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D�kujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás p�ed 
uvedením do provozu o p�e�tení tohoto Návodu pro montáž a obsluhu. 
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Tento návod k obsluze a montáži platí pro �erpací jímky HCP 1100. V tomto 
návodu jsou uvedeny pokyny nezbytné pro správné provozování, obsluhu, údržbu, 
bezpe�nost provozu apod.  

Nedovolené zásahy do za�ízení, event. nespln�ní požadovaných pokyn� má za 
následek ztrátu záruky. 

Manipulujte s jímkou opatrn�. Zkontrolujte, jestli dodané položky odpovídají 
dodacímu listu a ujist�te se, že jste obdrželi všechny sou�ásti za�ízení. Prov��te, 
zda nedošlo k poškození p�i p�eprav�. Pokud zjistíte závadu, ihned s dopravcem 
zaevidujte p�íslušné poškození. 

1.0 VŠEOBECNÉ POKYNY 
1.1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

Tento návod k obsluze a montáži platí pro �erpací jímky HCP 1100 jako celek. 
Sou�ástí dokumentace jímky však musí být i provozní a montážní p�edpisy 
samostatných komponent a to zejména: 

- Provozní a montážní p�edpis pro použitá �erpadla 

- Provozní a montážní p�edpis pro rozvad�� (je-li použit) 

1.2. POUŽITÍ 
�erpací jímky HCP 1100 jsou ur�eny pro podzemní shromaž�ování a �erpání 
odpadních vod ze samostatn� stojících rodinných �i obytných dom�, rekrea�ních 
st�edisek, pr�myslových a chemických provozoven, kde pr�tok nep�esáhne 5 l/s (u 
jednoho �erpadla) resp. 8 l/s (u dvou �erpadel).  

Charakter �erpaného média je t�eba zohlednit volbou vhodného typu �erpadla – viz. 
Provozní a montážní p�edpis �erpadla. 

P�i �erpání t�chto vod do ve�ejné kanalizace nesmí být p�ekro�eny koncentra�ní 
limity zne�išt�ní stanovené kanaliza�ním �ádem místního provozovatele vodovod� 
a kanalizací. V p�ípad� p�ekro�ení t�chto limit� vzniká i pot�eba �ast�jšího �išt�ní 
jímky a vystrojení. 

Dovolený rozsah pH �erpané kapaliny – podle použitého �erpadla. 

Jímka není ur�ena k jímání a �erpání olej� a tuk� – tyto p�sobí komplikace p�i 
provozu a �išt�ní jímky. 

Jímka není ur�ena k �erpání ho�lavin, ropných produkt� a pro umíst�ní v zón� 
s nebezpe�ím výbuchu. 
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2.0 BEZPE�NOST 
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet b�hem  
instalace, provozu a údržby �erpací jímky. Bezpe�nostní pokyny pro ostatní 
za�ízení (�erpadlo, rozvad��) jsou uvedeny v samostatných návodech k obsluze.  
Je nevyhnutelné, aby p�íslušní odpov�dní pracovníci a obsluhující osoby si p�ed 
zahájením instalace a uvedením do provozu d�kladn� pro�etli všechny zmín�né 
návody. Je rovn�ž nutné, aby návody k obsluze byly v míst� instalace �erpací 
jímky neustále k dispozici. Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné 
bezpe�nostní pokyny uvedené pod tímto základním bodem pro bezpe�nost, ale 
také veškeré specifické bezpe�nostní pokyny, uvedené pod ostatními základními 
body.  

Bezpe�nostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by 

mohlo vést k ohrožení bezpe�nosti, jsou ozna�eny symbolem , nebo 

v p�ípadech zahrnujících elektrickou bezpe�nost symbolem .     

Bezpe�nostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z d�vodu bezpe�ného provozu 
�erpací jímky a  ochrany samotného za�ízení, jsou zna�eny náv�stím: 

2.1. SOUHRN D�LEŽITÝCH UPOZORN�NÍ 
kterých je nutno dbát p�i manipulaci a používání jímek 

                 
2.1.1. P�i veškeré manipulaci, použití, zapojení, údržb�, opravách, kontrolách a 

revizích je nezbytné respektovat platné národní p�edpisy a normy. 

2.1.2. Zapojení �erpadla, plovák� a rozvad��e provád�jte podle samostatných 
návod� k t�mto za�ízením. 

2.1.3. U �erpadla s integrovaným plovákovým spína�em je kabel plovákového 
spína�e zkrácen p�ichycením k �erpadlu tak, aby nedocházelo k zachytávání 
plováku na okolním za�ízení jímky. Toto p�ichycení musí být zachováno. 

2.1.4. Veškeré spínací a �ídící p�ístroje (rozvad��e, jisti�e apod.) musí být vhodn� 
umíst�ny a zajišt�ny proti zaplavení. 

2.1.5. Všechny kabelové pr�chodky musí být �ádn� dotaženy. 

2.1.6. P�ipojení nátokového a výtla�ného potrubí musí být vodot�sné. 

2.1.7. Za mrazu nenechávejte otev�ený poklop jímky. 

2.1.8. Pokud je poklop jímky otev�en, zajist�te okolí vstupu tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osoby �i zví�ete do jímky.  

2.1.9. Nevhazujte do jímky pevné �ásti jako písek, listí, v�tve, hadry apod. M�že dojít 
k poškození �erpadla, p�ípadn� k ucpání výtla�ného potrubí. 

2.1.10. Nevylévejte do odpadu tuky, oleje a podobné látky, které mohou vytvá�et 
shluky p�ípadn� se nabalovat na za�ízení jímky. 
 

�����

POZOR 

POZOR 
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3.0 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
�erpací stanice HCP 1100 jsou baleny pro p�epravu následovn�: 

- Kompletní �erpací jímka v�etn� �erpadla (�erpadel), plovák� (pokud je dodaný 
typ obsahuje), spoušt�cího za�ízení, armatur a potrubí. �erpadlo (�erpadla) a 
plováky jsou zajišt�ny proti pohybu p�i manipulaci. Závitové p�ipojení 
výtla�ného potrubí a hrdlo vtoku je chrán�no proti poškození a vniknutí cizích 
�ástic krytem. Tyto kryty odstra�te teprve až p�i vlastním p�ipojování potrubí. 
Jímka je dodávána s p�epravním krytem vstupního hrdla – doporu�ujeme po 
dobu montáže ponechat na hrdle jímky jako ochranu proti vniknutí cizích t�les.  
Kryt pro p�epravu není pochozí ! 

- Samostatné elektrop�íslušenství (nap�. rozvad��) 

Výše uvedené balení je standard, který se m�že podle individuálních požadavk� 
zm�nit. 

�erpací jímku je možno skladovat a p�epravovat na palet� pouze ve 
vertikální poloze. Musí být pevn� ukotvena, aby se nep�evrátila nebo 
neodvalovala. 

