
ACO Stavební prvky

Vydání: 2016–12–19

0150.66.30_V1.3 Překlad originálního návodu

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM a -DA

Návod k použití

Lipumax-P -B 
Základní verze

Lipumax-P -D 
Stupeň výbavy 1

Lipumax-P -DM 
Stupeň výbavy 2

Lipumax-P -DA 
Stupeň výbavy 3



2/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

Obsah

Obsah

1	 Pro	Vaši	bezpečnost .................................................................................. 8
1.1 Zamýšlené použití ......................................................................................................... 8

1.2 Navrhování odvodňovacích kanalizačních systémů ........................................................... 9

1.3 Provozní předpisy .........................................................................................................10

1.4 Kvalifikace pracovníků ..................................................................................................11

1.5 Osobní ochranné prostředky .........................................................................................12

1.6 Výstrahy ......................................................................................................................12

1.7 Skladování a přeprava ..................................................................................................13

1.8 Odstavení z provozu a likvidace .....................................................................................13

2	 Popis	výrobku ......................................................................................... 14
2.1 Princip funkce .............................................................................................................14

2.2 Modulární systém ........................................................................................................14

2.3 Části výrobku ...............................................................................................................16

2.4 Identifikace výrobku (typový štítek) ................................................................................19

3	 Instalace	a	montáž ................................................................................. 20
3.1 Přehled prací ...............................................................................................................20

3.2 Předběžné činnosti ......................................................................................................22

3.2.1 Příprava připojovacích hrdel .............................................................................22

3.2.2 Příprava přípojky pumpy pro odběr vzorků .........................................................22

3.3 Instalační a zemní práce...............................................................................................23

3.3.1 Požadavky .......................................................................................................23

3.3.2 Zhotovení výkopu .............................................................................................24

3.3.3 Instalace nádrže odlučovače .............................................................................24

3.3.4 Připojení potrubí a kabelů v místě instalace .......................................................25

3.3.5 Montáž konzoly s HP hlavou .............................................................................29

3.3.6 Připojení vysokotlaké hadice .............................................................................30

3.3.7 Montáž kabelové průchodky ..............................................................................31

3.3.8 Montáž nástavců, třída zatížení A15 nebo B125 .................................................33

3.3.9 Montáž nástavce, třída zatížení D400 ................................................................35

3.3.10 Montáž typového štítku ....................................................................................38

3.3.11 Zasypání výkopu ..............................................................................................39

3.4 Montážní práce v technické místnosti ............................................................................40

3.4.1 Montáž částí „plnicího potrubí“ .........................................................................40

3.4.2 Připojení plnicího potrubí v místě instalace ........................................................40

3.4.3 Montáž částí přívodního potrubí ........................................................................41

3.4.4 Upevnění HP jednotky  .....................................................................................42



3/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

Obsah

3.4.5 Připojení vodovodního potrubí k HP jednotce v místě instalace ............................42

3.4.6 Připojení odpadního potrubí k HP jednotce v místě instalace ...............................43

3.4.7 Připojení vysokotlaké hadice .............................................................................43

3.4.8 Připojení vodovodního potrubí k plnicímu zařízení v místě instalace .................... 44

3.5 Elektrická instalace ......................................................................................................45

3.5.1 Elektrické údaje ...............................................................................................45

3.5.2 Elektrická instalace ..........................................................................................45

4	 Provoz ................................................................................................... 46
4.1 Uvedení do provozu ......................................................................................................46

4.2 Ovládání odlučovače tuků .............................................................................................48

4.2.1 Řídící jednotka .................................................................................................48

4.2.2 Nastavení v menu ............................................................................................51

4.2.3 Hodnoty nastavení pro uvedení do provozu ........................................................52

4.2.4 Dálkové ovládání ..............................................................................................53

4.3 Vyprázdnění a čištění ...................................................................................................55

4.3.1 Kontroly ..........................................................................................................55

4.3.2 Základní provedení/Lipumax-P -B ......................................................................55

4.3.3 Stupeň výbavy 1/Lipumax-P -D .........................................................................56

4.3.4 Stupeň výbavy 2/Lipumax-P -DM ......................................................................56

4.3.5 Stupeň výbavy 3/Lipumax-P -DA .......................................................................57

5	 Pravidelné	zkoušky,	kontrola	a	údržba ..................................................... 58
5.1 Každodenní kontroly .....................................................................................................58

5.2 Týdenní kontroly ..........................................................................................................58

5.3 Roční údržba ...............................................................................................................59

5.4 Generální inspekce prováděná jednou za 5 let ................................................................59

6	 Odstraňování	poruch ............................................................................... 60

7	 Technické	údaje ...................................................................................... 62
7.1 Odlučovač ...................................................................................................................62

7.1.1 Parametry .......................................................................................................62

7.1.2 Rozměry .........................................................................................................66

7.2 Systém nástavců ..........................................................................................................69

7.2.1 Výšková nastavitelnost, třída zatížení A15 a B125 ...............................................69

7.2.2 Výšková nastavitelnost, třída zatížení D400 ........................................................71

Příloha:	Protokol	o	uvedení	do	provozu ........................................................... 72



 

 

4/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA



 

Úvod

5/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

Úvod

ACO Stavební prvky s.r.o. (dále jen ACO) děkuje za projevenou důvěru a předává vám výrobek, jenž 
odpovídá nejmodernější technické úrovni a jehož správný stav byl testován jako součást kontrol kvality 
prováděných před dodáním.

Obrázky uvedené v tomto návodu k použití slouží pro základní pochopení a mohou se lišit podle 
provedení výrobku a montážní situace.

ACO Servis
Příslušenství, viz "Katalog výrobků":  http://www.aco.cz 
Další informace o zařízení k odlučování tuků (dále „odlučovač tuků“), o objednávání náhradních dílů a 
služeb, např. odborných školení, o smlouvách pro provádění údržby, celkových kontrolách vám sdělí naší 
pracovníci technické podpory.

Záruka
Informace o zárukách, viz Všeobecné obchodní podmínky, 

 http://www.aco.cz

Prohlášení o vlastnostech (PoV)
"Prohlášení o vlastnostech" (PoV) pro odlučovače tuků,  http://www.aco.cz

Používané symboly
V tomto návodu k použití jsou uvedeny určité informace, které jsou označeny takto:

Tipy a doplňující informace, které usnadňují práci

 ■  Odrážky
 Î  Kroky, které se provádějí ve stanoveném pořadí

Odkazy na jiné informace v tomto návodu k použití a jiné dokumenty
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1 Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili zranění osob a poškození majetku, přečtěte si před montáží a provozováním 
odlučovače tuků tyto bezpečnostní pokyny.

1.1 Zamýšlené použití

Potrubní a odpadní instalace ohrožuje již samotná mastná odpadní voda. Tuky a oleje se společně s 
dalšími složkami odpadních vod usazují na stěnách trubek a způsobují korozi, ucpávání a zápach. Proto 
jsou v průmyslovém a obchodním sektoru povinné odlučovače tuků.

Sem například patří:

 ■ Hotely, restaurace, menzy a jídelny

 ■ Řeznictví, jatka, maso zpracovatelské závody

 ■ Konzervárny, výrobci hotových jídel, výrobci bramborových hranolek a lupínků

Vypouštět se smí pouze odpadní voda, která obsahuje tuky a oleje rostlinného a živočišného původu. 
Jiná případná použití a aplikace a změny nejsou přípustné

Nesmí se vypouštět škodlivé látky, např.:

 ■ Odpadní vody s obsahem fekálií

 ■ Povrchová vody

 ■ Odpadní vody obsahující minerální oleje a tuky

 ■ Odpadní vody z drtičů (zařízení pro likvidaci odpadu mokrou cestou)

 ■ Tuhnoucí tuky v koncentrované formě (např. fritovací tuk)

 ■ V odlučovači tuků a přívodním potrubí není dovoleno používat biologicky aktivní prostředky, např. 
produkty obsahující enzymy pro přeměnu mastných látek nebo pro tzv. samočistění

Saponáty, přípravky do myček, čisticí, dezinfekční a pomocné přípravky, které mohou proniknout do 
odpadních vod, nesmí vytvářet stabilní emulze ani obsahovat či uvolňovat chlór. Další informace o 
vhodných čisticích přípravcích – viz technické listy (v němčině/angličtině) vydané Německým sdružením 
výrobců prostředků používaných při umývání nádobí („Arbeitsgemeinschaft Geschirrspülen, Hagen“): 

 www.vgg-online.de 
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1.2 Navrhování odvodňovacích kanalizačních 
systémů

Odpadní vodu, ve které se značná část tuků vyskytuje v neodlučitelné (emulgované) formě, lze účinně 
upravovat v odlučovačích tuků, které pracují na principu gravitace, pouze za určitých podmínek.

Odpadní vody, např. z:

 ■ mlékáren, sýráren, jatek, ryby a maso zpracovatelských závodů

 ■ Cateringových společností, např. stravovací zařízení, ve kterých probíhá čistý oplach nádobí

 ■ jednotek na úpravu odpadních vod

Návrh musí zajistit odlučování jednotlivých proudů odpadních vod podle typu, množství a skupenství 
látek obsažených v odpadních vodách. Tímto způsobem lze jednotlivé proudy odpadních vod optimálně 
upravovat a zachycené látky řádné likvidovat. Pokud nelze zabránit tvorbě stabilních emulzí v odpadních 
vodách, jsou nutné speciální jednotky na úpravu odpadních vod, např. ACO Lipufloc nebo ACO Biojet.
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1.3 Provozní předpisy

Na montáž a provoz odlučovačů tuku se vztahují zákonná ustanovení a regionální předpisy (např. 
příslušné místní vyhlášky). Další informace vám sdělí příslušné úřady. Pro snazší orientaci uvádíme 
následující normy, které je třeba doplnit a ověřit jejich aktuálnost.

 ■ DIN 4040-100: Odlučovače tuků – část 100: Požadavky na používání odlučovačů v souladu s EN 
1825-1 a EN 1825-2

 ■ EN1825-1: Lapáky tuků – část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení 
jakosti

 ■ EN 1825-2: Lapáky tuků – část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba 

 ■ EN 1717: Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na 
ochranu proti znečištění zpětným průtokem

 ■ DIN 1988: Technické předpisy pro instalace pitné vody – část 100: Ochrana pitné vody, řízení kvality 
pitné vody; Technické předpisy DVGW

 ■ DIN 1986-100: Odvodňovací zařízení pro budovy a pozemky – část 100: Specifikace ve spojení s EN 
752 a EN 12056

 ■ EN 752: Odvodňovací systémy vně budov

 ■ EN 12056 (řada): Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

Příklady z uvedených norem:

 ■ Odběr vzorků: Při montáži odlučovače tuků se musí přímo na výstup odlučovače a před prostor, kde 
dochází ke smíchání vypouštěného tuku s další odpadní vodou, nainstalovat zařízení pro odběr vzorků 
a kontrolu, např. ve formě vzorkovací šachty. Vzorky musí odebírat kvalifikované osoby z protékající 
vody vypouštěné z odlučovače tuků.

 ■ Likvidace: Nejméně jednou za měsíc se musí vyprázdnit a vyčistit lapač kalu. Následně musí být 
odlučovač tuků znovu naplněn vodou (např. pitnou vodou, vodu pro průmyslové použití, upravenou 
odpadní vodou z odlučovače tuků), která odpovídá místním ustanovením pro vypouštění vody.

 ■ Generální kontrola: Před uvedením odlučovače tuků do provozu a poté nejpozději jednou za 5 let 
musí řádně kvalifikovaný technik provést jeho kompletní vyprázdnění, vyčištění a následnou kontrolu, 
aby se zajistil řádný provozní stav a správný provoz odlučovače tuků. 

 ■ Provozní deník: Pro každý odlučovač tuků musí vést provozovatel/vlastník provozní deník, který musí 
předložit na požádání příslušnému kontrolnímu orgánu. Provozní deníky lze vyžádat u ACO,  

 kapitola Úvod „Servis ACO“.
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1.4 Kvalifikace pracovníků

Činnost Osoba Znalosti

Dispozice, provozní změny
Projektanti, 
konzultanti

Znalosti systémů a technického zařízení budov, vyhodnocení případů 
aplikací technologie odpadních vod. Dispozice odlučovačů tuků.

Normativní požadavky a předpisy.

