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Všeobecné pokyny k použití našich výrobků a systémů:

Pokud informujeme o použití a montáži produktů a systémů z našich prodejních podkladů, resp. předkládáme nějaké posouzení, děje se tak výlučně na základě informací, jež nám byly sděleny k oka-
mžiku vypracování daného posouzení. Za následky vzniklé tím, že jsme nebyli informováni, neručíme. Pokud nastanou vzhledem k původní situaci jiné nebo nové montážní situace anebo se použijí 
jiné či nové technologie pokládky, pak je nutné je nechat odsouhlasit společností FRÄNKISCHE, neboť tyto situace či technologie mohou vést k odlišnému posouzení. Nezávisle na tom musí zákazník 
sám ověřit vhodnost produktů a systémů z našich prodejních podkladů pro příslušný účel použití. Dále nepřebíráme záruku za vlastnosti systému ani za funkčnost zařízení při použití cizích produktů 
nebo cizích dílů příslušenství v kombinaci se systémy z prodejních podkladů společnosti FRÄNKISCHE. Neseme odpovědnost pouze v případě použití originálních produktů společnosti FRÄNKISCHE. 
V případě použití mimo oblast Německa je nutné dodržovat navíc normy a předpisy platné v příslušné zemi.

Všechny údaje v této publikaci odpovídají zásadně technickému stavu v okamžiku vydání tiskem. Dále byla tato publikace vyhotovena při vynaložení veškeré možné péče. Přesto nemůžeme vyloučit 
tiskové a překladové chyby. Kromě toho si vyhrazujeme právo měnit výrobky, specifikace a další údaje, resp. z důvodu zákonných, materiálových nebo jiných technických požadavků mohou být nutné 
změny, které nebude možné, resp. již nebude možné v této publikaci zohlednit. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít odpovědnost, pokud se zakládá pouze na údajích v této publikaci. Rozhodující v 
souvislosti s informacemi k výrobkům nebo službám je vždy udělená zakázka, konkrétně nabytý výrobek a s ním související dokumentace nebo informace našeho odborného personálu poskytnuté v 
každém jednotlivém případě.
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Soukromé pozemky

sedimenty
zbytky rostlin 
rozmrazovací 

prostředky

Průmysl a průmyslové zóny

prach, olej, sedimenty
toxické látky

těžké kovy
rozmrazovací prostředky

Dešťová voda dopadá na silnice, 
prostranství, střechy, stadiony a celou 
řadu dalších zpevněných ploch. Všude 
tam, kde neprobíhá čištění přirozeným 
způsobem, začíná náš úkol: Ochrana 
vodních toků a podzemních vod před 
vpuštěním znečištěné vody. 

Pro ochranu podzemních vod před 
nečistotami je nezbytné odstranit 
z dešťové vody kameny, listí, písek a 
zejména jemné a hrubé nečistoty. Za 
účelem ochrany životního prostředí je 
nezbytné odstranit z dešťové vody 
vázané částice škodlivých látek jako 
např. těžké kovy a lehké kapaliny. 

Cílem je odstranit nečistoty z dešťové 
vody, proto je poptávka po technických 
řešeních jako SediPipe a SediPoint, 
která tento úkol plní účinně, provozně 
bezpečně, dlouhodobě a s nenáročnou 
údržbou.

Pro ochranu vodních toků a podzemních vod

Předčištění dešťové vody
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Dopravní komunikace

prach, olej, sedimenty
otěr z pneumatik
těžké kovy
rozmrazovací a vozovku 
zdrsňující prostředky

Veřejný prostor

odpad
sedimenty
zbytky rostlin
pyl

Přehled výhod

Čištění prostřednictvím SediPipe nebo SediPoint

n  Prokázaná účinnost čištění pro 
sedimentaci a odlučování lehkých 
kapalin

n  Optimalizovaný proces usazování 
a zachycování jemných nečistot 
usměrňováním proudění

n  Zajištění usazování díky oddělovači 
proudění

n  Možnost použití SediPipe u malých 
až velmi velkých spádových oblastí

n  Snadná a rychlá instalace z důvodu 
prefabrikovaných zařízení

n  Bez potřeby využití plochy na 
povrchu – kompletně pod zemí

n  Prostorově úsporné uspořádání, 
minimalizovaný stavební prostor  
(na trase kanalizace a pod stávají-
cími rozvody)

n  Jednoduchá údržba pomocí běžné 
techniky sloužící k proplachování 
kanalizací

n  Interval čištění 1 až 4 roky

SediPipe XL

SediPoint



Počáteční šachta Sedimentační dráha
... s oddělovačem proudění
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Princip funkce SediPipe

... pro zachycení kalu

Odstraňování hrubých nečistot

Hrubší nečistoty  
se usazují již  
v počáteční šachtě.

