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ČOV   Alfa ClassicAlfa ClassicAlfa ClassicAlfa Classic    

    
POUŽITÍ: 
ČOV Alfa Classic se používají k čištění vod kontaminovaných ropnými látkami, saponáty, mech. 
nečistotami apod., při mytí dopravní a jiné techniky v autoumývárnách, autoservisech, na železnici, 
v armádě, zemědělství atd. Je plně kompatibilní se všemi myčkami používanými ve světe (California, 
Cecatto, Christ, WAP, Eurospirit, Tammermatic, Kärcher, Varsumat, ISTOBAL, HANNA-Scherman 
USA, Trendex, WEIDNER, Broumovské strojírny, BALANGER a další. 
 
PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ: 

• ČOV Alfa Classic je osazena řídící               
počítačovou jednotkou 

• automatický provoz (regulace pH, 
      množství rozpuštěných látek – RL) 
• vysoký čistící efekt 
• celoplastové provedení 
• velmi malé rozměry 

• velké množství volitelného 
příslušenství 

• ČOV ihned po uvedení do provozu 
      dodává vyčištěnou vodu 
• přerušovaný provoz nemá vliv 

na správnou funkci ČOV !!! 
• maximální spolehlivost

 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Množství čištěné vody 500 – 10 000  l/hod. 
Výkonová řada ČOV Alfa Classic není výkonem 10 m 3/hod. uzavřena. V atypickém provedení jsou 
ČOV vyráběny do výkonu 20 m 3/hod. Potřebu vyšších výkonů je třeba projednat s výrobcem. 
Rozměry:       šířka                600  -  2 000 mm 
                        délka            1 190  -  3 500 mm  
                        výška            1 750  -  3 700 mm 
                        hmotnost           90  -      500 kg    
 
PRINCIP FUNKCE:    
Čov Alfa Classic je chemickou sedimentační čistírnou. Funkčním prvkem čistíren je reaktor 
s plovoucí filtrační vrstvou. Upravená voda je s přídavkem koagulantů přiváděna ze směšovače do 
koagulačního prostoru reaktoru. V reaktoru probíhá separace suspenze a její následná filtrace filtrační 
vrstvou. Větší částice suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí ve 
filtrační vrstvě. Tato filtrační vrstva je automaticky regenerována (proprána) v závislosti na intenzitě 
zanesení vločkami. 
 
PROVEDENÍ:   
Celoplastové, monoblokové, navazující na plastové sedimentační jímky a zásobní nádrže, 
vyráběné ve velikostech příslušných k jednotlivým typům ČOV Alfa Classic.  
ČOV je vybavena moderní řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický provoz, 
včetně řízené regulace dávkování chemikálií (dle hodnoty pH) a automatickou regulaci obsahu 
rozpuštěných látek ve vyčištěné vodě. Všechny funkce v čistírenském okruhu jsou 
monitorovány na displeji počítače. 
 
 
Vyrábí a dodává:                                                              Obchodní odd. tel./fax:  00420 515 536 651    
STS Technologie spol. s r.o.                                              Servis                tel./fax: 00420 515 536 650 
Kopečná 940/14, 602 00 Brno (sídlo)                                e-mail: obchod@sts-technologie.cz 
Prov.: Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín                       http://www.sts-technologie.cz                                                                      
Czech Republic                                                                                                     
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Upozornění: 
Všechny informace uvedené v této publikaci jsou výhradním duševním vlastnictvím firmy  
STS Technologie s.r.o. a takto je třeba s nimi zacházet. 
 

 
 



 
 
 
 
 
1. NÁZEV  
 
ALFA Classic - název řady čistíren 
X.X - dvoumístné číslo, vyjadřující výkon čistírny v m3/hod. 
/xxx - doplňková písmena charakterizující rozsah dodávky. 
P - celoplastové provedení (všechny ČOV). Zásobní nádrž vyčistěné vody, rovněž z plastu, je      nabízena  

samostatně. Jednotka čistírny je vybavena automatickou regulací dávkování chemikálií v      návaznosti 
na pH a měřením  vodivosti (obsah rozpuštěných látek) 

e - písmeno "e" v typovém značení ČOV vyjádřuje osazení  třetího stupně čistění - sorpčního filtru do   
     modulu ČOV 
 
Příklady použití doplňkového značení: 
 
typové označení    charakteristika 
 
ALFA-X.X/P - plastová jednotka čistírny s dvoustupňovým čistěním, s automatickou regulací    
                         dávkování chemikálií v návaznosti na pH a měřením vodivosti. 
ALFA-X.X/eP - provedení "/P" doplněné o třetí stupeň čistění - sorpční filtr 
 

Uváděné čistírny ALFA jsou monoblokové, recirkulační s plovoucí filtrační náplní. Slouží k plynulému 
čistění vod obsahujících mechanické nečistoty, ropné látky (volné i emulgované) a saponáty. 

