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1. Obecné informace

Malá čistírna odpadních vod Solido SMART sestává z plastových nádrží z vysoce odolného 
polyetylénu a pracuje na základě procesu čištění aktivovaným kalem (angl.: SBR  
„Sequenzing Batch Reactor“). Nabízena je ve více variantách pro 2 – 50 osob. 

Technická osvědčení 

CE Osvědčení Z-55.31-673, 674 a 675 Německého ústavu stavební techniky (DIBt) pro odtokové 
třídy C, N a D. 

CE Prohlášení o vlastnostech podle EN 12566-3 (viz strana 11). 

Třída čistoty 

Čistírna SOLIDO smart splňuje třídy čistoty C, N a D (odbourávání uhlíku a dusíku a 
dodatečně také denitrifikace) a je schopna splňovat následující požadavky týkající se kvality 
odtékající vyčištěné odpadní vody: 

BSB5: ≤ 20 mg/l z kontrolního vzorku, homogenizováno 
CSB: ≤ 90 mg/l z kontrolního vzorku, homogenizováno 
NH4-N: ≤ 10 mg/l z 24hodinového směsného vzorku, filtrováno 
Nanorg: ≤ 25 mg/l z 24hodinového směsného vzorku, filtrováno 

Záruka 

Záruka výrobce činí 25 let na nádrže, 3 roky na elektrické části, jako dmychadlo, ventil a řídicí 
jednotku, za předpokladu uvedení do provozu a údržby autorizovaným servisním partnerem 
společnosti PREMIER TECH AQUA. 

Spotřeba energie 

Systém SBR k čištění odpadních vod Solido SMART obsahuje dmychadlo s elektrickým 
výkonem mezi 39 a 115 watty (vždy dle velikosti zařízení, případně odtokové třídy), magnetický 
ventil, řídící jednotku a plovákový spínač. Vzhledem k efektivnímu využití tlakového vzduchu 
činí energetická spotřeba vždy v závislosti na požadovaném výkonu odbourávání a skutečném 
vytížení jen cca 49 kWh na osobu. To odpovídá nákladům zhruba 13 € na osobu a rok (při 
jednotkové ceně energie 0,27 €/kWh). 

Funkce dovolené 

Řídicí jednotka nabízí možnost zadání doby trvání dovolené/nepřítomnosti až 120 dní. Nastavené 
doby běhu se pro tento časový úsek rozdělují na polovinu. Po uplynutí zadané doby přechází 
řídící jednotka automaticky zase zpět do standardního provozu. 

Údržba a odebírání vzorků 

Podle technického schválení Německého ústavu pro stavební techniku (DIBt) musí být údržba 
malé čistírny odpadních vod Solido SMART prováděna dvakrát za rok. V rámci údržby se stanoví 
okamžik odvedení kalu. Toto probíhá vždy v závislosti na vytížení a konstrukční řadě každých 8 – 
15 měsíců. Odběr vzorků se provádí odběrem obsahu z integrované nádrže pro odběr vzorků. 
Tato se vyměňuje vždy při odvádění vyčištěné vody každých 12 hodin, takže je vždy k dispozici 
aktuální vzorek. 

Schválení 

Předpokladem pro provoz malé čistírny odpadních vod je udělení vodohospodářského 
povolení příslušným vodohospodářským úřadem a převzetí / zavedení do provozu odbornou 
firmou. 
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Povinnosti provozovatele 

Vedle obecných povinností týkajících se povinné péče a zamezení zavádění nevhodných látek, 
jako například chemikálií a jiných škodlivých látek, musí provozovatel zajistit, aby se zařízení 
nacházelo v provozu. Každý měsíc je nutno provádět vizuální kontroly a záznamy o nich do 
provozního deníku. Doby běhu zařízení jsou pravidelně ukládány do provozního deníku řídící 
jednotky. Doporučuje se ale, aby byl provozní deník veden také v písemné formě a aby bylo toto 
stanoveno vodohospodářskými úřady! 

 
2. Vlastnosti výrobku  

 
 

Nová malá čistírna odpadních vod Solido SMART spojuje všechny výhody osvědčené techniky 
výrobků SOLIDO v naprosto kompaktním prostoru. Používaný systém SBR pracuje – podobně 
jako komunální čisticí stanice odpadních vod – s přímým provzdušňováním přitékající odpadní 
vody bez předčisticí komory. Tím je umožněno velmi účinné čištění odpadní vody a je zamezeno 
vzniku škodlivých kalových plynů. 

