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PUMPSTAT - koncept 
 

Prečerpávacie stanice sú určené k prečerpávaniu odpadových, dažďových a priemyselných vôd na vonkajšej 
kanalizácii v prípadoch ak nie je možné vodu odvádzať gravitačne. 

Dizajn 

Prevedenie prečerpávacích staníc je rôzne a je dané 
podľa požiadaviek na stavebné zabudovanie nádrže, 
množstva a prečerpávanej vody, výtlačných 
požiadaviek t.j. výšky a prečerpávanej vody a 
podmienok pre ovládanie, manipuláciu a prevádzku 
prečerpávacej stanice. Dodávka, montáž a prevádzka 
prečerpávacích staníc je v súlade s príslušnými 
normami. 

 

Stavebná časť. 

Nádrže prečerpávacích staníc sú v železobetónovom 
alebo plastovom prevedení. V nádrži prečerpávacej 
stanice môže byť na vtoku osadený kôš pre hrubé 
nečistoty alebo drvič, pre vstup do šachty nerezový 
rebrík alebo poplastované stúpačky a pre manipuláciu 

montážna nerezová plošina.  

 

Technologická časť. 

Podľa požiadaviek a prečerpávania odpadovej vody sa 
navrhne technologické vystrojenie prečerpávacej 
stanice. Hlavnou časťou technologického vystrojenia 
sú čerpadlá. Čerpadlá sú podľa požiadaviek, rôzneho 
výkonu, počtu nádrži. Výtlačné potrubie je z 

požadovaného materiálu a dimenzie, na ktorom je 
spravidla spätná klapka a uzatvárací ventil.  

Elektro časť – ovládanie 

Prečerpávacia stanica je riadená ovládacím 
zariadením. Čerpadlá sú v nádrži riadené spínacím 
zariadením nastaveným v závislosti od výšky hladiny 
vody určenej k čerpaniu. Spínacie zariadenia môžu 
byť rôzneho druhu ale najpoužívanejšie sú hladinové 

plavákové spínače. Na ich podnet sú čerpadlá 
ovládané elektrorozvádzačom, ktorý je mimo nádrže 
prečerpávacej stanice v skrini.  

Montáž a dokumentácia. 

Dodávka a montáž prečerpávacej stanice je vykonaná 
našimi pracovníkmi, ktorý sú vysoko odborne 
kvalifikovaný. Po ukončení montáže a elektrického 
zapojenia zabezpečíme revíziu elektrického 
zariadenia, ktorá je súčasťou odovzdávacej 
dokumentácie potrebnej ku kolaudácie.  

 

Prevádzka a servis. 

Správnou prevádzkou podľa prevádzkového poriadku 
sa môže zabezpečiť dlhá životnosť prečerpávacej 
stanice a preto kladieme dôraz na zaškolenie 
zodpovedného personálu. V rámci záručnej ako aj 
pozáručnej doby je možné prevádzať ročné pravidelné 
servisné prehliadky, ktorými sa predchádza prípadným 
poruchám počas prevádzky.  

Prečerpávacie stanice sa realizujú ako kompletná 
dodávka všetkých častí na základe projektovej 
dokumentácie, alebo dodávka jednotlivých častí 
samostatne podľa dohody s odberateľom. 

Poskytujeme aj inžiniersku, poradenskú službu, 
a pomoc pre výpočet a návrh technologického 


