
ELEMENTY

ZASTOSOWANIE

EKOTANK S (ZBIORNIK PIONOWY)

Skrobia jest wyp³ukiwana przez wodê, podczas procesu obierania, ³uskania i p³ukania warzyw
(ziemniaki, zbo¿e, roœliny str¹czkowe).
Œcieki zawieraj¹ce skrobiê powoduj¹ powstanie osadów w przewodach odp³ywowych,
przyczyniaj¹c siê do zapychania rur kanalizacyjnych.
Separatory skrobi powinny byæ stosowane w miejscach, gdzie niezbêdne jest wydzielanie skrobi:
zak³ady przetwórstwa warzyw, restauracje, wytwórnie frytek, zak³ady produkcji makaronów,
krochmalu oraz w piekarniach.

- zbiornik pionowy z polietylenu o du¿ej gêstoœci, wykonany metod¹ formowania rotacyjnego,
- wewnêtrzne wykonanie zbiornika z materia³ów ca³kowicie odpornych na korozjê,
- pokrywa z polietylenu o wymiarze 600 mm,
- króciec wlotowy i wylotowy z polietylenu,
- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna,
- komora poboru próbek zlokalizowana na odp³ywie wewn¹trz separatora.

ZASADA DZIA£ANIA

Œcieki zawieraj¹ce skrobiê doprowadzane s¹ przez zintegrowany deflektor do komory separatora.
W zwi¹zku ze zmniejszeniem prêdkoœci przep³ywu œcieków nastêpuje proces sedymentacji skrobi,
która osadza siê na dnie separatora.
Wprowadzane do separatora œcieki zawieraj¹ce skrobiê wytwarzaj¹ pianê, dlatego uk³ad mo¿e
byæ opcjonalnie wyposa¿ony w instalacjê do zbijania piany sprzê¿on¹ z elektrozaworem, która jest
uruchamiana automatycznie w chwili doprowadzenia œcieków do separatora.
Wstêpnie podczyszczone œcieki bez zawartoœci skrobi kierowane s¹ poprzez rurê wylotow¹ do
systemu kanalizacji.

SEPARATORY SKROBI

Numer katalogowy
EKS-150-100-01
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Numer katalogowy

Instalacja do zbijania piany sterowana elektrozaworem

Instalacja do opró¿niania zbiornika

Czujnik wysokoœciowy warstwy skrobi

EKS-IDZ-01

EKS-IOZ-02

EKS-CWW-03

Wyposa¿enie dodatkowe

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

Sygnalizator alarmowy EKS-SA-04

Pompka rêczna do poboru próbek

Wentylacja
Nadstawka

EKS-PRP-05

EKS-W-06
EKS-N-07

EKS-450-100-03
EKS-600-120-04
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Œrednica [mm] Przep³yw nominalny [l/s]
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UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika
poprzez zastosowanie nadstawek.

DZIA£ PI¥TY

Pojemnoœæ czêœci osadowej[l]


