LEVEGŐZTETŐ és
KEVERŐ RENDSZEREK

Levegőztető és keverő rendszerek
A Zenit egy sor levegőztető és keverő terméket kínál a specializált
háztartási és ipari szennyvízkezelő iparágak számára.
A Zenit termékek között megtalálhatóak:
• 9" és 12" tányér- és 2" csődiffúzorok elasztomer membránokkal,
amelyek magas oxigén átviteli hatékonyságot biztosítanak;
• Venturi típusú merülő levegőztetők, amelyek hatékony keverést és
levegőztetést biztosítanak és kiválóan alkalmazhatóak
homogenizáló tartályokban és esővíztározó tartályokban;
• keverők és áramlásgenerátorok 285-2100 mm átmérőjű öntisztító
propellerekkel, 1000-27 percenkénti fordulatszámmal.
Kiváló minőségű termékei mellett, a Zenit segítséget nyújt ügyfeleinek a
termékválasztás és az üzemkialakítás során, és felügyeletet biztosít az
összeszerelés alatt.

Tesztelő és műszaki ellenőrzési osztály
Termékeinek folyamatos fejlesztésén dolgozva a Zenit befejezte egy új
ellenőrző tartály építését a San Cesario sul Panaro-ban (Modena)
található gyártóhelyen.
Ez a szerkezet, 8 méter széles és 10 méter mély (6,50 méter a felszín
alatt) 600 m3 víz befogadására képes (nyomómagasság 9.50 méter) és
számos tevékenységnek felel meg, mivel sokoldalúságának
köszönhetően számos tesztet lehet benne elvégezni.
Nem csupán elektromos búvárszivattyúkat lehet benne tesztelni, hanem
levegőztető és keverő termékeket is.
A következő értékek mérhetőek benne:
•
•
•
•
•
•
•

áramlási sebesség – nyomómagasság – hatékonyság (max. DN 800)
NPSH
oxigénátvitel
kimenő légteljesítmény
tolóerő mérése
áramláskonfiguráció
keverés mértéke

Levegő diffúzorok

A Zenit termékek között megtalálhatóak a tányér- és csődiffúzorok is.
Mindkét modell jó minőségű membránokkal van felszerelve, amelyek perforációja magas oxigénátvitelt biztosít alacsony
nyomásveszteség mellett és így minimalizálja a viszonylagos energiafogyasztást.
A diffúzor tányérok golyós visszacsapószelepekkel szerelhetőek fel.
A Zenit képes megtervezni a leghatékonyabb levegőztető rendszereket az ügyfél követelményeinek megfelelően, elkészíteni a teljes
rendszereket, beleértve a szerelési rajzokat is.

Működési Elv
Működés során a membrán felfúvódik, így kinyílnak az apró lyukak és lehetővé
teszik, hogy a levegő apró buborékok formájában kiáramoljon. Amikor a
fúvóberendezés leáll, a membrán leenged és a víz nyomása visszanyomja a
tányérra.
Ebben a helyzetben a lyukak zártak és a speciális alakú lyukmentes központi
rész visszacsapószelepként funkcionál kizárva a folyadék beáramlásának
lehetőségét.

Alkalmazási területek
Ezeket a diffúzorokat általában olyan szennyvízkezelés közben használják, ahol a szennyvizet levegőztetni kell annak érdekében,
hogy aktiválják a szerves anyagok biológiai oxidációját és a nitrifikációs folyamatokat.
Alkalmazzák még előlevegőztetésre és levegőztetésre oxidációs tartályokban és aerob rothasztó üzemekben a háztartási és ipari
szennyvízhez.

OXYPLATE 9-12
Tányéros diffúzorok
Leírás és alkalmazási területek
A tányéros diffúzorokat apró lyukas elasztomer membránnal reaktorok
szennyvízkezelésénél alkalmazzák folyamatos vagy időszakos
levegőztetésre, főként nagyteljesítményű állandó berendezéseknél.
A minőség, a design és a membrán lyukainak mérete verhetetlen
hatékonyságot biztosítanak az oxigénátvitel és a nyomásveszteség
egyensúlyának tekintetében.
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek.

