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Svarbiausios informacijos apžvalga operatoriui 
(naudotojui) 
 

Saugos nurodymai 

 
Įspėjimas 
Elektrinius komponentus prijungti, paleisti ir atidaryti gali tik įgalioti 
kvalifikuoti darbuotojai. Maitinimo  laidas turi būti apsaugotas 30 mA  
jungtuvu su liekamosios srovės apsauga. 

  

 
Įspėjimas 
Technologinę kapsulę atidaryti gali TIK specializuota įmonė ir TIK tada, 
kai yra atjungtas elektros maitinimas. 

 

 
Įspėjimas 
Mažąjį atliekų valymo įrenginį galį sumontuoti tik kvalifikuoti darbuotojai. 
Įsitikinkite, kad techninius komponentus įrenginio viduje galima pasiekti  
be jokio pavojaus. Bet kokie nukrypimai nuo pateiktos montavimo 
instrukcijos yra specializuotos įmonės atsakomybė ir dėl jų turi būti 
susitarta su gamintoju. Bet kokia prieiga prie sistemos yra leidžiama tik 
tuo atveju, kai elektros maitinimas yra išjungtas ir laikomasi galiojančių 
taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. 

Vadovaukitės atitinkamuose skyriuose nurodytais saugos nurodymais. 

Patikimam valdymui 

Mažojo nuotekų valymo įrenginio valymo efektyvumas yra pagrįstas 
mikroorganizmų aktyvumu. Tai gyvoji sistema. 

Todėl vadovaukitės šiais nurodymais: 

 Neišmeskite į įrenginį jokių kenksmingų ar pavojingų medžiagų 
(sanitarinių produktų, chemizuotų ar riebaluotų servetėlių, maisto likučių, 
cheminių valiklių, plaukų). 

 Kasdien patikrinkite valdymo bloko ekraną. 

 Užtikrinkite, kad jūsų sistemos techninė priežiūra būtų atliekama kartą per 
pusę metų (arba taip, kaip nurodyta techninės priežiūros sutartyje).  

Gedimai (Solido Smart E versijai) 

Jei pypsi valdymo blokas ir mirksi raudona 
šviesos diodo įspėjamoji lemputė: 

 atkreipkite dėmesį  į ekrane esantį klaidos 
pranešimą; 

 išjunkite įspėjamąjį signalą  vieną kartą 
paspausdami valdymo bloke esantį vidurinį 
mygtuką; 

 nedelsiant informuokite techninės 
priežiūros paslaugas teikiančią įmonę. 
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Teisinis pagrindas 

Mažąjį nuotekų valymo įrenginį patvirtinti ar paleisti gali tik įgaliota specializuota 
įmonė ir tai turi būti įrašoma paleidimo žurnale. Kitu atveju gamintojo 
suteikiamas garantijos terminas bus sutrumpintas iki teisės aktuose nustatyto 
laikotarpio. 
 

Garantijos 

 
Žiūrėti SOLIDO Smart garantinį raštą ir garantijos sąlygas, kurie įteikiami 
Pirkėjui kartu su įrenginiu arba juos galima rasti Platintojo internetiniame 
puslapyje www.tekvo.lt   
 

Papildomi dokumentai 

Prašome naudoti pagrindinių duomenų lapą, esantį šio dokumento pabaigoje, ir 
išsaugoti visus svarbius dokumentus, jei norėtumėte pateikti garantinį 
reikalavimą. 
Paleidimo žurnalas 
Operacijų žurnalas 
Techninės priežiūros žurnalas 

http://www.tekvo.lt/
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Svarbiausios informacijos apžvalga montavimui ir 
surinkimui 

Talpyklos montavimas 

 
Įspėjimas 
Montuodami talpyklas privalote vadovautis taisyklėmis dėl nelaimingų 
atsitikimų prevencijos ir specialiosiomis talpyklų  montavimo 
instrukcijomis (žr. 1.1 skyriuje esančią informaciją). 

Sąlygos įrenginio naudojimo vietoje 

Po viršutiniu sluoksniu esantis dirvožemis privalo būti pakankamai stabilus ir 
pralaidus vandeniui. 
Visų pirma, atsižvelkite į: 

 gruntinio vandens lygį; 

 montavimo gylius (rekomenduojamas maksimalus montavimo gylis 1,2 m 
(nuo nuotekų įbėgimo vamzdžio apačios iki žemės paviršiaus)); 

 atstumus iki pastatų ir nuosavybės ribų; 

 eismo apkrovas. 

Užpylimo medžiaga 

Aplink polietileno talpyklą užpilamą medžiagą turi būti galima sutankinti, ji 
privalo būti pralaidi vandeniui ir joje negali būti jokių aštrių objektų. Labai 
dažnai iškastas dirvožemis šių kriterijų neatitinka. 

 
Pastaba 
Rekomenduojame naudoti žvyrą, kurio maksimali frakcija yra 8/16 mm. 

Darbo procedūra 

1. Iš pasirinktos užpylimui medžiagos suformuokite stabilų, lygų pagrindą (20 
cm). 

2. Patikrinkite talpyklų ir jų komponentų vientisumą ir atsargiai įdėkite į duobę 
jų nepažeisdami. 

3. Pripildykite erliftą vandeniu (dėl keliamosios jėgos) ir tuomet pripildykite 
talpyklą vandeniu maks. 25 %, kad ją stabilizuotumėte. 

4. Užpylinėkite sluoksniais ir tankinkite naudodami rankinį plūktuvą. 
5. Prijunkite nuotekų įtekėjimo, ištekėjimo ir jungiamąjį vamzdžius. 
6. Įstatykite į vietą šulinio stovo dalis. Tai darydami, sumontuokite šulinio 

stovo surinkimo rinkinį ir sureguliuokite šulinio stovo aukštį, kaip to 
reikalaujama (užtikrinkite, kad užtektų vietos technologinei kapsulei). 

7. Perkiškite elektros laido izoliacinį vamzdį (DN50/DN100) ir oro paėmimo 
žarną per šulinio stovą ir įstatykite oro paėmimo vamzdelius į tinkamą 
padėtį, kad nuolat būtų paimamas kaip įmanoma švaresnis oras. Jei 
būtina, žarną pailginkite (ne daugiau kaip 10 m). Pripildykite likusią 
iškastos duobės dalį užpylimo medžiaga. 

8. Patikrinkite, ar oro padavimo vamzdelis ir stogo ventiliacija užtikrina 
pakankamą talpyklų aeraciją ir ventiliaciją (jei reikia, įstatykite atskirą 
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aeracijos vamzdelį). 

Solido SMART
®
 nuotekų valymo technologijos surinkimas 

Prašome vadovautis toliau pateiktais saugos nurodymais ir surinkimo etapais: 

1. Valdymo bloko buvimo vietos nustatymas 

 
Pastaba 
Valdymo blokas turi būti įrengtas vengiant  tiesioginio lietaus ar 
saulės spindulių ir 10 – 25 m atstumu nuo valymo talpyklos 
(standartinis kabelio ilgis: 15 m; naudojimo vietoje leidžiamas iki 30 
m). 

2. Laidų klojimas 

 
Įspėjimas 
Niekada neardykite laido kištuko. 
Saugokite kištuką nuo drėgmės. 

Tempkite valdymo laidą per elektros laido izoliacinį vamzdį (DN 
50/DN100). 
Įstatykite sandariklį į pastatą tokiu būdu, kad vėliau laidą būtų galima 
pakeisti. 

