
ь Darba spiedienu (DWP) var pielāgot pēc klienta vai sistēmu 

specifikācijas , izmantojot dažādus disku modeļus ar dažādu skaitu un 

garumu šķēlumiem un atstarpēm starp šķēlumiem;

ь Diski ir izstrādāti no speciālās membrānas materiāla pēc dažādiem 

standartiem, lai nodrošinātu plaša spektra pielietojuma iespējas;

ь Membrānas virsmu iespējams pārklāt ar nano tehnoloģijām, lai 

novērstu virsmas apaugšanu un cietvielu uzkrāšanos;

ь Diski ir izstrādāti ar noturību pret ķīmijas, temperatūras un UV ietekmi
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Disku difuzori

Disu

Cauruļu

Difuzoru sērija apvieno rentablu dizainu, zemas uzstādīšanas izmaksas, uzticamību un 
aerācijas procesa periodisko un nepārtraukto veiktspēju 

ь Darba spiedienu (DWP), var pielāgot, pēc 

sistēmas specifikācijas, izmantojot dažādu 

spraugu modeļus ar dažāda skaita un garuma 

spraugām, un atstarpēm starp šķēlumiem 

ь Aktīvā daļas garums ir no 200 - 1200 mm ar 

standarta garumu 500 mm, 750 mm un 1000 

mm 

ь Montāža iespējama uz apaļu un kvadrātveida 

cauruļu malām. 

ь Ir pieejami dažādi membrānas materiāli un 

iespēja apstrādāt difuzorus ar nano 

tehnoloģiju, lai novērstu virsmas apaugšanu 

un cietvielu uzkrāšanos

ь Paredzēts izmantot:

o EPDM (etilēna propilēna diēna 

monomērs (M-klase) gumija), veida 

sintētiskās gumijas : sadzīves 

notekūdeņiem

o Ar zemu EPDM gumijas sastāvu: 

dzīvnieku pārstrādes , pārtikas 

pārstrādes, dzērienu ražošanas 

uzņēmumos

o Silikona: celulozes un papīra 

rūpniecībā, naftas ķīmijas un 

rafinēšanas procesos

o Po l i u re tā n a :  n a f ta s  ķ ī m i j a s  

rūpniecība
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Augstums

Diametrs kopējais/aktīvais
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augstums virs caurules
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Pretvārsts

Giasa caurplūde pie standarta 

ekspluatācijas apstākļiem

Maksimālā gaisa caurplūde

Darba temperatūra

Cena €:

15 [mN³/h]

0 - 80°C

0,037m²

8mm

R 3/4"

10 [mN³/h]

0 - 80°C

Pēc pasūtījuma

2 -6  [mN³/h] 5 - 12 [mN³/h]

HD 270 HD 340

30mm

76mm

46mm

0,06m²

10,5mm

R 3/4"

Pēc pasūtījuma

60mm

268/218mm 346/295mm

Thermoplastic header pipe

30

60

Ø268

Ø31,8

3/4“–NPT

Ring

Grommet (rubber)

Support plate


	Page 1

