ATIK SU ARITMA

Mini Atık Su Arıtma Tesisi

WASTEMASTER® MIT

WASTEMASTER® MIT

Mini Atık Su Arıtma Tesisi

Mini Atık Su Arıtma TESİSİ
WASTEMASTER® MIT Mini Arıtma Tesisi şimdiye kadar tasarlanmış en küçük boyutu ile 3
farklı prosesi yerine getirmektedir;
1)Eleme
2)Kum Ayrıma
3)Yağ Ayırma
Hem belediye hem de endüstriyel tesislerin atık sularının her ikisine de entegre edilebilir
bir yapıya sahiptir.
Bu sistem için iki farklı yenilikçi ve yüksek teknolojik yapı tanımlanmıştır;
- SINT™ mühendislik polimerinden yapılmış vida içeren CT – Elek Helezon
- Yüzer maddelerin ayrıştırılması için SINT™ mühendislik polimerinden yapılmış bir yüzen
vida sistemi
WASTEMASTER® MIT Mini Arıtma Tesisi, opsiyonel olarak makinenin atık madde deşarjı ve
çalışma döngüsü sırasında sorunsuz çalışmasını sağlamak için elektrik ve elektronik parçalar
(kontrol paneli, akustik ve görsel arıza alarmı) ile donatılmış olarak sunabilir.
Belediye arıtma tesislerine yanı sıra, bu makine, araba yıkama tesisleri ve küçük sanayi
arıtma tesisleri gibi sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.

Teknik Özellikler
- Tamamen 304L / 316L paslanmaz materyalden üretilen sağlam metal yapı;
- SINT™ mühendislik polimerinden mamül vida ile elek arasındaki sıfır tolerans ile elek yüzey
tıkanıklığını önleme;
- Aşınmaya dayanıklı karbon çelik veya 304/316 paslanmaz çelikten imal ağır hizmet tipi şaftsız vida;
- SINT™ mühendislik polimerinden mamül yüzer vida ile yüzen maddelerin yüksek verimlilikte
ayrıştırılmasının sağlanması;
- Opsiyonel olarak elektrik ve elektronik parçalar (kontrol paneli, sesli ve görsel arıza alarmı, selenoid
valfler) ile donatılmış yapı.
- Atık su debisi:8lt/sn’ye kadar

Mini-Helezon Elek
WASTEMASTER® CT

Kum Yıkama

Yüzer Vida Sistemi

Hava Enjeksiyonu

Faydaları
Tek ünitede eleme, kum ayırma ve yağ ayırma
Yüksek ayrıştırma performansı
Kolay montaj, düşük bakım ve düşük işletme maliyeti
Koku içermez
Hiç bir inşaat işi gerektirmez

Genel Boyutlar

MODEL

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

P

Flanş
1 UNI

Flanş
2 UNI

MIT

2,915

2,345

1,000

4,890

2,100

2,815

1,043

1,084

1,560

1,637

1,530

DN100

DN100

Sadece referans amacıyla; ayrıntılı çizim talepleriniz için üretici ile irtibata geçiniz.

Aksesuarlar
- Selenoid valfler

Ölçüler mm cinsindendir.
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