
BG Company - doma v celej Európe

Systém Odvodňovacie žľaby:
Hydro BG ako jediný a najväčší slovenský výrobca ponúka odvodňovacie žľaby 
spĺňajúce všetky požiadavky z 3 materiálov : betón, oceľ a FILCOTEN ®  Škála 
výrobkov začína u extrémne ľahkých žľabov z FILCOTEN ®  až po Letištné žľaby 
pre najzaťaženejšie plochy. Telesá žľabov vo svetlostiach 100, 150, 200, 300, 
40 0 a 50 0 sú dodávané s alebo bez vnútorného spádu. Široká ponuka 
mriežkových pozinkovaných a liatinových roštov sceľuje náš sortiment. 
Viac sa dočítate na www.hydrobg.sk

Železničný program : 
Kábelové žľaby slúžia predovšetkým na suché a čisté uloženie káblov pozdĺž 
železničných tratí a nástupíšť. Nový kábelový žľab  typu „FLEX“ ľahko vyrieši 
problém v oblasti trate a koľajiska.Jeho zabudovaním sa dá bez dodatočného 
prirezávania  uskutočniť každá zmena smeru a ohybu.Tesný spoj zabezpečuje 
ochranu pred vniknutím škodcov.Výrobný program dopĺňajú ďalšie betónové 
diely  potrebné pre stavbu kábelových trás. 
Viac sa dočítate na www.hydrobg.sk

BG-Graspointner so sídlom v Oberwangu v Rakúsku je 
najväčší výrobca a predajca odvodňovacích systémov  
ako aj betónových dielov pre železničné a cestné stav-
by. Po mnohoročných skúsenostiach sa vyprofilovalo 
know-how pre štandardné i špecif ické riešenia. To 
robí  naše podnikanie zauj ímavé pre par tnerov v 
obchode a  pr iemysle  v  ce lej  Európe.  O t vorením 
pobočky Hydro BG s.r.o. na Slovensku sa uskutočnil 
prvý krok na východoerópske trhy. Už 15 rokov záso-
buje výrobňa  výrobkami a technickými informáciami 
s vo j i c h  z ák azn í kov  ako  sú  p re dajne  s t aveb nýc h 
materiálov,stavebný priemysel, živnostníkov ,pro -
jektantov a architektov ako aj súkromné a verejné 
zariadenia na Slovensku,v Čechách a Maďarsku.
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Odlučovače ropných látok
1. Základné údaje o odlučovači ropných látok

    Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré sa používa na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových 
vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej kontrole a údržbe, len tak bude jeho funkcia dlhodobo účinná.

Odlučovač tvorí:
-   kalová nádrž
-   koalescenčný filter
-   odlučovacia nádrž   
-   dočisťovacia nádrž so sorpčným fitrom

1.1. Kalová nádrž

    Zachytáva kal a splývajúce ropné látky.
  Na princípe využitia rozdielnych špecifických hmotností kvapalín prichádza už v kalojeme k odlúčeniu ľahkých 
minerálnych kvapalín a usaditeľných častíc, čo sú obyčajne minerálne jemnozrnné látky ako piesok, jemný piesok, 
hlina. Na týchto čiastočkách môže byť zachytená ropná látka, sadze, oter pneumatík. V kalojeme sa odchytávajú i ľahké 
plávajúce čiastočky, ako zvyšky lístia, tráva, papiere a pod.
    Usmerňovač prúdenia  má za úlohu rozložiť tok vody čo najoptimálnejšie v kalojeme a zabrániť úniku odlúčenej ropnej 
látky späť do prítokového potrubia.
  Prietoková bariéra zvyšuje koalescenčný účinok. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak rýchlejšie vystupujú na 
povrch hladiny.

1.2. Odlučovacia nádrž

   Odlučuje jemné voľné ropné látky.
    Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru cez prietokovú bariéru do koalescenčného filtra.Vo filtri dochádza 
k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových nečistôt. Olejové kvapky vyplávajú 
na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu a kal sa samočinne zosúva po stenách filtra na dno nádrže. Filter je 
samočistiaci, jeho životnosť je neobmedzená a nie je nutná jeho výmena, iba v prípade mechanického poškodenia.

1.3. Dočisťovacia nádrž - sorpčný filter  (v prípade ORL so sorpciou)

   Zachytáva zvyškové ropné látky. Sorpčný dočisťovací filter sa zaraďuje pri zvýšených požiadavkách na výkon čistenia.
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody: do 0,1 mg/l  NEL vo vyčistenej vode na odtoku.

2. Pokyny pre prevádzku a údržbu

    Základnou povinnosťou prevádzkovateľa je udržiavať lapač ropných látok vo funkčnom stave tak, aby účinne zachytával  
ropné látky pritekajúce z prevádzky. Ďalšou dôležitou povinnosťou prevádzkovateľa je nezávadná likvidácia ropných 
látok.

2.1. Údržba kalojemu

  Obsah kalojemu sa odporúča vyprázdniť raz za dva roky. Likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje firma 
s príslušnou licenciou. Pevná vrstva kalu na dne lapača nemá presahovať štvrtinu nádrže. Ak je kal stuhnutý, treba nádrž 
očistiť aj mechanicky.
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2.2. Údržba odlučovacej nádrže

2.2.1. Vizuálna kontrola hladiny nádrže

   Túto údržbu robí zaškolený pracovník prevádzkovateľa raz za dva mesiace, alebo  po každej prietrži mračien. Zaškolený 
pracovník nevyberá filtre, nemanipuluje s nimi a nevykonáva žiadne iné zásahy do odlučovača, kontroluje iba hladinu 
vody v odlučovači ropných látok.

2.2.2. Koalescenčný filter

   Koalescenčný filter je samočistiaci. Čistí sa iba pri celkovej údržbe. Uchopením madla a ťahom hore sa odoberie kryt 
filtra a opláchne sa studenou vodou priamo v nádrži ORL. Tento úkon sa vykoná aj v prípade zachytenia  plávajúcej 
nečistoty (PVC taška a  pod.) na filtri. Celkovú údržbu vykonáva zaškolený pracovník firmy s  platnou licenciou na 
nakladanie a likvidáciu nebezpečného odpadu.

2.2.3. Údržba dočisťovacej nádrže (v prípade ORL so sorpciou)

   Sorpčný filter sa nachádza v dočisťovacej nádrži. Keď je voda z nádrže vyčerpaná, kazeta s filtrom sa môže vybrať. 
Odobratím plastového krytu odkryjeme kazetu so sorpčným filtrom, ktorú potiahneme smerom k sebe. Kazeta sa 
nerozoberá,  ale vymieňa celá vrátane rámu. Novú kazetu osadíme na pôvodné miesto a kryt zaistíme. Druhú kazetu 
odistíme zo stojanu a zasa vymeníme celú. Po výmene kazetu zaistíme. Dočisťovaciu nádrž opláchneme čistou vodou 
a prípadné usadené nečistoty odstránime mechanicky. Nové kazety sa objednávajú u dodávateľa ORL, platí sa iba sorpčná 
tkanina.
  Pri manipulácii treba použiť ochranný oblek, gumové rukavice, gumové čižmy. Kontaminovanú filtračnú hmotu 
zlikviduje firma zabezpečujúca likvidáciu nebezpečného odpadu. 

2.3. Popis prevádzky za mimoriadnych okolností

   V prípade havárie na kanalizácii, kedy odpadová voda neodteká do čistiarne odpadových vôd, je potrebné obmedziť  
alebo zastaviť prevádzku v objekte pred lapačom ropných látok.
    Po odstránení havárie na kanalizácii je potrebné lapač ropných látok  skontrolovať a v prípade správnej funkčnosti lapača 
pokračovať v bežnej prevádzke. V prípade prívalových dažďov je potrebné po daždi lapač ropných látok skontrolovať.
           
2.4. Popis manipulácie s vyťaženými ropnými látkami

    Ropné látky sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Pri manipulácii, skladovaní, likvidácii je potrebné minimalizovať 
úniky nebezpečných látok na terén v okolí lapača ropných látok.
Odpad je potrebné uložiť do nepriepustných obalov /sudy, plastové nádoby/. Likvidáciu odpadu je potrebné zabezpečiť 
u oprávnenej firmy, ktorá bude odpad pravidelne odvážať. 
  Zodpovednosť za bezchybnú likvidáciu odpadu v zmysle Zákona o odpadoch znáša producent odpadu a firma 
zabezpečujúca likvidáciu odpadu.

3. Pokyny pre sledovanie a kontrolu prevádzky

3.1. Čistenie: 

- raz za dva mesiace: vizuálna kontrola kalojemu a odlučovacej nádrže,
- raz za dva roky: vyčerpanie obsahu odlučovača pomocou cisternového vozidla špecializovanej firmy,
       vyčistenie zariadenia – vyťažením kalu a mechanickým vyčistením stien a dna,
       úplná výmena sorpčného filtra, (v prípade ORL so sorpciou)
       napustenie odlučovača vodou 

    V prevádzkach s väčším výskytom ropných látok v odpadovej vode možno urobiť zber ropných látok z hladiny pomocou 
naberačky, alebo pomocou odsávača. Vyťažené látky je potrebné uložiť do nepriepustných nádob (iba v prípade mini 
odlučovačov).
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3.2. Náhradný filter

  Koalescenčný filter pri zabezpečovaní pravidelnej údržby má neobmedzenú životnosť. Ak by počas údržby došlo 
k  mechanickému poškodeniu filtra, výmena je potrebná okamžite. Výmenu robí firma zabezpečujúca likvidáciu 
nebezpečného odpadu.
   Nový filter sa objednáva vo firme V - ALFATEC, s. r. o.

3.3. Likvidácia odpadov

   Likvidáciu odpadov znečistených ropnými látkami /voda, kal, filtre/ vykonáva koncesovaná firma v najbližšom okolí 
prevádzkovateľa /napr. EBA, s.r.o., Bratislava, ENVI-GEOS, Nitra/ alebo je možné uzatvoriť servisnú zmluvu s firmou 
V-ALFATEC, s. r.o. 

3.4. Prevádzkový denník 

   Pracovník poverený prevádzkou vedie prevádzkový denník lapača ropných látok, v ktorom zaznamenáva po každej 
kontrole alebo  údržbe  zariadenia nasledovné údaje:

Dátum kontroly - údržby:
Meno pracovníka:
Názov firmy:
Popis kontroly – údržby:
Spôsob uloženia alebo zneškodnenia odpadu: 

Predmetom kontroly je:
-    kontrola výšky hladiny v lapači
-    zisťovanie výšky ropných látok na hladine vody v lapači ropných látok
-    zisťovanie výšky kalov na dne lapača ropných látok
-    technický  poklopu, stien, potrubia   

Predmetom údržby je:
-    zberanie ropných látok z hladiny do určených nádob (iba v prípade prevádzok s vysokým
      výskytom RL) 
-    odčerpanie - vyčistenie nádrže od kalov 
-    udržiavanie poklopu náterovými hmotami

Zoznam náradia a materiálov (iba v prípade prevádzok s vysokým výskytom RL)
- naberačka na ropné látky 
- oceľové alebo plastové sudy na vyťažené ropné látky
- vapex alebo handry na utieranie uniknutej látky
- igelitové vrece na použitý vapex alebo handry     

   Na uloženie náradia a vyťaženého materiálu je potrebné určiť miestnosť alebo krytý priestor tak, aby bolo zamedzené 
unikanie nebezpečných látok dažďom  alebo  teplom /slnečné žiarenie/. 
   Pre vstup do podzemných priestorov je potrebné vybavenie: 
- zabezpečí si koncesovaná firma, ktorá vykonáva údržbu v súlade s predpismi BOZP.

4. Pokyny pre bezpečnosť a hygienu práce

   Obsluhu zariadenia môže vykonávať iba osoba staršia 18 rokov, zaškolená na údržbu a prevádzku lapača ropných 
látok. Prevádzkovateľ je povinný  obsluhu zaškoliť. Pri školení  je potrebné vykonať praktickú ukážku správneho postupu 
jednotlivých pracovných postupov. Následne je potrebné vykonať overenie vedomostí  osoby  a o zaškolení spísať 
záznam, podpísaný školenou osobou. Obsluha lapača  príde do styku s odpadovými vodami, ktoré sú zdrojom infekcií. 
Zariadenia kanalizačnej stoky a lapač  je prostredie nasýtené parami, ktoré obsahujú výbušné a jedovaté plyny. Pri práci 
je preto potrebné používať ochranné odevy a pomôcky. Jedná sa o ochranný gumený odev, gumené rukavice, gumené 
čižmy, okuliare. Pracovník pri práci nesmie jesť, piť a fajčiť. V pracovnom odeve nesmie vchádzať do bežných 
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prevádzkových priestorov. Odev si po práci prezlečie vo vyhradených priestoroch. Tvár, ruky a časti tela, ktoré prišli do 
styku so splaškovou vodou si viacnásobne umyje mydlom a opláchne teplou vodou.

4.1. Odstraňovanie ropných látok z hladiny 

   Prácu môžu vykonávať minimálne dvaja  pracovníci . Pracovníci otvoria poklop lapača  a umiestnia ho vo  vzdialenosti 
min 1,0 m  od otvoru tak, aby poklop neprekážal. Priestor, v ktorom budú pracovať, označia značkami s výstrahou “ 
Zákaz fajčenia, Zákaz používania otvoreného ohňa, Nebezpečie výbuchu“. Po otvorení poklopu je potrebné pracovný 
priestor strážiť za účelom zamedzenia pádu osôb do lapača. V prípade, že lapač je umiestnený v komunikácii alebo v 
chodníku, je potrebné práce vykonávať v čase minimálnej premávky a vykonať také opatrenia, ktoré bezpečne zamedzia 
pádu osôb do lapača a zabezpečia ochranu pred toxickými a výbušnými plynmi. 

