UMPA

Osadenie - intalácia s obsypom pre ¾ahké zaaenie:

AQUAFLOT, spol. s r.o.  Èistiarne a úpravne vody
Projekcia, výroba, montá, servis, Sikárska 8, 949 05 Nitra
Tel./Fax: 00421/37/7415 303, 6514 717, 6559 151-3, 6559 161-3
http://www.aquaflot.sk, e-mail: aquaflot@aquaflot.sk

UMPA



umpa slúi na doèasnú
akumuláciu odpadových vôd
pred ïalou likvidáciou vývozom.

Typové rady - varianty usporiadania:
umpa otvorená
A

umpa uzatvorená
A+B+D

umpa otvorená s nadstavbou
A+C+D

umpa uzatvorená s nadstavbou
A+B+C+D

Technický popis:
Pri kontrukcii je vyuitý staticky
najvhodnejí kruhový pôdorys
s rovným dnom a kue¾ovým vekom.
Asymetrický prechodový kue¾
umoòuje v prípade potreby
bezpeèné èistenie a kontrolu
vnútorného objemu.
Materiál telesa PP alebo PE
je charakteristický vysokou
chemickou odolnosou a pevnosou.
Materiál je vyrábaný vytlaèovaním
a preto je vnútorný prierez
homogénny.
Pouitie:
Okrem pouitia na skladovanie
odpadových vôd sú nádre
pouite¾né aj na skladovanie iných
kvapalných alebo prákových médií.
Èastou aplikáciou je skladovanie
daïových vôd alebo vôd
z domových èistiarní.
Technika zvárania na tupo
v plnoautomatickom reime
aplikovaná pri výrobe predstavuje
v súèasnej technickej praxi maximálnu
kvalitu zvarov s dlhodobým
koeficientom 0,9.
umpy sú vyrábané v piatich
ve¾kostných triedach daných
priemerom telesa. Základná
výka môe by nadstavená
ïalím segmentom, èím sa
dosiahne vyí akumulaèný objem.
Prechodový kue¾ s poklopom
umoní zväèi objem a vytvori
uzatvorený kompaktný celok.
Uvedený výrobok bol posudzovaný
pod¾a § 12 ods. 3, zákona
è.264/1999 Z.z. a je v zhode
s technickými poiadavkami.
Vyhláka è. 158/2004
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky.
Pri kontrukcii boli pouité
nasledovné technické normy STN EN 12 573-1, STN EN 12 573-2,
STN EN 1778, STN EN 12 566-1.

Príklad objednávky:
umpa II A C D - znamená umpa
otvorená s nadstavbou a vtokovou
rúrou s objemom 3,9m3.

A - Základné teleso, B - Kryt s kuelom, C - Nadstavba, D - Vtoková rúra
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