P�i manipulaci musí být zajišt�no �erpadlo a plováky proti pohybu, proto 
se odstran�ní zajiš�ovacích obalových prvk	 musí provád�t až po 
usazení jímky.  
Jímka je samonosná a je možná manipulace pomocí schválených a 
nepoškozených záv�sných nebo vázacích prost�edk	 o nosnosti vyšší 
než je hmotnost �erpací jímky.  
S jímkou je možno manipulovat pouze ve vertikální poloze! 
S ohledem na hmotnost �erpací jímky je možná ru�ní manipulace za 
ú�asti p�íslušného po�tu osob. Nedoporu�uje se, aby ru�ní manipulaci 
provád�ly ženy. 

K zav�šení �i manipulaci nesmí být používány výstupy pro p�ipojení 
nátoku, výtla�ného potrubí, hrdla kabelových vývodek a kabely. Nesmí 
být rovn�ž poškozeny ochranné kryty t�chto prvk	. 

P�i delším skladování jímky je t�eba : 
• prov��it funkci uzavíracího, proplachovacího a zp�tného ventilu 
• prov��it, zda nedošlo k poškození kryt� nátoku a výtlaku, a zda nedošlo 

k vniknutí cizích t�les do jímky, p�ípadn� potrubí. 
 

Samostatná �erpací jímka m�že být skladována p�i teplotách v rozsahu +1°C až 
+70°C.  

Podmínky pro skladování, p�epravu a manipulaci s ostatními komponenty jsou 
uvedeny v samostatných návodech. 

 

 

 

POZOR 

POZOR 

POZOR 
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4.0 PARAMETRY A ZNA�ENÍ JÍMEK 
4.1. KLÍ� PRO ZNA�ENÍ JÍMEK 

 Velikost jímky Uspo�ádání 
jímky 

Typ �erpadla 

 HCP 1100E    E 3 2 A 1 2 32GF21.2F 
 

        

Jímka o pr�m�ru 1100mm: 
C – centrický vstup do jímky 
E – excentrický vstup do jímky 

       

Interní ozna�ení varianty polotovaru jímky       
3 – výška válcové �ásti jímky cca 1,5m 
5 – výška válcové �ásti jímky cca 1,8m      

0 – jímka bez vstupního hrdla 
2 – výška vstupního hrdla jímky cca 0,5m  
      (vnit�ní pr�m�r cca 0,6m) 

    

A – jímka osazená jedním �erpadlem s integrovaným plovákem 
B – jímka s externími plováky    

1 – jímka s jedním �erpadlem 
2 – jímka se dv�ma �erpadly   

1 – spoušt�cí za�ízení T2-50 
2 – spoušt�cí za�ízení TOS-50C 
3 – spoušt�cí za�ízení TOS-50C SUS304 (nerezové) 
4 – spoušt�cí za�ízení TOS-50D 

 

Typ �erpadla – viz.kap. 4.4. 
 
4.2. VÝROBNÍ ŠTÍTEK 

 
HCP 1100E E32 A12 – typ jímky 
2008001 – výrobní �íslo jímky 
                  po�.�íslo 
            rok výroby 
126 kg – hmotnost jímky v�. �erpadla(-del) 
32GF21.2F – typ �erpadla 
230 V – provozní nap�tí �erpadla 
1 ks – po�et instalovaných �erpadel 
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4.3. TECHNICKÉ PARAMETRY JÍMEK 
Pr	tok a dopravní výška jsou dány použitými typy �erpadel (viz samostatný 
návod �erpadel). Maximální pr�tok pro jímky HCP 1100 �iní 5 l/s (jedno �erpadlo) 
p�ípadn� 8 l/s (dv� �erpadla). 

Celkový objem pracovního prostoru jímky (rozší�ená �ást bez vstupního hrdla) je 
1,02 m3 pro jímky HCP 1100E a 1,49 m3 pro jímky HCP 1100C. 

Pracovní objem – závisí na nastavení plovákových spína�� a délce jejich kabel�. 
U �erpadel s integrovanými plováky je pracovní objem závislý na zapínací a 
vypínací hladin� pro daný typ �erpadla. 

Maximální nastavitelný pracovní objem pro standardní provedení jímky je: 
HCP 1100E:  
0,51m3 - p�i HZ=840mm a HV=180mm ode dna nádrže, kde HZ=840mm odpovídá 
úrovni spodní hrany nátokového potrubí p�i standardní výšce navrtávky (viz. obr.). 
HCP 1100C: 
0,57m3 - p�i HZ=860mm a HV=180mm ode dna nádrže, kde HZ=860mm odpovídá 
úrovni spodní hrany nátokového potrubí p�i standardní výšce navrtávky B (viz.obr.). 
U jímky HCP 1100C lze volbou výšky p�ipojení nátokového potrubí dosáhnout 
pracovní objem až 0,77m3. 

Orienta�ní hmotnosti vystrojené jímky v�etn� p�epravního víka bez �erpadla: 
A11 – 78 kg 
A12, A13 – 90 kg 
B11 – 82 kg 
B12, B13, B14 – 92 kg 
B22, B23, B24 – 115 kg 

4.4. SAMOSTATNÉ PLOVÁKOVÉ SPÍNA�E 
Technické parametry-popis: 
Plovák - typ FS2 - je vodot�sné pouzdro zav�šené na kabelu. Uvnit� pouzdra je 
kuli�ka a mikrospína�. Pouzdro plováku, držák mikrospína�e, vedení kuli�ky a 
záv�s jsou vyrobeny z polypropylenu, t�sn�ní je provedeno pryžovými kroužky. 

Jmenovité nap�tí: 230 V Hmotnost plováku: 1,3 kg 
Jmenovitý proud: 2 A =, 5 A ~ Životnost: cca 12000 sepnutí 
Krytí: IP 68 Max.hloubka ponoru: 8 m 

Standardní nastavení samostatných plovákových spína�	: 
(tyto hodnoty jsou p�ibližné a nutno je doladit podle pot�eby konkrétní aplikace) 

HCP 1100E: 
HV = 130 mm, HZ = 600 mm, HA = 800 mm – jedno �erpadlo 
 (pracovní objem 0,36m3) 

HCP 1100C: 
HV = 180, HZ1 = 500 mm, HZ2 = 700 mm, HA = 860 mm – pro dv� �erpadla 
(pracovní objem 0,57m3) 
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4.5. �ERPADLA PRO JÍMKY HCP 1100 
Stru�ná charakteristika Typ �erpadla Nap�tí Spoušt�cí 

za�ízení 
AL-05 (F) 
AL-21 (F) 

 AL – drenážní �erpadla ur�ená pro �erpání 
mírn� zne�išt�ných deš	ových a drenážních 
vod. AL-22 

230/400V 

BF-05AU (F) 
BF-21AP (F)  BF – kalová �erpadla ur�ená k �erpání 

odpadních a splaškových vod. BF-21AU (F) 
230/400V 

T2-50 
nebo 

TOS-50C 
(dv� �erp.) 