 
Výhody ve srovnání s tradičním dvoukomorovým čisticím systémem (SOLIDO): 

‐ je nutný o 10-20 % menší objem nádrže 
‐ množství kalu je o 20-25 % nižší 
‐ nedochází ke vzniku zápachu, poněvadž neprobíhá předčištění 

 
Všechny osvědčené výhody techniky SOLIDO zůstávají samozřejmě zachovány: 

kompaktnost: minimální spotřeba místa, velmi malá hloubka vestavby 
 

tichý provoz: žádný hluk v domě díky mnohonásobně osvědčené technice 
integrovaného pouzdra 

 
jednoduchá montáž: násosky a hadice odkalovací nádrže PTA jsou předmontovány výrobcem, 

nutné je jen položit jeden kabel s konektorem mezi jímkou a řídicí 
jednotkou, není nutné žádné nepohodlné pokládání hadicových paketů 

provozní bezpečnost: extrémně pevná nádrž s garantovanou těsností, v jednom kuse a bez 
trhlin, bez slabých míst, jako je tomu u dodatečně složených korýtek 
(nádrž M2 lze použít i v případě těžkých zemin a vysoké hladiny podzemní 
vody) 

pouzdro s třídou ochrany IPX6 

patentovaná násoska s tlakovým vzduchem s funkcí zpětného 
vyplachování zamezí protivztlaku aktivovaného kalu; tímto se 
dosáhne značně optimalizovaných hodnot odtoku 

spolehlivá mnohonásobně osvědčená řídicí jednotka s 
integrovaným provozním deníkem + funkcí dovolené 

jednoduchost: lehká nádrž pro jednoduchou vestavbu a optimální manipulaci, 
integrovaná nádrž pro odběr vzorků, není nutná samostatná šachta 
pro odběr vzorků 

úspornost: velmi nízká spotřeba energie, a to jen cca 49 kWh/na osobu a díky 
účinnému využití tlakového vzduchu a přizpůsobenému 
provzdušňování 

čistota: vynikající čisticí výkon podle CE testu EN12566-3 

osvědčená metoda: 15.000násobně osvědčená kvalita SOLIDO “Made in Germany“ 
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3. Popis funkce

3.1 Definice 

Všechny zde popsané malé čistírny odpadních vod jsou kompletní zařízení z polyesterových 
nádrží pro až 50 osob podle normy EN 12566-3, které pracují jako jednostupňové a zpravidla 
jednokomorové aktivační čistírny (angl.: SBR „Sequencing Batch Reactor“). Specifičnost konceptu 
zařízení spočívá v tom, že je upuštěno od jakéhokoli odlučování hrubých mechanických nečistot 
nebo předčišťování v běžném slova smyslu. Veškerý primární a sekundární kal je aerobně 
zpracováván v jedné komoře. Simultánní aerobní stabilizace kalu vede k signifikantnímu snížení 
množství kalu a ke snížení potenciálního zápachu ve srovnání s tradičně dvojstupňově 
provedenými zařízeními SBR. Díky časově řízenému 12hodinovému cyklu SBR (občasné 
provzdušňování, sedimentace, odvod vyčištěné vody) je tato komora multifunkčně použita jako 
reaktor, kalová nádrž a vyrovnávač. Celý objem je tedy v různých dobách cyklu využit v téměř 
celém rozsahu. Čistírnu Solido SMART lze provozovat i se dvěma komorami, pokud jsou komory 
vzájemně hydraulicky spojeny. 

Provzdušňování/promíchávání probíhá zpravidla zavzdušňovači, přeprava vyčištěné 
vody násoskami s tlakovým vzduchem (alternativně ponorným čerpadlem). 

3.2 Podstata metody postupu 

Čištění odpadní vody probíhá ve stanoveném cyklu zpracování, který trvá zpravidla 12 hodin (při 
velmi malém vytížení lze nastavit také na 24 hodin). V průběhu jednoho cyklu dochází k 
občasnému provzdušňování za tím účelem, aby byly mikroorganismy zásobeny kyslíkem a aby 
bylo zajištěno nezbytné promíchávání. Volitelně lze nastavit maximální 60 minutovou fázi 
denitrifikace bez provzdušňování uprostřed cyklu. Na konci cyklu proběhne rozdělení fáze mezi 
aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou v min. 90 minutové fázi sedimentace, po níž následuje 
odvedení vyčištěné vody. 

Všechny průběhy postupu jsou realizovány přes elektronickou řídicí jednotku, která disponuje 
počitadlem provozních hodin, funkcí provozního deníku, optickými a akustickými výstražnými 
indikátory k signalizaci chyb u hydraulických nebo elektrických funkcí a kontrolou výpadku 
proudu nezávislou na síti. Alarm signalizující přeplnění je zajištěn pomocí senzoru (plovákový 
spínač) v nádrži. 
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3.3 Opatření k zajištění vedení procesu čistírny Solido SMART 

Čistírna Solido SMART disponuje následujícími vlastnostmi k zajištění specifičností 
podmíněných technologií SBR s jedním stupněm a jednou komorou: 

 Sedimentace a odvádění vyčištěné vody probíhá maximálně 2x za den, a sice cíleně k
denním dobám, v nichž je přítok odpadní vody co nejnižší a nebezpečí hydraulických
zatížení je klasifikováno spíše jako malé (nastavitelné, jako například 02:00 hodin a
14:00 hodin).

