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Bio Seigner
DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Návod k montáži a provozu
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Biologický septik

Již mnoho let je pozorován rozkvět výstavby jednorodinných a bytových domů. Lidé „prchají“ před městským ruchem a usazují se na periferiích měst. Čistý vzduch, ticho, 
ničím nevázaná volnost a možnost mít vlastní zahradu to jsou nepopíratelné přednosti bydlení ve vlastním domě. Avšak společně s přednostmi se objevují také neduhy a 
problémy. Jedním z nich je téma kanalizace. Obrovská většina příměstského terénu nemá kanalizaci. Majitelé domů mají dvě možnosti: vybudovat žumpu nebo domovní 
čistírnu odpadních vod. Septik se zdá být poměrně levnou investicí: zakopat nádrž a pravidelně ji čistit. Avšak po sečtení všech nákladů (uhrazených během roku) se ukazuje, 
že septik pohlcuje nejen nečistoty z našich domů, ale také značné finanční částky. Druhým řešením, které lze použít, je výstavba domovní čistírny odpadních vod. Ano, na 
začátku jsou to výdaje, ale ty později se mnohonásobně vrátí.
Podnik Zakład Produkyjno-Usługowy IDMAR se rozhodl vyjít vstříc vaším očekáváním a navrhl domovní čistírnu odpadních vod Bio Seigner, která má nejen jednoduchou 
konstrukci a montáž, ale se snadno udržuje a je přívětivá k životnímu prostředí. Byla vyrobena v souladu s normou PN-EN 12566-1 „Malé čistírny odpadních vod pro počet 
obyvatel do 50 (OLM)”. Vysokou kvalitu našich výrobků garantuje systém kontroly výrobního procesu a hotových výrobků v souladu s normou ISO 9001 „ Systém řízení jakosti“.
Domovní čistírna odpadních vod se vsakovacím tunelem má za úkol očistit odpadní vody odváděné z domu a vypustit je v očištěném stavu do půdy. Proces čištění trvá 3 dny 
a probíhá v následujících komponentech čistírny:

– Biologický septik – předběžné čištění a oddělení pevných nečistot od tekutých, fermentace.
– Vodoměrná šachta – rozvádí rovnoměrně tekutinu vytékající ze septiku do drenážních trubek
– Vsakovací tunel – odvádí vyčištěnou odpadní vodu do půdy za účelem jejího definitivního očištěn

Abychom zajistili správné fungování systému čištění, musíme si před zahájením stavby přečíst níže uvedený Návod k montáži a provozu a pořídit názorné výkresy polohy 
domovní čistírny odpadních vod jak v horizontální tak i vertikální rovině.

Domovní čistírny odpadních vod

1. Biologický septik
2. Vodoměrná šachta
3. Vsakovací tunel

Biologický septik je prvním prvkem procesu čištění odpadních vod – je to etapa pročištění. Na tomto místě se nečistoty 
rozdělují na pevné částice – klesající na dno septiku, a na látky rozpustné ve vodě. Na tomto místě začíná proces separace 
a fermentace kalu pomocí anaerobních bakterií. Během fermentačního procesu se tvoří pěna, která je viditelná na povrchu 
odpadní vody v septiku. Aby etapa pročištění byla účinná, musí fermentační proces trvat 3 dny. V dekantačním procesu 
dochází k pozvolnému přemísťování tekutiny k dalšímu prvku čisticího procesu – vsakovacímu tunelu. Kromě toho procesu 
čištění se účastní speciální druh horniny sopečného původu, tzv. puzzolana. Má za úkol přefiltrovat tekutinu, která vytéká z 
nádrže do vodoměrné šachty.
Podnik Zakład Produkyjno-Usługowy IDMAR vyrábí septiky o objemu: 2000 a 3000 litrů. Jsou vyrobeny metodou rotačního 
odlévání z polyetylenu s vysokou hustotou (PEHD), který se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a odolností vůči chem-
ickému působení. Septiky jsou přizpůsobeny zabudování do země. Vzhledem k lehké konstrukci se doporučuje umístit nádrž 
na otevřené části terénu. Nádrž se nesmí umísťovat pod vozovky nebo jiné objekty, které způsobují velký tlak na půdu – může 
to deformovat nádrž. Pokud je třeba zabudovat nádrž např.: pod příjezdovou cestu, pak je třeba použít vyztuženou betono-
vou desku (zvlášť navrženou), aby bylo možné zabezpečit nádrž proti nadměrnému zatížení. Za účelem zvýšení bezpečnosti 
a spolehlivosti odvedení odpadní vody z budovy, byl průměr vstupního otvoru septiku zvětšen na 160 mm. Nádrž musí být 
zakopaná do země na takové místo, aby se tam svobodně vešla zbývající část instalace, tzn. vodoměrná šachta a tunel. Při 
plánování polohy tunelu je třeba vzít v úvahu požadavky uvedené v kapitole: „Drenážní trubky“.
 