AF-04U2 
AF-08U2 

TOS-50C 

AF-04U4 

 AF – kalová �erpadla robustní litinové 
konstrukce s velkou pr�chodností ur�ená 
p�edevším pro �erpání odpadních vod. 

AF-08U4 

400V 
TOS-50D 

32GF21.2 (F) 230/400V 
32GF21.5 
32GF22.2 

TOS-50C 

50GF22.2 

 GF – kalová �erpadla robustní litinové 
konstrukce s �ezacím za�ízením ur�ená 
k �erpání odpadních vod s obsahem vláknitých 
látek a m�kkých p�edm�t� neabrazivního 
charakteru. 50GF23.7 

400V 
TOS-50D 

SS-05A (F)  SS – drenážní celonerezová �erpadla k �erpání 
agresivních mírn� zne�išt�ných vod. SS-21A (F) 

230/400V 

SF-05AU (F)  SF – kalová celonerezová �erpadla k �erpání 
agresivních odpadních vod a kal�. SF-21AU (F) 

230/400V 

TOS-50C 
SUS 304 

(F) za ozna�ením typu �erpadla znamená, že je �erpadlo vybaveno integrovaným 
plovákovým spína�em hladiny (varianta jímky A). 
Napájecí nap�tí :  230V - jednofázové 

400V – t�ífázové 

 
Bližší informace k jednotlivým �erpadl�m naleznete v p�íslušných Návodech k obsluze a 
na www.k-h.cz. 
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5.0 TECHNICKÝ POPIS 
�erpací jímka HCP 1100 je vodot�sná monolitická �erpací šachta o vn�jším 
pr�m�ru 1100 mm a výšce 2 m. Veškeré prostupy kabel� a potrubí st�nou jímky 
jsou zat�sn�ny pr�chodkami. 

�erpací jímky HCP jsou zhotoveny z materiálu PE-HD s minimální tlouš	kou st�ny 
8 mm. Jímka je opat�ena výztužnými prolisy, díky kterým je samonosná a není 
t�eba p�i instalaci jímku celou obetonovat. 
Minimální hustota materiálu jímky je 925 kg/m3 dle �SN EN ISO 1183-1. 
Minimální kruhová tuhost min 0,7 kN/m2 do 1 m a 2,0 kN/m2 1-6 m. 

Použitý materiál PE-HD je zárukou mimo�ádné chemické a mechanické odolnosti 
jímky a dlouhodobé životnosti. 

Výtla�né potrubí je provedeno z materiálu PVC v�etn� armatur. Jednotlivé díly jsou 
spojeny lepením p�ípadn� závity a p�evle�nými maticemi z d�vodu oprav a �išt�ní. 
T�snost výtla�ného potrubí je v míst� pr�chodu st�nou jímky je zajišt�na 
pr�chodkou s plochým t�sn�ním.  

Patní koleno spoušt�cího za�ízení je p�ipevn�no do zesíleného dna jímky 
šrouby. P�i p�ípadné vým�n� nerezových kotevních šroub� použijte šrouby 
stejné délky – p�i dotahování pozor na proražení dna jímky! 

�et�z spoušt�cího za�ízení a kabely jsou zav�šeny na držáku kabel� v míst� 
vstupního hrdla jímky. 

Samostatné plovákové spína�e jsou uchyceny na nerezovém �et�zu a slouží pro 
ovládání �erpadla (�erpadel) podle hladiny v jímce. 

Plovákový spína� nesmí být použitý tam, kde hrozí nebezpe�í 
mechanického nebo chemického poškození vodi�e, nebo pouzdra 
spína�e! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

POZOR 

POZOR 
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5.1. �EZ JÍMKOU S JEDNÍM A SE DV�MA �ERPADLY 
Jímka HCP 1100E E32 B11 s jedním �erpadlem a spoušt�cím za�ízením T2-50: 
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Jímka HCP1100C B50 B22 se dv�ma �erpadly se spoušt�cími za�. TOS-50C: 
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5.2. POPIS A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH �ÁSTÍ 
Poz. Název Materiál 

1  �erpací jímka HCP 1100 PEHD 
2  Nepochozí víko PEHD 
3  �erpadlo dle použitého typu �erpadla 
4  Patní koleno dle použitého typu spoušt�cího za�. 
5  Spoušt�cí hák dle použitého typu spoušt�cího za�. 
6  Vodící ty�e (trubky) nerez 
7  Horní držák vodicích ty�í dle použitého typu spoušt�cího za�. 
8  Spoušt�cí �et�z nerez 
9  Plovák + kabel PP + silikon 

10  Zp�tná kulová klapka PVC 
11  Kulový kohout PVC 
12  Kulový kohout (proplachovací) G1“ vn�jší PVC 
  Vtok DN150 + manžeta PEHD + pryž 
  Výtla�né potrubí a prvky PVC 

 
HA – havarijní hladina 
HZ – zapínací hladina (u jímky se dv�ma �erpadly HZ1 a HZ2) 
HV – vypínací hladina 
GI – p�ipojení výtlaku G2“ (jímka s jedním �erpadlem) 
GII – p�ipojení výtlaku G2½“ (jímka se dv�ma �erpadly) 

0° Osa výtla�ného hrdla 
240° Standardní úhel p�ipojení nátokového hrdla. V p�ípad� požadavku na jiný 
úhel p�ipojení nátoku (30°, 120°, 150°, 210°, 300°, 330°) je t�eba tento specifikovat 
v objednávce. Dále je možné objednat jímku bez instalovaného nátokového hrdla 
s tím, že si zákazník provede navrtání a instalaci nátokového hrdla sám.  

U jímek HCP 1100C jsou 3 možné výšky instalace nátokového hrdla – na obr. 
ozna�ené A, B a C. Doporu�ujeme dodržet výškovou pozici nátokového hrdla dle 
standardu. 

Popis funkce: 

�erpadlo lze vytahovat a spoušt�t do jímky bez nutnosti vstupu �i demontáže uvnit� 
jímky. �erpadlo s p�išroubovaným spoušt�cím hákem spoušt�jte pomocí �et�zu 
tak, aby bylo vedeno vodícími trubkami. Dole dosedne na patní koleno p�ipevn�né 
ke dnu nádrže. Spoušt�cí hák (na �erpadle) a patní koleno jsou opat�eny hladkou 
kovovou p�írubou a klínem, který spole�n� s vlastní hmotností �erpadla zajistí 
ut�sn�ní tohoto spoje. Není zde použito žádné další t�sn�ní (pryžové apod.). 

U jímky s jedním �erpadlem za provozu tla�í �erpadlo kapalinu p�es zp�tnou 
kulovou klapku dále do kanalizace. P�i vypnutí �erpadla zp�tná klapka zabrání 
zp�tnému toku kapaliny do jímky.  