 Dostatečně velký povrch v kombinaci s ponořeným zklidněným přítokem (nutné jen u
jednokomorových zařízení) bezpečně zamezí tomu, že by se již usazený kal přítokem
odpadní vody během sedimentace opět rozvířil. Objem vyrovnávače je zvolen tak, aby k
samotnému hydraulickému zatížení po dosažení maximálně očekávané hladiny vody na
konci sedimentace došlo zcela v nádrži.

 Nouzový přepad a nasávací otvor násosky vyčištěné vody chrání před
naplaveninami ponorné trubky.

 Škodlivé látky jsou stálým pohybem a provzdušňováním v průběhu času biologicky
odbourávány, případně abrazivně drceny do takové míry, aby nijak negativně neovlivnily
funkci zařízení. Tyto jsou ze systému pravidelně odváděny v rámci odkalování.

 Speciální patentovaná technika zpětného vyplachování zamezí vynášení kalu nebo
škodlivých látek, které se během provzdušňování mohou hromadit uvnitř násosky
vyčištěné vody, případně před nasávacím otvorem.

 Zklidněný přítok disponuje revizním otvorem seshora, takže lze případné ucpání
přítoku dobře rozpoznat a jednoduše odstranit.

 Řídicí jednotka po výpadcích proudu cíleně zařízení zase rozběhne:
krátký výpadek proudu < 45 min.: cyklus normálně pokračuje
dlouhý výpadek proudu > 45 min.: nejprve je odvedena vyčištěná voda

Pravidelná údržba, servisní práce a odborné uvedení do provozu s odbornou instruktáží 
provozovatele (včetně definice domovních odpadních vod a škodlivých látek) odbornou firmou 
jsou stejně nezbytné, jako je tomu u každé jiné malé čistírny odpadních vod. 

Odvádění vyčištěné vody: 

Odvádění vyčištěné vody probíhá pomocí násosek s tlakovým vzduchem (alternativně 
ponorného čerpadla). Probíhá vždy na konci cyklu a je časově vymezeno předem zadanou 
maximální dobou běhu. 
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Odběr vzorků: 

Vzhledem k metodě lze u zařízení SBR v rámci běžné údržby získat jen směsný vzorek z 
posledního odvedení vyčištěné vody. Přitom se jedná o dostatečně reprezentativní zkušební 
vzorek, pro jehož získání jsou k dispozici následující možnosti: 

 u násosek vyčištěné vody: v reaktoru integrované zařízení pro odběr 
vzorků s funkcí nouzového přepadu k ochraně proti naplaveninám  

 u čerpadel vyčištěné vody: do vedení vyčištěné vody integrovaná láhev k odběru vzorků 

 volitelně: dodatečně zapojená šachta k odběru vzorků 
 
 

Zvláštní pokyny k údržbě a odkalování u čistírny Solido SMART 

Údržba čistírny Solido SMART se od údržby běžných zařízení SBR v zásadě podstatně neliší. 
Je však nutno věnovat pozornost následujícím specifičnostem: 

 Je nutno kontrolovat, zda zklidněný přítok, provzdušňovací zařízení a násosky 
vyčištěné vody nejsou ve své funkci negativně ovlivněny škodlivými látkami. Při každé 
údržbě by měly být odstraněny škodlivé látky ovlivňující funkci. 

 Vzhledem k jednokomorovému a jednostupňovému principu nahrazuje při každé 
údržbě obvyklé měření objemu kalu v reaktoru jinak obvyklé měření hladiny kalu při 
předčišťování u konvenčních zařízení SBR. Odkalování je nezbytné v případě, že 
hladina kalu na konci sedimentace dosahuje 70 % max. přípustné hladiny vody. 

 Při odkalování je nutno zajistit, aby se násosky a provzdušňovací zařízení nepoškodily, 
aby se zařízení pokud možno nenacházelo právě uprostřed fáze usazování a aby v nádrži 
zůstalo nejméně 15 % množství. Čistírny Solido SMART mají k dispozici trubky pro kal 
permanentně označené piktogramem  umožňující náležité odkalování. 

