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KATALOG PRODUKTÓW

SUCHE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW EDP
Dane techniczne
Zgodność z normami zharmonizowanymi:
PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4
Zgodność z wymogami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011
Możliwość zastosowania pomp dowolnego producenta

Zastosowanie
Transport ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych
Przepompownie ścieków: główne, sieciowe i lokalne
Obiekty technologiczne z suchą lokalizacją pomp

Korzyści
Dla Użytkowników
1. Zabezpieczenie armatury i pomp przed nagłymi
zrzutami ścieków zanieczyszczonych częściami stałymi
dzięki zastosowaniu poziomego rurowego zbiornika
retencyjnego
2. Bezpieczna
oraz
higieniczna
obsługa
dzięki
umieszczeniu części technologicznej w komorze suchej
3. Możliwość odcięcia układu i przeprowadzenia
konserwacji zespołów pompowych w higienicznych
warunkach
4. Ograniczenie
przestrzeni
retencyjnej
martwej
do minimum i tym samym ograniczenie do minimum
powstawania odorów
5. Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków
mieszkalnych lub gospodarczych

Dla Projektantów
1. Ograniczenie
martwej
przestrzeni
retencyjnej
do minimum i tym samym zredukowanie do minimum
powstawania odorów
2. Możliwość zastosowania
dowolnego producenta

zespołów

pompowych

3. Możliwość zabudowy w bliskim sąsiedztwie budynków
mieszkalnych lub gospodarczych
Dla Wykonawców
1. Konkurencyjna cena w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii suchej
2. Możliwość zastosowania zespołów pompowych dowolnego producenta
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SUCHE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW EDP
Opis działania suchej przepompowni ścieków EDP
Sucha przepompownia ścieków EDP stanowi kompletne,
w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i współpracującego z zewnętrznym rurowym zbiornikiem retencyjnym.
Ścieki dopływają do przepompowni przez studnię kaskado
wą i poziomy rurowy zbiornik retencyjny. Są one kierowa
ne do zbiornika rozdzielczego z przyłączonymi zespołami
pompowymi, które automatycznie załączają się naprze
miennie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków
w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony
za pomocą przetwornika ciśnienia hydrostatycznego,
a w przypadku jego awarii - za pomocą czujników
alarmowych wysokiego i niskiego poziomu. Przetwornik
i czujniki zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm
sterowania w systemie pracy automatycznej.
Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu
załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej.
Pojemność zbiornika rozdzielczego, jak i wydajność oraz
ilość zespołów pompowych dobrane są z uwzględnieniem
ilości dopływających ścieków. Całość suchej przepompowni
ścieków zabudowana jest w komorze suchej (prefabrykowane kręgi betonowe lub polimerobetonowe albo gotowe
studnie z tworzyw sztucznych), co umożliwia bezpośredni
wgląd w prawidłowość pracy przepompowni oraz ułatwia
demontaż, wymianę i konserwację jej poszczególnych
elementów w higienicznych warunkach.
Zestawienie parametrów typoszeregu
Typ

Maksymalny dopływ

Minimalna średnica
pionu tłocznego

Ilość pomp

Minimalna pojemność
retencyjna*

EDP

[m3/h]

[mm]

[szt.]

[l]

01

40

80

1

320

02

40

80

2

160

03

40

80

2

160

04

65

100

2

250

05

145

150

2

560

06

145

150

2

560

07

250

200

2

990

08

400

250

2

1550

09

400

250

2

1550

10

400

250

2

1550

11

575

300

2

2230

12

575

300

2

2230

* Minimalna pojemność retencyjna została obliczona w oparciu o minimalną wydajność i liczbę załączeń pojedynczej pompy (nie więcej
niż 10 cykli na godzinę). Określona pojemność może zostać zmniejszona, gdy zostaną użyte pompy o większej wydajności i/lub gdy napływ
jest mniejszy od maksymalnego.
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Budowa suchej przepompowni ścieków EDP

Studnia kaskadowa

Komora sucha

Zbiornik rozdzielczy
Zewnętrzny poziomy rurowy zbiornik
retencyjny

Pompa

Zasuwa na dopływie
grawitacyjnym

Pompa

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rury napływowej

Króciec napływowy

Zawór zwrotny SZUSTERsystem
Zespół odpowietrzający

Zbiornik rozdzielczy

Stopa z izolatorem drgań

Zawór odwadniający

Czujnik alarmowy wysokiego poziomu
Króciec odpowietrzający zbiornik
rozdzielczy

Pompa
Okno rewizyjne

Zawór zwrotny SZUSTERsystem
Czujnik alarmowy niskiego poziomu

Zasuwa nożowa na ssaniu pompy

Przetwornik
ciśnienia
hydrostatycznego

Króciec ssawny
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Warianty konfiguracji suchej przepompowni EDP
Cechy EDP

Podstawowe warianty

Komora
przepompowni suchej

Z prefabrykowanych kręgów
betonowych

Z prefabrykowanych kręgów
betonowych oraz wkładką
z tworzywa sztucznego

Z polimerobetonu

Zwieńczenie komory
przepompowni suchej

Pokrywa soczewkowa z TWS
(wersja nieprzejezdna)

Pokrywa betonowa
z włazami nierdzewnymi
(wersja nieprzejezdna)

Pokrywa betonowa
z włazami żeliwnymi typ D400
(wersja przejezdna)

Pomiar przepływu
(przepływomierz
elektromagnetyczny)

Bez pomiaru

Pomiar w komorze
przepompowni suchej

Pomiar poza komorą
przepompowni suchej
w dodatkowej studzience

Sposób montażu
przepływomierza

Wersja kompaktowa, czujnik
i przetwornik przepływomierza
zainstalowane na pionie
tłocznym

Wersja rozłączna, czujnik
zainstalowany na pionie
tłocznym, przetwornik
- na ścianie komory suchej
lub w dodatkowej studzience

Wersja rozłączna, czujnik
zainstalowany na pionie
tłocznym, przetwornik
- wewnątrz szafy sterowniczej

Sposób montażu
pomp

Pionowy, na specjalnie
prefabrykowanym izolatorze
drgań z szybkozłączem

Pionowy, na specjalnie
prefabrykowanej podporze,
dla dużych, ciężkich pomp

Pionowy, na typowym
kolanie dwukołnierzowym
ze stopką N

Poziomy rurowy zbiornik
retencyjny

Poziomy rurowy zbiornik
retencyjny + studnia napływowa
z osadnikiem (w przypadku
dużej koncentracji frakcji stałej)

Poziomy rurowy zbiornik
retencyjny + krata koszowa
w studni napływowej
(w przypadku dużej
koncentracji frakcji włóknistej)

Zabezpieczenie pomp
przed częściami
stałymi
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