U jímky se dv�ma �erpadly za chodu 1.�erpadla zamezuje zp�tná klapka 
2.�erpadla pr�toku �erpané kapaliny zp�t do jímky a naopak. Pokud hladina 
v jímce dále stoupá další plovákový spína� (HZ2) zapne i 2.�erpadlo a �erpadla 
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b�ží paraleln� do spole�ného výtlaku. Po vypnutí �erpadel zp�tné klapky na obou 
v�tvích zabrání zp�tnému pr�toku kapaliny do jímky. 

Uzavírací kulový kohout (poz.11) zamezení zp�tného pr�toku kapaliny p�i oprav� 
nebo �išt�ní zp�tného kulového ventilu (ventil�), a dále p�i proplachování 
výtla�ného potrubí tlakovou vodou. Za normálního provozu je tento kohout pln� 
otev�en. 

Proplachovací kulový kohout (poz.12) slouží k propláchnutí výtla�ného potrubí 
sm�rem do kanalizace tlakovou vodou v p�ípad� ucpání potrubí. Maximální tlak pro 
proplachování je 5bar. P�ipojení na hadici s tlakovou vodou je G1“ vn�jší. P�i 
proplachování potrubí je nutné uzav�ít kulový kohout (poz.11). Proplachovací 
kulový kohout je za normálního provozu uzav�en a otevírat se smí pouze p�i 
proplachování výtla�ného potrubí. 

Samostatné plovákové spína�e FS2 (poz.9) slouží pro ovládání �erpadla 
(�erpadel) a pro hlášení havarijní hladiny (HA).  

Funkce: p�i vzestupu p�ípadn� poklesu hladiny se p�sobením vztlaku plovák 
p�eklopí a mikrospína� sepne �i rozepne kontakty. Rozdíl hladin je 160 až 180mm. 

Pro zapojení plovákových spína�� je nutné použít ovládací rozvad��, který 
zabezpe�í zapínání a vypínání �erpadla (�erpadel). Standardn� jsou plovákové 
spína�e použity s krátkým ukotvením k �et�zu – jako sondy – v rozvad��i zapojeno 
na sondy! 

Plovákový spína� je ur�en pro provoz v kapalinách s možným zne�išt�ním pevnými 
�ásticemi o hustot� 1000÷1400 kg/m3 v rozmezí teplot +1°C až +70°C. Plovák lze 
použít pro všechna média v��i kterým je materiál plováku a kabelu odolný. 
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6.0 INSTALACE 
6.1. USAZENÍ JÍMKY 

 

�erpací jímka musí být usazena na vodorovnou vyrovnávací plochu, tvo�enou 20 
cm silnou vrstvou št�rkopísku zhutn�nou na cca 90% Ps, nebo 10 cm silnou 
betonovou desku. Vyrovnávací plocha musí p�esahovat okraj (obrys) dna jímky 
minimáln� o 15 cm. 

Pokud je v míst� osazení hladina spodní vody nad základovou spárou, je 
nutno ji snížit tak, aby veškeré práce byly provád�ny bez p�ítomnosti spodní 
vody. 

P�ed osazením dna na vyrovnávací plochu je nutné ji pe�liv� vyrovnat a betonovou 
plochu o�istit. 
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Po osazení jímky je nutné napojit nátokové a výtla�né potrubí (vlastní p�ipojení 
viz.kap.6.2.) :  

- Standardn� dodávané hrdlo pro nátokové potrubí je DN150 a je vybaveno 
t�sn�ním pro p�ipojení PVC trubky DN150. 

- Výtla�né potrubí je zakon�eno vn�jším závitem G2“ (jímka s jedním 
�erpadlem) a G21/2“ (jímka se dv�ma �erpadly). Pro p�ipojení na výtla�nou PE 
trubku je vhodné použít p�echodový kus ø50-G2“ nebo ø63-G2“ (jedno 
�erpadlo), p�ípadn� ø75-G21/2“(dv� �erpadla). 

Pokud není v míst� instalace jímky spodní voda, je možné šachtu obsypat dob�e 
zhutnitelným nesoudržným materiálem nap�. št�rkopísek, písek, prosívkou 
vhodných vlastností apod. Obsypávání a hutn�ní je t�eba provád�t po max.30cm 
vrstvách. Míra hutn�ní je stanovena na min. 85% Ps. Hutn�ní je t�eba provád�t 
šetrn�, výhradn� s použitím lehké mechanizace. 

V místech s výskytem spodní vody je t�eba uložit jímku na betonovou desku, 
spodní �ást jímky obetonovat do výšky min. 0,5 m a následn� provést hutn�ný 
obsyp. 

Chráni�ku(y) na kabely zasunout do hrdla(hrdel) nava�eného(ných) na jímce. 
Vnit�ní pr�m�r hrdel pro chráni�ky kabel� je 75 mm. 

P�ed zasypáním p�ípojek potrubí a chráni�ek kabel	 je nutné provést 
kontrolu t�snosti spoj	 ! 

Ochranné obaly a kryty vstup	 do jímky ponechte na míst� až do vlastní 
montáže potrubí �i chráni�ek. Víko hrdla ponechte na jímce a 
sundávejte pokud je to nezbytn� nutné. Neodstra
ujte obalový materiál 
zajiš�ující �erpadlo (�erpadla) a plováky uvnit� jímky dokud není 
ukon�ená manipulace s jímkou 

P�i obsypu a hutn�ní je t�eba zejména dát pozor na: 

- aby nedošlo vlivem nepravidelného hutn�ní k vyboulení st�ny jímky 

- aby nedošlo p�i hrubém obsypu, zejména p�i strojním zahrnování, k posunutí 
jímky a tím k poškození p�ipojených potrubí a chráni�ek p�ípadn� vlastní jímky 

- nedostate�né hutn�ní zp�sobuje nadm�rné pozd�jší sedání a m�že být 
v budoucnu zdrojem poruch, p�ípadn� dalších náklad� na úpravu terénu. 

V p�ípad� osazení šachty do nepojížd�ného terénu provést obsyp a hutn�ní šachty 
až do úrovn� nivelety terénu. V tomto p�ípad� je možné jímku osadit poch�zným 
plastovým poklopem bez nutnosti použití roznášecí desky. 

Pokud je jímka osazována do terénu, kde se p�edpokládá vyšší zatížení 
nap�.dopravou, je bezpodmíne�n� nutné nad šachtou instalovat betonovou 
roznášecí desku. Roznášecí deska m�že být zhotovena na míst� tak, že na 
zhutn�nou plochu nad jímkou se provede betonáž desky s armováním. Základním 
požadavkem na roznášecí desku je p�esah desky minimáln� 20 cm za p�dorys 
jímky. Lze použít i vhodnou prefabrikovanou desku. 