Montáž a sestavení
Osoby s příslušnými 
dovednostmi

Vyhloubení a zásyp jámy

Bezpečná manipulace se stroji a náčiním

Uložení a propojení potrubí a přípojek

Sanitární instalace a elektroinstalace

Monitorování provozu, denní, 
týdenní kontroly

Vlastník, 
provozovatel

Žádné zvláštní požadavky

Měsíční kontrola
Řádné kvalifikovaní 
pracovníci

Schválená smluvní strana provádějící likvidaci

Každoroční údržba
Řádně kvalifikovaní 
pracovníci

„Odborníci“ v souladu s DIN 4040-100*

Generální inspekce prováděná 
před uvedením do provozu a 
jednou za 5 let

Řádně kvalifikovaní 
pracovníci

„Řádně kvalifikovaní technikové“ v souladu s DIN 1986-100** 

Disposal of the grease separator 
contents

Řádně kvalifikovaní 
pracovníci

Schválená smluvní strana provádějící likvidaci

*Definice „řádně kvalifikovaných pracovníků“ v souladu s DIN 4040-100:

Řádně kvalifikovaní pracovníci jsou pracovníci vlastníka/provozovatele nebo určené třetí strany, kteří na základě svého výcviku, 
znalostí a praktických zkušeností zajistí řádné posouzení nebo provedení zkoušek a kontrol v příslušné oblasti.

**Definice „řádně kvalifikovaných techniků“ v souladu s DIN 4040-100:

Řádně kvalifikovaní technici jsou pracovníci třetích stran, odborníci nebo jiné instituce s certifikovanými speciálními 
technickými znalostmi provozu, údržby a zkoušení zde popsaných odlučovačů a potřebným technickým porozuměním 
odlučovačům, které je požadováno pro zkoušení odlučovačů. V jednotlivých případech mohou být ve velkých provozních 
jednotkách tyto kontroly prováděny rovněž interními, řádně kvalifikovanými techniky zaměstnávanými provozovatelem, kteří 
pracují nezávisle a jejichž odpovědnosti je zprošťují nutnosti poslouchat zadané pokyny v této oblasti a kteří mají nezbytné 
kvalifikační předpoklady a potřebné technické schopnosti provést odborným způsobem danou kontrolu.
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1.5 Osobní ochranné prostředky

Pracovníkům musí být poskytnuty osobní ochranné prostředky a nadřízení musí kontrolovat používání a 
opotřebení těchto osobních ochranných prostředků.

Příkazová 
značka Význam

Bezpečnostní obuv zajišťuje dobrou protiskluzovou ochranu, zvláště ve vlhkých podmínkách, i vysoký 
stupeň odolnosti proti vniknutí (např. v případě hřebíků) a chrání chodidla před padajícími předměty (např. 
během přepravy).

Ochranné rukavice chrání ruce před infekcemi (rukavice k ochraně proti vlhkosti) a menšími 
pohmožděninami a řeznými ranami.

Ochranný oděv chrání pokožku před menšími mechanickými vlivy a infekcemi.

Ochranná přílba chrání hlavu v případě nízkých stropů a před padajícími předměty (např. během přepravy).

1.6 Výstrahy

V návodu k používání jsou výstrahy identifikovány pomocí následujících výstražných symbolů a signálních 
slov.

Výstražné symboly
a signální slova

Význam

NEBEZPEČÍ

Zr
an

ěn
í o

so
b

Nebezpečí s vysokým stupněm rizika, které – nebude-li mu zabráněno, bude 
mít za následek smrtelné nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ Nebezpečí se středním stupněm rizika, které – nebude-li mu zabráněno, může 
způsobit smrtelné nebo vážné zranění.

POZOR Nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které – nebude-li mu zabráněno, může 
způsobit menší nebo střední zranění.

POZOR

Po
šk

oz
en

í m
aj

et
ku

Nebezpečí, které – nebude-li mu zabráněno, může poškodit výrobky a jejich 
funkci nebo nějaký předmět/majetek v okolním prostoru.
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1.7 Skladování a přeprava

DŮLEŽITÉ Při skladování a přepravě věnujte pozornost následujícímu:

 ■ Odlučovač tuků skladujte v prostorách chráněných před mrazem.

 ■ S vidlicemi paletového nebo vysokozdvižného vozíku nezajíždějte přímo pod odlučovač tuků.

 ■ Je-li to možné, přepravujte odlučovač tuků na dřevěné paletě.

 ■ Je-li to možné, neodstraňujte obal a přepravní zarážky, dokud nebude odlučovač v místě jeho 
instalace.

 ■ Používejte doplňující přepravní pásy.

 ■ Při přepravě dílů jednotky používejte jeřáb nebo jeřábový hák:

 � Nikdy se nezdržujte pod zavěšeným nákladem.

 � Zabraňte vstupu jiných osob do celého nebezpečného prostoru.

1.8 Odstavení z provozu a likvidace

DŮLEŽITÉ Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí. Dodržujte regionální předpisy, které platí 
pro likvidaci odpadů, a součásti odevzdejte k opětnému využití nebo recyklaci.

 ■ Při odstavení z provozu odlučovač tuků kompletně vypusťte a vyčistěte.

 ■ Oddělte plastové díly (např. kryt, těsnění) od kovových dílů. Kovový šrot odevzdejte k opětnému 
využití.

 ■ Elektrické zařízení se nikdy nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.  
K ochraně životního prostředí dodržujte regionální předpisy, které platí pro likvidaci 
odpadu.
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2 Popis výrobku

Odlučovače tuků ACO pro instalaci do země jsou vyrobeny z polyetylénu. Polyetylén se vyznačuje 
například nízkou hmotností a dlouhou životností.

2.1 Princip funkce

Z fyzikálního hlediska odlučovače tuků pracují na principu gravitace. K oddělení tuků/olejů z odpadních 
vod se využívají různé hustoty. Složky odpadní vody s vyšší hustotou než voda, např. kal, klesají na dno. 
Tuky/oleje živočišného a rostlinného původu mají nižší specifickou hustotu než voda, a tudíž stoupají ke 
hladině. Ponořené potrubí na výstupu je udržuje v odlučovači tuků.

2.2 Modulární systém

Systém vybavení podle konfiguračních stupňů umožňuje snížit nepříjemný zápach během odstraňování 
odpadu a čištění. Čím vyšší stupeň konfigurace, tím nižší riziko infekce, stupeň znečištění a doba 
potřebná k odstranění odpadu a vyčištění odlučovače tuků.
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Písmena za pomlčkou („-“) v označení typu značí materiál a stupeň konfigurace:

 ■ P = materiál polyetylén

 ■ D = přímé odsávání

 ■ M = ruční

 ■ A = automatický

Základní verze Stupeň výbavy 1 Stupeň výbavy 2 Stupeň výbavy 3

P
o

ly
et

yl
én

Lipumax P Lipumax P-D Lipumax P-DM Lipumax P-DA

Te
ch

n
ic

ké
 v

la
st

n
o

st
i  ■ Vyprázdnění a čištění 

prováděné přes otvory 
určené pro údržbu

 ■ Přípojka pro přímé 
odsávání

 ■ Přípojka pro přímé 
odsávání

 ■ Ruční vysokotlaké 
vnitřní čištění (tryskání)

 ■ Ruční plnicí zařízení 
(ovládáno pomocí 
kulového ventilu)

 ■ Přípojka pro přímé 
odsávání

 ■ Vysokotlaké vnitřní 
čištění (tryskání)

 ■ Automatické plnění 
pomocí plnicího 
zařízení (ovládáno 
pomocí elektromagne-
tického ventilu)

 ■ Dálkové ovládání 
automatického provozu

P
ro

vo
zn

í 
vl

as
tn

o
st

i  ■ Vyprázdnění a čištění je 
spojeno se zápachem

 ■ Bezzápachové 
vyprázdnění (uzavřená 
servisní šachta)

 ■ Čištění je spojeno se 
zápachem

 ■ Bezzápachové 
odstranění odpadu a 
čištění

 ■ Ruční vysokotlaké 
vnitřní čištění

 ■ Ruční provoz plnicího 
zařízení

 ■ Bezzápachové 
odstranění odpadu a 
čištění

 ■ Automatické řízení 
vysokotlakého vnitřní 
čištění a plnicího 
zařízení

 ■ Dálkové ovládání 
(ovládáno v místě 
připojení odsávacího 
vozidla)
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2.3 Části výrobku
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Obrázek: Lipumax P-DA

 1 = El. připojovací kabel „dálkového ovládání“ v místě 
instalace

 2 = Potrubí studené vody „plnicího zařízení

 3 = „Plnicí potrubí“ v místě instalace

 4 = Plnicí zařízení

 5 = Části potrubí, „plnicí potrubí s pachovým uzávěrem

 6 = Připojovacího kabel „elektromagnetického ventilu“

 7 = Potrubí teplé a studené vody pro „HP jednotku“ v místě 
instalace

 8 = Zásuvka CEE v místě instalace

 9 = Ovládání s připojovacím kabelem o délce 1,5 m, včetně 
zástrčky CEE

 10 = Elektrický připojovací kabel „hromadné poplachové 
signalizace“ v místě instalace

 11 = Vysokotlaká jednotka (HP jednotka) pro „vnitřní čištění“ 
nádoby

 12 = Připojovací kabel „HP hlava“ (30 m)

 13 = Vypouštěcí potrubí „HP jednotky“ v místě instalace

 14 = Vysokotlaká hadice (délka 2,7 m)

 15 = Části „přívodního potrubí“

 16 = „Přívodní potrubí“ v místě instalace

 17 = Motorem poháněná vysokotlaká orbitální čisticí hlava 
(HP hlava)

 18 = Vysokotlaká hadice (délka 10 m, 20 m nebo 30 m)

 19 = Odtokové potrubí v místě instalace

 20 = Otvor pro připojení odtoku v místě instalace

 21 = Přípojka „pumpy pro odběr vzorků“
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 22 = Odtoková armatura

 23 = Nádrž odlučovače

 24 = Ponořená „odsávací“ trubka 

 25 = Přítoková armatura s uklidňující přepážkou

 26 = Otvor pro připojení přítokové trubky v místě instalace

 27 = Přítoková trubka (v místě instalace)

 28 = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 29 = „Odsávací potrubí“ v místě instalace

 30 = Typový štítek

 31 = Nástavec, tř. zatížení A15, B125 nebo D400

 32 = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 33 = Dálkové ovládání

 34 = Připojovací skříň (volitelný prvek)

 35 = „Odvětrávací potrubí“ v místě instalace

 36 = „Odvětrávací přípojka“ v místě instalace

Čísla v závorkách „0“ – viz schéma odlučovače tuků (příklad – stupeň konfigurace 3), 
 strana 14: Obrázek: „Lipumax P-DA“.

Typ Výbava

Zá
k

la
d

n
í 

ve
rz

e

Lipumax P-B  (20) = Otvor pro připojení odtoku v místě instalace

 (21) = Přípojka „pumpy pro odběr vzorků“

 (22) = Odtoková armatura

 (23) = Nádrž odlučovače

 (25) = Přítoková armatura s uklidňující přepážkou

 (28) = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 (30) = Typový štítek

 (31) = Nástavec, tř. zatížení A15, B125 nebo D400

St
u

p
eň

 v
ýb

av
y 

1

Lipumax P-D  (20) = Otvor pro připojení odtoku v místě instalace

 (21) = Přípojka „pumpy pro odběr vzorků“

 (22) = Odtoková armatura

 (23) = Nádrž odlučovače

 (24) = Ponořená „odsávací“ trubka*

 (25) = Přítoková armatura s uklidňující přepážkou

 (27) = Přítoková trubka (v místě instalace)

 (28) = Tlaková spojka odsávacího potrubí*

 (30) = Typový štítek

 (31) = Nástavec, tř. zatížení A15, B125 nebo D400

 (32) = Tlaková spojka odsávacího potrubí*

* Doplňující vybavení a prvky v porovnání se základním provedením

St
u

p
eň

 v
ýb

av
y 

2

Lipumax P-DM  (4) = Plnicí zařízení s kulovým ventilem**

 (5) = Části potrubí, „plnicí potrubí s pachovým uzávěrem**

 (9) = Skříňka se spínaným zdrojem napájení**

 (11) = Vysokotlaká jednotka (HP jednotka) pro „vnitřní čištění“ s 5m připojovacím kabelem, včetně 
zástrčky CEE**

