Din försäkring för kritiska pumpstationer

En vinnande kombination av pumpar och avloppskvarnar för tuffa miljöer

Nya tider kräver
ny teknik
För avloppsvattenrening är driftsäkerhet
avgörande. Jämn och effektiv drift utan
igensättning och blockering är avgörande
för all utrustning eftersom stopp i avloppet
inte bara är dyrbart, utan kan orsaka stora
problem i hela avloppsnätet.

Egenskaperna hos modernt avloppsvatten förändras
i snabb takt. Allt mer långfibriga material, fett
och avfall kräver driftsäkra och kostnadseffektiva
lösningar som säkerställer jämnt flöde i avloppsnätet,
dygnet runt. Samtidigt ställer nya miljölagar krav på
att vattenreningsverk och avloppssystem ska vara
energieffektiva och förbruka mindre vatten.
Driftsäkerhet som du kan lita på
Sulzer leder utvecklingen av igensättningsfri och
energieffektiv teknik. Vi har marknadens mest
heltäckande utbud av dränkbara pumpar. Våra
avloppspumpar med det unika Contrablockpumphjulet är konstruerade för att hantera stora
mängder långfibrigt avfall och andra föroreningar,
samt fasta partiklar.

Pumpar och kvarnar för problemfri drift
För kritiska pumpstationer som kräver maximal
funktionalitet, eller som ett extra skydd mot svår
igensättning, erbjuder vi nu ett heltäckande utbud
av kraftfulla avloppskvarnar. I kombination med
marknadens mest driftsäkra pumpteknik utgör
de en helhetslösning för hantering av dagens och
morgondagens avloppsvatten.

Vi kan även erbjuda styr- och övervakningsutrustning
samt olika typer av servicetjänster för att säkerställa
problemfri drift under utrustningens hela livscykel.

Världsledande, innovativa
avloppspumpar
Som global ledare inom utveckling och tillverkning av pumpar erbjuder Sulzer
utmärkt produktkvalitet och driftsäkerhet. Våra dränkbara avloppspumpar
erbjuder balans mellan motoreffektivitet och hydraulisk verkningsgrad som
motverkar igensättning och minskar energiförbrukningen. I kombination med
våra styr- och övervakningssystem erbjuder de ett enkelt sätt och effektivisera
och säkerställa avloppsnätets kapacitet.

Klassledande
avloppskvarnar
Efter förvärvet av JWC Environmental, kan Sulzer nu erbjuda en rad kraftfulla
och driftsäkra dubbelaxlade kvarnar som hanterar praktiskt taget allt slags
avfall som potentiellt kan orsaka stora problem i avloppsnätet.
Våra dubbelaxlade avloppskvarnar använder låga varvtal och extremt högt
vridmoment för att mala sönder besvärligt avfall. De använder även vår unika
Wipes Ready®-teknik för att mala sönder besvärligt avfall och även vår unika
Wipes Ready®-teknik mal sönder avfallet och förhindrar klumpbildning.

För mer information om våra lösningar,
se www.sulzer.com/muffinmonster
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