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Dávkovací zaøízení Real SEKO pro srážení fosforu
Zaøízení se skládá z peristaltického dávkovacího èerpadla, sacího a vstøikovacího ventilu. Vše je
dodáváno jako kompatní sestava, která je instalována do plastové schránky. Plastová schránka je
souèástí ÈOV. (ilustraèní obrázky najdete na stranì 11)
Pøebyteèný fosfor, který již nelze biologicky odstranit je chemicky srážen pomocí dávkování síranu
železitého ve formì komerènì dostupného 41 % roztoku.
Peristaltické èerpadlo SEKO má maximální výkon 1,5 l/hod (v závislosti na vzdálenosti instalace od
ÈOV) pøíkon 5 W/230 V . Standardní pøíslušenství èerpadla tvoøí sací hadice 4 x 6 (2 m), výtlaèná
hadice 4 x 6 (2 m), sací ventil (koš) a vstøikovací ventil.
Jako zásobní nádrž síranu železitého je použit kanystr o objemu 10 l, který je umístìn v záchytné
vanì. V pøípadì poškození nebo prasknutí zásobní nádrže je síran železitý zachycen ve vanì a nedojde
tak k rozlití roztoku do okolí.
Instalace
Dávkovací sestava je dodávána jako komplet, kdy souèástí je dávkovací èerpadlo SEKO, kanystr a
záchytná vana. Celý tento komplet se instaluje spoleènì s kompresorkem do plastové integrované
schránky. Plastová integrovaná schránka je pøipevnìna k vnìjší èásti pláštì kontejneru ÈOV.
Sestavení hadièek se provededle pøiloženého manuálu èerpadla. Na sací hadièku se pøipojí sací ventil
(koš) a ten se ponoøí do kanystru. Výtlaènou hadièku je nutné protáhnout chránièkou spoleènì se
vzduchovou hadicí kompresorkuk ÈOV. Poté se na konec hadièka nasadí vstøikovací ventil, který se v
ÈOV upevní do aktivaèní nádrže.
Potøebné množství síranu železitého pro ÈOV R4 je zhruba 40 ml/den. Protože se jedná o velmi malé
množství je nutné chod dávkovacího èerpadla øídit èasovým spínaèem, který je souèástí sestavy.
Po zapnutí dávkovacího èerpadla je nutné odmìøit skuteènì dávkované množství síranu železitého do
ÈOV. Na základì tohoto mìøení se nastaví potøebný interval dávkování za den. Se spínacími hodinami
bude nejèastìjší nastavení chodu èerpadla 1x - 2x za den po dobu jedné minuty.
Dùležité : pøi práci se síranem železitým dbejte zvýšené opatrnosti. Používejte ochranné pomùckya
dodržujte všechna pravidla bezpeènosti práce !!!
Síran železitý je silná žíravina.

Dávkovací zaøízení Real SEKO pro srážení fosforu
dodáváme i samostatnì za cenu 5 100,- + dph.
Více informací Vám poskytneme na telefonu :
602 245 778
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Dávkovací zaøízení Real SEKO pro srážení fosforu

Dávkovací èerpadlo Real SEKO

Sací ventil (koš)

Vstøikovací ventil

Situaèní náèrt - dávkovací zaøízení Real SEKO

pumpa
ÈOV

pumpa

350 mm
2018

500 mm

kanystr 10 l

zásuvka+spínací hodiny

350 mm

600 mm

kompresor

ÈOV

kanystr 10 l

350 mm
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Doporuèené parametry dávkovacího zaøízení
Real SEKO pro srážení fosforu

TYP

množství vody
m3 / den

R 4

0.15 - 1

1-4

40

2

R 8

0.45 - 2

3-8

80

4

R 12

2-3

8 - 12

120

6

R 16

3-4

12 - 16

160

8

Dávkovací èerpadlo Real SEKO

2018

poèet EO

množství síranu
železitého ml / den

Sací ventil (koš)

doba èerpání
min / den

Vstøikovací ventil