 (12) = Připojovací kabel „HP hlavy“**

 (14) = Vysokotlaká hadice (délka 2,7 m)**

 (15) = Části „přívodního potrubí“**

 (17) = Motorem poháněná vysokotlaká orbitální čisticí hlava (HP hlava)**

 (18) = Vysokotlaká hadice (délka 10 m, 20 m nebo 30 m))**

 (20) = Otvor pro připojení odtoku v místě instalace
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Typ Výbava
St

u
p

eň
 v

ýb
av

y 
2

Lipumax P-DM  (21) = Přípojka „pumpy pro odběr vzorků“

 (22) = Odtoková armatura

 (23) = Nádrž odlučovače

 (24) = Ponořená „odsávací“ trubka

 (25) = Přítoková armatura s uklidňující přepážkou

 (27) = Přítoková trubka (v místě instalace)

 (28) = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 (30) = Typový štítek

 (31) = Nástavec, tř. zatížení A15, B125 nebo D400

 (32) = Tlaková spojka odsávacího potrubí

** Doplňující vybavení a prvky v porovnání se stupněm výbavy 1

St
u

p
eň

 v
ýb

av
y 

3

Lipumax P-DA  (4) = Plnicí zařízení s elektromagnetickým ventilem***

 (5) = Části potrubí, „plnicí potrubí s pachovým uzávěrem

 (6) = Připojovacího kabel „elektromagnetického ventilu“***

 (9) = Ovládání s připojovacím kabelem o délce 1,5 m, včetně zástrčky CEE***

 (11) = Vysokotlaká jednotka (HP jednotka) pro „vnitřní čištění“ s 5m připojovacím kabelem, včetně 
zástrčky CEE

 (12) = Připojovací kabel „HP hlavy“

 (14) = Vysokotlaká hadice (délka 2,7 m)

 (15) = Části „přívodního potrubí“

 (17) = Motorem poháněná vysokotlaká orbitální čisticí hlava (HP hlava)

 (18) = Vysokotlaká hadice (délka 10 m, 20 m nebo 30 m))**

 (20) = Otvor pro připojení odtoku v místě instalace

 (21) = Přípojka „pumpy pro odběr vzorků“

 (22) = Odtoková armatura

 (23) = Nádrž odlučovače

 (24) = Ponořená „odsávací“ trubka

 (25) = Přítoková armatura s uklidňující přepážkou

 (27) = Přítoková trubka (v místě instalace)

 (28) = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 (30) = Typový štítek

 (31) = Nástavec, tř. zatížení A15, B125 nebo D400

 (32) = Tlaková spojka odsávacího potrubí

 (33) = Dálkové ovládání***

*** Doplňující vybavení a prvky v porovnání se stupněm výbavy 2
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2.4 Identifikace výrobku (typový štítek)

1

6
7

8
9
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14
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4

5

16

2
3

Obrázek: Typový štítek

 1 = Provedení odlučovače tuků (typ)

 2 = Rok výroby (týden/rok)

 3 = Číslo artiklu

 4 = Označení kontroly/shody

 5 = Adresa výrobce

 6 = Odlučovač tuků podle EN 1825-1

 7 = Prohlášení o vlastnostech č. (DoP No.)

 8 = Jmenovitá velikost

 9 = Kontrolní značka/číslo schválení

 10 = Objem lapače kalu

 11 = Objem odlučovače tuků

 12 = Objem zachyceného tuku

 13 = Tloušťka vrstvy tuku

 14 = Nezávislé zkoušení kvality (zkušební orgán)

 15 = Katalogové číslo

 16 = Výrobní číslo
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3 Instalace a montáž

DŮLEŽITÉ Zajistěte požadovanou kvalifikaci pracovníků,  Článek 1.4 „Kvalifikace pracovníků“.

3.1 Přehled prací
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Obrázek: Lipumax P-DA
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Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

Činnost
Stupeň výbavy

Základní 
-B

1 
-D

2 
-DM

3 
-DA

 1 = Připojení vodovodního potrubí v místě 
instalace k plnicímu zařízení

– – X X

 2 = Připojení plnicího potrubí v místě instalace* – – X X

 3 = Montáž částí plnicího potrubí – – X X

 4 = Připojení vodovodního potrubí v místě 
instalace k HP jednotce

– – X X

 5 = Upevnění HP jednotky – – X X

 6 = Připojení odvodňovacího potrubí v místě 
instalace k HP jednotce

– – X X

 7 = Připojení vysokotlaké hadice (délky 2,7 m) – – X X

 8 = Montáž částí přívodního potrubí – – X X

 9 = Připojení přívodního potrubí v místě 
instalace*

– – X X

 10 = Montáž konzoly s HP hlavou – – X X

 11 = Připojení vysokotlaké hadice (délky 10 m, 
20 m nebo 30 m)

– – X X

 12 = Připojení odtokového potrubí v místě 
instalace

X X X X

 13 = Montáž kabelové průchodky – – X X

 14 = Příprava přípojky pumpy na odběr vzorků X X X X

 15 = Instalace nádrže odlučovače X X X X

 16 = Připojení přítokového potrubí v místě 
instalace

X X X X

 17 = Příprava přípojek DN 100 X X X X

 18 = Připojení odsávacího potrubí v místě 
instalace

– X X X

 19 = Upevnění typového štítku X X X X

 20 = Montáž nástavce X X X X

 21 = Instalace připojovací skříně (volitelný prvek) – X X X

 22 = Připojení odvětrávacího potrubí v místě 
instalace

– X X X

 23 = Připojení odvětrávací přípojky (vozidla pro 
svoz odpadu – volitelný prvek)

X X X X

 24 = Vykopání jámy X X X X

 25 = Zasypání jámy X X X X

* Pro uvedení do provozu je povinná generální inspekce řádně kvalifikovaným technikem. Tato inspekce zahrnuje i zkoušku 
těsnosti,  Článek 5.4 "Generální inspekce prováděná jednou za 5 let". Z tohoto důvodu doporučujeme použít 2 prázdné 
trubky: plnící a přívodní trubku. To zajistí, že při zkoušce těsnosti bude možné utěsnit nafukovacími zátkami kromě přívodní 
trubky také plnicí trubku. 

Dále v textu jsou uvedena čísla v ,  Článek 3.1 „Přehled prací“.



 

Instalace a montáž

20/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

3.2 Předběžné činnosti

3.2.1 Příprava připojovacích hrdel 17  

V nádrži se nacházejí tři přípojky DN 100 pro připojení odvětrávacího, přívodního a plnicího potrubí v 
místě instalace. Přípojky jsou uzavřené a musí se otevřít. DŮLEŽITÉ Přípojky, které nejsou zapotřebí, 
neotevírejte (podle stupně výbavy).

Těsnění přípojek DN 100 jsou součástí dodávky odlučovače (volně přiloženo).

 Î Uzavřené hrdlo vyřežte vykružovací korunkou 
(otvor max. Ø 100 mm).

X

 Î Na celou přípojku a jeho těsnění naneste 
mazivo, které neobsahuje kyseliny.

 Î Do přípojky vložte těsnění.

3.2.2 Příprava přípojky pumpy pro odběr vzorků 14  

Pro připojení pumpy na odběr vzorků lze použít závitovou přípojku R ¾“ na odtokové armatuře v nádrži 
odlučovače. Přípojka je uzavřena a musí se otevřít.

 Î K otevření uzavřeného hrdla použijte 
vykružovací korunku (otvor max. Ø 22 mm).
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3.3 Instalační a zemní práce

3.3.1 Požadavky

Místo instalace

 ■ Třída zatížení A 15: pochozí varianta – ideální pro vnitřní dvory, chodníky a zelené plochy

 ■ Třída zatížení B 125: plochy pojížděné osobními automobily – perfektní pro příjezdové a parkovací 
plochy

 ■ Třída zatížení D 400: plochy pojížděné nákladními automobily – bezpečné řešení pro vozidla 
převážející těžké náklady a pro skladovací plochy a postranní pásy vozovek (zpevněné krajnice).

Instalační hloubka

DŮLEŽITÉ Nádrž odlučovače nesmí být umístěna v zemi ve větší hloubce než 3,60 m

Instalace do míst s výskytem spodní vody

 ■ Se systémovým šachtovým nástavcem, třída zatížení A 15 a B 125:

 � Odolnost proti vztlaku zkoušena až do 0,5 m hladiny spodní vody pod povrchem

 � Je-li hladina podzemních vod vyšší, musí se v daném místě nainstalovat betonový plášť: Betonová 
skruž > Ø1,600 x 150 mm umístěna nad límcem nádrže

 ■ V případech, kdy hladina podzemních vod dosahuje úrovně povrchu, budou odolné vůči vztlaku 
provedení se systémovým šachtovým nástavcem pro třídu zatížení D 400.

Výkop

 ■ Výkop musí být proveden v souladu s DIN 18300, sklon/pracovní prostor/podpěry ve výkopu musí 
být v souladu s DIN 4124.

 ■ V případě nesoudržných a měkkých soudržných zemin musí mít výkopová jáma sklon ≤ 45°, zatímco 
u tvrdých nebo polotvrdých soudržných zemin musí být úhel sklonu menší než 60°.

 ■ Prudký sklon musí být řádně zajištěn pomocí výkopových podpěr a jiných prostředků.

 ■ Základ musí být vybudován na nesoudržné zemině (třída G1 podle ATV-DVWK-A127 nebo třída GW, 
GE, GI, SW, SI, SE podle DIN 18196).

 ■ Bez působícího zatížení (provozního zatížení) jsou dostatečné dobře zhutněné, nesoudržné zeminy 
(např. štěrkopísek 0-32).

 ■ Vrstva lože musí mít minimálně tloušťku 30 cm a musí být zhutněna na hustotu Dpr ≥ 97 %, která se 
naměří při Proctorově zkoušce.

 ■ Pro dno nádoby musí být trvale zajištěna stejnoměrná, rovná plocha.

Zpětné vzdutí

Pokud je ustálená hladina vody v odlučovači níže než je gravitační odtok do kanalizace, musí být 
předčištěná voda z odlučovače odváděna přes čerpací stanici vystrojené dvěma čerpadly.
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Manipulace jeřábem nebo bagrem: 

 ■ Nádrž odlučovače: musí se použít dvouhákový závěsný řetěz o délce nejméně 5 m, s okem NG 5 
podle DIN 82101

 ■ Kryt a přechodová deska: použijte zvedací řetěz s čelistmi pro komorové skruže.

 ■ Roznášecí deska: použijte tříhákový závěsný řetěz o délce nejméně 2–3 m, s okem NG 1 podle DIN 
82101.

3.3.2 Zhotovení výkopu 24

Požadavek: Vykopaná jáma má mít přibližně Ø 3000 mm.

 Î Vykopejte a zajistěte jámu.

 Î Proveďte podsyp/lože.

3.3.3 Osazení nádrže odlučovače 15

DŮLEŽITÉ 

 ■ Přepravní oka jsou navržena pro hmotnost nádrže odlučovače. Nepřepravujte ji s připojenými částmi.

 ■ Směr instalace musí odpovídat směru toku vody (označení přítoku a odtoku se provádí ve výrobním 
závodě) a podélná osa přítoku a odtoku odlučovače se musí nacházet v osové linii připojovacího 
potrubí. Značka na dnu jámy a na tělese tuto práci usnadní.

 Î Umístěte nádrž odlučovače do jámy a 
horizontálně ji vyrovnejte.

Hmotnosti nádrží odlučovače:

 ■ NS 2-200 65 kg

 ■ NS 2-400 and 4-400 80 kg

 ■ NS 4-800 90 kg

 ■ NS 5.5-550 95 kg

 ■ NS 5.5-1100 140 kg

 ■ NS 7-730 110 kg

 ■ NS 8.5-850 150 kg

 ■ NS 10-1000 160 kg
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3.3.4 Připojení potrubí a kabelů v místě instalace

DŮLEŽITÉ Před připojením potrubí v místě instalace se musí nádoba odlučovače naplnit vodou až do 
výšky dna výtokové armatury, poté se musí výkop zasypat až do této výšky,  

 Kapitola 3.3.11 „Zasypání výkopu“.

Přítokové potrubí 16

Požadavky:

 ■ Odpadní voda musí být do odlučovače tuku přiváděna gravitačně potrubím se sklonem nejméně 1,5 
– 2 %. Není-li to možné, doporučujeme použít ACO šnekové čerpací zařízení, které se instaluje před 
odlučovač.

 ■ Přechod ze svislého stoupacího potrubí do horizontálního potrubí musí být proveden s použitím dvou 
45° kolen a jednoho vloženého mezikusu o délce nejméně 250 mm. Následně se musí ve směru 
toku zajistit uklidňovací zóna, jejíž délka se rovná minimálně desetinásobku jmenovitého průměru (v 
mm) přítokového potrubí odlučovače tuků. 

