
TABULKA HLAVNÍCH ROZMÌRÙ:

Parametr                                                 ozn.                                       Velikost a oznaèení dosazovací nádrže DNKFI-FDi

                                                                         30 33      36      40       45                       

  Prùmìr nádrže                                           D    mm 30 000    33 000  36 000   40 000   45 000 1

  Šíøka pojezdové dráhy                               A    mm 500         600        600        600        600

  Hloubka nádrže u obvod. stìny                 H    mm 4100       4100      4100      4100      4100   1

  Odstup hladiny                                           H    mm 500         500        500       500 500           2

  Prùmìr svislé èást pøítokového potrubí     Dn   mm 800         1000 1000 1200        1400       1

  Spád                                                           S     % 6 8            6 8           6 8            6 8            6 8    
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Dosazovací nádrže kruhové Floc-In-FDi

KUNST DNKFI-FDi-30-K až DNKFI-FDi-45-K
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POZNÁMKA:

Alternativní zpùsob provedení výzbroje nádrže je zvolen dle požadavku zákazníka.



POUŽITÍ

Dosazovací nádrž kruhová Floc-In-FDi slouží ke rotaèním kartáèem resp. její vytápìní. V závislosti na 
gravitaèní separaci aktivovaného kalu a k doèištìní velikosti nádrže je stanovována pojezdová rychlost 
odpadních vod po pøedchozím biologickém èištìní pøi mostu a možnost její regulace, zpùsob zavìšení 
zvýšení separaèních vlastností nádrže a zmenšení flokulátoru, nátokového i výtokového deflektoru, 
mikrovloèek kalu, které lze ještì odsadit. Je urèena pro škrabek dna i hladiny, umístìní ventilátorù atd. 
vyklízení nádrží velkých prùmìrù, u nichž se pracuje se Standardnì je napájení rozvadìèe mostu øešeno ze 
zvýšenou koncentrací sušiny separovaného kalu ve støedového sbìraèe.
výši cca 3,5 - 4 % a tím i s požadavkem na vyšší rychlost Vystrojení dosazovací nádrže je konstrukènì 
vyklízení. zpracováno firmou KUNST, spol. s r. o.

PRINCIP FUNKCE MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Odpadní voda s obsahem aktivovaného kalu pøitéká z Standardní materiálové provedení pojezdového mostu 
pøedchozího stupnì èištìní støedovým ocelovým je konstrukèní ocel s následnou metalizací nebo 
sloupem, ze kterého natéká vtokovými otvory do žárovým zinkováním a uzavíracím nátìrem. Žlaby, 
nátokového deflektoru. Zde dochází ke snížení rychlosti hrany, norné stìny, flokulátor, nátokový a výtokový 
a usmìrnìní toku smìsi šikmo vzhùru do prostoru deflektor, stírací zaøízení, odtok plovoucích neèistot a 
flokulaèního válce, který je shora uzavøen a odplynìn, odsazené vody a ostatní ponoøené èásti zaøízení po 
pøièemž dochází k vymíchávání plovoucích neèistot z rozhraní voda - vzduch jsou z nerezové oceli. Pojezdová 
uzavøeného prostoru flokulaèního válce, jejich dráha (je-li to kolejnice) je z konstrukèní oceli.
odplynìní a tak k usnadnìní jejich následného klesnutí 
ke dnu dosazovací nádrže. Voda vytékající z OBSLUHA A ÚDRŽBA
flokulaèního válce je usmìròována výtokovým 
deflektorem mimo støedovou kalovou jímku. Flokulaèní Provoz zaøízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho 
válec vè. nátokového i výtokového deflektoru je pevnì údržba je provádìna dle návodu k používání. Zaøízení je 
spojen se støedovým sloupem. Voda odtéká k obvodu urèeno pro trvalý provoz ve venkovním prostøedí
nádrže, stoupá vzhùru a pøepadá do žlabu opatøeného 
nornou stìnou a stavitelnou hranou (strojnì èištìnou FORMA DODÁVKY
rotaèním kartáèem), alternativnì je odsazená voda 
odebírána ponoøenou dìrovanou trubkou, stíranou Vystrojení DNKFI-FDi je dodáváno jako kompletní 
vleèeným kartáèem. Kal, který byl v dosazovací nádrži dodávka vè. doplòkových zaøízení i s montáží nebo dle 
zachycen, je plynule stírán pomocí zdvojeného systému dohody. Dispozice vystrojení (stejnì jako rozmìry, které 
škrabek po dnì nádrže k jejímu støedu a odtud je jsou uvedeny v tabulce hlavních rozmìrù) mùže být 
odebírán k dalšímu zpracování. Plovoucí kal je k individuálnì upravena a je pøedmìtem technického 
obvodu nádrže posouván ofukem hladiny ventilátory a vyjasnìní.
hladinovými stìrkami a odtud je stírán sklopnými Dodavatel si vyhrazuje právo provést zmìny v dodávce 
stìrkami do žlabu jímky plovoucích neèistot. Stírací oproti vyobrazení pøi dodržení parametrù zaøízení.
zaøízení je spojeno s otoèným mostem, který pojíždí po 
pojezdové dráze. Pojezd lze øešit  pomocí DODACÍ LHÙTA 
plnopryžových kol nebo koly pojíždìjícími po kolejnici a 
pro ztížené klimatické podmínky s možností doplnìní o Dle dohody.
nucený pohon cévovým kolem a cévovou tyèí popø. 
ozubnicí. U varianty pojezdu po plnopryžových kolech je 
na pøání možné doplnit strojní èištìní pojezdové plochy 
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