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Gerb. Kliente,  

Dėkojame, kad pasirinkote „Premier Tech Aqua“ GmBH  nuotekų valymo įrenginį SOLIDO 
Smart. Mūsų požeminės talpyklos yra tinkamos įrengti netgi tose vietovėse, kur yra sudėtingos 
montavimo sąlygos, pvz. aukštas gruntinio vandens lygis arba transporto judėjimas. Netgi šiomis 
sąlygomis garantuojame ilgą talpyklų naudojimo trukmę, tačiau būtina suprasti ir laikytis 
talpyklos montavimo instrukcijos. Kuo sudėtingesnės žemės paviršiaus sąlygos, tuo svarbiau 
atsižvelgti į šiuos aspektus:  

- užpilamo grunto kokybę; 

 - grunto sutankinimą užpilant; 

- gruntinio vandens pašalinimą montavimo metu. 

Pagarbiai, 

„Biova“ („PREMIER TECH AQUA“ GmbH atstovas Lietuvoje) 

Svarbu. Užpildykite paskutinį šios instrukcijos puslapį. 
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1 Talpyklos buvimo vieta 

1.1 Atstumas iki pastatų 

Duobė turi būti kasama bent minimaliu atstumu iki pastatų. Talpyklą galima montuoti tik tuo atveju, 
jeigu numatomos apkrovos nebus didesnės negu eismo apkrovos.  

 

1.2 Žemės paviršiaus sąlygos 

Monolith 2 talpyklas galima montuoti netgi jei gruntinių vandenų lygis bus sulig talpyklos viršumi.   

Svarbu: Patikrinkite, ar nėra poreikio įrengti apsaugą nuo keliamosios jėgos! (Žr. DOKK7302 
montavimo instrukciją). 

Jeigu gruntinio vandens lygis yra didesnis negu talpyklos aukštis, nepralaidumas vandeniui tarp 
talpyklos ir šulinio stovo sistemos turėtų būti užtikrinamas gamykline suvirinta jungtimi (jei reikia, 
įrenginio naudojimo vietoje). 

Teleskopinio šulinio stovo prailginimo detalė 800 gali būti užsandarinama guminiu sandarikliu 
(KKDS0075). 

Prieš atliekant montavimo darbus ir jų metu, būtina iš duobės išpumpuoti gruntinį (paviršinį) 
vandenį, kad montavimą būtų galima vykdyti sausame paviršiuje.  

 

1.3 Šlaito padėtis 

Būtina patikrinti vietovės dirvožemį ir įsitikinti, kad jis yra stabilus. Jei reikia, turėtų būti sumontuota 

atraminė konstrukcija, pvz. pastatoma atraminė siena. 

1.4 Eismo sąlygos 

Šioje lentelėje pateikiama standartinių eismo apkrovų, kurioms suprojektuota talpyklų sistema ir jų 
duobių dydžių apžvalga. Prašome susisiekti su mumis dėl kitokių eismo apkrovų. 
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Veleno 
elementai 

Perėjimas kartu 
su 
VS 20 
(standartinis 
sprendimas) 

Perėjimas su 
teleskopiniu 
paaukštinimo 
žiedu 600 ir 
VS 20  

Perėjimas su  
BS 60 (toks pat 
aukštis kaip 
VS 60) 

Perėjimas su 
teleskopiniu 
paaukštinimo 
žiedu 

Teleskopinis 
paaukštinimo 
žiedas 800 su 
perėjimu ir 
VS 20 

Teleskopinis 
paaukštinimo 
žiedas 800 su 
perėjimu ir 
VS60/BS60  

Versija Pėsčiųjų versija  Gilesniam 
montavimui 

Važiuojamajai 
daliai (BS60) - 
gilesniam 
montavimui   

Važiuojamąjai 
daliai 
sunkvežimiams* 

Erdvesnis 
šulinys, 
gilesniam 
montavimui  

Erdvesnis 
šulinys, 
gilesniam 
montavimui 

Apkrova/dangti
s (ašies 
apkrova) 

Pėstieji, 
dviratininkai /  
A15 (-) 

Pėstieji, 
dviratininkai /  
A15 (-) 

Automobiliai  / 
B125 (2,2 t) 

Maži 
sunkvežimiai 
parkavimo 
aikštelėse 
D400(11,5 t) 

Pėstieji, 
dviratininkai /  
A15 (-) 

Pėstieji, 
dviratininkai /  
A15 (-) 

