6/3
TàOCZNIA ĝCIEKÓW Z POĝREDNIM SYSTEMEM
SEPARACJI SKRATEK
Agregat pompowy zbudowany na bazie stalowego zbiornika,
wyposaĪony w trzy zespoáy pomp wirnikowych z komorami do
poĞredniej separacji ciaá staáych oraz w armaturĊ i urządzenia
niezbĊdne do przepompowywania Ğcieków

Charakterystyka:
Ŷ táocznia AWALIFT 6/3 jest wyposaĪona
w urządzenia technologiczne oraz
sterowanie, przystosowane do pracy
w trybie automatycznym wraz
z systemem zdalnego nadzoru,

Ŷ zamontowane wewnątrz zbiornika
separatory - komory zaporowe czĊĞci
staáych, skutecznie chronią pompy
przed zapychaniem oraz eliminują
koniecznoĞü instalowania krat,

Ŷ szczelna instalacja eliminuje kontakt
Ğcieków z otoczeniem i związaną z tym
groĨbĊ korozji betonu w komorze,
likwiduje odory oraz zagroĪenie
wybuchowoĞcią, speániając wszelkie
kryteria ochrony Ğrodowiska,

Ŷ strumieĔ przepompowywanej cieczy
oczyszcza komory separatorów,
wypáukując z nich wczeĞniej
zatrzymane skratki, a nastĊpnie
przetáacza je do przewodu táocznego,
chroniąc równoczeĞnie klapy zwrotne
przed zablokowaniem,

Ŷ zastosowanie wielu wariantów
napĊdów oraz sposobu zaáączenia
pomp, umoĪliwia zmianĊ wydajnoĞci
táoczni oraz wysokoĞci podnoszenia
Ğcieków,
Ŷ táocznia wraz z metalowym zbiornikiem
do gromadzenia Ğcieków jest
przystosowana do zabudowy w suchej
komorze lub w innym obiekcie
budowlanym,

Ŷ system poĞredniej separacji czĊĞci
staáych umoĪliwia szeregowe áączenie
pomp i w konsekwencji podnoszenie
Ğcieków do wysokoĞci 130 mSW,
Ŷ poĞrednie oddzielenie skratek
zapobiega nadmiernemu zuĪyciu
pomp i armatury, wydáuĪa ĪywotnoĞü
urządzenia oraz obniĪa koszty
eksploatacyjne,
Ŷ konstrukcja urządzenia zapewnia
komfortowe i bezpieczne warunki
serwisowania i obsáugi.
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ĝcieki sanitarne,
przemysáowe oraz
ogólnospáawne

Zastosowanie:

3

WydajnoĞü
urządzenia:

250 m /h
*
12.000 RLM

ĝrednica
swobodnego
przelotu instalacji
wewnĊtrznej:

Ø 150 mm 1)

WysokoĞü
podnoszenia:

Do 130 mSW

Wymiary zbiornika
ØxH:

Ø 2.000 mm
x 2.500 mm

ObjĊtoĞü
zbiornika:

6,0 m

CiĊĪar:

ok. 2.300 kg

Powierzchnia pod
zabudowĊ:

5,0 m x 4,0 m
lub Ø 5,0 m

3

Otwór
technologiczny w
pokrywie komory:

2,2 m x 2,2 m

Przyáącze na
dopáywie Ğcieków:

Króciec koánierzowy
PN 10, DN 400

WysokoĞü
montaĪowa
przyáącza na
dopáywie:

HD = 1.900 mm

Przyáącze na
rurociągu
táocznym:

Záącze koánierzowe
PN 10, DN 200

Napowietrzanie
i odpowietrzanie:

Króciec dla rur
DA 160

Zespoáy pompowe:

wg doboru **

Przyáącze
elektryczne:

400V, 50 Hz lub inne
na zamówienie

StopieĔ ochrony:

IP 54

Moc napĊdów
elektrycznych:

wg potrzeb

* RLM – RównowaĪna Liczba MieszkaĔców
** WielkoĞü wirników i charakterystyka pomp jest
indywidualnie dobierana wg danych projektowych.

