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Elektromotorni prelivnik bazena je v osnovi namenjen kontroliranemu
odvajanju vode iz bazenov z odpadno komunalno vodo. Kovinska konstrukcija
je posledično izdelana iz AISI 304 ali AISI 316 materiala. Glavne lastnosti in
prednosti prelivniki so:

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

Linearni elektromotorni pogon s pomočjo zunanjega krmiljenja omogoča spuščanje in dviganje prelivnika v odvisnosti od nivoja vode v bazenu.
Pogon vsebuje samodejni izklop pri dosegu nastavljene
skrajne lege (spodnje in zgornje) ter varnostni izklop ob
pregretju ali ob presegu nastavljenega momenta. Odporen je na običajne vremenske vplive in primeren za
zunanjo montažo.

Prelivnik že v standardni izvedbi vsebuje
pokrove prelivne cevi, ki se odprejo šele na
določeni globini pod nivojem vode in tako
preprečijo odvajanje plavajočega blata iz
bazena.
Mogoča je tudi izvedba brez pokrovov prelivne cevi.

V prelivniku so nameščeni posebni usmerniki, ki
optimirajo tok vode in na kritičnih točkah preprečujejo
nastanek močnega turbolentnega toka. Usmerniki tako
zmanjšujejo tlačne izgube in zagotavljajo večji ter bolj
enakomeren pretok odvedene vode.

Zbirna cev prelivnika je na iztok povezana preko rotacijskega tesnila, ki dobro tesnenje zagotavlja s pomočjo treh zaporedno nameščenih O tesnil iz nitrilne
gume.
Zaradi PE konstrukcije rotacijskega tesnila, je življenjska doba O tesnil daljša. Servisni poseg za zamenjavo
O tesnil pa je tudi hiter, saj je rotacijsko tesnilo
mogoče demontirati z odvijačenjem le dveh letečih
prirobnic.
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MARN d.o.o.

Vaš prodajalec:

Retnje 1
SI-4294 Križe
Slovenija
T: +386 41 611 538
E: info@marn-wwt.si
I: www.marn-wwt.si

Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.

