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1. UPOZORN NÍ

1.1 P ed instalací za ízení pe liv  prostuduje tuto dokumentaci v etn  dokumentace 
erpadla a p ípadného ídicího systému.  

Je nezbytn  nutné, aby instalace, elektrické a hydraulické p ipojení i uvedení za ízení do 
provozu bylo provedeno odborníky s kvalifikací požadovanou p edpisy jednotlivých obor  a to 
za p edpokladu dodržení všech platných montážních a bezpe nostních p edpis  a norem pro 
tuto innost v etn  instrukcí v tomto návodu. 
V opa ném p ípad  dochází k zániku práva na záruku výrobku a m že dojít nejen k ohrožení 
života a zdraví osob, ale i k poškození za ízení a ke škodám na okolí. 

1.2 Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní vzd lání, zkušenosti a 
provedené školení znalostí souvisejících norem, p edpis  a opat ení platných v oblasti 
prevence bezpe nosti práce, jakož i provozních podmínek, oprávnil pracovník, který odpovídá 
za bezpe nost provozu za ízení, aby vykonávali kteroukoliv nutnou innost a v rámci jí 
rozpoznali jakékoliv nebezpe í a p edcházeli jeho vzniku. (definice odborného personálu dle 
IEC 364). 
P ístroj není ur ený osobám (v etn  d tí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální 
schopnosti nebo mající nedostato né zkušenosti i znalosti o p ístroji. Vyjímku mohou tvo it 
pouze ty p ípady, kde tyto osoby mohou využít dozoru nebo pokyn , týkajících se používání 
p ístroje, prost ednictvím osoby zodpov dné za jejich bezpe nost. D ti musí být pod 
dohledem, aby bylo zaru ené, že si s p ístrojem nehrají. 

1.3 Zkontrolujte, že za ízení nebylo p i doprav  nebo skladování poškozeno; zkontrolujte stav a 
neporušenost obalu; zkontrolujte t snost nádrže a funk nost komponent ; nepoužívejte díly, 
které nejsou dokonale funk ní. 

1.4 Nepoužívejte ho lavé, vysoce korozivní nebo od ustanovení normy En 12050-1 se odlišující 
kapaliny. 

1.5 Jestliže se instalace provádí ve vnit ním prostoru, je t eba se ujistit, že v p ípad  úniku z 
nádrže je k dispozici vhodný odtok. 

1.6 Pro zabezpe ení správné instalace se i te pokyny uvedenými v následujících kapitolách 3-4-
5. V p ípad  instalace p e erpávacích nádrží Fekabox mimo prost edí domácnosti, je t eba
v novat pozornost tomu, že maximální p ípustné zatížení víka je 100 kg (viz rovn ž 
symbol uvedený na víku).   

2. ZÁRUKA

Výrobce neodpovídá za správnou funkci za ízení nebo p ípadné škody jím zp sobené, pokud do n ho bude
neoprávn n  zasahováno, pokud bude upravováno anebo provozováno mimo doporu enou oblast použití
nebo v rozporu s dalšími ustanoveními obsaženými v tomto návodu.

3. SPRÁVA ZA ÍZENÍ

3.1 Skladování 

Všechny výrobky musí být uloženy v krytém, suchém prostoru, pokud možno s konstantní vlhkostí vzduchu, 
bez vibrací a v bezprašném prost edí. 
Jsou dodávány v originálním obalu, ve kterém erpadla z stanou, až do doby instalace. 

3.2 Doprava 

Nevystavujte výrobky zbyte ným náraz m i kolizím. 
Pro zvedání a p epravu nádrže používejte zdvihací za ízení a sériov  dodávanou paletu (pokud je sou ástí 
dodávky). 
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4. P ÍKLAD INSTALACE

FEKABOX 110 jsou p edmontované systémy p ipravené k osazení, bez nutnosti regulace, ideální ke 
shromaž ování a likvidaci odpadních vod a domovních odpad  ze suterénních prostor nacházejících se pod 
úrovní kanaliza ní sít . V souladu s platnými bezpe nostními normami nemohou být systémy FEKABOX 110 
používány k p e erpávání ho lavých nebo výbušných kapalin, jako benzínu, nafty, topných olej , 
rozpoušt del atd. 

