
Voda v pohybu.

®

Tlaková kanalizace
ekonomická alternativa ke spádové kanalizaci 
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Tlaková kanalizace spočívá v připojení několika jednotlivě ležících objektů 

na společné tlakové potrubí, které vede do kanalizačního řádu spádové 

kanalizace nebo přímo do čistírny odpadních vod. Nebo se může jednat 

o rodinný dům, z něhož jsou odpadní vody vedeny tlakovým potrubím do 

čistírny, nebo je konec potrubí připojen k řádu gravitační kanalizace.

Tyto systémy se uplatňují zejména při řešení kanalizace ve městech, kde 

zohledňujeme především technické aspekty a možnosti realizace. Dále 

zde platí komunální směrnice a nařízení pro nakládání s odpadními voda-

mi. ZEHNDER PUMPEN kompetentně realizoval již velmi mnoho projektů, 

splňujících komplexní požadavky.

 

S naší EDV výpočtovou aplikací provádíme návrhy potrubních systémů a 

přesně stanovíme, kde a jaké čerpadlo osadit a jakou světlost potrubí zde 

nutno použít.  Pro vzdálenosti 2 km a více je naprosto běžným a ekono-

mickým řešením použití tlakového potrubí s malým průměrem, zpravidla 

DN 32 - 50.

Tlakové potrubí vede přímo do čistírny odpadních vod, nebo do sběrné jím-

ky, která odpadní vody koncentruje a přepouští do spádové kanalizace. Tla-

kové potrubí je zaústěno pod hladinu vody v jímce. Toto řešení snižuje mož-

nost úniku sirovodíku H2S a tím také minimalizuje zatížení okolí zápachem.

V současné době je odkanalizováno 90% domácností ve městech. V měst- 

ských systémech jsou čistírny odpadních vod umisťovány tak, aby potrubí 

mělo spád cca 5m. Ve venkovských podmínkách lze toto pravidlo často do-

držet jen za cenu neúměrných nákladů nebo vůbec. Domovní čerpací stanice  

FPS–Basis, FPS-KE a FPS-KD od ZEHNDER PUMPEN nabízejí v těchto lokalitách 

spolehlivou a výhodnou alternativu odkanalizování. 

Použití domovních čerpacích stanic umožní cenově výhodné připojení na ka-

nalizační síť (centrální odkanalizování obce nebo města).

» Co je to tlaková kanalizace?

» Kam s odpadními vodami?
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FPS domovní čerpací stanice z polyetylenu jako komplexní řešení kanalizace 

v problematických lokalitách spolehlivě pracují na více než tisíci místech. 

Snadná montáž - i v těžko přístupných místech, dvorcích za budovami nebo 

v komunikacích a hloubka výkopu do 3,5 m – a bezporuchový provoz, to 

jsou skutečně pádné argumenty pro ZEHNDER PUMPEN proti ostatním 

Tlakovou kanalizaci ZEHNDER doporučujeme především v těchto případech

• jednotlivě stojící domy

• skupiny domů, které stojí pod úrovní spádové kanalizace

• nově budované satelitní části obcí, které budou připojeny k mistní ČOV

• všude tam, kde je cena spádové kanalizace neúnosná 

Každý dům je připojen na domovní čerpací stanici ZEHNDER PUMPEN. Tato 

přečerpává odpadní vody do společného tlakového potrubí, které je ulože-

» ZEHNDER – mnohostranné a cenově výhodné řešení tlakové kanalizace

no pod povrchem komunikace s potřebným průměrem. Takto jsou řešeny 

městské části nebo části obcí. U nových projektů se řády splaškové a dešťo-

vé vody kladou do společného výkopu. 

Rozhodnete-li se pro tlakovou kanalizaci od ZEHNDER PUMPEN, investiční 

a provozní náklady při použití přečerpávacích jímek (domovních čerpacích 

stanic) činí pouze 50% investičních nákladů běžné spádové kanalizace. 

Náklady na spotřebovanou energii, např. u jednogeneračního rodinného 

domu, představují pouze cca  Kč 250,-/ rok.

» ZEHNDER – Tlaková kanalizace: Tisíckrát prověřeno

řešením odkanalizování. Čerpadla jsou konstruována pro minimální život-

nost cca. 4000 hodin, přičemž při použití u jednogeneračního rodinného 

domu jsou v činnosti cca 15 hodin ročně. Tím je zaručena extrémní životnost 

čerpadel i domovních čerpacích stanic.
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» Proč PE domovní čerpací stanice od   
   Zehnder Pumpen?

Domovní čerpací stanice z plastů mají mnoho výhod a předností před beto-

novými a jsou v současnosti stále častěji používány jako ekonomická alter-

nativa odkanalizování v komunální, privátní i průmyslové sféře.

