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LEGENDA:

1 - pøípojka na fekální vùz A110

2 - nožové šoupátko s pneupohonem DN100 PN10

3 - kompresorová stanice

4 - filtrace stlaèeného vzduchu

5 - indukèní prùtokomìr DN100 PN10

6 -  mìøící a odbìrné místo

7 - sestava armatur pøívodního potrubí proplachové vody

8 - automatický odbìrák vzorkù

9 - odvzdušnìní G1/2”

10 - zateplený kontejner

11 - rozvadìè

12 - odtok z pøejímací stanice DN100
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propláchnuta vodou. Stanice je instalována v zatepleným pozinkovaném kontejneru s vlastním topným tìlesem. 
Barevné provedení kontejneru je provedeno dle pøání zákazníka. Kontejner je vybaven vìtráním.

PARAMETRY 
Prùtok 5 - 40 l/s
Napájení 230V / 50 Hz
Požadavek na provozní vodu Q= 0,5 l/s, 3-4 bar 

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
Trubní vystrojení fekální stanice je vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301. 
Materiálové provedení armatur a zaøízení dle výrobce.
Zateplený kontejner je zhotoven z pozinkované oceli s povrchovou úpravou lakováním.

OBSLUHA  A ÚDRŽBA 
Provoz zaøízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho kontrola a údržba je provádìna dle návodu k obsluze.

FORMA DODÁVKY
Stanice pro pøíjem fekálních vod je dodávána jako kompletní dodávka vèetnì elektrovybavení a øídícím automatem 
po prùmyslovém protokolu.

POUŽITÍ 

Stanice pro pøíjem fekálních vod je plnì 
automatizované zaøízení umožòující pøevzetí 
odpadních vod dováženými fekálními vozy na základì 
smluvního vztahu a její evidenci. Oprávnìný dodavatel 
se pøed zahájením pøejímky identifikuje èipem a dojde k 
otevøení . 
Bìhem pøejímky je mìøen objem  dodávky, pøípadnì 
teplota, pH a vodivost podle vybavení stanice. 
Stanice je možné vybavit automatickým odbìrákem 
vzorkù. V pøípadì nevyhovujících parametrù svážených 
vod je automaticky odebrán vzorek. Po dokonèení 
pøejímky a odhlášení je uzavøen pneumatický uzávìr 
na vstupním potrubí. Všechna data o dodavateli a 
pøejímce jsou zaznamenávána v øídící jednotce, která 
mùže být propojena s centrálním øídícím systémem.  
Data poøízena stanicí se zpracovávají dodaným 
programem. Každý dodavatel mùže mít nastaveny 
vlastní limity pro pøejímku odpadní vody. Po pøevzetí je 

pneumatického šoupátka
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