DOPRAVA, LISOVÁNÍ A PRANÍ SHRABKÙ

Lis na shrabky s promýváním - LSP
Zaøízení je urèeno pro promývání, odvodnìní a zhutnìní shrabkù zachycených na èeslích
a k jejich dopravì do sbìrné nádoby. Uplatnìní nachází pøedevším v èistírnách odpadních vod
za úèelem snížení obsahu volné vody a organických látek ve shrabcích, èímž umožòuje hygienicky
pøijatelnìjší zpùsob jejich odvozu a skladování.
Variabilní øešení výtlaèného potrubí nabízí dopravu shrabkù v rùzných smìrech
a to i v omezených prostorách, popøípadì i mimo objekt.
Lisy na shrabky jsou dodávány ve dvou konstrukèních provedeních:
• s výtlaèným tvarovaným potrubím
• s odvodòovací komorou vestavìnou do výtlaèného potrubí
Volbu pøíslušného provedení stanoví výrobce po obdržení dispozice uspoøádání linky
„èesle- lis- kontejner“.

Technické údaje
Dopravované množství:
Prùmìr šneku: φ D
Délka násypky/výtlaku: L/Ld
Stupeò odvodnìní:
Pøíkon pohonu:
Pøívod promývací a ostøikové
vody (pøi chodu) :

CESKY ®
VYROBEK

3 -1

do 5 m h
200, 250, 330 mm
500; 750 a 1000/ 2000÷6000 mm
do 40% hmot.; 40÷60% objemovì
1,5÷4,0 kW/ 400 V/ 50 Hz
2xelektromagnetický ventil 3/4";
-1
0,8 ls pøi 0,5 MPa; 34 VA; 230 V

Jiné rozsahy parametrù je nutno projednat s výrobcem.

Oznaèení výrobku: LSP φDxL / Ld
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LSP sestává ze základového rámu, žlabu opatøeného násypnou èástí a výtlaènou komorou, tlaèného
šneku, výtlaèného potrubí, pøípadnì z odvodòovací komory. Èelo násypné èásti a odvodòovací komora
jsou vybaveny pøívodním potrubím tlakové vody.
Odvod prolisku s promývací vodou je zajištìn odtokovými hrdly φ90. Pohon tlaèného šneku je proveden
elektropøevodovkou.
Pro regulaci stupnì odvodnìní shrabkù, zejména u lisù s krátkým výtlaèným potrubím, mohou být lisy
vybaveny na konci potrubí regulaèní klapkou.
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* patametry L, Ld jsou upøesòovány pøi zakázkovém øízení
* Kotveno ocelovými hmoždinkami (6xφ18 vrtat bìhem montáže)

LSP a pøíslušenství jsou vyrobeny z nerezavìjcích ocelí, tlaèný šnek, základový rám a podpìrné dílce
pøipouštìjí použití uhlíkových ocelí s náležitou povrchovou úpravou. Pro øízení chodu LSP v závislosti na pøísunu
shrabkù se dodává elektrický rozvádìè. V tomto pøípadì jsou dodávány elektromagnetické ventily pro èasování
pøívodu promývací a ostøikové vody. Èetnost zapínání lisu je odvislá od množství shrabkù: (napø. pøi 60 l/den
postaèuje zapínání v 6÷8 hodinových intervalech, pøi dobì chodu lisu 10 minut).
Pro optimální zaèlenìní do technologické èásti ÈOV nabízí firma FONTANA R, s.r.o. konzultace
a technickou pomoc jako bezplatnou službu zákazníkùm. Servis do 24 (48) hodin.
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