Pokyny pro užívánía provoz tlakové kanalizace PRESSKAN@
Popis zařízení:

ď

Čerpadlo PRESSKAN@ - l%'NP-s se sestavou armatur
Toto zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu. Prováděna je pravidelná kontrola a zíkladní
údržba- osříkání od nečistot vždy l xza2 - 3 měsíce v závislosti na provozních
podmínkách (při větším znečištěníje ťeba interval čištěnízkrátit).

B/ Skříň ovládací automatiky THS se snímačihladin
Základní prvky ovládací skříně

- ABB FH 204
_ HHV (LG - 02N)
_ ABB MS 116

-

proudový chránič (hlavní rrypínač)
vyhodnocovací jednotka hladinových snimačů
motorový spouštěč

Popis činnosti

Zařizeni se uvede do provozu sepnutím proudového chriirriče (ovládaci páčka nahoře).
Připojení k síti je signalizováno rozsvícením žlutékontro|ky na modulu HHV.
Při hladině na úrovni homi sondy dojde k zapnutí čerpadla, cožje signalizoviino
rozsvícením zelené kontrolky na modulu HHV, Po vyčerpánína nastavenou uroveň hladiny
tj, po výšku dolní sondy dojde k vypnutí čerpadta a kontro|ka na modulu HHV svítíopět
pouze žlutá. Chod čerpadla je tak automaticky fizen v rozsahu nastavení snímacíchsond.

Svítí-ličervená kontrolka ,,Horní hladina" na modulu HHV trvale, došlo k zaplavení
šachty. V tomto případě je nutné provést vizuílníkontro|u čerpacíjímky,zda klesá hladina,
Pokud tomu tak není, je nutno zavolat odbomý servis. Pfi režimu čerpá,rrí není krótkodobé
rozsvícení červenékontrolky ,,Horní hladina* poruchovým stavem.
V pfipadě přetíženíčerpadla nebo výpadku některé z napájecích fází dojde k automatickému
vypnutí motorového spouštěče, což je signalizováno rozsvícením červenékontrolky
,,Motorový spouštěč" modulu HHV. V tomto pňpadě je nutné znovu zapnout motorový
spouštěč po předchozí kontrole sítě (všechny tři ftíze musi b;/t pod napětím). Pokudje sít'
v pořádku a došlo k opětovnému vypnutí motorového spouštěče,je nutné zavolat odbomý
servis.

Význam

si

qnalizačníchkontrolek

Kontrolka na modulu HHY - LG-O2N

žluá

- zařízení je pod napětím

zelená

- chod čerpadla (uroveň zapínacíhladiny)

červená Homí hladina (trvale)
červená Motorový spouštěč

- šachta zaplavena
- poruchový stav čerpadla, motorový

spouštěč vypnut

Závady. jejich příčinya odstranění
Nesvítíž|utá kontrolka
modulu HHV

vypnut proud. chránič
vypnut jistič přívodu

Svítíčervená kontrolka,,Motorov,ý
spouštěč" modulu HHV

vypnout mot. spouštěč
mot. spouštěčneustiile
vypíná (porucha motoru)

svítítrvale červená kontrolka
,,Homí hladina" modulu HHV

poškozené čerpadlo
zaplavená šachta

Vypíná proudový chránič

vadný chrt{ttič
poškozená izolace

motoru nebo vodičů

běží,ale neubývá vody
v čerpacíšachtě nebo čerpá

porucha Čerpadla

velmi malé množstvívody

přerušena nebo zkatována
některá flize vinutí motoru

Obecné ásady používánítlakové kanalizace:

Čerpacíšachtaje určena pouze pro splaškové vody z domácností,
V ádnem prípadě nelze ivádět do čerpacíšachty deštbvévody, tukové vody, odpady
z hospodri,řských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod.
Rovnižle řeia ramezii móžnosti vniknutí písku, hlíny,textilií,kovů, skla, dámských hygienických
potřeb, iuchých plen, hygienických ubrousků na báai netkaných textilií, apod. do čerpacíšachty.

VZeane.piipuáenelzevhazovatdočerpacíšachtyruznýodpadpootevřeníjejíhop9_kl9.p,...
a manipulouai se

,ařízením uvnitř čerpacíšachty (kulový kohout, čerpadlo, snímačehladin, kabely).

skříň ovládací automatiky je chráněna před zísahem dojejí instalace plombováním.,proto v případě
poruchy manipulujtejen s irvky přístupnými po otevření jejích dvířek dle výše uvedených instnrkcí.
ie_ti ve voae iuysené mnoiswí minerálů, je ťeba při provádění kontroly a údržby provádět
čištěnínerezov,ých hrotů snímačůhladin od usazeného vodního kamene,
(Čemadlo. WDnuto) a Dři
Je nezb}.tně nutné zařízení uvnitř čerDacíšachtv Dři úrovni minimální hladinv
hlavním u.,noínaěi omÝt proudem vodu minimálně l * za 2_ 3 měsíce v áuislosti na

wpnFm

charakteru znečištěníodpadních vod.

jeho
veškerépráce na zařízeni uvnitř čerpacíšachty provádět při vypnutém hlavním vypínači a
zajištění před neoprávněnou manipulací!

zjistí_li se při obsluze ávada na elektňckém zsřizenim okamžitě jej vypněte a zavolejte
provozovatele zařizení !

v připadě poruchy

z.ařízeni se pokuste nejdříve řidit in§trukcemi pro odstranění poruch

volejte provozovatele zaíízení.
1zapnutí jistícich prvků), pokud bude toto neúčinné,

