Důležité upozornění pro používání tlakové kanalizace
1. Ovládací skříňka TK – skříňka musí být přístupná vč. celého sloupku, ve kterém jsou uloženy
průchodky(chráničky) - kabelových rozvodů. Tyto průchodky jsou důležité při výměně
čerpadla a plováků v jímce TK
2. Úskokový prostor 1m před ovládací skříňkou – tento prostor musí být volný (dle BOZP) tzn.,
že před ovládací skříňkou musí být volný prostor.
3. Vypadení jističů - elektrických ochran v ovládací skříňce TK – Jističe nenahazujte! V tomto
případě neprodleně volejte provozovatele(obec), aby mohla být závada neprodleně
nahlášena servisní firmě Elbis. V těchto případech se ve většině případů jedná o závadu na
elektrickém zařízení. (Pokud by docházelo k opakovanému „nahazování“ vypadávajícího
jističe může dojít až k výpadku celých kanalizačních okruhů a tím dostat kanalizaci do
havarijního stavu.)
4. Šoupě jímky – hlavní uzávěr jímky TK – každá jímka je na straně výtlaku vybavena uzávěrem
potrubí – šoupětem, bez kterého nelze provést opravy tlakové části vnitřního zařízení jímky
tlakové kanalizace (zpětná klapka, potrubí atd.) Tento uzávěr je vzdálen od hrdla jímky 40- 50
cm na straně výtlaku. Samotný uzávěr je opatřen litinovým „hříbkem“-cylindrem. (Jsou
případy, že je tento kryt zaházen zeminou, zadlážděn, zalitý v betonu, zarostlý v porostu. Je
třeba si uvědomit, že v případě havárie zejména zpětné klapky je tento uzávěr jediným
možným nástrojem, jak zamezit vniknutí fekálií z řadu do jímky). TENTO HLAVNÍ UZÁVĚR
MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÝ! Bez tohoto uzávěru není možné provést opravu vnitřní tlakové části!

Většinu důležitých bodů k obsluze šachet TK najdete na webových stránkách v záložce OBEC-Tlaková
kanalizace, kde jsou uvedeny obecné zásady používání TK, provozní řády čerpacích stanic, Kanalizační
řád, Technické dokumenty pro nové odběratele, Zákon o VaK, Odběratelské smlouvy.

Toto shrnutí závažných problémů při opravách jímek tlakové kanalizace vzniklo na žádost servisní
firmy.
V současné době se provádí revize šachet a elektrické části šachet a množí se případy, že není
možné provést opravy zejména díky těmto zmiňovaným bodům.
Tímto Vás žádáme, připravte své kanalizační zařízení k prováděnému servisnímu zásahu.
Předem děkujeme za pochopení

