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Na istírnách odpadních vod se používají jako:
deš ové zdrže EP-PSDZ
usazovací nádrže EP-PSUN
dosazovací nádrže EP-PSDN
egaliza ní nádrže EP-PSEN
provzduš ované podélné lapáky písku EP-LP
Vlastní nádrže jsou obvykle betonové, dno nádrže m že být vodorovné nebo vyspádované
do jehlancových prohlubní u jednoho okraje nádrže, obvykle na stran p ítoku odpadní vody.
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Strojní vybavení se dodává ve t ech variantách:
s mechanickým stíráním spádovaného dna do jehlancových prohlubní na stran p ítoku,
kde dochází k áste nému zahušt ní kalu - MS
s odsávacím za ízením s ponorným erpadlem s rovným dnem - C
s násoskami místo erpadel – N
Všechna provedení mohou být dopln na stíráním hladiny, které se doporu uje u primární
sedimentace a p i použití aktiva ního procesu s denitrifikací - SH. Na stírání hladiny navazuje
za ízení pro odb r plovoucích ne istot, které m že být ešeno jako nakláp cí roura - NR nebo
jako et zový shrabovák - RS, který shrabuje ne istoty z hladiny do žlabu ší ky do 1 m.
Zvláštní provedení podélné nádrže m že být vybaveno jako podélný provzduš ovaný
dvoukomorový lapák písku - provedení LP.
Doporu ené ší ky podélných nádrží jsou uvedeny v následující tabulce s orienta ním
údajem o hmotnosti pro délku nádrže l = 30 m, hmotnostní p irážce na další 1 m a o p íkonu
hnacího mechanismu. Hloubky vody mohou být libovolné.
ší ka nádrže B
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Odtokové žlaby mohou být umíst ny na konci nádrže - ZK nebo protaženy podél bo ní
st ny nádrže - ZP, a to s ohledem na hydraulické zatížení nádrže. Kola mostu pojíždí po
kolejnicích na okraji nádrže. Vlastní pohon m že být p ímo jedním pojezdovým kolem na každé
stran mostu - K, nebo nep ímo pastorkem a ozubenými h ebeny umíst nými vedle kolejnic
podél nádrže - KOH.
P íklad zna ení dosazovací nádrže s jehlanovou prohlubní, s odtokovým žlabem na konci
nádrže a s pohonem s ozubeným h ebenem:
1 ks podélná sedimenta ní nádrž
EP-PSDN 12 m / 4 m – serie MS, ZK, KOH
12 m – ší ka nádrže (B)
4 m – hloubka vody
velké písmena – série (podle popisu)
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