 

POZOR 
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6.2. P�IPOJENÍ POTRUBÍ 
 
P�ipojení nátokového potrubí: 

Vstupní hrdlo je opat�eno t�snícím kroužkem pro nasunutí PVC odpadní roury 
DN150. P�i montáži zkontrolujte, zda t�snící kroužek sedí v drážce po celém 
obvodu. �elo nasouvané trubky musí být rovné a vn�jší hrana zkosená tak, aby 
nedošlo k poškození t�sn�ní v hrdle. P�ed zasouváním trubky do hrdla je nutné  
konec trubky a t�snící kroužek v hrdle lehce nat�ít mazadlem. 

Pokud je hrdlo dodáno na požadavek zákazníka zvláš	, je nutné vy�ezat ve st�n� 
jímky otvor o pr�m�ru 170 mm a za�istit ot�epy. Vložit do otvoru gumovou 
manžetu, na vnit�ním pr�m�ru ji nat�ít mazadlem a nasunout hrdlo nátoku až po 
osazení.  
Doporu�ujeme dodržet výšku osy hrdla dle standardního provedení jímky – viz. 
kap.5.1. 

P�ipojení výtla�ného potrubí: 

Pro p�ipojení na výtla�nou PE trubku je vhodné použít p�echodový kus ø63-
G2“(jedno �erpadlo), p�ípadn� ø75-G21/2“(dv� �erpadla).  
Tento p�echodový kus našroubujte na vn�jší závit výtla�ného potrubí a závit 
zat�sn�te vhodným materiálem (teflonová páska apod.). Z p�echodového kusu 
sundejte p�evle�nou matici a lehce nat�ete t�sn�ní mazadlem. Konec výtla�né PE 
trubky zkra	te na odpovídající délku. �elo PE trubky musí být rovné a vn�jší hrana 
zkosená tak, aby nedošlo k poškození t�sn�ní v hrdle. Je dobré odstranit ot�ep a 
zkosit hranu i na vnit�ním pr�m�ru PE trubky – sníží se tím možnost zachycení 
vláknitých látek na ostrém p�echodu. Nasa�te p�evle�nou matici a nasu�te 
výtla�nou PE trubku. Poté pevn� dotáhn�te p�evle�nou matici.  

P�i dotahování p�echodového kusu na závit a p�i dotahování p�evle�né 
matice je nutno p�idržet PVC konec trubky tak, aby nedošlo k pooto�ení 
PVC výtla�ného potrubí, p�ípadn� povolení pr	chodky.  
Po p�ipojení výtla�ného potrubí zkontrolujte dotažení pr	chodky 
výtla�ného potrubí st�nou jímky, p�ípadn� dotáhn�te (nutno podržet 
zevnit� jímky, aby se sestava výtlaku neotá�ela). 

P�i montáži nátokového a výtla�ného potrubí je nutné v maximální možné mí�e 
dodržovat �istotu spojovaných sou�ástí. Výrazn� se tím sníží riziko net�snosti 
spoj�. 

7.0 P�IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 
7.1. �ERPADLO 

P�ipojení k elektrické síti a kontrolu tohoto p�ipojení musí provést odborník 
a musí vyhovovat platným národním p�edpis	m a normám. 
P�ipojení �erpadla je podrobn� popsáno v samostatném návodu pro 
�erpadlo a návodu pro rozvad�� (pokud je sou�ástí dodávky). 
Elektrické spojky neumis�ujte pod vodní hladinu – hrozí nebezpe�í 
elektrického zkratu ! 
 

POZOR 
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P�í instalaci �erpadla je nutné mít dostate�nou rezervu kabelu „v jímce“, 
aby bylo možno �erpadlo vytáhnout bez nutnosti vstupu do jímky. Tento 
kabel je uchycen na držáku kabel	 a spoušt�cích �et�z	 v hrdle jímky. 

 
P�ipojit �erpadlo lze následovn�: 
- �erpadlo s integrovaným plovákovým spína�em – p�ímo do domovního 

rozvad��e s ochranou a jišt�ním – viz. návod pro �erpadlo.  
Integrovaný plovák je zkrácen p�ichycením k �erpadlu, aby nedocházelo 
k zachytávání plováku na okolním za�ízení jímky. Toto p�ichycení musí být 
zachováno, jinak m	že dojít k b�hu na sucho a poškození �erpadla ! 

- �erpadlo (�erpadla) bez plovákového spína�e – musí být ovládáno externími 
plováky p�es samostatné za�ízení (rozvad�� apod.), který zabezpe�í i st�ídání 
�erpadel pokud jsou instalována dv� �erpadla. 

 
7.2. SAMOSTATNÉ PLOVÁKOVÉ SPÍNA�E 

P�ipojení plovákového spína�e do rozvad��e musí provést odborník a musí 
vyhovovat platným národním p�edpis	m a normám. 

Samostatné plovákové spína�e FS2 bývají použity pro ovládání �erpadel bez 
integrovaných plovákových spína��, kdy musí být pro �ízení �erpadla (�erpadel) 
použit samostatný rozvad��. 

Samostatný plovákový spína� bývá rovn�ž použit pro hlášení havarijní hladiny a to 
jak u �erpadel s integrovaný plovákem p�ipojených v domovním rozvad��i, tak u 
�erpadel ovládaných samostatnými plováky zapojenými do samostatného 
rozvad��e pro �erpadlo.  
Pokud je plovák havarijní hladiny použitý samostatn� – musí být p�ipojen do 
odpovídajícího signaliza�ního za�ízení s parametry viz.kap.4.4. 

Zapojení plovákového spína�e (plovák visí ve svislé poloze): 
hn�dý vodi� – p�ívod,  
�erný vodi� – sepnutý kontakt,  
šedý vodi� – rozepnutý kontakt 

Podrobný popis zapojení plovákových spína�� naleznete v samostatném návodu 
pro elektrický rozvad��. 

7.3. ELEKTRICKÝ ROZVAD�� 
K �ízení �erpadla (�erpadel) bez integrovaných plovákových spína�� je nutné 
použít samostatný elektrický rozvad�� a samostatné plovákové spína�e. 
Doporu�ujeme rozvad��e QMD (1f/230V) a QTD (3f/400V).  

Podrobné informace k zapojení a provozu rozvad��� QMD a QTD naleznete v 
samostatném návodu. 

Pokud bude rozvad�� umíst�n venku, je t�eba zajistit ochranu proti pov�trnostním 
vliv�m, p�ípadn� zvýšit krytí rozvad��e p�ídavnou ochranou. 

 

 

 

POZOR 



- 17 - 

8.0 UVEDENÍ DO PROVOZU 
8.1. P�ED UVEDENÍM DO PROVOZU 

P�ed uvedením jímky do provozu je nutné provést následující kroky: 
- Zkontrolovat t�snost p�ipojení potrubí a kabelových vývodek. 

- Uvolnit plovákové spína�e a �erpadlo z ochranného p�epravního obalu. 

