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AmaDS³ – čerpací stanice odpadní vody
se separačním systémem pevných látek

Oblasti použití:
■■

■■

Více informací na:
www.ksbpumpy.cz/vyrobky

AmaDS³ – kompaktní

AmaDS³ – kruhová

■Doprava komunálních a průmyslových odpadních vod
■Odvodnění hotelů, nemocnic
a kempů

AmaDS³ – polokruhová

AmaDS³ – čerpací stanice odpadní vody
se separačním systémem pevných látek

Fáze přítoku
Pevné látky jsou před čerpadlem odděleny z přitékající odpadní vody.
V separačním systému jsou pevné látky prozatímně uloženy. Přes čerpadla
tak teče pouze předčištěná odpadní voda.

Hospodárnost			

Fáze přítoku
Při čerpacím procesu protéká předčištěná odpadní voda, na cestě do výtlačného potrubí, separačním systémem v opačném směru a dopravuje tak
prozatímně uložené pevné látky do výtlačného potrubí. Tím jsou separační
systém a čerpadla vyčištěny a jsou připraveny pro další fázi přítoku.

Rozšířené možnosti použití

	Jsou použita čerpadla s malou průchodností. To zajišťuje

	Díky čerpadlům s malou průchodností mohou být překo-

vyšší účinnosti ve srovnání s konvenčními čerpacími stani-

nány velké dopravní výšky s jedinou čerpací stanicí

cemi odpadní vody a vede k úsporám energie.

odpadní vody. Je možné optimální využití prostoru

	Patentovaný separační systém pevných látek pracuje spolehlivě a bez ucpávání. Čerpadla jsou díky předřazenému

Snadno udržovatelná
	Díky plné dostupnosti všech důležitých konstrukčních

separátoru chráněna před hrubými nečistotami. To vede

dílů je možné udržovat systém v nepřetržitém provozu.

k menšímu opotřebení zřetelně vyšší spolehlivosti zařízení.

Vně ležící a tím dobře přístupný separátor pevných látek
ohromně ulehčuje servisní práce.

Bezpečnost práce
	V suché jímce instalované zařízení je uzavřené a plynotěsné. Tím jsou zajištěny hygienické pracovní podmínky
a vysoká bezpečnost obsluhy.

Technické údaje

Modely s kompaktním
tvarem nádrže

Max. přitékané množství

25 m3/h

Čerpané množství

5,5 až 6 l/s

Dopravní výška

Modely s kruhovým
tvarem nádrže
80 m3/h

200 m3/h

5,5 až 30 l/s

5,5 až 65 l/s

ve standardu až 85 m

Systémy s jinými provozními daty na vyžádání!
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Modely s polokruhovým
tvarem nádrže
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v budovách díky různým tvarům nádrží.
Provozně spolehlivá