   Lapač  je potrebné  min. 20 min. vetrať . Až po vyvetraní lapača sa môže pristúpiť ku zberaniu ropných látok  z hladiny 
lapača pomocou cisternového vozidla. Pracovníci zberajú ropnú látku z hladiny odlučovača pomocou sacej hadice. Tento 
spôsob údržby sa vykonáva iba v prevádzkach s vysokým výskytom ropných látok, kde nie je vysoké zaťaženie kalom.

V bežnej prevádzke odlučovača ropných látok sa vykonávajú dva druhy údržby na zariadení:
1.  Bežnú údržbu vykonávajú zaškolení pracovníci  prevádzkovateľa, ktorých zaškolí dodávateľ ORL.
     Údržba pozostáva z pravidelnej vizuálnej kontroly ORL.
     VIZUÁLNA KONTROLA: sa vykonáva po otvorení  poklopu a predpísanom odvetraní. 
     Pracovník kontroluje stav hladiny vody, vrstvu odlúčenej ropnej látky a neporušenosť mechanických častí ORL.
2.  Veľkú údržbu vykonávajú pracovníci firmy s platnou licenciou na likvidáciu ropných látok.

    Zmluva uzavretá medzi koncesovanou  firmou a prevádzkovateľom ORL musí obsahovať úkony potrebné na mechanické 
vyčistenie nádrže a výmenu filtra. Pokiaľ neposkytne prevádzkovateľ pracovníka na túto činnosť, je možné na základe 
zmluvy objednať servis u výrobcu ORL, alebo výrobca zabezpečí  vyškolenie pracovníkov.
   Veľká údržba sa vykonáva spravidla raz za dva roky, pri náročných prevádzkových podmienkach častejšie.    
Pozostáva z nasledujúcich úkonov:
- odstavenie odlučovača ropných látok  z prevádzky
- vyčerpanie celého obsahu odlučovača ropných látok /vykoná firma s licenciou/
- mechanické vyčistenie dna a stien nádrže
- dočistenie dna a stien tlakovou vodou
- prepláchnutie koalescenčného filtra
- výmena sorpčnej kazety
- napustenie nádrže čistou vodou po výtokové potrubie
- uvedenie odlučovača do prevádzky 

   Po práci je potrebné drobné úniky ropných produktov a olejov poutierať handrami alebo vapexom. Použitý materiál 
– handry, vapex, vyradené filtre je potrebné uskladniť v predpísaných nádobách alebo igelitových vreciach. Oprávnená 
firma zabezpečí ich nezávadnú likvidáciu.   
   Zberanie ropných látok vykonáva jeden pracovník. Druhý pracovník z bezpečnej vzdialenosti dohliada na priebeh prác. 
V prípade výbuchu alebo nadýchania pracovníka toxickými plynmi dohliadajúci pracovník privolá pomoc /požiarnici, 
zdravotná služba/. Dohliadajúci pracovník sám poskytuje pomoc až za prítomnosti privolanej pomoci.Po práci je 
potrebné poklop uzavrieť a značenie odstrániť.
      
4.2. Vykonávanie kontroly 

   Kontrolu je potrebné vykonávať za dodržania hore uvedených podmienok, dvomi pracovníkmi až po zabezpečení 
priestoru a vyvetraní lapača.
      
4.3. Odčerpanie kalu – vyčistenie nádrže 

4.3.1. Odčerpanie kalov 
Túto činnosť vykonáva oprávnená firma na základe objednávky. Táto firma zabezpečí odčerpanie kalov cisternou a 
nezávadné zneškodnenie nebezpečných kalov. 
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4.3.2. Vyčistenie nádrží – vstup pracovníkov do odlučovača ropných látok
 
   Podzemné šachty sú zatriedené do kategórie B.2. kanalizačných objektov, pre ktoré platia zvýšené bezpečnostné predpisy. 
    
PRÁCU VYKONÁVAJÚ MINIMÁLNE TRAJA PRACOVNÍCI
Jeden pracovník pracuje v podzemnom priestore, dvaja zabezpečujú z povrchu. 
Pracovníci sa dohovárajú dohodnutým spôsobom .
Pracovníci sa pri práci striedajú.

Povinnosti pracovníkov:
- pracovník môže vykonávať prácu v podzemných priestoroch len na pokyn nadriadeného
- pracovník je povinný hlásiť každú zistenú závadu v podzemnom priestore svojmu nadriadenému, ktorý rozhodne o 

jej odstránení
- pracovník vstupuje do podzemných priestorov až po odvetraní ovzdušia a preverení jeho nezávadnosti
- pri práci pracovník dodržiava tieto zásady: pracuje s rukami pod úrovňou hlavy /väčšina nákazy sa dostáva do tela 

ústami, nosom, očami a ušami/
- má  krátko ostrihané nechty na rukách
- nefajčí, nemanipuluje s otvoreným ohňom
- umýva si ruky  a dezinfikuje mydlom po každom prerušení práce
- po práci, pred jedlom a fajčením si umyje ruky a tvár mydlom a odstráni nečistotu spod nechtov
- každé poranenie oznámi nadriadenému, nechá sa ošetriť a zapísať do knihy drobných úrazov
- udržiava ochranné odevy, pracovné prostriedky a pracovné pomôcky v čistote a funkčnom stave
- nevstupuje do iných priestorov v hygienicky závadnom odeve /kancelárie, jedálne, dopravné prostriedky/
- používa pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky /rukavice, okuliare, gumený odev/, ochranné masti na 

pokožku tváre a rúk

Vstup do šachty
Pri vstupe do šachty musí dodržať tieto zásady:
- pracovisko musí byť zabezpečené z hľadiska bezpečnosti premávky a osôb na povrchu,
- pracovníci si pripravia náradie a osobné pracovné prostriedky,
- pracovníci vykonajú odvetranie podzemných priestorov otvorením poklopov, 
- pracovník vstupuje do šachty až po vyvetraní,
- poklop šachty musia otvárať a zatvárať dvaja pracovníci vhodnými nástrojmi. Poklop je potrebné uložiť vedľa otvoru 

vo vzdialenosti najmenej 1 m, aby neprekážal zamestnancom pri práci ani cestnej premávke. Po osadení poklopu 
naspäť sa musia presvedčiť, či je uloženie bezpečné. Porušené poklopy je potrebné bezodkladne vymeniť.

- pred vstupom do podzemných priestorov sa musí vykonať vetranie prirodzeným spôsobom najmenej 20 minút. 
Nútené vetranie sa vykoná vtedy, ak pracovník zistil výskyt plynov a pri opätovnej kontrole, ktorú vykonal vedúci 
pracovnej skupiny, sa výskyt plynov potvrdil. Vtedy    vedúci prac. skupiny určí postup a spôsob núteného vetrania.

- do šachty sa môže vstúpiť až keď je ovzdušie nezávadné. Zostupuje sa po stúpadlách alebo rebríkoch. Spúšťať 
pracovníka po lane je zakázané. 

- na osvetlenie podzemných priestorov sa používajú ručné akumulačné svietidlá alebo osvetľovacie telesá v úprave do 
výbušného prostredia. Je zakázané používať otvorený plameň alebo obyčajné baterky.

- pod pojmom „podzemné priestory a objekty ťažko vetrateľné „ sa rozumejú priestory, v ktorých ovzdušie môže byť 
zdraviu nebezpečné, ak boli vytvorené podmienky na biologický a chemický vznik škodlivých a nedýchateľných 
plynov, alebo podmienky na akumuláciu plynov z prchavých látok, vypúšťaných do kanalizácie.

- pracovníkom prevádzkovateľa je zakázané vstupovať do podzemných priestorov cudzej organizácie bez jej vedomia 
a bez prítomnosti zodpovedného pracovníka tejto organizácie.

- V podzemných priestoroch sa môžu vyskytnúť tieto plyny: metán, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, sírovodík, prípadne 
iné plyny podľa typu prevádzky.

- Prvoradou povinnosťou pri prvej pomoci je potrebné postihnutého vyniesť na čistý vzduch, podať kyslík, vykonať  
oživovacie postupy dýchania a srdca.

Záchranné práce
   Ak dôjde v podzemných priestoroch k zhoršeniu stavu pracovníka z akýchkoľvek dôvodov a pracovník nie je schopný 
svojimi silami tento priestor opustiť, musia ostatní spolupracovníci vykonať záchrannú akciu s cieľom čo najrýchlejšie 
postihnutého dostať z podzemia a poskytnúť mu na bezpečnom mieste prvú pomoc.
   Ak v podzemí pracuje jeden pracovník a na povrchu jeho prácu zabezpečujú dvaja pracovníci, zostúpi jeden pracovník 
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z povrchu do podzemného priestoru. Musí byť vybavený dýchacím prístrojom. Karabínou pripne postihnutého /každý 
pracovník musí mať v podzemí horolezecký úväz /na lano a ďalší pracovník na povrchu vyťahuje postihnutého na povrch. 
Na povrchu poskytnú postihnutému prvú pomoc, privolajú lekársku  pomoc a pripravia postihnutého k transportu.
   Ak je ovzdušie v šachte preukázateľne nezávadné, môže záchranná akcia prebehnúť bez dýchacieho prístroja. 
   Doporučujeme práce spojené so vstupom do šachty lapača objednať u autorizovanej firmy.

5. Ustanovenie obsluhy 

   Pracovníci zabezpečujúci prevádzku a vizuálnu kontrolu lapača ropných látok môžu byť ustanovení z radov údržbárov, 
ktorí spĺňajú podmienky. Pre čistenie lapača koncesovaná firma určí pracovníkov s odbornou kvalifikáciou. Odbornú 
kvalifikáciu príslušného pracovníka stanovuje kvalifikačný katalóg v odvetví vodného hospodárstva.
   Je potrebné splniť predpis o zaškolení pracovníkov. Pre údržbu a prevádzku lapača RL je potrebná občasná  kontrola 
a údržba dvoch pracovníkov. Počet určuje bezpečnostný predpis určujúci minimálne dvoch pracovníkov pre otváranie 
poklopov vyhovujúcim náradím a vytvorením podmienok bezpečnej práce pod dozorom jedného pracovníka pri 
kontrole a odbere ropných látok z hladiny.
   V prípade vstupu pracovníka do šachty lapača je minimálny počet pracovníkov tri osoby. 
   Pracovníci musia byť vybavení špeciálnym vystrojením a technikou.
   Pracovníci sú vystavení  poveternostným  vplyvom, nebezpečenstvu  infekčnej  choroby, nebezpečenstvu  výbuchu a 
otravy toxickým plynmi.
     Zníženie týchto vplyvov je možné dosiahnuť používaním ochranných odevov a pomôcok, dodržiavaním bezpečnostných 
a hygienických predpisov. 
 
    
6. Záver

 Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového predpisu je výkres lapača ropných látok a situácia /situáciu priloží k 
prevádzkovému poriadku prevádzkovateľ/.
  Prevádzkový poriadok bude uložený na správe budov prevádzkovateľa spolu s prevádzkovým poriadkom kanalizácie.



10

Odlučovače ropných látok Betónové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 1 mg/l NEL.
- Železobetónové nádrže so zabudovaným koalescenčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem 
kalojemu Rozmery DN Hmotnosť

 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)
89000100 LO Alfa 3-1 B 3 200 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000101 LO Alfa 5-1 B 5 375 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000102 LO Alfa 8-1 B 8 600 0,8 f1440x1650 160 3,2
89000103 LO Alfa 10-1 B 10 800 1 f1440x1950 200 3,6
89000104 LO Alfa 15-1 B 15 1000 1,5 f1840x1650 200 4,6
89000105 LO Alfa 20-1 B 20 1700 2 f1840x2150 200 5,4
89000106 LO Alfa 25-1 B 25 2000 2,5 f2390x1650 250 6,9
89000107 LO Alfa 30-1 B 30 2300 3 f2390x1950 250 7,5
89000108 LO Alfa 40-1 B 40 3000 4 f2390x2450 250 8,6
89000109 LO Alfa 50-2 B 50 3800 5 f2390x1650+f2390x1650 315 7
89000110 LO Alfa 60-2 B 60 4900 6 f2390x1950+f2390x1950 315 7,5
89000111 LO Alfa 70-2 B 70 5300 7 f2390x2150+f2390x2150 315 8
89000112 LO Alfa 80-2 B 80 6000 8 f2390x2450+f2390x2450 315 8,6
89000113 LO Alfa 100-1 B 100 7500 10 „6000x2300x2500 400 13

89000114 LO Alfa 125-1 B 125 9300 12,5 „6000x2300x2500 400 13

89000115 LO Alfa 150-1 B 150 11250 15 „6000x2300x2500 400 13

89000116 LO Alfa 160-2 B 160 11800 160 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13

89000117 LO Alfa 175-2 B 175 13000 17,5 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13

89000118 LO Alfa 200-2 B 200 14800 20 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13

89000119 LO Alfa 250-2 B 230 16500 23 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13

89000120 LO Alfa 250-2 B 250 17000 25 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13
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Odlučovače ropných látok Betónové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 0,5 mg/l NEL.
- Železobetónové nádrže so zabudovaným koalescenčným a sorpčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem 
kalojemu Rozmery DN Hmotnosť