Biologický septik:
1. Přivedení odpadní vody z budovy.
2. Filtrační koš s puzzolanou
3. Víko septiku
4. Odvedení odpadní vody

VÝBĚR SEPTIKU

1. Průměrná spotřeba vody za 24 hodin:
 

Qdsr = q x n [m3/d]
Qdsr = 150 x 4 = 600 [dm3] = 0,6 [m3/d]

2. Vyžadovaný objem septiku:

Vpos = Qdsr x t [m3] Vpos = 0,6 x 3 = 1,8 [m3]
Biologický septik musí mít objem 1,8 m3, čili 1800 litrů.

Qdsr – průměrná spotřeba vody za 24 hodin
q – spotřeba vody na 1 osobu (q = 150 dm3)
n – počet obyvatel (předpokládáme 4 osoby: n = 4)

Vpos – objem septiku
Qdsr – průměrná spotřeba vody za 24 hodin
t – čas zadržování odpadních vod v septiku (t = 3)
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Domovní čistírny odpadních vod

Biologický septik:
1. Přivedení odpadní vody z budovy.
2. Filtrační koš s puzzolanou
3. Víko septiku
4. Odvedení odpadní vody

Qdsr – průměrná spotřeba vody za 24 hodin
q – spotřeba vody na 1 osobu (q = 150 dm3)
n – počet obyvatel (předpokládáme 4 osoby: n = 4)

Vpos – objem septiku
Qdsr – průměrná spotřeba vody za 24 hodin
t – čas zadržování odpadních vod v septiku (t = 3)
 

Vodoměrná šachta

1. Septik musí být usazen asi 3 m od domu a v hloubce 40–50 cm pod povrchem (viz obrázek níže). Na dně výkopu vytvořte stabilizační vrstvu (viz bod 2) s minimální tloušťkou 
15 cm. Abyste určili celkovou hloubku výkopu, sečtěte: tloušťku stabilizační vrstvy a celou výšku nádrže (s ukončením a prodloužením). Šířka výkopu musí být širší než rozměry 
septiku asi o 60 cm.
• V případě usazení nádrže na vodnatém podloží zhotovte na dně výkopu betonovou desku (s hmotností stejnou nebo větší než hmotnost plné nádrže) a ukotvěte k ní nádrž 
pomocí kotvicích pásů, jejichž kovové prvky jsou ošetřeny proti korozi.
• Při hlubším usazení nádrže než 50 cm pod povrchem je třeba položit nad nádrž vyztuženou betonovou desku, aby byla nádrž chráněna proti nadměrnému zatížení.
2. Proveďte stabilizační vrstvu z písku smíchaného s cementem (v poměru 50 kg cementu na 1 m³ písku) s minimální tloušťkou 15 cm. Stabilizační vrstva musí být rovná, 
provedená se spádem 1 % (1 cm spádu na délku 100 cm) ve směru tunelu.
3. Nádrž umístěte do výkopu, tak že ji uchopíte za úchyty na nádrži. Nádrž se nesmí zvedat za jiné prvky, táhnout po zemi nebo shazovat do výkopu. Je přípustné usazení dvou 
septiků (jeden za druhým) – větší septik umístěte jako první.
4. Nádrže obsypte vrstvou písku smíchaného s cementem o šířce asi 10 cm. Zbývající volný prostor zasypte ornicí bez kamenů a jiných ostrých nečistot. Všechny vrstvy zeminy 
dobře zhutněte. Při zasypávání výkopu doplňujte postupně nádrž vodou, abyste zabránili deformaci. Od domu k septiku přiveďte kanalizační trubku o průměru 160 mm. Na 
druhé strany nádrže se nachází přípojka trubky o průměru 110 mm, která vede do vodoměrné šachty.
5. V septiku se nachází speciální koš na puzzolanu. Koš musí být naplněn puzzolanou nepatrně pod úroveň výstupního otvoru.
6. Septik musí být naplněn vodou na úroveň trubky odvádějící odpadní vodu do vodoměrné šachty.
7. Aby byl zahájen biologický proces v nádrži, přidejte vhodný přípravek s bakteriální flórou (v souladu s pokyny výrobce přípravku).

