Certaro NS

Naftos produktu
atskirtuvas
Platus naftos produktu
atskirtuvu su smeliagaude
asortimentas

„Wavin Certaro NS“ naftos produktų

„Wavin Certaro NS“ sudaro dvi skirtingos

atskirtuvai efektyviai apsaugo nuo

atskirtuvų sistemos, tinkamos daugeliui

nepageidaujamų dalelių, pavyzdžiui,

projektų:

naftos ir benzino, patekimo į kanali-

1. Tiesioginė atskirtuvo sistema su
įmontuota smėliagaude. Šio tipo
atskirtuvo sistema dažniausiai
naudojama įrengiant sistemas
automobilių stovėjimo aikštelėse bei
degalinėse.
2. Atskirtuvo sistema su apvadine
linija (bypass) su smėliagaude,
turi apibėgimo funkciją. Šio tipo
atskirtuvai naudojami lietaus
vandeniui dideliuose plotuose valyti,
kai staiga pasikeičia paviršinio
lietaus vandens kokybė.

zacijas ir nuotekų sistemas. Galima
pasirinkti nuo 3 l/s iki 50 l/s ir su apvadine linija (bypass).
Klimato kaita didina miestų kanalizacijos
sistemų apkrovas, o tai gali sumažinti sistemos našumą, sutrikdyti jos veiklą
bei padidinti išlaidas. Miestų valdžios
institucijos, siekdamos, kad kanalizacija
neužsikimštų ir nuotekų valymo įrenginiai
nenustotų veikę, reikalauja iš nuotekų pašalinti dumblą, smėlį ir naftą/benziną prieš
nuotekas leidžiant į miesto tinklą.

Privalumai:
		 Įmontuota smėliagaudė;
		Lengva ištuštinti ir išvalyti;
		Atlaiko transporto apkrovas;
		Žemas montavimo aukštis.

„Wavin Certaro NS“ naftos produktu gaudykle
Naudojant „Certaro NS“ Jūs sutaupysite, nes:
		 Nereikia užtikrinti plūdrumo, kadangi atskirtuvą galima nuleisti

Visi „Certaro NS“ atskirtuvai:
		 Pagaminti vadovaujantis EN 858-1;

2,5 m į gruntinius vandenis, atstumas skaičiuojamas nuo
atskirtuvo dugno;

		Pristatomi su signalizacija, kuri jau paruošta prijungti prie
centrinės valdymo ir kontrolės sistemos;

		 Montuojant šiuos atskirtuvus prie važiuojamosios kelio dalies,
nereikia apsauginių plokščių, kadangi atskirtuvai sukurti taip,
kad atlaikytų transporto apkrovą;

		Turi įmontuotą koalescensinį filtrą, kuris padeda lengvai
atskirti naftą ar benziną;
		Turi įmontuotą uždarymo plūdę;

		 Nereikia papildomų kasimo darbų, kadangi atskirtuvuose jau
sumontuota smėliagaudė;

		 Labai lengvai valomi, turi didelę valymui skirtą angą;
		Gali būti montuojami 2,5 m gylyje, skaičiuojant nuo

		 Nereikia pirkti smėliagaudės, apvadinės linijos (baypass) šulinio,

įtekėjimo angos.

surinkimo šulinio, kadangi visa tai jau yra atskirtuve;

		 Išvengsite montavimo klaidų, kadangi beveik visos įrenginio
dalys surinktos.

„Certaro NS“ tipai:

Certaro NS 3l/s - 300 l. smėliagaudė

Certaro NS 6l/s - 600 l. smėliagaudė

Certaro NS 10l/s - 1000 l. smėliagaudė

„Wavin“ prekės Nr. 3031393

„Wavin“ prekės Nr. 3031087

„Wavin“ prekės Nr. 3031093

Certaro NS 15l/s – 2000 l. smėliagaudė

Certaro NS 6/30l/s Bypass -

Certaro NS 10/50l/s Bypass –

„Wavin“ prekės Nr. 3031340

600 l. smėliagaudė

1000 l. smėliagaudė

Certaro NS 20l/s – 2000 l. smėliagaudė

„Wavin“ prekės Nr. 3031090

„Wavin“ prekės Nr. 3031096

„Wavin“ prekės Nr.: 3031347

Papildoma informacija
Jeigu turite klausimų, susijusių su „Certaro NS“ gaudyklėmis,

Nuskenavę QR kodą sužinosite,
kad „Certaro NS“ priežiūra yra
labai paprasta.

galite susisiekti su pardavimų ar techninio aptarnavimo skyriais.
Internetinėje svetainėje wavin.lt galite apsiskaičiuoti, kuri gaurasite diegimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas.
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dyklė geriausiai tiks jūsų sistemai. Šioje svetainėje taip pat