1 - Kulový p epoušt cí šoupátkový ventil 4 - Odv trání 
2 - Výtla né potrubí 5 - Sb rné potrubí 
3 - Sifon 6 - Zp tná klapka 

4 

2 
1 

6 

3 

5

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3
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4.1 Rozm ry a hmotnosti 

Hmotnost je uvedena na nálepce obalu výrobku. Rozm ry dole jsou dány v milimetrech 

 
 

Legenda k symbol m 

5. INSTALACE NÁDRŽE

P e erpávací stanice ady Fekabox – Fekafos mají r zné možnosti potrubních vtok  a odtok . Podle
zp sobu instalace a platných místních norem m že být nutné zajistit sifon, zp tný ventil u napojovacího
potrubí na ve ejnou/soukromou kanaliza ní sítí nebo u dalších potrubních vedení. i te se vždy platnými
místními anebo národními p edpisy, zákony a normami. V každém p ípad  se doporu uje instalovat p ed a
za stanicí zp tné a p epoušt cí ventily. V kapitole . 4 je uveden p íklad instalace.

P ipojení výtla ného potrubí nebo nouzového odtoku 

Vstup sb rného potrubí 

Výstup napájecích kabel  a kabel  plovák  

P ipojení odv trávacího potrubí 

Recyklovatelný materiál 

Fekabox 110 

DN50/110  G2    horizontální výstup DN50/110 DN50/110 

G2    nouzový odtok 

G2   vertikální výstup 

DN50 
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Potrubní vedení musí být instalováno tak, aby nedocházelo k jeho namáhání. Potrubní vedení 
nesmí zp sobovat namáhání stanice. Zkontrolujte, zda je elektro erpadlo k potrubí dob e 
upevn no a zda jsou veškeré rozvody utaženy a ut sn ny. 

Kde je to nezbytné, zajist te vhodné prost edky k odstran ní p enosu vibrací a k ochran  potrubí p i vzniku 
ledu.  

5.1 Umíst ní nádrže uvnit  objektu 

Nádrž m že být ustavena voln  na podlaze, pod zemí, nebo ve vyzd né šacht . Obr.2, Obr.3 
V každém p ípad  musí být podklad, na který se nádrž ustaví, dostate n  nosný a dokonale vodo 
rovný.  Musí být zajišt no, že celé dno nádrže bude v kontaktu s podkladem. 

U FEKABOX 110 je víko nádrže je pochozí (max. hmotnost 100 kg, viz obr. 1). 
U vnit ních instalací (garáž, suterén, technická místnost) musí být nádrž upevn na k podlaze 
p íslušnými otvory, jak je znázorn no na obrázku 4, aby se zabránilo p ípadným rotacím. 

Ponechte kolem a nad stanicí alespo  60 cm volného prostoru kv li instalaci a údržb . 

5.2 Umíst ní nádrže mimo objekt 

V p ípad , že nádrž nebude osazená v terénu, se doporu uje takové umíst ní, aby nebyla vystavená 
p ímým zdroj m tepla jako nap íklad slune ní zá ení v letním období, nebo  poškozuje samotnou nádrž a její 
t sn ní. 

Neumis ujte p e erpávací stanici p ímo na zem. Zvolený terén nesmí vykazovat spodní vody a 
být ohrožen záplavami. Stanici odpovídajícím zp sobem zajist te, abyste zabránili její rotaci a 
plavání. M žete použít otvory nacházející se v podstavci nádrže.  
Musí být p ipravena horizontální základna schopná odolat hmotnosti stanice b hem provozu. 
Podle charakteru terénu m že být nezbytná výstavba st n z cihel, prefabrikát  nebo betonu. 
Prostor mezi šachtou a stanicí vypl te pískem, který odpovídajícím zp sobem zhutn te. 
Chra te stanici vhodným zp sobem p ed mrazem.  

Nep ejížd jte víko motorovými vozidly (viz obr. 3).  

Šachtu m žete uzav ít víkem (poklopem) nebo jiným zp sobem, abyste usnadnili následnou údržbu. 
Zabezpe te vhodné ozna ení, které upozorní na p ítomnost stanice, aby se zabránilo možným škodám z 
d vodu chyb jící signalizace. Zajist te dostate ný prostor kolem a shora p e erpávací stanice pro instalaci 
a údržbu. 

P ípadný držák kondenzátoru anebo elektrický rozvad  uložte na míst  chrán ném p ed 
nep ízní po así.  

Po dokon ení rozvod  vody a elekt iny se kolem nádrže doporu uje umístit istý písek, aby se zamezilo 
p ípadným posuv m zp sobeným za ízením anebo okolním terénem. 