 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)
89000200 LO Alfa 3-1s B 3 200 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000201 LO Alfa 5-1s B 5 375 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000202 LO Alfa 8-1s B 8 600 0,8 f1440x1650 160 3,2
89000203 LO Alfa 10-1s B 10 800 1 f1440x1950 200 3,6
89000204 LO Alfa 15-2s B 15 1000 1,5 f1440x1650+f1840x1650 200 4,6
89000205 LO Alfa 20-2s B 20 1700 2 f1440x1950+f1840x1950 200 5
89000206 LO Alfa 25-2s B 25 2000 2,5 f1840x1650+f1840x1650 250 4,6
89000207 LO Alfa 30-2s B 30 2300 3 f1840x1950+f1840x1950 250 5
89000208 LO Alfa 40-2s B 40 3000 4 f1840x2150+f1840x2150 250 5,4
89000209 LO Alfa 50-2s B 50 3800 5 f2390x1650+f2390x1650 315 6,9
89000210 LO Alfa 60-2s B 60 4900 6 f2390x1950+f2390x1950 315 7,5
89000211 LO Alfa 70-2s B 70 5300 7 f2390x2150+f2390x2150 315 8
89000212 LO Alfa 80-2s B 80 6000 8 f2390x2450+f2390x2450 315 8,6
89000213 LO Alfa 100-1s B 100 7500 10 „6000x2300x2500 400 13
89000214 LO Alfa 125-1s B 125 9300 12,5 „6000x2300x2500 400 13
89000215 LO Alfa 150-1s B 150 11250 15 „6000x2300x2500 400 13
89000216 LO Alfa 160-2s B 160 11800 160 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13
89000217 LO Alfa 175-2s B 175 13000 17,5 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13
89000218 LO Alfa 200-2s B 200 14800 20 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13
89000219 LO Alfa 250-2s B 230 16500 23 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13

89000220 LO Alfa 250-2s B 250 17000 25 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13
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Odlučovače ropných látok Betónové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 0,1 mg/l NEL.
- Železobetónové nádrže so zabudovaným koalescenčným a sorpčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem 
kalojemu Rozmery DN Hmotnosť

 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)

89000300 LO Alfa 3-1ss B 3 200 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000301 LO Alfa 5-1ss B 5 375 0,5 f1440x1450 160 2,95
89000302 LO Alfa 8-1ss B 8 600 0,8 f1440x1650 160 3,2
89000303 LO Alfa 10-1ss B 10 800 1 f1440x1950 200 3,6
89000304 LO Alfa 15-2ss B 15 1000 1,5 f1440x1650+f1840x1650 200 4,6
89000305 LO Alfa 20-2ss B 20 1700 2 f1440x1950+f1840x1950 200 5
89000306 LO Alfa 25-2ss B 25 2000 2,5 f1840x1650+f1840x1650 250 4,6
89000307 LO Alfa 30-2ss B 30 2300 3 f1840x1950+f1840x1950 250 5
89000308 LO Alfa 40-2ss B 40 3000 4 f1840x2150+f1840x2150 250 5,4
89000309 LO Alfa 50-2ss B 50 3800 5 f2390x1650+f2390x1650 315 6,9
89000310 LO Alfa 60-2ss B 60 4900 6 f2390x1950+f2390x1950 315 7,5
89000311 LO Alfa 70-2ss B 70 5300 7 f2390x2150+f2390x2150 315 8
89000312 LO Alfa 80-2ss B 80 6000 8 f2390x2450+f2390x2450 315 8,6

89000313 LO Alfa 100-1ss B 100 7500 10 „6000x2300x2500 400 13

89000314 LO Alfa 125-1ss B 125 9300 12,5 „6000x2300x2500 400 13

89000315 LO Alfa 150-1ss B 150 11250 15 „6000x2300x2500 400 13

89000316 LO Alfa 160-2ss B 160 11800 160 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13

89000317 LO Alfa 175-2ss B 175 13000 17,5 „6000x2300x2500+f2390x2350 400 13

89000318 LO Alfa 200-2ss B 200 14800 20 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13

89000319 LO Alfa 250-2ss B 230 16500 23 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13

89000320 LO Alfa 250-2ss B 250 17000 25 „6000x2300x2500+6000x2300x2500 500 13
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Odlučovače ropných látok Plastové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 1 mg/l NEL.
- PE nádrže ovinuté PP so zabudovaným koalescenčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem 
kalojemu Rozmery DN Hmotnosť

 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)

89000400 LO Alfa 1-1 vpusť 1 785 0,2 f600x1300 200 0,1
89000401 LO Alfa 2-1 vpusť 2 100 0,2 f600x1300 200 0,1
89000402 LO Alfa 3-1 3 200 0,5 f800x1500 160 0,1
89000403 LO Alfa 5-1 5 375 0,5 f800x2000 160 0,12
89000404 LO Alfa 8-1 8 600 0,8 f800x2000 160 0,12
89000405 LO Alfa 10-1 10 800 1 f800x3000 200 0,2
89000406 LO Alfa 15-1 15 1000 1,5 f1000x3000 200 0,3
89000407 LO Alfa 20-1 20 1700 2 f1000x4000 200 0,3
89000408 LO Alfa 25-1 25 2000 2,5 f1000x5500 250 0,4
89000409 LO Alfa 30-1 30 2300 3 f1200x5000 250 0,6
89000410 LO Alfa 40-1 40 3000 4 f1200x6000 250 0,7
89000411 LO Alfa 50-1 50 3800 5 f1200x7500 315 0,85
89000412 LO Alfa 60-1 60 4900 6 f1200x9000 315 0,95
89000413 LO Alfa 70-1 70 5300 7 f1200x12000 315 1,3
89000414 LO Alfa 80-1 80 6000 8 f1200x12000 315 1,3
89000415 LO Alfa 100-1 100 7500 10 f1600x8000 400 1,7
89000416 LO Alfa 125-1 125 9300 12,5 f1600x9000 400 2
89000417 LO Alfa 150-1 150 11250 15 f1600x10000 400 2,3
89000418 LO Alfa 160-1 160 11800 160 f1600x12000 400 3
89000419 LO Alfa 175-1 175 13000 17,5 f2000x8500 400 4
89000420 LO Alfa 200-1 200 14800 20 f2000x10000 500 4,7
89000421 LO Alfa 230-1 230 16500 23 f2000x12000 500 6
89000422 LO Alfa 250-1 250 17000 25 f2000x12000 500 6
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Odlučovače ropných látok Plastové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 0,5 mg/l NEL.
- PE nádrže ovinuté PP so zabudovaným koalescenčným a sorpčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem 
kalojemu Rozmery DN Hmotnosť

 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)
89000500 LO Alfa 1-1s vpusť 1 785 0,2 f600x1300 200 0,1
89000501 LO Alfa 2-1s vpusť 2 100 0,2 f600x1300 200 0,1
89000502 LO Alfa 3-1s 3 200 0,5 f800x2500 160 0,15
89000503 LO Alfa 5-1s 5 375 0,5 f800x3000 160 0,2
89000504 LO Alfa 8-1s 8 600 0,8 f800x4000 160 0,25
89000505 LO Alfa 10-1s 10 800 1 f800x4000 200 0,25
89000506 LO Alfa 15-1s 15 1000 1,5 f800x5000 200 0,3
89000507 LO Alfa 20-1s 20 1700 2 f1000x5000 200 0,3
89000508 LO Alfa 25-1s 25 2000 2,5 f1000x6000 250 0,4
89000509 LO Alfa 30-1s 30 2300 3 f1200x6000 250 0,6
89000510 LO Alfa 40-1s 40 3000 4 f1200x7000 250 0,9
89000511 LO Alfa 50-1s 50 3800 5 f1200x7500 315 0,9
89000512 LO Alfa 60-1s 60 4900 6 f1200x9000 315 1
89000513 LO Alfa 70-1s 70 5300 7 f1200x12000 315 1,3
89000514 LO Alfa 80-1s 80 6000 8 f1200x12000 315 1,3
89000515 LO Alfa 100-1s 100 7500 10 f1600x8000 400 1,9
89000516 LO Alfa 125-1s 125 9300 12,5 f1600x9000 400 2,35
89000517 LO Alfa 150-1s 150 11250 15 f1600x10000 400 2,5
89000518 LO Alfa 160-1s 160 11800 160 f1600x12000 400 2,6
89000519 LO Alfa 175-1s 175 13000 17,5 f2000x9000 400 4
89000520 LO Alfa 200-1s 200 14800 20 f2000x10000 500 4,7
89000521 LO Alfa 230-1s 230 16500 23 f2000x12000 500 6
89000522 LO Alfa 250-1s 250 17000 25 f2000x12000 500 6
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Odlučovače ropných látok Plastové

- Výstupné hodnoty vyčistenej vody do 0,1 mg/l NEL.
- PE nádrže ovinuté PP so zabudovaným koalescenčným a sorpčným filtrom.

Art.č. Označenie Prietok Odvod.polocha Objem kalojemu Rozmery DN Hmotnosť
 (l/s) (m2) (m3) (mm) (mm) (t)

89000600 LO Alfa 1-1ss vpusť 1 785 0,2 f600x1300 200 0,1
89000601 LO Alfa 2-1ss vpusť 2 100 0,2 f600x1300 200 0,1
89000602 LO Alfa 3-1ss 3 200 0,5 f800x2500 160 0,15
89000603 LO Alfa 5-1ss 5 375 0,5 f800x3000 160 0,2
89000604 LO Alfa 8-1ss 8 600 0,8 f800x4000 160 0,25
89000605 LO Alfa 10-1ss 10 800 1 f800x4000 200 0,25
89000606 LO Alfa 15-1ss 15 1000 1,5 f800x5000 200 0,3
89000607 LO Alfa 20-1ss 20 1700 2 f1000x5000 200 0,3
89000608 LO Alfa 25-1ss 25 2000 2,5 f1000x6000 250 0,4
89000609 LO Alfa 30-1ss 30 2300 3 f1200x6000 250 0,6
89000610 LO Alfa 40-1ss 40 3000 4 f1200x7000 250 0,9
89000611 LO Alfa 50-1ss 50 3800 5 f1200x7500 315 0,9
89000612 LO Alfa 60-1ss 60 4900 6 f1200x9000 315 1
89000613 LO Alfa 70-1ss 70 5300 7 f1200x12000 315 1,3
89000614 LO Alfa 80-1ss 80 6000 8 f1200x12000 315 1,3
89000615 LO Alfa 100-1ss 100 7500 10 f1600x8000 400 1,9
89000616 LO Alfa 125-1ss 125 9300 12,5 f1600x9000 400 2,35
89000617 LO Alfa 150-1ss 150 11250 15 f1600x10000 400 2,5
89000618 LO Alfa 160-1ss 160 11800 160 f1600x12000 400 2,6
89000619 LO Alfa 175-1ss 175 13000 17,5 f2000x9000 400 4
89000620 LO Alfa 200-1ss 200 14800 20 f2000x10000 500 4,7
89000621 LO Alfa 230-1ss 230 16500 23 f2000x12000 500 6
89000622 LO Alfa 250-1ss 250 17000 25 f2000x12000 500 6
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Lapače tukov
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Normy a nariadenia

   Zariadenie zodpovedá STN EN  1825-1 (2) – Odlučovače tukov. Táto norma stanovuje požiadavky na výrobu 
a umiestnenie lapačov tukov ako predčistenie odpadových vôd.

Výstupné hodnoty vyčistenej vody
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody: max. 25 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

2. Použitie

    Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode, 
čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. Lapač tukov je predradená čistiaca jednoka, ktorá predčistí 
vody  predtým než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV. Najčastejšie sa používajú v podnikoch živnostenského 
a priemyselného charakteru, ako:
-   stravovacie podniky a veľkovývarovne,
-   výrobne mäsa a potravín,
-   výdajne stravy (s obehom riadu),
-   všetky prevádzky, kde môže dochádzať k uvoľňovaniu tukov a olejov do odpadovej vody.
Do lapača tukov nie je možné privádzať vody: dažďové, splaškové a odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké 
kvapaliny, napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu.

3. Popis 

   Odpadové vody zbavené hrubých nečistôt, natekajú potrubím do lapača tuku. Tu dochádza ku gravitačnému odlúčeniu 
tukov na hladine. Tuky v lapači tukov v dôsledku zádržného objemu sa ochladzujú. Tuky pri znížení teploty (ochladení) 
tuhnú a následne, znížením mernej špecifickej hmotnosti (hustoty), dochádza k ich vyplávaniu na hladinu vody. V lapači 
tukov je pred odtokovým potrubím nainštalované zariadenie, pozostávajúce z  nerezových barier, ktoré spomaľuje 
odtok vody z lapača, čím sa zvyšuje čas zdržania vody v lapači tukov a zvyšuje sa účinnosť zariadenia. Sústava bariér 
zlepšuje vysedimentovanie tuhých látok v odpadovej vode a zabraňuje vyplaveniu ľahkých plávajúcich častíc z lapača do 
odtokového potrubia. Prečistená voda odteká  potrubím do kanalizácie. Tuková vrstva sa z hladiny periodicky odstraňuje. 
Lapač tukov spoľahlivo chráni verejnú kanalizáciu pred zanášaním a upchaním tukom.

