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NÁVOD
MONTÁŽNÍ ŠACHTA
VODOMĚRNÁ - samonosná
POPIS VÝROBKU
Montážní vodoměrná šachta je určena k montáži vodoměrové sestavy a vodoměru pro všechny objekty.
Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost. Konstrukce
nádrže je provedena v souladu se specifikací MOS/AČE/ČAO 101. Rozměry : průměr 100cm, výška 150cm
nebo průměr 120cm výška 150cm s výlezem, těsněnými prostupy a stupačkami.
PŘIPOJENÍ
Plastová šachta se osazuje do předem připravené stavební jámy dle dispozic.
Připojovací armatury, čerpadla, ventily, klapky nejsou součástí dodávky od výrobce.
ZPŮSOB ULOŽENÍ
Plastové šachty se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 200 mm větší než
rozměr pláště nádrže. Dno je vyštěrkováno v tloušťce 200 mm. Po usazení nádrže na připravené dno
je plášť nádrže obsypán zeminou bez kameniva.
Je zakázáno popojíždět a parkovat s jakýmikoli dopravními prostředky na nádrži.
Při umístění nádrže pod nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je třeba řešit vždy individuálně sílu
přebetonování stropu s ohledem na možné zatížení dopravními prostředky nebo stavební technikou.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PLASTOVÉ NÁDRŽE - JÍMKY
Výrobce doporučuje jednou za rok revizi nádrže.
Prohlédnout neporušenost víka a těsnění. V případě zjištění závady na víku provést výměnu.
MANIPULACE
Plastové nádrže - jímky jsou přepravovány vcelku. Manipulace je dána velikostí plastové nádrže - jímky.
Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy. Je zakázáno zdvihat
jímku za její strop.
ZÁRUKY
Životnost plastové nádrže - jímky je stanovena na 20 let. Tento návod je nutné uchovat po celou dobu
životnosti výrobku. Výrobce poskytuje zároku na výrobek v délce 24 měsíců. Výrobce neručí za vady
vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě a usazení do stavebního otvoru.
Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nádrže pro jiné medium než je výrobcem polyprénových desek doporučeno (viz. Chemická odolnost polypropylenu a polyetylenu).
UJIŠTĚNÍ O PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Dodavatel prohlašuje, že na výrobek je vydáno prohlášení, které je ve shodě s následujícími předpisy
a normami : MOS/AČE/ČAO 101:1999 (čl. 4.1 až 4.6), ČSN EN 12573-2:2001 (N1), ČSN EN 12573-3:2001
(N2), ČSN EN 75 0905:1993.
Vlastosti výrobku jsou v souladu s ustanovením vlády §5 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým jsou
stanoveny technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vlády č. 312/2005 Sb.
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