3. Žarnų prijungimas 
Prie erlifto primontuotą  žarną ir oro padavimo žarną prijunkite prie Solido 
SMART kapsulės jungčių. 

4. Solido SMART kapsulės montavimas 
Uždėkite Solido SMART kapsulę ant talpykloje esančio erlifto. 

5. Laidų pritvirtinimas  
Įstatykite pilką valdymo laidą į laidų pynės laikiklį. 

6. Baigto montavimo patikrinimas 
Patikrinkite įrenginio vamzdžių nuolydžius, aeraciją, ventiliaciją ir 
prieinamumą. 

7. Paleidimas 
Nustatykite  įrenginį, atlikite bandomąjį paleidimą ir duokite nurodymus 
operatoriui (parenkite protokolą). 
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1. Apie šį dokumentą 
 

1.1 Taikymo sritis 

Šioje Solido SMART ciklinio veikimo principu (SBR) pagrįstos nuotekų valymo 
sistemos techninėje dokumentacijoje pirmiausia nurodytas Solido SMART 
naudojimas ir Solido mažųjų nuotekų valymo įrenginių techninis 
konfigūravimas. 
 
Šis dokumentas yra techninės dokumentacijos, kuri apibūdina Solido mažųjų 
nuotekų valymo įrenginių ir jų pasirenkamų komponentų montavimą, paleidimą, 
valdymą, veikimą, techninę priežiūrą bei taisymą, dalis. 

 

Taikomų dokumentų sąrašas: 

 SMART polietileno talpyklos montavimo ir surinkimo instrukcija (DOKK8304) 
ir MONOLITH I  požeminės talpyklos (=valymo talpyklos) techninė 
dokumentacija (DORW2045) 

 SMART PE sukomplektuotos sistemos (DOKK5204) trumpas apibūdinimas 

 Infiltracinės sistemos KLAR-BOX montavimo instrukcija (DOKK7301) 

Solido SMART įrenginyje naudojamos cilindro formos (BL) ir stačiakampio 
formos (ML I) tipų talpyklos (taip pat žr. trumpą apibūdinimą DOKK5204). Jo 
veikimas ir techninė konfigūracija priklauso nuo tipo. Šioje dokumentacijoje kaip 
pavyzdys naudojama BL26 talpykla. 

Patvirtinimai 

Solido SMART nuotekų valymo sistema patenka tarp toliau nurodytų įrenginių 
tipų, kuriems Vokietijos civilinės inžinerijos institutas  (VCII) suteikė šiuos 
patvirtinimus: 

 

Produktas Filtravimo 
lygis 

VCII 
Nr. 

Parengimo 
data 

Galioja 
iki 

Dok. 
Nr. 

Solido SMART C     

Solido SMART N     

Solido SMART D     

 

Priede pateikta CE atitikties deklaracija, parengta pagal EN 12566-3 standartą. 

 

 
Pastaba 
Šiuo metu taikomi VCII patvirtinimai (2016 m.  gegužės mėn. 
duomenimis). 
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1.2 Naudojami simboliai 

Šiame dokumente specialūs informaciniai ir saugos nurodymai žymimi šiais 
simboliais: 

 

Įspėjimas 
Prieš tęsdami toliau apibūdintų priemonių (taisymo, techninės priežiūros) 
taikymą, išjunkite nuotekų valymo įrenginį iš elektros maitinimo šaltinio. 

 

 
Atsargiai 
Saugos nurodymai, kurių būtina laikytis siekiant užkirsti kelią pavojaus 
gyvybei ar rizikos susižeisti atsiradimui ir nuotekų valymo įrenginio 
sugadinimui. 

 

 
Pastaba 
Siekiant užtikrinti optimalų nuotekų valymo įrenginio naudojimą, būtina 
vadovautis specialiąja informacija. 

Šiame dokumente pateikiami nurodymai tiek Solido mažųjų nuotekų valymo 
įrenginių operatoriui, tiek montavimą ir techninę priežiūrą atliekantiems 
darbuotojams. 
Skyriai, kuriuos operatorius privalo perskaityti, ir nurodymai, kuriais jo veiksmai 
privalo būti pagrįsti, pažymėti operatoriaus simboliu: 

 

Apibūdinimai, kuriuos nuotekų valymo įrenginio operatorius privalo žinoti  
ir jų laikytis. 

 
Nurodymai, kuriuos gali arba privalo vykdyti specializuota bendrovė. 

 

Montavimą ir techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai privalo perskaityti ir 
suprasti visą dokumentaciją, kad galėtų  teikti pagalbą operatoriui dirbant su 
mažuoju nuotekų valymo įrenginiu. 
Toliau pateikti ant valdymo bloko ir technologinės kapsulės naudojami simboliai 
yra: 

 

Atsargiai 
Sumontuoti elektriniai prietaisai, vadovaukitės saugos 
nurodymais! 

  

Atsargiai / Pastaba 
Perskaitykite techninę dokumentaciją! 

 

Atsargiai / Pastaba 
Pasenusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis, pristatykite juos į specializuotus surinkimo 
taškus.  

 

Atsargiai / Pastaba 
Prieš atlikdami taisymą, išjunkite maitinimo kištuką. 
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1.3 Naudojamų santrumpų sąrašas 

Šiame dokumente dažnai naudojamos santrumpos (sant.), kad būtų galima 
lengviau jį skaityti. Toliau pateiktas šių santrumpų reikšmių sąrašas: 

Sant. Reikšmė  Sant. Reikšmė 

KKA Mažasis nuotekų valymo 
įrenginys 

   

SBR Ciklinio veikimo principu 
pagrįstas reaktorius 

   

BEL Vamzdinis difuzorius    

KWH Išvalyto vandens erliftas    

KWP Išvalyto vandens siurblys    

SWS Plūdinis jungiklis    

     

     

     

 

2. Naudojimo 
paskirtis 

 
Dėkojame, kad pasirinkote Solido mažąjį nuotekų valymo įrenginį. Siekdami 
užtikrinti ilgą ir patikimą įrenginio tarnavimo laiką, svarbu, kad perskaitytumėte ir 
vadovautumėtės šioje naudojimo instrukcijoje esančia informacija. 
 
Solido SMART SBR nuotekų valymo sistema naudojama norint išvalyti ir 
išgryninti buitines nuotekas. Ši nuotekų valymo sistema  pagal jokią kitą paskirtį 
nėra naudojama. 
 
Naudojant pagal kitą, netinkamą paskirtį, įrenginys gali būti sugadintas ir gali 
kilti nenumatytas pavojus. 
Tokiu atveju už įrenginio sugadinimą ar žmonių patirtą žalą gamintojas 
neatsako. 
 
Operatorius privalo vadovautis visomis pastabomis apie įrenginio valdymą ir 
techninę priežiūrą (žr. 6 skyrių) 
 
Kai įrenginys nenaudojamas, jis turi būti tinkamai sustabdytas. Paskirkite 
įgaliotą specializuotą bendrovę, kuri sustabdytų įrenginį ir tinkamai utilizuotų jo 
komponentus. 
Įsitikinkite, kad sistema buvo saugiai išjungta iš maitinimo šaltinio, kad talpyklos 
struktūra yra vientisa ir buvo išjungti įvadai ir išvadai. 
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3. Saugos nurodymai 

Mažojo nuotekų valymo įrenginio montavimui 

 
Atsargiai 
Elektrinius komponentus prijungti, paleisti ir atidaryti gali tik įgalioti 
darbuotojai. Maitinimo laidas turi būti apsaugotas 30 mA  jungtuvu su 
liekamosios srovės apsaugu. 

