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Tlaková kanalizace
                                  ekonomická alternativa ke spádové kanalizaci
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Co je to tlaková kanalizace?

Kam s odpadními vodami?

Tlaková kanalizace spočívá v připojení několika jednotlivě ležících objektů na společné tla-
kové potrubí, které vede do kanalizačního řádu spádové kanalizace nebo přímo do čistírny 
odpadních vod. Nebo se může jednat 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 jímky, která odpad-
ní vody koncentruje a přepouští do spádové kanalizace. Tlakové potrubí je zaústěno pod 
hladinu vody v jímce. Toto řešení snižuje možnost úniku sirovodíku H2S a tím také minimali-
zuje zatížení okolí zápachem.

V současné době je odkanalizováno 90% domácností ve městech. V městských systémech 
jsou čistírny odpadních vod umisťovány tak, aby potrubí mělo spád cca 5m. Ve venkov-
ských 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 kanalizační síť 
(centrální odkanalizování obce nebo města). 
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ZEHNDER – mnohostranné a cenově  
výhodné řešení tlakové kanalizace

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-no pod povrchem komu-
nikace s potřebným průměrem. Takto jsou řešeny městské části nebo části obcí. U nových 
projektů se řády splaškové a dešťové 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

FPS domovní čerpací stanice z polyetylenu jako komplexní řešení kanalizace v problematic-
kých lokalitách spolehlivě pracují na více než tisíci místech. Snadná montáž - i v těžko pří-
stupných 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 řešením odkanalizování. Čerpadla jsou konstruována pro minimální životnost 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 alternativa odkanalizování v komunál-
ní, 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.
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Kompletní domovní čerpací stanice

Domovní čerpací stanice FPS Basis

Domovní čerpací stanice FPS-KE / FPS-KD

Domovní čerpací stanice z PE se vyznačují malou hmotností, vysokou životností, absolut-
ní těsností a snadnou montáží. Jako kompletní systém s jed-ním nebo dvěma čerpadly 
odčerpávají odpadní vody. Stanice jsou vystrojeny 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 
automobily.

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

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 1.100 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

*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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• 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

Podívejte se na řezný mechanismus zařízení Zehnder Microboy 
Pro v akci. Jednoduše naskenujte QR kód a spusťte video.

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
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•  Úsporné ponorné kalové čerpadlo
•  Spojovací patka k dodání jako příslušenství
•  Utěsnění dvojitou mechanickou ucpávkou, nezávislou na směru otáčení, s vloženou olejovou komorou

• 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

Čerpadla řady ZPG 71

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 - 45mm

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

Jsme Vám stále k dispozici odborným technickým poradenstvím – pomůžme 
rychle a ochotně při opravách a reklamacích.
Klademe velký důraz na servis a údržbu, které zajišťují naše nejbližší zákaz-
nická a servisní centra.
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Typ  Art.-Nr. P1

[W]
 P2

[W]
U 
[V]

 In

[A]
n
[min-1]

Qmax
[m³/h]

 Hmax
[m]

Hmotnost
[kg]

          

 ZFS 71.1 W Ex  17381   2.200  1.600   230  10,5   2800  17,0  22,0   38 

 ZFS 71.1 D Ex   17382   2.100   1.700   400   3,7   2800   17,0   22,0   38  

 ZFS 71.2 D Ex   17383   2.100   1.700   400   3,7   2800   17,0   25,0   38  

 ZFS 71.3 D Ex   17384   3.900   3.200   400   6,5   2800   17,0   35,0   42  

 ZFS 71.4 D Ex  17385   3.900  3.200   400  6,5   2800  17,0  39,0   42 
          

 ZPG 50.1 W  13049   1.000  550   230  5,0   2800  20,0  9,6   22 

 ZPG 50.1 WA   13056   1.000   550   230   5,0   2800   20,0   9,6   22  

 ZPG 50.2 W   13060   1.250   750   230   6,0   2800   23,0   11,9   22  

 ZPG 50.2 WA   13065   1.250   750   230   6,0   2800   23,0   11,9   22  

 ZPG 50.3 W   13069   1.800   1.100   230   8,2   2800   25,0   13,9   22  

 ZPG 50.3 WA  13074   1.800  1.100   230  8,2   2800  25,0  13,9   22 

 ZPG 50.4 W   13078   1.800   1.100   230   8,2   2800   29,0   16,1   22  

 ZPG 50.4 WA   13083   1.800   1.100   230   8,2   2800   29,0   16,1   22  

 ZPG 50.1 D   16936   900   550   400   2,3   2800   20,0   9,6   22  

 ZPG 50.2 D   13066   1.100   750   400   2,8   2800   23,0   11,9   22  

 ZPG 50.3 D   13075   1.500   1.100   400   3,0   2800   25,0   13,9   22  

 ZPG 50.4 D   13084   2.050   1.500   400   3,5   2800   29,0   16,1   22  
          

 ZPG 71.1 W  17836   2.200  1.600   230  10,5   2800  43,0  19,0  38

 ZPG 71.1 D   17835   2.100   1.700   400   3,7   2800   43,0   19,0   38

 ZPG 71.2 D   17837   3.900   3.200   400   6,5   2800   53,0   26,0   38

 ZPG 71.3 D   17838   3.900   3.200   400   6,5   2800   46,0   31,0   38

Přehled ponorných čerpadel znečištěné 
                                                                  a odpadní vody