Zachycení kalu

Počáteční šachta 
slouží k zachycení kalu.

Optimalizovaný proces usazování 
jemných nečistot

Zajištění usazování

Dlouhý a tenký sedimentač-
ní prostor zajišťuje krátké 
dráhy klesání a usměrňování 
proudění. Společně zamezu-
jí víření a umožňují optimál-
ní proces usazování.

Patentovaná technologie 
oddělovače proudění zajišťuje 
zklidněné proudění v oblasti 
usazování nečistot, takže se 
již usazené sedimenty 
nemohou vyplavovat ani při 
silném dešti.1)  Usměrněný a zklidněný tok

2)  Zajištěné usazování

1

2



Cílová šachta
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Princip funkce SediPipe

... s nornou stěnou

Zadržování lehkých kapalin

Lehké kapaliny,  
které v sedimentační dráze 
stoupají nahoru, jsou 
mírným stoupáním trubky 
přiváděny do cílové šachty  
a zde shromažďovány.

Norná stěna pro zajištění zadržení 

lehkých kapalin

Norná stěna integrovaná 
do cílové šachty zajišťuje 
zachycení a zadržení 
lehkých kapalin v zařízení 
a brání jejich vyplavení.

Odloučení lehkých kapalin  
(havarijní zařízení)

Výkonné zachycování oleje

SediPipe XL plus

n  Odlučování lehkých kapalin při 
haváriích v případě deště 
nebo požáru (požární voda) 

n  Funkce odloučení na principu 
koalescenčního odlučovače.

n  Zvýšená bezpečnost 

n  Efektivní prevence havárií

n  Snadné čištění a rychlé 
opětovné uvedení do 
provozu

Čisticí výkon prokázaný 
následujícími nezávislými institucemi    

TU 
Delft

IFS
HannoverIKT

TÜV 
Rheinland 
LGA

HTWK
IWS
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Sedimentační zařízení

SediPipe XL

Popis
Zařízení SediPipe XL bylo speciálně 
navrženo pro velké připojitelné plochy.

Použití
Pro předčištění znečištěných vod při 
napojení velkých ploch a pro zadržení 
nebo separaci lehkých kapalin v pří-
padě havárie za suchého počasí.

Úhel přítoku a odtoku 
libovolně volitelný

Připojitelná plocha
do 44 450 m2

SediPipe XL plus

Popis
Zařízení SediPipe XL plus je vybave-
no dvěma oddělovači proudění. Horní 
oddělovač proudění slouží k odlučo-
vání lehkých kapalin. 
 
Použití
Pro předčištění znečištěných vod a 
pro napojení velkých ploch a zejména 
pro zadržení nebo separaci lehkých 
kapalin v případě havárie za suchého 
počasí nebo za deště.

Úhel přítoku a odtoku 
libovolně volitelný

Připojitelná plocha
do 44 450 m2

SediPipe XL plus 600/6

SediPipe XL plus 600/12

SediPipe XL plus 600/18

SediPipe XL plus 600/24

DN 600

DN 600

DN 600

DN 600
6 m 12 m 18 m 24 m

Ø trubky Délka sedimentační dráhyTypy zařízení

SediPipe XL 600/6

SediPipe XL 600/12

SediPipe XL 600/18

SediPipe XL 600/24

DN 600

DN 600

DN 600

DN 600
6 m 12 m 18 m 24 m

Ø trubky Délka sedimentační dráhyTypy zařízení

SediPipe s dvěma oddělovači proudění
Horní oddělovač proudění:  
odlučování lehkých kapalin
Dolní oddělovač proudění: sedimentace

Pro obzvláště velké plochy
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Sedimentační zařízení

SediPipe basic

Cílová šachta je kompatibilní  
s rastrem bloků Rigofill inspect

Popis
Zařízení typu SediPipe basic jsou 
určena pro přímé napojení na Rigofill 
inspect. Tím se SediPipe basic stává 
integrovanou konstrukční součástí 
galerie Rigofill.

Použití
Pro úpravu znečištěných dešťových 
vod při přímém napojení na podzemní 
objekty Rigofill, bez trubního 
propojení. SediPipe basic zadržuje za 
suchého počasí také lehké kapaliny 
(havarijní zařízení).

Směr odtoku 
přímý, doprava, doleva

Připojitelná plocha
do 23 350 m2

SediPipe level

Popis
U zařízení typu SediPipe level je 
přítok a odtok ve stejné výškové 
úrovni. Díky tomu lze realizovat 
nejmenší možnou hloubku instalace 
odtokového potrubí nebo navazující 
vsakovací/retenční galerie.