 
Atsargiai 
Mažąjį atliekų valymo įrenginį  sumontuoti gali tik įgalioti kvalifikuoti 
darbuotojai. Įsitikinkite, kad techninius komponentus įrenginio viduje 
galima pasiekti  be jokio pavojaus. Bet kokie nukrypimai nuo pateiktos 
montavimo instrukcijos yra specializuotos įmonės atsakomybė ir dėl jų 
turi būti susitarta su gamintoju. Bet kokia prieiga prie sistemos yra 
leidžiama tik tuo atveju, kai elektros maitinimas yra išjungtas ir laikomasi  
galiojančių taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos  

 
Atsargiai 
Mažąjį nuotekų valymo įrenginį prie maitinimo tinklo prijungti gali tik 
specializuota elektros įmonė. 

 Turi būti 30 mA jungtuvas su liekamosios srovės apsauga; 

 Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo tinklo jungtis (ar nepažeistas 
apsauginis įžeminimo laidas?). 

Valdymas 

 
Atsargiai 
Niekada neištraukite maitinimo kištuko reguliaraus įrenginio darbo metu. 
Mažajame nuotekų valymo įrenginyje esančioms bakterijoms turi būti 
nuolat  tiekiamas deguonis. 
Dėl šios priežasties nenutraukite elektros tiekimo į valymo įrenginį net  
esant ilgiems įrenginio nenaudojimo laikotarpiams (pvz. per atostogas). 
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Vidinis patikrinimas, taisymas ir techninė priežiūra 
 

 
Atsargiai 
Techninės priežiūros darbus atlikti privalo įgaliota specializuota įmonė. 
Tinkamas mažojo nuotekų valymo įrenginio veikimas turi būti tikrinamas 
reguliariai (labai gerai, jei du kartus per metus) kaip sutarties dėl 
techninės priežiūros vykdymo darbų dalis. 

 
Atsargiai 
Technologinę kapsulę atidaryti gali TIK specializuota bendrovė ir TIK 
tada kai išjungtas elektros tiekimas. 

 
Atsargiai 
Prieš įeidami į mažąjį nuotekų valymo įrenginį, ištraukite visų  įrenginio 
elektrinių komponentų kištukus. 

 
Atsargiai 
Nuotekų valymo įrenginyje gali pasireikšti deguonies trūkumas. 
Įlipdami į mažąjį nuotekų valymo įrenginį taisymo ar techninės priežiūros 
darbams atlikti, elkitės ypatingai atsargiai. 

 
Atsargiai 
Visada laikykitės atitinkamų taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų 
prevencijos. 
Įlipant į nuotekų valymo įrenginį, visada turi būti du asmenys. 
Jei žmogus nualpo be sąmonės, niekada nesekite paskui jį, kvieskite 
pagalbos tarnybą. 

 
Atsargiai 
Pasirūpinkite, kad atidarytos valymo talpyklos neapvirstų. 
Baigę dirbti su nuotekų valymo įrenginiu, visada  sandariai uždarykite 
valymo talpyklą pasukdami ant „TopCover“ dangčio esantį apsauginį 
užraktą nuo vaikų į užrakinimo padėtį. 

 
Atsargiai 
Prieš atidarydami valdymo bloką ar atlikdami įrenginio remontą, privalote 
ištraukti maitinimo kištuką. 

 
Pastaba 
Mažasis nuotekų valymo įrenginys – tai stacionari elektrinė sistema. Kaip 
ir visas šio tipo elektros sistemas, elektros inžinierius jį privalo patikrinti 
bent jau kas dvejus meta. Rekomenduojama atlikti šiuos patikrinimus: 
pamatuoti izoliacijos varžą, apsauginio įžeminimo laido varžą ir elektros 
srovės nuotekį. 
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4. Funkcijų 
apibūdinimas 

 

4.1 Komponentų apžvalga 

 
 
 
Komponentų apžvalga 
 
 
Komponentų apžvalgos aprašas 
1 -  Cilindro formos (BL26) talpykla 

(pavyzdys) 
2 -  Solido SMART technologinė 

kapsulė su kompresoriumi ir 
elektromagnetiniai vožtuvai 

3 -  Vamzdinis difuzorius (BEL) 
4 -  Oro žarna 
5 -  Apatinė įbėgimo ir dumblo 

nusiurbimo vamzdžio dalis 
6 -  Oro padavimo žarna ir vamzdelis 

7 -  Įbėgimas su srauto sulėtinimu 
DN110 

8 -  Išvalyto vandens erliftas (KWH) 
9 -  Išbėgimo vamzdis 
10 -  Plūdinis jungiklis (SWS) 
11 -  Mėginių ėmimo šulinėlis su 

avariniu išsiliejimu, kuris yra 
apsaugotas nuo plūduriuojančių 
medžiagų patekimo 

12 -  „TopCover“ dangtis 
13 -  Dumblo šalinimo vamzdis DN160 
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4.2 Bendroji informacija 

Itin kompaktiškame Solido SMART mažojo nuotekų valymo įrenginyje  sutelkti 
visi Solido technologijos privalumai. Įtekančios nuotekos tiesiogiai aeruojamos 
nenaudojant pradinės valymo kameros.Tai užtikrina itin efektyvų nuotekų 
išvalymą ir saugo nuo kenksmingų biodujų susikaupimo. 
Toliau pateiktoje iliustracijoje pavaizduotas Solido SMART mažasis nuotekų 
valymo įrenginys su BL talpykla. 
Jūsų mažojo nuotekų valymo įrenginio tūris ir forma gali skirtis, tačiau veikimo 
principas bus toks pat. 

 

4.3 Valymo procesas naudojant Solido SMART 

Solido SMART mažąjį nuotekų valymo įrenginį sudaro itin atsparios polietileno 
plastiko talpyklos ir jis funkcionuoja kaip ciklinio veikimo reaktorius (SBR). 
Galima įsigyti įvairių įrenginio variantų skirtingam žmonių (toliau tekste 
vadinami gyventojais) skaičiui. 

 

Išskirtinis įrenginio modelio bruožas yra tai, kad nėra stambesnių dalelių 
mechaninio atskyrimo ir parengiamojo valymo. Pirminis ir antrinis dumblas yra 
aerobiškai valomi vienoje kameroje. 
Tuo pačiu metu vykstanti aerobinė dumblo stabilizacija leidžia itin sumažinti 
dumblo kaupimąsi ir nemalonių kvapų atsiradimą palyginus su SBR įrenginio 
modeliais, kuriuose yra dvi kameros. 

 

Naudojant  dvylikos valandų SBR ciklą (periodinę aeraciją, nusėdimą, išvalyto 
vandens išleidimą), ta pati daugiafunkcinė kamera atlieka reaktoriaus, dumblo 
talpyklos ir buferio funkcijas. 
Tokiu būdu toje pačioje talpykloje vykdomos praktiškai visos reikiamos 
funkcijos skirtingais ciklo veikimo momentais. 

