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Příslušenství k ČOV
SND – skříň na dmychadlo *)
SND - kulatá skřín, chrání dmychadlo a časovač před vnějšími vlivy, drobnými hlodavci
apod. SND je určena pro zákazníky, kteří do připojovací vzdálenosti max. 5m od ČOV
nemají kde dmychadlo uložit, nebo řeší uložení dmychadla vedle ČOV.
Dmychadlo je po uložení v v SND lehce přístupné a kontrolovatelné. Nasávací otvory pro
přívod vzduchu jsou integrované v těle SND, pod lemem víka. V těle SND jsou připraveny
prostupky na připojení vzduchové hadice a na připojení el. 230 V.
Rozměry : tělo SND vnitřní průměr 41 cm, výška 30cm, víko průměr 45 cm, lem víka 6 cm
Způsob osazení : SND je nutno uložit do terénu k ČOV tak, aby nedošlo k zatékání vody
do nádoby a zároveň vznikla dostatečná mezera pro přísun vzduchu do dmychadla – terén
min. 3 cm pod spodní lem víka
UPOZORNĚNÍ: Elektrické připojení v SND k dmychadlu může provést jen na tuto činnost
kvalifikovaná osoba s platným oprávněním.

Nástavec na ČOV *)
Nástavec na ČOV, vymezující výšku mezi technologickou částí ČOV a terénem lze
objednat před osazením spolu s dodáním ČOV, nebo i po usazení ČOV a doměření
přesné výšky ( hloubky ) usazení v terénu. V případě, že je po osazení horní lem ČOV pod
úrovní terénu, je nutné zvýšit celkovou výšku ČOV nástavcem tak, aby vždy byl horní lem
ČOV minimálně 10 cm na úrovní terénu a nemohlo dojít k zaplavení dešťovou vodou z
povrchu.
Skladové výšky nástavců na ČOV jsou 20cm a 30 cm a vybranou velikost nástavce lze je
dodat spolu s dodáním ČOV.
Jiné výšky nástavce jsou vyráběny dle objednávky na konkrétní typ ČOV. Minimální
výrobní výška nástavce je 10cm. Dále se vyrábějí v krocích po 5cm ( 10cm,15cm, 20cm,
25cm, 30cm… )
Způsob montáže : nástavec na ČOV je nutno nasazovat převlečným lemem směrem dolů
na ČOV souměrně, aby nedošlo k deformaci nástavce. Spoj mezi ČOV a nástavcem není
třeba tmelit, ani lepit. Nástavec je v horní části ukončen zpevňovací lem pro uzamčení víka
k ČOV.

UPOZORNĚNÍ: Při osazování ČOV postupujte vždy podle místních podmínek,
vypracované projektové dokumentace, písemné stavební součinnosti s výrobcem,
realizační firmou, technickým dozorem a dodržujte doporučení projektanta.

*)

volitelné příslušenství, které není potřeba ke spuštění a provozování technologické části ČOV

