Installtion af WS integra™ i WS bioclean™betonanlæg
5/8/10 PE
Leveringsomfang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PE- brønd til pumpe (er monteret i tank)
2 m slange til montering mellem pumpe og tilslutningsstuds på udløbsanordningen
2 x rustfrie spændebånd til samme
Udløbsanordning med tilslutningsstuds til udløbsslange (er monteret)
67⁰ vinkel med rør til indsugning i brønd (er monteret i tank)
EBARA Optima 1 pumpe med 20 meter kabel
Niveau vippe for start/ stop funktion til pumpe, til montering på integreret brønd
Kontraventil til montering på pumpe (Ligger sammen med pumpe)
1,5 m rustfri kæde med sjækkel til montering på pumpe og rustfri bolt til montering
øverst i undersiden af betonkegle

WS integra ™ teknikken monteres således:
-

Kontraventil sættes ind i pumpen

-

Studs til slange monteres på pumpen

-

Slange monteres på studs og modsat ende med udløbsstuds. Hertil bruges de 2 x
spændebånd

-

67⁰ vinkel med rør monteres på siden af pumpebrønden så den vender nedad (tæt på
tankvæggen-kan være for-monteret)

-

Rustfri kæde monteres med den medleverede bolt, øverst i keglens indvendige side over
selve pumpebrønden. (til senere servicering af pumpe)

-

Kædens anden ende monteres i selve pumpens håndtag (Sjækkel skal monteres i hul i grebet
under plast håndtaget)

-

Niveau vippe/svømmer med buet rør til start / stop af pumpe monteres/klikkes på integreret
brønd (Kan være monteret)

-

Ledninger fra pumpe, niveauvippe til pumpe, samt niveauvippe til højvandsalarm trækkes ud
af 110mm muffe i kegle – hvor der tilsluttes et grenrør med tomrør til både ledningerne og
udluftning – ved minirenseanlæg sammen med luftslanger og evt. kabler

-

Stikprop fra svømmeafbryder (han/hun stik) og stikproppen fra selve pumpen forbindes og
sættes i stikkontakt i styringssøjlen.

.
For yderligere information ring venligst til 74 48 50 33
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FRITZ WITT BETONWERKE
BAUSTOFF- UND UMWELTSYSTEME AUS BETON

ws biotank™
3 kammer bundfældningstank
Kvalitetsovervåget stålarmeret beton

Tre kammer bundfældningstank i beton

2660mm

1920mm

Nyttevolumen 12 m3 (2x6m3)
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