Øetìzový shrabovák plastový
pro stírání hladiny typ ØSPH
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ZÁKLADNÍ ROZMÌROVÁ ØADA:
Parametr

Šíøka nádrže

Ozn.

Rozmìr

Velikost

Zmìna rozmìru po

B

m

3,0 až 6,0

0,3 m

Délka lopatek

L

m

0,6 až 1,2

0,2 m

Vzdálenost lopatek

C

m

2,0 až 3,0

0,5 m

Výška vyhrnutí

A

m

0,1 až 0,5

0,1 m

Rychlost stírání

v

m.s-1

0,16 až 0,33

dle použité pøevodovky

Instalovaný pøíkon

P

kW

0,25 až 0,5

dle velikosti
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Øetìzový shrabovák plastový
pro stírání hladiny typ ØSPH
POUŽITÍ

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Øetìzový shrabovák typ ØSPH je urèen k pøíènému
vyklízení hladiny podélných pravoúhlých nádrží od
vyflotovaných neèistot, pøièemž jejich pøivedení k
místu vyklízení je øešeno jiným technickým
zpùsobem (hydraulicky, mechanicky). Obvyklé
využití je jako èistící jednotka osazená spolu s dalším
vybavením napø. u odtoku z aktivaèní nádrže.
Zaøízení není vhodné pro vyklízení plovoucích
neèistot obsahující vydírající neèistoty.

Provoz zaøízení nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho
údržba však vyžaduje dodržování požadavkù
návodu na obsluhu. Zejména jde o kontrolu
udržování øetìzù v napnutém stavu a pravidelné
provozování zaøízení. Nepravidelné provozování
mùže zpùsobit vznik nadmìrné vrstvy kalu,
opotøebení èlánkù øetìzu v dùsledku nemazání èepù
øetìzu brodìním v médiu a vznik nadmìrných dilatací
úèinkem zmìn teplot.

PRINCIP FUNKCE

FORMA DODÁVKY

Shrabovák je tvoøen nekoneèným plastovým
èlánkovým øetìzem s osazenými stíracími lopatkami.
Øetìz prochází pøes trojici øetìzových kol. Stírací lišty
jsou v dolní vodorovné pozici vedeny v kluzné lištì.
Pohon shrabováku obstarává elektropøevodovka ve
venkovním provedení, pohyb je na pohonný høídel
pøenášen spojkou, která souèasnì chrání øetìz proti
pøetížení. Pro zajištìní zimního provozu mùže být
vynášecí plocha dodána jako dvojitá s vyhøíváním.
Chod shrabováku mùže být ovládán ze samostatné
ovládací skøíòky nebo dle dohody. Tento shrabovák
je možné s minimálními stavebními úpravami použít
pøi øešení problémù s plovoucími neèistotami na
stávajících pravoúhlých nádržích.

Shrabovák typ ØSPH je dodáván jako kompletní
dodávka vè. potøebných doplòkových zaøízení a vè.
montáže. Dispozice vystrojení (stejnì jako rozmìry
uvedené v tabulce základní rozmìrové øady) mùže
být individuálnì upravena a je pøedmìtem
technického vyjasnìní.
Dodavatel si vyhrazuje právo provést zmìny v
dodávce oproti vyobrazení pøi dodržení parametrù
zaøízení.
DODACÍ LHÙTA
Dle dohody.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
Shrabovák je standardnì zhotoven v kombinaci plast
(øetìzy, øetìzová kola) - nerez (kluzná lišta, vynášecí
plocha, shrabovací lišty, høídele, rámy, kotvení) –
pryž (tìsnìní).
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