YA?
TUTUCULAR

Ya? Tu t u cu / Ay?r ?c?Nedir ?
At?ksulardaki ya?lar?sudan ay?rmaya yarayan
paket bir ünitedir. Ünite ebatlar?, at?su
miktar?na göre belirlenir. Ayr??t?r?lan ya?lar
ünitenin içinde tutulur, ya?dan ayr?lan su
d??ar?ya at?l?r.

Özellik ler
-

-

-

-

-

Paslanmaz Çelik, CTP veya Epoksi Kapl?St 37
Karbon Çeli?inden imal edilebilme
Yüksek kalite ve benzensiz ekipman kullan?m?
Kolay kurulum, kolay çal??t?rma ve en az servis
ihtiyac?
At?k ya? depolama ve çamur / silt depolama
tüm ya? ay?r?c?lar?m?zda ortak özelliktir
(manuel ve otomatik modeller).
Ayarlanabilir savak ile, ya? ak?? seviye
kontrolü, hem manuel hem de otomatik
modellerde standart özelliktir.
Koku korumas?tüm modellerimizde standart
bir özelliktir. Ay?r?c?lar, koku giderme
muhafazas?na ba?lanabilen bir havaland?rma
ile donat?lm??t?r.
Is?t?c?, so?uk havan?n neden oldu?u kat?la?may?önlemek için at?k ya??sabit bir
s?cakl?kta tutar. At?k ya? s?cakl???15 C'nin alt?na dü?tü?ünde ?s?t?c?otomatik olarak
çal???r
Sistemin temizlenmesine ihtiyaç duyuldu?unda bo?altma vanalar?gereklidir.
At?k ya? ve ?zgara bo?altma vanalar?, ya? tutucu deposu tam dolu oldu?unda ya??
ve çamuru bo?altmak için kullan?l?r.
Çamur ?zgara uzakla?t?rma pompas?, biriken çamuru filtrasyon ünitesinden
suland?rarak uzakla?t?r?r. Çamur / slit pompas?otomatik olarak çal???r.
At?k ya? pompas?, ay?r?c?da biriken at?k ya?lar?n uzakla?t?rmak için kullan?l?r.
At?k ya? seviye alarm?, depo içendeki ya? seviyesini kullan?c?ya bildirmek için
kullan?l?r.
Tam koruma kontrol elektrik panosu; ak?m korumas?, ?s?t?c?s?cakl?k kontrolleri vb.
daha birçok özellik ve seçenekler ile donat?lm??t?r.

Ku llan ?m Alan lar ?
-

Toplu yemek üretim tesisleri
Lokanta ve kafeteryalar
Oteller ve tatil siteleri
Mezbahalar ve kesim evleri
Et ve bal?k i?leme tesisleri
Oto tamir, bak?m ve y?kama sevisleri
Üretimde ya? kullan?lan tesislerin tamam?
At?ksu ar?tma / kentsel at?ksu ar?tma tesisleri
Güç santralleri

St an dar t lar ;
Ya? & Gres tutucular EN825 -1 ve
EN825-2 standartlar?na uygundur.

Tip ve M odeller
Ya? ve gres tutucular, maksimum verimlilik, kolay çal??t?rma ve bak?m için tasarlanm??t?r.
Belirli gereksinimler için çe?itli modeller a?a??daki gibidir:
-

Tezgahalt?Tip
Otomatik / Manuel
Zeminüstü / Zeminalt?
Dahili pompa sistemleri ile ya? tutucular

Zeminüstü

Zeminalt?