Teljesítmény
Nyomásveszteség
(mbar)
SOTE
(%/m)
EPDM LP membrán, apró buborékok
Oxigénátvitel az ATV M209-nek
megfelelően
Sűrűségy 6.5%

3
Légáramlás diffúzoronként (Nm /h)

(mbar)
Nyomásveszteség
SOTE
(%/m)
EPDM LP membrán, apró buborékok
Oxigénátvitel az ATV M209-nek
megfelelően
Sűrűség 5,3%

Légáramlás diffúzoronként (Nm3/h)

Műszaki jellemzők

Adat apró buborékos EPDM LP membránnal
* Napi 10 percnél kevesebb membrántisztítás, tesztelés, stb.

Gyártáshoz felhasznált anyagok

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben
A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató
jellegűek

Tartozékok és alkatrészek
A Zenit teljes levegőztető rendszereket tervez és épít tányéros diffúzorokkal
és előre összeszerelt PVC levegőelosztó hálózatokkal.
A magas szabványosítási fok és a Zenit által gyártott speciális alkatrészek
alkalmazása lehetővé teszi az egyszerű, megbízható és gyorsan
beszerelhető rendszerek építését, amelyek meglepően olcsóak a nagyon jó
minőségű anyagok ellenére, mint például a PVC PN10 csövek és
rozsdamentes acél tartóelemek.

A diffúzorok beépítésének és szervizelésének megkönnyítése érdekében a Zenit
olyan szerszámokat gyártott, amelyek megkönnyítik és hatékonnyá teszik a
mindennapos folyamatokat.

A speciális szoftvercsomagok alkalmazásával a
rendszer tervezése egy gyors folyamat a
feldolgozástól az optimális elrendezésen át
egészen a költségelemzés és az anyagok
számláinak kibocsátásáig.

Telepítések
Az előre összeszerelt rendszerek gyorsan és egyszerűen telepíthetőek
még szakképzetlen személyzet által is, amennyiben követik a részletes
utasításokat.
Minden kapcsolat speciális önbeálló peremek segítségével készült
beépített záró elemekkel.
A tartóelemek magassága könnyen beállítható (20 cm-ig), lehetővé téve
a kiegyenlítést az egyenetlen vagy enyhén lejtő tartályfenéken.

OXYTUBE 2
Csődiffúzorok
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek.

Leírás és alkalmazási területek
Főként átemelő levegőztető rendszerek építéséhez javasolt és
olyan esetekre, ahol nagy kimeneti felszín szükséges kisszámú
levegőelosztó csövezet alkalmazásával.
A diffúzorok alapvetően egy menetes csatlakozású fejből, a szilárd
polipropilén támelemből és a csőszerű membránból állnak az apró
lyukas elasztomerben, amelyet rozsdamentes acél bilincsek
biztosítanak.

Teljesítmény
Oxigénátvitel
Sűrűség 10% - teszt az ATV-M 209-nek megfelelően

SOTE
(%/m)

Légáramlás membrán-méterenként (Nm3/h)

Nyomásveszteség
mbar

3
Légáramlás membrán-méterenként (Nm /h)

Műszaki jellemzők

Adat apró buborékos EPDM LP membránnal
* Napi 10 percnél kevesebb membrántisztítás, tesztelés, stb.

Gyártáshoz felhasznált anyagok

Befoglaló méretek és tömeg

Méret mm-ben
A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Tartozékok és alkatrészek
A membránok különböző anyagokból készülnek a különböző alkalmazásoknak
megfelelően:
• EPDM LP alacsony plasztifikátor tartalommal (<15%) a kismennyiségű ipari
tartalommal rendelkező háztartási szennyvízhez és az
alacsony zsír-, olaj- és szénhidrogén-tartalmú ipari szennyvízhez. Maximum
üzemi hőmérséklet 80 °C;
• SZILIKON magas zsír- és szénhidrogén-tartalmú ipari szennyvízhez.
Maximum üzemi hőmérséklet 100 °C;

• Rozsdamentes acél kötőelemek szembenálló diffúzorpárok
alkalmazásához
80x80 mm-es vagy 100x100 mm-es négyzet alakú
csatlakozóelemben;
• Csatlakozódarabok lyukakkal ellátott csatlakozóelemek.