- P�ipojit �erpadlo ke zdroji (pozor na délku kabelu – volit dostate�n� dlouhý kabel, 
aby bylo možné �erpadlo vytáhnout z jímky). Kabel nechat p�ipevn�ný ke 
spoušt�címu �et�zu tak, aby nedošlo k jeho nasátí do hydraulického 
prostoru. 

- Zkontrolovat usazení �erpadla na spoušt�cím za�ízení. 

- Po dokon�ení zemních prací a uklizení kolem vstupu do jímky vy�istit jímku od 
pevných �ástic (písek, kamení apod.), aby nedošlo k zablokování a poškození 
�erpadla. 

- Zkontrolovat pr�chodnost p�ívodního potrubí. 

- Zkontrolovat pr�chodnost výtla�ného potrubí do ve�ejné kanalizace p�ipojením 
hadice s tlakovou vodu k proplachovacímu ventilu. 

8.2. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU 
8.2.1. Uzav�ít proplachovací ventil poz.12. 

8.2.2. Otev�ít uzavírací ventil poz.11. 

8.2.3. Napoušt�t jímku �istou vodou. 

8.2.4. Odvzdušnit �erpadlo a výtla�né potrubí povolením p�evle�né matice pod 
zp�tnou klapkou poz.10. V p�ípad�, že toto nebude provedeno, �erpadlo 
nebude schopno nadzvednout zp�tnou klapku a pob�ží naprázdno. 

8.2.5. P�i napoušt�ní kontrolovat zapínací (HZ) a vypínací (HV) hladiny a p�ípadn� 
upravit výšky podle pot�eby. P�i upev�ování plovák� používat gumové 
pr�chodky, které zabrání lámání kabel� plovák� v míst� uchycení. 

8.2.6. Zvednutím havarijního plováku zkontrolovat funkci alarmu. 

8.2.7. Kabely nesmí být prov�šeny až pod �erpadlo, nebo	 by mohlo dojít k jejich 
nasátí do hydraulického prostoru. (Doporu�ujeme zachovat p�ichycení kabelu 
p�íchytkami k �et�zu, na kterém spouštíme �erpadlo). 

8.2.8. �ádn� uzav�ít víko jímky – jímka je p�ipravena k provozu. 

 

 

 

 

 

POZOR 

POZOR 



- 18 - 

9.0 PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY 
�erpací jímka HCP 1100 nevyžaduje žádnou zvláštní pé�i. Zvýšenou pozornost je 
t�eba v�novat �erpadlu (�erpadl�m) a spoušt�címu za�ízení dle samostatného 
návodu pro použití �erpadla. 

9.1. PRAVIDELNÉ KONTROLY A �IŠT�NÍ 
9.1.1. Pravidelné kontroly �erpadla viz. samostatný návod pro �erpadlo. 

9.1.2. 1x m�sí�n� je t�eba otev�ít poklop jímky a provést následující : 
 
- Ost�íkat st�ny a vystrojení jímky �istou tlakovou vodou a nechat �erpadlo vodu 
od�erpat. P�itom sledovat rychlost poklesu hladiny v jímce. Pokud je rychlost 
vy�erpání jímky znateln� pomalejší než p�i instalaci jímky, m�že to být známka 
zanesení potrubí, p�ípadn� armatur (zp�tná klapka). 
 
- Po vy�erpání zkontrolovat, zda nedochází ke zp�tnému pr�toku vy�erpané 
vody do jímky – potom je t�eba zkontrolovat zp�tnou klapku a p�ípadn� vym�nit 
t�sn�ní nebo uzavírací kouli. 
 
- Zkontrolovat, zda není mechanicky poškozena jímka a vystrojení (potrubí, 
armatury, kabely apod.).  
 
- Zkontrolovat funkci plovákových spína�� 
 
- Zkontrolovat �erpadlo podle samostatného návodu (hlu�nost, t�snost 
spoušt�cího za�ízení apod.). �erpadlo se za provozu obvykle zah�eje – nechte 
jej proto asi 20 minut vychladnout p�ed další manipulací. 

9.1.3. P�i jímání a �erpání kapalin s vysokým obsahem ne�istot, je nutné p�íslušn� 
zkrátit intervaly pro kontroly a �išt�ní jímky. 

9.1.4. Pokud není jímka dlouhodob� používána v zimních m�sících, je t�eba zajistit 
ochranu proti zamrznutí vody v jímce a vystrojení izolací víka jímky. Je také 
možné jímku úpln� vy�erpat a vypustit vodu i z výtla�ného potrubí. 

9.1.5. P�i odstavení je vhodné jímku a p�íslušenství propláchnout �istou vodou a 
nechat �erpadlo celé pono�ené v kapalin�, nebo jímku vy�erpat, �erpadlo 
vytáhnout, vysušit a uskladnit mimo jímku (je nutné odpojit �erpadlo od 
rozvad��e a vytáhnout celý kabel). 

9.2. ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZA�ÍZENÍ 
Elektrop�íslušenství je t�eba kontrolovat p�i �ast�jším používání minimáln� 1x za 
m�síc, p�i ob�asném používání 1x za šest m�síc� a p�ed každým uvedením do 
provozu a to osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle platných národních 
p�edpis	 a norem.  

Zejména se provádí kontrola zajišt�ní ochrany p�ed nebezpe�ným dotykovým 
nap�tím, kontrola neporušenosti p�ívodního kabelu �erpadla, t�les a kabel� 
plovák�.  
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Upozorn�ní! 
Jakékoliv práce na elektroinstalaci musí provád�t odborník s náležitou 
kvalifikací p�i dodržování platných národních p�edpis	 a norem o zapojování 
elektrických spoj	. 

Zapojení p�ívodního kabelu a plovákových spína�	 NESMÍ být provád�no 
osobou neznalou a nepovolanou! 

9.3. SERVIS, OPRAVY 
S p�ípadnými opravami a servisem v záru�ní dob� se obracejte na autorizovaná 
servisní st�ediska. Pozáru�ní opravy doporu�ujeme sv��it taktéž servisnímu 
st�edisku. 

