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Co je třeba připravit 
pro montáž čerpací technologie 

tlakové kanalizace

řídící 
automatika*

napájecí kabel
CYKY 5 x 1,5

chráničkou při montáži
protáhneme 5 kabelů*

Kabelová chránička KOPOFLEX 
minimálně o průměru 50 mm,

oblouky o poloměru 30 cm

max. 12 m

před osazením jímky je třeba 
vybetonovat dno výkopu,

dodanou jímku* usadit 
dle technologického 

postupu usazení

gravitační nátok
minimálně 1 m nade dnem jímky

do jímky usazené dle postupu 
usazení namontujeme 

kompletní čerpací technologii*

výtlak 
PE o průměru 

40 mm

* označené položky jsou součástí naší dodávky

samostatný jistič 10 A,
charakteristiky B

Umístění ovládací automatiky je možné 
např. v garáži, na chodbě, na plotě, 

v pilířku, v technické místnosti...,
případně 12-ti modulová DIN lišta 

přímo v domovním rozvaděči* 



Co je třeba aby pro montáž třífázové technologie připravil odběratel:

– do místa skříňky ovládací automatiky je třeba přivést elektro přívod z domovního rozvaděče
jištěný proudovým chráničem a samostatným jističem 10 A charakteristiky B. Přívodní kabel 5 x
1,5. Pokud v domovním rozvaděči není proudový chránič instalován, je potřeba za příplatek
objednat ovládací automatiku s proudovým chráničem.

– mezi místem, kde bude skříňka automatiky a čerpací jímkou je třeba položit kabelovou chráničku
Kopoflex průměr 50 mm. Chránička by měla mít pokud možno co nejméně zatáček,
s vyloučením ostrých zatáček (komplikovaly by protažení kabelů). Aby nebylo nutno nastavovat
kabely, je maximální vzdálenost automatiky od jímky do 12-ti metrů měřeno po kabelu.

– pokud je skříňka umisťována v interiéru, je možné se domluvit, že bude stavebníkovi dodána
zadní část skříňky předem, aby mohla být zasekána do zdi 

– před montáží by čerpací jímka měla být usazená a zabetonovaná ode dna až pod vstupy

– k jímce by měl být přiveden gravitační nátok z domu

– přípojka tlakové sítě by měla být přístupná, umístěná v nezámrzné hloubce, v případě, že
stavebník objednává donastavení potrubí, měl by být připraven výkop pro jeho položení
v nezámrzné hloubce

Naši pracovníci v rámci montáže technologie čerpací jímky provedou:

– montáž ovládací skříňky na připraveném místě

– protažení kabelů z ovládací skříňky do jímky

– kompletní montáž technologie v jímce

– napojení na jištěný přívod, uvedení do provozu

Po montáži bude zajištěna revize elektoinstalace revizním technikem.
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