Átemelő rendszerek
Főképpen kis/közepes méretű rendszerekhez javasoltak, vagy
általában olyan esetekre, ahol nem lehetséges a tartály ürítése
karbantartási célokra. Ezek a rendszerek rozsdamentes acél
rácsozattal készülnek, amelyek alapvetően egy négyzet alakú
csatlakozóelemből állnak, amelyekre beépítik a szembenálló
diffúzorpárokat, valamint egy függőleges csőből, egy vagy több
erősítő rúdelemből és egy vízelvezető rendszerből.
Az egyes rácsokat egyszerűen ráhelyezik a tartály fenekére és
csatlakoztatják
a fő légvezetékhez
egy csőkarima
segítségével.
A stabilitást ellensúlyok biztosítják, amelyek tartólábakként is
funkcionálnak.
Nincs szükség csúszó- vagy merevítő rendszerekre.
Az egyes elemek ezért könnyen eltávolíthatóak és
beszerelhetőek a tartály működése közben.

MERÜLŐ LEVEGŐZTETŐK
Venturi típusú merülő levegőztetők, amelyek hatékony keverést és
levegőztetést biztosítanak és kiválóan alkalmazhatóak homogenizáló
tartályokban és esővíztározó tartályokban.
Ezek max. 30 kW teljesítményű búvárszivattyúkból állnak, csatornás
járókerekekből nagyméretű járattal és az „OXY” szériához tartozó
ejektorokból.
Az OXY 80 és 150 egységek poliuretán (Vulkollan) membránnal
vannak ellátva, amelyek cseréjéhez nem szükséges szétszerelni a
szivattyút és az ejektort, a szabadalmazott rendszernek
köszönhetően. Az OXY 80 berendezés karimája lehetővé teszi a
DN80 és DN100 teljesítményű elektromos szivattyúk csatlakozását.
A sokoldalúság érdekében a Zenit három terméksort készített:
• OXY
• SYSTEM OXY
• JETOXY

A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek.

Működési Elv
Az OXY berendezésekben a szállított folyadék a „Venturi” effektusnak
köszönhetően keveredik a levegővel, amely során közepesen finom
buborékok keletkeznek, amelyek növelik az érintkezési felületet és
nagyon hatékony oxigén átvitelt tesznek lehetővé.

Alkalmazási területek
Az OXY merülő levegőztető rendszereket háztartási és ipari szennyvízés iszapkezeléshez használják, illetve olyan esetekben, ahol
oxigéndúsításra és keverésre van szükség.
Ezeket a rendszereket a tartály kiürítése nélkül be lehet szerelni.

OXY
Kulcs a termékkódokhoz

Termékcsalád
Karima mérete
Membrán átmérő

OXY 50

JELLEMZŐK
• Öntöttvas szerkezet (GJL-250)
• Használható DRO és DGO szivattyúkkal
• Folyamatos jelleggel csatlakoztatható a szivattyúhoz vagy
szerelhető a tartály fenekére az automata kapcsolórendszer
(DAC típus) segítségével.

AZ OXY 50 FELÉPÍTÉSE
• OXY test (kúp + beépített membrán)
• Csúszóperem tömítéssel és rozsdamentes acél csavarokkal
•Csővezető

Egy speciális elem az OXY testen lehetővé teszi az ejektor
kimeneti peremének és a szivattyú csúszó peremének
mechanikus rögzítését (csavarokkal), így egy szilárd
rendszer képezhető akár mobil beszereléshez is.

Befoglaló méretek

Gyártáshoz felhasznált anyagok
Test
Diffúzor kúp
Anyák és csavarok
Festés

Öntöttvas GJL-250
Öntöttvas GJL-250
Rozsdamentes acél
Környezetbarát epoxi-vinil

Modellek
• OXY 5027

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Méret mm-ben

OXY 80-150
JELLEMZŐK
• Öntöttvas szerkezet
• Rozsdamentes acél diffúzor kúp
• A membrán cserélhető az áramlási sebesség beállításához
vagy elhasználódás esetén (SZABADALMAZOTT RENDSZER)

AZ OXY 80-150 FELÉPÍTÉSE
•
•
•
•

OXY test
Membrán (cserélhető)
Rozsdamentes acél diffúzor kúp
Rozsdamentes acél csavarok

SZABADALMAZOTT RENDSZER

Gyártáshoz felhasznált anyagok

Modellek

Test Öntöttvas
Diffúzor kúp
Membrán
Anyák és csavarok
Festés

•
•
•
•

GJL-250
AISI 304 Rozsdamentes acél
Vulkollan
A2 acél
Környezetbarát epoxi-vinil

OXY 8055
OXY 15095
OXY 15080
OXY 8063

Az OXY 80 és 150 egységek kombinálhatóak az azonos átmérőjű vízszintes csatlakozóidomokkal (DAC H).
Ez a kombináció lehetővé teszi az OXY test rögzítését a tartály fenekén a könnyebb karbantartás érdekében, és ezáltal több ponton is
használható (nem egy időben).

