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STAR1000 Umístění venku v pochozí ploše

 STAR1000, výška 2 m nebo 2,5 m

50

 
V případě jakéhokoliv jiného způsobu instalace se s námi poraďte.

Podložní
zemina

 Vhodný 
obsypový 
materiál 

Kotvicí prvky (volitelná položka) 

 

Ventilace

Nátok

Výtlak

Elektrický rozvaděč  
v�plastovém pilířku 
(volitelná položka)

Kabelová chránička 
čerpadel DN90

Základová deska 
pro pilíř

Kabelová 
chránička DN50

Uzemnění

Umístění 
do rostlého terénu

Vhodný obsypový materiál

Přitěžovací beton

HPV = maximální hladina 
podzemní vody

Kladkostroj 50 kg skládací
(volitelné příslušenství)
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Důležité poznámky

Star1000 (bez nástavce na stanici):
Max. hladina podzemní vody = TN

Instalace rozvaděče: rozvaděč musí 
být instalován tak, aby nebyl vystaven 
nepřízni počasí.

Rozvaděč + pilíř (RSK1 nebo RCSB2) 
umožňuje instalaci rozvaděče venku.

Zajistit uzemnění.

     Důležité

Všechny rozvaděče lze vybavit 

GSM komunikátorem 

pro spolehlivý provoz.

Proveďte výkop v závislosti na rozměrech nádrže.

Umístěte do země zemnicí tyč.

Položte podkladovou vrstvu (písek nebo štěrk) o tloušťce 100 mm  
v úrovni nádrže.

Umístěte přečerpávací stanici na podkladovou vrstvu.

Rozložte si sadu kotvicích prvků k nádrži a vnější ventilové šachtě  
(volitelné příslušenství).

Stabilizujte nádrž tak, že do ní nalijete čistou vodu (100 až 200 l).

Nalijte přitěžovací beton z vnějšku přečerpávací stanice pro vyrovnání  
vztlakové síly HPV.

Připojte potrubí a obsypte štěrkem 4/8 nebo 8/16, nebo vhodným obsypovým 
materiálem až po vrch ČS za průběžného hutnění po vrstvách.

Poznámka: voda v přečerpávací stanici musí neustále korespondovat  
s výškou přitěžovacího betonu při instalaci.

Postupujte pomalu a vyrovnávejte hladinu vody  
uvnitř a hladinu betonu vně.

Počítejte s umístěním kabelové chráničky.

S nebo bez nástavce(-ů) závisí na konfiguraci 
instalace a na modelu nádrže.

Úroveň podzemní vody

Konfigurace STAR 1000
s nástavcem rozmezí ČS a nástavce

bez nástavce HPV* ≤ TN*

*    TN: přírodní terén 
Nátok: hloubka uložení přítokové trubky pod terénem 
HPV: maximální hladina podzemních vod (podzemní voda  
nebo povrchový odtok) 
H: výška nádrže


