhě strany vytáhněte držák
membrány (10) a magnet (9).

3. Uvolněte šroub (EL-120: (29),
EL-200 a EL-250: (30)).
Nahraďte magnet (9) novým.

4. Vložte jej do držáku cívek (8).

5. Upevněte nový držák membrá-
ny (10) novou šestihrannou
maticí nebo šroubem s maticí.
Postup viz str. 22-23.

!
Usaìte magnet pfiesnû podle nakresu, stranou
s v˘stupky nahoru.
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9.7 Piktogramy

Výstražné pokyny1.

Zákazy2.

Oil

Příkazy3.

Upozornění4.

 

Nosit ochranné rukavice Nasadit ochranu sluchu 
Informace o hladiněhluku 

např. 85 dB (A)

Nasadit ochranné brýle

AIR

max.
800m

-p

VACUUM

+p

PRESSURE

L1

L2

L3
L1 L3L2

50/60 Hz
=OFF

=ON

3000 h

i +

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Nebezpečné elektrické 
napětí podle ANSI  Z535 

(Americký  národní 

standardizační institut)

Elektrotechničtí pracovníci 
Označené pracovní úkony 

mohou provádět jen vyškolení  

odborní elektrotechničtí 

odborní pracovníci

Nebezpečné elektrické napětí 
Práce na elektrické instalaci 

smí provádět jen vyškolení 

odborní elektrotechničtí 

pracovníci

Automatické spuštění 
Při servisních pracích 

přístroj vždy odpojit od 

proudu

Horké povrchy 
Mohou způsobit 

popáleniny. Před 

údržbářskými pracemi 

nechat vychladnout.

Pozor
Nerespektování vede 

k vážnému poškození 

čerpadla

Čerpadlo pracuje bez 
oleje 
Zabránit nasávání olejové 

mlhy

Nezatěžovat označená 

místa

Výbušné látky 
Zákaz čerpaní výbušných 

látek

Jedy
Zákaz čerpání jedů

Hořlaviny 
Zákaz čerpaní hořlavin

Kapaliny 
Zákaz čerpání kapalin

Instalace 
Nepřípustná montážní 

poloha

Princip činnosti
Rotační čerpadlo Jako 

transportní médium je 

přípustný  pouze vzduch

Princip činnosti 
Dmýchadlo s bočními 

kanály Jako transportní 

médium je přípustný 

pouze vzduch

Údržba 
označené pracovní 

postupy vykonávejte 

pravidelně.

Pojistný ventilTyp 
Vakuové čerpadlo

Typ
Kompresor

Pravotočivé 
magnetické pole
nastavené výrobcem jako 

podmínka pro připojení 

čerpadla

Interval spínání 
Ne víc než 10x za hodinu

Údržba (filtr)
Vyčistit podle výskytu

prachu Ucpané vložky 

vyměnit Staré vložky 

zlikvidovat

Označená  místa 

vyfoukat stlačeným 

vzduchem

Interval  údržby 
Zde pro měření šoupátka 

minimálně každých 3 000 

provozních hodin. Dodržovat 

minimální rozměry

Naplánovat ochranný
spínač motoru

Skladovaní/montáž 
Čerpadlo chránit před 
vlhkostí

Instalace 
Údaje platí pro výšku 

max. 800 m

Další informace
(Alternativní údaje) 

- typové štítky 

- internet
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9.8 Obsluha a servis pro lamelová dmychadla DT 4.25 a DT 4.40

MAX.
PRESSURE

MAX.
V

m /h3

mbar

M
a
d
e
 i
n
  
  
  
G

e
rm

a
n
y

year

No

min-1

kW

m /h3

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

max. pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. PRESSURE

M
a
d
e
 i
n
  
  
  
G

e
rm

a
n
y

year

No

min-1

kW

m /h3

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

max. pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. V

+p

L    = 65 dB(A) - DT 4.25

L    = 67 dB(A) - DT 4.40

K    = 3 dB(A)

pA

pA

pA

DIN EN 

ISO 2151

DIN EN 

ISO 3744
AIR

??

A > 100mm

A > 4" > 5°C/41°F

< 45°C/113°F

max.
800m

max. 90%

%

A

A

A

A

1 2
36,5 kg - DT 4.25

46 kg - DT 4.40

5 mm

6 mm

T 20
3 4
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L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

3 ph

1 ph

L1 L3L2

L N

Z1U1

1 2 3

4 5 6

U2 Z2

5 6

7 8

MAX.
+1,0 bar

+29,5 in.Hg
< 2m

> 2m...10m

/ 3/4“

/ 1“

9 10
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(F2)

F1

OFF
O

0 =OFF

A.

C. D.

B.
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3000 h

> 27,5mm DT 4.25

No:< 27,5mm

> 28mm DT 4.40

No:< 28mm  

xxx
x

 H.

