OBVESTILO O ZAGONU ČISTILNE NAPRAVE TIP SOLIDO
ZAGON ČISTILNE NAPRAVE TIP SOLIDO ZAJEMA:
1. Izdelava izvrtine na primernem mestu za zaščitno cev, v kateri se namesti kabel,
ki povezuje krmilje in kapsulo v jašku.
2. Izdelava izvrtine za sesalno cev zajema zraka, ki ima 2 m povezovalne cevi.
V primeru, da ga želite premestiti kam dalje, serviser pripravi odprtino in si
uporabnik lahko podaljša povezovalno cev in ga namesti kam drugam.
3. Montaža kapsule v jašek.
4. Namestitev kabla v pripravljeno zaščitno cev. Za lažjo namestitev se priporoča, da
stranka pripravi vlečno vrvico v zaščitno cev, če je to možno.
5. Namestitev, montaža in softwerska nastavitev krmilja.
6. Test čistilne naprave.
7. Po želji se pripravi odprtina za praznjenje primarja.
8. Svetovanje v zvezi z vzdrževanjem naprave.
9. Tehnična dokumentacija s certifikati za evidentiranje čistilne naprave pri
komunali se nahaja ob dobavi nalepljena na samo napravo – v plastični mapici.
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5 - Krmilje

KUPEC ZAGOTOVI:
1. Zasip naprave po navodilih do vrha rezervoarja (jašek je nezasipan!).
2. Pripravi zaščitno cev za sistemski vodnik.
Cev mora biti tako dolga, da se jo da namestiti v jašek rezervoarja. Upoštevajte,
da je sistemski vodnik dolg največ 13,5 m (od jaška čistilne naprave do krmilja),
razen če je že pri naročilu bilo naročeno 28,5 m!
3. Mesto kjer bo krmilje – običajno v hiši ( v prostoru zavarovanem pred dežjem,
soncem in mrazom).
4. Priklop vtoka v in iztoka iz čistilne naprave.
5. Ureditev odvajanja iztoka iz čistilne naprave.
6. Elektriko za test naprave. Če priključka še ni, je lahko naš npr. agregat – po
predhodnem dogovoru.
7. Dostop za vozilo serviserja.
8. Prisotnost kupca ali njegove pooblaščene osebe ob zagonu naprave.

Termin zagona prosimo, da sporočite najkasneje 7 -10 dni prej oz. vas bo kontaktiral
serviser o datumu prihoda!
Vsa dela, ki niso našteta zgoraj in jih serviser opravi na željo kupca, ter zahtevajo
dodaten material in čas, se zaračunajo direktno s strani serviserja po njegovem ceniku
na licu mesta.
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