PROVOZNÍ ŘÁD ČERPACÍ STANICE

Každý uživatel tlakové kanalizace je povinen řídit se těmito pokyny:
► do čerpací šachty lze vypouštět pouze vody bez abrazivních a pevných látek.
► do kanalizace nepatří:
- kamení, štěrk, písek,
- kovové předměty
- rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje
- veškeré chemické látky - ředidla, barvy, jedy, kyseliny
- vlhčené ubrousky!!!, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické
vložky apod.
- uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
- do jímky nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadů
- a podobně.
► uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru čerpací jímky a to
zejména stěn, ovládacích prvků hladin, čerpadel, armatur ostříkáním proudem vody
v intervalech dle míry znečištění.
► vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zařízení je životu nebezpečné
(možnost nákazy a úrazu el. proudem).
► zabezpečit poklop proti otevření, aby do ní nevniklo dítě, nebo jiná osoba. Zároveň
zachovat snadný přístup tak aby na poklopu neležela žádná břemena.
► servis, kontrolu a čištění čerpací jímky provádět za přítomnosti dvou osob, kdy
jedna kontroluje druhou. Je zakázáno provádět jakékoli práce (servis, kontrolu,
čištění) při naplněné jímce. Osoba, která provádí práce na čerpací jímce musí být
řádně zabezpečena proti pádu do jímky (např. uvázána bezpečnostním pásem)
► vstup do čerpací jímky je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a
zajištěným vypnutým stavem a to hlavním vypínačem v ovládací automatice.
► veškerý servis a čistění prostoru čerpací jímky se děje po otevření poklopu, bez
přímého vstupu do vnitřního prostoru. Čistění se provádí tlakovou vodou
s následným vysátím např. fekálním vozem.

Pokud bude závada na technologickém zařízení způsobena nedodržením výše
uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu, ale opravu za úhradu.

Zásady pro bezpečné užívání elektrické instalace a povinnosti uživatele elektrické instalace.

Předávaná elektrická instalace splňuje příslušné technické a bezpečnostní
požadavky ČSN popř. EN. Odpovídá danému prostředí a způsobu využití instalace.
Elektrická instalace byla ověřena výchozí revizí, o níž je vyhotovena zpráva.
Vypínací a ovládací prvky jsou označeny v příslušné rozvodnici, nebo rozvaděči.
Uživatel může sám provádět tuto obsluhu:
- vypínat a zapínat přístroje k tomu určené (jistič, proudový chránič, ovládací prvky)
pokud to vyžadují okolnosti.
Uživatel musí:
- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny
- všechny přístroje určené k jištění a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a
viditelné
- neprodleně odstranit zjištěné závady na elektrické instalaci popř. toto zařízení do
odstranění závady dále nepoužívat
- Zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN 33
1500 tab. č.1.
- Uschovat zprávu o revizi el. zařízení nejméně do doby vyhotovení následné zprávy
o pravidelné revizi.
- Zajistit odstranění závad uvedených v revizní zprávě.
- Každý měsíc provádět test proudového chrániče stlačením testovacího tlačítka T –
musí vypnout
Uživatel nesmí:
- sám (pokud k tomu nemá příslušnou kvalifikaci) odpojovat a připojovat zařízení
elektrické instalace a toto musí objednat u odborné firmy
- sám v případě zjištěné závady v instalaci (pokud k tomu nemá kvalifikaci)
provádět opravy a musí opravu přenechat odborné firmě
- zasahovat do elektrické instalace tak, aby došlo k úrazu elektrickým proudem
S tímto poučením musí uživatel přiměřeně seznámit osoby (zejména děti),
které budou s elektrickým zařízením v kontaktu, nebo které budou
provádět obsluhu, nebo servis!
Vstup do čerpací šachty je možný pouze s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným vypnutým
stavem.
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