Všechny typy čistíren a jejich modifikace jsou na přání doplněny o plastový zásobník vyčistěné vody v 
rozměrech přiměřených danému typu ČOV, nebo dle dispozic zákazníka. Stejně tak bude na přání zákazníka 
rozšířena dodávka technologie o vhodný  způsob tlakování vyčistěné vody. 
 
2. POUŽITÍ  
 
ČOV najdou uplatnění především tam, kde je třeba čistit vodu znečistěnou volnými i emulgovanými ropnými 

látkami, jejichž  koncentrace nevytváří výbušné prostředí ( 1,5 - 7 % v 1 m3 vody ). Jsou předurčeny zejména 
na čistění vod z mytí automobilů a jiné techniky v autoservisech, autoopravnách, dopravních střediscích 
průmyslových a zemědělských podniků a pod. Uplatnění pro čistírny ALFA Classic však není jen na 
umyvárnách techniky, kde dochází ke kontaminaci vody ropnými látkami, ale například i ve sklárnách, 
keramičkách apod. 

Při navrhování čistíren k čistění technologických vod z výrobních provozů doporučujeme konzultovat 
vhodnost použití uvažovaného typu s výrobcem - dodavatelem. 
Čistění vody je plynulé a vyčištěná voda se ukládá v zásobní  nádrži vyčištěné vody k opětovnému použití. 

Současně však konstrukce umožňuje i průběžné odpouštění části vody do recipientu. Právě od požadavku na 
kvalitu vypouštěné vody je odvislá volba mezi podtypy ALFA-X.X a ALFA-X.X/e. Normativ na zůstatkovou 
koncentraci znečisťujících látek pro vypouštění do kanalizace stanoví příslušný vodohospodářský orgán v 
závislosti na charakteru oblasti z vodohospodářského hlediska, v závislosti na tom, zda kanalizace ústí do 
obecní čistírny nebo přímo do vodoteče a pod. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3. TECHNICKÉ PARAMETRY  

 
 

 
Typ ČOV 

 
Délka 
(mm) 

 
Šířka 
(mm) 

 
Výška 
(mm) 

 
Příkon 
(kVA) 

Hmotnost (kg) 
min. velikost strojovny 
při použití recirkulace 

(mm) 

     bez nápně s náplní délka šířka výška 

A-Classic   0,5/eP 1190 600 1750 0,35 cca   95 cca   465 2350 2450 2500 

A-Classic   1,0/eP 1340 690 2100 0,77 cca 140 cca   810 2500 2540 2700 

A-Classic   2,2/eP 1650 890 2200 0,77 cca 160 cca 1130 2900 2850 2800 

A-Classic   3,6/eP 1860 1090 2400 1,15 cca 195 cca 1930 3300 3060 3100 

A-Classic   5,0/eP 2150 1300 2700 1,52 cca 230 cca 3100 3700 3350 3400 

A-Classic   6,0/eP 2400 1400 3000 1,80 cca 280 cca 4100 3900 3800 4000 

A-Classic 10,0/eP 3500 2000 3400 2,80 cca 500 cca 8000 5800 5300 5000 

 

 
Dimenze potrubí na vstupech a výstupech ČOV: 
 

Typ ČOV 
Výstup 

vyčistěné vody 
z reaktoru 

Výtlak 
znečistěné 
vody z SJ 

Přívod užitkové vody 
do okruhu 

Odtok 
přefiltrované 

vody do 
recipientu 

Výstup z 
regenerační 

nádrže 

A-Classic   0,5/eP PP 6/4" PP G 1" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" 

PP 6/4" 

A-Classic   1,0/eP PP 6/4" PP G 1" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" 