Použití
Pro úpravu znečištěné dešťové vody 
při stejné výškové poloze přítoku a 
odtoku s univerzálním trubkovým 
napojením pro všechna následná 
zařízení. Za suchého počasí zadržuje 
zařízení také lehké kapaliny (pro 
případ havarie).

Směr odtoku 
přímý, doprava, doleva

Připojitelná plocha
do 23 350 m2

SediPipe level 400/6

SediPipe level 500/6

SediPipe level 500/12

SediPipe level 600/6

SediPipe level 600/12

DN 400

DN 500

DN 500

DN 600

DN 600
6 m 12 m 18 m 24 m

Ø trubky Délka sedimentační dráhyTypy zařízení

SediPipe level 400/6

SediPipe level 500/6

SediPipe level 500/12

SediPipe level 600/6

SediPipe level 600/12

DN 400

DN 500

DN 500

DN 600

DN 600
6 m 12 m 18 m 24 m

Ø trubky Délka sedimentační dráhyTypy zařízení

Přítok a odtok ve stejné výš-
kové úrovni, což umožňuje 
malé instalační hloubky
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Příklady instalace

SediPipe basic, odtok vlevo 90° (integrovaná konstrukce)

360°

SediPipe basic s přímým napojením na podzemní vsakovací / retenční objekt

SediPipe level, odtok vlevo 90° (neintegrovaná konstrukce)

360°

SediPipe level před podzemním vsakovacím / retenčním objektem nebo vedle něj

minimalizovaný 
dodatečný výkop

integrované 
napojení

SediPipe XL paralelní uspořádání, čištění před zavedením do podzemního vsakovacího / retenčního objektu

SediPipe XL paralelní uspořádání

velmi velká 
napojená spádová 
oblast díky 
paralelnímu 
uspořádání
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Příklady instalace

Zařízení SediPipe XL, integrované do stávajícího 
řadu dešťové kanalizace 

Zařízení SediPipe XL, integrované do stávajícího řadu dešťové kanalizace 

SediPipe XL začlenění do stávající dešťové kanalizace

SediPipe level, odtok vlevo 135°

SediPipe level před zavedením do povrchového vodního toku

360°
135° libovolné úhly

SediPipe XL, prostorově úsporné, decentralizované uspořádání podél silnice, před zavedením do povrchového vodního toku

SediPipe XL při stavbě nového odvodnění silnice

prostorově 
úsporné umístění

podél silnice

prostorově 
úsporné umístění 
na trase kanali-
začního řadu

instalace pod 
stávajícím 
vedením
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SediPoint – sedimentační šachta (princip funkce)

n Úspora místa

n  Princip činnosti SediPipe a zadržení lehkých 
kapalin (RL) v případě havárie

n  Prokázaný čisticí výkon

n  Jednoduché čištění jednou za dva roky

n  Dodatečná instalace do stávajícího systému

n  Montáž pod dopravní plochy

n  Montáž plastové šachty s nízkými náklady

n  Bezpečná hydraulika s integrovaným přepadem

Hrubé nečistoty v povrchové 
vodě se usazují již v dolní oblasti.

Usazování jemných nečistot do sběr-
ných schránek sedimentační kazety.

Ponorná stěna pro splaveniny  
a lehké kapaliny v případě 
havárie za suchého počasí.

Odstraňování lehkých 
kapalin (RL)

Odstraňování jemných 
nečistot

Odstraňování hrubých 
nečistot

Přehled výhod

Shromažďování oleje

Sedimentační kazeta
... s oddělovačem proudění

... s nornou stěnou

1

1

2

2
3

3

Odkalovací prostor
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SediPoint – dokonalé řešení pro místa se stísněným prostorem

Výrobek

Příklad použití

Popis
Technologie oddělovače proudění od firmy FRÄNKISCHE, 
již léta osvědčená na poli čištění dešťové vody, je výchozím 
principem činnosti i u systému SediPoint použitelném na 
minimálním prostoru.

Použití
Pro úpravu znečištěných odtoků dešťových vod coby sedi-
mentační zařízení a pro zadržení lehkých kapalin v případě 
havárie za suchého počasí. Obzvláště vhodné k použití při 
stísněných prostorových podmínkách při novém projekto-
vání a k dodatečné instalaci do stávajícího systému.