 ■ Použijte přítokové potrubí z materiálů, které jsou odolné vůči mastným kyselinám (např. z KML, PP, 
PE).

 Î Připojte přítokové potrubí (např. pomocí 
přesuvné spojky).

Odtokové potrubí 12

Doporučení:

Použijte odtokové potrubí vyrobené z materiálu, který je odolný vůči mastným kyselinám (např. z KML, 
PP, PE).

 Î Připojte odtokové potrubí v místě instalace.
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Odvětrávací potrubí 22

Požadavky:

 ■ Odvětrávací potrubí veďte až nad střechu přilehlého objektu. Připojovací potrubí delší než 5 m 
odvzdušněte samostatně.

 ■ Není-li přítokové potrubí nad odlučovačem tuků v délce více než 10 m opatřeno žádnou samostatnou 
odvětrávací připojovací trubkou, musí být vybaveno dodatečnou větrací trubkou, která se nainstaluje 
co nejblíže odlučovače tuků.

 ■ Místo dodatečné přípojky v přítokovém potrubí v blízkosti odlučovače tuků lze použít přípojku na 
nádrži odlučovače. 

 ■ Přivzdušňovací ventily nejsou přípustné v místech, kde hrozí nebezpečí zpětného vzdutí, ani pro účely 
odvětrávání odlučovače tuků. 

 ■ Použijte odvětrávací potrubí vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči mastným kyselinám (např. 
z KML, PP, PE). 

 Î Připojte odvětrávací potrubí DN 100/
vnější průměr 110 mm k přípojce na nádrži 
odlučovače. Hladký konec trubky a těsnění 
přípojky namažte mazivem neobsahujícím 
kyseliny a zasuňte je do přípojky.

Připojení přívodního potrubí 9

Požadavky:

 ■ Přívodní potrubí (prázdnou trubku) veďte z technické místnosti k nádrži odlučovače při sklonu 
nejméně 1,5 – 2 %. 

 ■ Nepoužívejte kolena s úhlem větším než 30°.

 ■ Přímo do prázdné trubky vložte vysokotlakou hadici (o délce 10 m, 20 m nebo 30 m) a připojovací 
kabel HP hlavy (nebo kvalitní protahovací drát pro pozdější instalaci).

 ■ Použijte přívodní potrubí vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči mastným kyselinám (např. 
z KML, PP, PE).

 Î Připojte přívodní potrubí DN 100/vnější průměr 
110 mm k přípojce na nádrži odlučovače. 
Hladký konec trubky a těsnění přípojky 
namažte mazivem neobsahujícím kyseliny a 
zasuňte je do přípojky.
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Připojení plnicího potrubí 2

Požadavky:

 ■ Plnicí potrubí veďte z technické místnosti k nádrži odlučovače při sklonu nejméně 1,5 – 2 %. 

 ■ Nepoužívejte kolena s úhlem větším než 30°.

 ■ Použijte přívodní potrubí vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči mastným kyselinám (např. 
z KML, PP, PE)

 Î Připojte plnící potrubí DN 100/vnější průměr 
110 mm k přípojce na nádrži odlučovače. 
Hladký konec trubky a těsnění přípojky 
namažte mazivem neobsahujícím kyseliny a 
zasuňte je do přípojky.

Odsávací potrubí 18

Požadavky:

 ■ Hodnota jmenovitého tlaku odsávacího potrubí, tj. tlakového a sacího potrubí, musí být nejméně PN 
6. Pro jednotlivé trubky a tvarovky použijte spojky odolné vůči namáhání v tahu.

 ■ Použijte odsávací potrubí vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči korozi (např. plastové trubky z 
PE, PP).

 ■ Odsávací potrubí veďte od odlučovače tuků k připojovacímu místu (pro vozidlo pro svoz odpadů) jako 
stále stoupající potrubí, pro změny směru použijte kolena 90° s největším možným poloměrem.

 ■ Odsávací potrubí by mělo mít, pokud možno, jednotný průměr až k připojovacímu místu (pro vozidlo 
pro svoz odpadů). Toto potrubí musí mít světlost nejméně DN 50.

Součástí dodávky odlučovače jsou dvě tlakové spojky DN 65 pro potrubí s vnějším průměrem 75 mm, 
které jsou volně přiloženy.

Jako volitelný prvek lze u ACO zakoupit připojovací skříň s prostorem pro 2 připojovací spojky, 
dálkové ovládání a přípojku vody.
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 Î Připojte odsávací potrubí DN 65 k odsávací 
přípojce (vnější průměr 75 mm) na nádrži 
(např. pomocí tlakové spojky).

 Î Odšroubujte přesuvnou matici (4) z tlakové 
spojky (1) a přesuňte ji na zkosený hladký 
konec (3) odsávacího potrubí (5).

 Î Zasuňte hladký konec (3) do hrdla (2) tlakové 
spojky (1).

 Î Našroubujte přesuvnou matici (4) na tlakovou 
spojku (1) a utáhněte ji pomocí vhodného 
nástroje.

1 2 3 4 5

Odvětrávací přípojka (volitelný prvek) 23

Pomocí odvětrávací přípojky lze zabránit šíření nepříjemného zápachu během procesu likvidace obsahu 
odlučovače (vytlačený vzduch z vozidla pro svoz odpadů je odváděn do okolního ovzduší). Odvětrávací 
přípojku lze vyvést samostatně nad střechou nebo ji připojit k odvětrávacímu potrubí odlučovače tuků.

Pro odvětrávací přípojku neplatí žádné 
zvláštní požadavky.

Doporučení: použijte korozivzdorné 
materiály (např. plastové trubky z PE, PP).

1 2 3 4

5

6

 1 = Vytlačený vzduchu z vozidla pro odsávání odpadu

 2 = Odvětrávací přípojka vyvedená nad střechu v místě 
instalace

 3 = Odvětrávací přípojka připojená k odvětrávacímu potrubí 
odlučovače tuků

 4 = Odvětrávací potrubí v místě instalace

 5 = Připojovací skříň (volitelný prvek)

 6 = Odsávací potrubí
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3.3.5 Montáž konzoly s HP hlavou 10

DŮLEŽITÉ Před montáží konzoly musí být proveden zásyp výkopu až do této výšky, 
 Kapitola 3.3.11 „Zasypávání výkopu“.

Konzola s namontovanou HP hlavou je součástí dodávky odlučovače jako volně přiložený díl a musí se 
nainstalovat do nádrže v místě instalace.

Požadavky:

 ■ Rameno konzoly musí směřovat dolů mezi dva 
unášecí prvky v nádobě.

 ■ Konzola a osa přítoku a odtoku musí svírat úhel 
menší než 90°.

 Î Odšroubujte hvězdicovou matici od závitového 
kolíku.

 Î Vyjměte část konzoly ze závitového kolíku.

 Î Umístěte kompletní konzolu do nádoby a 
k jejímu uložení na unášecí prvky použijte 
opěrnou trubku.
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 Î Pomocí opěrné trubky umístěte zvednutou 
konzolu na protější unášecí prvek a spusťte ji 
nad závitový kolík.

 Î Našroubujte hvězdicovou matici na závitový 
kolík a rukou jej utáhněte.

Nyní je montáž konzoly zcela dokončena.

 Î Umístěte připojovací kabel HP hlavy do přívodní 
trubky.

3.3.6 Připojení vysokotlaké hadice 11

DŮLEŽITÉ Po dokončení činnosti:

 ■ Nainstalujte konzolu s HP hlavou,  Článek 3.3.5

 ■ Do přívodní trubky umístěte připojovací kabel HP hlavy,  Článek 3.3.4 „Připojení potrubí a kabelů 
v místě instalace – connect supply pipe“.

 ■ Place the high-pressure hose in the supply pipe,  Chap. 3.3.4 „Connect on-site pipes and cables 
– Připojení přívodního potrubí“.

 ■ Připojte vysokotlakou hadici k HP hlavě.

Otvor přívodního potrubí v nádrži odlučovače musí být utěsněn kabelovou průchodkou, 
 Článek. 3.3.7 „Montáž kabelové průchodky“.

Vysokotlaká hadice a kabelová průchodka jsou dodávány společně s odlučovačem jako volně přiložené 
díly. 

DŮLEŽITÉ Tu část vysokotlaké hadice, kterou 
jste nevyužili, stočte do smyčky a upevněte 
v nástavci.

 Î Připojte vysokotlakou hadici k HP hlavě.
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3.3.7 Montáž kabelové průchodky 13

Nádrž 

(uvnitř)

Zemina1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obrázek: Kabelová průchodka a přípojka

 1 = Šroubový spoj

 2 = Svorka

 3 = Těsnící vložka

 4 = Příruba

 5 = Dělená objímka

 6 = Připojovací kabel HP hlavy

 7 = Vysokotlaká hadice

 8 = Těsnění přípojky

 9 = Přípojka v nádrži

 10 = Přívodní trubka

 Î Odšroubujte matice (1).

 Î Sejměte svorku (2).

 Î Rozevřete dělenou objímku (3).

 Î Vyjměte těsnící vložku (4).

1.

2.

3.

4.

DŮLEŽITÉ Upevněte těsnicí vložku pevně do 
přípojky.

V těsnicí vložce se nacházejí 3 otvory 
opatřené „ucpávkami“, z nichž 2 se 
používají právě k tomuto účelu. 

 Î Rozevřete těsnicí vložku a odstraňte „ucpávku“ 
(5).

 Î HP hadici a připojovací kabel uložte do vybrání 
v jedné polovině těsnicí vložky (6).

 Î Horní polovinu těsnicí vložky sklopte na dolní 
polovinu (7).

7.

5.

6.
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 Î Na vložku nasuňte dělenou objímku.

 Î Nasaďte na objímku svorku (8).

 Î Našroubujte matice a zlehka utáhněte (9). 9.

8.

 Î Do přívodní trubky zasuňte kabelovou 
průchodku.

 Î Matice utáhněte stejnoměrně křížem pomocí 
ručního nářadí (max. 8 Nm).
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3.3.8 Montáž nástavců, třída zatížení A15 nebo B125 20

Zkrácení nástavce na příslušnou délku a jeho montáž
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Obrázek: Nástavec, třída zatížení B125

 1 = Poklop pachotěsný, A15 nebo B125

 2 = Nástavec, výška 675 mm, 1,125 mm nebo  
1,725 mm

 4 = Drážky (místa řezu)

 5 = Spojovací kroužek (těsnící a fixační funkce)

 Î Změřte rozměr X (od horní části nádoby k 
upravenému terénu).

 Î Přeneste rozměr H (X – H1 + 115 mm) na 
dodaný nástavec a příslušnou část odřízněte v 
nejbližší drážce pod Vaší značkou.

H

 Î Umístěte spojovací kroužek do první a druhé 
drážky odspodu.
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 Î Na spodní plochu (kruhová těsnící část) 
spojovacího kroužku a na povrch „límce 
nádoby“ naneste mazivo neobsahující kyseliny.

 Î Zatlačte nástavec do nádoby až k „zarážce 
spojovacího kroužku“ a horizontálně jej 
vyrovnejte.

Montáž poklopu, A15 nebo B125

 

1

2

3

Obrázek: Montáž: třída zatížení B125

 1 = Poklop, A15 nebo B125

 2 = Ploché těsnění

 3 = Nádrž odlučovače nebo nástavec

DŮLEŽITÉ 

 ■ Před montáží se musí očistit všechny dosedací plochy.

 ■ Před montáží poklopu se musí zasypat výkop až do této úrovně,  
 Článek. 3.3.11 „Zasypání výkopu“.
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A15:
 Î Na dosedací plochu umístěte ploché těsnění.

 Î Do osazení na nástavci vložte poklop.

B125:
 Î Na dosedací plochu umístěte ploché těsnění.

 Î Do osazení na nástavci vložte poklop.

3.3.9 Montáž nástavce, třída zatížení D400 20

Zkrácení nástavce na příslušnou délku a jeho montáž
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Obrázek: Nástavec, třída zatížení D400 

 1 = Poklop pachotěsný, D400

 2 = Roznášecí železobetonová deska, Ø1550 x 200 mm 
výška (700 kg)

 3 = Drážky (místa řezu)

 4 = Spojovací kroužek (těsnící a fixační funkce)

 5 = Nástavec, výška 620 mm, 1,070 mm nebo  
1,670 mm

 6 = Těsnící kroužek: Ø780x20 mm
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DŮLEŽITÉ Před montáží roznášecí desky se musí provést zásyp jámy až do této úrovně, 
 Článek 3.3.11 „Zasypání výkopu“.