Befoglaló méretek

Az OXY 80 berendezés karimája lehetővé teszi a
DN80 és DN100 teljesítményű elektromos
szivattyúk csatlakozását.

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

OXY RENDSZER
OXY 50 RENDSZER
AZ OXY 50 RENDSZER FELÉPÍTÉSE
•
•
•
•

OXY test (kúp + beépített membrán)
Csúszó perem tömítéssel és rozsdamentes acél csavarokkal
Csővezető
Horganyzott acél alap

Egy speciális elem az OXY testen lehetővé
teszi az ejektor kimeneti peremének és a
szivattyú csúszó peremének mechanikus
rögzítését (csavarokkal), így egy szilárd
rendszer képezhető akár mobil
beszereléshez is.

Modellek

(*) Maximum beépítési mélység
A méretekhez lásd a JETOXY 50 rajzát

(**) Beömlő csővezeték nem része

OXY 80-300 RENDSZER
AZ OXY 80-300 RENDSZER FELÉPÍTÉSE
•
•
•
•
•

OXY test
Membrán (cserélhető)
Rozsdamentes acél diffúzor kúp
Rozsdamentes acél csavarok
Légbeszívó cső kéményszűrővel és horganyzott acél
emelőhoroggal
• Összekötő rúd a szivattyú és a levegőbeszívó cső között
• Horganyzott acél/gömbgrafitos öntöttvas alap

OXY rendszer

Modellek

* Maximum beépítési mélység

OXY ejektor

Beömlő csővezeték

JETOXY
Merülő levegőztető rendszer

JETOXY 50
A JETOXY 50 RENDSZEREK részei a Venturi-típusú ejektorok, amelyek
0.37-1.5 kW teljesítményű elektromos búvárszivattyúkkal vannak
összekapcsolva többcsatornás nyitott vagy örvény járókerekekkel.
A JETOXY RENDSZER modelljei a követelményeknek megfelelő
teljesítmény alapján választhatóak ki, optimalizálva így a fogyasztást.

Alkalmazási területek
Haltenyésztés, kis vízkezelő tartályok, gyűjtőgödrök.
A szennyvízhez használt DG hidraulikus egységekkel ellátott modellek teljesítménye.
Légbeszívás
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Légbeszívás (Sm /h)

Folyadék mélysége (m)
Oxigénátvitel SOTR

Oxigénátvitel SOTR (kg/h)

Folyadék mélysége (m)
Jelleggörbe

Típus
Szám

Típus

Ejektor
Ø Membrán (mm)

Típus

Elektromos szivattyú
kW

A

A táblázatban szereplő adatok 400V/3/50Hz tápfeszültségre vonatkoznak. A rendelkezésre álló tápfeszültségi értékeket keresse a műszaki katalógusban.

Pólusok

A tiszta vízhez használt DG hidraulikus egységekkel ellátott modellek teljesítménye
Légbeszívás

Légbeszívás (Sm3/h)

Folyadék mélysége (m)
Oxigénátvitel SOTR

Oxigénátvitel SOTR (kg/h)

Folyadék mélysége (m)
Jelleggörbe

Típus
Szám

Típus

Ejektor
Ø Membrán (mm)

Típus

Elektromos szivattyú
kW
A

Pólusok

A táblázatban szereplő adatok 400V/3/50Hz tápfeszültségre vonatkoznak. A rendelkezésre álló tápfeszültségi értékeket keresse a
műszaki katalógusban.

Befoglaló méretek

Méretek mm-ben

JETOXY 80-300
A JETOXY 80÷300 egységek része egy vagy több Venturi-típusú
ejektor cserélhető membránnal, amelyek 2.2-30 kW teljesítményű
elektromos búvárszivattyúkkal vannak összekapcsolva.
Többcsatornás nyitott, egycsatornás nyitott, egy- vagy kétcsatornás zárt
járókerekek használhatóak a feldolgozandó folyadék típusától függően.

