Instalacja do podnoszenia ścieków
z systemem STRATE
Obszar zastosowania:
• duża wydajność instalacji przy
niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce
- instalację montuje się bezpośrednio
przy ściance studzienki
- dzięki temu możliwość wykorzystania
studzienek o mniejszej średnicy
• większe budynki, zakłady przemysłowe,
pojedyncze ulice

•

•
•

obiekty, których nie można
odwodnić przy wykorzystaniu
naturalnego spadku
ochrona przed uszkodzeniami
powodowanymi przez podpiętrzanie
obiekty infrastrukturalne, takie jak
porty lotnicze, parki przemysłowe,
metro, itp.

do
1000 EW

Zakres dostawy:

Dane techniczne
3

Wydajność instalacji:

20 m /h – ok. 1000 EW

Wysokość podnoszenia:

do ok. 70 m słupa wody

• zbiornik z dwiema komorami do
gromadzenia substancji stałych
• dwie pompy wirnikowe i silniki zgodnie
z charakterystyką typu i punktem
znamionowym pracy
• cztery zasuwy odcinające pomp
• dwie klapy zwrotne AWASTOP DN 100 K
• łuk 180° z odnogą DN 100
• dwie zasuwy zamykające rury tłoczącej
DN 100
• układ pomiaru poziomu

Dopuszczalna wielkość
100 mm
substancji w stanie stałym:
Wymiary zbiornika:

R = 890 mm, H = 1250 mm

Pojemność zbiornika:

0,65 m3

Potrzebne miejsce:

Ø 2000 mm

Ciężar:

ok. 525 kg

Otwór montażowy:

1500 mm x 1200 mm

Wysokość dopływu:

1000 mm

Przyłącze na dopływie:

kołnierz DN 200

Przyłącze rury tłoczącej:

kołnierz DN 100 PN 10

Wentylacja i
odpowietrzanie:

DN 65 lub DN 70

Akcesoria:

Materiały
Zbiornik:

S235JR (St37-2)

Pompa:

EN-GJL-250 (GG25),
EN-GJL-400-15 (GGG4-0)

Powłoka / ochrona
antykorozyjna:

powłoka dwuskładnikowa na bazie
żywicy epoksydowej, DB 601,
zielona

Przyłącza elektryczne:

230/400V, 50 Hz, 400/690V, 50 Hz

Moc silnika:

IP 67 1,50 kW, 2,20 kW, 3,00 kW 1500 obr./min
IP 67 3,00 kW- 3000 obr./min
IP 55 6,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0
kW,15,0 kW, 18,5 kW- 3000
obr./min

• sterowanie pompy
• przewód rurowy z kołnierzami
redukującymi i przejściowymi wewnątrz
budowli
• systemy alarmowo-kontrolne – patrz
sterowanie
• indukcyjny pomiar ilości
• agregaty zasilania awaryjnego
• systemy wentylacji przewodu
tłoczącego STRATE
• studzienka STRATE-AWALIFT
• budynek roboczy STRATE
• montaż i konserwacja STRATE
• zawory wentylacyjne i odpowietrzające
STRATE
• przyłącze elektryczne
• akcesoria specjalne wg Państwa
wymagań

Krzywa charakterystyki pompy
Minimalna wydajność pompy zgodnie z
DIN 1986 = 20 m3/h przy przewodzie
tłoczącym DN 100. Większe wysokości
tłoczenia na zamówienie.

Inny punkt
znamionowy pracy na
zamówienie.
Wykorzystanie pomp
serii STM 65/80.
Wirniki
dopasowywane do
danego punktu
znamionowego
pracy.

Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.

Pokrywa studzienki Ø800
można po niej chodzić, szczelna dla
powierzchniowej wody opadowej

Wentylator rury

Pompa głębinowa STRATE
Wentylacja zbiornika
Wentylacja studzienki

Przewód tłoczny

Dopływ DN200

Rura na przewody

Drabinka
z uchwytami
Prawa autorskie zgodnie z normą DIN 34
Skala:

Propozycja montażu: AWALIFT 1/2 penta
w STUDZIENCE AWALIFT 2000, montaż do stanu gotowości eksploatacyjnej

Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.

Przewód tłoczny
DN100

Pompa wirnikowa
STM65/80

Wentylacja zbiornika

Dopływ
DN200

Pomiar poziomu

Rysunki wymiarowe do pobrania ze strony
www.strate.com w postaci plików dwg / dxf

Prawa autorskie zgodnie z normą DIN 34
Skala:

Rysunek wymiarowy: AWALIFT 1/2 penta

Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.