 

Visi proceso ciklai valdomi naudojant elektroninį valdiklį, kuriame yra  veikimo 
laiko skaitiklis, žurnalo funkcija, vaizdiniai ir garsiniai įspėjimo signalai, 
pranešantys apie sugedusias hidraulines ar elektrines funkcijas, ir nuo 
maitinimo tinklo nepriklausoma nutrūkusio el. energijos tiekimo monitoringo 
sistema. Persipylimo aliarmas numatytas talpykloje naudojant jutiklius 
(plūdinius jungiklius). 
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Periodinė aeracija 

Aeracija atliekama naudojant vamzdinius difuzorius. Ciklo metu aeracija vyksta 
periodiškai, kad mikroorganizmai būtų aprūpinti deguonimi ir būtų užtikrintas 
reikiamas maišymo lygis. 

 

 
Periodinė aeracija / sedimentacija ir išvalyto vandens išleidimas 

Sedimentacija ir išvalyto vandens išleidimas 

Ciklo pabaigoje vyksta mažiausiai 90 min. trunkanti sedimentacijos fazė, 
kuriuos metu atskiriamas aktyvusis dumblas ir išvalytas vanduo, tada išvalytas 
vanduo išleidžiamas. 
Išvalytas vanduo išvaromas naudojant suspausto oro erliftus arba vandens 
siurblį (pasirinktinai). 

Automatinė praplovimo sistema 

Dėl patentuoto  erlifto modelio, prieš kiekvieną operaciją automatiškai 
atliekamas praplovimas. Ženkliai sumažėja galimybė, kad aktyvusis dumblas 
ištekės iš SBR reaktoriaus ir dėl to pailgėja  infiltracinio šulinio ar lauko 
tarnavimo laikas. Automatinė praplovimo sistema taip pat efektyviai saugo nuo 
galimo erlifto užsikimšimo. 
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Įrenginio valdymo blokas 

Solido SMART sistemoje yra įmontuotas S40 tipo elektroninis valdiklis.  Sekos 
programa sukurta užtikrinant, kad atlikus tinkamą parametrų reguliavimą būtų 
išlaikomos reikiamos ištekėjimo vertės. 

Kai įrenginiui įvesite gyventojų skaičių, iš anksto nustatyti valdymo parametrai 
bus įkelti automatiškai. 

Jei įrenginys yra ne visai pripildytas arba perpildytas, pagal  esamas sąlygas 
šiuos parametrus  sureguliuoti privalo specializuota įmonė (jei reikia, pasitelkus  
„Biova“ specialistų konsultacijas). 

Išsamesnė informacija apie valdiklio veikimo principą pateikta 8 skyriuje „S40 
valdymo blokas ir galimi nustatymai“. 

Atostogų režimas 

Esant ilgesniems laikotarpiams, kai nesusidaro nuotekos, pvz. per atostogas, 
galite pasirinkti  maks. 30 dienų ekonominį režimą. 

 Šiuo atveju aeracijos laikas sumažinimas 50 % nuo nustatytos vertės. 

Praėjus šiam laiko tarpui valdiklis automatiškai persijungia į įprastą režimą. 
Kreipkitės į aptarnavimo specialistą ir peržiūrėkite meniu apžvalgą bei naršymą 
8 skyriuje „S40 valdymo blokas ir galimi nustatymai“. 

Veikimo laiko skaitiklio ir žurnalo funkcijos 

Jūsų įrenginyje esančiame elektroniniame valdiklyje yra veikimo laiko skaitiklis 
ir žurnalo funkcija. 
Kreipkitės į aptarnavimo specialistą ir peržiūrėkite meniu apžvalgą bei naršymą 
8 skyriuje „S40 valdymo blokas ir galimi nustatymai“. 

Plūdinis jungiklis 

Solido SMART sistemoje yra įstatytas jutiklis (plūdinis jungiklis), kuris 
naudojamas kaip persipylimo aliarmas. 
Įrenginyje sukeliamas aliarmas, kai tik jutiklis aptinka, kad užpildymo lygis yra 
per aukštas. 
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Mėginių ėmimo šulinėlis 

Iš Solido SMART sistemos galima imti mėginius naudojant integruotą mėginių 
ėmimo šulinėlį:  

 su avarinio išsiliejimo funkcija, kuris yra apsaugotas nuo plūduriuojančių 
medžiagų patekimo. 

 mėginių ėmimo buteliukas, kuris yra integruotas į išvalyto vandens išleidimo 
žarną, esančią ant išvalyto vandens siurblio (pasirinktinai)  

Mėginys – tai sumaišytas tipinis mėginys iš išleisto išvalyto vandens. Taip pat 
žr. 6 skyrių.  

Dumblo šalinimo vamzdis  

Solido SMART sistemoje yra dumblo šalinimo vamzdis, nenutrinamai 
pažymėtas piktograma, kuris užtikrina, kad dumblas būtų šalinamas tinkamu 
būdu. 

 Dumblo šalinimo reikia tuo atveju, kai nusėdęs dumblas pasiekia 70 % 
leistino vandens lygio. 

 Privalote patikrinti, ar  dumblo nusiurbimo vamzdžio, aeracijos prietaisų ir 
išvalyto vandens erlifto funkcijos nebuvo paveiktos kenksmingų medžiagų. 
Medžiagos, kurios daro žalą funkcijoms, turi būti šalinamos kiekvieną kartą, 
kai atliekama techninė priežiūra. 

 Dumblo šalinimo metu privalote užtikrinti, kad nebūtų sugadinti erliftai ir 
aeracijos prietaisai ir, kad įrenginys  nebūtų nusiurbinėjamas vykstant 
nusėdimo fazei, jeigu tai įmanoma, ir bent 15 % dumblo kiekio liktų 
talpykloje.  

Vandens siurblys (pasirinktinai) 

Praktiška naudoti, kai yra nepalankios aukščio sąlygos ištekėjimo vamzdžiui.  
Reikalingi komponentai: 

 Vandens siurblys su integruota apsauga nuo sausosios eigos. 

 Valdymo blokas + Y skirstytuvas arba pilna versija 

  



5. Pastabos apie eksploataciją  
 

Premier Tech Aqua • Rewatec ® 18 / 35 Solido SMART® 
DOKK5110E 2016-08-04 

 

5. Pastabos apie 
eksploataciją 

Solido SMART mažojo nuotekų valymo įrenginio operatorius, kasdien 
naudodamas įrenginį, taip, kaip aprašyta šiame dokumenteir 
atlikdamasreguliarius patikrinimus, padeda užkirsti kelią eksploatavimo 
trukdžiams. 
Jei vadovausitės čia išvardintomis eksploatavimo gairėmis, išvengsite 
nereikalingų išlaidų ir tuo pačiu prisidėsit prie švarios aplinkos išsaugojimo. 

 

Operatorius gali: 

 užtikrinti saugų nuotekų išvalymą neviršijant ribinių verčių; 

 sumažinti išlaidas optimizuodamas vartojimo apimtis ir nuotekų valymo 
įrenginio energijos sąnaudas (išvengiant nereikalingų plovimo ir valymo 
medžiagų kiekių); 

 padėti išvengti  nereikalingų remonto išlaidų dėl kenksmingų medžiagų; 

 sumažinti energijos sąnaudas ir pailginti eksploatacijos trukmę pavesdamas 
techninės priežiūros specialistui sukonfigūruoti optimalius parametrus;  

 užtikrinti geresnį  pralaidumą esamose filtravimo sistemose ir ilgesnį 
įrenginio tarnavimo laiką. 