5.3 Otvor pro sb rné potrubí, výtla nou v tev a odv trávací potrubí 

Zvolte již p ipravený vstup pro p ívodní potrubí, aby p ivád ná kapalina neohrožovala funkci plovák  
erpadla.  

Nádrže Fekabox-Fekafos jsou vybaveny n kolika vstupy, které jsou všechny ozna eny symbolem 

Obr. 4 

NÁDRŽ P ED POUŽITÍM UPEVN TE 
K PODLAZE 
Použijte šrouby M8 s šestihrannou 
hlavou a odpovídající hmoždinkou, 
speciální podložky pro m kké materiály 
dle ISO 7093
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Vyvrtejte v nádrži otvor v ur ených místech ozna ených výše uvedenými symboly.  
K vrtání použijte talí ovou frézu, jak je znázorn no na obrázku 5 (ilustra ní vyobrazení) 

5.4 Lepení sb rného a odv trávacího potrubí 

P ed lepením je t eba, aby bylo potrubí z PVC zbaveno ot ep  a o išt no vhodným rozpoušt dlem v celé 
ploše, která p ijde do kontaktu s nádrží.  
Aby spoj t snil, musí být lepidlo naneseno alespo  jednou po celém obvodu práv  zbaveném ot ep . 

 Pozor: K lepení materiál  z PVC s PE používejte vhodná lepidla. Zkontrolujte mimo jiné i dobu 
schnutí uvedenou v pokynech k použití daného lepidla.  
Pro odtokové potrubí 2 PP (Fekabox 110) použijte nylonovou vícevláknovou t snicí š ru Loctite 55, 
vytvrzující gel Loctite 5331 nebo teflon. Na ocelovou trubku znb 2  a další p ívodní spoje použijte 
nejvhodn jší lepidlo dle p edpis  na místním trhu. 

5.5 Napojení výtla ného potrubí na kanaliza ní sí   

Nádrže Fekabox 110 jsou opat eny výstupem 2  GAS. Montáž je t eba provést podle obrázku 6 potom, co 
jste provrtali p íslušný vstup (viz odst. 4.1 / 5.3). 
Aby bylo zajišt no dokonalé ut sn ní, doporu uje se použít teflon i p ípadn  lepidla podle toho, zda se lepí 
plast (PP nebo PVC) nebo kov. 

5.6 Napojení odv trávacího potrubí 

Nezapome te zajistit odv trávací potrubí, aby se zabránilo vzniku ho lavých, výbušných i toxických sm sí. 

Vyhledejte u stanice uložení odv trávacího potrubí, ozna ené symbolem . Potrubní vedení otev ete, 
jak je uvedeno v bod  5.3 a napojte odv trávací potrubí, tak aby mohl být ze stanice odveden p ípadný 
kondenzát. Zkontrolujte, zda je spoj ut sn n.  
R zné národní normy mohou vyžadovat odlišné pom ry mezi pr m ry výpustného a odv trávacího potrubí. 
Ujist te se, že potrubí ústí do okolního otev eného prostoru (nap íklad nad h eben st echy, je-li stanice 
instalována uvnit  objektu) a že vypoušt né plyny nemohou vniknout do jiných objekt , jako budov, pokoj  a 
podobn . Vyhn te se u odv trávacího potrubí vodorovným úsek m. 

Model nádrže Pr m r  
vstupu 

Pr m r  
odv trávání 

Pr m r  
frézy 

Pr m r 
 Nouzového 

odtoku 

Fekabox 110 DN50 DN50 DN 44 DN 40 DN110 - DN100 

Obr.  5 

Obr. 6 

T sn ní 

Objímka 

Pr chodka 
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5.7 Uzav ení víka  

Nádrž je expedována bez osazeného t sn ní pod víkem. Po odstran ní fólie viz obr. 7A postupujte podle 
obrázku 7B 
P ed našroubováním víka na nádrž se ujist te, zda jeho t sn ní není zkroucené a zda dob e p iléhá k 
dosedací ploše.  
Zkontrolujte, aby se t sn ní b hem zašroubování nesmeklo do závitu. V p ípad  instalace uvnit  objekt  
musí být víko zašroubováno až na doraz, aby byla zabezpe ena vodot snost a plynot snost stanice.   

5.8 P íprava pro nouzový odtok 

Na zadní stran , u podstavce stanice, se nachází vstup pro p ipojení systému nouzového odtoku, ozna ený 

symbolem  . Vstup m žete využít k zapojení druhého erpadla (nap íklad ru ního membránového 
erpadla), jehož výpustné potrubí musí být nezávislé na výpustném potrubí vnit ního elektro erpadla stanice. 