 U zařízení SMART EM2 (ML-II) funguje odvádění kalu stejně. Dělicí stěna má prostup ve 
správné výšce, takže po odkalení je první komora téměř prázdná, zatímco ve druhé 
komoře je hladina vody zhruba 25 cm a tak posuzováno přes celý objem nádrže zůstává 
správné množství zbytkového kalu. 
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3.4 Nástavba Solido SMART EBL v kruhové jímce BL 

Univerzální potrubí 
(odkalení + zklidněný 
přítok, DN160) 

Pouzdro 

Přípojné hrdlo 
přiváděného 
vzduchu 

Odběr vzorků s 
nouzovým přepadem 
pro ochranu před 
naplaveninami 

KWH: Násoska vyčištěné vody BEL: Zavzdušňovač SWS: Senzor (plovákový spínač) 
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3.5 Nástavba Solido SMART EM2 ve hranaté jímce M2 
 
 
 

Šachta k odběru kalu 
DN160 

 
Pouzdro 

 
 

 
Přípojné hrdlo 
přiváděného 
vzduchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odběr vzorků s 
nouzovým přepadem 
pro ochranu před 
naplaveninami 

 
 

 
Dělicí stěna 

 
 
 
 
 
 
 

  Zavzdušňovač 1    Násoska 
vyčištěného vzduchu  

Zavzdušňovač 2 

 
 
 
 

Vlastnosti: 

 obě komory jsou 
hydraulicky spojeny a 
provzdušňovány 

 bez zklidněného přítoku 
 odkalování přes 

šachtu DN160 
(zbývající objem 
zůstane v 2. komoře) 

 
 
 
 

Průchozí otvory v 
dělicí stěně 
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3.6 Nástavba Solido SMART s čerpadlem namísto násosky 

Alternativně jsou všechny čistírny Solido SMART k dostání s čerpadlem namísto násosky. 

Znázornění v nádrži BL26 (Příklad) 

Vlastnosti: 

 namísto násosky vyčištěné vody  čerpadlo vyčištěné vody
 bez magnetického ventilu
 dále možné odvedení vyčištěné vody nezávisle na výšce
 čerpadlo vyčištěné vody napojené přímo na pouzdru
 jednoduchá montáž: čerpadlo se zavěsí na řetězech do nádrže
 hadice vyčištěné vody, láhev na odběr vzorků, průchodka pro hadici v rozsahu dodávky
 variabilní objem reaktoru
 možné nárazové naplnění pro průsak

Vytvoření nouzového přepadu (při výpadku čerpadla) lze realizovat ze strany stavby, příp. je 
nutno informovat provozovatele. 

Láhev na odběr vzorků 

Odtok s hadicovou 
průchodkou 

Tichý 
nátok 

Hlásič přeplnění 

HRmin 

Zavzdušňov

Čerpadlo pro 
odvádění 

Pouzdro s napojeným 
čerpadlem 

Univerzální potrubí 
(revize + odběr 
kalu) 
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4. Typy zařízení a výkresy  
 

4.1 Solido SMART EBL v kruhové jímce BL 

Informace: Možná vestavba v podzemní vodě do poloviny jímky 
 
 

Solido SMART 4 EBL-26 (4 osoby) 

 
Solido SMART 5 EBL-30 (5 osob) 
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Solido SMART 7 EBL-45 (7 osob) 

Solido SMART 10 EBL-52 (10 osob) 
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Solido SMART 14 EBL-76 (14 osob) 

Solido SMART 20 EBL-99 (20 osob) 
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4.2 Solido SMART EM2 v dvoukomorové hranaté jímce M2 

Informace: Možná vestavba v podzemní vodě až po osazení jímky 
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4.3 Vyměření čistírny Solido SMART v hranaté jímce M2 

Informace: V osvědčeních Z-55.31-673/74/75 nelze v dimenzačních tabulkách nalézt výslovně 
kompletní zařízení SMART EM2 (ML-II). Příloha 4 však znázorňuje základní princip 
2komorového zařízení ML-II jako náčrt. V příloze 17 (první odstavec) je výslovně objasněno, že 
jsou přípustné odlišné kombinace nádrže v případě dodržení zadání pro vyměření. 
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5. CE Prohlášení o vlastnostech
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6. Technické schválení Německého ústavu stavební techniky (DIBt) (titulní list pro
odtokovou třídu C)
– v případě potřeby: N a D na vyžádání –

Máte nějaké dotazy? Naši specialisté jsou Vám k dispozici k zodpovězení 
jakýchkoli dotazů týkajících se malé čistírny odpadních na telefonním čísle:

030-44 01 38 30 (9 až 16 hodin) nebo berlin@rewatec.de

PREMIER TECH AQUA GmbH Březen 2017 - Technické změny vyhrazeny a práva vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.  
Obsahy návodů k vestavbě a montáži jsou součástí záručních podmínek. 