Materiaáy
St 37 – 2

Pompy:

GG 25

Pokrycie
zewnĊtrzne***:

Ochrona
antykorozyjna:

Farba gruntowa PERMATEX®
Farba zewnĊtrzna
poliuretanowa, kolor
zielony
Powáoka natryskowa
EGD/TPE

Inne materiaáy wg ĪyczeĔ Zamawiającego.
***

Táocznia AWALIFT 6/3 jest fabrycznie
zmontowanym, w peáni automatycznym
agregatem do przepompowania Ğcieków.
Urządzenie speánia warunki okreĞlone w
obowiązujących w Polsce przepisach oraz
wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczelny zbiornik jest wykonany z blachy
stalowej, zabezpieczonej powáoką
ochronną, odporną na media agresywne.
Relatywnie maáa pojemnoĞü zbiornika
wymusza krótki cykl pracy i czĊste
zaáączanie siĊ pomp, co skraca czas
przetrzymywania Ğcieków i ogranicza
moĪliwoĞü ich zagniwania.
Opracowany przez STRATE system
wewnĊtrznej separacji czĊĞci staáych,
z wykorzystaniem komór do oddzielania
skratek, zapewnia bezawaryjną pracĊ
wielokanaáowych pomp wirnikowych oraz
optymalne zuĪycie energii. Zastosowany
system zapobiega ponadto tworzeniu siĊ
wewnątrz zbiornika tzw. koĪucha,
nadmiernemu osadzaniu siĊ táuszczu oraz
zaleganiu cząstek páywających.

równowaĪne z powáoką EKB.

Z uwagi na szczelnoĞü instalacji zabudowa
táoczni nie wymaga stosowania stref
ochronnych.

Zakres dostaw
Standardowa kompletacja táoczni AWALIFT
6/3 obejmuje nastĊpujące zespoáy:
Ŷ 1 zbiornik z trzema wbudowanymi
separatorami skratek,
Ŷ 3 zespoáy pomp typu ST 125 lub ST 200,
kaĪdy wyposaĪony w 2 zasuwy
odcinające,
Ŷ 3 klapy zwrotne koánierzowe AWASTOP
1)
PN 10, DN 200
Ŷ 3 zasuwy koánierzowe odcinające
1)
PN 10, DN 200 do montaĪu na
rurociągu táocznym,
Ŷ 1 kolektor táoczny PN10, DN150/DN200

Ŷ 1 szafa sterownicza (IP54).

WyposaĪenie dodatkowe

Przekrój instalacji wewnĊtrznej - Ø 150 1)
umoĪliwia bezproblemowe przetáaczanie
skratek o wzglĊdnie duĪych gabarytach.

Ŷ przepáywomierz indukcyjny do pomiaru
iloĞci przetáaczanych Ğcieków,

Zainstalowane klapy zwrotne AWASTOP
posiadają caákowicie wolny przelot i dziĊki
czyszczeniu w strumieniu Ğcieków nie
ulegają zablokowaniu.
Konstrukcja agregatu pozwala na áatwy
dostĊp do wszystkich elementów
wyposaĪenia instalacji oraz stwarza
bezpieczne i komfortowe warunki kontroli
i serwisowania.

Zakres zastosowaĔ
Táocznia AWALIFT 6/3 jest stosowana dla
miejscowoĞci do 12.500 mieszkaĔców,
w sytuacji braku technicznego lub
ekonomicznego uzasadnienia budowy
kanalizacji grawitacyjnej. Táocznie AWALIFT

1)

Ŷ 1 czujnik poziomu cieczy w zbiorniku
táoczni ze stycznikiem alarmowym,

Sterowany elektronicznie ukáad
przemiennego lub równolegáego zaáączania
pomp gwarantuje niezakáócony cykl pracy
przepompowni w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych.

Ŷ koánierzowe ksztaátki redukcyjne,
do montaĪu rurociągu na dopáywie
Ŷ zasuwa odcinająca dopáyw Ğcieków,

Ŷ zawory na- i odpowietrzające, systemy
napowietrzania Ğcieków AWA aerob,
Ŷ bezprzewodowy (GSM), radiowy lub
telefoniczny system zdalnego nadzoru
nad pracą przepompowni,
Ŷ czujniki antywáamaniowe oraz systemy
alarmowe,
Ŷ pompa zatapialna do odwodnienia
komory przepompowni,
Ŷ wyposaĪenie komory: pokrywa wáazu,
drabina, szczelne przejĞcia dla rur, itp.
Dodatkowe wyposaĪenie kompletowane jest
wg ĪyczeĔ Zamawiającego.
1)

Ğrednica przewodów i armatury jest dobierana
na podstawie obliczeĔ hydraulicznych

Zakres pracy pomp
80

Zbiornik:

mogą byü ponadto wykorzystywane jako
poĞrednie przepompownie tranzytowe.

Opis urządzenia
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Táocznia AWALIFT 6/3 wyposaĪona jest w pompy ST 125 lub ST 200. WielkoĞü wirników oraz moc
napĊdów dobierane są indywidualnie wg danych projektowych.
Istnieje moĪliwoĞü doboru pomp o charakterystyce poza obszarem wykresu. Uzyskanie podnoszenia
Ğcieków do 130 mSW jest moĪliwe poprzez szeregowe poáączenie dwóch pomp.
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