Výroba betonových jímek, žump, septiků
septik a retenčních nádrží
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TECHNICKÝ LIST
Jímka J-178
J
– Objem = 17,8 m3
Popis výrobku:
Jímka J-178 je tvořena
na 1 dílem se dnem, 1 dílem bez dna a stropem pojezdným do 2,5t při
ři zásypu 0,6-1,2m.
0,6
Objem jímky
3
J-178 je 17,8 m . Vstup je tvořen
řen otvorem ve stropu o pr
průměru 0,6m nebo čtvercem
tvercem 0,6x0,6m,
0,6x0,6m který lze umístit podle
požadavků zákazníka. Ve stropě je osazen druhý otvor DN100 pro odvětrání
odv trání jímky mimo prostor umístění.
umíst
Vstupní otvor je
možné opatřit pochůzným
zným nebo pojezdným poklopem a vyrovnávacími prstenci pro vyrovnání do úrovně
úrovn terénu.
Do jímky je možné podle požadavků
ů zákazníka osadit hrdlo s gumovým těsněním
t
ním DN max. 200mm pro připojení
p
přítokového
potrubí. Otvor standardně osazen v uprostřed
uprostř krátké strany podle nákresu.
Jímka J-178 není vhodná pro osazení do míst se zvýšenou hladinou podzemní vody. V případě
ř
ě výskytu spodní vody, m
může tato
hladina dosahovat maximálně do úrovně
ě 0,3m pod strop jímky.

Účel použití:
Jímka J-178 je podzemní objekt, který není nutné žádným způsobem
zp
dále staticky zajišťovat.
ťovat. Sestavu je možné umístit do
prostor pojížděných
ných osobními vozidly do 2,5t.

Žumpy – jímky:
Splaškové vody jsou přivedeny
př
do betonové jímky
gravitační
ní nebo tlakovou kanalizací. V betonové žumpě
žump
jsou splaškové vody akumulovány a po naplnění
napln
užitného
objemu je obsah žumpy vyčerpán
vyč
a odvezen fekálním
vozem. Frekvence vyvážení splaškových vod je závislá na
spotřebě vody v domácnosti a velikosti objemu žumpy.
Návrh vhodné velikosti objemu žumpy souvisí
s charakterem odkanalizovaného objektu, zda jde o trvale
nebo přechodně obývaný objekt, po
počet osob, množství
zdrojů odpadních vod (WC, sprcha, vana, my
myčka, pračka,
apod.).

Retenční
ní nádrže (nádrže na vodu):
Umístění vhodně dimenzované retenční
reten
nádrže do
systému dešťové
ové kanalizace je ekonomicky a ekologicky
vhodné řešen.
ešen. Na každém stavebním pozemku, kde nelze
realizovat vsakovací systému (jíly nebo skála v podloží), je
nutné zadržet 20 mm denního úhrnu srážek.
Akumulovanou vodu lze využívat jak pro sociální zařízení
za
objektu, tak pro mytí aut či údržbu zeleně.
zelen
Jímka J-178 je vhodná jako zahradní
zahrad nádrž pro akumulaci
dešťových vod, případně
ě akumulační
akumula
a retenční nádrž při
domácí ČOV.

Stavební připravenost:
Betonová jímka J-178 je určena k osazení pod úroveň
úrove terénu do připraveného
ipraveného výkopu se srovnaným dnem. Dno výkopu by
mělo být vypískováno ve vrstvě přibližně
ř
ě 5-10
5
cm, do kterého se osadí dno jímky. Po sestavení je možné sestavu zahrnout a po
vytvrzení těsnících hmot (do 24 hod.) může
ůže zákazník sestavu používat.
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