 
9.4. SERVISNÍ ST�EDISKA 

BEROUN - Zdice Miroslav Holotina �S.Armády 140 tel. 311 686 496 
BLANSKO – Sloup Roman Ku�era Sloup 224 tel. 516 435 366 
BRNO PUMPA, a.s. U Svitavy 1 tel. 548 422 611 
BRNO SERVIS PUMP s.r.o. Nové Sady 28 tel. 605 247 992 
BRNO – Jehnice  Ing.Miroslav Padyšák – MIROS Blanenská 19 tel. 604 600 500 
B�ECLAV – Ladná  Michal Doležal - �erpadla Anenská 25 tel. 519 355 145 
BZENEC SIGSERVIS s.r.o. Nádražní 532 tel. 518 384 603 
�ESKÁ LÍPA SIGSERVIS s.r.o.  Dolní Libchava 10 tel. 487 871 027 
�ESKÁ SKALICE VODA CZ s.r.o. Podhradní 70 tel. 603 455 288 
�ESKÉ BUD�JOVICE �erpadla NEPTUN s.r.o. Rudolfovská 113 tel. 387 319 069 
HRADEC KRÁLOVÉ Petr Malý - ALEKO Vl�kovice 20 tel. 495 588 230 
HRADEC KRÁLOVÉ ARKUDA sdružení Radíkovice 41 tel. 495 585 527 
HUMPOLEC VODAK Humpolec s.r.o. Pražská 544 tel. 602 443 436 
CHABA�OVICE Pizúr Lud�k - PIKOLO Nám. 9.kv�tna 205 tel.  475 225 087 
JI�ÍN – Ji�ín�ves Ji�í Pali�ka – REPAS Ji�ín�ves Bývalý statek tel. 493 557 160 
JIRKOV – Pesvice Miroslav Potm�šil - POTEX Pesvice 68 tel. 474 685 402 
KLADNO - Stochov Zde�ka Mikšovská - OPEM Ve dvojdomkách 300 tel. 312 651 212 
KOLÍN   PLA�EK&BoLD Plynárenská 824 tel. 321 721 712 
KRALUPY nad Vltavou Ji�í Schwarz - SCHWARZ PUMPE Areál Kau�uku a.s. tel. 315 718 020 
KROM��ÍŽ – Kvasice Božena Vyoralová Družstevní 112 tel. 573 359 227 
LIBEREC Miroslav Jeník – AQUA SERVIS Dr. M. Horákové 49 tel. 485 130 012 
LIBEREC GLEM s.r.o.   Sokolské nám.309/4 tel. 482 710 877 
LOUNY – Po�erady ELNA Servis Po�erady s.r.o. Po�erady 54 tel. 602 319 293 
LOVOSICE – Sulejovice  Miloš Voborník – �erpadla motory Kaplí�ova 233 tel. 604 246 842 
LUTÍN TOMEX – Milan Tomášek T�eb�ínská 199 tel. 585 944 737 
MARIÁNSKÉ LÁZN� Kor�ák Stanislav Drmoul, Plze�ská 254 tel. 354 671 100 
MORAVSKÁ T�EBOVÁ VHOS a.s. Nádražní 6 tel. 461 357 171 
NÁCHOD JOŠT – PÁSLER sdružení Broumovská 39 tel. 491 431 550 
NÁM�Š� NA HANÉ Vladimír Š�astný Biskupství 169 tel. 777 668 329 
NEJDEK PEROMA Elektromotor servis s.r.o. Pozorka 96 tel. 353 925 173 
NELAHOZEVES - Podho�any IVAR CS s.r.o. Velvarská 9 tel. 315 785 692 
NYMBURK PUMP Service Trejbal Kovanice 161 tel. 325 514 505 
OLOMOUC  SIGSERVIS s.r.o. Hálkova 20 tel. 585 229 516 
OLOMOUC  K+H �erpací technika s.r.o. Dolní Novosadská 66 tel. 585 435 210 
ORLOVÁ – Poruba DORNET s.r.o. Nádražní 483 tel. 596 511 481 
OSTRAVA Pavel Zábran - CZ PUMPY Pod�bradova 44 tel. 596 122 701 
PARDUBICE REMONT �erpadla s.r.o. Husova 456 tel. 466 260 261 
PARDUBICE-Opatovice Janovský-Štiegler a spol. v.o.s. Elektrárna Opatovice tel. 466 536 035 
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PÍSEK Opravna elektromotor� Kápl a spol. Hradiš	ská 2460 tel. 382 214 488 
PLZE
 Karel Š�astný – opravy �erpadel Domažlická 1123/194 tel. 377 386 716 
PLZE
 – Vejprnice Droojf – Ji�í Fu�ík Tlu�enská ul. tel. 377 826 254 
PRAHA – Kyje SIGMONT PRAHA s.r.o. Hamerská 536 tel. 281 861 722 
PRAHA – Libe� AD AQUA sdružení Na stráži 5 tel. 283 841 392 
PRAHA – Nusle AQUA-THERMO spol. s r.o. Bartoškova 18 tel. 241 741 200 
PRAHA – Zli�ín Jan März – REP – Servis  Do Blatin 343 tel. 603 477 081 
PROST�JOV AQUA TREND O.K. spol. s r.o. Svatoplukova 64 tel. 582 346 498 
STRAKONICE Karel Buchtele Ku�imany 7 tel. 603 561 170 
STRÁŽ pod Ralskem AQA �erpací technika s.r.o. Stráž pod R. 207 tel. 487 851 974 
TÁBOR B.K.T. spol. s r.o. Rohá�ova 639 tel. 381 256 355 
TEL� Ji�í Bína Masarykova 63 tel. 607 821 794 
TEPLICE LOMOX s.r.o. Masarykova 1895 tel. 417 535 294 
T�INEC-Byst�ice nad Olší Romuald Bronclík Nýdecká 1232 tel. 558 352 678 
TURNOV GLEM s.r.o. U zastávky 750 tel. 481 322 022 
ÚSTÍ NAD LABEM René Hölzl - SCHLAMM PUMPE Textilní 6 tel. 603 803 062 
VALAŠSKÉ MEZI�Í�Í HEPOS, spol. s r.o. Sv�rákova 42 tel. 571 611 766 
VRCHLABÍ �erpadla Vrchlabí s.r.o. Krkonošská 1107 tel. 499 692 641 
ZNOJMO - Chvalovice František Doležal - Antlia Chvalovice 171 tel. 515 230 058 
 
9.5. NÁHRADNÍ DÍLY 

Všechny náhradní díly použité p�i oprav� musí být p�vodní a dodate�né náhradní 
díly musí být odsouhlaseny výrobcem jímky a dovozcem �erpadla. 
 

10.0 PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH P�Í�INY A ODSTRAN�NÍ 
Poruchy související s provozem �erpadla – viz samostatný návod pro �erpadla. 
Poruchy související s elektrorozvad��em a plovákovými spína�i – viz samostatné 
návody pro tato za�ízení. 

P�ÍZNAK PORUCHY PRAVD�PODOBNÁ P�Í�INA NÁPRAVA 
1.1 Uzav�ený výtla�ný kohout poz.11 Otev�ít kohout 
1.2 Zavzdušn�ná hydraulická �ást Odvzdušnit �erpadlo 

1. �erpadlo b�ží, ale 
ne�erpá 

1.3 Ucpaná(zablokovaná) zp�tná klapka Vy�istit zp�tnou klapku 
2.1 Otev�ený proplachovací kohout 
poz.12 - voda te�e zp�t do jímky Uzav�ít proplachovací kohout 2. �erpadlo �erpá, 

ale hladina v jímce se 
nesnižuje 2.2 Ucpané výtla�né potrubí sm�rem do 

kanalizace 
Propláchnout potrubí tlakovou 
vodou 

3. �erpadlo b�ží 
naprázdno, vypíná 
tepelná ochrana 

3.1 Zablokované nebo zalepené 
plovákové spína�e 

O�istit tlakovou vodou st�ny jímky 
a veškeré vystrojení. Ne�istoty 
od�erpat. 

