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Talely

+ znakomite usuwanie skratek przy iloéciach szczytowych

) du2atrwaloéó

+ niewielka przeslrzen monta2owa dzigki zabudowie pod kqtem 85.
+ brak lo2ysk w przestrzeni éciekowej

+ w znacznym stopniu samooczyszczaj4ce sig

+ zabezpieczenie przeciq2eniowe

t brak zwrotnego przemieszczania do scieków czgéci stalych

+ latwy monta2 w zbiornikach i urzqdzeniach kompaktowych

(np. kratopiaskownikach)

á niskie koszty konserwacji

+ wolny i skuteczny transport skratek

á dodatkowe dzialanie filtruj4ce dzigki skratkom zatrzymanym na kracie

+ mo2liwa wymiana pojedyñczych elementów zlworzywa

+ konstrukcja ramy w caloéci ze stali szlachetnej



Seria krat ggstych Nogco-Guard@ znajduje zastosowanie Opcje

do wstepnego mechanicznego oczyszczan¡a Sc¡eków bqd2 . oslona taómy cedzqcej ze stal¡ szlachetnej dla strony
zanieczyszczonych cieczy oraz do odzyskiwan¡a

surowców Zasada dzialania kraty tasmowo-hakowej

sprawdza si9 od polowy lat 70. Potw¡erdza to ponad

10 000 ¡nstalacji na calym ów¡ec¡e.

Dzialanie

Najwazn¡ejszym e¡ementem jest obracajqca sig powoli

ta6ma, skladajqca s¡9 z wielu jednakowych elementów

cedzqcych oraz zestawu haków do zatrzymywan¡a wigk-

szych czeóci stalych.Usuwan¡e czgéci stalych nastgpuje

bezpo6rednio z ptyn4cych kanalem écieków. W górnym

punkcie nawrotu tasmy hak¡ sig zamykajq.Zrzut skratek

nastgpuje bezpoérednio za tym górnym punktem nawrotu

taómy. Doczyszczan¡e taómy mo¿e byó real¡zowane przez

gumowe lopatki obrotowego zgrzebla oraz natrysk wodq
pod ciénieniem do 6 bar. Dzigki temu taéma kraty
powracajEca do 6cieków jest zawsze czysta.Wysokoéó

wyrzutu Nogco-Guard@ mo2e byó dostosowana do
warunków lokalnych co np. umo2liw¡a zastosowan¡e tych

urzEdzeñ w glebok¡ch obiektach.Mo2liwe jest opcjonalne
pol4czenie z innymi urzqdzen¡ami, np. prasq lub
prasopluczkq skratek typu Nogwash/Nogpress.

Taéma cedzqca

Elementy ta6my wykonane sE z tworzywa sztucznego

ABS. Doswiadczenia z ponad 30 lat wskazujq, 2e tempera-

tura Écieków do 50'C przy wartoéci pH w zakresie od 5 do

I sq odpowiednie dla wszystkich obszarów zastosowañ.

Elementy cedzqce charakteryzujq s¡g

+ wysok4 wytrzymaloéciq i sztywnoéciq mechanicznq
-t wysokq odpornoéó na n¡skie temperatury
-t wysokq trwaloéciE ksztaftu przy wysokich temperaturach
-t wysokq odporno6c¡4 na zmiany temperatury

t elastycznosc¡E,umo2liwiajqcq bezproblemowe usuwan¡e

materiaiów wigkszych, jak drewno, kamien¡e itd.

frontowej i tylnej
. hermetyzacja h¡gien¡czna
. automatyczny natrysk czyszcz4cy dno kanalu przy

krac iezosadówip iasku
. automatyczny syslem czyszczenia ztzutnika skratek
. blachy zwe2ajqce szerokoóó kanalu za kratq ze stal¡

szlachetnej

Obszary zastosowañ
. 6cieki komunalne
. przemysl spo2ywczy
. Ee2nie
. cul(rownte
. przemysl papierniczy i drzewny
. przemysi chemiczny
. przemyst wlók¡enniczy

P'zyklady usuwanych czgóci stalych
. artykuly hig¡eniczne iz tworzyw sztucznych
. fekalia, zawiesjny ptywajqce
. pierze i wlókna
. glony, meduzy, piana
. papier ipulpa papiernicza
. owoce i resztki owoców
. odpadki warzywne i rybne
. muszle, lupiny, skóry

Model

Szerokoéó kanalu

Gleboko6ó kana.lu

Wysokosó wyrzutu

Uskok dna

Przepustowoéé

W¡elkoéó pzeéwitów

do 1200 do 3000

min. 500 m¡n. 800

1000 - 6500 1300 - 10000

140 260

do 300 l/s do 3500 l/s

1 ; 3 ;  6 ;  1 5 ;  1 ; 3 ;  6 ;  1 0 ;  1 5 ;