PP 6/4" 

A-Classic   2,2/eP PP 6/4" PP G 1" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" 

PP 6/4" 

A-Classic   3,6/eP PP 2" PP G 5/4" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" PP 6/4" 

A-Classic   5,0/eP PP 2" PP G 5/4" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" 

PP 6/4" 

A-Classic   6,0/eP PP 2" PP G 6/4" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" PP 2" 

A-Classic 10,0/eP PP 2 1/2" PP G 2" 
vnější 

koncovka pro had. 
3/4" 

koncovka pro 
had. 5/4" 

PP 2 1/2" 

 
 

• provozní napětí: 220V/50Hz 
 
Protože však je často v tandemu s ČOV instalována automatická  tlaková stanice s provozním napětím 3 x 380 
V/50 Hz, požadujeme napájecí přívod 3 x 380 V. Připojení ČOV na přívod el. proudu provede dle ČSN 
332180 výrobce ČOV, nebo jím pověřená firma. 
 
 



 
 
 
 
 
4. PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ  
 
- velmi malé rozměry a tím i nízké náklady na zastavěnou plochu 
- automatické měření a regulace pH 
- automatické měření a regulace vodivosti (obsahu rozpuštěných látek) 
- měření teploty vody 
- schopnost pracovat i v těžkých podmínkách provozu (silně  znečistěná voda hlínou, jílem, či  

jinými mechanickými nečistotami). 
- nízké náklady na provoz 
- automatický provoz a nenáročnost na obsluhu 
- energeticky nenáročné zařízení 
- ČOV ihned po uvedení do provozu dodává vyčištěnou vodu 
- možnost vypouštění přečištěné vody do recipientu 
- celoplastové provedení 
- přerušovaný provoz nemá vliv na správnou funkci ČOV 
- variabilnost umístění čistírny v objektu 
- dodávka technologie v jednom celku 
- snadné určení optimálních dávek chemikálií. 

 
5. PRINCIP FUNKCE  
 

Hlavním prvkem čistíren je reaktor s plovoucí filtrační vrstvou. V reaktoru probíhá separace suspenze a její 
následná filtrace filtrační vrstvou. Upravovaná voda je s přídavkem koagulantů přiváděna do koagulačního 
prostoru reaktoru, v němž větší částice suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí ve 
filtrační vrstvě. Regenerace filtrační vrstvy probíhá automaticky v závislosti na její filtrační schopnosti. 
Průtokem vody odpouštěné z okruhu přes sorpční filtr se u čistíren s doplňkem v typovém označení "/e"  dále 
výrazně sníží zůstatková hodnota znečisťujících látek. 
 
6. TECHNOLOGICKÝ POPIS ČINNOSTI  
 

Znečistěná voda se shromažďuje v sedimentační jímce, jejíž řešení navrhne odborný projektant nebo výrobce 
čistírny. Tato  voda je čerpána kalovým čerpadlem do čistírny. Rozhodující část vody vyčištěné v druhém 
stupni čistění (reaktoru), se ukládá v zásobní nádrži vyčištěné vody k opětnému použití. Asi 15 - 20% vody po 
vyčistění v II. stupni, odtéká přes III. stupeň čistění (pokud je instalován sorpční filtr) do recipientu.  Regulace 
skutečně odpouštěného množství vody do recipientu se děje automaticky v závislosti na její vodivosti (obsah 
rozpuštěných látek - solnost) a množství vody v okruhu, což je  průběžně měřeno. Odpouštění vody v okruhu 
se tedy provádí vždy jakmile vodivost dosáhne úroveň stanovenou pro odpouštění. 

Úbytek vody se doplňuje do okruhu z vodovodu či jiného zdroje a to zpravidla přímo na pracovišti mytí (u 
kartáčových myček  je to možné přes poslední oplach). Doplňování vody do okruhu se však také děje 
automaticky přes elektromagnetický ventil v ČOV. 

