A helyes adag: haladás
Rendszer- és folyamattechnika
a szennyvíztisztításban

Lutz-Jesco adagoló rendszerek
szennyvíztisztításhoz
Tiszta kilátások
Az
üledékés
csapadékképző
flokkulációs
vegyszerekhez
a
szennyvíztisztításban egyre inkább kis
kiépítettségű kompakt tároló- és
adagolórendszerek szükségesek.
Adagoló szivattyúk gyártójaként mi
ehhez olyan kombinálható moduláris
építőkocka-rendszert kínálunk, mely
kifejezetten az Ön felhasználási esetére
tervezett elhelyezési és felállítási
variációkat biztosít.
Egyszerű adagolási feladatokhoz az
adagoló szivattyúkat tartozékaikkal
együtt komplett módon PE-tartályokra
szerelve kínáljuk. Belső felállításnál
maximálisan 6000 liter tárolókapacitás
lehetséges.

Költségcsökkentés
Standardizált adagolórendszerekkel előzetesen lemezre
vagy közvetlenül kis tároló tartályokra
szerelve. Tartósan magas minőséget és
rövid szállítási határidőt garantálunk.

Megbízható és rugalmas
Az adagoló szivattyúkkal szemben támasztott követelmények olyan
sokrétűek, mint az alkalmazási lehetőségek és maguk az adagolási
feladatok.
A Lutz-Jesco ezért minden alkalmazási területre külön speciális
megoldásokat kínál. A széles termékpaletta a költségkímélő
működésű mágneses adagoló szivattyúktól az „izmos“ motormembrán-szivattyúkon és a legfeljebb 400 bar értékű
nagynyomású dugattyús adagoló szivattyúkon át egészen a kis
nyomásokra tervezett tömlős szivattyúkig terjed.
Ezekkel a megoldásokkal különböző viszkozitású folyadékokat,
többnyire vegyileg agresszív és mérgező, sőt részben abrazív vagy
gázosodó közegeket adagolunk.

Legapróbb részletekig átgondolva
Adagolórendszereinket helytakarékos módon, szerelőlemezre
felfogó káddal és a szükséges tartozékokkal együtt szerelve, illetve
már klimatizált, üvegszál erősítésű műanyag védőházban kínáljuk.
Külső elhelyezéshez betontalapzat is rendelhető.

Termékáttekintés: Adagolórendszerek
Standard adagolórendszerek lemezre szerelve
AWR típusú adagolórendszer

MAGDOS

MINIDOS

MEMDOS

1-2

1-2

1-2

Max. adagoló teljesítmény [l/h]

0 … 12

0 … 40

0 … 50

Nyomás [bar]

0 … 10

0 … 10

0 … 10

Anyag

PVC / PP

PVC / PP

PVC / PP

Szivattyúk száma

Tartozékok
(lemezre szerelve)

Nyomástartó szelep, átfolyó szelep, pulzálás-csillapító,
felszívást segítő elem, elzáró szerelvények, öblítő
csatlakozás

Adagolórendszerek védőszekrényben
AWR típusú adagolórendszer
Védőszekrény méret
[magas x széles x mély]

MAGDOS

MINIDOS

1200 x 1200 x 500*

MEMDOS

1200 x 1200 x 500* 1200 x 1200 x 500*

Szerelőlap, felfogó kád
Kivitel

Szekrényfűtés, szellőztetés, dugaszoló aljzat karbantartáshoz
Talapzat földbe süllyesztéshez

* Elhelyezési méretek ügyféligények szerint

AWR típusú adagolórendszer
Védőszekrény méret
[magas x széles x mély]

Kivitel

MAGDOS

MINIDOS

MEMDOS

1400 x 1600 x 500** 1400 x 1600 x 500** 1400 x 1600 x 500**
Induktív átfolyás-mérés, kapcsolószekrény kezelőegységgel,
szivárgás-ellenőrző szonda kiértékelő relékkel, komplett
elektromos vezérlés az adagolószivattyú(k)hoz és szoftvercsomaghoz
Talapzat földbe süllyesztéshez

** Elhelyezési méretek Automatik-csomag opcióval

Tárolótartály opció
Variációk
Térfogat

Tartozékok

Belső elhelyezés
1 m 3 , 2 m 3, 6 m 3

2 m 3, 6 m 3

PE-tartály lemezanyagból / hengerelt csőből készült, töltő-,
leeresztő- és légtelenítő csonkokkal együtt, túltöltési
biztonság, szivárgásellenőrzés, töltöttségi szint kijelzés
mechanikusan, beleértve 2 bistabil határérték-adót is.
Rögzítő készlet
-

(kérésre nagyobb tanktérfogattal is)

Külső elhelyezés

Esőgallér / rögzítő készlet
Talapzat földbe süllyesztéshez

Automatizálási csomag / Tartozékprogram
Automatizálás
A teljes automatizált megoldás, vagy BE-KI üzemmód, a megfelelő vezérlési koncepcióval minden lehetőséget nyitva hagy.
•
•
•

Adagolás óra-, napi- és heti idővonalon keresztül
Adagolás külső elérendő értéken keresztül
Start-Stop üzemmód előzetesen beállított szivattyúval

Biztonság
A szivárgó helyek, valamint a töltöttségi szint ellenőrzése és jelzése a kapcsolószekrényben
elhelyezett kijelzőn, az üzenetek továbbítása pedig potenciálmentes kontaktokon keresztül
történik.

Tartozékok
A Lutz-Jesco folyadékok, gázok és szilárd anyagok adagolására és szállítására számos termékprogramot kínál.
Ezen felül a mérő- és szabályzó készülékek számos tartozékkal együtt lehetővé teszik az adagolórendszerek optimalizálását
és a meglévő folyamatokba történő integrációt.
A kínálatot a megrendelői igényeknek megfelelő külön elkészítési lehetőség egészíti ki.

Szerviz / Karbantartás
ISO 9001 szerinti minősítéssel rendelkező vállalatként és WHG §19 szerinti szaküzemként semmit nem bízunk a véletlenre.
A szabályszerű ápolás és karbantartás nem csupán az Ön készülékének értékét őrzi meg, de az előre nem látott üzemkimaradásoktól is megvéd, valamint sok időt takarít meg Önnek, és megkíméli a bosszúságoktól és felesleges költségektől is.
Minden ismertetett telepítési variációhoz komplett éves karbantartási csomagot kínálunk.

Adagoló szivattyúk, tartozékok, klórgáz-technika,
mérés- és szabályzástechnika, centrifugálszivattyúk,
fertőtlenítő berendezések és berendezéstelepítés

Fertőtlenítő és uszodatechnikai termékek sósvízelektrolízis alapon, háztartási víz-technika

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19 • D-30900 Wedemark
www.lutz-jesco.de

Hordó- és tartályszivattyúk, átfolyásmérők,
kettős membrán-szivattyúk, centrifugálszivattyúk
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Központ
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Magyarország
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Ausztria
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Hollandia
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

Tel.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.de

E-Mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

E-Mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Nagy- Británia
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

USA
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Kelet- Ázsia
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Közép- Kelet
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk

E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.jescoamerica.com

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com
Internet: www.lutz-jescoasia.com

E-Mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

