Vodni izločevalnik
delcev in vonjav

TEHNIČNI PODATKI:

Opravi umazano delo
namesto vas…

Model

AH 300

MINI 250

CLINEAR 250 L

Pretok zraka

650 m3/h brez ventilatorja
3.000 m3/h z ventilatorjem

400 m3/h brez ventilatorja
2.000 m3/h z ventilatorjem

450 m3/h brez ventilatorja
2.500 m3/h z ventilatorjem

Področje uporabe

Vodni izločevalnik delcev in vonjav
za pica peči in majhne kurilnice.
Primerno za izločevanje dima,
trdnih delcev ter odstranjevanje
vonjav in v vodi topnih organskih
spojin.

Vodni izločevalnik delcev in
vonjav za pica peči in majhne
kurilnice. Primerno za izločevanje
dima, trdnih delcev ter
odstranjevanje vonjav in v vodi
topnih organskih spojin.

Vodni izločevalnik delcev in
vonjav za pica peči in majhne
kurilnice. Primerno za
izločevanje dima, trdnih delcev
ter odstranjevanje vonjav in v
vodi topnih organskih spojin.

Dimenzije in teža

• Dimenzije ohišja:
1100 x 600 x 600 mm;
• Celotne mere:
1100 x 850 650 mm;
• Teža naprave: 75 kg
• Vsebnost vode: 130 kg
• Operativna teža: 205 kg

• Dimenzije ohišja:
940x420x600 mm
• Celotne mere:
940x670x650 mm
• Teža naprave: 50kg
• Vsebnost vode: 75 kg
• Operativna teža: 125 kg

• Dimenzije ohišja:
1000 x 550 x 600 mm;
• Celotne mere:
1100 x 700 x 630 mm;
• Teža naprave: 60 kg;
• Vsebnost vode: 90 kg;
• Operativna teža: 150 kg

Tehnični opis

• Inox 316 1,5 mm;
• Priključki 250 mm;
• Revizija zgoraj;
• Dvojni sistem pranja s
4+3 spiralami

• Inox 316 1,5 mm;
• Priključki 250 mm
• Revizija zgoraj
• Dvojni sistem pranja s 4+3
spiralami

•
•
•
•

Vsebnost vode

130 l cca., za optimalno
delovanje je potrebna menjava
vode po vsakem delovnem
ciklu.
Avtomatski sistem polnjenja /
praznjenja sistema.

75 l cca,. za optimalno
delovanje je potrebna menjava
vode po vsakem delovnem
ciklu. Avtomatski sistem
polnjenja / praznjenja sistema.

90 l cca., za optimalno
delovanje je potrebna menjava
vode po vsakem delovnem
ciklu.
Avtomatski
sistem
polnjenja / praznjenja sistema.

Črpalka

• Grundfos Cm 5-3;
• 0.5 kw, 220 V, 3A;
• 3.1 m3/h

• Grundfos Cm 5-3;
• 0,5 kw, 220 V, 3A;
• 3,1 m3/h

Inox 316 1,5 mm;
Priključki 250 mm;
Revizija zgoraj;
Dvojni sistem pranja s 4+3
spiralami

• Grundfos Cm 5-3;
• 0.5 kw, 220 V, 3A;
• 3.1 m3/h

Certiﬁkati

IZDELUJEMO TUDI NAPRAVE ZA VEČJE PRETOKE, NAD 12.000 m3/h OZ. PO PROJEKTU!
ETC GROUP
Ajda E.T.C. Uroš Štucin s.p.
Beblerjeva 10, 5280 Idrija (SI)
+386 51 410 140

Inženiring in prodaja:
uros@ajda-consulting.si

ETC GROUP
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Vodni izločevalnik delcev in vonjav
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KLJUČNI DELI
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Vodni izločevalniki delcev in vonjav ETC Group so visoko
učinkoviti, modularni in zasnovani na način, ki omogoča dolgo in
učinkovito delovanje.
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OPIS:
Naprava je konstruirana in namenjena za izločevanje organskih delcev in ostalih nečistoč, ki izvirajo iz
dima in saj pri izgorevanju in uporabna povsod, kjer je potrebno čiščenje neustreznih emisij pred
izpustom v okolje.
Osnovna področja uporabe izločevalnika so pri odvajanju dima, saj in ostalih emisij pri žar pečeh na
oglje, pri pica pečeh na trda goriva, pri pečeh na pelete in ostalo biomaso z visoko vsebnostjo
nečistoč.
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Vstop zraka / dima
Revizijski pokrov
Izstop zraka
Prva pralna sekcija
Centralna pralna sekcija
Termometer
Črpalka
Elektro komandna omarica
Polnilni sistem
Sistem za izpust vode
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PROJEKT VGRADNJE (ŽAR):
Sanacija stanja, vgradnja izločevalnika za visoko obremenjeni žar na oglje v mestnem središču,
vgradnja naprave v posebno protizmrzovalno ohišje za zunanjo vgradnjo.

Ključ delovanja je v sistemu inovativnega ciklonskega pranja, ki se izvaja prek visokotlačnih šob v
notranjosti naprave. Dim se opere v vodi, ki zadrži večji del organskih delcev, iz naprave pa odvajamo
dim, ki je očiščen nečistoč in nasičen z vlago, neprijetne vonjave pa se zmanjšajo za 60-70 %.
PREDNOSTI:
• »Case study« koncept in individualni pristop k definiranju rešitve.
• Uporaba v urbanih središčih (zmanjšanje vonjav iz lokalov),
• Dolgotrajna investicija/rešitev
DELOVANJE:
Dim z visoko vsebnostjo nečistoč ter organskih delcev vstopi v napravo, kjer se zaradi povečanja
preseka zmanjša hitrost dima/zraku. Dvojni sistem pranja dima odstrani večino organskih delcev, ki
ostanejo na dnu naprave v posebnem zbiralniku.
Drugi koncept čiščenja pa se izvede prek površinske napetosti vode na dnu, ki privlači delce ob
prehajanju dima skoi sistem. Posebne notranje pregrade ustvarjajo veliko število majhnih vrtincev, ki
zajamejo vlažne delce in jih medsebojno povezujejo in izločujejo v zbiralniku.

VGRADNJA – PRIMERI MOŽNOSTI:
Nekaj primerov možnosti vgradnje izločevalnika

Shema delovanja:

a
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Notranja dinamika tekočin
a. Vstop
b. Izstop
c. Pranje
d. Dekantacija
e. Voda
f. Vrtinec

Enostavna povezava
z napo (pečjo,
žarom).

Priključek na
obstoječi dimnik

Izločevalnik na
drugi višini
(terasa..)

Priklop na
vodoravnem delu
dimnika