Kromě výstupu vyčištěné vody do zásobní nádrže a výstupu do recipientu, odchází ještě z čistírny a to zpět 
do sedimentační  jímky, voda regenerační z praní filtrační vrstvy. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
7. POUŽITÉ CHEMIKÁLIE  
 
• Doporučené kombinace chemikálií: 
K čištění vod znečištěných ropnými látkami a saponáty je možné více kombinací chemikálií. Pro praxi 
doporučujeme některou ze dvou níže uvedených: 
 
1. varianta         AlCl3 +  NaOH  +  Polyflokulant 

2. varianta         Al2(SO4)3  +  NaOH  +  Polyflokulant 

 

• Obchodní dodávky chemikálií: 
- chlorid hlinitý AlCl3            - v kapalné formě       30% - DOPORUČENÝ 
- síran železitý  Fe2(SO4)3      - v kapalné formě       40% 
- louh sodný  NaOH              - kapalný              40% - DOPORUČENÝ 
- polyflokulant                       - krystalický         98%  

 
8. LIKVIDACE KALU  
 

Primární kaly ze sedimentační jímky a sekundární kaly z ČOV je nutno pravidelně vybírat a likvidovat dle 
obecně platných  předpisů (řízená skládka, spalování atd.). 
Četnost vybírání závisí od intenzity znečistění vody, doby provozu a množství dávkovaných chemikálií. 
 

9. MONTÁŽ  
 

Způsob montáže a rozsah technické pomoci při uvádění ČOV do provozu projedná odběratel s dodavatelem. 
Montáž, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení provozovatele provádí výhradně montážní pracovník, 

pověřený výrobcem  - dodavatelem. Montážní připravenost zajistí investor dle  "schématu připravenosti 
objektu pro montáž čistírny", uvedeného v příloze tohoto předpisu. 
 
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 
a) Minimální záruční doba je 6 měsíců od uvedení do provozu, ale maximálně do 18 měsíců od dodávky. 

Požadavek odlišné záruční doby je nutné specifikovat již v objednávce. 
b) Pokud bude mezi STS Slovácko spol. s r.o. a mezi odběratelem ČOV ALFA uzavřena "smlouva o 

provádění periodického servisu", je záruční doba stanovena na dobu 12 měsíců automaticky. 

 
11. SESTAVENÍ ČISTÍRNY  
 
ČOV je sestavena jako monoblok a skládá se z těchto částí: reaktor s plovoucí filtrační vrstvou, regenerační 

zařízení, odkalovací nádrž, filtrační 3. stupeň čistění, chemické hospodářství, čerpadla, ventily a z 
automatického systému ovládání, uspořádaného ve skříni elektrorozvaděče. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

12. PROVEDENÍ A OCHRANA PROTI KOROZI  
 
Čistírny jsou vyráběny z chemicky odolného plastu. 
 

13. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE  
 
a) Stavební: 
- doporučená plocha pro umístění ČOV -dle typu, viz tab. Tech. parametry 
- výška místnosti pro ČOV minimální -dle typu, viz tab. Tech. parametry 
- rovná betonová podlaha pro max. zatížení 1,5 kg/cm2 (odvodnění místnosti do jímky ČOV je           
        zbytečné) 
 
b) Vytápění a větrání: 

Zařízení je nutné provozovat při nezámrzných teplotách. Pro dobrý průběh chemické reakce je doporučena 

minimální teplota + 8oC. 
 
c) Elektroinstalace: 
- osvětlení minimálně 160 Lux 
- inst. příkon ČOV – viz tab. Tech. parametry 
- ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 
        základní....samočinným odpojením od zdroje čl.413.1 
        zvýšená.....pospojováním, čl.413.1.2 
- napěťová soustava: PEN 3x380V 50 Hz 
- prostředí: místnost ČOV - AB5 dle ČSN 332000-3 a 
       ČSN 332000-5-51 
- přívodní kabel: CYKY 3Cx2,5 nebo CYKY 4Bx2,5 
        popř. AYKY 4Bx4 
   Provedení rozvaděče je skříňové, výsledné krytí je IP 44/00. 

 
14. PODKLADY PRO PROJEKTOVÉ ORGANIZACE  
 

Podklady projektovým organizacím a konzultace poskytujeme na základě vyžádání bezplatně. 
 
15. ZNAČENÍ VÝROBKU  
 
Na výrobku jsou vyznačeny následující údaje: 
- název výrobku 
- typ výrobku 
- číslo výrobku 
- rok výroby 

 
16. ZKOUŠENÍ A KONTROLY PROVÁD ĚNÉ VÝROBCEM  
 
a) Zkouška těsnosti 

Je prováděna kontrola těsnosti všech spojů a svarů na  průsak kapalinou. 
 