1. Biologický septik
2. Ornice
3. Písek stabilizovaný cementem
4. Vrstva obsypu

1. Biologický septik
2. Kotvicí pásy
3. Ornice
4. Stabilizační kotvy
5. Betonová deska
 

Stabilní půda: Podmáčená půda:
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Stabilní půda (zvětšená hloubka):
1. Biologický septik
2. Betonová deska 
3. Prodlužovací trubka
4. Ornice
5. Písek stabilizovaný cementem
6. Základová stěna

Dávejte pozor, abyste zajistili 
samotížné proudění vzduchu po celé 
délce čistírny.
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Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta tvoří začátek vsakovacího tunelu. Má za úkol rovnoměrně rozvést pročištěné odpadní vody do drenážních trubek. 
Je vybavena čtyřmi otvory (1 otvor přivádějící odpadní vodu a 3 otvory odvádějící odpadní vodu) a revizním víkem. V případě neúplného 
využití odtokových otvorů nepoužívané otvory zaslepte. Technická řešení použité při výstavbě drenáže a umístění vodoměrných šachet 
jsou představena v části „Drenážní trubky“.

Montáž vodoměrné šachty
1. Místo usazení šachty vyrovnejte do roviny, vyztužte na dně výkopu vrst-
vou písku smíchaného s cementem.
2. Hloubka umístění šachty úzce souvisí s hloubkou umístění v půdě bi-
ologického septiku a drenážních trubek. Proto musí být šachta umístěna 
podle názorného výkresu pořízeného na začátku stavby.

1. Šachta rozdělovače
2. Ornice
3. Písek stabilizovaný cementem
4. Drenážní trubka

Vsakovací tunel tvoří druhou část čisticího procesu odpadní vody. Je to etapa dočišťování. Po předběžném čistění v procesu fermentace (v biologickém septiku) nyní nas-
tává aerobní čištění. Odpadní voda průtokem dalšími vrstvami zeminy (štěrk, písek, ornice) se rozkládá – v následku biologických procesů oxidace a tvoří tzv. biologickou 
membránu. Objem vyčištěné odpadní vody, jaký může být vypuštěn do půdy, činí 5 m³/d, při předpokladu, že vodní hladina se nachází alespoň 1,5 metru pod linií uložení 
drenážích trubek (Sb. zák., č. 137, částka 984, 2006).

Zkouška druhu půdy – perkolační zkouška.
Základním kritériem zohledňovaným při plánování rozmístění drenáže, je propustnost půdy. Existují tři druhy půdy:
– dobře propustná,
–středně propustná,
– slabě propustná.
Abyste zjistili, s jakým druhem půdy máte do činění, proveďte jednoduchou perkolační zkoušku.

1. Určete místo uložení drenážních trubek.
2. Proveďte výkop ve stejné hloubce jako předpokládaná drenáž (asi 70–90 cm).
3. Prohlubte již vykopaný výkop o dalších 15 cm a do stran 30 cm na 30 cm.
4. Prohloubení zasypejte vrstvou štěrku (asi 5–15 cm).
5. Do výkopu nalijte asi 10 litrů vody (abyste zvlhčili půdu) a počkejte, až voda úplně vsákne.
6. Pak nalijte asi 12,5 litru vody a změřte čas vsakování. Porovnáním času vsakování vody s parametry v tabulce můžete určit druh půdy.