4. Stanovenie veľkosti lapača tukov 

    Výber menovitej veľkosti vychádza z druhu a množstva čistených odpadových vôd. Pritom treba brať do úvahy:
-   maximálny prietok vody vypočítaný v zmysle normy,
-   maximálnu teplotu privádzanej odpadovej vody, 
-   hustotu oleja a tuku, ktoré treba odstrániť,
-   vplyv umývacích prostriedkov.
                                                   
5. Montáž

   Odlučovač tuku sa ukladá na vodorovný podkladový betón a na štrkové lôžko. Zabezpečenie voči vztlaku spodnej vody 
navrhne statik podľa podmienok osadenia. LT sa ukotví na základovú dosku kotviacimi  skrutkami. Nad LT sa vytvoria  
vstupné komíny. LT sa obsype triedeným výkopom a hutní  v rastlom teréne pri výške krytia 1 – 3m....min 95% PS a pod 
komunikáciu s výškou krytia 1 – 3m....min 97% PS.  Hutnenie sa vykonáva postupne.
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6. Popis prevádzky a údržby

   Tuky a oleje plávajúce na povrchu hladiny sa musia pravidelne zberať, vrstva tukov nesmie prekročiť 15 cm. Prevádzka 
a údržba lapača tukov je počas celého roka rovnaká, čistenie je potrebné vykonávať v zmysle normy STN EN 1825-1,2  
raz za dva týždne, najneskôr však raz za mesiac.
   Sedimenty z dna sa odstránia mechanickým vyčistením dna lapača. Tuk zo stien sa odstraňuje pomocou tlakovej vody. 
Obsah nádrže sa pri čistení vyčerpá. 
   Uvedenie lapača do prevádzky sa vykoná naplnením lapača čistou vodou po spodnú hranu odtokového potrubia.

7. Záručná doba

   Záručná doba je 24 mesiacov.

8. Dodacie podmienky

   Dodacia lehota je max. 4 týždne. Zariadenie sa dodáva kompletne zmontované a osadí žeriavom do výkopu. Súčasťou 
dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok, zaškolenie obsluhy.
   Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladný betón, žeriav, v prípade spodnej vody  prikotvenie 
LT (kotviace skrutky treba objednať u výrobcu LT) a výstavbu vstupných komínov.

9. Technologický postup montáže LT 

   Odlučovač tuku môže byť zabudovaný koncesovanou stavebnou firmou podľa stavebných pokynov a stavebných 
výkresov. Musia sa pri tom dodržať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1/  Skontrolujte rozmery výkopu podľa technickej dokumentácie.
2/  Zhotoveni základovej dosky a pieskového lôžka. 
      V prípade osádzania do spodnej vody, zariadenie sa prikotví na podkladovú dosku kotviacimi skrutkami.
3/  Skontrolujte dodaný odlučovač podľa špecifikácie.
4/  Osadenie zariadenia sa uskutočňuje žeriavom.
      Pri voľbe nosnosti žeriava treba vychádzať z váhy zariadenia a vzdialenosti žeriava od stredu výkopu. 
5/  Ak by malo byť zariadenie osadené do spodnej vody, treba dodržať potrebné opatrenia /kotvenie zariadenia
      do podkladovej dosky/, dodatočné zaťaženie, ktoré určí statik projektovej dokumentácie.
6/  Po osadení zariadenia sa napojí prítokové a výtokové potrubie kanalizácie. 
7/  Na zariadení sa vykonáva skúška vodotesnosti vo výrobni a na stavbe je potrebné vykonať skúšku vodotesnosti 
      pripájaného potrubia a vstupných komínov podľa STN EN 1825-1 s pretlakom 0,5 barov.
8/  Nádrž sa zasype nesúdržným obsypovým materiálom frakcie 0-20 mm. Následne sa zhutní na požadované hodnoty. 
       Pre pochôdzne zaťaženie výška násypu 1 – 3m min 95%PS a pre prejazdné zaťaženie – pod komunikáciu výška násypu
      1 – 3m min 97%PS .
9/  Nad zariadením sa vytvoria vstupné komíny.
10/ Pred uvedením do prevádzky treba všetky časti zariadenia očistiť predovšetkým od zvyškov stavbného materiálu 
       malty, štrku, prípadne hliny. Skontrolovať, či  je zariadenie vyčistené a pripravené na uvedenie do prevádzky.
11/ Lapač tukov musí byť naplnený čistou vodou až po spodnú hranu výtoku. 
12/ Do knihy údržby je potrebné zapísať uvedenie lapača do prevádzky.
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Lapače tukov Betónové

   Železobetónová nádrž so zabudovanou technológiou. LT je samonosný a ukladá sa na základovú dosku min. hrúbky 
150 mm s vyrovnávacím lôžkom hrúbky 30 mm. 

Art.č. Označenie Prietok Objem lapača Rozmery DN Hmotnosť
 (l/s) (m3) (mm) (mm) (t)

89000700 LT NS 2B 1 1 f1440x1150 160 2,6
89000701 LT NS 4B 2 1 f1440x1150 160 2,6
89000702 LT NS 7B 3-5 1,7 f1440x1650 200 3,2
89000703 LT NS 10B 6-7 2,8 f1840x1550 200 4,6
89000704 LT NS 15B 8-11 3,6 f1840x1950 200 5,1
89000705 LT NS 20B 12-15 6 f2390x2150 200 7,5
89000706 LT NS 25B 16-19 7,6 f2390x2250 200 8,2
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Lapače tukov Plastové

Plastový lapač tukov PE-HD

-   Polyetylénová nádrž ovinutá PP so zabudovanou technológiou. 
-   LT je samonosný, bez potreby obetónovania a ukladá sa na zhutnené pieskové lôžko.

Plastový lapač tukov PP

-   Polypropylénová nádrž so zabudovanou technológiou. LT sa ukladá na základovú dosku min. hrúbky 150 mm, ak je 
samonosný a ak je pre obetónovanie, tak sa ukladá na základovú dosku min. hrúbky 150 mm s vyrovnávacím lôžkom 
hrúbky 30 mm, alebo podľa nariadenia statika a postupne sa obetónuje.
-   Výkresová dokumentácia na vyžiadnie

Art.č. Označenie Prietok Objem lapača Rozmery DN Hmotnosť
 (l/s) (m3) (mm) (mm) (t)

89000707 LT NS 2 1 0,5 f800x1500 160 0,07
89000708 LT NS 4 2 1 f800x2000 160 0,1
89000709 LT NS 7 3-5 1,7 f1000x2500 200 0,15
89000710 LT NS 10 6-7 2,9 f1200x2500 200 0,27
89000711 LT NS 15 8-11 3,4 f1200x3000 200 0,32
89000712 LT NS 20 12-15 5,6 f1200x5000 200 0,55
89000713 LT NS 25 16-19 6,7 f1200x6000 200 0,7
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Prečerpávacie stanice
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Normy a nariadenia

Zariadenie zodpovedá:
STN EN  12050-1: Čerpacie stanice odpadových vôd s fekáliami,          
STN EN  12050-2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálií,          

2. Použitie

   Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a prípadne ďalších kvapalín.    

3. Stavebný materiál

-   železobetónová nádrž, alebo PE-HD nádrž bez potreby obetónovania,
-   vnútorné vystrojenie z nerezového , prípadne kompozitného materiálu,
-   šachtové liatinové poklopy trieda D 400 kN, alebo podľa požiadavky.

4. Montáž

   PS sa ukladá žeriavom na vodorovný podkladový betón a na pieskové lôžko. Zabezpečenie voči vztlaku spodnej vody 
navrhne statik podľa podmienok osadenia. PS sa ukotví na základovú dosku kotviacimi skrutkami. Ukotvená časť PS sa 
obetónuje minimálne na výšku 300 mm od základovej dosky v celom pôdoryse. V prípade, že spodná voda je vyššie ako 
obetónovanie a hrozí vztlak nádrže, je potrebné PS zaťažiť betonážou dna z vnútra PS, alebo je možnosť zväčšiť hrúbku 
stropnej dosky podľa požiadavky a prepočtu statika. Nádrž sa obsype nesúdržným obsypovým materiálom frakcie 0-20 
mm. Hutnenie sa vykonáva postupne po vrstvách. 

5. Vystrojenie PS

   Prečerpávacie stanice je možné vybaviť technológiou podľa požiadavky zákazníka. Do prečerpávacej stanice môže byť 
osadená pracovná plošina, zábradlie, česlicový kôš a rôzne iné doplnky.
    Riadiaca jednotka s rozvádzačom môžu byť doplnené o prenosovú jednotku GSM, ktorá vyšle SMS správu o poruche 
čerpadla.

6. Záručná doba

   Záručná doba je 24 mesiacov.

7. Dodacie podmienky

  Dodacia lehota je max. 4 týždne. Zariadenie sa dodáva vrátane vystrojenia, alebo bez vystrojenia podľa požiadavky 
zákazníka.
  Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladné štrkové lôžko, podkladný betón, pieskové lôžko, 
žeriav, prikotvenie a iné stavebné úpravy.



21

Prečerpávacie stanice – Betónové

- železobetónové nádrže s nadstavcami

Nádrž f1200mm
Art.č. DW DN H Hv Vnádrže Plocha Hmotnosť Strop

(mm) (mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t) (t)

89001300 1440 1200 1350 1200 1,36 8,29 2,10 0,73
89001301 1440 1200 1450 1300 1,47 8,67 2,23 0,73
89001302 1440 1200 1550 1400 1,58 9,04 2,35 0,73
89001303 1440 1200 1650 1500 1,70 9,42 2,48 0,73
89001304 1440 1200 1750 1600 1,81 9,80 2,62 0,73
89001305 1440 1200 1850 1700 1,92 10,17 2,72 0,73
89001306 1440 1200 1950 1800 2,00 10,55 2,85 0,73
89001307 1440 1200 2050 1900 2,14 10,93 2,97 0,73
89001308 1440 1200 2150 2000 2,26 11,30 3,1 0,73
89001309 1440 1200 2250 2100 2,37 11,68 3,22 0,73
89001310 1440 1200 2350 2200 1,48 12,06 3,34 0,73
89001311 1440 1200 2450 2300 2,60 12,43 3,47 0,73
89001312 1440 1200 2550 2400 2,71 12,81 3,59 0,73

Nadstavce
Art.č. DW DN H Vnádrže Plocha Hmotnosť

(mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t)

89001313 1440 1200 400 0,45 1,51 0,497376
89001314 1440 1200 500 0,57 1,88 0,62172
89001315 1440 1200 600 0,68 2,26 0,746064
89001316 1440 1200 700 0,79 2,64 0,870408
89001317 1440 1200 800 0,90 3,01 0,994752
89001318 1440 1200 900 1,02 3,39 1,119096
89001319 1440 1200 100 1,13 3,77 1,24344
89001320 1440 1200 1100 1,24 4,14 1,367784
89001321 1440 1200 1200 1,36 4,52 1,492128
89001322 1440 1200 1300 1,47 4,90 1,616472
89001323 1440 1200 1400 1,58 5,28 1,740816
89001324 1440 1200 1500 1,70 5,65 1,86516
89001325 1440 1200 1600 1,81 6,03 2
89001326 1440 1200 1700 1,92 6,41 2,113848
89001327 1440 1200 1800 2,03 6,78 2,238192
89001328 1440 1200 1900 2,15 7,16 2,362536
89001329 1440 1200 2000 2,26 7,54 2,48688
89001330 1440 1200 2100 2,37 7,91 2,611224
89001331 1440 1200 2200 2,49 8,29 2,735568
89001332 1440 1200 2300 2,60 8,67 2,859912
89001333 1440 1200 2400 2,71 9,04 2,984256
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Prečerpávacie stanice – Betónové

- železobetónové nádrže s nadstavcami

Nádrž f1600mm
Art.č. DW DN H Hv Vnádrže Plocha Hmotnosť Strop

(mm) (mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t) (t)

89001200 1840 1600 1350 1200 2,41 11,05 2,940924 1,2
89001201 1840 1600 1450 1300 2,61 11,56 3,102948 1,2
89001202 1840 1600 1550 1400 2,81 12,06 3,264972 1,2
89001203 1840 1600 1650 1500 3,01 12,56 3,426996 1,2
89001204 1840 1600 1750 1600 3,22 13,06 3,58902 1,2
89001205 1840 1600 1850 1700 3,42 13,56 3,751044 1,2
89001206 1840 1600 1950 1800 3,62 14,07 3,913068 1,2
89001207 1840 1600 2050 1900 3,82 14,57 4,075092 1,2
89001208 1840 1600 2150 2000 4,02 15,07 4,237116 1,2
89001209 1840 1600 2250 2100 4,22 15,57 4,39914 1,2
89001210 1840 1600 2350 2200 4,42 16,08 4,561164 1,2
89001211 1840 1600 2450 2300 4,62 16,58 4,723188 1,2
89001212 1840 1600 2550 2400 4,82 17,08 4,885212 1,2

Nadstavce
Art.č. DW DN H Vnádrže Plocha Hmotnosť

(mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t)