 Î Změřte rozměr X (od horní části nádoby k 
upravenému terénu).

 Î Přeneste rozměr H (X – 170 + 115 mm) na 
dodaný nástavec a příslušnou část odřízněte v 
nejbližší drážce pod Vaší značkou.

H

 Î Umístěte spojovací kroužek do první a druhé 
drážky odspodu.

 Î Na spodní plochu (kruhová těsnící část) 
spojovacího kroužku a na povrch „límce 
nádoby“ naneste mazivo neobsahující kyseliny.

 Î Zatlačte nástavec do nádoby až k „zarážce 
spojovacího kroužku“ a horizontálně jej 
vyrovnejte.

 Î Přetáhněte těsnicí kroužek přes hladký konec.
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 Î Na hladký konec nasuňte roznášecí desku 
a upevněte ji ve vzdálenosti 110 mm od 
upraveného terénu. 26

0
11

0

Montáž poklopu

1

3

 

Obrázek: Montáž: třída zatížení D400

 1 = Poklop pachotěsný, D400  2 = Roznášecí železobetonová deska, Ø1550 x 200 mm 
výška (700 kg)

DŮLEŽITÉ 

 ■ Před montáží se musí očistit všechny dosedací plochy.

 ■ Před montáží poklopu se musí zasypat výkop až do této úrovně,  
 Článek. 3.3.11 „Zasypání výkopu“.

Pro vyrovnání výšky do úrovně upraveného 
terénu lze vložit mezi poklop a roznášecí 
desku standardní betonové vyrovnávací 
kroužky DN600.

 Î Na povrch osazení v roznášecí desce naneste 
maltové lože (  "Informace o dodavatelích 
malty").

 Î Do osazení roznášecí desky umístěte poklop a 
vyrovnejte jej.
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3.3.10 Montáž typového štítku  19

Součástí dodávky odlučovače je typový štítek, který se dodává jako volně přiložený díl a musí se upevnit 
v nástavci, pod poklopem.

Montáž u provedení bez nástavce

 Î Do límce nádoby odlučovače našroubujte 
závitořezný šroub s okem.

 Î Na šroub s okem upevněte kroužek s řetízkem 
a typovým štítkem. 
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Montáž u provedení s nástavcem

 Î Řetízek, který se dodává společně s kroužkem 
a typovým štítkem, přetáhněte přes trubku v 
nástavci a upevněte pomocí kroužku.

3.3.11 Zasypání výkopu 25

Požadavky:

 ■ Použité stavební materiály a způsob montáže nesmí způsobit žádné škodlivé deformace, poškození 
nebo nepříznivé zatížení nádrže odlučovače a nástavce.

 ■ Prostor kolem nádrže odlučovače (≥ 0,50 m) zasypte jemným štěrkopískem nebo směsí písku a 
drceného štěrku, které spadají do třídy zemin GW nebo GI podle DIN 18196.

 ■ Materiál použitý pro zásyp musí být uložen ve vrstvách (o výšce ≤ 30 cm) a zhutněn pomocí lehkého 
zhutňovacího zařízení na hustotu Dpr ≥ 79 %, naměřené při Proctorově zkoušce.

 ■ Rám poklopu nesmí nikdy převyšovat upravený terén, spíše má být upravený terén mírně vyšší a 
přiléhat k okraji rámu. To platí zejména pro zpevněné komunikace.

 ■ Při pokládce finálního povrchu (např. asfaltový povrch) se nesmí s poklopem hýbat.

 ■ Nástavec nesmí být zatížen, dokud nebude výkop zcela zasypán a použité materiály dostatečně 
vytvrzené (zhutněné).

 ■

 Î Zasypte výkop.
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3.4 Montážní práce v technické místnosti

3.4.1 Montáž částí „plnicího potrubí“ 3

Požadavek: Zajistěte volnou plochu stěny o rozměru cca 800 x 800 mm.

 Î K upevnění rovného kusu trubky na zeď 
použijte vhodný materiál (např. potrubní 
svorku), který jsou dodávkou stavby.

 Î Na všechny hladké konce a hrdlová těsnění 
naneste mazivo neobsahující kyseliny.

 Î Na rovnou trubku nasaďte koleno.

 Î „Plnicí jednotku“ zasuňte do hrdla rovné 
trubky.

3.4.2 Připojení plnicího potrubí v místě instalace 2

Požadavky:

 ■ Veďte plnicí potrubí (prázdné) z technické místnosti až k nádobě odlučovače se sklonem minimálně 
1,5 – 2 %.

 ■ Nepoužívejte potrubní kolena s úhlem větším než 30°.

 ■ Zvolte potrubí vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči mastným kyselinám (např. z KML, PP, PE, 
nerezová ocel třídy 1.4404). 
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 Î Připojte plnicí potrubí ke kolenu na potrubí 
„plnicího zařízení“. 

3.4.3 Montáž částí přívodního potrubí 8  

Odbočka a zátka s namontovanou kabelovou a hadicovou průchodkou jsou součástí dodávky odlučovače 
jako volně přiložené díly.

 Î Na všechny hladké konce trubek a těsnění v 
hrdlech naneste mazivo neobsahující kyseliny.

 Î Do hrdla přívodního potrubí nasuňte odbočku.

 Î Protáhněte připojovací kabel HP hlavy 
kabelovou průchodkou v zátce a rukou ji pevně 
utáhněte.

 Î Připojte vysokotlakou hadici k přípojce v zátce, 
která je opatřena vnitřním závitem.

 Î Nasuňte zátku do hrdla odbočky.
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3.4.4 Upevnění HP jednotky 5

Požadavek: Zajistěte volnou plochu stěny o velikosti cca 600 x 1000 mm.

 Î Upevněte HP jednotku na zeď.

3.4.5 Připojení vodovodního potrubí k HP jednotce v místě 
instalace 4

DŮLEŽITÉ 
 ■ Při připojování HP jednotky k rozvodu pitné vody dodržujte regionální předpisy.

 ■ Abyste zabránili poruchám:

 � Musí být vždy namontován uzavírací ventil na potrubí studené vody.

 � Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/min.

Pro optimalizaci procesu čištění HP jednotky 
lze připojit potrubí teplé vody (max. 60 °C).

 Î Připojte potrubí studené vody k hadicové spojce 
R ¾“ HP jednotky.
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3.4.6 Připojení odpadního potrubí k HP jednotce v místě 
instalace 6

 Î Připojte odpadní potrubí DN 50 s pachovým 
uzávěrem k HP jednotce.
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3.4.7 Připojení vysokotlaké hadice

Vysokotlaká hadice o délce 2,7 m 7

 Î Připojte vysokotlakou hadici (délky 2,7 m) 
k závitové přípojce na zátce a HP jednotce.
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3.4.8 Připojení vodovodního potrubí k plnicímu zařízení v 
místě instalace 1

DŮLEŽITÉ

Při připojování plnicího zařízené k potrubí pitné vody dodržujte regionální předpisy.

Trvalá vodovodní přípojka pro plnění odlučovače tuků musí být opatřena volným odtokem v souladu 
se zákonnými požadavky. Odlučovače tuků s plnicím zařízením ACO tyto požadavky splňují. V případě 
plnicího zařízení se požaduje přípojka pitné vody R ¾“. Namontovaný redukční ventil je nastaven na 4 
bar.

DŮLEŽITÉ

Abyste zabránili poruchám:

 ■ Je-li to možné, uzavírací ventil musí být vždy namontován na potrubí studené vody (u typu –DA);

 ■ Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/mm. 

 Î Připojte potrubí studené vody k závitové 
přípojce Rp ¾“ plnicího zařízení.
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3.5 Elektrická instalace

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem v případě nesprávné elektrické 
instalace 

 ■ Dokud nebudou dokončeny všechny instalační práce, nesmí být připojena řídící jednotka.

 ■ Práce na elektrických přípojkách musí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

 ■ Elektrické přípojky musí být provedeny podle schématu zapojení  
 Kapitola 7 "Technické údaje".

3.5.1 Elektrické údaje

Technické 
údaje

Stupeň výbavy
Základní 

-B
1 
-D

2 
-DM

3 
-DA

Výkon – – 3.9 kW 3.9 kW

Napájení – – 400 V/50 Hz

Zásuvka CEE – – X X

Pojistky v místě instalace – – 3 x 16 A (pomalé)

Stupeň krytí – – Skříňka se spínaným zdrojem 
napájení: IP 54

Řídící jednotka a dálkové 
ovládání: IP 54

3.5.2 Elektrická instalace

V závislosti na provedení odlučovače tuků mohou být jednotlivé úkoly vynechány:

 Î Pro účely řízení nainstalujte zásuvku CCE v souladu s instrukcemi výrobce.

 Î Připojte propojovací kabel HP hlavy ke spínanému zdroji napájení ve skříňce (namontované na 
vysokotlaké jednotce).

 Î Připojte propojovací kabel HP hlavy a elektromagnetický ventil v řídící jednotce.

 Î Nainstalujte dálkové ovládání v místě, které je chráněno proti zaplavení a nachází se v blízkosti 
odsávací přípojky.

 Î Položte elektrický propojovací kabel z řídící jednotky do dálkového ovládání a připojte jej:

 ■ Přípustná délka vedení do 50 m: Průřez kabelu 9 x 0,75 mm2 (bez ochranného vodiče)

 ■ Požadovaná délka od 50 m do 200 m: Průřez kabelu 9 x 1,0 mm2 (bez ochranného vodiče)

 Î Nastavení hlášení hromadné poruchy: V řídící jednotce se nachází beznapěťový kontakt pro přenos 
signálu hromadné poruchy. Aby se mohl tento beznapěťový kontakt využívat pro přenos hromadné 
poruchy, musí být do jednotky připojen kabel.



 

Provoz

44/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

4 Provoz

VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku vysokotlakého čištění vnitřního prostoru 

 ■ Během procesu čištění musí být nástavec (otvor pro provádění údržby) uzavřen.

POZOR

Nebezpečí	infekce	při	kontaktu	s	odpadní	vodou
 ■ Používejte ochranné prostředky,  Článek 1.5 "Osobní ochranné prostředky".

4.1 Uvedení do provozu

Při uvádění do provozu je povinná celková kontrola zařízení řádně kvalifikovaným technikem, 
 Článek. 1.4 „Kvalifikace pracovníků“. Rozsah celkové kontroly,  Článek 5.4 „Celková kontrola  

prováděná jednou za 5 let“. 

V závislosti na provedení odlučovače tuků mohou být jednotlivé úkoly vynechány:

Vysokotlaká (HP) jednotka:

 Î Pro účely odvětrávání olejové nádrže odstraňte 
přečnívající pryžovou krytku (kryt uzávěru).

 Î Zkontrolujte hladinu oleje HP čerpadla; v 
případě potřeby olej doplňte (typ SAE 90).

 Î Vyčistěte odlučovač tuků.

 Î Připojte HP jednotku k napájení.

 Î Připojte řídící jednotku k napájení a nastavte automatický režim (elektromagnetický ventil plnicího 
zařízení se automaticky 2x denně na krátkou dobu otevře, pachový uzávěr plnicího zařízení je opatřen 
vodní uzávěrou,  Článek 4.2.1 „Řídící jednotka“.

 Î Otevřete uzavírací ventily přípojek studené vody plnicího zařízení s elektromagnetickým ventilem a HP 
jednotky.
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DŮLEŽITÉ Poloha „zapnuto“ se nastaví 
pouze u vysokotlakého čerpadla ve stupni výbavy 
-DA. V případě výbavy -DM se čerpadlo zapíná 
vypínačem „On/Off“ teprve až během procesu 
likvidace obsahu,  Článek 4.3.4 "Stupeň výbavy 
2/Lipumax-P -DM".

 Î Zapněte vypínač „Off/On“ vysokotlakého 
čerpadla.

Pokud je odlučovač tuků ještě naplněn čistou vodou z doby instalace nebo zkoušky těsnosti, lze 
následující krok „Plnění“ vynechat.

 Î Naplňte odlučovač tuků čerstvou vodou až do výšky ustálené hladiny vody (výška dna trubky, 
odtoková armatura):

 ■ Všechny typy: přes otvor určený pro údržbu (nástavec),

 ■ Alternativní plnění v případě typu -DM: přes kulový ventil plnicího zařízení,

 ■ Alternativní plnění v případě typu -DA: spustit automatický přívod čerstvé vody, 
 Článek 4.2.1 „Řídící jednotka“. Čerstvá voda proudí po „dobu trvání plnění“, 
 Článek 4.2.3 „Nastavené hodnoty při uvedení do provozu“ do odlučovače tuků, popř. hladina 

vody se automaticky zvýší na cca 2/3 objemu nádrže.