Vsakovací tunel

Čas vsakování vody [min] Druh půdy

≤ 20 A – dobře propustná

od 21 do 30 B – středně propustná

od 31 do 180 C – slabě propustná
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Zásady pokládání drenážních trubek
Systém drenážních trubek lze kombinovat nebo použít individuální řešení. Konce drenážních trubek musí být ukončeny zavzdušňovacím ventilem. Ventily umožnují 
správné větrání a okysličení drenážních kanálů (čisticí vrstvy). Při plánování rozmístění drenáže pamatujte na zachování vzdálenosti a dodržujte pokyny výrobce:
– mezi drenážními trubkami: 1,5 m,
– od domu: min. 3 m (při vzdálenosti delší než 10 m je třeba zateplit trubku),
– od stromů, velkých keřů: 3 m,
– od oplocení: 3 m,
– zdrojů pitné vody (např. studny): 30 m,
– drenážní trubky musí být uloženy pod úhlem 1,5 % (1,5 cm spádu v délce 1 m) ve směru průtoku odpadní vody,
– doporučuje se ukončit každou větev zavzdušňovacím ventilem, který dodává do drenáže kyslík,
– vodní hladina se musí nacházet alespoň 1,5 metru pod linií uložení drenáže,
– všechny vrstvy půdy (štěrk, písek, ornice) se pokládají na mokro, bez důkladného zhutnění (aby byly zachovány filtrační vlastnosti).

Při pokládání drenáže lze používat různé systémy:

Klasický systém: Hvězdicový systém:

Vysvětlivky:

plná trubka

vodoměrná šachta

drenážní trubka

odvzdušňovací ventil

Znáte-li druh půdy, můžete nyní určit délku drenáže (v metrech na obyvatele):
–dobře propustná půda (A) – ld  ≥ 8 [m/M],
–středně propustná půda (B) – ld  ≥ 12 [m/M],
–slabě propustná půda (C) – ld  ≥ 16 [m/M].
Víte-li, jakou délku má mít drenáž na osobu, násobte počet osob délkou drenáže. Získáte celkovou délku drenážních větví. Délka jedné větve nesmí překročit 20 metrů. 
Drenážní trubky umísťujte ve výkopu zářezy dolů. Trubky jsou vyrobeny v souladu s normou PN-EN 13476 „Systémy potrubí z umělé hmoty pro podzemní beztlakové od-
vodňování a kanalizaci“.
Způsob tvarování vsakovacího tunelu závisí na druhu půdy a vypadá následovně:

Vsakovací tunel

Dobře propustná půda – typ A:
Hloubka výkopu musí být rozšířena o 60–70 cm, v po-
rovnání s výkopem ve středně propustné půdě (B). V 
této vrstvě je umístěn zrnitý písek o průměru 0,5–1 mm. 
Ostatní vrstvy jsou stejné jako v případě půdy typu B.

Středně propustná půda – typ B:
Základna výkopu pro drenáž musí být 50 cm široká (od 
30 do 90 cm). Ode dna výkopu se ukládají postupně 
vrstvy, praného štěrku s hloubkou vrstvy 30–40 cm, 
drenážní trubka – uložena zářezy dolů ve vrstvě štěrku 
(zakrytí shora činí 5 cm), pás geotkaniny, který zabraňu-
je smíchání různých vrstev zeminy, a vrstva ornice o 
hloubce 60–100  cm. Drenážní trubky ukončete za-
vzdušňovacím komínkem

Slabě propustná půda – typ C:
Hloubku výkopu rozšiřte o 60–70 cm, v porovnání 
s výkopem ve středně půdě propustné (B). V této 
vrstvě je umístěn praný štěrk o průměru 12–32 mm. 
Ostatní vrstvy jsou stejné jako v případě půdy typu B.
 