 



 
 
 
 

 
b) Revize el. instalace 
       Náležitostí každé čistírny je zpráva o výchozí revizi el. instalace. Protokol o revizi je součástí   
       tech. dokumentace. 
c) Funkční zkouška 
       Provádí pověřený servisní pracovník při uvádění ČOV do provozu. 
 
17. PŘEJÍMÁNÍ A DODÁVÁNÍ  
 
Odpovědnost za jakost a kompletnost čistírny nese výrobce.  Přejímání výrobku provádí odběratel a to jak po 
stránce jakosti, tak i kompletnosti. Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu. 
 
Součástí každé dodávky je: 
- osvědčení ITI Praha 
- návod na údržbu a obsluhu ČOV 
- schéma elektrorozvaděče 
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení 
- záruční list 
- vyjádření hlavního hygienika 
- osvědčení o jakosti a kompl. výrobku 
- prohlášení o shodě 
 
18. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  
 

Na přání zajistí odvoz výrobku k odběrateli dodavatel. Skladování výrobku u odběratele před montáží musí 
být provedeno tak, aby byla zajištěna ochrana zařízení před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. 

Za škody způsobené manipulací a nevhodným skladováním u odběratele nenese výrobce odpovědnost. 
 

19. UPOZORNĚNÍ UŽIVATEL ŮM 
 

Vypouštění přečistěné vody do recipientu schvaluje místní vodohospodářský orgán (ochrana zdrojů pitné 
vody). 

Doporučujeme zastřešit mycí plochy proti dešťovým srážkám, aby nedocházelo k tzv. vyplavení 
sedimentační jímky. 

 
20. SERVIS, NÁHRADNÍ DÍLY  
 
Výrobce zajišťuje: 
- záruční servis v rozsahu dle odst. 10 
- pozáruční servis 
- dodávku sorpčních materiálů 
- dodávku používaných chemikálií 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
21. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ P ŘEDPISY 
 
1.Bezpečnostní předpisy 

Při obsluze ČOV je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů pro práci s chemikáliemi a předpisů pro práci 
se zařízením pod elektrickým napětím. Obsluhu může provádět pouze osoba k tomu účelu pověřená, zaškolená 
a vybavená patřičnými ochrannými pomůckami. Opravy elektrozařízení smí provádět pouze osoba s odbornou 
kvalifikací. 

Doporučené ochranné pomůcky:štít, gumová zástěra, gumové rukavice, holínky, pokrývka hlavy. 
 

2.Hygienické zabezpečení vody v čistících stanicích 
Sestava čistírenské chemie s chloridem hlinitým, kterou upřednostňujeme, v kombinaci s volbou optimální 

technologické sestavy vytváří předpoklady k předcházení vzniku pachů anaerobního původu ve vodním 
hospodářství. Pokud se při delším odstavení pracoviště mytí přece jen pachy objeví a nebo je-li systém málo 
využíván, je možné k prevenci nežádoucích procesů doporučit instalaci "Deaktivátoru anaerobního 
procesu" do sedimentační jímky. Rovněž je možné použít desinfekční prostředky jako „Chloramin, Persteril, 
SAVO , chlornan sodný“ a pod. Desinfekční prostředky se do vody přidávají kdykoli to její stav vyžaduje. 
Přidávají se do sedimentační jímky tak, aby se dostaly do celého okruhu ČOV. Dávkování se řídí návodem 
výrobce přípravků. 

 
22. NORMY  
 

Výrobky v tomto předpisu uvedené splňují podmínky norem ČSN EN 292-2, ČSN 756551,  
ČSN ISO 11202, ČSN EN 60204-1. 
  Při instalaci ČOV je třeba dodržet požadavky vztahující se k požární bezpečnosti stavby ČOV, které jsou 
stanoveny normou ČSN 75 64 01. 
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1.   NÁZVOSLOVÍ  
 