 
 

5.1 Kasdienė priežiūra 

Eksploatuojant įrenginį, prašome vadovautis šiame skyriuje nurodytomis 
elgesio taisyklėmis, kad būtų užtikrintas Solido SMART nuotekų valymo 
įrenginio nepriekaištingas veikimas ir tausojama aplinka. 
Apie šias elgesio taisykles prašome pranešti visiems asmenims, kurie gyvena, 
dirba ar svečiuojasi jūsų namų ūkyje, ir užtikrinti, kad šių taisyklių būtų 
laikomasi. 

Pažeidus šias taisykles, galimas mažojo nuotekų valymo įrenginio ar vamzdyno 
užsikišimas, atgalinė nuotekų tėkmė, dėl to turėsite kviesti techninio 
aptarnavimo personalą ir atlikti įrenginio remontą. 

 Jei yra mažojo nuotekų valymo įrenginio perkrova ir vanduo nevalomas, 
kvieskite techninio aptarnavimo personalą  

 Esant aplinkos taršai ir sugedus mažojo nuotekų valymo įrenginiui gali 
reikėti intensyvaus valymo ir mažojo nuotekų valymo įrenginio taisymo, taip 
pat yra galimybė, kad prasidės aplinkinio dirvožemio erozija. 
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Šiuos objektus ir medžiagas šalinti reikia tinkamu būdu užuot jomis teršiant 
nuotekas (kanalizaciją, tualetą). Venkite: 

Mažojo nuotekų valymo įrenginio 
užkimšimo: 

Tinkamas išmetimas 

Pleistrais Šiukšlių dėžė 

Drėgnomis vonios servetėlėmis Šiukšlių dėžė 

Paukščių kraiku Šiukšlių dėžė 

Kačių kraiku Šiukšlių dėžė 

Cigaretėmis Šiukšlių dėžė 

Prezervatyvais Šiukšlių dėžė 

Kamščiais Šiukšlių dėžė arba atliekų 
surinkimo punktas 

Ausų krapštukais Šiukšlių dėžė 

Kepimo aliejumi / riebalais  / taukais Šiukšlių dėžė 

Plaukais (kiek to įmanoma išvengti) Šiukšlių dėžė 

Vaikiškomis servetėlėmis, 
riebaluotomis šluostėmis 

Šiukšlių dėžė 

Skutimosi peiliukais Šiukšlių dėžė 

Įklotais Šiukšlių dėžė 

Įklotais, tamponais Šiukšlių dėžė 

Tekstile (valymo šluostėmis ir t. t.) Šiukšlių dėžė 

Tapetų klijais Atliekų surinkimo punktas 

Mažojo nuotekų valymo įrenginio 
perkrovimo: 

Tinkamas išmetimas 

Pelenais Šiukšlių dėžė 

Kepimo aliejumi Šiukšlių dėžė 

Maisto likučiais 
(Kietais ir skystais, pvz. pasibaigusio 
galiojimo pienu) 

Šiukšlių dėžė 

Aplinkos taršos: Tinkamas išmetimas 

Atvirkštinio vandens srautu iš vandens 
minkštinimo įrenginių 

Atliekų surinkimo punktas 

Chemikalais Atliekų surinkimo punktas 

Valymo medžiagomis Atliekų surinkimo punktas 

Dezinfekavimo priemonėmis Nenaudoti 

Variklio alyva Atliekų surinkimo punktas arba 
degalinė 

Insekticidais Atliekų surinkimo punktas 

Vaistais Atliekų surinkimo punktas arba 
vaistinė 

Tepaluotomis atliekomis Atliekų surinkimo punktas 

Dažais Atliekų surinkimo punktas 

Teptukų valikliais Atliekų surinkimo punktas 

Dažų skiedikliais Atliekų surinkimo punktas 

Pesticidais Atliekų surinkimo punktas 



5. Pastabos apie eksploataciją  
 

Premier Tech Aqua • Rewatec ® 20 / 35 Solido SMART® 
DOKK5110E 2016-08-04 

 

Vamzdžių valikliais Nenaudoti 

Tualetų dezodorantais Nenaudoti 

Lakais Atliekų surinkimo punktas 
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5.2 Bendrosios rekomendacijos 

Taupus valymo medžiagų kiekių naudojimas 

Rinkoje daugėja stiprių valymo medžiagų, kurias sudaro medžiagos, mintančios 
deguonimi, kuris reikalingas skaidymo procesui ir sukelia pavojų skaidymo 
bakterijoms nuotekų valymo įrenginyje. 
Tam, kad vyktų optimalus skaidymo procesas, valiklių ir ploviklių 
naudojimo kiekis turi būti sumažinimas iki minimumo. 

 

 
Pastaba 
Sumažinkite valiklio kiekį; jei valymo rezultatas jūsų netenkina, tuomet  šį 
kiekį palaipsniui didinkite. 

 

Tai ypač svarbu tuose namų ūkiuose, kur labai taupiai naudojamas geriamasis 
vanduo ir labai mažas suvartojimas (mažiau kaip 80 l  gyventojui). Todėl 
atitekančių į įrenginį nuotekų koncentracija gali du kartus viršyti įprastą buitinių 
nuotekų koncentraciją. To pasekoje, ištekėjimo koncentracija gali viršyti 
valdžios institucijų nustatytas ribines vertes, net jeigu įrenginio techninė ir 
biologinė darbinė būklė yra labai gera. 

Pradinis įdirbimo etapas ir valymo efektyvumas 

Visiškas biologinis valymo efektyvumas (ChDS
1
 skaidymas > 85%) 

pasiekiamas per keletą mėnesių tuo atveju, kai:– 
 

 nėra jokių struktūrinių defektų (pvz. itin mažo užkrovimo ar perkrovimo, 
pašalinio vandens įtekėjimo, blogai veikiančios aeracijos ir ventiliacijos, 
netinkamai atlikto montavimo); 

 buitinėse nuotekose nėra jokių uždraustų medžiagų (nuodingų ir 
kenksmingų medžiagų, žr. kitą puslapį) ir kai yra tipinės buitinės nuotekos 
(ChDs < 1000 mg/l; pH vertė = apie 6,5–8,0); 
tinkamas agregato veikimas užtikrinamas atliekat reguliarią techninę 
priežiūrą. ,  

 
Pastaba 
Rekomenduojama, kad įrenginį ir jo būklę įdirbimo etape stebėtų 
kvalifikuoti darbuotojai. Jeigu įmanoma, vystant pradiniam įdirbimo 
etapui SBR įrenginius turėtų prižiūrėti ir konfigūruoti specializuota įmonė. 
Stabilaus biologinio veikimo suformavimas yra būtina sąlyga užtikrinant 
nepriekaištingą įrenginio funkcionavimą. 

  

                                                        
1
 Cheminis deguonies poreikis 
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5.3 Kasdienis funkcijų patikrinimas 

Kasdien patikrinkite, kad nuotekų valymo įrenginys  veiktų be gedimų. 

 
Atsargiai 
Apie bet kokį veikimo gedimą (pvz. valdymo bloke atsiradus klaidos 
pranešimui) nedelsiant praneškite techninės priežiūros darbuotojams. 

 
 
 

5.4 Kitos techninės priežiūros rekomendacijos 

Mažasis nuotekų valymo įrenginys – tai stacionari elektrinė sistema. Kaip ir visų 
šio tipo elektros sistemų, jo saugumą elektros inžinierius turėtų patikrinti kas 
dvejus metus. Rekomenduojama atlikti šiuos patikrinimus: pamatuoti izoliacijos 
varžą, apsauginio įžeminimo laido varžą ir elektros srovės nuotėkį. 

