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
Všeobecná schéma fungovania

Obrázok 1.f.1-schéma fungovania
KOMPONENTY
1.
2.
3.
4.
5.

Šachta odpadových vôd
Ponorná pumpa
Odkaľovač
Centrála prípravy a dávkovania polyelektrolytu
Pneumatický ventil vypúšťania kalu

6.
7.
8.
9.
10.

Centrála homogenizácie kalu
Pumpa zásobovania kalolisu
Kalolis
Elektrický panel
Nádrž na odkalenú vodu
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Aké problémy vyrieši zariadenie maxicompact 750?
Prispôsobenie sa právnym predpisom o životnom prostredí.
Recyklácia priemyselnej vody v množstve rovnom 70% použitej vody. Dehydratácia kalu
až na 75%.
Ekonomická úspora pri likvidácií kalu.

Aké zvlášne výhody umožňuje zariadenie maxicompact 750?
Malé priestorové rozmery.
Celistvá konštrukcia.
Údržba znížená na minimum.
Bezpečnosť.
Automatickosť.
Diaľková asistencia.
Čistota okolitého prostredia.
Obmedzené zvukové emisie.
Technická dokumentácia a manuály.

Popis štandardných zložiek vo výbave
ODKALOVACIE ZARIADENIE VODY A DEHYDRATÁCIE KALU VÝKON SPRACOVANIA 750 [l/min]

TYP

MAXI COMPACT 750
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Technický popis jednotlivých častí zariadenia:
a) Č. 1 Jednokanálová ponorná pumpa Mod. MC30, vhodná na priemyselné použitie s nasledujúcimi
vlastnosťami:
údaje
jednotka
hodnota
Prietok
[l/min]
750
Výtlačná výška
[m]
14
Výkon
[Kw]
2.2
b) Č.1 Ohybné spojovacie potrubie ponornej pumpy a odkaľovača.
c) Č.1 Ukazovateľ hladiny na automatické zastavenie ponornej pumpy.
d) Č.1 Ručný ventil regulácie prietoku do odkalovača.
e) Č.1 Lamelárny odkalovač MOD. CH 750 na spracovanie približne 750 [l/min] odpadovej vody, vyrobený
z oceľového plechu účelne vystuženého a tvarovaného, pozinkovaného za tepla, rozdeleného na dva
sektory pre ľahšiu prepravu s následným šraubovaním na mieste.
f) Č.1 Guľový, bezpečnostný ventil 1”1/2 G., laterálne umiestnený k vypúšťaciemu otvoru kalu z
odkalovača.

g) N°1 Automatické vypúšťanie kalu z kužeľa dekantátora zložené z:
a. Č.1 plochá ručná klapka PN 10 DN 100 s ručným koliečkom regulácie.
b. Č.1 pneumatický ventil typu DN100 PN10 úplne potiahnutý
vymeniteľnou gumovou rúčkou, zahrňujúci elektroventil na ovládanie
otvárania valca, 24 [V]-50 [Hz].
c. Č.1 elektrokompresor [Kw] 1,1, kapacita 24[ l ], zahrňujúci rozprašovač
a maznicu.
Č.1 Vypúšťacie potrubie DN 100 odpadových vôd z odkalovača.
h) Č.1 Nádrž na vyčistenú vodu z vystuženého plechu, pozinkovaného
za tepla, s kapacitou približne 2500 [l].
i) Č.2 Hladinové sondy umiestnené v nádrži na vyčistenú vodu na
automatické obnovenie hladiny vody.
j) Č.1 Elektroventil 1” G. na automatické obnovenie vody v nádrži na
vyčistenú vodu.
k) Č.1 nádrž na prípravu, zrenie a dávkovanie polyelektrolytu s
kapacitou približne 1000 [l], vyrobená z vystuženého oceľového
plechu, pozinkovaného za tepla.
l) Č.1 Rýchla elektromiešačka 0,75 [Kw] na prípravu polyelektrolytu.
m) Č.1 Alarmová sonda konca produkcie, nainštalovaná v nádrži polyelektrolytu.
n) Č.1 Ručný ventil na vstup vody z vonkajšej siete, použivanej na prípravu
polyelektrolytu.
o) Č.1 Dávkovacia, piestová elektropumpa Mod. RBCE62AAE95 z ocele inox,
striedavého prietoku (ručne), na dávkovanie polyelektrolytu do odpadových vôd z
odkalovača, s nasledujúcimi vlastnosťami:
údaju
jednotka
hodnota
Portata
[l/h]
0-250
prevalenza
[Bar]
7
Potenza
[Kw]
0.24
p) Č.1 Zberacia nádrž na kal z vystuženého oceľového plechu, pozinkovaného za tepla, s kapacitou približne
2500 [l]
q) Č.2 Hladinové sondy na automatickú kontrolu vypúšťania kalu z odkalovača.
r) Č.2 Hladinové sondy na automatickú kontrolu start-stop cyklu kalolisu.
s) N°1 Pomalá elektromiešačka 0,75 [Kw] na miešanie kalu.
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t) Č.1 Odstredivá pumpa zásobovania kalolisu, typ PEMO 403 AO/AB/AD, v
horizontálnom prevedení s dvojrýchlostným motorom a remeňovým
pohonom, s telesami a rotorom potiahnutými hrubou prírodnou gumou s
nasledujúcimi vlastnosťami:
údaje
jednotka
hodnota
Prietok
[l/min]
1500
Výtlačná výška
[m]
15
Výkon
[Kw]
11/5.5 2P/4P
Napätie
[V]
380
Frekvencia
[Hz]
50 –3ph