Přednosti plastových jímek:

Nízká hmotnost

Malá hmotnost použitého materiálu usnadňuje všechny práce při přepravě 
a montáži.

Dlouhá životnost

Vysoká těsnost, velká chemická odolnost, nemožnost koroze a hladký  
povrch zajišťují bezproblémový provoz a dlouhou životnost.
 
Flexibilita

Kromě jednoduchého výškového vyrovnání podle terénu lze podle přání 
uživatele zhotovit přítok dle situace na místě a podle přání i další přítoky.

Absolutní těsnost

Odstředivě lité jímky z PE jsou absolutně vodotěsné také proti spodní vodě 
a je minimální riziko možnosti vzniku trhlin nebo proražení.

Hospodárnost

Ve srovnání s betonovými jímkami nevyžadují žádné další náklady na sanaci. 

Věděli jste?

Produkujeme nejen kompletní domovní čerpací stanice 
z PE. Nabízíme i kompletní spouštěcí zařízení se spojo-
vacími patkami a všemi potřebnými armaturami. Máte-li 
již stávající betonovou nebo plastovou jímku, lze do ní 
velmi snadno instalovat naše zkompletované vystrojení 
pro jímky. V tomto případě není vůbec nutné stávající 
jímku nahrazovat novou domovní čerpací stanicí. Naši 
odborní spolupracovníci Vám rádi pomohou nalézt op-
timální technické i ekonomické řešení.
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Domovní čerpací stanice FPS Basis

Domovní čerpací stanice FPS-KE / FPS-KD

» Kompletní domovní čerpací stanice

Domovní čerpací stanice z PE se vyznačují malou hmotností, vysokou život-

ností, absolutní těsností a snadnou montáží. Jako kompletní systém s jed-

ním nebo dvěma čerpadly odčerpávají odpadní vody. Stanice jsou vystroje-

ny kompletním nerezovým potrubím, spouštěcím zařízením se spojovacím 

systémem a čerpadly s dvoukanálovými oběžnými koly nebo mělnícím 

ústrojím. Podle druhu použitého poklopu jsou pojezdné i nákladními au-

tomobily.

Materiál PE - LLD

Potrubí DN 32, nerezové, komplet vestavěné

Přítok DN 150 vhodný pro KG potrubí, další možné dle potřeby

Výtlak PE - HD 63 x 5,8

Další přípojky 2 x DN 100 pro kabelovou vývodku a odvětrání

Max. hloubka přítoku 1190 do 1270 mm

Celková výška* 1365 do 1675 mm

Průměr 806 mm

Vybaven Uzavírací šoupátko, kulový zpětný ventil, vodící trubka,
spouštěcí řetěz, spojovací systém

BEGU-poklop lze dodat jako:
Třída A pochozí
Třída B nosnost os. auto
Třída D nosnost nákl. auto

* vč. posuvného dílu a podle BEGU-poklopu

Materiál PE - LLD

Potrubí DN 50, nerezové, komplet vestavěné

Přítok DN 150 vhodný pro KG potrubí, další možné dle potřeby

Výtlak PE - HD 63 x 5,8

Další přípojky 2 x DN 100 pro kabelovou vývodku a odvětrání

Max. hloubka přítoku 1360 do 2940 mm

Celková výška* 1730 do 3540 mm

Průměr 1100 mm

Vybavení Uzavírací šoupátko, kulový zpětný ventil, vodící trubka,
spouštěcí řetěz, spojovací systém

* vč. posuvného dílu a podle BEGU-poklopu

BEGU-poklop lze dodat jako:
Třída A pochozí
Třída B nosnost os. auto
Třída D nosnost nákl. auto
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» Ponorné kalové čerpadlo s řezacím ústrojím ZFS 71 Ex

Materiál Šedá litina

Použití stacionární nebo mobilní

Výkon 1,6 až 3,2 kW

Napětí 230 V nebo 400 V

Max. čerpaný objem 17 m³/h

Max. výtlačná výška 39 m

Výtlak DN 50

Krytí IP 68 – plne ponorné

Otáčky 2800 min-1

Řezací ústrojí ZFS 71

• Robustní nastavitelné řezací ústrojí z 

legované slitiny

• Úsporné ponorné kalové čerpadlo v 

nevýbušném provedení

• Utěsnění dvojitou mechanickou 

ucpávkou, nezávislou na směru 

otáčení, s vloženou olejovou komorou
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» Poradenství & servis

Jsme Vám stále k dispozici odborným technickým poradenstvím – pomůže-

me rychle a ochotně při opravách a reklamacích.

Klademe velký důraz na servis a údržbu, které zajišťují naše nejbližší zákaz-

nická a servisní centra.

