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Vážení obchodní partneři, 

v tomto čísle našeho bulletinu se zaměříme na další náležitosti týkající se záložky – 

Nástěnka v portálu ENCELADUS. 

V první řadě si připomeneme záložku jako celek, následně budeme mluvit podrobněji 

o zbývajících třech přehledových ukazatelích, a to: 

- ČOV v náběhu 

- Nedokončený servis 

- Nekomunikující ČOV 

Záložka – Nástěnka se zobrazí ihned po přihlášení. Nástěnka přináší základní přehled 

o stavu obecní soustavy domovních čistíren (dále jen „DČOV“) ve vaší obci jako celku, viz 

Obr. 1. Zobrazuje souhrnný grafický přehled zdůrazňující nestandardní nebo chybové 

stavy. DČOV spadající do těchto dvou kategorií si zaslouží pozornost. Měli bychom zjistit, 

co je důvodem tohoto stavu. Dle stanovených hodnot jsou určeny základní stavy, ve 

kterých se DČOV mohou v jednotlivých podoblastech nacházet, a to: 

 Hodnota doposud nezjištěna  Nestandardní hodnota (upozornění) 

 Hodnota odečtena (výchozí stav)  Chybová hodnota (varování) 

 Normální (žádoucí) hodnota  Kritická hodnota 
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Obr. 1 Záložka - Nástěnka 

Nyní se podrobněji zaměříme na další tři přehledové ukazatele, a to „ČOV v náběhu“, 

„nedokončený servis“ a „nekomunikující ČOV“.  

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu ČOV v režimu náběhu (START). ČOV 

jsou zapnuty v režimu podporujícím růst (obnovu) aktivního kalu. Po tuto dobu mohou 

čidla přechodně signalizovat nestandardní hodnoty. Režim náběhu bude ukončen 

automaticky, do řízení ČOV není nutné jakkoli zasahovat. 

V případě odkalení ČOV je potřeba přepnout čističku do režimu START a cca po 3 týdnech 

a vizuální kontrole ji pak přepnout do režimu STANDARD. 

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu probíhajících (nedokončených) 

servisních zásahů ČOV. Na řídicí jednotce ČOV byl detekován přístup servisního technika. 

Je nutné, aby technik dokončil záznam v Provozním deníku. V záznamu byl „Stav ČOV 

po servisním zásahu“ označen jako nevyhovující - např. je nutný vývoz kalu, 

oprava/výměna některých komponent a pozdější dokončení záznamu. 

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu ČOV, u kterých byl zaznamenán 

výpadek monitoringu. Jedná se o řídicí jednotky ČOV, které více než 1 den nekomunikují 

se servery systému Enceladus, tzn. monitoring ČOV není zabezpečen. ČOV jsou vypnuty ze 

sítě NN (např. shozený jistič / proudový chránič), nebo jsou problémy s přenosem dat v síti 

(pokud přetrvávají, kontaktujte prosím servisní organizaci). 
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Neváhejte se na nás a naše kolegy kdykoliv obrátit s žádostí o radu či technickou 

podporu, která Vám pomůže vyřešit problém, se kterým se právě potýkáte. 

Jsme tu pro Vás a je nám ctí Vám poskytovat naše služby.  

 

 

S úctou a přáním všeho dobrého 

 

 

 

 

Bc. Romana Železníková, MBA 

Provozní ředitelka 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

 

 


