
 

 

Návrh na odsouhlasení technologie DČS na akci Nelahozeves 

 

1. Čerpadlo – 1 ¼“ NP-S (400 V), standardní kabeláž 15 m, Hmax=100m, 0,7 l/s , 

výrobce PRESSKAN system, a. s. 

 

2. Elektrorozvaděč – THS 1.2. (proudová ochrana elektromotoru, kontrolky chodu a 

poruchy, hlavním vypínačem, proudovým chráničem) s příslušnými rozšířeními dle 

PD (možnost ručního odčerpání, kontakty pro přenos chybového hlášení a zvukovou 

signalizací), výrobce PRESSKAN system, a. s. 

 

3. Snímání hladiny – elektrodové – 3 hroty (v PD uvedeny plovákové spínače). Toto 

řešení považujeme za technicky i provozně komplikované, jelikož plovákové spínače 

jsou statisticky nejporuchovější částí celé technologie DČS. Vlivem prostředí v DČS 

mohou nastat komplikace s tvrdnutím kabelu, zaseknutím o nečistoty nebo obalování 

plováku tukovými krustami. Dalším problémem je zbytkové nebo i čerpané množství 

splaškových vod v šachtě. Pro provoz je ideální (kvůli zahnívání splašků), aby 

čerpadlo sepnulo několikrát za den, proto by měly být zapínací a vypínací hladina co 

nejblíže u sebe, což má u plovákových snímačů své limity. Navrhujeme proto osadit 

DČS čistě elektrodovými snímači se třemi hroty (viz. řez Presskan_sachta). Tento 

snímač společně s vyhodnocovací jednotkou hlídá horní, spodní a havarijní hladinu 

dále přetížení motoru a chrání čerpadlo proti chodu na sucho. Má optickou signalizaci 

chodu a případných poruch. Elektrody jsou od sebe vzdálené 12 cm, což v šachtě 

DN100 odpovídá cca 94 l (pro představu rozsah plovákového spínače je cca 30 cm, 

tedy cca 230 l). Ač se jedná o technicky mnohem propracovanější řešení, které 

investorovi do budoucna ušetří spoustu nákladů na provozu a servisu, nemá žádný 

dopad na cenu. Výrobce PRESSKAN system, a. s. 

 

4. Výtlačné potrubí s patentovaným plastovým pojišťovacím ventilem spolu se zpětnou 

klapkou + plastový kulový uzávěr, výrobce PRESSKAN system, a. s. 



 

 

 

Elektrorozvaděč v tomto rozsahu je počítán jako 16 modulová skříňka. Pro případ dalšího 

doplnění o modul „Chytrá tlakovka“ je potřeba použít 24 modulovou skříňku (2 řady po 12 

modulech). Cenový rozdíl oproti původní variantě je 500,- Kč. 

 

„Chytrou tlakovku“ nabízíme za 5.000,- Kč / ks při montáži v rámci výroby, k pozdější 

instalaci by přibylo cestovné a práce. 

 

Prosíme tedy o vyjádření k našemu návrhu a odsouhlasení konečné podoby technologie pro 

tuto akci. 

 

 

Děkuji. 

 

 

Ing. Robert Nevrlý 

Statutární ředitel, předseda správní rady 
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