LEGENDA POTRUBÍ:
1.0. ... p ítoková kanalizace -napojení na venkovní kanaliz. DN 200
1.1. ... výtlak surové vody DN 80
1.2. ... nátokový len strojních eslí
1.3. ... odtok mechanicky p ed išt né vody DN 150
1.4 ... hladinový p epad aktiv. sm si
1.5. ... nátok dosazováku DN 150
1.6. ... odtok z dosazováku DN 150
1.7. ... povod ový p epad do povod. jímky DN 150
1.8. ... povod ový výtlak vy išt né vody DN 50
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8.0. ...sání a výtlak erpadla roztoku flokulantu, PE 8
8.1. ... vst ikovací ventil
8.2. ... vypoušt cí potrubí (prací vody nádrže)
9.0. ... sání a výtlak srážedla srážedla celk. fosforu, PE 8

7.0. výtlak zahuš . kalu
8.2.

2.3.

2.0. ... hlavní rozvod tlakového vzduchu DN 80
2.1. ... p ívod tlak. vzd. k aeracím nádrže denitrifikace , DN 50
2.2. ...p ívod tlak. vzd. k aeracím nádrže nitrifikace , DN 50
2.3. ... p ívod tlak. vzd. k aeracím (míchání) kalové nádrže, DN 50
2.4. ... p ívod tlak. vzduchu do mamutky vrat. kalu (MVK) , DN 20
2.5. ... p ívod tlak. vzduchu do mamutky kalu z hladiny dosazov. (MKH) DN 20
2.6. ... p ívod tlak. vzduchu do mamutky p ebyte ného kalu (MPK), DN 20
3.0. ... výtlak p ebyte ného kalu do rozd l. lenu, DN 80
3.1. ... odtok p ebyte ného kalu do KN DN 100
4.0. ... výtlak vratný kal DN 100 z mamutky MVK do roz . lenu
4.1. ... odtok vratný kal do denitrifikace, DN 100
5.0. ... výtlak kal z hladiny z mamutky MKH do rozd l. lenu DN 100
5.1. ... odbo ka DN100, pro r zná použití
6.0. ... p epad z kalové nádrže p i Hmax DN100
6.1. ... výtlak kalové vody DN 40 (flexi)
7.0 ... výtlak zahušt ného kalu k odvodn ní DN50
7.1. ... odtok kalová voda z odvodn ní DN 50
7.2. ... podlahová vpus odvodn ní podlahy do nádrže denitrif. - staveb.

FKípojka
p ípojka
na fekál
(odtah kalu)
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LEGENDA STROJ :
P01 .... ponorné erpadlo surové vody
2,2 kW/400 V , pr chodnost 76 mm
P02.... ponorné erpadlo surové vody
2,2 kW /400V pr chodnost 76 mm
P03... ponorné erpadlo surové vody -suchá reserva
pro P01, P02
P04... ponorné erpadlo interní recirkulace kalu
1,5 kW/400V, pr chodnost 76 mm
P05... ponorné erpadlo zahušt ného kalu, 1,5 kW/400V
P06... ponorné erpadlo kalové vody, 1,5 kW/400V
pr chodnost 76 mm
P07... ponorné erpadlo povod ové jímky, 2,2 kW/400V
P08... ponorné erpadlo reservní jímky, 2,2 kW/400V
P9. .. dávkovací erpadlo srážedla celk. fosforu , 0,03 kW/230V
P10 ... dávkovací erpadlo flokulantu, 0,03 kW/230\V
MVK.. mamutka vratného kalu
MKH.. mamutka kalu z hladiny
MPK... mamutka p ebyte ného kalu
M01... míchadlo ponorné denitrifikace 1,5 kW/400 V
M02 ... míchadlo zásobníku roztoku flokulantu, 0,12kW/400V
DM 01.. dmychadlo, 2,2 kW/ 400V hlavní
DM 02.. dmychadlo, 2,2 kW/400V záložní+ míchání kalovénádrže
AE1 ... jemnobublinná aerace nádrže denitrifikace
AE2 ... jemnobubl. aerace nádrže nitrifikace
AE-S ... aerace kalové nádrže (míchání)
OŽ ..... odtokový žlab dosazováku s nornými st nami

RESERVNÍ JÍMKA (RJ)
38,44 m3

HK

DENITRIFIKACE
(D)
23,50 m3

HR... esle hrubé ru ní- koš vysunovací
SJ ... esle strojní vyhrabovací 10 l/sec
ZF .... zásobník roztoku flokulantu (300 lit)
ZS .... zásobník srážedla celk. fosforu ( 3m3)
OV ... ochranná vana záchytná 300 lit
FK ... koncovka na p ipojení fek. vozu
ZS ... zásobník srážedla fosforu dvoupláš ový
RM
RM1
TJ ...
EV1 ...

elektrorozvad strojních eslí
technologický elektrorozvad
ídící a telemetrická jednotka
kohout s elpohonem-mamutka kalu z hlad.
230V/25W
EV2 ... kohout s elpohonem- aerace denitrifikace
230V/25W
EV3 ... kohout s elpohonem - aerace kalové nádrže
(230V/25W)
EV4 ... kohout s elpohonem- záskok dmychadla DM1
EV5... deskové šoupátko povod ové s elektropohonem
EV6 ... kohout s elektropohonem - mamutka p erbyte ného kalu
PI ...
induk ní pr tokom r - m ení pr toku
Q .......... plovákové spína e hladinové
MK...
indku ní idlo stavoznaku

HK

LEGENDA- M

HK

NITRIFIKACE (N)
42,65 m3

DOSAZOVÁK (DN)
29,39 m3

POVOD OVÁ
ERPACÍ JÍMKA
(P J) 29,68 m3

ENÉ VELI INY A ÍZENÍ:

L - hladinové idlo - spínání dle nastavené úrovn
S - spínání
A - signalizace max./min. hladiny
H- ru ní spínání
K- asování provozu
Z - nouzový režim (st ídání, soub h)
Ox- m ení koncentrace rozp. kyslíku
T - m ení teploty
C - ízení ídící jednotkou podle m ené veli iny - Ox, hladina, blokace
chodem jiíného za ízení
RM - ízení samostatnou ídící jedntokou strojních eslí
RMO - ízení samostatnou ídící jednotkou odvodnova e kalu
Všechny motory ponorných epadel mají vesta ná idla pro blokaci
i p eh átí a p i pr saku vlhkosti do vinutí.
Všechna za ízení . vyjma strojních eslí jsou ízena
z ídící jednotky RJH istírny .
Dálkový p enos dat a limitních stav z istírny pomocí sít GPRS/GSM
na server uživatele.
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