Dydžiai skirti M2-3500 ir M2-4500 

EZu 610 – 750 1130 -1320 1010 - 1150 950 – 1650* 920 - 1060 1320 – 1460 

HT 2060 - 2200 2580 – 2770 2460 - 2600 2400 – 3100* 2370 - 2510 2770 – 2910 

HB 2260 - 2400 2780 – 2970 2660 - 2800 2600 – 3300* 2570 - 2710 2970 – 3110 

E 460 - 600 980 - 1170 860 - 1000 830 – 1500* 770 – 910 1170 – 1310 

 M2-6000 

EZu 620 - 760 1180 – 1370 1020 - 1160 990 – 1660* 930 - 1070 1330 bis 1470 

HT 2300 - 2440 2820 - 3010 2700 - 2840 2640 – 3340* 2610 -2750 3010 - 3150 

HB 2500 - 2640 3020 - 3210 2900 - 3040 2840 – 3540* 2810 - 2950 3210 - 3350 

E 460 - 600 980 - 1170 860 - 1000 800 – 1500* 770 - 910 1170 - 1310 
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* Papildomus betono dangčius ir žiedus parenka klientas. Didžiausios vertės rodo 
aukščiausią statinės apkrovos ribą. Dirvožemio užpildo aukštis E neturėtų būti didesnis nei 
1,2 m, kitu atveju negalima atlikti nuotekų valymo įrenginio priežiūros darbų. 

1.5 Kiti kriterijai 

Norėdami išvengti nepageidaujamos žalos ir pavojų, atkreipkite dėmesį į šalia išvedžiotus dujotiekį 
ir kitus kabelius bei vamzdynus, augaliją. Įgilinimas nuo įrenginio viršutinės briaunos negali viršyti 
1,5 m (žiūrėti 4 punktą). 

Įgilinimas neturėtų viršyti 1,0–1,2 m, kitu atveju nebus galima atlikti nuotekų valymo 
sistemos techninės priežiūros darbų. 

 

1.6 Ventiliavimo sistema 

Talpykloje būtina ventiliavimo sistema.  

Oro paėmimo vamzdis turi būti privestas prie stogo ar pan. Svarbu, kad į sistemą lengvai patektų 
šviežias oras (žiūrėti pavyzdį paveikslėlyje;  talpyklos tipas yra kitas). 
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2. Montavimas 

SVARBU: Prašome atsižvelgti į 
teisingą perėjimo koregavimą:  

  SOLIDO sistema: plokščioji 
pusė, nukreipta į įtekėjimą 

 FLUIDO sistema: plokščioji 
pusė, nukreipta į ištekėjimą 

 

Visi šie skaičiai rodo pavyzdį 
"SOLIDO" sureguliavimui! 

Dėl transporto sąlygų perėjimas gali būti tvirtinamas varžtais. 

Montavimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, kai žemė kasimo duobėje yra sausa, o prireikus 
gruntinis vanduo ištrauktas. 

2.1 Talpyklos užpylimo medžiaga (užpildas, pagrindas)  

Svarbu, kad užpylimo medžiagą būtų galima gerai sutankinti ir ji būtų pralaidi vandeniui. Užpylimo 
medžiaga turėtų standžiai apgaubti įrenginį, tačiau nepažeisti jo paviršiaus. Jeigu užpildymo 
medžiagą sudaro aštrios dalelės, svarbu, kad talpykla būtų apsaugota smėlio sluoksniu. 

 

Rekomenduojame naudoti žvyrą! 

Maksimali frakcija 8/16 mm  

(alternatyviai pvz.: 12/16 mm or 8/12 mm) 

 

Teigiamos savybės 

 Lengva dirbti; 
 žvyras lengvai susitankina; 
 išvengiama ertmių susidarymo; 
 užpylus medžiagą ir ją mechaniškai sujudinus, ji lengvai susitankina cilindro formos (BL) 

įrenginio apačioje esančiuose tarpuose;  
 legvesnis negu smėlis (užpildas) 
 neabsorbuoja vandens, puikiai drenuoja susikaupusį arba gruntinį vandenį esant aukštam jo 

lygiui; 
 puiki atraminė jėga; 
 dirbant su šia medžiaga, nereikia būti specialistu. 

 

Kita užpildo medžiaga gali būti naudojama atskirais atvejais. 

2.2 Išorinis tranšėjos užpildymas  

Galima naudoti iškastą gruntą arba bet kokią kitą medžiagą, kuri yra pakankamai stabili ir pralaidi 
vandeniui.  
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2.3 Užpildymo ir sutankinimo priemonės 

Užpildymo ir sutankinimo metodai aprašyti 3 skyriuje ("Montavimo vadovas"). 