Alkalmazási területek
Gyűjtő-, homogenizáló- és stabilizáló tartályok, esővíztározó tartályok,
oxidációs tartályok.
Légbeszívás

Légbeszívás
(Sm3/h)

Oxigénátvitel SOTR

Oxigénátvitel
SOTR (kg/h)

Folyadék mélysége (m)

JellegGörbe

Típus

Ejektor
Szám Típus
Ø
Membrán

Folyadék mélysége (m)

Típus

Elektromos szivattyú
P1
P2
(kW) (kW)

A Pólusok

Légbeszívó cső
max. L
DN
(m)* (mm)

P1
(kW)

A táblázatban szereplő adatok 400V/3/50Hz tápfeszültségre vonatkoznak. A rendelkezésre álló tápfeszültségi értékeket keresse a
műszaki katalógusban.
*Maximum beépítési mélység standard légbeszívó csövekkel. Nagyobb mélységek esetén vegye fel a kapcsolatot a műszaki
szolgálatunkkal.
** Felvett teljesítmény a munkaterületen

Befoglaló méretek és súlyok

OXY RENDSZER
Max. merülés (m)
Típus

Méretek (mm)

A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

JETOXY
Max merülés (m)
Típus

Méretek (mm)

Keverők és áramlásgenerátorok
A merülő keverők manapság a modern vízkezelő rendszerek alapvető alkotórészei.
Ezeket főként kiegyenlítési, homogenizálási és denitrifikálási folyamatokhoz
használják foszforeltávolításra, és olyan esetekben, amikor a folyadékot keverni
kell a lerakódások csökkentéséhez.
A ZENIT PROpeller sorozathoz tartozó keverők jellemzői:
• Alacsony működési költségek a magas hatékonyságnak köszönhetően, ami
minimális energiafogyasztáshoz vezet
• Sokoldalúság, mivel bármilyen alakú és méretű tartályba beszerelhetőek
• Rugalmasság a tartozékok széles skálájának köszönhetően, amelyek lehetővé
teszik a telepítést a tartály bármely pontjára
• Könnyű beépítés és karbantartás a gyors emelőszerkezeteknek és a tartozékok
széles skálájának köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a követelményeknek
megfelelő szabályozást és pozicionálást.
A célnak megfelelő keverő kiválasztása nem könnyű feladat: számos tényezőt
figyelembe kell venni, és a tapasztalat is kulcsfontosságú szerepet játszik.
A célnak pontosan megfelelő termék kiválasztásához a következő paramétereket
kell figyelembe venni:
• a tartály formája, mérete és mértani kialakítása
• a tartály falainak anyaga és súrlódási szintje
• az ellenállást generáló elemek a tartály belsejében (csövek, levegőztetők stb.).
• a keverő propellere és a tartály fala közötti távolság
• a kezelt folyadék típusa és fajsúlya
• keverők közötti távolság (több berendezés esetén)

A ZENIT segít Önnek kiválasztani a megfelelő PROpellert
A ZENIT a vízkezelés területén szerzett több évtizedes tapasztalatával segít Önnek
kiválasztani a legmegfelelőbb keverőt. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálatunk mérnökeivel az Ön rendszerének adataival és mi válaszunkban
tudatjuk, hogy melyik keverőnk felel meg az Ön követelményeinek.

Kulcs a termékkódokhoz

MIXER előtag (*)
Motor teljesítménye (Le x 100)
Motor pólusai
Motor áttételi viszonya
Propeller átmérője (mm)
(*)

PRS - öntöttvas váz – közvetlen áttétel
PRX - rozsdamentes acél váz – közvetlen áttétel
PRO - öntöttvas váz - reduktorral

PRS-PRX-PRO
Merülő keverők
Leírás és alkalmazási területek
A Zenit
PRS, PRX és PRO
sorozatok keverői öntöttvasból vagy
rozsdamentes acélból készülnek.
Az öntisztító propellerek átmérője elérheti a 850 mm-t.
Az elektromos motorok teljesítménye 1.1 és 15 kW között mozog, 4, 6 vagy
8 pólusúak; az áttétel történhet közvetlenül vagy bolygóműves reduktorral.
Ezeket olyan keverési folyamatok során használják, ahol nagy mennyiségű
folyadékot kell mozgásban tartani a lerakódás megelőzéséhez.
A
horganyzott vas vagy rozsdamentes acél tartozékok kivételes
rugalmasságot kölcsönöznek és lehetővé teszik a pontos pozicionálást a
tartályban található több berendezés esetén is.
A termékek mellett szereplő ábrák tájékoztató jellegűek.

