Osaaminen ja kokemus
jäteveden ilmauksessa
ENVICON on asiantuntijasi ilmastinosien hyödyntämiseen ja ilmastuksen optimointiin jätevesitekniikassa. Tarjoamme jätevedenpuhdistukseen
pitkälle kehitettyjä ja joustavia ratkaisuja hyödyntämällä uusinta prosessitekniikkaa ja kokemustamme laitosten rakentamisesta ja komponenttituotannosta.

Ilmastinasiantuntija

Tämän esitteen ja muita tietoja voit ladata kätevästi
osoitteesta:

www.envicon.net -> Products/Downloads
Edustajasi:

Jätevedenpuhdistamojen toiminnan optimointi:
ENVICONin fuzzy-pattern-tunnistustekniikkaan
perustuva innovatiivinen ohjausjärjestelmä TATIntelliClean® jäljentää tarkasti prosessit jätevedenpuhdistamon biologisessa vaiheessa ja kytkee puhdistamon ilmastusjärjestelmän pysyvästi
kuormituksesta riippuen. Puhdistamon tehokkuus
lisääntyy, poistoarvot pienenevät ja tasaantuvat
sekä energiaa säästyy. Teho todistetaan ilmaisella koekäytöllä.
Ota yhteyttä neuvontapalveluumme sitoumuksetta.

www.envicon.net

ENVICON – yli 20 vuoden kokemus biologisesta jätevedenpuhdistuksesta.

Yli 20 vuoden kokemuksen ansiosta ENVICON tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja ilmastimia kaikenlaisiin sovelluksiin:
Muurahaishapon annosteluasema: Tarjoamme liikuteltavia muurahaishapon annosteluasemia, joilla kalkkikertymät saadaan poistettua ilmastimista edullisesti ja helposti käytön aikana.

Jätevesi (1)
Ilmastimiin saatavana olevat
kalvomateriaalit:
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Juomavesi

Putki-ilmastimet:
Tyyppi

Kalvomateriaali
Kuplakoot
(1)

Vakiopituudet,
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Erikoispituudet

EPDM, pehmentimiä
vähennetty

EMR-ls

EPDM

hieno, karkea

Silikoni

EMR-sil

Silikoni

hieno

EPDM, kuituvahvike

EMR-mol

EPDM

hieno, karkea

Polyuretaani

EMR-pur

Polyuretaani

hieno

NBR

EMR-nbr

Nitriilikautsu

hieno

Keraaminen, lasisintteri

EKR

Keraaminen

hieno

2 x 500; 2 x 750

PVC (putki)

ERS-K

PVC

karkea (lovi)

(2)

Ruostumaton teräs (putki)

ERS-A4

Ruostumaton
teräs

karkea (lovi)

(2)

(1) Jos olet epävarma, ota meihin yhteyttä. Neuvomme Sinua pitkän kokemuksemme perusteella.

EBA1

Liittämään

Soveltuu seuraaviin putkiin
Suorakaideputki

alkaen 80 x 40 mm
2 putki-ilmastinta

ENVGH

Kumiholkki 1 lautasilmastimeen EMS-B9

Pyöreä putki
DN50 – DN 150;
oD63 – oD154

oD90 ja oD110
(muoviputki)
Ei sovellu

ENVS

Satula 1 lautasilmastimeen EMS-B9

750,
1000

7.0

(2) Saatavana eri versioita ja pituuksia eri määrillä lovia ja erikokoisilla lovilla sekä etu- ja yläpuolisella ilmansyötöllä.

1 lautasilmastin tai putki-ilmastin

EBA2

Monet
erikoispituudet
ovat mahdollisia
sopimuksesta

(1) Kaikki putkilaadut ovat saatavana myös vaihtokalvoina. Mekaanisia pihtejä voidaan ostaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnittimiä varten, pneumaattisia pihtejä lainaamme ilmaiseksi panttia vastaan.

Adapterit lähes kaikkiin putkikokoihin:
Tyyppi

Ws -> n. m

oD63; oD75;
oD90; oD110

Neuvonta ja kokoonpano: Jokainen tilanne ja kaikki jätevedet ovat ainutlaatuisia. ENVICONilla on laaja
valikoima kalvoja, ilmastimia ja rei’ityksiä; luonnollisesti neuvomme mielellämme optimaalisten materiaalien ja parhaiden ilmastimien valinnassa. Palvelumme sisältää haluttaessa myös ilmastusjärjestelmän suunnittelun.
Asiantuntijalausunto (selvitys): Tarjoamme maksuttoman arvioinnin kalvoistamme. Lähetä käyttämäsi
ilmastimet meille, maksamme rahdin. Saat selvityksen, jonka avulla voit päättää, vaihdatko ne vai jatkatko käyttöä.

Lautasilmastimet:
Ws ->
n. m

Kalvon vaihto

Materiaali ja erityispiirteet
K = muovi
VA = ruostumaton teräs

EPDM

7.0

helppo

K+VA, erittäin tukeva

12

EPDM

10.0

helppo

K+VA, erittäin tukeva, -> 130 °C

EMS2

12

EPDM

7.0

erittäin helppo

K, erittäin tukeva

EMS2-HT

12

EPDM

10.0

erittäin helppo

K, erittäin tukeva, -> 130 °C

EMS-B12

12

EPDM

6.0

mahdollinen

K

EMS-B12-sil

12

Silikoni

6.0

mahdollinen

K

EMS-B9

9

EPDM

6.0

mahdollinen

K

EMS-B9-sil

9

Silikoni

6.0

mahdollinen

K

Tyyppi

Ø
tuumina

EMS1

12

EMS1-HT

Kalvomateriaali

Kiintokerros, tyyppiä BIOPAC®, Kiintokerros, tyyppiä BIOPAC®, pinta-alat 100 m²/m³ ja 150 m²/m³ uppokäyttöön biologisessa jätevedenpuhdistuksessa sekä kasvualustalla mädätykseen biokaasun tuotannossa.
Palojen koot 540 x 540 x 400–550 x 550 x 1200 mm. ENVICON-kiintokerroksessa on erittäin hyvä kolmiulotteinen läpivirtaus, erinomainen vetoisuus sekä ihanteellinen mikrokarheus mikro-organismien helppoa ja
pysyvää asuttamista varten.

