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OPREMA ČISTILNIH NAPRAV IN KOMUNALNIH
ČRPALIŠČ

Izdelki, ki so zajeti v tem katalogu se uporabljajo na objektih
za čiščenje odpadnih vod (čistilne naprave) in na objektih za
transport odpadnih vod (črpališča). Iz kataloga so izvzete
skupine izdelkov, ki za predstavitev potrebujejo več prostora
in so zato zajeti v
posebnem katalogu (črpalke,
hidromehanska oprema, puhala, inox oprema...).

MKČN LJUBNO PE1100

PLOVNA STIKALA

Zastopamo priznanega nemškega proizvajalca
plovnih stikal Nolta Niva. Proizvajajo plovna stikala
za vse aplikacije (pitna voda, odpadna voda,
kemikalije...). Plovna stikala Nolta Niva odlikuje
robustnost in kvalitetna izdelava. Plovna stikala
Nolta Niva imajo ob pravilni uporabi doživljenjsko
garancijo. Prednosti plovnih stikal Nolta Niva so v
tem, da so v njih vgrajena mikro stikala, ki so
zelo natančna, saj se preklopi plovnih stikal
ponavljajoče izvajajo v zelo ozkem razponu in so
zato primerna za natačne nastavitve nivojev
tekočine. Zaradi svoje specifične gostote cca.
1 kg/dm3 le ta v vodi lebdijo in ne plavajo na
površini. To se izkaže kot velika prednost pri
aplikacijah, kjer se na površini ustvarjajo nečistoče
(odpadna voda). Plovno stikalo Nolta Niva je do
10x manj izpostavljeno nečistočam na gladini kot
ostala plovna stikala in so zato bolj zanesljiva
in se s tem podaljša vzdrževalni cikel.

TEHNIČNI PODATKI/TIP MS1-ODPADNA VODA

MS1 ACS-PITNA VODA

MS1 C - KEMIKALIJE

Maks. temperatura

80°C

70°C

100°C

Kot priklopa

10°

10°

10°

Dimenzija kabla

3x0,75 mm2

3x0,75 mm2

4x0,50 mm2

Višina / premer

180 / 100 mm

180 / 100 mm

180 / 100 mm

Dolžina kabla

5 / 10 /20 m

5 / 10 /20 m

5 / 10 /20 m

TLAČNE SONDE
Tlačna sonda Siemens LH 100 deluje na principu
razlike v tlakih. Telo sonde je izdelano iz
nerjavečega jekla, ki je kislinsko odporen in tako
primeren za vse vrste odpadnih vod. Sonde so
standardno dobavljive v delavnem rangu od 0 - 5 m,
opcijsko do 10 m in dolžine kabla med 10 - 50 m .

STANDARDNI TIPI ZAPORNIC *montaža na armirano betonsko steno

ZAPORNICE TESACO -TECHNIQUE
Nemško podjetje Tesaco je specializirano za razvoj in
izdelavo zapornic. Zapornice krasi visoka kvaliteta in
zmerna cena. Vse zapornice so izdelane skladno z DIN in
ISO standardi v kvaliteti AISI 304 in AISI 316. V vseh
zapornicah so vgrajena dvostranska tesnila iz neoprena,
ki so primerna za vgradnjo v objekte z odpadno vodo
(črpališča, čistilne naprave, zadrževalni bazeni...).
Standardne zapornice so izdelane za tlake 6 m vodnega
stolpca (0,6 bar) in so dobavljive z vsemi pritrdilnimi
elementi, zato je montaža enostavna in hitra.

Zapornice z okroglo odprtino
od DN 150 - DN 2200

Zapornice s pravokotno odprtino
od 200x200 - 4000x4000

Zapornice za montažo na prirobnico
od DN 150 - DN 600 (PN 10)

Zapornice za uravnavanje višine vode
od 200x200 - 1200x1200

Neskončne vreče so izdelane iz zelo tanke in močne 3 - slojne polietilenske
folije. Za odpadne vode na komunalnih čistilnih napravah uporabljamo
izključno vreče iz debelejšega materiala z oznako "strong". Takšne
neskončne vreče so primerne za zbiranje tudi ostrejših odpadkov. Poleg
enostavnosti zbiranja odpadkov v neskončne vreče, so le te tudi higienične
saj ob menjavi vreč operater ne pride v stik z odpadki.

NOSILCI NESKONČNIH VREČ
Za funkcionalno uporabo neskončnih vreč
potrebujemo nosilec neskončnih vreč. Večina
grabelj ima nosilec že tovarniško nameščen,
za ostale naprave pa je namestitev v večini
primerov enostavna in hitra.

NADOMESTNI DELI NOSILCA NESKONČNIH VREČ
Nosilci neskončnih vreč so trpežni in robustni,
kljub temu pa se zgodi, da se izgubi gumica
za fiksiranje spodnjega držala vreče ali pa se
le to polomi. Nadomestni deli so pri nas
vedno na zalogi.

NESKONČNE VREČE ZA OGRABKE

NESKONČNE VREČE

PROTISMRADNI FILTRI

PROTISMRADNI FILTER ZA JAŠKE
ENPeko je filter konstruiran za vgradnjo/
vstavitev v kanalizacijske jaške premera 600
mm do 1000 mm. Izdelan je iz umetne mase
(PE), ki je odporna na vse vrste zunanjih
vplivov
(korozija,
kemična
odpornost,
vodotesnost...). Čiščenje zraka poteka v
sredini filtra, cilindrične oblike, v katerega je
vstavljeno kemično polnilo. Filtri ENPeko
odstranjujejo kontaminiran zrak, ki nastane v
procesu razpadanja komunalnih odplak. V
filtru je vgrajen sifon, ki omogoča odvajanje
meteorne vode v kanalizacijski sistem in
hkrati preprečuje uhajanje smradu mimo
filtra. Cikli menjave filtrov so odvisni od
koncentracije kontaminantov in pretoka
odpadnega zraka.

PROSTOSTOJEČI PROTISMRADNI FILTER
KFI filter je namenjen vgradnji v komunalna
črpališča in je narejen iz nerjavečega jekla.
Dimenzija filtra je prilagojena koncentraciji
kontaminantov in pretoku odpadnega zraka.
Standardni premeri so 100, 150 in 200 mm.
Menjava
kemičnega
polnila
je
zelo
enostavna. Pokrov se odvijači od telesa
filtra, polnilo pa je vstavljeno v ohižje filtra v
petih perforiranih košarah. To zagotavlja
maksimalen pretok odpadnega zraka skozi
filtre, kot tudi njegovo maksimalno
učinkovitost. Ta način vgradnje polnina je
enostaven in predvsem primeren za
menjavo.

PRIJEMALO USEDLIH DELCEV

- horizontalno pomičnega vozička
- pogonskega sklopa horizontalno
pomičnega vozička
- prijemala usedlih delcev
- hidravličnega sistema za zapiranje in
odpiranje prijemala
- električne omarice in ročnih komand

PRIJEMALO USEDLIH DELCEV

Prijemalo usedlih delcev je vgrajeno na
vstopni poglobitvi pred objektom na
kanalizacijskem sistemu (običajno pred
črpališčem). Primerno je za odstranjevanje
večjih delcev, ki so težji od vode (npr.
kamenje). Prijemalo je sestavljeno iz:

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.

