ADIRAC RLL POD RACLOR CU LAME (DECANTOARE
LONGITUDINALE)

DESTINATIA
Podurile racloare cu lame ADIRAC RLL sunt destinate decantoarelor longitudinal primare cu bazine duble pentru:
Racloarea namolului primar depus pe fundul decantorului si colectarea lui in basa de namol in aval
Impingerea supmei de la suprafata apei, optional spre un collector de spuma oscilant, sau colector de spuma cu
rampa, de unde este evacuat.
Optional rularea podului poate fi cu roti metalice pe sina sau roti din poliuretan pe beton.
In functie de cerintele beneficiarului firma ADISS face adaptarile necesare la conditiile solicitate.

CARACTERISTICI

FUNCTIONAREA
Podul raclor antrenat de rolele motoare din componenta trenurilor de roti, in cursa activa, cu lama racloare in pozitie
coborata, racleaza namolul depus pe radierul decantorului longitudinal conducandu-l spre basa de namol.
In cursa pasiva, lama racloare in pozitie ridicata conduce spuma spre jgheabul colector oscilant de unde este
evacuate.Ghidarea rularii podului este realizata de 2+2 role de ghidare lateral.
Apa decantata trece peste un deversor reglabil si este evacuata spre aerare.
In varianta de alimentare cu dispozitiv de alimentare cu ArcCoanda, apa din canalul de alimentare trece liber prin gaurile din
perete in dispozitivul cu ArcCoanda si de aici prin curgere laminara in zona de separatie a decantorului.
VARIANTE CONSTRUCTIVE OPTIONALE
Varianta de baza este podul raclor cu roti motoare cu bandaj de poliuretan pe cale de rulare beton.Alimentarea cu
energie a grupului de motor de antrenare pod si a troliului de ridicare, este realizata cu record electric aerian sau cu
tambur de cablu.
Alta varianta pentru podul raclor este variant tractate cu cablu de tractiune, troliu si rola de intoarcere.In aceasta
varianta rotile metalice ruleaza pe cai de rulare metalice, si nu necesita record electric pentru alimentare cu energie.
In varianta speciala se executa numai din materiale anticorozive.
Pentru alimentare cu apa bruta este variant clasica sau cu dispozitiv cu Arc Coanda.
Pentru deversare apa epurata este variant clasica cu deversor reglabil sau cu teava imersata cu fante ovale.

AVANTAJE
Lama racloare in cursa active ruleaza namolul depus pe radier, iar in cursa pasiva, in pozitie ridicata impinge in spre
aval spuma de la suprafata, simplificand considerabil produsul.
Concept de produs robust, simplu cu fiabilitate ridicata.
Mentenanta superioara si acces usor pentru interventii de intretinere si reparatii.
Necesita personal redus de exploatare si intretinere.
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