89001213 1840 1600 400 0,80 2,01 0,648096
89001214 1840 1600 500 1,00 2,51 0,81012
89001215 1840 1600 600 1,21 3,01 0,972144
89001216 1840 1600 700 1,41 3,52 1,134168
89001217 1840 1600 800 1,61 4,02 1,296192
89001218 1840 1600 900 1,81 4,52 1,458216
89001219 1840 1600 100 2,01 5,02 1,62024
89001220 1840 1600 1100 2,21 5,53 1,782264
89001221 1840 1600 1200 2,41 6,03 1,944288
89001222 1840 1600 1300 2,61 6,53 2,106312
89001223 1840 1600 1400 2,81 7,03 2,268336
89001224 1840 1600 1500 3,01 7,54 2,43036
89001225 1840 1600 1600 3,22 8,04 2,592384
89001226 1840 1600 1700 3,42 8,54 2,754408
89001227 1840 1600 1800 3,62 9,04 2,916432
89001228 1840 1600 1900 3,82 9,55 3,078456
89001229 1840 1600 2000 4,02 10,05 3,24048
89001230 1840 1600 2100 4,22 10,55 3,402504
89001231 1840 1600 2200 4,42 11,05 3,564528
89001232 1840 1600 2300 4,62 11,56 3,726552
89001233 1840 1600 2400 4,82 12,06 3,888576
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Prečerpávacie stanice – Betónové

- železobetónové nádrže s nadstavcami

Nádrž f2150mm
Art.č. DW DN H Hv Vnádrže Plocha Hmotnosť Stop

(mm) (mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t) (t)

89001100 2390 2150 1350 1200 4,35 14,85 4,25 2
89001101 2390 2150 1450 1300 4,72 15,53 4,46 2
89001102 2390 2150 1550 1400 5,08 16,20 4,68 2
89001103 2390 2150 1650 1500 5,44 16,88 4,89 2
89001104 2390 2150 1750 1600 5,81 17,55 5,10 2
89001105 2390 2150 1850 1700 6,17 18,23 5,32 2
89001106 2390 2150 1950 1800 6,53 18,90 5,53 2
89001107 2390 2150 2050 1900 6,89 19,58 5,74 2
89001108 2390 2150 2150 2000 7,26 20,25 5,96 2
89001109 2390 2150 2250 2100 7,62 20,93 6,17 2
89001110 2390 2150 2350 2200 7,98 21,60 6,39 2
89001111 2390 2150 2450 2300 8,35 22,28 6,60 2
89001112 2390 2150 2550 2400 8,71 22,95 6,81 2

Nadstavce
Art.č. DW DN H Vnádrže Plocha Hmotnosť

(mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t)

89001113 2390 2150 400 1,45 2,70 0,855336
89001114 2390 2150 500 1,81 3,38 1,06917
89001115 2390 2150 600 2,18 4,05 1,283004
89001116 2390 2150 700 2,54 4,73 1,496838
89001117 2390 2150 800 2,90 5,40 1,710672
89001118 2390 2150 900 3,27 6,08 1,924506
89001119 2390 2150 100 3,63 6,75 2,13834
89001120 2390 2150 1100 3,99 7,43 2,352174
89001121 2390 2150 1200 4,35 8,10 2,566008
89001122 2390 2150 1300 4,72 8,78 2,779842
89001123 2390 2150 1400 5,08 9,45 2,993676
89001124 2390 2150 1500 5,44 10,13 3,20751
89001125 2390 2150 1600 5,81 10,80 3,421344
89001126 2390 2150 1700 6,17 11,48 3,635178
89001127 2390 2150 1800 6,53 12,15 3,849012
89001128 2390 2150 1900 6,89 12,83 4,062846
89001129 2390 2150 2000 7,26 13,50 4,27668
89001130 2390 2150 2100 7,62 14,18 4,490514
89001131 2390 2150 2200 7,98 14,85 4,704348
89001132 2390 2150 2300 8,35 15,53 4,918182
89001133 2390 2150 2400 8,71 16,20 5,132016
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Prečerpávacie stanice – Betónové

- železobetónové nádrže s nadstavcami

Nádrž f2500mm
Art.č. DW DN H Hv Vnádrže Plocha Hmotnosť Stop

(mm) (mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t) (t)

89001050 2740 2500 1400 1250 6,13 17,66 5,10 3
89001051 2740 2500 1500 1350 6,62 18,45 5,30 3
89001052 2740 2500 1600 1450 7,11 19,23 5,60 3
89001053 2740 2500 1700 1550 7,60 20,02 5,80 3
89001054 2740 2500 1800 1650 8,10 20,80 6,00 3
89001055 2740 2500 1900 1750 8,59 21,59 6,30 3
89001056 2740 2500 2000 1850 9,08 22,37 6,50 3
89001057 2740 2500 2100 1950 9,57 23,16 6,70 3
89001058 2740 2500 2200 2050 10,06 23,94 7,00 3
89001059 2740 2500 2300 2150 10,55 24,73 7,20 3
89001060 2740 2500 2400 2250 11,04 25,51 7,50 3
89001061 2740 2500 2500 2350 11,53 26,30 7,70 3
89001062 2740 2500 2600 2450 12,02 27,08 7,90 3
89001063 2740 2500 2700 2550 12,51 27,87 8,20 3
89001064 2740 2500 2800 2650 13,00 28,65 8,40 3

Nadstavce
Art.č. DW DN H Vnádrže Plocha Hmotnosť

(mm) (mm) (mm) (m3) (m2) (t)
89001065 2740 2500 400 1,96 3,14 0,93
89001066 2740 2500 500 2,45 3,93 1,16
89001067 2740 2500 600 2,94 4,71 1,4
89001068 2740 2500 700 3,43 5,50 1,62
89001069 2740 2500 800 3,93 6,28 1,86
89001070 2740 2500 900 4,42 7,07 2,1
89001071 2740 2500 1000 4,91 7,85 2,32
89001072 2740 2500 1100 5,40 8,64 2,55
89001073 2740 2500 1200 5,89 9,42 2,78
89001074 2740 2500 1300 6,38 10,21 3
89001075 2740 2500 1400 6,87 10,99 3,25
89001076 2740 2500 1500 7,36 11,78 3,5
89001077 2740 2500 1600 7,85 12,56 3,71
89001078 2740 2500 1700 8,34 13,35 3,94
89001079 2740 2500 1800 8,83 14,13 4,18
89001080 2740 2500 1900 9,32 14,92 4,41
89001081 2740 2500 2000 9,81 15,70 4,64
89001082 2740 2500 2100 10,30 16,49 4,87
89001083 2740 2500 2200 10,79 17,27 5,1
89001084 2740 2500 2300 11,28 18,06 5,34
89001085 2740 2500 2400 11,78 18,84 5,58
89001086 2740 2500 2500 12,27 19,63 5,8
89001087 2740 2500 2600 12,76 20,41 6,03
89001088 2740 2500 2650 13,00 20,80 6,15



25



26

Vsakovací systém
   Jeho hlavnou úlohou je zachytiť maximálne množstvo dažďových zrážok zo spevnených plôch a následné automatické 
trojdimenziálne vsakovanie do podložných vrstiev, ktoré nie sú zaťažené zrážkovými vodami. 

Medzi hlavné výhody vsakovacieho systému Alfa patrí:
-   jednoduché zabudovanie,
-   vysoká absorpčná schopnosť, 
-   dokonalé využitie pracovného priestoru,
-   minimálne náklady na údržbu.

   Vsakovací systém sa skladá z vysoko odolných polypropylénových mriežkových dosiek, ktoré sú vyrobené z kvalitného 
plastu. Tento plast je vysoko odolný a neutrálny pri styku s bežnými dažďovými i podzemnými vodami.  PP si zachováva 
veľmi dlhú životnosť, stabilitu a po ukončení užívania je recyklovateľný. Alfa blok je kvádrový zásobník, ktorý sa skladá 
z dvoch typov mriežkových dosiek. Jeho stabilita je zaručená hlave vďaka špeciálnej konštrukcii čelných dosiek, ktoré 
zároveň tvoria výstuž vo vnútri jednotlivých komponentov. Mriežková konštrukcia je špeciálne vyvinutá pre prenášanie 
vysokých tlakov a zaťaženia.
   Po obalení blokov PP fóliou vytvoríme  retenčnú nádrž pre zdržanie vôd.   

Rozmery bočnej dosky: 400 x 810mm                      Rozmery čelnej dosky: 360 x 400mm
                                          400 x 840mm                   

Technické údaje:
-   rozmery: 810 x 840 x 400 mm (š/d/h),
-   pripojenie: DN/OD 110/ DN/OD 160/ DN/OD 250mm,
-   objem: 265 litrov, 
-   3,58 ks Alfa blok = 1m3   
-   netto objem: 95%
-   voľné plochy: 75%
-   váha: cca 15kg/ Alfa
-   farba: čierna
-   materiál: 100% vysoko kvalitný polypropylén (PP)  



27

Dopravné zaťaženie podľa DIN 1072 SLW 60/30

Komunikácia a ostatné plochy pre vozidlá so šírkou kolies: 20/60 cm
Zaťaženie kolesa:      100kN
Dynamický koeficient:      1,2 – 1,4
Výška prekrytia:   min. v = 100cm do max. 300cm

Dopravné zaťaženie podľa DIN 1055 do 2,5t

Príjazdové komunikácie a rampy prejazdné iba osobnými a ostatnými váhovo 
zrovnateľnými vozidlami do hmotnosti 2,5t.
Výška prekrytia:   min. v = 40cm do max. 300cm

V-Alfatec

V-Alfatec
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minimálne prekrytie 1 m

štrk

štrk
štrk

štrk

štrk

štrk

horné podložie:
mrazuvzdorná vrstva

horné podložie:
mrazuvzdorná vrstva

podložie

podložie podložie

Podmienky pre zabudovanie pod dopravnými plochami SLW 
60/30
Pri zabudovávaní dbajte na pomer vrstiev ako je to u jednotlivých nižšie uvedených príkladoch zabu-
dovávania EV2/EV1 ≤ 2,0!
er vrstiev ako je to u jednotlivých nižšie uvedených príkladoch zabudovávania EV2/EV1 ≤ 2,0!
vávaní dbajte na pomer vrstiev ako je to u jednotlivých nižšie uvedených príkladoch zabu-Príklad 1

Príklad 3

V-Alfatec
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Alfaclean

Použitie

V-Alfatec

Alfa
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V-Alfatec
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Komunikácie a dvory v priemyslových oblastiach so silným 
znečistením ovzdušia

Komunikácia s prevádzkou 300 - 5000 áut denne, napr.
obslužné, miestne a okresné cesty

Ostatné plochy - odstavné plochy pre osobné a nákladné
automobily, servisné centrá áut a lietadiel

Po
sú

de
n

ie

Pristávacie, štartovacie plochy pre lietadla, rolovacie dráhy,
ostatné letiskové plochy pre lietadla

Strechy v priemyslových oblastiach so zrejmým silným
znečistením ovzdušia

Komunikácie s prevádzkou 5000 - 15000 áut denne, 
napr. obslužné, miestne a okresné cesty, štartovacie a 
pristávacie plochy medzinárodních letísk1)

Tabuľka

podzemnénadzemné
vsakovacie

systémy
vsakovacie

systémy

Zelené plochy lúky a kultivované plochy s možnosťou
odtoku dažďových vôd do odvodňovacího systému.

Strechy s použitím kovov ako strešnej krytiny v obvyklom 
pomere (meď, olovo, zinok)

Pešia a cyklotrasa v obytných oblastiach iba samostatne,
nie okolo komunikácií

Parkoviská pre osobné automobily v miestach s maximálnou
prevádzkou, napríklad pri hypermarketoch a nákupných
strediskách

Strechy s krytinou s použitím kovov ako strešnej krytiny (meď,
olovo, zinok) v oblastiach silného znečistenia - polnohospodárstvo,
autodoprava, chovné stanice hospodárskych zvierat a koní, tržnice
a nekryté obchodné zóny

Komunikácie s prevádzkou áut viac ako 15000 automobilov denne,
štátne cesty I.triedy, cesty s medzinárodným významom, 
rýchlosťou komunikácie a dialnice

spravidla dovolené
dovolené po odstránení všetkých škodlivých prvkov ako kovov, olejov, tukov, pohonných hmôt a mazív (prečistenie vôd)
dovolené vo výnimočných príadoch
nedovolené
jednotlivé prípady nevyhnutelné v zimnych prevádzkach
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Alfa blok

Alfa blok

V-Alfatec

brzdiaca šachta

čistiaca šachta

čistiaca šachta

poistné potrubie 
nieje šúčasťou dodávky

Príklady použitia
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Alfa blok

Alfa blok

V-Alfatec

prírodné koryto

čistiaca šachta

Príklady použitia
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Alfa blok

Alfa blok

V-Alfatec

Príklady použitia

možnosť osadenia na jednotlivých 
stavebných parcelách pri rodinných domoch
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Alfa blok

Alfa blok

Alfa blok

V-Alfatec
Príklady použitia

ako rezervoár vody,
2 komponenty nad sebov 
obalené nepriepustnou fóliou
Je nutné počítať so 
vztlakom a odvetraním! 

1-3 komponenty nad sebov
pod zatrávnenou plochou
(výška telesa 0,4/0,8/1,2m)

1-3 komponenty nad sebov
pod dopravnou plochou pre
osobné vozidlá
(výška telesa 0,4/0,8/1,2m)
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V-Alfatec
Kladenie pod plochami so zaťažením do 2,5t,

poprípade v zelených plochách, parkoch a záhradách.

Najskôr je potrebné odobrať hornú vrstvu – ornicu a uložiť ju mimo výkopu. Potom sa urobí výkop na 
plánovanú hĺbku (1). Urovná sa dno výkopu a urobí sa čistá podložná vrstva hrúbky 10cm z piesku, štrku 4/8 
alebo iného priepustného materiálu (2). Výkop sa vystelie geotextíliou (kladie sa na stred výkopu, os telesa, tak 
vyjde z jedného kusa) (3).