 
11.0 ROZSAH DODÁVKY 

• Jímka s p�epravním víkem 
• �erpadlo (�erpadla) zajišt�né na spoušt�cím za�ízení p�epravním obalem 
• Spoušt�cí za�ízení pro jedno �i dv� �erpadla (podle typu jímky) 
• Výtla�né potrubí v�.armatur (podle typu jímky) 
• Plovákové spína�e v�. upevn�ní a zajišt�ní p�epravním obalem 
• Hrdlo pro nátok DN150 s t�sn�ním 
• Návod k obsluze – jímka HCP 1100, �erpadlo, elektrický rozvad�� (podle typu 

jímky a rozsahu objednávky). 
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12.0 ŽIVOTNOST A ZÁRUKA 
Minimální životnost PE jímky je 50let. Záruka na nádobu jímky je 10 let. 

Na vystrojení jímky poskytuje výrobce záruku v délce 24 m�síc� od spln�ní 
dodávky.  

Odstraní zdarma závady za t�chto podmínek : 
- závada vznikne vinou nesprávné konstrukce, výroby nebo použitím vadného 

materiálu 
- jímka bude provozována dle tohoto návodu 
- budou použity originální náhradní díly dodané výrobcem 
- servis a opravy budou provád�ny výrobcem, nebo smluvní opravnou 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé  : 
- špatnou obsluhou a manipulací v rozporu s bezpe�nostními p�edpisy 
- vadnou instalací 
- nesprávnými a neoprávn�nými zásahy do za�ízení 
- p�irozeným opot�ebováním a p�i �erpání kapalin mimo doporu�ované v kap.1.0 

Záruka se omezuje na shora uvedené závazky a vylu�uje všechny škody 
zp�sobené osobám na zdraví, v�cech a na majetku. 

Zm�ny textu, technických údaj� a vyobrazení jsou vyhrazeny. 
 

13.0 LIKVIDACE ZA�ÍZENÍ 
P�i provozu nebo likvidaci za�ízení nutno dodržet p�íslušné národní p�edpisy o 
životním prost�edí a o likvidaci odpadu a elektroodpadu. V p�ípad�, že za�ízení 
bude muset být sešrotováno, je zapot�ebí postupovat p�i jeho likvidaci podle 
diferencovaného sb�ru, což znamená respektovat rozdílnost materiál� a jejich 
složení (nap�. kovy, um�lé hmoty, guma, atd.) P�i diferencovaném sb�ru je t�eba se 
obrátit na specializované firmy, které se zabývají sb�rem t�chto materiál� za 
sou�asného respektování místních platných norem a p�edpis�. 

14.0 DODAVATELÉ 
Výrobce polotovaru jímky: 
BOCR Trading s.r.o. 
Petra Rezka 12 
140 00  Praha 4 
Výrobce �erpadel: 
HCP PUMP MFR CO, LTD, P.O.BOX 236, PING TUNG TAIWAN 
dodavatel – K+H �erpací technika s.r.o. 
Výrobce samostatných plovákových spína��: 
Alumo, s.r.o. 
Harantova 454 
397 01  Písek 
Dodavatel montážních prací a kompletní jímky: 
K + H  �erpací technika s.r.o. 
St�ední Novosadská  38  
779 00  Olomouc 
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15.0 CERTIFIKÁTY VÝROBCE POLOTOVARU JÍMKY 
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ZÁRU�NÍ LIST 
TYTO ÚDAJE VYPLNÍ PRODEJCE P�I PRODEJI 

 
TYP JÍMKY :  …………........……………………………………………….   
                 
VÝROBNÍ �ÍSLO JÍMKY : ……........…………………………………….. 
 

DATUM P�EVZETÍ  
VÝROBKU KUPUJÍCÍM :  …………..…...…     ……...……………….…   
                                                                                                                RAZÍTKO A PODPIS 
 

INSTALACI A USAZENÍ PROVEDLA  
ODBORN� ZP�SOBILÁ FIRMA 
 
DATUM INSTALACE : ………………………     ..……………...……….  
                                                                                                               RAZÍTKO A PODPIS 

Záru�ní podmínky :  
Záru�ní doba od data prodeje je 10 rok	 na nádobu jímky a 24 m�síc	 na ostatní. 
V p�ípad� uplatn�ní reklamace ve stanovené záru�ní lh�t� bude tato uznána a provedena 
bezplatn� jen za p�edpokladu, že: 
� bude p�edložen �ádn� vypln�ný záru�ní list s udáním data prodeje, potvrzením prodejce o 

prodeji a potvrzení o provedené odborné instalaci a usazení odborn� zp�sobilou firmou. 
� výrobek nebyl násiln� mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo 

neoprávn�ná manipulace 
� výrobek byl odborn� instalován a p�ipojen dle platných bezpe�nostních p�edpis� 
� výrobek byl použit pro ú�el daný provozn� montážními p�edpisy výrobce 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jako d�sledek p�irozeného opot�ebení p�i provozu, 
vn�jšími p�í�inami nebo p�i doprav�. Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související 
s uplatn�ním záruky. 

Reklamaci uplatní kupující u prodejce, kde výrobek zakoupil, nebo u autorizovaného servisního 
st�ediska. 

Provedení záru�ní opravy bude vyzna�eno na tomto záru�ním listu. Bude uveden datum 
uplatn�ní nároku na opravu a datum p�evzetí opraveného výrobku kupujícím, nejpozd�ji však doba, 
kdy je povinen kupující výrobek p�evzít. Záru�ní doba se prodlužuje o dobu, odkdy kupující uplatnil 
nárok na záru�ní opravu u servisní organizace k tomu ur�ené až do doby, kdy byl povinen po 
skon�ení opravy výrobek p�evzít. Nebude-li p�i oprav� nalezena vada spadající do záruky, hradí 
náklady spojené s výkonem servisu vlastník za�ízení. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé p�i 
doprav�. Záru�ní list musí být �ádn� vypln�n. Všechny údaje musí být �ádn�  vypln�ny ihned p�i 
prodeji a nesmazatelným zp�sobem. Neúplný a neoprávn�n� m�n�ný ( p�episovaný) záru�ní list je 
neplatný. 

Záznam o servisu a provedených záru�ních opravách. 
Datum Popis reklamované závady, úkon, razítko organizace* 

  

* v p�ípad� nedostatku místa pro zápis o reklamaci použijte další orazítkovaný papír 
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