
 نیمیپلللویرللل ل ل ل ل
 از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب است.  EMOشرکت 

قزااد ی هزهزان انزجزاه  ا د  1( این شرکت هززااان پزرو د  ا5891از بدو تاسیس تاکنون )سال

 است.

پل  واا برای نصب بر اوی تانک های  ایرد ای ) ته نشینی اولیه و ثزانزویزه ( طزراحزی  این نیم

 شدد است.

این تجهیز برای تصفیه ی لجن های شهری و صنعتی ، حاوی ذاات سنگین که به سرعت ته 

نشین می شوند و همچنین  ا پرو د هایی که نیاز به تخلیه ی لجن به صوات  ایم  ااند استفا د 

 می شو .

 

 نحوهلیلعملکر 

 از بدنه ی گالوانیزد ) استینلس استیل یا آلومینیوه  اصوات  اخواست ( ساخته شدد است.  EMOپل  واا شرکت 
  

تیغه ی کف و تیغه ی تمیزکنندد ی سطح به طوای طراحی ساخته میشوند که نصب و تنظیم آن ها به ااحتی و بزه سزرعزت  ا مزرزل پزرو د انزجزاه 
بتنی است واا  حوضچه می شو . کلیفوا  هریان اا  اون تانزک  گر  . هریان از قسمت مرکزی پل لجن اوب نیم پل و تماه پل که ستونی فلزی یا

پخش می کند. لجن هدا شدد ، با چرخش آااه اسکرابر پایینی و تیغه های پایینی به سمت حوضچه ی مرکزی هدایت مزی شزو . چزرخزش هزریزان از 
 کلیفوا  به سمت حلقه ی خااهی ، هریان شعاعی یکنواخت و  ایم اا موهب می شو .

 می شو . هریان تمیز ) که لجن آن هدا شدد است ( از طریق کانال ویناچ خااج می شو . کفاب توسط اسکراپر سطری همع آوای و تخلیه ی
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 V-notched کانال 

 تیغه ی کف

 باکس کفاب
 کلیفوا  

 پل

 واو ی هریان

 ستون مرکزی

 تیغه ی سطح

 تکیه گاد مرکزی

 گیربکس



 نمونهلهایلنصب

 جدول انتخاب پل

  متر طراحی و ساخته شدد است. 51تا  6برای تانک های  ایرد ای به قطر   Omega RPپل  واا 

 برس تمیزکنندد

 تخلیه ی لجن ورودی فاضالب

 PR 6-52 PR 55-59 PR58-21 PR26-51 مدل

متر ۲۱تا  ۶ قطرلتانک متر ۲۱تا  ۲۱  متر ۱۲تا  ۲۱  متر ۱۲تا  ۱۶   

  و تا سه متر عمقلکانال

متر۲٫۲ قطرلکلریفو   متر۲٫۲  متر۱  متر۲٫۱   

متر ۲ عمقلکلریفو    

میلیمتر ۲۵۵ جعبهلیلکفاب میلیمتر ۶۵۵  میلیمتر ۱۵۵  میلیمتر ۲۵۵۵   

میلیمتر ۱۵۵ عرضلور  

کیلووات ۲۱٫۵ تو نل کیلووات ۱۲٫۵ کیلووات ۵٫۱۲  کیلووات ۱۳٫۵   


