Artykuï promocyjny

Rewolucja wbzakresie odwadniania

– poïÈczenie zaworu zwrotnego zbzaletami przepompowni wburzÈdzeniu KESSEL Ecolift XL

Wb wielu sytuacjach budowlanych wystÚpuje naturalny spadek przewodów kanalizacyjnych do kolektora. Aby zapobiec
przepïywowi zwrotnemu wystarczyïby wbtakich przypadkach zawór przeciwzalewowy,
jednak ze wzglÚdu na wymagania normy
PN-EN 12056 trzeba zastosowaÊ przepompowniÚ Ăcieków.
Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift
jest innowacyjnym rozwiÈzaniem ïÈczÈcym
wbsobie bezpieczeñstwo przepompowni Ăcieków zbwydajnoĂciÈ iboszczÚdnoĂciÈ urzÈdzeñ
wykorzystujÈcych naturalny spadek do kolektora.
Klasyczna przepompownia nieustannie
pompuje napïywajÈce Ăcieki, wiÚc stale zuĝywa energiÚ elektrycznÈ. UrzÈdzenie hybrydowe KESSEL Ecolift wbnormalnym trybie
pracy wykorzystuje grawitacyjny spadek

Ecolift wbnormalnym trybie pracy odprowadza Ăcieki
grawitacyjnie do kanaïu: brak pracy pompy, podniesione klapy przeciwzalewowe, brak zuĝycia prÈdu,
odprowadzanie Ăcieków takĝe przy braku zasilania
wbenergiÚ elektrycznÈ.

138

do kanaïu ibdziaïa bez wykorzystania energii elektrycznej. Pompa zaïÈczana jest tylko
podczas przepïywu zwrotnego, abwówczas
klapy zaworu automatycznie blokujÈ napïyw Ăcieków, chroniÈc obiekt przed zalaniem, abpompa tïoczy je do kolektora przez
pÚtlÚ przeciwzalewowÈ. Pozwala to znacznie zaoszczÚdziÊ na kosztach energii zuĝywanej na staïe przepompowywanie Ăcieków
wbklasycznych przepompowniach, abtakĝe
umoĝliwia istotnie ograniczenie kosztów
konserwacji dziÚki mniejszemu eksploatacyjnemu zuĝyciu pomp.
DziÚki temu takĝe uĝytkownicy nie sÈ naraĝeni na staïy ibuciÈĝliwy haïas, bowiem mimo
najbardziej zaawansowanych technik wykonania pomp, ich napÚdy zawsze generujÈ odgïosy szczególnie kïopotliwe gdy pompy dziaïajÈ
wbtrybie ciÈgïym.

Wbprzypadku przepïywu zwrotnego Ecolift wtïacza
Ăcieki do zalanego kolektora umoĝliwiajÈc nieprzerwane korzystanie zbprzyborów sanitarnych: praca
pompy, automatycznie zablokowane obie klapy przeciwzalewowe, odprowadzanie Ăcieków poprzez ich
wtïaczanie wbkolektor przez pÚtlÚ zalewowÈ.

Przepompownia hybrydowa KESSEL Ecolift
zapewnia wyĝszy poziom bezpieczeñstwa
takĝe wbprzypadku braku prÈdu, jako ĝe wykorzystujÈc naturalny spadek do kanaïu, nie
zagraĝajÈ jej przestoje wbpracy pomp. Stanowi
to ogromnÈ zaletÚ zwïaszcza wb budynkach
przemysïowych, wb których brak odwadniania mógïby spowodowaÊ kosztowne przestoje wbpracy przedsiÚbiorstwa.
UrzÈdzenie KESSEL Ecolift jest nie tylko niezawodne, bezpieczne iboszczÚdne, ale
takĝe charakteryzuje siÚ róĝnorodnymi moĝliwoĂciami zabudowy, zarówno wb nowych,
jak ibremontowanych budynkach. WbzaleĝnoĂci od wymogów budowlanych moĝe bowiem
zostaÊ ustawione samodzielnie, zabudowane
wbbetonie przy pomocy odpowiednich komponentów systemowych, bÈdě wb studzience
na zewnÈtrz budynku. WyjÈtkowa konstrukcja studni sprawia, ĝe sÈ one nie tylko ïatwe
wbzabudowie ze wzglÚdu na niewielkÈ wagÚ,
ale takĝe odporne na uderzenia ib wrastanie
korzeni. Na polietylen – materiaï, zb którego
sÈ wykonane studnie – KESSEL zapewnia
20 lat gwarancji.
KESSEL Ecolift idealnie sprawdzi siÚ takĝe wb budynkach przemysïowych, poniewaĝ
jest wbstanie tïoczyÊ duĝe objÚtoĂci Ăcieków
funkcjonujÈc jako urzÈdzenie dwupompowe.
Jest takĝe dostÚpny zbpompami pracujÈcymi
wbtrybie ciÈgïym.
UrzÈdzenie KESSEL Ecolift to innowacja
wb zakresie poïÈczenia zaworu zwrotnego
zbzaletami przepompowni Ăcieków. Jest idealnym, korzystnym kosztowo ib jedynym na
rynku rozwiÈzaniem bezkosztowo odprowadzajÈcym Ăcieki przy naturalnym spadku do
kanaïu, abjednoczeĂnie zapewniajÈcym bezpieczeñstwo ibpeïnÈ ochronÚ przed przepïywem zwrotnym.
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