 Î Uzavřete otvor pro údržbu. 

 Î Otevřete šoupátko (pokud je nainstalováno) na přítokovém a odtokovém potrubí.

 Î U provedení se zařízením na likvidaci odpadu a čisticím zařízením: proveďte zkušební chod, 
 Článek 4.3 „Vyprázdnění a čištění“.
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4.2 Ovládání odlučovače tuků

4.2.1 Řídící jednotka

Ovládací prvky a prvky displeje

Ovládací prvky a prvky displeje na řídící jednotce, které nejsou popsány, nemají žádnou funkci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

17

18

16

15

25 22 21 20 192324



 

Provoz

47/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

 1 = Ovládací panel

 2 = Otočný volič položek menu

 3 = Displej

 4 = Spuštění programu: otočení klíčem ovládaného spínače 
a jeho přidržení na dobu cca 1 s 
Ukončení programu: otočení klíčem ovládaného spínače 
a jeho přidržení na dobu cca 3 s

 5 = Tlačítko: automatický režim čištění vnitřního prostoru

 6 = Tlačítko: vypnutí čištění vnitřního prostoru

 7 = Tlačítko: režim ručního čištění vnitřního prostoru

 8 = Tlačítko: režim automatického plnění

 9 = Tlačítko: vypnutí plnění

 10 = Tlačítko: režim ručního plnění

 11 = LED svítí: porucha čištění vnitřního prostoru

 12 = LED bliká: je aktivní režim ručního čištění vnitřního 
prostoru 
LED svítí: je aktivní režim automatického čištění 
vnitřního prostoru

 13 = LED svítí: porucha

 14 = LED bliká: je aktivní ruční režim plnění 
LED svítí: je aktivní automatický režim plnění

 15 = Informační pole

 16 = Skříňka řídící jednotky

 17 = Kryt ovládacího panelu

 18 = Tlačítko: nouzové zastavení

 19 = LED svítí: ukončení programu

 20 = LLED bliká: je aktivní bod programu odstraňování 
odpadu

 21 = LED bliká: je aktivní bod programu čištění

 22 = LED svítí: spuštění programu

 23 = LED svítí: je aktivní bod programu plnění

 24 = Krátké stisknutí tlačítka: potvrzení nastavení menu 
Stisknutí tlačítka na dobu cca 2 s: potvrzení poruchy

 25 = Připojovací kabel (délka 1,5 m) s vidlicí CEE, včetně 
fázového přepínače

Funkce ovládacích prvků

Pol. Prvek Symbol Funkce Vysvětlení

2 Volba položky menu

Otočný volič lze použít pro výběr položek menu na 
panelu displeje.

Po uplynutí 20 s se displej automaticky vrátí do 
základního nastavení.

4 Spuštění programu
Spuštění programu: otočte klíčem ovládaný spínač do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 1 s.

4 Zastavení programu
Zastavení programu: otočte klíčem ovládaný spínač do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 3 s.

24

Potvrzení nastaveni
Toto tlačítko se používá (krátce se stiskne) k uložení 
nastavení, která byla provedena v menu.

Potvrzení poruchy

Toto tlačítko se používá (stiskne se na dobu cca 2 s) k 
potvrzení hlášení poruchy po odstranění její příčiny.

Pokud nedojde k odstranění poruchy, bude vypnuto 
pouze poplachové relé hromadné poruchy a zvukový 
poplachový signál.

7
 

Zapnutí ručního 
provozu

Toto tlačítko se používá k zapnutí „čištění vnitřního 
prostoru“ (HP čerpadlo).

Po 2 min. se ruční režim automaticky vypne.
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Pol. Prvek Symbol Funkce Vysvětlení

10
 

Zapnutí ručního 
provozu

Toto tlačítko se používá k zapnutí „plnění“ (první plnění 
nádoby – elektromagnetický ventil plnicího zařízení je 
otevřen).

K automatickému vypnutí ručního režimu dojde po 
uplynutí přednastavené doby plnění v min. (nádoba je 
naplněna přibližně ze dvou třetin).

6
 

Vypnutí provozu
Toto tlačítko se používá k vypnutí režimu „čištění 
vnitřního prostoru“ (ručního nebo automatického 
režimu).

9
 

Vypnutí ručního 
provozu

Toto tlačítko se používá k vypnutí (ručního 
nebo automatického) režimu „plnění“ nádoby 
(elektromagnetický ventil plnicího zařízení je uzavřen).

5
 

Zapnutí 
automatického 
režimu 

Toto tlačítko se používá k zapnutí automatického 
režimu „čištění vnitřního prostoru“ (HP čerpadlo) a řídí 
tento režim prostřednictvím „programu odstraňování 
odpadu“.

8
 

Zapnutí 
automatického 
režimu 

Toto tlačítko se používá k zapnutí automatického 
režimu „plnění“ nádoby. Otevírání nebo uzavírání 
elektromagnetického ventilu je řízeno „programem 
odstraňování odpadu“.

18 – Nouzové zastavení Nouzové zastavení.

Vysvětlení prvků displeje

Pol. Prvek Symbol Význam Vysvětlení

3 – Různý
Horní řádek: Položky menu nebo text hlášení poruchy

Spodní řádek: Hodnoty nebo text hlášení poruchy

11
  

Porucha „čištění 
vnitřního prostoru“ 
(HP čerpadlo)

LED svítí: porucha HP čerpadla.

Hlášení poruch, např.:

 ■ Příliš vysoká spotřeba proudu

 ■ Nesprávné točivé pole

 ■ Nesprávná funkce: čerpadlo nepracuje (vypnuto v 
důsledku poklesu tlaku v sacím potrubí, které trvá 
déle než 15 s)

12
 

Režim „čištění 
vnitřního prostoru“ 
(VT čerpadlo)

LED bliká: je aktivní ruční provoz

LED svítí: je aktivní automatický provoz

13
Poplachová 
signalizace 
hromadné poruchy

LED svítí: došlo k výskytu nejméně jedné poruchy

14
Režim „plnění“ 
(solenoidový ventil 
plnicího zařízení)

LED bliká: je aktivní ruční provoz

LED svítí: je aktivní automatický režim

23 První naplnění
LED svítí: provádění nezbytného „prvního naplnění“ 
nádoby.

22
Krok programu 
spuštění

LED svítí: program automatického odstraňování 
odpadu, je aktivní krok programu „Start“.
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Pol. Prvek Symbol Význam Vysvětlení

21
Krok programu 
čištění

LED bliká: Program automatického odstraňování 
odpadu, je aktivní krok programu „čištění“.

20
Krok programu 
odstraňování 
odpadu

LED bliká: program automatického odstraňování 
odpadu, je aktivní krok programu „odstraňování 
odpadu“.

19
Bod ukončení 
programu

LED svítí: program automatického odstraňování 
odpadu, je aktivní krok programu „ukončení“. 
Automaticky dojde k nezbytnému „prvnímu naplnění“ 
nádoby.

4.2.2 Nastavení v menu

Položka menu 
(horní řádek)

Nastavení 
(dolní řádek) Vysvětlení

Poslední porucha Vymazání hodnoty
Poslední chyba zůstává uložena bez resetu při výpadku napětí a 
lze ji vymazat pomocí tlačítka potvrzení.

Předčištění
Vypnuto

1 – 60 min

Doba trvání předčištění.

Předčištění se spustí po „vyprázdnění“, ztvrdlé vrstvy tuku se 
rozdrtí na menší kusy.

Dočištění 1 – 60 min

Doba trvání dočištění.

Dočištění se spustí po předčištění.

Během dočištění dojde k důkladnému vyčištění nádoby a 
současně k jejímu vyprázdnění pomocí sacího čerpadla vozidla 
pro svoz odpadu.

Plnění 1 – 60 min

Doba trvání procesu plnění.

Plnění se spustí po dočištění, nádoba se naplní vodou 
(nádoba se naplní cca do 2/3 objemu).

Doplňování sifonu 0 – 60 s
Doba, po kterou se 2x za den automaticky otevře 
elektromegnetický ventil, pachový uzávěr v plnicím potrubí je 
opatřen vodní pachovou uzávěrou.

Max. proud 1 0 – 16 A

Maximální spotřeba proudu HP čerpadla pro čištění vnitřního 
prostoru.

Dojde-li k překročení nastavené spotřeby proudu, HP čerpadlo pro 
čištění vnitřního prostoru se automaticky vypne.

Volba řízení Lipumax P-DA Volby řídicího programu pro příslušný typ odlučovače tuků.

Akustický alarm
Aktivováno, 

vypnuto
Aktivováno: v případě poruchy zazní poplachová signalizace.

Porucha toč. pole
Aktivováno, 

vypnuto
Aktivováno: v případě nesprávné fázové sekvence nebo absence 
fáze (L1, L2 L3) zazní poplachová signalizace.

Jazyk Angličtina, Čeština, ... Volba jazyka položek menu.

Servisní režim
Aktivováno, 

vypnuto
Nastavení, které by mělo být schváleno ACO servisem.
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Změna nastavení

Nastavení několika položek menu je možné provádět pouze v režimu Servis a měla by být schváleno 
ACO servisem. Pokud není servisní režim aktivován, nastavení se budou zobrazovat, avšak nebude 
možné je měnit ani ukládat.

Nebude-li zadána žádná hodnota do 20 s, na displeji se automaticky zobrazí znovu základní nastavení.

Postup:

 Î Otáčejte otočným voličem  , dokud se nezobrazí požadovaná položka menu

 Î Stiskněte tlačítko   . Naposledy uložené nastavení začne blikat.

 Î Otáčejte otočným voličem   pro změnu nastavení (rychlým otáčením docílíte hrubé 
nastavení, pomalým otáčením přesné nastavení).

 Î Stiskněte tlačítko   pro uložení nastavené hodnoty.

4.2.3 Hodnoty nastavení pro uvedení do provozu

Tovární hodnoty nastavení pro vyprazdňování, předčištění a dočištění odlučovače tuků příslušné 
jmenovité velikosti se musí během uvádění do provozu kontrolovat, čl. 2.4 „Identifikace výrobku (typový 
štítek)“. 

Nastavení pro uvedení do provozu se musí ručně zaznamenat do tabulky… .

Odlučovač 
tuků 

typ NS/ST

Předčištění
[min]

Dočištění
[min]

Plnění
[min]

2/200 5 ... 5 ... 16 ...

2/400 + 4/400 5 ... 5 ... 21 ...

4/800 + 5.5/550 10 ... 12 ... 33 ...

5.5/1000 10 ... 12 ... 44 ...

7/700 10 ... 12 ... 37 ...

8.5/850 10 ... 12 ... 42 ...

10/1000 10 ... 12 ... 48 ...
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4.2.4 Dálkové ovládání

Ovládací prvky a prvky displeje

8

7

6

5

4

1

2

3

 1 = LED svítí: porucha

 2 = Spuštění programu: otočte spínač ovládaný klíčem do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 1 s:  
Ukončení programu: otočte spínač ovládaný klíčem do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 3 s

 3 = Skříňka dálkového ovládání

 4 = LED svítí: konec programu

 5 = LED svítí: signalizace pro vypnutí čerpadla odsávacího 
vozidla

 6 = LED bliká: signalizace pro zapnutí čerpadla odsávacího 
vozidla

 7 = LED svítí: je aktivní program odstraňování odpadu / 
čištění

 8 = Tlačítko: nouzové zastavení

Funkce ovládacích prvků

Prvek Symbol Funkce Vysvětlení

Spuštění programu
Spuštění programu: otočte spínač ovládaný klíčem do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 1 s.

Zastavení programu
Zastavení programu: otočte spínač ovládaný klíčem do 
příslušné polohy a přidržte jej cca 3 s.

– Nouzové zastavení Nouzové zastavení.
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Vysvětlení prvků displeje

Prvek Symbol Význam Vysvětlení

Spuštění programu
LED svítí: je aktivní program automatického odstraňování 
odpadu / čištění.

Zapnutí čerpadla 
odsávacího vozidla

LED bliká: signalizace zapnutí čerpadla odsávacího vozidla.

Vypnutí čerpadla 
odsávacího vozidla

LED svítí: signalizace vypnutí čerpadla odsávacího vozidla.

Bod ukončení 
programu

Program automatického odstraňování odpadu / čištění je 
ukončen.

Sací hadici je možné odpojit od odpadní přípojky. Nezbytné 
„první plnění“ nádoby proběhne automaticky.