E. F.

G.
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9.9 Obsluha a servis pro dmychadlo s boãním kanálem SV 5.250/2

MAX.
VACUUM

MAX.
V

m /h3

mbar

M
a

d
e

 i
n

  
  
  
G

e
rm

a
n

y

-1

m /h

+
-

year

No

min

kW

3

mbar

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

vacuum

pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. V

M
a

d
e

 i
n

  
  
  
G

e
rm

a
n

y

-1

m /h

+
-

year

No

min

kW

3

mbar

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

vacuum

pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. PRESSURE
MAX. VACUUM

MAX.
PRESSURE

L    = 64 dB(A) - 50Hz 

L    = 66 dB(A) - 60Hz

K    = 3 dB(A)

pA

pA

pA

DIN EN 

ISO 2151

DIN EN 

ISO 3744
AIR

29 kg1 2

+p

PRESSURE

-p

3.1 3.2

VACUUM



31

Návod na pouÏití

ACO Clara

=OFF

=ON

MAX.

10x /h

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

L1

L2

L3
L1 L3L2

Mat.Nr. XXXXXX ENXXXX

3   Mot. XXXXXXXX

NoUD XXXXXX XX

XX kg

50 Hz           XXKW

XXX-XXX / XXX-XXX V      /Y
XX-XX / XX-XX A

XXXX-XXXX /min

cos    0.XX-0,XX

60 Hz          XXKW

XXX-XXX / XXX-XXX V      /Y
XX-XX / XX-XX A

XXXX-XXXX /min

cos    0.XX-0,XXi +

4 5

6 7

8.1 8.2
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-p

VACUUM

+p

PRESSURE

OFF
O

0 =OFF

A.

C.1 C.2

B.
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No.

D

H

XXXXX

F.

D.1 D.2

E.
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MAX.
VACUUM

MAX.
V

m /h3

mbar

M
a
d
e
 i
n
  
  
  
G

e
rm

a
n
y

-1

m /h

+
-

year

No

min

kW

3

mbar

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

vacuum

pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. V

M
a
d
e
 i
n
  
  
  
G

e
rm

a
n
y

-1

m /h

+
-

year

No

min

kW

3

mbar

mbar

type

speed

power required

inlet capacity

vacuum

pressure

Hzfrequency

D-42279 Wuppertal

www.becker-international.com

MAX. PRESSURE
MAX. VACUUM

MAX.
PRESSURE

L    = 68 dB(A) - 50Hz 

L    = 72 dB(A) - 60Hz

K    = 3 dB(A)

pA

pA

pA

DIN EN 

ISO 2151

DIN EN 

ISO 3744
AIR

32 kg

70 lbs1 2

9.10 Obsluha a servis pro dmychadlo s boãním kanálem SV 8.190

-p

VACUUM

+p

PRESSURE

3.1 3.2
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=OFF

=ON

MAX.

10x /h

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

L1

L2

L3
L1 L3L2

Mat.Nr. XXXXXX ENXXXX

3   Mot. XXXXXXXX

NoUD XXXXXX XX

XX kg

50 Hz           XXKW

XXX-XXX / XXX-XXX V      /Y
XX-XX / XX-XX A

XXXX-XXXX /min

cos    0.XX-0,XX

60 Hz          XXKW

XXX-XXX / XXX-XXX V      /Y
XX-XX / XX-XX A

XXXX-XXXX /min

cos    0.XX-0,XXi +

4 5

6 7

8.1 8.2
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PRESSURE

+p -p

VACUUM

OFF
O0 =OFF

A.

C.1 C.2

B.
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D: 75 mm

H: 170 mm

No.: 909568

No.

D

xxx
x

H

-p

VACUUMPRESSURE

+p

F.

D.1 D.2

E.
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ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51

Fax: +421 2 49 22 41 45

E-mail: aco@aco.sk

Web: www.aco.sk

 ACO Drain
 odvodňovacie žľaby a vpusty 

 z polymérbetónu

 ACO Self
 odvodňovacie žľaby a vpusty 

 z polymérbetónu a plastu,

 zatrávňovacie panely,  

 vchodové vaničky a rohožky

 ACO Markant
 pivničné okná a svetlíky 

 (anglické dvorce)

 ACO Sanita
 sprchové žľaby 

 a odvodňovacie vpusty

 ACO Antikoro
 odvodňovacie systémy 

 z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy

 ACO Passavant
 liatinové poklopy, mostné odvodňovače 

 a ochrana stromov

 ACO Passavant
 odlučovače ropných látok 

 a tukov

 Fränkische
 plastové káblové chráničky, 

 drenážne rúry, vsakovacie boxy

1
3

3
7

/I
C
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O
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a
l 1

9
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