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ČRPALKE ZA
TRANSPORT
IN ČIŠČENJE
ODPADNIH
VODA

Ker je naše podjetje specializirano za izdelavo
objektov za transport in čiščenje odpadnih voda
(črpališča in komunalne čistilne naprave) v našem
programu ponujamo tudi izredno kvalitetne črpalke
Grundfos, ki se uporabljajo za transport odpadne
vode (komunalna črpališča, hišna črpališča...) ter pri
čiščenju le te (komunalne čistilne naprave) pri
aplikacijah prečrpavanja (Grundfos SL, SLV, SEG,
Unilift...) in doziranja (Grundfos DME, DMS, DSI...).

Črpalke serije SL so razvite za transport meteorne,
komunalne in industrijske odpadne vode. Uporabljajo se za
črpanje vode za različne namene:
•
•
•
•

manjša črpališča
komunalna odpadna voda
odplake iz večjih stavb
industrijska odpadna voda onesnažena
z blatom in vlakni

ČRPALKE SL

ČRPALKE SERIJE SL

Črpalke z oznako SLV imajo vgrajen tekač s prostim
prehodom (vortex) in so primerne za črpanje tekočin z
visoko koncentracijo trdnih delcev, vlaken ali blata, medtem
ko so črpalke z oznako SL1 izdelane z enokanalnim
tekačem ter so idealne za črpanje večjih pretokov odpadne
vode.

Črpalke serije SEG so črpalke z noži in so namenjene za
črpanje neprečiščene komunalne odpadne vode v manjših
sistemih, kjer ni možna uporaba gravitacijskega sistema. Te
črpalke so namenjene prečrpavanju komunalne odpadne
vode v:
• manjših vaseh in farmah
• na področju z razgibanim terenom
• na območju z visoko podtalnico
Velika prednost teh črpalk je v tem, da je njihova vgradnja
cenejša, saj potrebujejo manjši prostor za namestitev in
predvsem manjši premer tlačnega voda izven črpališča, kar
poceni celotno gradnjo. Vgrajeni noži sesekljajo večje delce
na manjše in jih prečrpajo naprej v sistem. Morebiten
servisni poseg za zamenjavo nožev je enostaven, saj zanj ni
potrebno specialno orodje oz. znanje, nadomestni deli pa
so cenovno ugodni.

ČRPALKE SEG

ČRPALKE SERIJE SEG

ČRPALKE UNILIFT

ČRPALKE SERIJE UNILIFT
Črpalke Unilift AP so enostopenjske črpalke (AP35B, AP50B) z
vortex tekačem. Vse črpalke Unilift AP Basic so narejene iz
nerjavečega jekla, s kompozitnim podstavkom. Primerne so
za potopljeno delovanje na samostoječem podstavku ali
inštalirane z avtomatskim zaklepom. Vhod v črpalko je
zasnovan tako, da preprečuje večjim delcem, da vstopijo
v črpalko. Podstavek je pripet s štirimi sponkami, ki se
nahajajo pod ohišjem in preprečujejo umazaniji, da se ujame
vanje. Unilift AP Basic črpalke so lahko z ali brez plovnega
stikala za avtomatsko ali ročno upravljanje. Črpalke z oznako
"A" so opremljene s plovnim stikalom. Izhod je nameščen
na strani črpalke.
Lastnosti in prednosti:
Črpalke Unilift AP se uporabljajo za stalno ali začasno
prostostoječo inštalacijo. Večina sestavnih delov je iz nerjavečega
jekla. Na voljo v avtomatski in ročni različici za upravljanje.
1-fazna različica ima vgrajeno toplotno stikalo.

