CANALMASTER WA
kombinált
szívó- és öblítőjárművek a hatékony
csatornatisztításhoz víztisztítással

Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű.

CANALMASTER WA kombinált szívő- és öblítő felépítmények
A tisztítási feladat

A mi megoldásunk:

Napjainkban a magán és állami hulladék-hasznosítók a
csatorna-karbantartási munkák keretében a víztelenítő
csatornákat és vezetékeket rendszeresen karbantartják
és ellenőrzik.

Kombinált szívó- öblítőfelépítményeket
víztisztító rendszerekkel, kétféle kialakításban:

kínálunk

Az „Economic" és a „Professional" típust.
A felépítmények
két-, három- és négytengelyes,
különböző méretű és teljesítményű futóművekre
kerülnek felszerelésre. Mindkét felépítménytípust
robusztus és intelligens technika jellemzi, egyszerű
kezelhetőséggel, valamint kis karbantartási igénnyel. A
folyamatosan működő víztisztító rendszer több tisztítási
fokozatból áll.

Hogyan lehet a hulladék-hasznosítással kapcsolatos
problémákat, mint például
a lerakódások megszüntetését,
az eldugulások megszüntetését,
csatorna-ellenőrzés előkészítését
helyreállítási munkák előkészítését
a teljesítményre és a költségekre való tekintettel megoldani?
Az ismert nagynyomásos öblítéses eljárás alkalmazása
nélkül az azt követő csatorna- karbantartási munkákat
nem lehet gazdaságosan elvégezni. A csatornatisztítás
költségeire és teljesítményére nehezedő egyre nagyobb
nyomás miatt az eljárás gazdaságosságának a javítása
egyre nagyobb jelentőségű, ha egyidejűleg az értékes
ivóvíz felhasználása is csökkenthető.

Víztisztító rendszer
Az Önök előnye:
A kombinált, víztisztítóval ellátott, szívó-öblítő
felépítmények területén szerzett sokéves tapasztalatunk
birtokában olyan termékeket fejlesztettünk ki, melyek a
szakszerű használathoz számos meggyőző, előnyös,
műszaki és gazdasági jellemzővel rendelkeznek:

A szűrőkamra kezelés- és tisztításbarát elrendezése
forgó résszűrővel az ürítő fedőben

• robusztus és kis karbantartás igényű szerkezet

« magas tisztítási teljesítmény
• a víztisztító szerkezet egyszerűen kezelhető
• a vízköltségek megtakarítása és az ivóvíz erőforrások

kímélése
• magas töltöttségi szint az iszapkamrában, melyet az

ürítő fedő külön szűrőkamrája tesz lehetővé
• meggyőző vízminőség a nagynyomású szivattyúkhoz

• az iszaptartályok felszerelése opcionálisan billentéses

és a tisztító fúvókákhoz

vagy kényszer-ürítéssel (dugattyú)
forgódugattyús szivattyú plusz csatlakozásokkal a
külső átszivattyúzási munkákhoz
• könnyű átkapcsolási lehetőség a szívó-öblítő

felépítmény hagyományos üzemmódjára
• lehetőség a víztisztító rendszer utólagos

felszerelésére konvencionális technikával a szívó
öblítő járművekben
• igény esetén az iszaptartályok GGVSE (veszélyes áruk

közúton és vasúton történő szállítására vonatkozó
rendelet) / ADR előírásoknak megfelelő kialakítása típusengedéllyel
• a hengeres tartályokban (az iszap és a vízkamra

között) opcionálisan fix válaszfal vagy ürítő dugattyú,
állítható válaszfalként
• a szűrőrendszer tehermentesítése felszínközeli