....položí sa potrebné množstvo Alfa komponentov (4) a tie sa potom zabalia do geotextílie tak, aby sa geotextí-
lia na všetkých miestach prekrývala min. 30cm cez seba. Obidve čelá telesa sa starostlivo obalia, aby bolo celé 
teleso utesnené (5). Odporúčame okraje lemov geotextílie zvariť teplovzdušnou lepiacou pištoľou (6).
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V-Alfatec

Je vhodné pre pripojenie telesa Alfa na odvodňované plochy použiť potrubie pre dažďové vody (10), kompletný 
systém následne doplniť o čistiacu šachtu príp. škrtiacu šachtu (11), pokiaľ sa uvažuje o prepade do napr. 
dažďovej kanalizácie.

Teleso Alfa sa odporúča prekryť minimálnou vrstvou 40cm od hornej hrany vrchných komponentov. Tak sa 
docieli dostatočná vrstva zeminy pre neskoršie  vysádzanie zelene (12). Zároveň je zaručená statická stabilita 
telesa pri prejazde osobnými vozidlami. Ak sa osádza vsakovacia jednotka typu II. alebo III., kedy sú komponenty 
Alfa už z výroby obalené geotextíliou a pripravené pre osadenie, musí byť dno výkopu skutočne starostlivo 
vykonané, aby nedošlo k poškodeniu telesa a bolo zaistené rovnomerné rozloženie zaťaženia. 

Dbajte na to aby sa žiadny zásypový materiál nedostal do vnútra telesa Alfa (7). Na vopred určené miesta je 
nutné osadiť už z výroby pripravené komponenty pre prívod, príp. prepad vody (8) do brzdiacej šachty, alebo 
tieto pripojenia na stavbe vyrobiť. Toto pripojenie sa robí vždy do čelných dosiek pomocou vŕtacej korunky 
pre návratku DN 121mm pre pripojenie potrubia DN 110mm (9). Korunka je v ponuke Alfa.
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V-Alfatec
Kladenie pod plochami so zaťažením do SLW 60

V hotovej stavebnej jame sa urobí rovné zhutnené 
pieskové lôžko a jama sa vystelie Alfa geotextíliou.

Do jamy sa zostaví potrebné množstvo Alfa jedno-
tiek podľa vopred pripraveného projektu. Jednotky 
sa spájajú pomocou spôn. Pri veľkých objektoch by 
mali byť komponenty vyrovnávané pomocou nati-
ahnutých šnúrok.

Kompletné teleso sa starostlivo zabalí do Alfa geo-
textílie. Všetky presahy filtračnej tkaniny musia byť 
min. 30cm cez seba.

Takmer kompletne obalené teleso Alfa. Pri zaťažení 
SLW 60 je doporučené cez hornú plochu telesa 
(strop) položiť dvojitú vrstvu geotextílie.   Získame 
tak istotu pri zhutňovaní a prenášaní tlaku do 
telesa.

Pri príprave podložia pre kladenie Alfa               
telesa je nutné brať do úvahy nasledujúce 
body:

- Starostlivo a odborne pripravené dno jamy je   
 predpoklad pre dlhodobú bezchybnú funkčnosť  
 vsakovacieho systému Alfa.
-- Materiál, ktorý tvorí podložnú čistú vrstvu musí  
 byť vhodný pre zhutnenie, ale zároveň musí mať  
 vynikajúce filtračné vlastnosti. Nesmie      
 obsahovať žiadne jemné časti.

- Pre udržanie maximálnej vsakovacej schopnosti  
 rastlej zeminy sa po dne stavebnej jamy môže   
 jazdiť autami, stavebnými strojmi alebo chodiť až  
 po urobení čistej podložnej vrstvy, ktorá sa    
 nasype do výkopu zhora a postupne sa rozváža  
 po dne jamy.
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V-Alfatec

Zásypový materiál, vhodný je napr. štrk frakcie 
0/32mm, sa rozprestrie najskôr na strop Alfa             
telesa. Tým sa celé teleso zaťaží a predíde sa k prí-
padnému posunutiu jednotlivých Alfa komponentov 
pri bočnom zásype.

Zhutnenie spevneného bočného zásypu je obzvlášť 
nutné pri kladení pod plochami s dopravným 
zaťažením. Jednotlivé vrstvy sa zhutňujú po 30cm.

Zhutnenie hornej zásypovej vrstva sa odporúča stro-
jom Wacker DPU 6055.  Vhodný materiál je štrk zrni-
tosti  0/32mm a zhutnenie sa vykonáva rovnako ako 
u bočného zásypu po vrstvách hrúbky 30cm. 

Zhutnenie sa môže vykonávať „šetrne“                      
i  pomocou ľahších valcov bez vibrácií.

Potom sa vykoná po vrstvách bočný zásyp. Je nutné 
zvoliť zásypový materiál bez podielu prašných až 
drobných frakcií, odporúča sa zrnitosť 4/16 – 
8/32mm.
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V-Alfatec

Alfa  preplachovací kus DN/OD 250

Alfa preplachovací kus DN/OD 250 sa osádza v prípade, že sú kladené požiadavky 
na vymývanie Alfa telesa, príp. kontrolu kamerou.     Kompletný preplachovací  
systém sa skladá z jednej HS-čistiacej šachty DN/OD 800mm s jedným odtokom 
DN/OD 250mm, spojovacej trubky DN/OD 250mm a minimálne zo štyroch Alfa 
preplachovacích kusov (počet sa vzťahuje k pripojenej ploche). Týmto sa kom-
pletný Alfa program rozširuje o ďalšiu významnú funkciu.

Integrovaná HS – polo drenážne potrubie DN/OD 250mm má v hornej polovici       
4 rady drážok, spodná časť potrubia je plná. Vďaka tejto konštrukcii jemné 
čiastočky ktoré nie sú zachytené pri filtrácii vody sadajú na dno potrubia a môžu 
sa tak odtiaľ vypláchnuť cez čistiacu šachtu. Následne sa drobné čiastočky môžu 
odsať z usadzovacieho priestoru čistiacej šachty. Prepojenie jednotlivých        
komponentov je docielené pomocou zasúvacích hrdiel.

V čistiacej šachte mechanicky prečistená voda sa po naplnení spodnej polovice  
polodrenážneho HS –potrubia pretečie 3mm silnými drážkami v jej hornej           
polovice a natečie do vsakovacieho systému Alfa. Prípadné jemné čiastky obsiah-
nuté vo vode sa usadia na dne potrubia. Potrubné vedenie je na konci posledného 
potrubia uzatvorené zátkou. Cez čistiacu šachtu DN/OD 800mm je potom možné 
preplachovanie systému alebo kamerová kontrola.
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Retenčná nádrž Alfa B
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Normy a nariadenia

   Nádrž je vyrobená v súlade so základnými požiadavkami o stavebných výrobkoch.  

2. Použitie

-   diaľnice a komunikácie
-   čerpacie stanice pohonných hmôt
-   parkoviská, garáže, dielne 
-   odstavné a umývacie plochy motorových vozidiel
-   hypermarkety a logistické centrá
-   požiarne nádrže
-   nádrže na pitnú vodu(po použití náteru pre styk s pitnou vodou)
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3. Stavebný materiál

-   železobetónová nádrž
-   vnútorné vystrojenie z nerezového plechu, PE-HD , PP alebo PVC podľa požiadavky montovanej technológie,
-   šachtové liatinové poklopy trieda D 400 kN, alebo podľa požiadavky
-   pre vstup do zariadenia – vstupné komíny

4. Popis RN

   Železobetónová nádrž vyrobená z dvoch kusov, spájaná oceľovými skrutkami cez gumové tesnenie, a železobetónová 
nádrž  so stropnou doskou. Nádrže sú prepojené PVC potrubím.
   Do nádrže môžu byť vyhotovené technologické otvory podľa požiadavky od minimálnych rozmerov až po otvor max. 
800 mm na zvislých stenách. Otvor v strope a v dne nádrže môže byť vyrobený podľa požiadavky. 
Rozmer nádrže je 6000 x 2300 x 2500mm výška a 3000 x 2300 x 2100mm výška. Nádrže sú vyrobené z vodostavebného 
betónu. 

5. Montáž

   Nádrž sa ukladá na železobetónovú základovú dosku v min. hrúbke 150 mm, alebo podľa nariadenia statika, na ktorej 
je vyrovnávacie lôžko z frakcie 0-4 mm v hrúbke 30 mm.  Zabezpečenie voči vztlaku spodnej vody navrhne statik podľa 
podmienok osadenia. Nádrž sa môže ukotviť o základovú dosku, alebo sa môže priťažiť roznášacou doskou väčšieho 
pôdorysného rozmeru ako RN a  následne priťažiť zeminou. Uložením viacerých nádrží vedľa seba  a  vzájomným 
prepojením, je možné vyskladať nádrž s  ľubovoľným objemom podľa potreby. Jednotlivé prepojenia sú utesňované 
gumovým tesnením a následne ošetrené polyuretánovým tmelom.

6. Servis a údržba

   Bežnú údržbu (vizálnu)vykonáva zaškolený pracovník užívateľskej firmy. Pre zabezpečenie funkčnosti zariadenia je 
potrebné a aj nariadené normou v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odbornými firmami s platnou 
licenciou.

7. Záručná doba

   Záručná doba je 24 mesiacov.

8. Dodacie podmienky
 
  Dodacia lehota je max. 4 týždne.  Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladné štrkové lôžko, 
podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, prikotvenie a výstavbu vstupných komínov.



42

RN Alfa Betón

- železobetónové nádrže
- variabilnosť rozmerov

Art.č. Označenie Objem nádrže Rozmery DN Hmotnosť
 (m3) (mm) (mm) (t)

89000900 RN 25 25 6000x2300x2500 podľa požiadavky 13
89000901 RN 33 33 6000x2300x3300 podľa požiadavky 13
89000902 RN 38 38 6000x2300x3750 podľa požiadavky 13
89000903 RN 40 40 6000x4700x2000 podľa požiadavky 12
89000904 RN 50 50 6000x4700x2500 podľa požiadavky 13
89000905 RN 75 75 7100x6000x2500 podľa požiadavky 13
89000906 RN 100 100 9500x6000x2500 podľa požiadavky 13
89000907 RN 125 125 11900x6000x2500 podľa požiadavky 13
89000908 RN 150 150 14300x6000x2500 podľa požiadavky 13
89000909 RN 175 a viac 175 a viac podľa požiadavky podľa požiadavky 13
89000910 RN P+B podľa požiadavky podľa požiadavky podľa požiadavky -
89000911 RN blok podľa požiadavky podľa požiadavky podľa požiadavky -

Vsak. systém podľa požiadavky podľa požiadavky podľa požiadavky -
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Objem retenčnej nádrže je možné  prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
Výkresová dokumentácia pri objemoch väčších ako 150m3 sa vydáva na vyžiadanie projektanta.
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Akumulačné nádrže
- železobetónové nádrže
- variabilnosť rozmerov

Art.č. Označenie Objem nádrže Rozmery DN Hmotnosť
 (m3) (mm) (mm) (t)

89001000 AN 2 2 f1440x1950 podľa požiadavky 3,6
89001001 AN 3 3 f1840x1650 podľa požiadavky 4,6
89001002 AN 5 5 f2390x1550 podľa požiadavky 6,7
89001003 AN 8 8 f2390x2350 podľa požiadavky 8,4
89001004 AN 11 11 3000x2300x2100 podľa požiadavky 11
89001005 AN 15 15 3840x2300x2050 podľa požiadavky 12
89001006 AN 20 20 6000x2300x2000 podľa požiadavky 12
89001007 AN 25 25 6000x2300x2500 podľa požiadavky 13
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Rámový priepust
- železobetónový segment
- slúži na vytváranie jednoduchých alebo zdvojených málo frekventovaných podchodov a tunelov pod traťami 
  a nástupišťami alebo aj na iných miestach.
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Vodomerné a armatúrne šachty
- železobetónové nádrže
- variabilnosť rozmerov

Art.č. Označenie Objem nádrže Rozmery DN Hmotnosť
 (m3) (mm) (mm) (t)

89000800 VŠ (AŠ) 1,9 1200x900x1800 podľa požiadavky 2,6
89000801 VŠ (AŠ) 2,6 1200x1200x1800 podľa požiadavky 3
89000802 VŠ (AŠ) 4 1500x1500x1800 podľa požiadavky 4,6
89000803 VŠ (AŠ) 5 2000x1400x1800 podľa požiadavky 5,4
89000804 VŠ (AŠ) 6,3 2500x1400x1800 podľa požiadavky 6,15
89000805 VŠ (AŠ) 8,6 2750x1750x1800 podľa požiadavky 7,35
89000806 VŠ (AŠ) 8,1 3000x1500x1800 podľa požiadavky 7,25
89000807 VŠ (AŠ) 9,4 3000x1750x1800 podľa požiadavky 7,8
89000808 VŠ (AŠ) 11 3500x1750x1800 podľa požiadavky 12,6
89000809 VŠ (AŠ) 10,8 4000x1500x1800 podľa požiadavky 9

Rozmery nádrže je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Čistiace a brzdiace šachty
- využivajú sa pri vsakovacích systémoch
- osádzajú sa pred vsakovací systém
- zachytávajú nečistoty 
- pri brzdiacich šachtách je možnosť nastavenia prietoku
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V-Alfatec

Počet preplachovacích kusov sa
počíta podľa veľkosti  pripojovanej 
plochy (viz tabuľka)

Príklad: Spodná vrstva Alfa ako vsakovacie teleso, horná vrstva v kombinácii s preplachovaním.

