MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ

Stírané válcové síto SVS
Stírané válcové síto (SVS) je zaøízení pro kontinuální odluèování hrubších
nerozpuštìných látek z odpadních vod rùzného charakteru.
Filtraèním mediem je síto opatøené tvarovanými otvory (kruhové, podélné, ètvercové).
Zneèištìná voda, pøicházející vstupním hrdlem, prochází i s neèistotami menšími než otvory
v sítu gravitací pod síto. Zachycené látky jsou vyhrnovány lištou nebo kartáèem
s mechanickým pohonem pøes boèní hranu síta. Proti rozstøiku
vody je síto opatøeno odklopným krytem; na pøání je možno dodat
bez krytu.

Technické údaje
Prùtoèné množství: Q
Velikost otvorù síta:
Pøíkon pohonu kartáèe:
Pracovní prostøedí:
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0,5÷20 ls
1,2÷5 mm (dle pøání zákazníka)
0,18 kW / 380V (400V) / 50Hz
a) vnitøní
b) vnìjší pro teplotu -20 až +50°C
s topným systémem o pøíkonu
0,4 až 0,7 kW/ 220V/ 50 Hz

Jiné rozsahy parametrù je nutno projednat s výrobcem.

Oznaèení výrobku: SVS R×L
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Pro optimální zaèlenìní
stíraného válcového síta do technologické èásti ÈOV nabízí firma
FONTANA R, s.r.o. konzultace
a technickou pomoc jako
bezplatnou službu zákazníkùm.
Servis do 24 (48) hodin.

h

SVS sestává ze žlabu,
na kterém je upevnìn dìrovaný
plech nebo síto tvaru válcové
plochy. Vyhrnování zachy-cených
látek zajiš•uje rotaèní èást, která se
skládá ze dvou ramen s kartáèi
upevnìných na høídeli. Pohon
høídele je odvozen od elektropøevodovky.

Pozn.: Rozsah prùtokù uvedených
v tabulce je závislý na velikosti volné
plochy dìrovaného síta, která
je odvozena od rozmìrù a rozteèe
otvorù.

L

Pro venkovní umístìní je SVS
vybaveno dvoupláš•ovým krytem
s vestavìným topným tìlesem.
Souèástí temperovaného provedení
je termostat, umožòující zapnutí
topného systému pøi minusových
teplotách.

PØÍTOK
ODPADNÍ VODY

Rozmìrová øada:
RxL
250x 750
250x1000
500x 750
500x1000

A
270
270
520
520

B
C
680 640
680 640
1180 1170
1180 1170

E
DN65; P N10
DN80; P N10
DN100; PN10
DN125; PN10

F
1050
1300
1050
1300

h
120
120
200
200
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kW G (kg) Q (ls )
70
4
85
6
0,18
130 8 ÷ 10
150 12 ÷ 20

Jiné rozmìry po dohodì s výrobcem.
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