 

5.5 Svarbūs naudojimo ir techninės priežiūros dokumentai 

Privalote išsaugoti savo mažojo nuotekų valymo įrenginio operacijų žurnalą. 
Jo šablonas pateiktas šio dokumento paskutiniame puslapyje. Operacijų 
žurnale turi būti nurodyti gedimai, techninės priežiūros darbai, dumblo 
šalinimas, techninės priežiūros pranešimai ir kiti įvykiai 
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6. Mėnesinis vidinis patikrinimas ir 
pusmetinė techninė priežiūra  

Mažojo nuotekų valymo įrenginio operatorius turėtų: 

 pavesti specialistams atlikti mėnesinius vidinius patikrinimus arba, jeigu turi 
atitinkamą kompetencijos pažymėjimą, atlikti juos pats. 

 pavesti  įgaliotą specializuota įmonę atlikti pusmetinę techninę priežiūrą. 

 

6.1 „TopCover“ atidarymas ir uždarymas 

 

Įrankis: 13 dydžio raktas 
 

 
Pasirūpinkite, kad į atidarytą valymo įrenginį aptarnavimo metu niekas 
neįkristų . 
Baigę dirbti su nuotekų valymo įrenginiu, visada sandariai uždarykite 
valymo talpyklą pasukdami ant „TopCover“ esantį fiksavimo mechanizmą 
į užrakinimo padėtį, pavyzdžiui, kad apsaugotumėte nuo vaikų. 

 
Dangčio atidarymas 

 Norėdami atidaryti dangtį, abi 
veržles, matomas ant dangčio, 
pasukite 90° kampu laikrodžio 
rodyklės kryptimi. 

 Nukėlę dangtį atlikite vizualinį 
patikrinimą ar kitus aptarnavimo 
darbus.  

Dangčio uždarymas 

 Dangtį uždėkite taip, kad 
apatinėje dangčio dalyje esantį 
fiksavimo kaištį būtų galima 
įstatyti į atitinkamą šulinio stovo 
angą. 

 

 

 
Matomos fiksavimo užrakto 
veržlės turėtų būti priešais 
šulinio stovo atidarymo 
angas. 

 Sukite dvi veržles 90° kampu 
rodyklės kryptimi, kol jos sustos, 
kad sandariai uždarytumėte 
dangtį. 

 Patikrinkite mažojo nuotekų 
valymo įrenginio hermetiškumą. 
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6.2 Mėnesinis vidinis patikrinimas  

Kaip kvalifikuotas operatorius kiekvieną mėnesį turėtumėte atlikti toliau 
nurodytas užduotis arba pavesti jas atlikti įgaliotai įmonei. 

 Vizualiai patikrinti iš įrenginio išbėgančias išvalytas nuotekas (jei reikia, taip 
pat mėginių ėmimo šulinėlyje) dėl dumblo susidarymo. 

 
Pastaba 
Susidaręs dumblas kelia pavojų esamų infiltracijos šulinio ar lauko 
veikimui. 

 

 Patikrinkite įtekėjimo ir ištekėjimo (vamzdžius), ar nėra užsikimšimo 
(vizualinis patikrinimas). 

 Patikrinkite, ar įrenginyje nėra plaukiojančio dumblo. 

 Operacijų žurnale pažymėkite agregatų veikimo laiką (taip pat žr. 5.7 skyrių 
„Svarbūs valdymo ir techninės priežiūros dokumentai“). 

Gamintojas taip pat rekomenduoja 

 patikrinti burbulų susidarymą ir erlifto veikimą. 

 
Pastaba 
Nuolat susidarantys burbulai ir neribojamas erlifto veikimas yra labai 
svarbūs valymo procedūrai. Susisiekite su techninės priežiūros 
įmone, jei veikimas pablogėjo dėl suspausto oro įtakos (reikia 
pamatuoti vamzdinio difuzoriaus priešingąjį slėgį. 
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6.3 Pusmetinė techninė priežiūra  

Bendroji techninė priežiūra  
Nuotekų valymo įrenginio techninę priežiūrą kas pusę metų paveskite atlikti 
specializuotai įmonei. Toliau nurodyti darbai turi būti atlikti ir įtraukti į 
operacijų žurnalą: 

 operacijų žurnalo patikrinimas ir reguliarių operacijų nustatymas (tikslinis / 
faktinis palyginimas); 

 svarbių įrenginio komponentų (mechaninių, elektrinių ir techninių ir kt.) 
veikimo patikrinimas, ypač atkreipiant dėmesį į burbulų susidarymą ir erliftų 
funkcionavimą; 

 valdymo bloko ir aliarmo veikimo patikrinimas; 

 kompresoriaus techninė priežiūra; 

 eksploatavimo parametrų optimizavimas atsižvelgiant į ciklinio veikimo 
reaktoriaus ir ištekėjusios medžiagos patikros rezultatus 

 

Įspėjimas 
Prieš taikydami toliau nurodytas priemones, išjunkite nuotekų valymo 
įrenginį iš maitinimo tinklo. 

 

 Patikrinkite, ar įbėgimo ir dumblo nusiurbimo, aeracijos prietaisų ir išvalyto 
vandens erlifto funkcijos nebuvo paveiktos kenksmingų medžiagų. 
Medžiagos, kurios daro žalą funkcijoms, turi būti šalinamos kiekvieną kartą, 
kai atliekama techninė priežiūra. 

 Patikrinkite dumblo tūrį ir, jei būtina, nurodykite, kad jį išsiurbtų. 

 Dumblo tūris paprastai matuojamas naudojimo vietoje su matavimo cilindru 
praėjus 30 min. nusėdimo periodui (SV30 reikšmė). Reikšmėms 
> 250 ml/l, turi būti atliktas tinkamas praskiedimas, kad būtų gautos tipinės 
vertės. Kai SV30 išmatuotos vertės yra interpretuojamos teisingai, jei reikia, 
turi būti reguliuojamas įrenginio faktinis vandens lygis ir nusėdimo laikas. 

 
Pastaba 

 Dumblo šalinimo reikia tuo atveju, kai sedimentacijos pabaigoje 
dumblo lygis pasiekia 70 % leistino vandens lygio. 

 Dumblo šalinimo metu privalote užtikrinti, kad neatsirastų erlifto ir 
aeracijos prietaisų pažeidimų. 

 Kai įmanoma, įrenginyje neturėtų vykti sedimentacijos fazė, kai 
imamas mėginys dumblo lygiui nustatyti. 

 Bent 15 % dumblo turėtų likti talpykloje. 

 Paveikslėlyje pavaizduoti dumblo šalinimo vamzdžiai leidžia 
tinkamai išsiurbti dumblą iš sistemos. 
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 Bendroji techninė priežiūra, pvz. nuosėdų šalinimas; 

 Įrenginio konstrukcijos būklės patikrinimas; 

 Pakankamos aeracijos ir ventiliacijos patikrinimas; 

 Deguonies koncentracijos patikrinimas SBR reaktoriuje; 

 Techninės priežiūros rezultatų įrašymas į operacijų žurnalą. 

 
Mėginių ėmimas ir patvirtinimas pagal galiojantį vandens naudojimo 
leidimą (jei jis yra teikiamas). Taip pat turi būti atliekamas mėginių ėmimas ir 
patvirtinamos toliau nurodytos vertės (pagal vandens naudojimo leidimą): 

 Temperatūra  KDP  NH4-N (jei reikia) 

 pH vertė   Dirvožemio azotas  

 Nusėdusios kietosios 
medžiagos 

  BDP (jei reikia) 

 

 
Atsargiai 
Ciklinio veikimo įrenginiuose išvalytų nuotekų pavyzdžiai gali būti imami 
iš mėginių ėmimo talpos bet kuriuo metu.. 

