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PRÍPRAVNÉ JEDNOTKY KOMPAKT

PRÍPRAVNÉ JEDNOTKY KOMPAKT

Trojkomorový systém
Trojkomorové stanice sú vyrábané v piatich ve¾kostiach s oznaèením K1000,
K2000, K4000, K8000, K12000. Dokonale
mieaný prvý stupeò je ïalej doplnený o zreciu a zásobnú nádr. Variabilitu roziruje
monos èasovo preruovaného reimu
mieania v dvoch posledných stupòoch.
Ojedinelé rieenie je aplikované v dispergátore pri predzmáèaní a v násypke nekového dávkovaèa pri homogenizácii. Vertikálne
vrtu¾ové mieadlá obsahujú len vysokopevné plastové èasti.
Riadiaci systém koordinuje prácu vetkých èastí jednotky a zabezpeèuje:
 prístup cez alfanumerický displej a klávesnicu
 kódovaný prístup obsluhy do menu nastavení
 zmenu koncentrácie len zadaním poadovanej hodnoty v %
 zobrazenie bilancie spotreby koncentrátu a roztoku
 zobrazenie poètu hodín chodu
 zobrazenie poruchového hlásenia a blokácie (min. hladiny roztoku a koncentrátu )
 výstupy na riadenie plnenia násypky, èerenie sila, odpraovacieho filtra
 reguláciu ohrevu výstupnej komory dávkovaèa
 èasové riadenie chodu mieadiel
 jednoduchú kalibráciu dávkovaèa pri zmene koncentrátu

Základné parametre:
Polymérny flokulant 0,02-1,5 %
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Prípravné jednotky Kompakt
Prípravné jednotky Kompakt sú urèené
na kontinuálnu prípravu chemických roztokov. Hlavné vyuitie je v oblasti polymérnych flokulantov a koagulantov. Ïalej
umoòujú nasadenie pri príprave roztokov
vápenného mlieka, bentonitu, prákového
aktívneho uhlia, síranu hlinitého Koncentrát môe by pouitý v prákovej alebo tekutej forme. Príprava je pre menie mnostvá rieená jednokomorovým a pre väèie
mnostvá trojkomorovým systémom.
Jednokomorový systém
Jednokomorové stanice sú vyrábané
v troch ve¾kostiach, s oznaèením K150,
K300, K500. Riadiaci systém je pre vetky
varianty prípravných jednotiek identický. Pri
jednokomorových je rozsah pouitia pre polymérne flokulanty 0,05 a 1,5 %. Pre vápenné mlieko je rozsah rozírený do koncentrácie 10%. Koagulanty môu by pripravené do koncentrácie 100%.

Základné parametre:
Ca(OH)2 0,02-10 %
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