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wysokość pakietu                    w            50,0 - 100,0 cm
długość pakietu                       d             41,0 - 106,6 cm
szerokość pakietu                   s              84,0 -  88,0 cm
szerokość przewodu               s                          8,0 cmp 

max. długość przewodu         d                      115,0 cmp

efektywne pole pow. 
2                 przewodu max.      a                       460 cm  ef 

2ilość przewodów w 1 m  
                 pow. pakietu          n                        180 szt.

2 3efektywne pole pow. pakietu   A                   8,28 m /m  ef

kąt nachylenia przewodu         Θ                               60° 
kształt przewodu                    sześciokąt równoboczny
długość boku sześciokąta        l                            4,0 cm
materiał                                                        twarde  PCV
grubość ścianki przewodu                         0,8 - 1,0 mm

®Lamellowe wypełnienie sedymentacyjne terramix  
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Budowa 

     Moduły składają się z wielokrotnych kanałów (przewodów) nachylonych 
     do poziomu pod katem 60°. Instaluje się je w osadnikach w celu zwiększenia   
     stopnia skuteczności sedymentacji, do zwiększenia przepustowości osadnika.

Zasada działania

     Osadniki wyposażone w wielostrumieniowe (lamellowe) moduły umożliwiają 
     podział strumienia cieczy poddawanego sedymentacji na wiele płytkich strumieni 
     płynących oddzielnie w równolegle działających przewodach. Przewody te stanowią 
     w rzeczywistości odrębne osadniki o wielokrotnie skróconej  w stosunku do 
     osadnika konwencjonalnego drodze opadania zawiesin.
     Wirujący w osadniku osad zostaje we wnętrzu modułu wytłumiony i obsuwa się 
     na dno osadnika w przeciwprądzie do kierunku przepływu ścieków (lub w innym 
     układzie). Efekt sedymentacji  w osadnikach wielostrumieniowych jest większy niż 
     w osadnikach konwencjonalnych, proporcjonalnie do wzrostu powierzchni 
     sedymentacji.

     Osadniki wielostrumieniowe mogą pracować w rożnych układach  i wersjach 
     konstrukcyjnych np. w: 

Zastosowanie:

  ● do zwiększenia skuteczności sedymentacji zawiesin po części biologicznej 
  oczyszczalni ścieków
 ● do zwiększenia sedymentacji zawiesin z wód deszczowych i ścieków  
● usuwanie zawiesin ziarnistych ze ścieków przemysłowych i usuwanie zawiesin 
   kłaczkowatych ze ścieków przemysłowych
 ● usuwania zawiesin jak wyżej w procesach fizyczno-chemicznego oczyszczania 
   ścieków komunalnych

 ● układzie przeciwprądowym
  ● układzie współprądowym
● układzie prostopadłoprądowym
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