Vengtinos priemonės: jokiu būdu nenaudokite vandens, kadangi vanduo neleidžia tinkamai 
sutankinti medžiagos, todėl nepasiekiamas reikiamas stabilumas. 

Bazinis sluoksnis (po važiuojamąja dalimi) 

Naudoti užpildą (frakciją 2/45). 

2.4 Vamzdžiai 

Padavimo vamzdis turėtų būti nutiestas su >1% nuolydžiu . 

Persipylimo vamzdžio / drenažinio vamzdžio nuolydis įrenginio atžvilgiu turi būti didesnis negu 
padavimo vamzdžio.   

Būtina sumontuoti aptarnavimo vamzdį tam, kad iš perpildytos talpyklos išsiliejęs vanduo 
neužtvindytų pagalbinių patalpų (pvz. rūsio). To galima išvengti sumontavus vamzdį, kurio nuolydis 
nuo namo iki talpyklos būtų pakankamai aukštas. Taip pat galima įmontuoti uždorį. 

Būtina vamzdžius sumontuoti taip, kad nekiltų pavojus, jog jie užšals. Būtina atsižvelgti į vietovės 
klimato sąlygas. Esant reikalui, kreipkitės vietos valdžios institucijas.  

2.5  Kasimo darbai 

Kasamos duobės gylis priklauso nuo:  

- esamo (planuojamo) vamzdyno išdėstymo; 
- talpyklos dydžio;  
- persipylimo (išsiliejimo) tikimybės; 
- leidžiamos (reikiamos) dirvožemio dangos virš įrenginio (maksimalus gylis 1,50 m, taip pat 

priklauso nuo eismo apkrovos)  

Įgilinimas neturėtų viršyti 1,2 m (nuo talpyklos viršaus), kitu atveju nebus galima atlikti 
nuotekų valymo sistemos techninės priežiūros darbų. 

 

Talpyklos 
tipas 

L (mm) B (mm) 

M2-3500 2400 1240 
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Standartiniame, vienos kameros valymo 
įrenginiuose, tarp įbėgimo ir išbėgimo angų yra 
100 mm aukščio skirtumas. 

M2-4500 3070 1220 

M2-6000 3400 1220 

2.6 Solido SMART sistemos montavimas 

Tam, kad tinkamai veiktų valymo įrenginys, būtina efektyvi aeracija ir ventiliacija. Pageidautina, 
jungiant nuo įleidimo vamzdžio iki pastato stogo ir išleidimo vamzdžio (žr. 1.6 skyrių). 

Prieš paleisdami sistemą, sujunkite visus komponentus su talpykloje jau esančiomis žarnomis. 

Valdymo blokas turi būti montuojamas vengiant tiesioginių saulės spindulių ir lietaus, 10–25 m 
atstumu nuo įrenginio (standartinio kabelio ilgis – 15 m; maksimalus leistinas ilgis – 30 m). 
Valdymo laidas iš kapsulės į valdiklį turi būti vedamas per elektros laido izoliacinį vamzdį, 
sumontuotą taip, kad esant reikalui laidą būtų galima lengvai pakeisti. Laidas turi būti pakankamai 
ilgas, kad būtų galima lengvai išimti kapsulę iš šulinio stovo. 

 

Oro paėmimo sistemos pajungimas: tiekiamo oro žarną stumkite per šulinio stovą (sandariklį 
jame). Įstatykite oro paėmimo vamzdelį tinkamoje padėtyje į žemę šalia valymo talpyklos 
maksimaliame 30 cm gylyje (jei reikia, žarną galima prailginti iki 10 m ilgio). 

Klojant žarną įsitikinkite, kad oro paėmimo vamzdelio kryptimi yra nuolydis (oro įleidimo angos 
apatinė dalis = kondensato gaudyklė). Tokiu atveju įsitikinkite, kad žarna įstumta į dangčio stovą iki 
raudono žymėjimo, kad talpykloje liktų pakankamai ilga žarnos dalis. Uždėkite dangtelį, kurį rasite 
tarp pridėtų dalių, ant oro paėmimo vamzdelio.  

 

Svarbu: 
Mažojo nuotekų valymo įrenginio montavimą, prijungimą ir paleidimą turėtų vykdyti tik 
specializuota elektros įmonė. Reikalingas 30 mA jungtuvas su liekamosios srovės 
apsauga. Prieš atidarant valdiklį ar pradedant taisymo darbus, įrenginį išjunkite iš 
maitinimo tinklo.    