Özgü n Özellik ler
Ürünlerimiz benzersiz ekipmanlar ile donat?lm??t?r.
At?k Ya? Bölmesi ve Çamur / Tortu Bölmesi tüm ya? ay?r?c?lar?m?zda
(otomatik ve manuel modellerde) standartt?r.
Ayarlanabilir Savak at?k ya? bölmesine, ya? ak?? seviyesini düzenlemek
için kurulum s?ras?nda kullan?l?r. Otomatik ve manuel modellerde
standart.
Koku Korumas?tüm tasar?m?m?zda dikkate al?n?r. Ay?r?c?lar?m?zda, Koku
Önleyici ve bir ç?k??a ba?lanabilen bir Havaland?rma ile donat?lm??t?r.
Is?t?c?, iklim ko?ullar?nedeniyle kat?la?may?önlemek için at?k ya??sabit
bir s?cakl?kta tutar. At?k ya? s?cakl???15 ° C'nin alt?na dü?tü?ünde
otomatik olarak çal???r.
Bo?altma Vanalar?, sistemin bo?alt?lmas?gerekti?i durumlarda
kullan?l?r.
At?k Ya? ve Tortu Bo?altma Vanalr?, ya? ay?r?c?bölmesi doldu?unda
ya??ve çamuru bo?altmak için kullan?l?r.
Çamur Tortu De?arj Pompalar?ve Filtrasyon Ünitesi biriken çamuru
desarj eder, filtrasyon ünitesi ise çamuru filtre ederek sudan
uzakla?t?r?r. Tortu / Çamur pompas?otomatik çal???r.
At?k Ya? De?arj Pompas?at?k ya? bölmesinde biriken çamuru de?arj
eder.
At?k Ya? Seviye Alarm Sistemi bölme içindeki ya? seviyesiyle ilgili
operatörü uyar?r.
Tam Korumal?Kontrol Panosu elektrik ak?m?koruma, ?s?t?c?- s?cakl?k
kontrolleri ve daha birçok çe?itli özellik ve seçenek ile donat?lm??t?r.

EK?PM ANLAR
Ek ipm an lar

Ot om at ik M odeller

M an u el M odeller

Ç?kar?labilir Tortu Izgaras?

S

S

Ayarlanabilir Savak

S

s

At?k Ya? Bölmesi

S

S

Çamur Bölmesi

S

S

Dolay??Ya? Is?t?c?

S

S

Bo?altma Vanas?

S

S

At?k Ya? ve Tortu Bo?altma Valfleri

S

S

Çamur / Tortu De?arj Pompas?

S

-

Çamur / Tortu Filtrasyon Sistemi

S

-

At?k Ya? De?aj Pompas?

S

-

At?k Ya? Seviye Alarm Sistemi

S

O

Tam Korumal?Kontrol Panosu

S

O

S / Standart
O / Opsiyonel
- / Dahil De?ildir

Ot om at ik M odeller ?çin
Kon t r ol Pan osu Özellik ler i
Uygu lan abildi?i M odeller : ZU (Zem in ü st ü ) / ZA
(Zem in alt ?)

Kon t r ol Pan osu Özellik ler i
-

-

-

4x20 mAh led ekranl?LCD Panel /
Dokunmatik tu? seti ve renkli ekran
Gerçek ve 90 gün rezervli zaman
saati
Tüm pompa ve ekipmanlar için
ak?m ölçme ve ekrandan izleme
Tüm pompa ve ekipman aktif ve
pasif seçenek
Çal??ma voltaj ve ak?m aral?klar?n?set etme özelli?i ile maksimum koruma
?ebeke gerilimi ölçme ve izleme, a??r?dü?ük gerilimlerde durdurma
Her ekipman için çal??ma durumunu gösterir Led lamba ile anl?k ve toplam çal??ma
zaman?n?izleme
S?cakl???dijital olarak ayarlama ve gerçek s?cakl?k kontrolü

Tank dolu ve bo? sinyal ile ya? tank?doluluk seviye tespiti
I??kl?ve sesli ikaz ile bilgilendirme
LCD ekrandan olay bildirimi ve izleme
"Ya? Dolu", "Genel Ar?za", "?ebeke Yok", "A??r?Ak?m" gibi dört ar?za için kuru kontak
ile bilgilendirme kablo ba?lant?s?kurarak merkezi otomasyon odas?ndan izleme
imkan?
"Devreye Alma Zaman?", "Seri Numaras?", Aar?za Geçmi?i", "Son Bak?mlar " gibi tarih
s?ras?ve olaylar?listeleyebilme
Fabrika ayarlar?na geri dönme, ayarlar?set etme özelli?i
Buzzer ve led ile hem yaz?l?ekrandan hem de sesli ???k durum ikaz?yapabilme
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