» Čerpadla řady ZPG 71

Materiál Šedá litina

Použití stacionární nebo mobilní

Výkon 2,1 až 3,9 kW

Napětí 230 V nebo 400 V

Max. čerpaný objem 53 m³/h

Max. výtlačná výška 31 m

Výtlak DN 50

Krytí IP 68 – plně ponorné

Otáčky 2800 min-1

Velikost nečistot 40 mm

Materiál Šedá litina

Použití stacionární nebo mobilní

Výkon 1,0 až 2,05 kW

Napětí 230 V nebo 400 V

Max. čerpaný objem 29 m³/h

Max. výtlačná výška 16,1 m

Výtlak DN 50 / 2“ IG

Krytí IP 68 – plně ponorné

Otáčky 2800 min-1

Velikost nečistot 41 - 45 mm

• Úsporné ponorné kalové čerpadlo

• Spojovací patka k dodání jako 

příslušenství

• Utěsnění dvojitou mechanickou 

ucpávkou, nezávislou na směru 

otáčení, s vloženou olejovou 

komorou

» Čerpadla řady ZPG 50

• Úsporné ponorné kalové čerpadlo

• Spojovací patka k dodání jako 

příslušenství

• Utěsnění dvojitou mechanickou 

ucpávkou, nezávislou na směru 

otáčení, s vloženou olejovou 

komorou
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» Ovladače ZPS

Ovladače jsou důležitou součástí přečerpávacích zařízení.

Ovladače ZEHNDER jsou robustní, spolehlivé, vybavené LCD displejem pro 

indikaci provozních stavů a poruchových hlášení. Do ovladačů je vestavěn 

alarm. Ovladače se umisťují obvykle do sklepa. Umístění ve skříni ve venkov- 

ním prostředí je rovněž možné. Nevadí ani velké vzdálenosti od přečerpá-

vacích zařízení, které kompenzujeme použitím malého kompresorku. 

Plastová skříň pro montáž na stěnu

Indikace provozního stavu textovým displejem a LED diodami

Automatické ovládání jednoho čerpadla v jedno- nebo třífázovém provedení

Nastavitelné zpoždění rozběhu a doběhu

Optické a akustické hlášení poruchy - nezávislé kontakty relé

Ovládání hladiny pneumaticky, plovákovými spínači nebo externím 
snímačem (rozhraní 4-20mA)

Indikace provozních hodin, počtu startů, odběru proudu a servisních 
intervalů

Paměť pro posledních 64 závad

Hlídání výpadku fází v síti

Lze navolit 12 různých jazyků

Indikace stavu naplnění

Automatické ovládání dvou čerpadel v jedno- nebo třífázovém pro-
vedení

Automatická záměna čerpadel

Připojení druhého stojícího čerpadla při vysokém přítoku nebo při 
poruše

ZPS 2.1 - přidané funkce

Věděli jste?

Náš profesionální ovladač ZPS nabízí nejen jednodu-

chou obsluhu s možností snadného nastavení hodnot, 

ale je také velmi flexibilní. Standardně je dodáván s naši-

» Spojovací systém KS

Náš spojovací systém se skládá ze tří částí – spojovací patky, vodícího seg-

mentu a držáku vodící roury. Všechny tyto součásti jsou vyrobeny z tem-

perované litiny, která zajišťuje jejich odolnost proti otěru, kapalinám, pe-

vným látkám a dlouhou životnost. Robustní spojovací systém umožňuje 

snadné vytažení osazeného čerpadla ke kontrole a zajištění bezporucho-

vého provozu.

Alarm při překročení nastavené hladiny

24 hodinový cyklus

Modus ATEX

Servisní modus

Možnost uzamčení tlačítek

ZPS 1.1

Typ Přítok Odtok Jmen. tlak

KS 50 DN 50 DN 50 PN 10

KS 100 DN 100 DN 100 PN 10

mi domovními čerpacími stanicemi a přečerpávacími zařízeními.  Ovšem 

lze jej také použít pro naše čerpadla pro odpadní vody stejně jako pro 

analogická zařízení ostatních výrobců. 

ZPS 2.1 doplněné 
malým kompresorem
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» Technika Zehnder

Technické vybavení jímek představuje jedno nebo dvě (dvojité provedení 

jen u komfortních jímek) nevýbušná ponorná kalová čerpadla s řezacím 

ústrojím (nebo bez něj, s kánálovými oběžnými koly) a příslušná potrubí s 

armaturami – uzavírací šoupátka a zpětné klapky. 

Charakteristické pro domovní čerpací stanice  ZEHNDER je použití 

spouštěcího zařízení, kde je umožněno vytažení čerpadla (např. pro kon- 

trolu) i když je jímka plná. Spojení čerpadla s potrubím probíhá automati-

cky.

Zehnder - domovní čerpací stanice jsou zpravidla osazovány a připojovány 

odbornými firmami. Servis a údržbu zajišťují nejbližší kvalifikovaná zákaz-

nická a servisní centra. 