Poplachová 
signalizace 
hromadné poruchy

Došlo k výskytu nejméně jedné poruchy.
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4.3 Vyprázdnění a čištění

Nejméně jednou za měsíc musí řádně kvalifikovaní pracovníci odlučovače tuků vyprázdnit a vyčistit, 
 Článek. 1.4 „„Kvalifikace pracovníků“. Podle množství zachycených tuků anebo kalu se provádí 

vyprazdňování a čištění častěji.

Do provozního deníku zaznamenejte datum a adresu smluvního podniku pro likvidaci odpadů.

V případě volitelných tloušťkoměrů vrstvy tuků ACO „Comfort“ se datum a údaje o tloušťkovém 
profilu tuků ukládají na integrovanou SD kartu. 

4.3.1 Kontroly

 ■ Stanovte další intervaly likvidace odpadu. Akumulační kapacita lapače kalu (polovina objemu lapače 
kalu) a odlučovače tuků (objem sběrného prostoru tuků) se nesmí překročit.

 ■ U odlučovačů tuků s odsávacím zařízením kalu a tuků nebo se zařízením na likvidaci odpadu a 
proplachovacím zařízením: proveďte čištění a funkční kontrolu, případně zkontrolujte volný odtok z 
plnicího zařízení podle EN 1717.

 ■ Zkontrolujte poklop nástavce, zvláště jeho stav a těsnost těsnění.

 ■ Vyčistěte zařízení pro odběr vzorků.

4.3.2 Základní provedení/Lipumax P -B

 Î Přerušte přívod odpadní vody nebo zastavte provoz kuchyně.

 Î Otevřete poklop (odjistěte uzávěry) a zasuňte sací hadici (odsávací vozidlo).

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla na tak dlouhou dobu, dokud množství v nádobě neklesne 
o cca 1/4.

 Î Je-li třeba, rozdrťte vrstvu ztvrdlého tuku v nádobě.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla a vyprázdněte nádobu.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozidla a vyčistěte nádobu.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozu a odčerpejte znečištěnou vodu z čištění.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozu a vyjměte hadici z odlučovače tuků.

 Î Naplňte nádobu nejméně do 2/3 objemu čerstvou vodou.

 Î Uzavřete poklop (pevně utáhněte uzávěry) a zapněte přívod odpadní vody nebo spusťte provoz 
kuchyně.
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4.3.3 Stupeň výbavy 1/Lipumax P-D

 Î Přerušte přívod odpadní vody nebo zastavte provoz kuchyně. 

 Î Připojte sací hadici (odsávací vozidlo) k odsávací přípojce.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla na tak dlouhou dobu, dokud množství v nádobě neklesne o 
přibližně 1/4.

 Î Je-li třeba, rozdrťte vrstvu ztvrdlého tuku v nádobě (nutné otevření poklopu).

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla a vyprázdněte nádobu.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozidla 

 Î Otevřete poklop (odjistěte uzávěry) a vyčistěte nádobu.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozu a odčerpejte znečištěnou čisticí vodu.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozu a odpojte sací hadici od odsávací přípojky.

 Î Naplňte nádobu nejméně do 2/3 objemu čerstvou vodou. 

 Î Uzavřete poklop (pevně utáhněte uzávěry) a zapněte přívod odpadní vody nebo spusťte provoz 
kuchyně.

4.3.4 Stupeň výbavy 2/Lipumax P-DM

 Î Přerušte přívod odpadní vody nebo zastavte provoz kuchyně. 

 Î Připojte sací hadici (odsávací vozidlo) k odsávací přípojce.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla na dobu přibližně 30 s.

 ■ Hladina vody klesne o cca 250 mm.

 Î Zapněte vysokotlaké čerpadlo (HP čerpadlo)

 ■ Působením proudu tlakové vody z otočné HP hlavy dojde k rozdrcení vrstev ztvrdlého tuku v 
nádobě na menší kusy.

 Î Podle nastavení doby/minut předčištění vypněte HP čerpadlo*.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla a vyprázdněte nádobu.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozu a zapněte HP čerpadlo.

 ■ Nádoba je čištěna.

 Î Vypněte HP čerpadlo podle nastavené doby/minut dočistění*.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla.

 Î Dojde k odsátí znečistěné čisticí vody.

 Î Po uplynutí cca 20 s vypněte čerpadlo odsávacího vozu a odpojte sací hadici od odsávací přípojky.

 Î Otevřete kulový ventil plnicího zařízení.

 ■ Nádobu ze 2/3 naplňte čerstvou vodou.

 Î Podle nastavené doby/minut „plnění“ uzavřete kulový ventil*.

 Î Zapněte přívod odpadní vody nebo spusťte provoz kuchyně.

* Nastavte minuty podle jmenovité velikosti,  Článek 4.2.3 „Hodnoty nastavení pro uvedení do 
provozu“.
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4.3.5 Stupeň výbavy 3/Lipumax P-DA

 Î Přerušte přívod odpadní vody nebo zastavte provoz kuchyně. 

 Î Připojte sací hadici (odsávací vozidlo) k odsávací přípojce.

 Î Otočte spínač ovládaný klíčem  (dálkové ovládání) do polohy  a v této poloze jej přidržte 
po dobu cca 1 s:

 ■ Pokud běží program „odstraňování odpadu / čištění, LED  svítí.

 ■ „Odsávací vozidlo V PROVOZU (ON)“, LED  bliká.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla.

 ■ Hladina vody v nádobě se sníží o cca 250 mm.

 ■ „Odsávací vozidlo MIMO PROVOZ (OFF)“, LED  svítí.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozidla.

 ■ HP čerpadlo se zapne a začne předčištění pomocí otočné HP hlavy. Rozdrtí se vrstvy ztvrdlého 
tuku v nádobě.

 ■ Podle nastavené doby/minut „předčištění“ se HP čerpadlo automaticky vypne.

 ■ „Odsávací vozidlo V PROVOZU (ON)“, LED  bliká.

 Î Zapněte čerpadlo odsávacího vozidla.

 ■ HP čerpadlo se zapne a začne dočištění pomocí otočné HP hlavy. 

 ■ Čerpadlo odsávacího vozidla odsaje obsah nádoby, včetně čisticí vody, do odsávacího vozidla. 

 ■ Podle nastavené doby/minut „dočištění“ se HP čerpadlo automaticky vypne.

 ■ „Odsávací vozidlo MIMO PROVOZ (OFF)“, LED  svítí.

 Î Vypněte čerpadlo odsávacího vozidla.

 ■ „Ukončení programu“  LED svítí (2 min).

 Î Odpojte sací hadici od odsávací pžípojky, odstranění odpadu je ukončeno.

 ■ Elektromagnetický ventil plnicího zařízení se otevře, nádoba se přibližně ze 2/3 naplní čerstvou 
vodou, následně dojde k automatickému uzavření ventilu podle nastavené doby/minut „plnění“.

 Î DŮLEŽITÉ Nespouštějte přívod odpadní vody ani provoz kuchyně, dokud neuplyne tato „doba 
plnění“.
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5 Pravidelné zkoušky, kontrola a údržba

Společnost ACO doporučuje uzavřít smlouvu o údržbě. Tím bude zaručeno správné a včasné provádění 
údržby výrobkovými specialisty ACO,  Úvod „ACO Service“.

Požadované kvalifikace pro testování, kontrolu a údržbu,  Článek. 1.4 „Kvalifikace pracovníků“.

Zkoušky, kontroly, činnosti v rámci údržby a výsledky zkoušek zapisujte do provozního deníku:

 ■ Kontroly prováděné provozovatelem

 ■ Odběr vzorků

 ■ Měření: spotřeba vody, tloušťka vrstvy kalu a tuků, hodnota pH, teplota

 ■ Údržba a generální inspekce

 ■ Odstranění odpadu (odsávání a čištění)

DŮLEŽITÉ Pokud se při zkouškách nebo kontrolách zjistí vady, smí se odlučovač tuků uvést opět do 
provozu teprve po jejich odstranění. 

5.1 Každodenní kontroly

Kontroly prováděné provozovatelem:

 ■ Odstraňte veškerou špínu a nečistoty z lapače hrubých nečistot přítokového potrubí (pokud je 
instalován).

5.2 Týdenní kontroly

Zkoušky prováděné provozovatelem (jednotlivé úkoly lze podle provedení odlučovače tuků vynechat):

 ■ Zkontrolujte odlučovač tuků, přípojky, mechanické a elektrické součásti, zda nevykazují vnější 
poškození.

 ■ Kontrola objemu kalu a tloušťky tukové vrstvy v odlučovači tuků (neprovádí se v případě stupně 
výbavy 3 /Lipumax-P -DA).

 ■ Odstranění hrubých plovoucích látek na hladině vody (neprovádí se v případě stupně výbavy 3 /
Lipumax-P -DA).

 ■ U odlučovače tuků s plnicím zařízením: zkontrolujte vodní hladinu v pachovém uzávěru.
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5.3 Roční údržba

Zkoušky (po předchozím vyprázdnění a čištění) prováděné řádně kvalifikovanou osobou (jednotlivé 
činnosti lze vynechat podle provedení odlučovače tuků):

 ■ Odstraňte a vyčistěte filtrační síto na vstupu vody do HP čerpadla.

 ■ Zkontrolujte funkci HP čerpadla a HP orbitální čisticí hlavy.

 ■ Zkontrolujte hladinu oleje HP čerpadla,  Článek 4.1 „Uvedení do provozu“.

 ■ Zkontrolujte stav povrchu vnitřních stěn, vestavěných částí a elektrického zařízení.

 ■ Proveďte zkoušku funkce instalací elektrických komponentů, např. elektromagnetického ventilu, HP 
čerpadla.

 ■ Proveďte zkoušku funkce odsávacího zařízení a volného odtoku plnicího zařízení v souladu s EN 1717. 
Vyčistěte výstup plnicího zařízení.

 ■ Zkontrolujte poklop nástavce, zvláště jeho stav a těsnost těsnění.

 ■ Vyčistěte zařízení pro odběr vzorků, pokud a když to je třeba.

5.4 Generální inspekce prováděná jednou 
za 5 let

Zkoušky a/nebo kontroly (po předchozím vypuštění a vyčištění) prováděné řádně kvalifikovaným 
technikem před uvedením do provozu a následně nejpozději každých 5 let:

 ■ Zkontrolujte rozměry odlučovače tuků.

 ■ Zkontrolujte konstrukční stav a těsnost odlučovače tuků v souladu s DIN 4040-100.

 ■ Zkontrolujte stav povrchu vnitřních stěn, vestavěných částí a elektrického zařízení.

 ■ Zkontrolujte správné provedení odvětrávacího potrubí odlučovače tuků, jako je odvětrávací potrubí 
vyvedené nad střechu v souladu s EN 1825-2.

 ■ Zkontrolujte úplnost a hodnověrnost záznamů v provozním deníků, např. ověření správné likvidace, 
odebrané obsažené látky, odběr vzorků.

 ■ Zkontrolujte úplnost požadovaných povolení a dokumentů, např. schválení, plánů odvodnění, návodů 
k použití.
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6 Odstraňování poruch

VAROVÁNÍ

Zasažení	elektrickým	proudem
 ■ Práci na elektrických přípojkách musí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

 ■ Před odstraňováním poruch odpojte zařízení od napájení.

POZOR

V	případě	nesprávného	provedení	vnitřních	odpadů	hrozí	zaplavení	a	
nebezpečí	infekce.

 ■ Práci na zařízení vnitřních odpadů musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, 
 Článek 1.4 "Kvalifikace pracovníků".

 ■ Zabraňte kontaktu s odpadní vodou a používejte ochranné prostředky, 
 Článek 1.5 "Osobní ochranné prostředky".

 ■ Práci na přípojkách a potrubí neprovádějte, pokud jsou pod tlakem.

Popálení	při	dotyku	horkých	povrchů
 ■ Motor HP čerpadla nechte vychladnout.

Zobrazení poruch (ovládací panel),  Článek 4.2 „Ovládání odlučovače tuků“.

Pro bezpečný a bezporuchový provoz jsou přípustné pouze originální náhradní díly ACO, 
 Úvod „Servis“.

V objednávkách oprav a náhradních dílů uveďte: výrobní číslo (Serial Nr.) a katalogové číslo (Article Nr.), 
 Článek 2.4 „Identifikace výrobku (typový štítek)“.
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Čísla v závorkách „()“ – viz vyobrazení odlučovače tuků (příklad: stupeň výbavy 3), 
 strana 14: Obrázek: „Lipumax P-DA“.