Usadzovací priestor

Modelové usporiadanie Alfa preplachovacích kusov s pripojením na HS-čistiacu šachtu DN/OD 800 mm.

Filtračná látka
v nerezovom koši

Rukoväť

počet preplachovacích kosov
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V-Alfatec

Lapač 
naplavenín

a lístia

Rozmery niesu v mierke. Technické zmeny vyhradené. 

Rukoväť

Filtračná látka
v nerezovom koši

Usadzovací priestor

Čistiaca šachta DN/OD 315 mm je doporučená pre pripojenie odvodňovanej plochy do 400 m2.
Čistiaca šachta musí byť pravidelne kontrolovaná a čistená.

Čistiaca šachta DN/OD 315 mm je doporučená pre pripojenie odvodňovanej plochy do 400 m2.
Čistiaca šachta musí byť pravidelne kontrolovaná a čistená.

Čistiaca šachta DN/OD 315 mm

HS-čistiaca šachta DN/OD 800 mm

Prítok DN/OD 160

Liatinový poklop B 12,5 t



53

V-Alfatec

Alfa

Pre priemer vrtu odtoku je 
odpovedajúci údaj v l/s!

Priemer odtoku

Pri viacvrstvovom usporiadaní
Alfa komponentov nad
sebov je nutné kontaktovať 
výrobcu pre výpočet odtoku.

Rozmery niesu v mierke. Technické zmeny vyhradené.

Štandardne osadenej brzdiacej šachte odpovedá vsakovací systém Alfa
zabudovaný v jednej vrstve (h=0,4m), pri väčšom počte Alfa elementov
nad sebov, max. však 3 kusy, kontaktujte priamo výrobcu pre posúdenie.  

Liatinový poklop triedy B 12,5 t

Pri predľžení výšky prepadu je 
možné šachtu použiť až do 3 vrstiev 
Alfa komponentov nad 
sebov.

Dávkovací
priestor s
otvorom

Prítok daždovej
vody DN/OD 110

Brzdiaca šachta DN/OD 315 mm

HS-Brzdiaca šachta DN/OD 800

Merané pri tlaku 0,035 bar.
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Komplexné riešenie – veľký pokrok v čerpaní odpadových vôd?
??vedením modelu AWALIFT 80 na trh rozširuje firma STRATE celosvetovo 
osvedčený a preverený výrobný rad čerpacích staníc AWALIFT. Malý kompak-
tný AWALIFT 80 bol vyvinutý špeciálne pre segment rodinných domov, 
rekreačných objektov a malých prevádzok s kapacitou 6 – 10 ekvivalentných 
obyvateľov (EO). Po prvýkrát je k dispozícii pre náročnú oblasť domových 
čerpacích staníc prevádzkovaných prevažne ich vlastníkmi, patentované a 
prevádzkovo spoľahlivé zariadenie, ktoré vďaka zberaču pevných látok 
(sepa(separátoru) minimalizuje nebezpečenstvo upchatia čerpadla. Neobťažuje 
okolie nepríjemným zápachom a slúži zároveň ako protipovodňová zábrana. 
V rámci inovácie je AWALIFT 80 vyrábaný v plastovom prevedení z polyure-
tánu. Firma STRATE používa pre odlievanie polyuretánových dielov, ako sú 
prevádzková nádrž, zberač tuhých látok, čerpadlo a spätná klapka, technoló-
giu RIM (využívaná napr. automobilovým priemyslom, lekárstvom atď.).

Robustná, ale ľahká konštrukcia
Hydraulicky optimálne tvarované P?R-komponenty vykazujú oproti
konvenčným PE-dielom nielen vyššiu pevnosť a tuhosť, ale tiež 
omnoho lepšiu oteruvzdornosť a zvukovo izolačné vlastnosti. 
Čerpadlá a motory sú spolu konstrukčne zladené tak, aby mali optimálnu 
hhydraulickú účinnosť. Ďalšou  výhodou čerpacej stanice AWALIFT 80 je redukcia 
hmotnosti, oproti porovnateľnej hliníkovej konštrukcii čerpacej stanice 
predstavuje úspora hmotnosti cca 50%.
Čerpacia stanica AWALIFT 80 spĺňa požiadavky podľa ČSN EN 12056-4
(Vnútorné kanalizácie – Gravitačné systémy – Časť 4: Čerpacie stanice
odpadových vôd) pre odpadovú vodu s obsahom fekálií.
Použitie pre 6 – 10 ekvivalentných obyvateľov (EO)
PPatentovaný systém zberača nerozpustených látok chráni čerpadlo a pôsobí
proti upchatiu
Úspora elektrickej energie za pomoci energeticky optimalizovaného čerpadla
a motora s vysokým stupňom účinnosti
Redukcia hmotnosti s použitím P?R-komponentov – oproti porovnateľnej hliníkovej 
konštrukcii čerpacej stanice predstavuje úspora hmotnosti cca 50%
Hrúbka steny 15 mm dáva čerpacej stanici AWALIFT 80 mimoriadnu stabilitu
Minimálne náklady a pMinimálne náklady a predovšetkým veľmi ľahká údržba
Výborná odolnosť proti oteru
100% bezfreónová a recyklovateľná konštrukcia
Jednoduchý návrh a výber výkonu motoru
Ochrana proti zaplaveniu objektov kanalizácií
Minimálne priestorové nároky bez nutnosti vybudovania finančne nákladnej šachty

AWALIFT 80

Kompetencie - od STRATE

Suché čerpacie stanice
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Tiché čerpadlo (menovité otáčky: 1.500 min–1) a zvukovo izolačné vlastnosti PUR –
komponentov umožňujú extrémne tichú prevádzku a ničím neobmedzovaný nočný 
kľud.
Ďalšie výkony motorov (až 4 kW) sa pripravujú. S nimi bude čerpacia stanica AWALIFT 
80 schopná spoľahlivo dopravovať odpadové vody na veľké vzdialenosti.

Technické údaje

Princíp čerpania

Proces plnenia Proces čerpania

Systém oddeľuje odpadovú vodu na „predčistenú odpadovú vodu“ a pevné látky.
Pretože odstredivé čerpadlo dopravuje iba „predčistenú odpadovú vodu“, je optimálne 
chránené proti nečistotám, upchatiam a opotrebeniu.
Proces plnenia: Pri prietoku odpadovej vody do prevádzkovej nádrže sú pevné látky
obsiahnuté v odpadovej vode oddelené pomocou deliacej klapky v priestore zberača
nerozpustených látok (separátora) a zostávajú tu, kým nie je prevádzková nádrž
naplnená „pnaplnená „predčistenou odpadovou vodou“.
Proces čerpania: Po naplnení pevádzkovej nádrže dôjde k zapnutiu odstredivého 
čerpadla, ktoré dopravuje „predčistenú odpadovú vodu“ cez priestor zberača nerozpus-
tených látok do tlakového potrubia. Počas procesu čerpania sú v separátore zachytené 
pevné látky vypláchnuté dopravným prúdom do tlakového potrubi. Pritom je prostor 
separátora dokonale vypláchnutý.

prítok: 2 prítoky DN 100
tlakové potrubie: prírubové napojenie, podľa voľby DN 80 alebo DN 100 PN 10,
bez akéhokoľvek adaptéra
rozmery (D x Š x V): 870 mm x 420 mm x 191 mm
malé nároky na priestor: inštalácia priamo v pivnici alebo v šachte DN 1000
hmotnosť: 40 kg
vvýkon motora: 0,75kW / 1.500 min–1 (ďalšie výkony motorov sa pripravujú)
hladina hluku: 52 dB(A)
výkony: Hmax = 7,5 m v. sl., Qmax = 24 m3/h (0,75 kW – 1.500 min–1)

AWALIFT 80 - tichá a výkonná
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Kanalizačné skruže

Kanalizačné šachty

Rozmery Hmotnosť

Kónus TBR f600/1000x625/120 0,570t

Skruž TBS f1000x1000/120 1,019t
Skruž TBS f1000x500/120 0,509t
Skruž TBS f1000x250/120 0,256t

Vyrovnávacie prstence f625x120/120 0,073t

TBW f625x100/120 0,061t

TBW f625x80/120 0,048t
TBW f625x60/120 0,037t
TBW f625x40/120 0,025t

Šachtové dná TBZ
pre DN 150 f1000x550/150 1,3t

pre DN 200 f1000x600/150 1,35t
pre DN 250 f1000x650/150 1,4t
pre DN 300 f1000x700/150 1,5t
pre DN 400 f1000x800/150 1,8t
pre DN 500 f1000x800/250 2t
pre DN 600 f1000x800/250 2t
pre DN 800 a viac na vyžiadanie -
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Merný objekt
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Vretenové šúpatká a koncové armatúry
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Vretenové šúpatká
•	 Obojstranne tesniace uzatváracie šúpatko pre tlaky max. 0,04 MPa (štandard) spredu a zozadu, na želanie (0,06 

MPa a viac).
•	 Menovité svetlosti DN 100 - 2200.
•	 Teplota odpadovej vody až 40°C.
•	 Použité tesnenie NBR (perbunan) je pre odpadové úžitkové vody, agresívne médiá (kyseliny), zmesi vody a ropných 

látok.
•	 Tesnosť podľa požiadavky normy DIN 19569-4.
•	 Vretenové šúpatko je 4-stranne tesniace. 

Konštrukcia

Základné rozdelenie:
•	 bez regulácie - (otvorené/zatvorené) - uzatváranie pomocou nastaviteľných klinov (nastaviteľné             dotesnenie)
•	 regulačné - po obvode je HDPE klzné tesnenie, ktoré pri otváraní alebo zatváraní hradidla tesní po celej dĺžke 

pohybu. 

Konštrukčné vyhotovenie:
•	 Osadenie na kolmú (šikmú) betónovú stenu
•	 Osadenie do kruhovej šachty (bez akéhokoľvek adaptéra)
•	 Osadenie do kynety alebo s prahom v dne
•	 Osadenie na vajcovitý profil

                                          Typ G4A                                                                                               G4V
                              na kolmú betónovú stenu                                                                  do kruhovej šachty
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                           GR4V/GR4A                                                                                                    S-G4A
                   kruhová šachta s kynetou                                                                          na kolmú betónovú stenu

Výhody konštrukcie

•	 Veľkou výhodou je uchytenie vretena pomocou špeciálneho axiálneho valivého ložiska, ktoré má dlhú životnosť a 
zabezpečuje tesné uloženie, kam sa nedostane prach ani voda - dlhá doba životnosti.

•	 Materiál pre výrobu hradidiel je nehrdzavejúca oceľ V2A (1.4301), na želanie je možné použiť nehrdzavejúcu oceľ 
V4A, ktorá je vhodná pre agresívnu odpadovú vodu (napr. stojatú) alebo morskú vodu (voda s veľkým obsahom 
soli).

•	 Ďalšie možné varianty vyhotovenia sú napr. kruhové šachty (rôznych priemerov) bez použitia akéhokoľvek adapté-
ra, vretenové šúpatko sa pripevní priamo na stenu pomocou hmoždiniek. 

•	 V niektorých prípadoch je možné použiť štvorcový alebo obdĺžnikový profil vretenového šúpatka na kruhový alebo 
vajcovitý profil potrubia. 
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•	 s prahom v dne (odskok)
•	 pre pripevnenie na hmoždinky na kolmú betónovú stenu
•	 systém uzatvárania pomocou klinov (nastaviteľné kliny - tesnosť)
•	 chránička vretena - vyhotovenie z nerezovej ocele
•	 vymeniteľné tesnenie na uzatváracej doske

Základné vyhotovenie typ G4A
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•	 s prahom v dne (odskok)
•	 pre pripevnenie na stenu betónovej kruhovej šachty
•	 systém uzatvárania pomocou klinov (nastaviteľné kliny - tesnosť)
•	 chránička vretena
•	 vymeniteľné tesnenie na uzatváracej doske

Vyhotovenie typ G4V - do šachty
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Priemer šachty v mm DN vretenového 
šúpatka v mm

1000 max. 600

1500 max. 1000

2000 max. 1200
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Vyhotovenie typ GR4V - do šachty s kynetou

•	 s priamym priechodom (rovný prah)
•	 kyneta pre zaliatie do betónu + hmoždinky pre pripevnenie na stenu kruhovej betónovej šachty
•	 systém uzatvárania pomocou klinov (nastaviteľné kliny - tesnosť)
•	 chránička vretena
•	 vymeniteľné tesnenie na uzatváracej doske
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Rozdiely medzi typom GR4V a GR4A

Typ GR4V

Typ GR4A
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Vyhotovenie typ S-G4A a S-GE4A

•	 s priamym prahom
•	 na pripevnenie celého hradidla na hmoždinky na betónovú stenu alebo typ GE pre zaliatie spodnej časti do betónu
•	 systém tesnenia pomocou klzných PEHD líšt po celej dĺžke zdvihu
•	 pre uzavretie kruhového, štvorcového alebo vajcovitého profilu
•	 chránička vretena
•	 vymeniteľné tesnenie
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Ovládanie vretenových šúpatiek pod hornou stranou konštrukcie (podlahou)

•	 Ovládanie typ - „V“ (štvorhran)
•	 robustná konštrukcia
•	 nehrdzavejúce, prachotesné a vodotesné teleso ložiska
•	 špeciálne uchytenie vretena pomocou špeciálneho axiálneho valivého ložiska
•	 bezporuchový, nehrdzavejúci a normovaný štvorhran SW27/32 s vnútorným štvorhranom SW19 pre prenosné 

elektrické ovládanie (MEA).
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Ovládanie vretenových šúpatiek nad hornou stranou konštrukcie (nad podlahou)
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Regulačné hradidlá typ D4A/DR4A
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Vretenové šúpatká - objednávanie
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Koncové armatúry
•	 Používajú sa na ochranu odvodňovacích stok a potrubí (aj tlakových) pred spätným zaplavením
•	 Ide o tzv. jednosmernú armatúru, kedy odpadová voda preteká cez klapku a prietok otvára uzatvárací tanier, 
       automaticky bráni nežiaducemu vniknutiu vody (spätnému toku), predmetov a živočíchov do potrubia.
•	 Ide o 4-stranne tesniacu armatúru.
•	 Materiálom klapky je nehrdzavejúca oceľ V2A (V4A), ako tesnenie sa používa pre odpadovú vodu NBR (odolné 

olejom a kyselinám).
•	 Montáž sa vykonáva na kolmú hladkú betónovú stenu alebo na koniec vodorovného potrubia (na prírubu, alebo sa 

zasunie dovnútra) tak, aby sa tanier otváral v smere toku. 