Vyhledejte u paty stanice uložení vstupu, otev ete jej a p ipojte nouzové odtokové potrubí.  Zkontrolujte, zda 
spoj t sní.. 

5.9 Zp tný ventil 

Osa te napojovací potrubí na ve ejnou/soukromou kanaliza ní sí  zp tným ventilem. Zabráníte tak 
zp tnému vtoku kapaliny. Umíst te ventil ve vzdálenosti alespo  1 metr od p e erpávací stanice, abyste 
umožnili proudu kapaliny, vyvolanému erpadlem, otev ít uzáv r ventilu (pokud není výrobcem uvedeno 
jinak). i te se vždy platnými místními anebo národními na ízeními, zákony a normami.  
Zp tné ventily jsou dodávány jako sada p íslušenství. 

5.10 Šoupátkový p epoušt cí ventil 

Osa te jak p ívodní, tak výtla né potrubí p epoušt cím ventilem (napojení na ve ejnou/soukromou 
kanaliza ní sí ). Takto m že být provád na údržba bez nutnosti vyprázdnit celé za ízení. Mohou být použity 
šoupátkové nebo kulové ventily.  
P epoušt cí ventily jsou dodávány jako sada p íslušenství. 

Viz p íklad instalace kapitola 4. 

A B

Obr. 7 
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6. INSTALACE ERPADLA

Nelze aplikovat u model  Fekabox 110, nebo  montují již erpadlo dovnit .

Zvolte takové erpadlo, které dopraví kapalinu instalovaným výtla ným potrubím s použitými 
armaturami na pot ebnou vzdálenost a výšku p i požadovaném pr toku. 

Fekabox da 110 l:  
Sou ástí výbavy modelu Fekabox 110 je montážní souprava, která obsahuje díly jako na obrázku 8, pro 
montáž jak s vertikálním, tak s horizontálním výstupem. 
Pro montáž soupravy postupujte podle obrázku 8 
1. Redukce s vnit ním/vn jším záv.2”F – 1”1/4M (není povinné u Feka VS-VX)
2. Tvarovka s kolenem se záv. 2"x50 PP
3. Stahovací páska AISI 304 DIN 3017
4. Kus gumové hadice s opletem 57x50 l=350
5. Tvarovka koleno 2”PP
6. Spojka na nádrž 2”PP

 
 

Fig. 8 

Feka 600 horizontální výstup 

Feka 600 vertikální výstup 

1 

5 

3 

4 

3 

2 

1 

6 

3 

4 

3 

2 
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FEKABOX 110 l 

              

 

P ÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ERPADLA 

FEKABOX 110 

FEKA 600 MA 
FEKA VS-VX 550 MA 
FEKA VS-VX 750 MA 
FEKA VS-VX 1000 MA 
FEKA VS-VX 1200 MA 

7. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

P ed zapojením systému k síti se ujist te, zda hodnota nap tí v síti odpovídá hodnot  uvedené na výrobním
štítku vlastního erpadla.
Doporu ujeme umístit štítek s údaji erpadla (dodaný v obalu krom  štítku již aplikovaného na erpadle
výrobcem) na dob e viditelné místo na nádrži nebo na ovládací jednotce.
Zapojení se provádí následovn :

erpadlo:

Protáhn te kabel erpadla pr chodkou p edmontovanou na nádrži, ozna enou symbolem   jak je 
vid t na obrázku 10 o potom utáhn te objímku.

Obr. 9A 

Obr. 9 

FEKA VS 

FEKA 600 
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8. PRVNÍ SPUŠT NÍ

P ed spušt ním elektrického erpadla zkontrolujte, zda systém nádrže neobsahuje zbytky i 
jiný materiál, jejichž p ítomnost by mohla ohrozit správnou funkci vlastního za ízení. 

V této fázi m žete nechat uzav ený p epoušt cí ventil umíst ný v p ívodním potrubí a napustit istou vodou 
p e erpávací stanici. Otev ete p epoušt cí ventil nacházející se ve výtla ném potrubí a zkontrolujte utažení 
a dokonalé ut sn ní potrubí, jakož i správnou funkci elektrického erpadla. Krom  toho zkontrolujte, zda je 
elektrické erpadlo zaplaveno. Otev ete p epoušt cí ventil umíst ný v p ívodním potrubí a zkontrolujte 
správnou funkci stanice. 

Proud ní kapaliny pocházející z r zných míst spot eby nesmí bránit správné funkci plovák  
nacházejících se v nádrži. 