Porucha Příčina/příčiny Nápravné opatření

Obtěžování zápachem 
při běžném provozu

Pachový uzávěr (5) bez vodní hladiny. Otevřete kulový ventil ručního plnicího zařízení 
(4).

Pro provoz s řídící jednotkou (9):

V menu nastav „Doplňování sifonu“.

Zkontrolujte elektromagnetický ventil plnicího 
zařízení (4), v případě potřeby jej vyměňte.

Těsnění víka revizní poklopu nástavce (31) je 
poškozené.

Vyměňte těsnění.

Řídící jednotka (9) bez napájení elektrickým 
proudem.

Obnovte napájení elektrickým proudem 
(elektrikář).

Je vypnut automatický provoz. Zapněte automatický provoz.

Bylo stisknuto tlačítko nouzového zastavení 
(dálkové ovládání, 33).

Odblokujte nouzový vypínač.

Žádný přívod čerstvé vody (v místě instalace). Obnovte přívod čerstvé vody (v místě instalace).

HP čerpadlo pro čištění 
vnitřního prostoru (11) 
nepracuje.

HP čerpadlo není zapnuté. Zapněte HP čerpadlo.

Příliš vysoká spotřeba proudu (automatické 
vypnutí).

Stiskněte tlačítko „reset/enter“ a držte je 
stisknuté po dobu cca 2 s.

Pokud porucha trvá: 
kontaktujte Servis ACO.

Bylo stisknuto tlačítko nouzového zastavení 
(dálkové ovládání, 33).

Odblokujte nouzový vypínač.

Vadné HP čidlo. Vyměňte HP čidlo.

Řídící jednotka (9) není napájena elektrickým 
proudem.

Obnovte napájení elektrickým proudem 
(elektrikář).

Není zapnut automatický režim. Zapněte automatický režim.

HP čerpadlo pro čištění 
vnitřního prostoru (11) 
produkuje příliš nízký 
tlak

Ucpaný filtr ve vstupní přípojce HP čerpadla. Vyčistěte filtr ve vstupní přípojce.

HP orbitální čisticí 
hlava (17) se neotáčí

HP orbitální čisticí hlava je znečištěná. Vyčistěte HP orbitální čisticí hlavu.

Došlo k přerušení napájení elektrickým proudem. Obnovte napájení elektrickým proudem 
(elektrikář).

HP orbitální čisticí hlava je vadná. Vyměňte HP orbitální čisticí hlavu.

HP orbitální čisticí 
hlava (17) bez výstupu 
vody

Výstupní trysky HP orbitální čisticí hlavy jsou 
ucpané.

Vyčistěte výstupní trysky.

HP orbitální čisticí hlava je vadná. Vyměňte HP orbitální čisticí hlavu.

Řídící jednotka (9) Řídící jednotka (9) není napájena elektrickým 
proudem.

Obnovte napájení elektrickým proudem 
(elektrikář)

Bylo stisknuto tlačítko nouzového zastavení 
(dálkové ovládání, 33).

Odblokujte nouzový vypínač.

Chyba programu Vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky CEE, poté ji 
po uplynutí cca 15 s opět zapojte.
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7 Technické údaje

7.1 Odlučovač

7.1.1 Parametry

Objemy a hmotnosti

Jme-
novitá 

velikost

Kalo-
jem

Akumulační 
objem

Celkový 
objem Hmotnost*

NS ST Kaly Tuky -B -D -DM -DA
– – [l] [l] [l] [kg] [kg] [kg] [kg]
2 200 245 270 720 63 66 119 123

2 400 460 270 930 79 81 134 138

4 400 460 270 930 79 81 134 138

4 800 980 270 1,465 93 92 148 152

5.5 550 570 230 1,465 93 95 148 152

5.5 1,100 1,065 230 1,960 107 111 164 168

7 700 730 285 1,675 108 111 164 168

8.5 850 860 360 1,900 115 118 171 175

10 1,000 1,005 415 2,170 125 128 181 185

 * Type  -B:  Nádoba

  Type  -D:  Nádoba plus ponořené „likvidační“ potrubí a 2 tlakové spojky.

  Type  -DM:  Nádoba plus plnicí zařízení s kulovým ventilem, HP jednotkou se spínaným zdrojem napájení, vysokotlakou 
hadicí (délka 2,7 m), součástmi „plnicího potrubí“, HP hlavou poháněnou motorem, vysokotlakou hadicí 
(délka 30 m) a 2 tlakovými spojkami.

  Type  -DA:  Nádoba plus plnicí zařízení se solenoidovým ventilem, HP jednotkou, vysokotlakou hadicí (délka 2,7 m), 
součástmi „plnicího potrubí“, HP hlavou poháněnou motorem, vysokotlakou hadicí (délka 30 m), 2 tlakovými 
spojkami, řídící jednotkou a dálkovým ovládáním.
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HP jednotka (čerpadlo)

Parametry Hodnoty

Stupeň ochrany: IP 55

Pracovní tlak: max. 175 bar

Minimální průtok: 13 l/min

Čerpací výkon: max. 700 l/h

Olejová náplň: 0.35 l

Typ oleje: SAE 90 Hypoid

HP hlava

Parametry Hodnoty

Stupeň ochrany: IP 55

Pracovní tlak: max. 180 bar

Průtok: 13 l/min

Plnící zařízení

Parametry Hodnoty

Stupeň ochrany: IP 55

Připojení: Rp ¾"

Minimální průtok: 13 l/min

Elektromagnetický ventil nebo kulový ventil: G ¾" 

Omezovač tlaku: pa-max. = 15 bar, pi = 1 – 4 bar

Řídící jednotka

Parametry Hodnoty

Pracovní napětí: ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE)

Frekvence: 50 Hz

Řídící napětí: 24 V AC

Stupeň ochrany: IP 54

Jistič: max. 3 x 16 A (zpožděné)
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Obrázek: Schéma zapojení řídící jednotky
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Dálkové
ovládání

Řídící
jednotka

Pokud není použito dálkové ovládání, musí být 
svroka 6-7 přemostěna.

Obrázek: Schéma zapojení dálkového ovládání
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7.1.2 Rozměry

Nádrž odlučovače
H 

1
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70
19 °

19 °

19 °

* Přípojka není u Lipumax-P -B

20 °
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DDN DN
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Ø1320

1340
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3

Obrázek: Nádrž Lipumax P-DA

Jmenovitá 
velikost

Kalo-
jem

Nátok/
Odtok Rozměry [mm]

NS ST DN OD H H 1 H 2 H 3
2 200 100 110 1,387 1,022 1,158 335

2 400 100 110 1,604 1,239 1,375 335

4 400 100 110 1,604 1,239 1,375 335

4 800 100 110 2,139 1,774 1,910 335

5.5 550 150 160 2,139 1,739 1,900 370

5.5 1,100 150 160 2,611 2,221 2,382 360

7 700 150 160 2,346 1,956 2,117 360

8.5 850 150 160 2,558 2,168 2,329 360

10 1,000 150 160 2,828 2,438 2,599 360



 

Technické údaje

65/ 72

Odlučovače tuků Lipumax-P -B, -D, -DM, -DA

HP jednotka a části přívodního potrubí

ca. 400 x 350ca. 500 x 200
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Části plnícího zařízení
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Řídící jednotka a dálkové ovládání
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7.2 Systém nástavců

7.2.1 Výšková nastavitelnost, třída zatížení A15 a B125

Minimální instalační hloubka T 1/bez nástavce

Ø600

125 (B125)
80 (A15)

0 (A15)
130 (B125)

T 
1 

(b
is

 R
oh

r-
so

hl
e 

Zu
la

uf
)

Obrázek: Výšková stavitelnost, zátěž A15 a B125 bez nástavce

Jmenovitá 
velikost Kalojem T 1 [mm] Hmotnost [kg]

NS ST A15 B125 A15 B125
2 200 420 585

145 282

2 400 420 585

4 400 420 585

4 800 420 585

5.5 550 445 610

5.5 1,100 445 610

7 700 445 610

8.5 850 445 610

10 1,000 445 610
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Instalační hloubka T/s nástavcem délky 675 mm, 1 125 mm a 1 725 mm

T

Obrázek: Výšková stavitelnost, zátěž A15 a B125 s nástavcem

Jmenovitá 
velikost Kalojem

T [mm]
A15 B125

NS ST Výška nástavce Výška nástavce
min. 675 1,125 1,725 min. 675 1,125 1,725

2 200 850 960 1,410 1,980 900 1,010 1,460 1,980

2 400 850 960 1,410 1,760 900 1,010 1,460 1,760

4 400 850 960 1,410 1,760 900 1,040 1,460 1,760

4 800 870 980 1,430 1,850 920 1,040 1,490 1,850

5.5 550 870 980 1,430 1,850 920 1,040 1,490 1,850

5.5 1,100 870 980 1,370 1,370 920 1,040 1,370 1,370

7 700 870 980 1,430 1,640 920 1,040 1,490 1,640

8.5 850 870 980 1,430 1,430 920 1,040 1,420 1,420

10 1,000 870 980 1,150 1,150 920 1,040 1,150 1,150

Hmotnost [kg]
A15 B125

Výška nástavce
675 1,125 1,725 675 1,125 1,725

96 106 115 74 82 93
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7.2.2 Výšková nastavitelnost, třída zatížení D400

Instalační hloubka T/s nástavcem délky 620 mm, 1 070 mm a 1 670 mm

T

Obrázek: Výšková stavitelnost, zátěž D400 s nástavcem

Jmenovitá 
velikost Kalojem

T [mm]
Výška nástavce

NS ST min. 620 1,070 1,670
2 200 890 1,010 1,460 1,980

2 400 890 1,010 1,460 1,760

4 400 890 1,010 1,460 1,760

4 800 920 1,040 1,490 1,850

5.5 550 920 1,040 1,490 1,850

5.5 1,100 920 1,040 1,370 1,370

7 700 920 1,040 1,490 1,640

8.5 850 920 1,040 1,420 1,420

10 1,000 920 1,040 1,150 1,150

Hmotnost [kg]
Výška nástavce

675 1,125 1,725

Včetně roz-
nášecí desky

Bez roznášecí 
desky

Včetně roz-
nášecí desky

Bez roznášecí 
desky

Včetně roz-
nášecí desky

Bez roznášecí 
desky

846 85 854 93 866 105
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Příloha: Protokol o uvedení do provozu

Uvedení do provozu a zaškolení provádí řádně kvalifikovaný technik za přítomnosti oprávněného 
zástupce přejímky a provozovatele zařízení.

Datum uvedení do provozu:

Datum předání:

Odlučovač tuků

Stupeň  
výbavy

Jmenovitá 
velikost

Katalogové 
číslo Sériové číslo Rok výroby

Místo instalace

Budova/místnost:

Využití:  Podnik                                                                                      

Ulice:

Město / obec:

Zodpovědné osoby

Řádně kvalifiko-
vaný technik

Oprávněný zá-
stupce přejímky

Provozovatel za-
řízení

Jméno:

Telefon:

Společnost:

E-mail:

Adresa:
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Kontrolní seznam pro uvedení do provozu (řádně kvalifikovaný technik)

Zkoušky a kontroly (netvrdíme, že je tento seznam úplný) Splněno Nesplněno

Generální inspekce

Montážní práce

Montáž

Elektrické pojistky zařízení v souladu s předpisy IEC nebo národními a místními 
předpisy

Ovládání: provozní napětí a frekvence

Ovládání: funkční zkouška

Dálkové ovládání: funkční zkouška

HP čerpadlo: směr otáčení motoru čerpadla

HP čerpadlo: kontrola hladiny oleje a odvětrání nádržky oleje

Vysokotlaké čištění vnitřního prostoru: funkční zkouška

HP hlava: funkční test

Plnící zařízení: funkční zkouška

Likvidace: zkušební chod u Lipumax -P -DM a -DA

Zařízení pro signalizaci poruch: LED poruch, telekomunikační zařízení (hromadná 
poruchová signalizace)

Vodní hladina v nádobě

Zaškolení obsluhy (prováděná montážní firmou)

Instrukce Poznámky ano ne

Instruktáž:
Funkce, ovládání, provozní informace, odstraňování poruch, povinnosti 
týkající se údržby

Předání: Návod k použití

Poznámky:

Podpis řádně  kvalifikovaného technika:

Podpis oprávněného zástupce přejímky:



ACO Stavební prvky s.r.o. 

Pávov 141

CZ 586 01 Jihlava

Tel.:  + 420 567 121 711 

www.aco.cz

 

ACO. Budoucnost odvodnění.
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