Připojitelná plocha
do 3 650 m2
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Stísněný prostor: nad zemí Stísněný prostor: pod zemí
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Dešťová voda je naší kompetencí

Dešťová voda dopadá na silnice, veřejná 
prostranství, střechy, letiště, stadiony a 
celou řadu dalších zpevněných ploch. 
Všude tam, kde ji nelze čistit, 
shromažďovat a odvádět přirozeným 
způsobem, začíná náš úkol: vytvořit 
přirozený koloběh vody tam, kde byl 
přerušen, a zajistit ekonomicky 
i ekologicky smysluplný návrat vody do 
přírody.

My, zaměstnanci společnosti 
FRÄNKISCHE, se hospodařením 
s dešťovou vodou a odvodňováním 
dopravních komunikací zabýváme již 
více než 30 let. Dnes víme, že každý úkol 
související s dešťovou vodou vyžaduje 
komplexní systémové myšlení. 

Naše řešení se vyznačují: 

n 100% spolehlivostí všech 
použitých dílů na fyzické, funkční 
a systematické úrovni,

n 100% kompatibilitou všech dílů a 
systémů ve funkčním řetězci,

n dlouhou životností a velmi 
nenáročnou a snadnou údržbou 
ve všech funkčních oblastech.

4 úkoly – 1 řešení

TRANSPORT

ČIŠTĚNÍ
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Dešťová voda je naší kompetencí

Pracujeme na bázi poskytování 
komplexních servisních služeb, to 
znamená, že v případě potřeby jsme 
schopni dodat všechny systémové 
komponenty včetně všech předřazených 
a navazujících kroků od jednoho výrobce. 

Díky tomu dosahujeme vysoké 
efektivity při realizaci celého projektu a 
navíc zaručujeme ekonomicky 
výhodnou údržbu zařízení. V centru 
zájmu naší firmy je přitom bezpečnost 
investic našich zákazníků.

V praxi naše odvodňovací systémy vždy 
splňují čtyři základní úkoly při zacházení 
s dešťovou vodou:

n transport
n čištění
n akumulace
n odvádění (příp. regulovaný odtok) 

V závislosti na specifických rámcových 
podmínkách projektu přitom 
kombinujeme naše vzájemně sladěné 
produktové komponenty do jednoho 
kompletního zařízení. Poskytujeme tak 
integrované systémové řešení pro vámi 
požadovanou variantu odvodnění. 
Dbáme přitom úzkostlivě na splnění 
všech veřejnoprávních požadavků 
v souladu s potřebami provozovatele. 
Výsledkem je tak obnovení přirozeného 
koloběhu vody. 

AKUMULACE

ODVÁDĚNÍ
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S kořeny v Königsbergu v Německu,

úspěšná po celém světě!

Naše zastoupení v Americe:

Anderson, USA

Guanajuato, Mexiko

Naše zastoupení v Africe: 

Ben Arous, Tunisko

Casablanca, MarokoNaše zastoupení v Asii:

Anting/Šanghaj, Čína

Hangzhou, Čína

Changshu, Čína

Pune, Indie

Společnost FRÄNKISCHE je inovativní, 
středně velký rodinný podnik zaměřený 
na růst a lídr v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje trubek, šachet a systémových 
komponent z plastu a poskytuje řešení 
pro pozemní stavitelství, inženýrské 
stavitelství, automobilový průmysl a 
průmysl vůbec. 

Na celém světě momentálně zaměst-
náváme přibližně 4 200 zaměstnanců. 

Dlouholeté odborné zkušenosti ve 
zpracování plastů dokáží naši zákazníci 
ocenit stejně tak, jako odborné kvality 
a poradenství a velké spektrum sorti-
mentu našich výrobků.

Rodinný podnik byl založen v roce 1906 
a dnes jej ve třetí generaci řídí Otto 
Kirchner. Podnik je po celém světě  
zastoupen svými výrobními závody a 
prodejními kancelářemi. Tato blízkost 

k zákazníkům nám poskytuje možnost 
vyvíjet výrobky a řešení, které jsou 
zcela přizpůsobeny jejich potřebám. 
Zákazníci a jejich požadavky na výrobky 
stojí zcela v popředí našeho zájmu.

FRÄNKISCHE – váš partner pro kom-
plexní a technicky náročné úkoly.

Naše zastoupení v Evropě:

Königsberg, Německo (hlavní sídlo) 

Bückeburg, Německo

Schwarzheide, Německo

Okříšky, Česká republika

St.-Leonards-on-Sea, Velká Británie

Moskva, Rusko

Yeles/Toledo, Španělsko

Torcy-le-Grand, Francie

Ebersbach/Fils, Německo

Mönchaltorf, Švýcarsko

Milán, Itálie

Istanbul, Turecko

Cluj, Rumunsko

Wels, Rakousko