Mėginių ėmimas 

Naudokite mėginių ėmimo kaušelį ir paimkite pavyzdinį šviežio išvalyto vandens 
iš mėginių ėmimo talpos.  

Ankščiau pateiktos techninės priežiūros užduotys ir patikrinimo rezultatai yra 
įtraukiami į techninės priežiūros ataskaitą. 

 

Ši techninės priežiūros ataskaita yra pateikiama nuotekų valymo įrenginio 
operatoriui.  

Filtro patikrinimas 

Techninės priežiūros metu turi būti reguliariai tikrinamas ir, jeigu reikia, 
nedelsiant pakeičiamas kompresoriaus filtras. 

 
Pastaba 
Norint patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti filtrą, būtina atidaryti technologinę 
kapsulę. Tai atlikti privalo kvalifikuotas personalas. 
Tokiu atveju privalote užtikrinti, kad dangtis buvo vėl buvo sandariai 
uždarytas (rekomenduojamas sąsukos momentas 30 Nm). 
Rekomenduojama jį užsandarinti iš naujo ir sandariklį retkarčiais patepti 
vazelinu. 
Patarimas. Kapsulei atidaryti naudokite „kapsulės mygtuką“ 
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7. Montavimas ir 
paleidimas 

 

7.1 Sistemos komponentų komplekto patikrinimas 
 

Prieš atlikdami montavimą, patikrinkite, ar visų komponentų komplektas yra 
pilnas ir nepriekaištingos būklės. 

Dėžutės turinys 

 
 

Nr. Kiekis Apibūdinimas 

1 1 vnt. Technologinė kapsulė 

2 1 vnt. Valdymo laidas su jungiamuoju kištuku (15 m arba 
30 m) 

3 1 vnt. Suspausto oro išvadas vamzdiniam difuzoriui (BEL), 
DN13 arba DN16, baltas 

4 1 vnt. Suspausto oro išvadas išvalyto vandens erliftui 
(KWH), DN10, mėlynas 

5 1 vnt. Plūdinis jungiklis (SWS) 

6 2 vnt. Žarnos veržikliai 

7 1 vnt. Valdymo blokas 

 1 vnt. Techninė dokumentacija 

   

1 

2 

5 

6 

3 

4 

7 
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Pridėta prie talpyklos: 

Atskiras: Priedų pakuotėje: 

 
 

Pridėta prie talpyklos: 

Laisvas: 

Nr. Kiekis Apibūdinimas 

8 1 vnt. Oro paėmimo vamzdelis su 3 m žarna  (DN25) 

Priedų pakuotėje: 

9 1 vnt. Dumblo šalinimo vamzdžio (DN160) viršutinė atkarpa 

10 1 vnt. Dumblo šalinimo vamzdžio (DN160) sandarinimo 
kaištis 

11 1 vnt. Šulinio stovo surinkimo rinkinys 

12 1 vnt. Aeracijos dangtelis oro paėmimo vamzdeliui 

13 1 vnt. Vamzdinis difuzorius su žarna (DN13) ir (arba) 
(DN16) 

 1 vnt. Pasirinktinai (iliustracijoje nepavaizduota): DN16 
antgalis vamzdiniam difuzoriui (iš kompresoriaus HP-
120 ) 

 

 
Svarbi pastaba 
Paveikslėlyje pateiktas komponentų komplektas ir toliau nurodyti 
montavimo etapai taikomi tik standartiniam vienos kameros įrenginiui. 
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Naudojant įmonės PREMIER TECH AQUA Solido SMART valymo talpyklą, 
pagrindiniai SOLIDO ciklinio veikimo nuotekų valymo sistemos komponentai yra 
sumontuoti iš anksto (žr. pav.): 

 

Iš anksto sumontuoti valymo talpyklos komponentai  

 

 

Nr. Kiekis Apibūdinimas 

14 1 vnt. Šulinio stovas 

15 1 vnt. Dangtis 

16 1 vnt. Technologinės kapsulės laikiklis 

17 1 vnt. Įbėgimo ir dumblo nusiurbimo vamzdžio apatinė dalis 

18 1 vnt. Išvalyto vandens erliftas (KWH) ir suspausto oro 
žarna (mėlyna) 

19 1 vnt. Mėginių ėmimo šulinėlis su avariniu išsiliejimu, kuris 
yra apsaugotas nuo plūduriuojančių medžiagų 
patekimo 

  

17 

14 

15 

16 

19 

18 
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7.2 Kontrolinis sąrašas, kurį privalote peržiūrėti prieš pradėdami 
Solido SMART valymo sistemos surinkimą 

 

 Taip 

1. Ar valdymo blokas yra 10–25 m atstumu nuo valymo įrenginio? 
Ar valdymo blokas apsaugotas nuo saulės ir lietaus? 
Ar pakankamai ilgas Solido SMART laidas?  



2. Ar yra 230 V elektros maitinimo kištukas ir 30 mA jungtuvas su 
liekamosios srovės apsauga? 
Ar veikia apsauginis įžeminimo laidas? 



3. Ar valymo talpykla sumontuota pagal montavimo instrukciją 
(įtekėjimo gylis neviršija 1,2 m, ar įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžiai 
yra tinkamoje padėtyje)? 



4. Ar DN160 dumblo šalinimo vamzdis sumontuotas pagal montavimo 
instrukciją? 



5. Ar sandarikliai iš šulinio stovo surinkimo rinkinio (žr. 7.3.1 skyrių)  ir 
elektros laido izoliacinis vamzdis įstatyti į vietą? Ar įstatytas laidų 
laikiklis? 



6. Ar oro paėmimo vamzdelis įstatytas į vietą? 
Ar žarna buvo įkišta šulinio stovą iki raudonos žymės? (Standartinis 
žarnos ilgis 3 m,  gali būti ne ilgesnė kaip 10 m, 30 cm į žemę) 



7. Ar horizontaliai ant talpyklos grindų ir jos centre yra įstatyti vamzdžio 
ventiliatorius (-ai) ? 



8. Ar elliftai buvo pripildyti vandeniu siekiant apsaugoti juos nuo 
pakėlimo, pildant įrenginį vandeniu? 



9. Ar šulinio stove yra pakankamai vietos, kad tilptų technologinė 
kapsulė? 



10. Ar nuotekų išbėgimo iš pastato vamzdis prijungtas prie įtekėjimo į 
valymo įrenginį angos? Ar išvalytų nuotekų ištekėjimo vamzdis 
nuvestas iki priėmėjo: vandens telkinio ar infiltracinės sistemos?  



11. Ar užtikrinta pakankama valymo talpyklos aeracija ir ventiliacija? 
(Reikalinga stogo ventiliacija arba atskira aeracija ir ventiliacija) 



12. Ar tarp valymo įrenginio ir valdymo bloko buvo nutiestas elektros 
laidų izoliacinis vamzdis (DN 50 su įtempta viela, įrenginio 
naudojimo vietoje) Solido SMART laidui? 



13. Ar kamera buvo maždaug iki pusės pripildyta vandeniu? 
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7.3 Solido SMART valymo sistemos surinkimo etapai 
 
7.3.1 Šulinio stovo surinkimas 

 Įstatykite sandariklius ir 
laido laikiklį, skirtus 
šulinio stovui, kaip to 
reikalaujama. 