Vysvětlivky: 1. Geotkanina, 2. Drenážní trubka, 3. Praný štěrk Ø12–32 mm, 4. Ornice, 5. Praný písek
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Typ II – Tunel s drenážním setem
 

Existuje druhá možnost uložení vsakovacího tunelu použitím hotových setů. Níže představujeme drenážní sety vy-
robené firmou GEA 2H Water Technolies Sp. z o.o. Set se skládá z následujících částí:
– drenážní trubka – vyrobena z PVC o délce 2400 mm a průměru 110 mm, s příčnými zářezy.
– průchodový prvek – trubka s vyhloubeními pro drenážní trubku o délce 300 mm a průměru 50 mm,
– set 2H W-BOX
V obchodní nabídce jsou dostupné následující polypropylenové sety 2H W-BOX:
– 2400 x 600 x 300 (d x v x š) – použití: 1 set na 1 dospělou osobu,
– 2400 x 300 x 300 (d x v x š) – použití: 2 sety na 1 dospělou osobu.
Výběr setů je následující:
Středně propustná půda – typ B:
Přepočtový součinitel: 2 – tzn., že na 1 osobu stačí: 2 sety (2400 x 600 x 300) nebo 4 sety
(2400 x 300 x 300).
Dobře propustná půda – typ A:
Přepočtový součinitel: 1 – tzn., že na 1 osobu stačí: 1 set (2400 x 600 x 300) nebo 2 sety
(2400 x 300 x 300).
Slabě propustná půda – typ C:
Přepočtový součinitel: 3 – tzn., že na 1 osobu stačí: 3 sety (2400 x 600 x 300) nebo 6 setů
(2400 x 300 x 300).
Montáž setu:
1. Připravte výkop s minimální hloubkou 100 cm a šířkou 40 cm.
2. Na štěrkový podsyp (průměr: 12 až 32 mm) o tloušťce 10 cm položte poskládaný set a obsypte po stranách štěrkem 
– asi 5 cm z každé strany.
3. Celek přikryjte geotkaninou a zasypejte ornicí.

Vsakovací tunel

Domovní čistírna odpadních vod nevyžaduje častou údržbu. Avšak jako každé zařízení se musí pravidelně kontrolovat a udržovat:

Při provádění údržbových a kontrolních prací buďte opatrní: nevstupujte do nádrže a nenaklánějte se nad ni příliš nízko. V nádrži během fermentace vznikají plyny, mj. oxid 
uhličitý a metanol, které mohou být nebezpečné. Veškeré údržbové práce provádějte v ochranných rukavicích.

Záruční podmínky

1. Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce: – na území Polské republiky: 10 let od data prodeje, nezávisle na datu zprovoznění; – v ostatních zemích Evropské unie: dva 
roky od data prodeje, nezávisle na datu zprovoznění. Záruka se vztahuje na skryté materiálové a výrobní vady.
2. Klient je povinen ihned informovat výrobce o vzniku poruchy a zabezpečit místo vzniku poruchy proti dalšímu poškození. Uživatel musí dodat popis technického problému 
u a doklad o nákupu. Nedodání dokladu o nákupu je rovnoznačné se zánikem záruky.
3. Výrobce nenese odpovědnost z titulu záruky za instalaci provedenou v rozporu s návodem k montáži a provozu a obecně přijatými zásadami projektování, montáže 
provozu domovních čistíren odpadních vod.
4. Výrobce si vyhrazuje právo provádět případné opravy formou zakázky pro specializované firmy.
5. Uživatel ztratí nároky z titulu záruky v případě:
– modifikací prováděných bez vědomí a souhlasu výrobce,
– používání výrobku v rozporu s určením,
– poškození dílů čistírny,
– chybění identifikačních čísel, proražení nebo nečitelnosti označení,
– vzniku jiných příčin způsobených dodavatelem zařízení nebo uživatelem, které způsobují změny kvality nebo funkčnosti výrobku.
6. V případě neodůvodněného zavolání servisu náklady na službu hradí klient.
7. Záruka platí na území Polské republiky.
8. Výše uvedená záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky kupujícího vyplývající z neshodnosti zboží se smlouvou.

