
 

  

 

 

Záruka a servis ČOV AQ 
• Záručná doba na zariadenie je 24 mesiacov 
Dodávateľ zabezpečuje : 
• Záručný servis 
• Zmluvný servis ČOV na základe zmluvy o servisnej činnosti  
• Servis a opravy po uplynutí záručnej doby 
• Dodávky náhradných dielov  
• V prípade záujmu prestavbu staršieho typu ČOV AQ na novšiu verziu  
• Poradenská činnosť  

 
Dodávateľ ČOV poskytuje štandardne 24 mesačnú záruku za správny technologický chod                        
a na strojné zariadenie pri dodržaní návodov a pokynov uvedených v tomto Prevádzkovo-
manipulačnom poriadku. Rovnako spoločnosť zabezpečuje pravidelné prehliadky a kontrolnú 
činnosť nad správnym chodom ČOV a dodržiavaním Prevádzkovo-manipulačného poriadku. 
Výsledkom každej previerky je laboratórny rozbor s posúdením  prevádzkových parametrov a 
potrebnými nápravami z hľadiska prístupu obsluhy. Pre tieto činnosti využíva spoločnosť vlastné  
laboratórium s možnosťami chemických a mikrobiologických analýz. Prevádzkovateľ môže 
s dodávateľom podpísať zmluvu o pravidelných prehliadkach technológie, ktorá vyššie popísanú 
činnosť obsahuje. 
Záruka sa nevzťahuje na: 
- úmyselné aj neúmyselné mechanické poškodenie ČOV prevádzkovateľom alebo tretími osobami                

(pri individuálnej preprave, pri nedodržaní predpísanej stavebnej pripravenosti, pri nedodržaní 
postupov stanovených v Realizačných pokynoch – biologické ČOV AQ4, AQ8, AQ12, pri 
obsýpaní, pri nedodržaní správneho sklonu prítokového a odtokového potrubia a ich uloženia 
v zemi, pri neobetónovaní pri sťažených podmienkach, ktorými sú napr. vysoká hladina spodnej 
vody, nestabilné podložie, priesaková voda atď.) 
 

- mechanické poškodenie ČOV prevádzkovateľom v prípade individuálneho uvedenia do chodu 
a nesprávneho odkalenia ČOV 

- mechanické poškodenie koša na hrubé nečistoty, membrán prevzdušňovacích elementov, nosiča 
biomasy a ich príchytiek prevádzkovateľom 

- poškodenia dúchadla vplyvom zanedbania údržby filtra dúchadla 
- poškodenie a úprava prívodného kábla dúchadla pri zásahu do elektroinštalácie 
- poškodenie dúchadla zatopením vodou  
- poškodenie dúchadla v dôsledku použitia nesprávneho samostatného ističa alebo prúdového 

chrániča 
- poškodenie dúchadla zamedzením dostatočnej výmeny vzduchu v priestore jeho osadenia 
- flotáciu kalu v sedimentačnej nádrži spôsobenú zanedbaním údržby a kontrolnej činnosti 
- penenie ČOV spôsobené nadmerným používaním saponátov, látkovým preťažovaním ČOV 

a zanedbanou kontrolnou činnosťou a údržbou 
- úhyn biocenózy používaním zvlášť nebezpečných látok, nebezpečných látok a škodlivých látok 
- použitie kyselín na odstraňovanie vodného kameňa a hydroxidov na odstraňovanie mastnôt 

v takom rozsahu, že pH v ČOV je mimo technologicky prijateľnej hodnoty 6,50 až 8,50 
- nesprávnu funkčnosť ČOV spôsobenú zanedbaním údržby a kontrolnej činnosti (porušenie 

technologicky prijateľných hodnôt pre správny chod ČOV, ktorými sú pH v rozmedzí 6,50 až 
8,50; podiel sedimentu v rozmedzí 250 až 400 ml.l-1 a koncentrácia rozpusteného kyslíka 



 

  

v rozmedzí 2 až 4 mg.l-1) 
- reklamáciu chodu ČOV v prípade svojvoľného zásahu do technológie zariadenia 
- reklamáciu chodu ČOV v prípade porušenia Prevádzkovo-manipulačného poriadku 
 

1 Kontakt na dodávateľa 

Dodávku zariadenia, záručný aj pozáručný servis zabezpečuje spoločnosť Aqua – trade  s.r.o.  

 
Adresa : Jesenského 55 
              Zvolen 96001 
 
Tel./fax : 045/ 5323 961  
Mob. :     0904 64 64 64 
  
E-mail : info@aqua-trade.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