V p ípad  trojfázového elektro erpadla zkontrolujte správný sm r rotace ob žného kola. Prostudujte rovn ž 
návod k obsluze elektro erpadla. Zkontrolujte, zda jsou správné bezpe nostní hladiny plovák  a p ípadn  je 
se i te podle skute né pot eby za ízení. Jsou-li instalována dv  elektro erpadla, se izují se plováky tak, aby 
se druhé elektro erpadlo spoušt lo po prvním a pouze tehdy, není-li toto schopno odvést do odpadního 
potrubí tolik kapaliny, kolik je jí p ivád no z r zných míst spot eby. Zkontrolujte, aby b hem provozu 
nemohlo dojít k odplavení elektro erpadla. Ov te, zda po et spušt ní za hodinu je kompatibilní s parametry 
komponent  za ízení. Zkontrolujte správnou funkci za ízení a uve te je do provozu. Uzav ete víko i víka 
stanice našroubováním do uložení. Jestliže je to nezbytné, víko v uložení zabezpe te, abyste p edešli 
neoprávn nému otev ení vlastního víka (viz kapitola 5.7). 

8.1 Provozní pr tok 

Je t eba zajistit, aby byl pr tok kapaliny ve výtla ném potrubí alespo  0,7 m/s a ne více než 2,3 m/s. 

8.2 Funkce 

Jakmile dosáhne hladina kapaliny v nádrži hodnoty pro sepnutí kontaktu plováku ovládání elektro erpadla, 
toto se spustí a postupn  nádrž vyprázdní. Elektro erpadlo se zastaví, jakmile hladina kapaliny dosáhne 
minimální hodnoty pro rozepnutí kontaktu plováku. Jsou-li instalována dv  elektro erpadla, druhé 
elektro erpadlo se spustí po prvním a pouze tehdy, není-li toto schopno odvést do odpadního potrubí tolik 
kapaliny, kolik je jí p ivád no z r zných míst spot eby. erpací stanice m že být vybavena plovákem 
umíst ným výše než ostatní, který slouží k signalizaci anomáln  vysoké hladiny kapaliny v nádrži. 

Obr. 10 
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9. ÚDRŽBA

Po uvedení za ízení do provozu, je zapot ebí každé t i m síce kontrolovat a istit zp tnou klapku. Tento
interval m že být zv tšen, budou-li první inspekce s p íznivým výsledkem.

erpadlo pe liv  ist te a odstra ujte z n j jakákoliv ulp lá cizí t lesa. Kontrolujte istotu, plovatelnost a
volnost pohybu plovák . Bude-li to nezbytné, vyjm te erpadlo z nádrže.
Doporu ujeme istit systém nejmén  jednou za rok istou tekoucí vodou, s opakovaným spoušt ním
erpadla.

10. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAN NÍ

ZÁVADA PRAVD PODOBNÁ P Í INA ODSTRAN NÍ 
1. Voda p etéká z

nádrže, erpadlo
pracuje.

(Varovný systém se musí 
aktivovat, jinak je nutné 
jeho nové nastavení a 
kontrola dle tohoto návodu, 
nebo návodu k) 

A. Výtla né potrubí je zanesené 
B. erpadlo není správn  p ipojeno 

C. Zp tná klapka je zablokována. 
D. Uzavírací ventil je zav ený. 
E. Charakteristika erpadla je 

nevyhovující. 
F. Sací hrdlo erpadla je zaneseno. 
G. erpadlo je opot ebené, nebo 

zanesené.  

A. Výtla né potrubí vy ist te. 
B. Zajist te správné dosednutí 

erpadla s kulisou (pouze 
BOX 280). 

C. Vy ist te zp tnou klapku. 
D. Otev ete uzavírací ventil 
E. Použijte erpadlo jiných 

parametr . 
F. Uvoln te sací hrdlo erpadla.
G. Prove te revizi erpadla. 

1. Varovný systém (pokud
je nainstalován) se
aktivuje, za ízení jinak
pracuje správn .

A. Nesprávné nastavení alarmového  
plováku.  

A. Nastavte a zkontrolujte 
 plovák dle návodu 

11. ODSTRA OVÁNÍ

Odstra ování tohoto výrobku nebo jeho ásti se musí provést vyhovujícím zp sobem: 
1. Využívejte na sb r odpadu ve ejné a soukromé místní systémy.
2. V p ípad , že by to nebylo možné, kontaktujte Dab Pumps nebo nejbližší servisní opravnu.
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