• meggyőző gazdaságosság a csatorna-tisztítási

teljesítmény tekintetében
• környezetbarát szerkezeti kialakítás zajcsökkentő

iszapvíz alkalmazásával

szerkezeti jellemzőkkel

A víztisztító berendezés vázlata:
1 iszapkamra/iszaptartály
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

lebegő anyag leválasztó/fonalszűrő
forghatható cső úszóval
szűrőkamra
forgó résszűrő
iszaplehúzó gereblye
forgódugattyús szivattyú
ciklonszeparátor telep
ülepítő tér/ülepítő kamra
víztároló tér/víztároló kamra
szívócső, áramlásra optimalizált
nagynyomású szivattyú
vízbetöltés szokásos üzemeltetéshez
permetező berendezés a forgó résszűrő tisztításához

15 ürítő dugattyú/állítható válaszfal a Professional
változatnál: opcionális ürítő dugattyú

PROFESSIONAL
típus

a saját fejlesztésű alkatrészek és azok következetes
minőség-ellenőrzése garantálja a kiváló minőséget
rugalmas műszaki
feladatkörökhöz

felszerelési

lehetőségek

speciális

• az öblítőtömlő gyors, fokozatmentes lesüllyesztése a
karbantartás-mentes hajtáshoz a csatornaaknákba
« a gyakorlatban bevált technika és a meggyőző szolgáltatás
garantálják az optimális biztonságot
« nagyobb hasznos és lerakódási térfogat az oldalsó víztartályoknál
(PROFESSIONAL típus) a még jobb vízminőség érdekében
• optimálisan kiegyensúlyozott tengelyterhelés-eloszlás és útfekvés
oldalsó víztartályok esetében (PROFESSIONAL típus)

ii

• sokféle tartozék, a sokféle alkalmazási feltételhez

CANALMASTER WA
ECONOMIC ÉS PROFESSIONAL típusok
A PROFESSIONAL változat rendszerleírása
Az ECONOMIC változat rendszerleírása
ECONOMIC felépítés-típusunk lényegében hengeres tartályból áll
rögzített válaszfallal az iszap- és vízkamra között, valamint
billentéses ürítéssel vagy
ürítő dugattyúval a kényszer-ürítési funkcióhoz és állítható
válaszfal, mellyel az iszap- és vízkamra térfogata változtatható.

A folyamatosan működő víztisztító rendszer több tisztítási
fokozatból áll:

PROFESSIONALfelépítéstípusunk
iszaptartályból

a

középen

lévő

hengeres

billentéses ürítéssel vagy kényszer-ürítéssel (dugattyú) és
kétoldali, korrózióálló nemesfémből álló víztartályokkal két részes
vízkamrával.
A víztisztító rendszer mindkét felépítéstípus esetében azonos.

A PROFESSIONAL típus az ECONOMIC típustól az alábbiakban
különbözik:

nemesacél lebegő anyag és üledék-leválasztó az
iszapkamrában, a szűrőkamrára elfordíthatóan rögzítve

túlfolyás elleni védelem és ülepítési zónák a kétoldali víztartály
két részes vízkamrájában

szűrőkamra elektrohidraulikus hajtású forgó résszűrővel az
ürítő fedélben

a tengely-terhelés kiegyenlített eloszlása a teljes hasznos
terhelés teljes kihasználásával oldalsó víztartályokkal

forgódugattyús szivattyú és finom szemcse leválasztó az iszapos
víznek a forgó résszűrőből történő eltávolítására a nemesfém,
finom szemcse leválasztóhoz (ciklonszeparátor telep) abrazív
anyagok (homok) leválasztásához

nagyobb térfogat a víz és az iszap elhelyezésére, ezzel hosszabb
tárolási idő és optimális leválasztás a szennyvíz ülepítésével

túlfolyás elleni védelem (lemezes vízbefolyó nagy áramlási
nyílásokkal) és ülepítési zónákkal a vízkamrában
berendezés a felépítmény szokásos működtetéséhez

az oldalsó víztartálynál nemesfémet alkalmaztak, így az
korrózióálló
optimális zajvédelem az aggregátumok
teljes szigetelésével
céges reklámok optimális elhelyezése az oldalsó víztartályokon

Igény esetén szívesen nyújtunk tájékoztatást az ECONOMIC és PROFESSIONAL típusú berendezéseink további műszaki részleteiről.
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