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Automatická čerpací stanice - Tlaková kanalizace
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URČENÍ:
Rodinné domy

Malé provozovny

Součástí modelů ACS

ACS 1,2
4Čerpací jímka  (samonosná konstrukce)
4Plastový poklop 
4Čerpadlo (dopravní výška 10, 18m)
4Havarijní plovák
4Zpětná klapa s koulí 
4Havarijní světelná i zvuková signalizace 
4Havarijní přípojný ventil
4Vtok na přání

ACS 3
4Čerpací jímka  (samonosná konstrukce)
4Plastový poklop 
4Čerpadlo (dopravní výška 100m)
4Havarijní plovák

4Zpětná klapa s koulí 
4Havarijní přípojný ventil
4Vtok na přání

4Ovládací modul
- Automatické řízení čerpadla
- Hlášení poruchy při dosažení max. hladiny
- Hlášení poruchy v případě výpadku 
   motorového spuštěče
- Manuální ovládání pro odzkoušení čerpadla
- Motohodiny čerpadla
- Zvuková houkačka havárie 

POUŽITÍ

Čerpací stanice je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Její použití je nutné u objektů, 
jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni 
napojit klasickým gravitačním způsobem. Velikost jímky čerpací stanice a její technologické 
vystrojení je závislé na charakteru objektu, jeho vzdálenosti od veřejné kanalizace, výškovém 
rozdílu kanalizací a hodnotě průtoku. 

Pro RD je obvykle dostačující standardní varianta s jedním čerpadlem, popřípadě s jedním 
záložním. U veřejných a komerčních objektů je nutné zvolit s vyšším stupněm výbavy (min. 2 
čerpadla, samostatný napájecí zdroj, plovákový systém atd.), tak aby bylo zabráněno zaplavení 
kanalizace v případě poruchy.
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KVALITA

4

Jímky do kterých montujeme vnitřnosti tlakové kanalizace jsou vyráběny pouze z PP plastů první 
jakosti.

Přečerpávací systémy (tlakové kanalizace) dodáváme v nejvyšší kvalitě. Používáme vysoce 
kvalitní čerpadla prověřené a přímo určené pro podobné účely. Výhodou těchto čerpadel je kromě 
dlouhé životnosti i servis a náhradní díly v obchodní sítí po celé ČR. Čerpadla používané k tlakové 
kanalizaci vydrží i několik desítek let proto se nevyplatí šetřit. Plovákové spínače, ventily a 
klapky, ovládací automatika apod. spolu s čerpadlem zajišťuje bezpečný a bezobslužný provoz.
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ÚSPORA A ÚDRŽBA
Minimální náklady na provoz jsou zajištěný úspornými čerpadly.

Naše tlaková kanalizace nevyžaduje zásah a údržbu v běžném provozu.
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ACS 0
4Čerpací jímka  (samonosná konstrukce)
4Plastový poklop 
4Čerpadlo (dopravní výška 9m)

4Zpětná klapa s koulí 
4Vtok na přání
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Název Průměr 
D(mm) 

Hl.Komínku 
Va(mm) 

Hl.Nátoku 
Vb(mm) 

Hl.Odtoku 
Vc(mm) 

Hl.Desky 
Vd(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

ACS-0 950 400 Min. 700 800 1400 90 
ACS-1 1100 400 Min. 700 1100 1900 110 
ACS-2 1100 400 Min. 700 1100 1900 110 
ACS-3 1100 400 Min. 700 1100 1900 120 

 

Čerpací stanice Typ čerpadla Dopravní výška(m) Výkon (l/min) 

ACS-0 230 V / 800 W 9 250 
ACS-1 230 V / 900 W 10 300 
ACS-2 230 V / 1600 W 18 466 
ACS-3 400 V / 1100 W 80 55 

 

PARAMETRY ČERPADEL

ROZMĚRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Betonové a plastové poklopy třídy zátěže A15, B125 Nadstavec tlakové kanalizace
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Dále taky uzamykaní poklopu a GSM modul pro ACS-3, který informuje o poruše pomocí sms.
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