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 sta-
nicí. Naši odborní spolupracovníci Vám rádi pomohou 
nalézt op-timální technické i ekonomické řešení.
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Podrobnosti šachet 
                          pro odpadní vodu typu FPS-K

Poklop šachty BEGU
zatížitelný do 40 t (třída D)

1

Nástavný kus
s možností nastavení výšky 50 až 280 mm

2

Šachta
z materiálu PE-LLD, odolného proti korozi
velká přítoková hloubka - max. do 2,94 

3

4 Uzavírací šoupátko
pro bezpečné oddělení od vedení odpadní vody v 
případě potřeby

5 PE-HD tlakový vývod DN 50
pro přímé připojení k vedení odpadní vody

6 Zpětná klapka (zpětné klapky)
pro zabránění zpětnému toku z vedení odpadní vody

7 Odvětrání / chránička na kabely
Velikost a polohu přípojky lze individuálně přizpůsobit

8 Systém vedení trubek
z ušlechtilé oceli

Čerpadla
volitelně s 1 nebo 2 čerpadly s vířivými koly, 
resp. čerpadly s řezným mechanismem

10

Rychlospojkový systém
hermetické spojení čerpadla
s výtlačným potrubím

11

9 Spouštěcí řetěz
z ušlechtilé oceli

1

3

2

4

5

6

7

8

11

10

9
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Příklad instalace

und Pneumatik-Steuerungsleitung

Hladina zpětného vzdutí

Přítokové potrubí

Chránička pro elektrický kabel a vedení řídicí jednotky pneumatického systému

Uzavírací šoupátko v šachtě

Ovládací kabel v šachtě

Výtlačné potrubí ke kanálu

Řídicí jednotka a poplachový hlásič, nezávislý na síti

Ventilace nad střechu



11

Náš profesionální ovladač ZPS nabízí nejen jednodu-chou obsluhu s 
možností snadného nastavení hodnot, ale je také velmi fl exibilní. Stan-
dardně je dodáván s našimi domovními čerpacími stanicemi a přečer-
pávacími zařízeními.  Ovšem lze jej také použít pro naše čerpadla pro 
odpadní vody stejně jako pro analogická zařízení ostatních výrobců.

Ovladače ZEHNDER jsou robustní, spolehlivé, vybavené LCD dis-
plejem 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 kompenzu-
jeme použitím malého kompresorku. 

Ovladače ZPS
Ovladače jsou důležitou součástí přečerpávacích 
zařízení.

ZPS 2.1 přidané funkce

ZPS 1.1

• Hlídání výpadku fází v síti
• Lze navolit 12 různých jazyků
• Indikace stavu naplnění
• Alarm při překročení nastavené hladiny
• 24 hodinový cyklus
• Modus ATEX
• Servisní modus
• Možnost uzamčení tlačítek

• Plastová skříň pro montáž na stěnu
• Indikace provozního stavu textovým disple-

jem 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 spí-

nači nebo externím snímačem (rozhraní 4-20mA)
• Indikace provozních hodin, počtu startů, odběru 

proudu a servisních intervalů
• Paměť pro posledních 64 závad

• 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 mit 
Kleinkompressorset
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Náš spojovací systém se skládá ze tří částí – spojovací patky, vodícího segmentu a držáku 
vodící roury. Všechny tyto součásti jsou vyrobeny z temperované litiny, která zajišťuje jejich 
odolnost proti otěru, kapalinám, pevným látkám a dlouhou životnost. Robustní spojovací 
systém umožňuje snadné vytažení osazeného čerpadla ke kontrole a zajištění bezporucho-
-vého provozu.

Spojovací systém KS

Typ Přítok Odtok Jmen. tlak

KS 50 DN 50 DN 50 PN 10

KS 100 DN 100 DN 100 PN 10

Technické vybavení jímek představuje jedno nebo dvě (dvojité provedení jen u komfort-
ních 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 kontrolu) 
i když je jímka plná. Spojení čerpadla s potrubím 
probíhá automaticky.

Zehnder - domovní čerpací stanice jsou zpra-
vidla osazovány a připojovány odbornými 
fi rmami. Servis a údržbu zajišťují nejbližší 
kvalifi kovaná zákaznická a servisní centra. 

Technika Zehnder



13

Při kontrolách čerpadel se nabízí možnost tyto bez demontáže jed-
noduše 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 náklady) tudíž není nutné.

Díky nízké hmotnosti domovních čerpacích stanic ušetříte náklady na přepravu. Těžká 
mechanizace v tomto případě není nutná. Jak plastová jímka, tak i osazená čerpadla se 
vyznačují velmi dlouhou životností. Při výrobě používáme vysoce kvalitní materiály, které 
zaručují velkou trvanlivost a téměř bezúdržbový provoz. Spouštěcí zařízení umožňuje rych-
lou, jednoduchou a nenákladnou kontrolu.