» Jednoduchá údržba

Při kontrolách čerpadel se nabízí možnost tyto bez demontáže jednoduše 

vytáhnout z jímky za řetěz spouštěcího zařízení.

Po provedení kontroly (údržby) se čerpadlo stejným způsobem opět spustí 

do jímky. Vlastní vahou dosedne zpět do spojovací patky a tím je zajištěno 

spojení výtlaku. Předchozí vyčerpání a umytí jímky (což přináší další nákla-

dy) tudíž není nutné.
Spojovací systém s vodící trubkou
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» Hospodárnost

Díky nízké hmotnosti domovních čerpacích stanic ušetříte náklady na pře-

pravu. Těžká mechanizace v tomto případě není nutná.

Jak plastová jímka, tak i osazená čerpadla se vyznačují velmi dlouhou ži-

votností. Při výrobě používáme vysoce kvalitní materiály, které zaručují vel-

kou trvanlivost a téměř bezúdržbový provoz. Spouštěcí zařízení umožňuje 

rychlou, jednoduchou a nenákladnou kontrolu.

Věděli jste?

Hledáte-li náhradní čerpadlo pro stávající spouštěcí zaří-

zení a spojovací systém, můžeme Vám pomoci. Sdělte 

nám jednoduše současný typ čerpadla a my Vám zho-

tovíme přechodku. Tímto způsobem lze jednoduše a 

výhodně nahradit čerpadlem Zehnder Pumpen stávající 

poškozené čerpadlo  

» Značková čerpadla se zárukou  
   spokojenosti uživatele

Kromě domovních čerpacích stanic a ovladačů přirozeně patří do komplet-

ních systémů i naše čerpadla. V Německu vyrobená čerpadla z produkce 

ZEHNDER PUMPEN jsou díky své robustnosti určena do systémů, které čer-

pají odpadní vody. U obou novinek ZFS 71 a ZPG 71, a dále i u ZPG 50 jsou 

motory, tělesa čerpadel, tělesa ucpávek a oběžná kola vyrobena ze šedé 

litiny. Utěsnění čerpadel je provedeno dvojitou mechanickou ucpávkou, 

nezávislou na směru otáčení s vloženou olejovou komorou. Přívodní kabel 

v délce 10 m s vývodkou a ochranou proti stisku a přeseknutí je u nás stan-

dardem.
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» Dotazník pro umístění přečerpávacího  
   zařízení

Druh čerpané kapaliny?

 Odpadní voda s fekáliemi 

 Odpadní voda bez fekálií

Množství odpadní vody?

Typ budovy   ..................................................

Počet obyvatel   ..................................................

1. Odpadní voda

Počet zařízení                   ks

Umyvadlo, bidet   ..................................................

Sprcha, vanička bez zátky  ..................................................

Sprcha, vanička se zátkou  ..................................................

Pisoár s nádržkou   ..................................................

Pisoár s tlakovým oplachem  ..................................................

Žlábek    ..................................................

Koupací vana   ..................................................

Dřez    ..................................................

Myčka (domácí)   ..................................................

Pračka do 6 kg   ..................................................

Pračka do 12 kg   ..................................................

WC s 4,0 l nádržkou  ..................................................

WC s 6,0 l nádržkou  ..................................................

WC s 7,5 l nádržkou  ..................................................

WC s 9,0 l nádržkou  ..................................................

Podlahová gula DN 50  ..................................................

Podlahová gula DN 70  ..................................................

Podlahová gula DN 100  ..................................................

2. Dešťová voda

Nepropustné plochy:

Název  .................................................. Plocha .................. m²

Částečně propustné plochy:

Název  .................................................. Plocha .................. m²

Propustné plochy:

Název  .................................................. Plocha .................. m²

Kam přečerpávat?

Výtlačné potrubí

Vnitřní průměr výtlačného potrubí v mm ...................................

Délka výtlačného potrubí v    ................................... 

Materiál výtlačného potrubí   ...................................  

Čím je třeba čerpat?

 Jednoduché provedení

 Dvojité provedení

Koncový bod výtlaku

Leží koncový bod výtlaku pod úrovní, na níž je osazeno 

čerpadlo ? 

ano  potřebný náčrtek

ne

Hgeo  ..................................................  m

Umístění ovladače

 V budově

 Mimo budovu

Třída nosnosti poklopu

 A pochůzný

 B pojezdný os. auto

 D pojezdný nákl. auto 

H
lo

ub
ka

 p
řít

ok
u

*Vzdálenost mezi horní   
hranou terénu a spodní 
hranou přítoku

Poznámky

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Hloubka přítoku .................................. 



Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld
Německo

Tel.: +49 (0) 3774 / 52 - 100
Fax: +49 (0) 3774 / 52 - 150

info@zehnder-pumpen.cz
www.zehnder-pumpen.cz