Konštrukcia
•	 Je možné vyhotovenie s kruhovým, štvorcovým alebo obdĺžnikovým otvorom.
•	 Niektoré klapky majú z dôvodu jednoduchšieho otvárania naklonený uzatvárací tanier 
       (klapky so šikmým tanierom) alebo protizávažie a taktiež ochranu proti prevráteniu. 
•	 Spätné klapky pre použitie na výtlakoch čerpacích staníc majú ochranu proti veľkému koncovému rázu pri
       uzavretí.
•	 Poslednou novinkou sú väčšie spätné klapky, ktoré v sebe majú jednu alebo viacero menších klapiek, ktoré 
       prevádzajú minimálne prietoky a odpadová voda nemôže v potrubí hniť.

Koncová klapka typ RPD so špeciálne 
profilovaným dutým tesnením a nastaviteľným 
tesniacim tlakom

Koncová klapka typ RAD so špeciálne 
profilovaným dutým tesnením a malou klapkou



74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOL 

 

 
 

 
 
 
 

 
Filter pre uličné vpusty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinka! 
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Set für rechteckige  Gullies 
300 x 500 mm 

 
 

 
 

Čistá povrchová voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© istockphoto.com/Mikbis 
 
 
Výrobok  

 

Vo vodnom hospodárstve mestských sídiel sa cestné 
vpusty považujú za najviac znečistené dažďové odtoky. 
Preto je potrebné ich vhodným spôsobom čistiť pred 
vtokom do vodstva. To platí najmä pre takzvané delené 
sústavy, pri ktorých sa odpadové vody prepúšťajú priamo 
do vodstva  - resp. do odvodného kanála  bez čistiaceho 
zariadenia. Doteraz bežné zachytávanie hrubých látok v 
suchých alebo mokrých vpustoch už nestačí budúcim 
požiadavkám. Žiadajú sa hospodárne riešenia, pri ktorých 
sa z cestných odtokov odstránia aj jemné a rozpustené 
látky.  
 

 
Spolu s inžinierskou spoločnosťou Prof. Dr. Sieker mbH 
bol vyvinutý produkt  pre sériovú výrobu, ktorý bol 
koncipovaný na nasadenie do existujúcich cestných 
vpustov. Spoločnosť V-Alfatec,s.r.o predáva tento 
montážny celok pod značkou INNOLET® .  Systém 
pozostáva z INNOLET®-vložky, INNOLET®-hrubého filtra 
a  INNOLET®-filtračnej vložky naplnenej špeciálnym 
substrátom. Tým je možné cestné vpusty jednoducho 
dodatočne vybaviť podľa DIN  4052. INNOLET®   je 
vyrobený z ušľachtilej ocele (1.4404) a je k dispozícii 
v dvoch vyhotoveniach: pri cestných vpustoch 
s liatinovým poklopom vo veľkosti 500  x 500  mm je 
priemer 300 mm. Pri cestných vpustoch s liatinovým  
 

 
 
poklopom vo veľkosti  300 x 500 mm je priemer 250 mm. 
Montážna výška je pri oboch variantoch rovnaká - 700 
mm. 
 
 
Princíp funkcie  
 
Zrážková voda – z oblasti ciest alebo podnikov – vteká do 
cestného vpustu opatreného zariadením INNOLET®. 
Navrchu umiestnený, bočne dierkovaný hrubý filter, 
ktorým voda preteká najskôr, slúži na zadržanie hrubých 
látok v povrchovom odtoku. Tieto látky sa usádzajú na 
dne hrubého filtra. Bočnými otvormi sa dostáva voda do 
filtračnej vložky ležiacej pod ním, ktorá je naplnená 
substrátom. Tu sa absorbujú hlavne rozpustené ťažké 
kovy ako aj organické substancie, ktoré vtekajú do 
povrchového vpustu. Potom prejde vyčistená voda cez 
existujúci vpust do kanála dažďovej vody.  
 
 
Výhody 
 
Na priebeh čistenia nie je potrebná žiadna ďalšia energia, 
lebo sa využíva spád medzi hornou hranou cesty 
a kanalizáciou. Pritom sa zachytáva okolo 80 % 
pritekajúcej dažďovej vody.  Okrem zachytávania hrubých 
látok pôvodných suchých alebo mokrých vpustov, ktoré 
prebieha cez hrubý filter, má systém   

Súprava pre pravouhlé vpusty 
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Výrobok č. 
 

Hmotnosť [kg] 
 

Výrobok č. 
 

Hmotnosť [kg] 
Názov 500 x 500 mm 300 x 500 mm 
INNOLET®-vložka 73001300 12,0 73002300 10,0 
INNOLET®-hrubý filter 73001200 4,0 73002200 3,0 
Súpr. (vložka – hrubý filter) 73003100 16,0 73004100 13,0 
INNOLET®-filtrač.vložka  73001100 3,5 73002100 2,5 
Substrát 73001400 10,8 73002400 6,9 
Súpr. (Filtračná vložka  + substrát) 73003200 14,5 73004200 9,5 
Doska adaptéra – – 73002310 0,5 
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Vložka 
 
 
 
 

Hrubý filter 
 
 
 
 
 
 

Filtrač. vložka 

 
 
 

Substrá
t 

 
 
 
 
Doska adaptéra 

 
Hydraulika 
Za predpokladu, že max. pripájacia plocha činí pri štvorcovom 
poklope 400 m2  a pri pravouhlom poklope 250 m2 , upravujú sa 
cez INNOLET®  všetky dažďové vody až do 25 l/(s x ha). 
Pri väčších dažďových objemoch sa nadmerné množstvo 
dažďa odvádza cez núdzové odtoky. S ohľadom na objem 
ročného odtoku sa takto upraví cca. 80 %. 

 
 
 
         Súprava na štvorc. vpust G 

500 x 500 mm 
na pravouhlý poklop  

300 x 500 mm 
 
Výhody  vložky INNOLET® 

 

 
 
 
 

INNOLET® ďalší filtračný stupeň na jemné látky  – vrátane 
zachytených škodlivých látok. Obzvlášť významný je 
vysoký obsah zachytených ťažkých kovov, polycyklických 
aromatických uhľovodíkov  
 

 
 
 
 
 

INNOLET®-  
Vložka s núdzovým 
prietokom 
 
INNOLET®-  
hrubý filter 
 
 
 
INNOLET®-  
Filtračná vložka  
 
 
INNOLET®-  
Filtračný substrát 

• Filter na cielené decentralizované čistenie 
dodatočným vybavením v existujúcich 
odtokoch (cestných vpustoch) 

• cca. 80 % pritekajúceho ročného 
množstva dažďovej vody preteká cez 
filtračné cesty vložky  

• Čistiaci účinok kombináciou filtrácie 
a adsorbcie  

• vysoký čistiaci účinok nasadením 
špeciálneho filtračného substrátu do 
filtračnej vložky  

• vysoký stupeň zachytenia ťažkých kovov, 
PAK a AFS 

• odvodňovacia bezpečnosť núdzovými 
prietokmi vo vložke  INNOLET® 

• jednoduché dodatočné vybavenie bez 
nákladných/drahých inžinierskych stavieb  

 
 
(PAK) a odfiltrovateľných látok (AFS). Výmena substrátu 
by sa mala vykonať raz za rok (pozri strana 11). 
 
Systém INNOLET® bol preskúšaný a vyhodnotený 
v  rámci dvoch výskumných a vývojových zámerov 
s podporou Spolkového ministerstva pre vzdelania 
a výskum (BMBF)  a Spolkového ministerstva pre 
hospodárstvo a techniku (BMWI) . 
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           v praxi 

Montáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najprv  naplňte substrát do filtračnej vložky INNOLET® podľa návodu  
(pozri nižšie). Potom  vyberte liatinovú mrežu, pomocou  zdvíhacieho 
zariadenia vyberte kalový kôš.  

Vložku INNOLET® vložte do cestného vpustu. 
Dôležité: Preskúšajte montážnu výšku  70 cm  
(od podkladu vložky INNOLET®). 

 
 
 
 

Výmena substrátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyberte liatinovú mrežu Hrubý filter odstráňte a vyčistite.  Z vložky vyberte filtračnú 
vložku .  

Kruhovú maticu uvoľnite a odnímte 
poklop filtračnej vložky INNOLET® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostavte filtračnú vložku 
INNOLET®. 

Nasaďte ochranný 
uzáver. 

Naplňte substrát do 
prstencového priestoru.  

Substrát mierne zhutnite. 
Filtračná vložka musí byť 
naplnená až po horný okraj.  
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Filtračnú vložku INNOLET® vložte do vložky, dbajte na centrovanie a potom  
nasaďte  hrubý filter. Pri pravouhlej vložke odporúčame prispôsobiť dosku adaptéra, 
aby sa všetka povrchová voda viedla cez systém  INNOLET®. (Pri štvorcovom 
vpuste nie je za normálnych okolností žiadna adaptačná doska.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údržba 

Hotový nasadený systém  
INNOLET®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starý substrát odstráňte 
z filtračnej vložky, napr. 
naplňte  do nádoby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyčistite všetky komponenty 
filtračnej vložky.  

Trvácnosť substrátu INNOLET® 

je jeden rok. Systém INNOLET® je  
potrebné čistiť aspoň 2 × ročne. Podľa 
lokality, množstva kalu a porastu je 
treba zvoliť kratší čistiaci cyklus.  
 

Likvidácia substrátu 
Substrát je treba likvidovať  podľa Z II. 
Ako smerná hodnota sa môže počítať 
s likvidačnými nákladmi 2,50 Euro na 
vložku  (podľa spoločnosti na likvidáciu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôležité: 
Ochranný 
uzáver potom 
odstráňte.  

Filtračnú vložku INNOLET® uzavrite poklopom a pevne dotiahnite kruhovú  
maticu.  
 
 
 

 

Nasaďte do cestného vpustu. Potom 
nasaďte na filtračnú vložku  hrubý 
filter a cestný vpust opäť uzavrite 
liatinovou mrežou.  
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BG Company - doma v celej Európe

Systém Odvodňovacie žľaby:
Hydro BG ako jediný a najväčší slovenský výrobca ponúka odvodňovacie žľaby 
spĺňajúce všetky požiadavky z 3 materiálov : betón, oceľ a FILCOTEN ®  Škála 
výrobkov začína u extrémne ľahkých žľabov z FILCOTEN ®  až po Letištné žľaby 
pre najzaťaženejšie plochy. Telesá žľabov vo svetlostiach 100, 150, 200, 300, 
40 0 a 50 0 sú dodávané s alebo bez vnútorného spádu. Široká ponuka 
mriežkových pozinkovaných a liatinových roštov sceľuje náš sortiment. 
Viac sa dočítate na www.hydrobg.sk

Železničný program : 
Kábelové žľaby slúžia predovšetkým na suché a čisté uloženie káblov pozdĺž 
železničných tratí a nástupíšť. Nový kábelový žľab  typu „FLEX“ ľahko vyrieši 
problém v oblasti trate a koľajiska.Jeho zabudovaním sa dá bez dodatočného 
prirezávania  uskutočniť každá zmena smeru a ohybu.Tesný spoj zabezpečuje 
ochranu pred vniknutím škodcov.Výrobný program dopĺňajú ďalšie betónové 
diely  potrebné pre stavbu kábelových trás. 
Viac sa dočítate na www.hydrobg.sk

BG-Graspointner so sídlom v Oberwangu v Rakúsku je 
najväčší výrobca a predajca odvodňovacích systémov  
ako aj betónových dielov pre železničné a cestné stav-
by. Po mnohoročných skúsenostiach sa vyprofilovalo 
know-how pre štandardné i špecif ické riešenia. To 
robí  naše podnikanie zauj ímavé pre par tnerov v 
obchode a  pr iemysle  v  ce lej  Európe.  O t vorením 
pobočky Hydro BG s.r.o. na Slovensku sa uskutočnil 
prvý krok na východoerópske trhy. Už 15 rokov záso-
buje výrobňa  výrobkami a technickými informáciami 
s vo j i c h  z ák azn í kov  ako  sú  p re dajne  s t aveb nýc h 
materiálov,stavebný priemysel, živnostníkov ,pro -
jektantov a architektov ako aj súkromné a verejné 
zariadenia na Slovensku,v Čechách a Maďarsku.
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