Kromě domovních čerpacích stanic a ovladačů přirozeně patří do kompletních systémů i 
naše čerpadla. V Německu vyrobená čerpadla z produkce ZEHNDER PUMPEN jsou díky své 
robustnosti určena do systémů, které čerpají 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 standardem.

Jednoduchá údržba

Hospodárnost

Značková čerpadla se zárukou 
                             spokojenosti uživatele

Hledáte-li náhradní čerpadlo pro stávající spouštěcí zaříení a spojovací 
systém, můžeme Vám pomoci. Sdělte nám jednoduše současný typ čerpadla 
a my Vám zhotovíme přechodku. Tímto způsobem lze jednoduše a výhodně 
nahradit čerpadlem Zehnder Pumpen stávající poškozené čerpadlo  
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FAQ - 10 často kladených dotazů, 
                               týkajících se našich čerpacích stanic

1. Proč čerpací stanice místo přečerpávacího zařízení?
Čerpací stanice mají v porovnání s přečerpávacím zařízením větší objem nádrže, takže např. při výpadku proudu 
může být akumulováno více odpadní vody. Dále nejsou v budově slyšet žádné zvuky, protože čerpadla pracují 
mimo budovu pod vodou. Díky spojkovému systému, namontovanému v šachtě, může být čerpadlo jednoduše 
vytaženo za řetěz, aniž by bylo třeba povolovat šrouby. To šetří náklady na údržbu.

2. Kolik zařízení potřebují místa?
Čerpací stanice nevyžaduje žádné místo v budově. Plastové šachty, které nabízíme, mají průměr 800 mm nebo 
1 100 mm a existují v různých vestavných hloubkách. Velikost šachty určuje hloubka přítoku i druh a množství 
odpadní vody.

3. Co ještě potřebuji k instalaci?
Čerpací stanice jsou dodávány kompletně s šachtou, poklopem šachty, čerpadly a řídicí jednotkou. Po zabudování 
šachty do země je třeba připojit přítokové a výtlačné potrubí.
Čerpadla se na řetězu spustí do šachty a automaticky se připojí k potrubí, které je již zabudováno v šachtě. Po 
připojení k elektřině je čerpací stanice připravena k provozu.

4. Jak je zařízení řízeno?
Komfortní řídicí jednotka ZPS (viz str. 11), která je součástí dodávky, nabízí vedle kompletního monitoringu vý-
konu všechny potřebné možnosti nastavení za účelem přizpůsobení místním podmínkám. Měření dynamického 
tlaku se spínacími body, které lze nastavit s centimetrovou přesností, a také zabudovaný akustický a vizuální alarm 
pro dodatečnou bezpečnost jsou jen dvě z mnoha rozmanitých výhod.

5. Je údržba obtížná?
V případě našich kompletních čerpacích stanic jsou čerpadla pomocí spojkového systému bez šroubů připojena k 
potrubí v šachtě. Za účelem údržby je možné čerpadlo jednoduše vytáhnout z šachty řetězem. Pro údržbu čerpa-
dla není nutné sestupovat do šachty.

6. Je zařízení stoprocentně těsné?
Naše šachty jsou vyrobeny z kvalitního plastu s vysokou tuhostí, tažností
a chemickou odolností. Speciální design šachty s mnoha výztužnými žebry zabraňuje deformacím šachty tlakem 
zeminy a spodní vodou

7. Co se stane při výpadku proudu?
V případě výpadku síťového napětí vygeneruje naše řídicí jednotka ZPS ve spojení se síťově nezávislým alarmo-
vým spínačem alarmové hlášení. Šachta je v závislosti na druhu použití dostatečně dimenzována, aby mohla po 
krátké časové období do odstranění chyby pojmout vznikající odpadní vodu.

8. Má čerpací stanice tendenci k ucpávání?
V našich šachtách jsou používána čerpadla s vysoce výkonným řezným mechanismem (řezná štěrbina <0,05 mm), 
která pevné látky obsažené v odpadní vodě bez problémů rozmělní. Čerpadla použitá pro znečištěnou vodu, 
neobsahující fekálie, mají velký volný průchod zrna.

9. Poskytuje zařízení dostatečný objem nádrží?
Šachta je dostatečně dimenzována pro příslušné použití. Pro speciální požadavky
možností jsou specifi cká zákaznická řešení s větším objemem nádrže

10. Jak je čerpací stanice zatížitelná?
Šachta může být vybavena poklopem třídy A (pochozí), třídy B (sjízdný pro osobní automobily) po třídu D 
(sjízdný pro nákladní motorová vozidla).



15

Dotazník pro umístění přečerpávacího zařízení

Druh čerpané kapaliny?

 Odpadní voda s fekáliemi 

 Odpadní voda bez fekálií 

2. Dešťová voda

Nepropustné plochy:

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

Částečně propustné plochy:

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

Propustné plochy:

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

Kam přečerpávat?

Poznámky

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

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

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

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

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 Lpojezdný nákl. auto 

H
lo

ub
ka

 p
řít

ok
u

*Vzdálenost mezi horní hranou terénu a spodní hranou přítoku

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

Hgeo l
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