 

 Daugiau informacijos apie įrenginį rasite Solido SMART techninėje dokumentacijoje 
(DOKK5110E) bei Solido CLASSIC techninėje dokumentacijoje (DOKK5105E), kurios yra 
pridedamos. 
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3. Montavimo gairės    

 

Iškaskite duobę (patarimus dėl vietos ir 
dydžio žr.1 skyriuje), kai ji pakankamai 
sausa - užpildykite 200 mm storio užpildo 
medžiagos sluoksnį (A2) pagal 2.1 punktą, 
Šį sluoksnį gerai sumaišykite (grunto 
tankintuvo pagalba, trimis darbo pakopomis 
kiekvieną 100 mm sluoksnį). 

 

 

Atsargiai patalpinkite talpyklą į duobę (pvz. 
pakabinus ant diržų). 

 

Įstatykite dangčio stovo paaukštinimą ir 
užtikrinkite, kad talpykla stovėtų 
horizontaliai.  

 

PASTABA: Prašome apsvarstyti būtiną 
teisingą perėjimo sureguliavimą valymo 
įrenginiui, žr. 2 skyrių! Perėjimą (arba, jei 
reikia, teleskopinį paaukštinimo žiedą 800) 
dabar galima pritvirtinti prie konteinerio 
varžtas. 

Dėl transportavimo sąlygų perėjimas jau gali 
būti pritvirtintas varžtais. 
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Pripildykite talpyklą apytiksliai 600 mm 
vandens. 

 

 

Mažas nuotekų valymo įrenginys SOLIDO: 
Prieš pripildant talpyklą vandeniu, 
užpildykite vandeniu erliftą tam, kad 
išvengtumėte keliamosios jėgos! 

 

 

Aplink talpyklą, užpildykite ir sutankinkite 
užpildo medžiagą, užpildu A3 (pagal punktą 
2.1) min. 300 mm storio, taip pat ir už 
užpildo, tačiau su kita medžiaga, pvz.  
kasimo žeme A4 (pagal punktą 2.2) iki 
gruntinio vandens lygio aukščio. 

Grunto tankinimo pastabos: 

- Įrankiai: Grunto tankintuvas, galima 
naudoti vibroplokštę, bet reikia vengti 
kontakto su talpyklos siena. 

-  Stabilų paketą galima užtikrinti tik tada, 
kai suspaudimas atliekamas kas 100 
mm sluoksnio (taip pat naudojant 
vibroplokštę), žr. ENV1046 

 
Kai įrenginys yra skirtas mažai eismo 
apkrovai (žr. A15 skyriuje 1.4), pakanka 
vieno darbo etapo vienam sluoksniui. 

 

Esant didesnei eismo apkrovai, reikia atlikti 
tris darbo etapus (žr. 1.4 skyrių). 

 

 

 

Užpildykite talpyklą vandeniu, maždaug 100 
mm po išvalytų nuotekų išbėgimo anga. 
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Užpildykite ir sutankinkite plotą iki talpyklos 
jungčių apatinio krašto, kaip aprašyta 7 pav. 

 

Sumontuokite vamzdžius (ir dumblo 
pašalinimo vamzdį taip pat) (DN 200). 

Jei reikalingi nutekėjimo bandymai, mes 
rekomenduojame įleisti įbėgimo vamzdį į 
talpyklos vidų. 

 

Užpildykite ir sutankinkite viršutinį talpyklos 
plotą, kaip aprašyta 7 pav. 

Užpildykite ir sutankinkite šulinio stovo 
sistemą bent 200 mm. 

Nuo maždaug 200 mm virš talpyklos viršaus 
(A4) užpildymą galite tęsti be tankinimo. 

 

Šiame paveikslėlyje parodytas sumontuota 
talpyklos versija, skirta pėstiesiems. 

Detalesnį sunkesnio eismo apkrovų 
įrenginio aprašymą galima rasti 
važiuojamosios versijos dokumentacijoje 
(DORW2126) ir tarpiklio žiedo techninėje 
dokumentacijoje (DORW2127), taip pat žr. 
1.4 punktą). 

 

Pastabos dviejų taplyklų įrenginiams: 
Montuojant dvi talpyklas, dviejų talpyklų sistemoje, reikia užtikrinti, kad jos būtų vienodame 
aukštyje. 
Daugiau patarimų montavimo klausimais rasite techninėse dokumentacijose Solido CLASSIC 
(DOKK5105E); Solido SMART (DOKK5105E) arba FLUIDO (DOKK3101E). 
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4. Pagrindiniai matmenys, standartinės jungtys 
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5. Siuntos komplektacija  (dangčiai ir jų stovai) 

 

Perėjimas 

Viršutinė kontrolinės angos dalis 800 arba teleskopinio 
šulinio stovo prailginimo detalė 800: 

- Tinka prie VS 60 ir VS 20 šulinio stovų, taip pat prie 
teleskopinio šulinio stovo prailginimo detalės 600 

- Reguliuojamas aukštis VS 60, VS 20 ir teleskopinio 
šulinio stovo prailginimo detalė 600 apie 140 mm 

- maks. 125 mm cilindrinės dalies sutrumpinimas 
- vandeniui nelaidus sujungimas su kontroline anga 

sandarikliu (KKDS0075) ir varžtais 

PASTABA: visada įsitikinkite, ar tinkamai sureguliuotas 
valymo įrenginys (SOLIDO / FLUIDO)! 