u) Č.1 Elektrický panel vyrobený podľa právnych predpisov CEI, ručná a
automatická kontrola a ovládanie zariadenia spracovania a recyklácie
odpadových vôd (380 [V]- 50 [Hz]-3 ph).

Č. 01 AUTOMATICKÝ KALOLIS SO SÚČASNÝM OTVÁRANÍM MOD. AS
630-8PAS
a) Č.1 Elektrozvarová, oceľová štruktúra, účelne opracovaná a natretá,
zahrňujúca č. 8 filtračných platní (Opracovanie štruktúry: pieskovanie a
dvojzložkový epoxidový náter).
b) Č.2 Podstavce na podporu hlavíc kalolisu.
c) Č.8 Komorových platní 630 x 630 [mm] z polypropylénu, každá jedna má
kapacitu [l] 13,6 s kohútikovým vypúšťaním ½” G.
d) Č.8 Polypropylénové filtračné plátna s prispôsobenými vlastnosťami podľa
typu kalu na spracovanie.
e) Č.1 Hydraulický zdvihák otvárania a zatvárania: vnútorný priemer Ø120
[mm], vreteno Ø 60 [mm], dráha 700 [mm].
f) Č.1 Hydraulická ústredňa ovládania a kontroly hydraulického zdviháka
zahrňujúca motor [Kw] 2,2.
g) Č.1 Tlakomer na kontrolu tlaku pumpy zásobovania filtra.
h) Č.1 Membránové pľúca v olejovom kúpeli.
i) Č.1 Strešný kryt kalolisu (proti striekaniu vody) vyrobený z tvarovaného plechu z ocele INOX.
l) Č.1 Skupina klepáč zložený z vačkového hriadeľa z cementovanej ocele, spusteného elektroprevodovkou [Kw] 0,25.
m) Č.2 Vrchné ochranné kryty pohyblivých častí, vyrobené z tvarovaného plechu z ocele INOX, s kružidlovým otváraním.
n) Č.2 Bočné ochranné kryty pohyblivých častí, vyrobené z tvarovaného plechu z ocele INOX.
o) Č.1 Zberná nádrž pre odkvap z ocele INOX, kĺžuca sa po koľajničkách na podstavci (základovej doske) a s ručným ovládaním.
p) Č.1 Zberný kanálik na filtrát so zabudovanou sondou kontroly konca cyklu, z tvarovaného plechu z ocele.
q) Č.1 Elektrický panel vyrobený podľa právnych predpisov CEI, s PLC, zahrňujúci magnetotermické voliče, vypínače s dialkovým
ovládaním a časové spínače (380 [V]-50 [Hz]), ručné a automatické ovládanie a kontrola nami dodaných zariadení.
Technické vlastnosti
údaje
jednotka
hodnota
Dĺžka
[mm]
2500
Šírka
[mm]
1170
Výška
[mm]
1800
Hrúbka panelu
[mm]
50
Objem komory
[l]
10
Prevádzkový tlak
[Bar]
7
Približný hodinový výkon
[mc/h]
0.95
(suchý, tuhý na 75% )
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DOPLNKY NA POŽIADANIE
CODE
Descrizione
MAX-1
SKUPINA CENTRÁLA VÝROBY STLAČENÉHO VZDUCHU
Zložená z:
 Tlmená centrála CS 55T DGM s nasledujúcimi technickými vlastnosťami:
Popis
Jednot. hodnota
Potenza
[Kw]
4
Aria aspirata
[l]
626
Pressione
[Bar]
10
 Vertikálna nádrž SV 300 DGM
MAX-2
SKUPINA ZBER DEHYDROVANÉHO KALU
Zložená z:
 Kontajner [mc] 0.87 sklápací a dvíhací

MAX-3

STANICA FLOKULANT (TEKUTÝ)

MAX-4

OCHRANA PONORNEJ PUMPY (proti makroskopickým látkam)

MAX-5

KONDICIONÁTOR
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[4.f] fotogaléria

[4.g] prezentácia (kliknúť na ikonu)
SMAXICOMPACT750.ppt

7

8