- sedimentační – usazovací 
- SJ-x -plastová sedimentační jímka (x=doplňková značka vyjadřující modifikaci jímky) 
- ZNN-x -plastová zásobní nádrž nadzemní (x=doplňkové číslo vyjadřující příslušnost 

k obdobnému typu ČOV Alfa) 
- sorbent - látka vázající na sebe jiné látky 
 
2.  POPIS VÝROBKU 
 
Plastové sedimentační jímky a nadzemní zásobní nádrže jsou hranaté nebo kulaté nádoby svařené 

z polypropylenových výlisků nebo polypropylenových desek v jeden kompaktní celek. 
Konstrukčně jsou řešeny tak, aby optimálně plnili předepsaný účel v recirkulačním okruhu 
čistíren odpadních vod. Sedimentační jímka se skládá ze sedimentační komory s nátokovou 
vestavbou a za přelivovou a nornou stěnou je umístěna komora pro čerpadlo . Nádrže konstrukčně 
řešené jako podzemní, nejsou samonosné. 

 
3.   POUŽITÍ  
 
Sedimentační jímky jsou určeny do technologie čistíren odpadních vod. 
Slouží k : 
- akumulaci znečištěných  vod, 
- sedimentaci ve vodě obsažených kalů (bláto, písek, apod.) 
- sběru plovoucích ropných látek pomocí sorbentu umístěného před nornou stěnou. 

Zásobní nádrže nadzemní slouží k akumulaci vyčištěné vody z čistíren odpadních vod před jejich 
dalším použitím. 
Velikost nádrží se volí v závislosti na: 
- výkonu čistírny 
- spotřebě vody v mycí technice a její průchodnosti 
- povaze mytí (nutná delší doba sedimentace) 
 

4.   PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ  
 
- rychlá instalace 
- nepodléhá korozi 
- u plastových sedimentačních jímek nízké náklady  ve srovnání se stavařským provedením 
- výrobcem ověřená vodotěsnost 
 
5.   TECHNOLOGICKÝ POPIS  
 

Znečištěná voda přitéká přes nátokovou vestavbu do sedimentační části jímky. Zde se proud vody 
zpomaluje a usměrňuje. Částice těžší než voda klesají na dno. Látky lehčí vyplavou na hladinu, kde 
dojde k jejich navázání na aplikovaný sorbent. Norná stěna brání plovoucím ropným látkám 
proniknout do poslední komory, odkud je voda čerpána na čistírnu. Druhá přepážka, umístěná před 
nornou stěnou, plní funkci přelivové stěny bránící vyplavování usazených kalů do prostoru čerpací 
komory. 

V jímce na hladině před nornou stěnou plovoucí ropné látky se mohou odstraňovat s využitím 
sorbentu Chezacarb S. Pro snazší aplikaci a odstraňování z hladiny je sorbent dodáván ve vaku, 
odborně nazývaném „EKOBAG“. Vak se volně upevní kotvicím provazem před nornou stěnu, kde 
plave na vodní hladině a kopíruje její výšku. Usazené kaly se po odčerpání vody vyberou, nebo odsají 
fekálním vozem. V případě důkladného čistění  jímky použijte gumovou škrabku, aby nedošlo 
k jejímu poškození. 

V případě sedimentačních jímek s nástavbou je spojena funkce sedimentační jímky s funkcí 
podroštového prostoru mycího kanálu. V tomto případě se jímka umisťuje přímo do podlahy uprostřed 



   

mycího boxu. Toto řešení je vhodné pouze v případě, jedná-li se o budování mycího boxu pro ruční 
mytí tlakovým  agregátem (s úspornou spotřebou technologické vody). 
 
 
6. TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Typ nádrže  objem (m3)  Hmotnost (kg)   
SJ-Z        4          320 
SJ-Zn        4          420 
SJ-1P      10          580 
SJ-1n        9          680 
SJ-2      20          920 
ZNN-0.5        0,5            20 
ZNN-1        0,7            33 
ZNN-2        1,4            37 
ZNN-3        2,2            40 
ZNN-5        3,5            55 
ZNN-6        4,9            65 
ZNN-10       10,0          100 
 
Ostatní parametry viz nákresy v příloze. 
 

Sedimentační jímky a nádrže atypické  
-  Na přání zákazníka nebo dle návrhu projektanta mohou být vyrobeny a dodány plastové jímky 
nebo nádrže v atypických velikostech a s odlišnou konstrukcí. Při odlišném účelu použití jímek a 
nádrží doporučujeme jejich vhodnost konzultovat s výrobcem. 