Záruční podmínky

Nádrž je přizpůsobena přepravě vozidlem, vysokozdvižným vozíkem (speciálně profilované dno septiku – místo na vidlice), lze ji přenášet jeřábem (speciální úchyty pro závěsy) 
a ručně (profilované úchyty).

Přeprava

Praktické poznámky:
– Kontrolujte hladinu zbytnělého kalu v biologickém septiku. Bude-li třeba, vyprazdňujte septik častěji než jednou za rok. Příliš vysoká hladina kalu může ucpat přístup tekutiny 
do filtru s puzzolanou nebo způsobit zanesení drenážních trubek.
– V septiku vznikají nebezpečné plyny. Dávejte pozor, abyste neotevírali víko septiku v blízkosti ohně, např. při kouření.
– Doporučuje se ponechat část zbytnělého kalu při čištění nádrže. V tomto kalu se nacházejí anaerobní bakterie, které mohou ihned začít proces čištění po naplnění septiku 
vodou.
– V případě  vsakovacího tunelu ve slabě propustné půdě se doporučuje využít pomoci zkušené firmy, která se zabývá výstavbou domovních čistíren.
– Vodoměrná šachta se musí nacházet v nejkratší vzdálenosti od biologického septiku.
– Pokud jsou mělce uloženy drenážní trubky (méně než 60 cm), proveďte malý násyp v prostoru drenážního podloží. Bude to chránit podloží proti zamrznutí.
– Nestandardní technická řešení konzultujte se zkušenými firmami, které se zabývají výstavbou domovních čistíren.
 

– distribuční prvek 

– pakiet 2H W-BOX

– drenážní trubka

BIOLOGICKÝ SEPTIK:
KONTROLNÍ PROHLÍDKY:
Jednou za 6 měsíců vyjměte filtr: vyjměte jej ze septiku a důkladně propláchněte. Doplňte případné úbytky vložky filtru. ÚDRŽBA:
Biologický septik se musí vyprazdňovat od pevných nečistot jednou za rok. Při vyprazdňování navíc vyčistěte nádrž od nečistot, které zůstaly na stěnách nádrže, 
silným proudem vody (např. ze zahradní hadice). Po vyprázdnění nádrž co nejrychleji naplňte vodou na úroveň trubky odvádějící odpadní vodu do vodoměrné 
šachty.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA:
KONTROLNÍ PROHLÍDKY:
Jednou za 6 měsíců otevřete vodoměrnou šachtu a zkontrolujte uvnitř průchodnost. Bude-li zanesená, propláchněte vstupní a výstupní otvor proudem vody.
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Prohlášení o shodě

Technické údaje

Typ septiku A B C D E F G

2000l 1040 110 2140 1090 160 1160 1320

3000l 1060 110 2820 1110 160 1180 1340

Septik (rozměry): Vodoměrná šachta (rozměry):

A B C D

110 400 110 290

Součásti: Čistírna Čistírna pro 4 osoby Čistírna pro 5–6 osob

Biologický septik (nádrž na odpadní vodu) 2000 l – 1 ks 3000 l – 1 ks

Koš (filtr) 1 ks 1 ks 

Puzzolana (filtrační vložka) 1 bal. 1 bal. 

Víko septiku 1 ks 1 ks 

Vodoměrná šachta s víkem 1 ks 1 ks

Kanalizační trubka DN 110 o délce 1 m 3 ks 3 ks 

Drenážní trubka DN 110 o délce 2 m 16 ks 24 ks 

Kolínko 90°  DN 110 3 ks 3 ks 

Zavzdušňovací ventil DN 110 3 ks 3 ks

Geotkanina 32 bm – 1 role 48 bm – 1 role
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Datum, místo instalace Domovní čistírny odpadních vod Bio Seigner:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

              Druh půdy            dobře propustná                       středně propustná           slabě propustná

Použité součásti:

Biologický septik – objem: ............................................ 

Vodoměrná šachta – počet: .......................................

Vsakovací tunel a geotkanina – délka: ............................ počet větví: .............................

Podmínky pro zabudování

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

Datum Popis

Názorný výkres pozemku s nainstalovanou čistírnou.


