Hrubá, plechová nádrž,
pozinkovaná za tepla na
zachytávanie kalu.

Zvláštna pumpa
Elektrický panel s
dávkovania flokulantu. pracovným terminálom
touch-screen na
riadenie a kontrolu
zariadenia.

Kalolis so
súčasným
otváraním s
odkvapkávacou
vaničkou z ocele
inox. Koľajničky, na
ktorých sa kĺžu
platničky sú
chrómované a
rektifikované.

Výsledok
dehydratácie.
Suchý kal sa
zachytáva v
príslušnom
kontajneri.

Informácie
Aké problémy vyrieši zariadenie minicompact 500?
•
Prispôsobenie sa právnym predpisom o životnom prostredí. Water
Engineering vystavuje účelné osvedčenia k preukázaniu v prípade inšpekcií
kompetentných úradných mocí.
•
Recyklácia priemyselnej vody v množstve rovnom 70% použitej vody.
Umožňuje vysoké ekonomické úspory. Ak máme na mysli časové obdobie
jedného pracovného roka, spotreba vody a zároveň jej cena je veľmi vysoká
(napr. jedna bežná mostová píla a leštička spotrebujú pri práci približne 100 [l/min]
odkalenej vody. Ak berieme do úvahy použitie strojov na 50%, teda ak v
skutočnosti pracujú iba 12 dní z 25 každý mesiac, 8 hodín denne, teda celková
spotreba vody počas celého roka je [l] 5.760.000 !!
•
Dehydratácia kalu až na 75%. To znamená, že kalolis so všetkými svojimi
mechanizmami a automatizmami umožňuje dehydratáciu kalu rovnú 75%, čo
zodpovedá 25% zvyšnej vlhkosti kalu. To znamená, že kal je na dotyk suchý. Toto
je jedna z podmienok stanovených v právnych predpisoch (zvyšky spracovania
nesmú byť “kalovité”).
•
Ekonomická úspora pri likvidácií kalu. Kal sa uceluje kalolisom vo
forme panelov priemernej veľkosti [mm] 300x300. Kal sa zachytáva v príslušnom
kontajneri na kal (na požiadanie) s zdvižnými háčikmi na dvíhanie pomocou
žeriava alebo vysokozdvižného vozíka. Kontajner má otváracie pákové dno,, ktoré
umožňuje vykladanie kalu. Tým, že je kal dehydrovaný, má nižšiu hmotnosť a aj
doprava pri jeho likvidácií je oveľa lacnejšia (lebo sú ľahšie).

Aké zvlášne výhody umožňuje zariadenie minicompact 500?
•
Malé priestorové rozmery. Škála zariadení volaných COMPACT, je
charakterizovaná svojou kompaktnosťou. Táto vlastnosť je bezpochybne veľmi
dôležitá hlavne v malých a stredných podnikoch, ktoré majú k dispozícií limitované
priestory.
•
Celistvá konštrukcia. Škála našich zariadení volaných COMPACT, je
charakterizovaná tým, že sú monoblokové. To znamená, že na základovom
podstavci sú nainštalované všetky časti, ktoré umožňujú správnu funkčnosť
zariadenia. Táto vlastnosť umožňuje jednoduchú a lacnú montáž. Z tohto dôvodu
montáž predstavuje iba položenie základového podstavca so všetkými doplnkami
na jednoducho vyrovnaný povrch. Po vykonaní všetkých spojení je stroj
pripravený na prácu. To, že zariadenie je monoblokové, umožňuje jeho prípadné
premiestnenie na iné miesto bez ďalších nákladov alebo nákladov za kotvenie.
•
Údržba znížená na minimum. Celá škála zariadení COMPACT je
vyrobená z maximálne kvalitných materiálov a s dlhou trvácnosťou. Všetky časti,
ktoré to vyžadujú sú spracované pomocou strojov s presnými nástrojmi. Toto bolo
zabezpečené už vo fáze projektovania, aby sa minimalizovali zásahy mechanickej
údržby. Bežná údržba predstavuje výmenu filtračného plátna 2 razy do roka.
•
Bezpečnosť. Stroj dodávaný s vyhlásením CE o bezpečnosti pracovníka.
To znamená, že stroj zahrňuje pevné a pohyblivé ochranné prvky z ocele inox,
pohotovostné tlačidlá, bezpečnostné senzory a bezpečnostnú lampu multicolor
•
Automatickosť. Stroj je vybavený priemyselným PLC (kontrolný panel) a
LCD (pracovný terminál), ktorý umožňuje funkčnosť stroja v ručnom a aj