DOZIRNE ČRPALKE

DOZIRNE ČRPALKE DDC IN DDA
Inteligentne dozirne črpalke z novim pogonom in mehanizmi za
prilagajanje so idealna rešitev za doziranja vseh vrst medijev
(tudi zelo viskozne tekočine). Dozirne črpalke Grundfos ohranijo
natančno, zanesljivo in cenovno učinkovito obratovanje procesov
dolgo vrsto let.
Črpalka DDC se ponaša z značilnostmi, kot so preprosto,
intuitivno upravljanje s koleščkom in grafični prikazovalnik LC v
več kot 25 jezikih. Poleg tega je v krmilne sisteme mogoče
integrirati vse standardne načine obratovanja in vhode/ izhode,
kot so analogno krmiljenje in izhodni rele. Ta črpalka je ustrezna
za univerzalno uporabo zaradi značilnosti, kot so funkcija
počasnega načina (protikavitacijska) za zelo viskozne medije in
preprost način umerjanja.
Model DDA je črpalka za kompleksne in zahtevne namene, pri
katerih je najbolj pomembna največja zanesljivost procesa. Poleg
povečanega obsega zmogljivosti in razmerja med največjim in
najmanjšim dovoljenim pretokom od 1: 3000, je opremljena z
nadzorom pretoka, nadzorom tlaka, samodejnim prilagajanjem
pretoka in integrirano meritvijo pretoka.

MEŠALA ZA
HOMOGENIZACIJO
IN PRETOK VODE
PREZRAČEVALNI
SISTEMI
Prezračevanje in mešanje odpadne vode
je bistveno pri procesu čiščenja le te. Zato
je toliko bolj pomembno pravilno izbrati
opremo, ki je osnova za kvalitetno in
dolgotrajno čiščenje odpadne vode brez
večjih vzdrževalnih stroškov.

MEŠALA SERIJE AMG, AMD IN AFG
Mešala so nepogrešljiva pri distribuciji odpadne vode in blata, pri preprečevanju
usedanja in pri zagotavljanju učinkovitega procesa čiščenja.
Grundfos mešala pokrivajo celotno paleto od manjših za vgradnjo v črpališča in
preprečujejo usedanje, do največjih, ki zagotavljajo pretok v bazenih bioloških
čistilnih naprav.
Veternice mešal so izdelane iz nerjavečega jekla ali kompozitnih materialov, imajo

MEŠALA

premer od 180 mm do 2600 mm in hitrost vrtenja med 22 min¯¹ in 1400 min¯¹.

Lastnosti in prednosti:
• Velik izbor vgradnih pripomočkov
• Enostavno rokovanje in vzdrževanje
• Elektronski senzor vode v oljni komori
• Zaščita tesnila gredi pred abrazivnimi materiali
• Robustne jeklene ali kompozitne veternice
• Motor izdelan iz nerjavečega jekla ali litine

PREZRAČEVALNI SISTEM
Grundfos ponuja celovite rešitve za distribucijo zraka na bioloških čistilnih napravah.
Tako pri novogradnjah kot rekonstrukcijah ponuja popolno tehnološko in tehnično
podporo pri izbiri materialov kot tudi pri dimenzioniranju aeracijskih sistemov.
Prezračevalni sistemi se vgrajujejo za različne namene:
• Biološki bazeni čistilnih naprav
• Stabilizacija blata

Prezračevalni elementi Grundfos so izdelani za distribucijo finih mehurčkov v zelo
širokem polju vnosa zraka. Njihova učinkovitost se začne že pri minimalnih vnosih
zraka. Diskasti prezračevalniki so narejeni zelo robustno in tako primerni za vse vrste
aplikacij, še posebej naj tukaj omenimo SBR tehnologijo. Tudi pri ponavljajočih ciklih
vpihovanja, mirovanja in pretoka odpadne vode preko difuzorjev, le ti ohranjajo
dolgo življenjsko dobo in popolno protipovratno zaporo ob mirovanju (nepovratni
ventil). Membrane prezračevalnikov so v osnovi izdelane iz EPDM gume, ki je
primerna za odpadne komunalne vode, opcijsko pa so lahko uporabljeni tudi drugi
materiali.

PREZRAČEVANJE

• Podaljšana aeracija

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.

