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ZGRZEBŁOWY ZGARNIACZ LINIOWY ZGL
Zgrzebłowy zgarniacz liniowy ZGL – efektywne urządzenie przeznaczone do zgarniania
osadów z dna oraz osadów pływających z powierzchni ścieków w osadnikach prostokątnych.
Zgrzebłowe zgarniacze liniowe ZGL są szeroko stosowane w komunalnych i przemysłowych
oczyszczalniach ścieków jako główne wyposażenie osadników wstępnych i piaskowników.

OBSZARY STOSOWANIA ZGRZEBŁOWYCH ZGARNIACZY LINIOWYCH ZGL:

oczyszczalnie ścieków;

zakładowe oczyszczalnie
ścieków przedsiębiorstw
przemysłowych;

stacji uzdatniania wody;

zamknięte obiegi wody
na przedsiębiorstwach
przemysłowych.

WARIANTY WYKONANIA:
- Liniowy mechanizm zgarniający ZGL-I do transportowania osadów;
- Liniowy mechanizm zgarniający ZGL-II do usunięcia osadu za pomocą urządzeń pompowych.

KONSTRUKCJA ZGRZEBŁOWEGO ZGARNIACZA LINIOWEGO ZGL-II

DLACZEGO KONSUMENCI WYBIERAJĄ ZGRZEBŁOWE
ZGARNIACZE LINIOWE ZGL?
Szeroki zakres zastosowania – od oczyszczalni ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków
komunalnych.
Indywidualne podejście do wyprodukowania urządzeń w zależności od przeznaczenia technologicznego
i rozmiaru osadników.
Niskie koszty eksploatacyjne.
Długa żywotność.
Niezawodność urządzenia.
Wysoka trwałość.
Niski poziom hałasu pod czas pracy urządzenia.
Niska waga sprzętu.
Konstrukcja zgrzebłowych zgarniaczy liniowych pozwala wykonać ich łatwy i bezproblemowy montaż w
istniejących zbiornikach.
Stosowanie elementów wiodących europejskich producentów – motoreduktorów Nord, elementów
elektronicznych szafy sterowniczej Schneider Electric, sterowników Siemens, które zapewniają niezawodną
i bezawaryjną pracę urządzeń.
Nieskomplikowane uruchomienie i łatwa obsługa.
Szybki i łatwy montaż dzięki prostej konstrukcji. Czas montażu standardowego ZGL, w zależności od
wielkości osadnika, wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

NA CZYM POLEGA WYSOKA
FUNKCJONALNOŚĆ I ZALETY
ZGRZEBŁOWYCH ZGARNIACZY
LINIOWYCH ZGL?
ZALETY TECHNOLOGICZNE:
Elementy konstrukcyjne zgarniaczy ZGL wykonane są
ze stali nierdzewnej AISI 304. Każdy element poddaje się
obowiązkowej pasywacji, co znacznie polepsza ich widok,
odporność na agresywne środowisko i zapewnia niezawodność
przez cały okres eksploatacji urządzeń.
Odporna na ścieranie powłoka kół wózków napędowych
zapewnia ich długą żywotność bez konieczności wymiany.
Obecność w konstrukcji pomostu elementów
technologicznych (włazów) umożliwia wykonywanie czynności
serwisowych i napraw bez użycia urządzeń pomocniczych (np.
drabin).
Płynna regulacja prędkości wózka za pomocą
przemiennika częstotliwości pozwala szczególnie dostosować
się do ilości osadu. Regulacja prędkości pozwala zmniejszyć
zużycie części konstrukcyjnej, wydłużyć żywotność urządzeń
technologicznych i pozwala zredukować wykorzystanie prądu.

ZALETY PRODUKCYJNE:
Brak skomplikowanych mechanizmów;
Brak konieczności obsługi;
Niezawodność urządzenia;
Brak zakłóceń w procesie sedymentacji.

BEZPIECZEŃSTWO:
Oświetlenie pomostu przy użyciu energooszczędnych
źródeł umożliwia bezpieczną eksploatację urządzeń o porze
nocnej.
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