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Typ: AQUAFIX Použití: VEŘEJNÉ 

INSTALAČNÍ 
PODMÍNKY 

Všeobecné podmínky instalace: 
1. Odlučovač se umísťuje do nezátopových oblastí. Odpadní vody z dešťové kanalizace, na kterou je napojen, 
se nesmí vzdouvat zpět do odlučovače. Odlučovač by měl být umístěn co nejblíže zdroji znečištění, na 
dopravně dobře přístupném místě (možnost čištění sacím vozem apod.). Přítokové a odtokové potrubí nesmí 
být tlakové. V těsné blízkosti před a za odlučovačem by neměly být směrové lomy kanalizace. 

2. Po dodání odlučovače na stavbu je nutné doručený odlučovač důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Event. 
poškození konstrukce odlučovače je nutné poznamenat do dodacího listu. Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel. 

3. Při manipulaci s odlučovačem, při jeho skládání z dopravního prostředku, transportu na staveništi a ukládání 
do stavební jámy je třeba dbát, aby nedošlo k jeho poškození jeřábnickými úvazy. Minimální délka jednoho 
jeřábnického úvazu musí být rovna dvojnásobku průměru betonové jímky. 

4. Ke každé nádrži se dodává zákrytová deska odpovídající velikosti.  

5. Odlučovač se v návaznosti na místní podmínky uloží do vodorovné polohy do pískového nebo štěrkového 
lože tloušťky 10 cm. V případě nekonsolidovaných zemin se odlučovač uloží na betonovou podkladní desku. 
Rozměry desky, stupně armování a zabezpečení svahů stavební jámy určí dle místních podmínek projektant. 

6. Pozor na správnou orientaci odlučovače. Směr toku vody je vyznačen na tělese odlučovače. 

7. Za průběžného hutnění se provede obsyp jemnozrnným zhutnitelným materiálem cca do výše dna 
odtokového otvoru. 

8. Provede se napojení vtokového (event. propojovacího) a odtokového potrubí. POZOR - v případě použití 
sestavy více nádrží nesmí být během montáže, ani za budoucího provozu, propojovací potrubí namáháno na 
střih. Spoje se utěsní běžnými těsnícími způsoby (O kroužek, tmel apod.) 

9. Na odlučovač se usadí zákrytová železobetonová deska. Spára se utěsní vhodným tmelem nebo jemnou 
montážní pěnou. POZOR – zákrytová deska musí být na nádrž osazena tak, aby umožnila přístup k technologii 
při provádění údržby. V případě, že je filtrační koš volně uložen na dně nádrže, osadí se na vodící lyžiny 
plováku, před osazením zákrytové desky. 

10. Odlučovač se vyčistí od případných napadaných nečistot a naplní čistou vodou.  

11. Během transportu je plovák připevněn montážním drátem v jeho horní poloze. Tento drát se musí před 
uvedením plováku do provozu odstranit. 

12. Při plnění odlučovače čistou vodou je třeba ručně zdvihnout plovák uzávěru a položit ho na hladinu až po 
úplném naplnění nádrže odlučovače vodou. 

 

 

 
Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět 
změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s 
kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků. 
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13. Provede se obsyp jemnozrnným materiálem za průběžného hutnění. 

14. Vybudují se vstupní šachty, provede se jejich obsyp a zhutnění. Vstupní šachty lze vybudovat ze 
železobetonových skruží. 

15. Na vstupní šachty se osadí příslušné poklopy s rámy a provede se úprava okolního terénu (osetí travou, 
zadláždění, konstrukce vozovky apod.). 

16. Komunikaci nad železobetonovým odlučovačem je možné bez dalších opatření přejíždět těžkou nákladní 
dopravou. 
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