automatickom režime. Tento automatický režim je veľmi dôležitý nakoľko
umožňuje priebeh procesu odkalovania vody a dehydratácie kalu úpne nezávisle
od pracovníka. Tým, že hovoríme o stroji, ktorý neprodukuje), teda o obslužnom
stroji, je dôležité, aby tento stroj nevyžadoval prítomnosť pracovníka. To by
nepriamo zvýšilo náklady za riadenie stroja.
Diaľková asistencia. Je jasné, že zariadenie na spracovanie priemyselnej vody
musí nepretržite fungovať pre lešie zásobovanie reťaze transformácie kameňa. Vznik
udalostí, ktoré zapríčiňujú stop (čiastočné alebo celkové zastavenie stroja), je veľmi
škodlivý a finančne náročný. Je taktiež jasné, že musíme počítať s tým, že v
niektorých prípadoch môže mať stroj problémy alebo chybné fungovanie. Aby sa
vyhlo tomu, že stroj (a tým celá výrobná reťaz) ostane nefunkčný na dlhé časové
obdobia, kým sa mu dostane príslušná údržba,je stroj vybavený Modemom, ktorý
umožňuje diagnostiku stroja priamo z technických priestorov výrobcu. Vďaka tomuto
mechanizmu

•
Dokáže výrobca odhaliť príčinu chybnej funkčnosti vo veľmi krátkom čase.
Spojenie je vykonané cez telefónne zdvojenie.
•
Čistota okolitého prostredia. Ak sa dodržiavajú všetky pokyny a kúpia
niektoré doplnky (napr. kontajner na kal) prostredie okolo zariadenia ostane suché
a čisté. Každý z nás pracuje lepšie v suchom a čistom prostredí! Nezabudnite, že
aj prípadní kontrolóri si to všimnú a určite ocenia tento fakt…
•
Obmedzené zvukové emisie. Zvukové emisie počas spracovania sú
obmedzené na minimum. Maximálny hluk je v momente, keď sa aktivuje klepáč,
ktorý umožňuje oddelenie kalových kvádrov z platničiek. Táto operácie ale trvá iba
10 [sec]. Táto vlastnosť umožňuje inštaláciu zariadenia vonku ale aj vnútri (ak to
dovoľuje výška dielne).
•
Technická dokumentácia a manuály. Aby sa umožnila konečnému
užívateľovi úplná kontrola stroja a jeho funkcií, Water Engineering upravil návody
na použitie a údržbu do veľmi podrobnej podoby. Obsahujú informácie o stroji,
funkciách, nebezpečenstvách, bezpečnosti, údržbe a veľa iného. Zvyčajne
poskytujeme návod na použitie po kúpe stroja.
•
Proces odkalovania vody a dehydratácie kalu je známy fyzicko-mechanický
proces. V tomto kontexte sme nič nevymysleli, ale aplikovali sme ho na naše
stroje.
Predošlý popis, spolu s priloženým, podrobným, predajným návrhom umožňuje
všeobecný náhľad do problematiky týkajúcej sa spracovania priemyselných vôd a
jej riešenia. V prípade potreby ďalších vyjasnení neváhajte, kontaktujte našu
technickú kanceláriu.
Technický popis jednotlivých častí zariadenia:

•

ODKALOVACIE ZARIADENIE COMPACT CH500
Vyrobené z oceľového, pozinkovaného plechu za tepla zložené z:
 Základy obsahujúce podpornú platňu na doplnky
 Podporné nožičky
 Vrchný valec
 Zvon na zastavenie toku vody
 Vypúšťacie potrubie
 Nasávacie potrubie špinavej vody s gumenými dverami s
prírubou

•

VYPÚŠŤANIE KALU
Zložené z:
 Ručná klapka DN100 s vnútornou skrutkou
 Hrdlový ventil typu VM100
Technické údaje o ventile
Popis
Ø priechod
Obruba
Hrdlo

jednotka
[mm]
[typ]
[materiál]

hodnota
100
DN100 PN10
Polyuretánová guma

•

ZÁSOBOVANIE STLAČENÝM VZDUCHOM
Zložené z:
 Elektroventil 2/2 ¼” N.C.
 Elektroventil 3/2 N.A. ¼” s doplnkami
 Elektroventil 3/2 N.C. ¼” elektropneumatický
 Presostat XML-A020A2S11
 Regulačný filter FR 1/42 ST-TP
 Maznica L ¼” ST

•

DVÍHANIE ODPADOVÝCH VÔD
Zložené z:
 Ponorná pumpa MC30 s nasledujúcimi vlastnosťami:
Technické údaje o ponornej pumpe:

Popis
Prietok
Výtlačná výška
Výkon motora
Napätie
Frekvencia
Prítok

jednotka
[l/min]
[m]
[Kw]
[V]
[Hz]
[palce]

hodnota
100-1100
22-2
2.2-2P
380
50
2½

Pumpa je dodaná spolu s plavákovým indikátorom hladiny typu T80/5

•

CENTRÁLA PRÍPRAVY A DÁVKOVANIA POLYELEKTROLYTU
Zložené z:
 Polyetylénová nádrž [l] 520
 Pomalá elektro miešačka s ramenom a vrtuľou vyrobená z ocele
inox. Výkon motora [Kw] 0.18 4P [V] 220/380, [Hz] 50.
 Dávkovacia elektropumpa s nasledujúcimi vlastnosťami:
Technické údaje dávkovacej pumpy:
Popis
Prietok
Tlak
Výkon motora
Napätie
Frekvencia

•

jednotka
[l/h]
[Bar]
[Kw]
[V]
[Hz]

hodnota
0-200
3
0.18
220/380
50

UKLADANIE KALU A ZÁSOBOVANIE KALOLISU
Zložené z:
 Nádrž na zachytávanie kalu s kapacitou [mc] 0.8 zahrňujúca
miešačku a hladinové sondy
 Pneumatická pumpa ARO typ 666172-3EB na zásobovanie
kalolisu s nasledujúcimi vlastnosťami:
Technické údaje pumpy zásobujúcej kalolis:
Popis
Membrána
Membrána
Telo
Systém antipreťaženia
Ø nasávací a prítokový
otvor

u.m.
[typ]
[materiál]
[materiál]
[]
[palce]

valore
dvojitá
neoprénová
liatina
áno
1 ½”

 Guľový pneumatický ventil [palce] 1”
 Elektroventil 5/2 [pollici] ¼” dvojstavové napätie [V] 24,
frekvencia [Hz] 50
•

KALOLIS
 Automatický kalolis typu AS300/8P so súčasným otváraním
zložený z:

Mohutná štruktúra z elektrozvarovej ocele pozinkovaná za
tepla

podstavce na podporu hlavíc

komorové platne týchto rozmerov [mm] 300x300 hrúbka
50, každá s kapacitou [l] 3

filtračné plátna rilsan


pneumatický klepáč platní aktivovaný elektroventilom 3/2
NC ¼”

otvárací/zatvárací valec filtračného balíčka

zberací kanálik za ocele inox, obsahujúci kontrolnú sondu
na konci cyklu

ochranný, otvárací, plechový kryt na kontrolu a čistenie

Pracovný tlak [Bar] 5
•

OVLÁDANIE A KONTROLA NAINŠTALOVANÝCH ZARIADENÍ
Zložená z:
 elektrický panel ovládania a kontroly (AUT/MAN) všetkých
nainštalovaných zariadení. Panel obsahuje PLC a digitálne
zobrazenie. Il PLC riadi nasledujúce zariadenia:

asynchrónne motory

presostaty jednej škály

indikátor hladiny ON/OFF ponornej pumpy

mechanický koncový doraz

kontrola hladiny

elektroventilyl


Napätie motorov [V] 220/380- [Hz] 50, Napätie aux [V] 24[Hz] 50

Doplnky na požiadanie
kód
popis
obrázok
poznámky
M-2
• CENTRÁLA VÝROBY STLAČENÉHO VZDUCHU
Zložená z:
 Tlmená centrála CS 55T DGM s nasledujúcimi technickými vlastnosťami:
Popis
jednot.
hodnota
Výkon
[Kw]
4
Nasávaný
[l]
626
vzduch
Tlak
[Bar]
10



Vertikálna nádrž SV 300 DGM

Zvyčajne už klient vlastní svoju centrálu a zatiaľ by nemala byť nutná.
M-3
• ZBER DEHYDROVANÉHO KALU
Zložená z:
 Kontajner [mc] 0.87 sklápací a dvíhací. Je vybavený
umiestnením pre vidlice vysokozdvižného vozíka na prevoz a tým, že
je sklápací, uľahčuje operácie vykladania kalu.

Kontajner vyvinutý pre ľahší proces vykladania kalu.
M-4
• STANICA PRÍPRAVY A DÁVKOVANIA TEKUTÉHO CHEMICKÉHO ČINIDLA
NA UMELÝ KAMEŇ-ENGINEERED STONE (kombinované materiály)

Je nutný v prípade, že klient spracuváva kompozitné (kombinované) materiály.
M-5
• OCHRANA PONORNEJ PUMPY(proti makroskopickým látkam)

Zabraňuje nasávaniu makroskopických látok pumpou, čo jej môže spôsobiť
problémy. Klient môže dať prednosť vlastnému vykonaniu danej ochrany.

Nákres

