SEPARACE A PRANÍ PÍSKU

Praèka písku - PP
Praèka písku je samostatné zaøízení urèené k intenzivnímu propírání písku a k odstraòování
vìtšinového podílu organických
látek v písku pøítomných.
Zaèleòuje se jako další navaTechnické údaje
zující stupeò za separátor písku.
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Výkon: Q
do 0,4 ls (=1,5 m h ) vypraného písku

Hydrosmìs z lapáku písku
je nejprve èerpána do separátoru
písku. Zde dochází
k prvnímu
hrubšímu oddìlení písku od
ostatní tuhé fáze. Následující
vyprání ho zbaví témìø veškerého zbytkového podílu organických látek. Napojení praèky
písku na separátor øeší výrobce
jako souèást dodávky po obdržení dispozièního uspoøádání
obou výrobkù.

Úèinnost separace písku
od organických látek :

97 - 98 %

(velikost zrn pí sku > 0,2mm)

Spotøeba prací vody:
Prùmìr vyhrnovacího
šneku: φ D
Pøíkony:

Doba jednoho cyklu:
Pracovní prostøedí:

1 ls-1 prací vody pøi 0,3 MPa,
po dobu cca 15 minut (1 cyklus)
250 mm
vyhrnovací šnek 0,75 kW/ 400 V/ 50 Hz
praní 1,1 kW/ 400 V/ 50 Hz
elektromagnetický ventil 34 VA, 230 V
doba èerpání hydrosmìsi +
+ cca 15 minut prací voda
a) vnitøní
b) vnìjší pro teplotu -20 až +50 °C
s topným systémem o pøíkonu
1,54 až 2,0 kW/ 220 V/ 50 Hz

Jiné rozsahy parametrù je nutno projednat s výrobcem.

Oznaèení výrobku: PP φD x Q
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Praèka písku (PP)
Praèka písku (PP) v tandemu se separátorem písku (SP)
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ZARÍZENÍ
PRO CISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD

Praèka písku je nádoba s úèelovou vnitøní vestavbou, míchacím a vyhrnovacím
mechanismem, pøívodem a odvodem prací vody. Zneèištìný písek je mícháním udržován
ve víøivé vrstvì, kde dochází k oddìlování èástic písku od organických podílù. Pøi tomto
procesu je využíváno gravitaèních a víøivých sil, pøièemž se hmotnostnì rozdílné èástice
odluèují a soustøeïují do opaèných prostorù. Organické podíly s prací vodou jsou odtahovány
do pøepadu, èástice propraného písku jsou po usazení vynášeny vyhrnovacím šnekem
k výstupnímu otvoru. Celý cyklus praní a vyhrnování je øízen rozvádìèem s možností
nastavení dílèích úkonù.
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Podmínkou správného zaèlenìní praèky písku do èistírenského procesu je zavedení
pøepadu do kanálu za lapák písku, aby odlouèená voda s organickými látkami smìøovala
do usazováku nebo biologické èásti ÈOV.
Praèka písku je vyrobena z nerezových ocelí, šnekovnice a kluzné lišty z uhlíkové oceli
o vyšší pevnosti.
Zaøízení je urèeno do prostøedí vnitøního i venkovního. Pro venkovní prostøedí je praèka
vybavena dvojitým zatepleným pláštìm s elektrickým vytápìním.
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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