PRS
•
•
•
•
•

Öntöttvas szerkezet
Propeller Fe 510 vas (AISI 316 rozsdamentes acél opcionális)
Motor teljesítménye 1.5-3.0 kW, 6 és 8 pólusú
750-1000 fordulat/perc, közvetlen áttétel
Max. 3%-os szilárdanyag-tartalmú alkalmazásokhoz

PRX
•
•
•
•
•

Szerkezet AISI 316 rozsdamentes acél
Propeller AISI 316 rozsdamentes acél
Motor teljesítménye 1.5-3.0 kW, 6 és 8 pólusú
750-1000 fordulat/perc, közvetlen áttétel
Max. 3%-os szilárdanyag-tartalmú alkalmazásokhoz

PRO
•
•
•
•
•

Öntöttvas szerkezet
Propeller Fe 510 vas (AISI 316 rozsdamentes acél opcionális)
Motor teljesítménye 1,1-15 kW, 4 pólusú
222-350 fordulat/perc, áttétel reduktorral
Max. 12%-os szilárdanyag-tartalmú alkalmazásokhoz

Műszaki jellemzők
Névleges áram
Üzemi
Indítási Pólusok Indítás

Kábel

Ford/
Propeller
min Lökés N Ø mm Lapátok száma Anyaga

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben
A súlyra és méretre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek

Telepítés
A PROpeller keverők felszerelhetőek számos tartozékokkal, amelyek megkönnyítik a szerelést és karbantartást bármilyen tartályban
és biztosítják a keverő megfelelő elhelyezését a különböző beállítási lehetőségnek köszönhetően.

A keverő standard tartozéka egy vezetősín és egy
emelőhorog. Minden szerkezeti elem készíthető tűzi
horganyzott vasból vagy rozsdamentes acélból.
Szükség esetén rendelkezésre állnak különböző tartozékok
nagyméretű keverőkhöz.
Az emelőrendszerek robusztus szerkezetűek a hatékonyság
és az időállóság érdekében.
A teljes szétszerelhetőség
egy további előny, a
rendszer az
emelőszerkezet nélkül
is összeszerelhető.
A csövek tetején
található speciális
csatlakozásoknak
köszönhetően a Zenit
emelőrendszerek
eltávolíthatóak és
használhatóak több
berendezéshez.

PRO
Áramlásgenerátor
Leírás és alkalmazási területek
A Zenit PRO sorozat áramlásgenerátorai öntöttvasból vagy
rozsdamentes acélból készülnek.
Az öntisztító propellerek átmérője elérheti a 2 100 mm-t.
Az elektromos motorok teljesítménye 0.8 és 5.5 kW között mozog, 4 vagy
6 pólusúak; az áttétel bolygóműves reduktorral történik.
A nagy propeller alacsony percenkénti fordulatszáma lehetővé teszi nagy
vízmennyiségek mozgatását kis sebesség mellett.
Ezeket főként oxidációs és denitrifikációs tartályokban használják és olyan
berendezéseknél, ahol meg kell előzni a lerakódásokat a tartályok alján.

•
•
•
•
•

Öntöttvas szerkezet
Propeller AISI 316
Motorok teljesítménye 0,8-5.5 kW, 4-6 pólusú
27-148 fordulat/perc, áttétel reduktorral
Max. 1 vagy 3%-os szilárdanyag-tartalmú
alkalmazásokhoz

Műszaki jellemzők
Névleges áram
Üzemi
Indítási Pólusok Indítás

Kábel

Ford/
min

Lökés N

Propeller
Ø mm Lapátok száma Anyaga

Befoglaló méretek és súlyok

Méret mm-ben

A súlyra és méretre vonatkozó adatok
tájékoztató jellegűek

Telepítés
A
PRO
áramlásgenerátorok
felszerelhetőek
számos
tartozékokkal, amelyek megkönnyítik a szerelést és
karbantartást bármilyen tartályban és biztosítják a keverő
megfelelő elhelyezését a különböző beállítási lehetőségnek
köszönhetően.
A keverő standard tartozéka egy vezetősín és egy
emelőhorog. Minden szerkezeti elem készíthető tűzi
horganyzott vasból vagy rozsdamentes acélból.

Az emelőrendszerek robusztus szerkezetűek a hatékonyság és az időállóság
érdekében.
A teljes szétszerelhetőség egy további előny, a rendszer az emelőszerkezet nélkül
is összeszerelhető.
A csövek tetején található speciális csatlakozásoknak köszönhetően a Zenit
emelőrendszerek eltávolíthatóak és használhatóak több berendezéshez.