 Atlikite cilindro formos 
(BL) talpyklos surinkimą  
su šulinio stovu. 

 
 

 
Pastaba 
Sandarikliams įstatyti reikia 2 karūninių grąžtų, kurių diametrai yra 
51 mm ir 60 mm. 

 
7.3.2 Erlifto pripildymas vandeniu 

 Prieš pripildydami talpyklą, erliftą privalote pripildyti vandeniu. 

 
Pastaba 
Jei erliftas yra visiškai tuščias,  kyla pavojus, kad jis staigiai pakils į viršų. 

 
7.3.3 Vamzdinio difuzoriaus surinkimas 

 Uždėkite vamzdinį 
difuzorių (13) ant baltos 
žarnos talpyklos dugno 
centre. 

 
 

 
Pastaba 
Didelėse talpyklose yra įstatyti du vamzdiniai difuzoriai. Naudojant 
kapsules su HP-120 kompresoriais ar didesnes, balta oro žarna yra 
DN16. Turi būti pakeistas vamzdinio difuzoriaus antgalis (įtrauktas į 
siuntos komplektą). 

  

13 
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7.3.4 Oro paėmimo vamzdelio prijungimas 

 Perkiškite oro paėmimo žarną (8)  per šulinio stove esantį sandariklį. 

 Įstatykite oro paėmimo vamzdelį į tinkamą padėtį šalia valymo talpyklos 
maks. 30 cm gylyje po žeme (jei reikia, žarna gali būti prailginta iki 10 m). 

 
Pastaba 
Įstatydami žarną užtikrinkite, kad oro paėmimo vamzdelio kryptimi yra 
nuolydis (oro paėmimo vamzdelio apatinė dalis = kondensato 
rinktuvas). Tai darydami įsitikinkite, kad žarna buvo įstatyta į šulinio 
stovą iki raudonos žymės. Šulinio stove turi būti pakankamai ilga 
žarnos atkarpa, kad būtų galima ją patogiai nuvesti iki žemės 
paviršiaus. Uždėkite aeracijos dangtelį, esantį siuntos kompektacijoje, 
ant oro paėmimo vamzdelio. 

 
7.3.5 Valdymo laido tiesimas 

 Padėkite technologinę kapsulę 
šalia paruoštos ir sumontuotos 
valymo talpyklos su šulinio stovu, 
tame pačiame lygmenyje. 

 Veskite valdymo laidą per el. laido 
(20) izoliacinį vamzdį, prijungtą prie 
sandariklio įrenginio naudojimo 
vietoje, iki tos vietos, kur yra 
sumontuotas valdymo blokas. Tai 
atlikdami, apsaugokite kištuką nuo 
drėgmės ir purvo. 

 Pakabinkite perteklinį laidą šalia 
valdymo bloko arba šulinio stove 
esančiame laidų laikiklyje (ištraukę 
kištuką arba sutrumpinę laidą, 
garantinio reikalavimo pareikšti 
negalėsite). 

 

 Užsandarinkite izoliacinį vamzdį taip, kad būtų sulaikyti visi nemalonūs 
kvapai. Turėkite lengvą priėjimą prie laido (pvz. neįmontuokite į sieną ir t.t.), 
nes gedimo atveju jį reikės ištraukti. 

 
7.3.6 Technologinės kapsulės prijungimas 

 Ištraukite oro padavimo žarną (8), mėlyną suspausto oro žarną (18), kuri yra 
iš anksto surinkta talpykloje, ir vamzdinio difuzoriaus baltą žarną (13). 

 Jei reikia, suspausto oro žarnas sutrumpinkite iki reikiamo ilgio. 

 
Pastaba 
Žarnų ilgis yra pakankamas atliekant montavimą su ne didesniu kaip 
1,2 m šulinio stovu.  Naudojant standartinę versiją, kuri yra pateikta 
siuntos komplekte, rekomenduojama žarnas sutrumpinti iki 0,6 m. 

  

8 20 
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 Žarnas prijunkite pagal spalvų 
kodus. 

 Prijunkite oro padavimo žarną prie 
kapsulės. 

 Nestipriai suriškite žarnas 
naudodami juostinį kabelio 
pavalkėlį ir uždėkite jas aplink 
kapsulę. 

 Užfiksuokite plūdinį jungiklį (SWS) 
ant esamo fiksavimo žiedo  

 
 
7.3.7 Technologinės kapsulės įdėjimas 

 Po truputį sukite kapsulę įleisdami ją į šulinio stovą taip, kad žarnos būtų 
aplink kapsulę. 

 Atsargiai įstatykite technologinę kapsulę į laikiklį ant išvalyto vandens erlifto 
viršutinio galo, kad ji būtų saugioje padėtyje. Esant didesniems montavimo 
gyliams, kapsulė gali būti dedama ant pailginimo vamzdžio (HT DN75, 1 m 
ilgio, pirkimo užsakymo numeris KKZT0033), kad būtų pagerintas 
pasiekiamumas. 

 Užtikrinkite, kad visos žarnos buvo prijungtos tinkamai ir yra šalia šulinio 
stove esančios kapsulės, taip pat įsitikinkite, kad kapsulę bus galima išimti 
atliekant techninės priežiūros darbus. 
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Solido mažojo nuotekų valymo įrenginio pagrindinių 
duomenų lapas 

Šį lapą galite naudoti svarbiai techninei informacijai apie mažajį nuotekų valymo įrenginį užrašyti. 
Techninę priežiūrą atliekanti įmonė arba „Biova“ techninio aptarnavimo darbuotojai, turėdami šią 
informaciją, galės bet kuriuo metu suteikti skubią pagalbą. Prašome įsidėmėti, kad ši informacija 
bus reikalinga, jei norėsite pateikti garantinį reikalavimą.  

 
Įrenginio tipas: __________________________  

 
  
Pardavėjo sąsk.- faktūros ar čekio nr.: _______  Paleidimo data: _____________________  

Pristatymo data ir pardavėjas:  ____________  

Solido SMART serijos Nr. 

(nurodytas technologinės 
kapsulės dugne arba 
lipduke):  ________________________  Techninę priežiūrą atlikęs asmuo: _______________  

 Techninės priežiūros atlikimo dažnumas: ______  

Valdiklio serijos Nr.:  __________________  Valdiklio programinė įranga: ______________  
 

Patarimas. Etiketę priklijuokite čia (Etiketės pavyzdys) 

 

Taip pat pateikiame etiketės lipduką, kuriame nurodyta svarbi informacija apie Solido SMART 

technologinę kapsulę (gaminio ir serijinis Nr.) Šią etiketę laikykite saugioje vietoje arba įklijuokite ją 
čia. Dėkojame! 
 
 

„Tekvo“ (reg. pavadinimas UAB „Biovalymas“) („PREMIER TECH AQUA“ GmbH atstovas Lietuvoje)  2016 m. rugpjūčio 
mėn.. 

„Tekvo“ pasilieka teisę atlikti šio dokumento techninius pakeitimus. Visos teisės saugomos.  
Už spaudos klaidas „Tekvo“ neatsako. 

Techninės dokumentacijos turinys yra garantijos sąlygų dalis. 

Atlikdami įrenginio projektavimo ir montavimo darbus, privalote laikytis galiojančių standartų ir kitų gairių, taip pat 
nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų. 

 