 

7.    POUŽITÝ MATERIÁL  
 

Pro výrobu sedimentačních jímek se používají žebrované polypropylenové výlisky o rozměrech 1 
x 1 metr a hmotnosti 1 kusu asi 20 kg nebo polypropylenové válcované desky vyráběné pod 
obchodním označením „MOSTEN“.  Desky i výlisky se spojují svařováním. Plast je odolný proti 
korozi, kyselinám, zásadám, olejům a rozpouštědlům. Křehne pod –100C. Maximální podíl ropných 
látek v sedimentované vodě do 5% (údaj od výrobce plastů). K výrobě válcových zásobních nádrží na 
vyčištěnou vodu je používán materiál „MOSTEN“. 

P O Z O R  -  Nádobu naplněnou vodou nutno ochránit před zamrznutím-nebezpečí roztrhnutí 

ledem. 

 
8.   ZABUDOVÁNÍ JÍMKY  
 
     Po vykopání jámy se vybetonuje rovná podkladní deska na kterou se po jejím vyzrání nalije cca 8 
cm řídkého betonu. Jímka se na tuto desku usadí (tak aby beton zatekl do žeber) a zalije nejméně do 
výše 80 cm betonem. Zbývající prostor nad betonem lze zasypat zeminou a upěchovat, ale to pouze 
v případě, že okolí jímky není zatěžováno vozidly či jinými mechanismy. Okolí jímky označit proti 
najetí těžkého auta či mechanismu. Pokud je kolem jímky pojízdný prostor nebo se jímka zapouští pod 
úroveň terénu, je ji nutné obetonovat v celém profilu. Při zalévání boků betonem a zasypávání je nutné 
jímku rozepřít a současně plnit vodou, aby nedošlo k deformaci stěn. Mezi rozpěru a plastovou stěnu 
vložit dřevěnou desku k rozložení sil na větší plochu. 

Způsob zastropení jímky je nutno zvolit podle jejího umístění. Jímku lze zakrýt dřevěnými fošnami 
síly 50 mm, plastovými deskami s tepelnou izolací, betonovým stropem, betonovými překlady atd. . 
Poklopy na jímce musí umožňovat vstup do všech jejích komor a nesmí být menší než 600 mm. 
Vstupní šachty musí mít min. φ800 mm viz přílohy. 



   

Usazení sedimentační jímky s podroštovým prostorem do mycího boxu řeší projektant v souladu se 
statikou celého objektu a s přihlédnutím k únosnosti okolní podlahy zatěžované najíždějící technikou.  
Zakrytí jímky plastovými tepelně izolovanými deskami a rošt u jímek s podroštovým prostorem 
dodává výrobce jímky. Rovněž ke sběrným kanálům je dodáván žárově zinkovaný rošt. Jiné zakrytí si 
dodá stavba. 
 
9.     ZKOUŠENÍ A KONTROLA  
 

Těsnost každé jímky a nádrže je ověřena praktickou zkouškou dle ČSN 75 0905: 1992 a prošla 
kontrolou pevnosti jednotlivých svarů. 
 
10.    PŘEJÍMÁNÍ A DODÁVÁNÍ  
 

Odpovědnost za jakost a kompletnost výrobku nese výrobce. Přejímání výrobku provádí odběratel, 
a to jak po stránce jakosti, tak i kompletnosti (úpravy dle přání zákazníka). 
 
11.    DOPRAVA A MANIPULACE  
 

Na přání odběratele zajistí odvoz výrobku dodavatel. Jímku doporučujeme převáže jen ve svislé 
poloze dnem dolů. Pro zvedání jeřábem a upevnění na vozidle má na bocích  zhotovena lanová oka. 
Za škody způsobené nesprávnou manipulací a nevhodným skladováním u odběratele nenese naše 
firma odpovědnost. 
 Pozor při manipulaci, materiál je poměrně křehký. 
 
12.    PODKLADY PRO PROJEKTOVÉ ORGANIZACE  
 
Podklady projektovým organizacím a konzultace poskytujeme na vyžádání bezplatně. 
 
Poznámka: 
Velikost sedimentační jímky je nutné zvolit tak, aby se voda v jímce obměnila alespoň 1 x za 
den. 
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