 

VS 20 

- Aukštis 250 mm 

- ant perėjimo galima reguliuoti aukštį 140 
mm 

 

TopCover dangtis 

 

     su apsauginiu užraktu nuo vaikų:      A uždarytas              B  atidarytas  

 

IMPORTANT NOTE: 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad atlikus bet kokį darbą nuotekų valymo įrenginyje, "TopCover" dangtis 
turi būti vėl užrakintas. 

 

Šulinio stovo surinkimo komplektas 
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Fluido (ROFE0653) 

- 1 x sandarinimas DN 50 (1) 

- 1 x kabelio laikiklis (2 + 3) 

- 3 x varžtai (4) 

 

 

Solido (ROFE0654) 

- 1 x sandariklis DN 40 (1) 

- 1 x sandarinimas DN 50 (2) 

- 1 x kabelio laikiklis (3 + 4) 

 

  

 

 

 

- Dumblo pašalinimo vamzdis talpyklai M2 

- - Leidžia šalinti dumblą, neatidarius "TopCover" dangčio 
- Apsaugo nuo galimos žalos valymo įrenginio viduje 
- užmauta ant DN 200 antgalio 

 

Solido CLASSIC: 

su dangčiu ir jungtimi 

KG DN200  

H=500mm 

 

Solido SMART: 

su dangčiu 

KG DN 160 

H=500mm 
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6. Priedai 

Teleskopinio šulinio stovo prailginimo detalė  800 
(KKDS0030) 

Viršutinė dalis kontroliniam atidarymui 800: 

- Padidina perėjimo aukštį iki kontrolinės angos 
apie 380 mm  

- Vandeniui nelaidus sujungimas su kontroline 
anga galimas panaudojant sandariklį 
(KKDS0075) ir varžtus 

- Galima sutrumpinti, nupjaunant žiedą (žiedo 
žymėjimai yra  50 mm intervalais) 

Vandens sandarumą virš perėjimo geriausiai 
galima pasiekti suvirinant jungtį. 

 

Guminis sandariklis 800 (KKDS0075) teleskopinio šulinio stovo prailginimo detalei 800 ir 
perėjimui 

 

 įskaitant 24 vnt. VA varžtus (nerodomi) 

 

Guminis sandariklis 600 (KKDS0072) skirtas VS 60 / VS20 / Teleskopinio šulinio stovo prailginimo 
detalei 

 

  

 

Gamykloje suvirintas stovo paaukštinimas (KKDS2010) 
- Suvirintas perėjimas / teleskopinio šulinio stovo prailginimo detalė 800 ant talpyklos 
- Keli stovo sistemos elementai suvirinti tarpusavyje 

 

Paaukštinimo vamzdis DN 200, 0,5 m (KKDS0051) nerodomas
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SOLIDO Smart nuotekų valymo įrenginio informacinis lapas  
Šis lapas skirtas svarbiausiai techninei informacijai apie jūsų požeminę talpyklą (nuotekų 
valymo įrenginį) užrašyti. Prireikus, ši informacija palengvintų techninės priežiūros 
bendrovės arba PREMIER TECH AQUA darbą.  

Įsidėmėkite, kad ši informacija reikalinga prireikus garantinio remonto paslaugų.   

Pagrindiniai duomenys 

Įrenginio tipas: 

 

 

Pardavėjo sąskaitos - 
faktūros nr. 

 

Arba pristatymo data 
 

          ir pardavėjo 
pavadinimas: 

 

 

Patarimas. Nuklijuokite etiketę nuo požeminės talpyklos ir priklijuokite čia. (Etiketės 
pavyzdys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu negalite priklijuoti etiketės šiame dokumente, įrašykite etiketėje nurodytus duomenis. 

     Talpyklos numeris:      (8 skaitmenys) 

 

 

      Produkto numeris:       (raidės ir skaičiai) 
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Technical changes and rights reserved. No liability for misprints. 

The contents of the technical documentation are a component of the guarantee terms. 
Planning and installation regulations are to be followed, as well as the accident prevention regulations. 


