CP3 Stăvilar
Dimenisuni 200 × 200 până la 1600 × 1600 mm, trei –părţi
etanşare, pentru deschideri dreptunghiulare, pentru dibluire
sau incastrare in beton

Performanţa de etanşare
▪ Maxim 5 % din rata de scurgere conform cu
DIN 19569-4 in condiţii de on-seating si off-seating
▪ Performanţa de etanşare constantă indiferent de nivelul apei.
▪ Cadrul de oţel funcţionează ca o suprafată de etanşare
▪ Materialul de etanşare rezistent la apă uzată.
Avantaje instalare

CP3 este prima alegere pentru stăvilare
Etanşeitate remarcabilă
datorata modului uşor de instalare
in faţa sau in interiorul canalului,
si are o calitate mare rezistenţă
anticorozivă.

Garniturile pretensionate oferă o
etanşeitate remarcabilă in ambele poziţii
- (din faţa si din spate) a stăvilarului.

▪ Design compact , livrare monobloc , gata de instalat
▪ Repede si uşor de instalat cu cateva şuruburi de ancorare
chimice.
▪ Nu este nevoie de nici o ajustare suplimentară pe şantier.

Avantaje operare:
▪ Intreţinere uşoară
▪ Auto-curătare ax-piuliţă
Rezistenţă coroziune
▪ Rezistenţă maximă de coroziune datorită materialului din oţel
Inoxidabil , si a baii de acid , curaţat si pasivizat.
Acţionări
▪ cu cheie roata de manevra, electrică sau pneumatică
, si o gama larga de extensii: vezi BÜSCH MAS
Program.
Personalizări:
▪ Dimensiuni intermediare dreptunghiulare disponibile
▪ Alte dimensiuni la cerere.
Accesorii
▪ MAS Modular Actuating System packages: see BÜSCH
MAS programme
▪ MOBITORQ® Mobile Actuator: see brochure
▪ Operating key: e.g. All-in-One operating key
Domenii de aplicare:
▪ Staţii de tratare apă uzată municipală sau industrială
▪ Rezervoare pentru apă de ploaie
▪ Sisteme de irigatii.

Vedere din fata

Vedere din spate

Material
Cadru
Otel inoxidabil 304 or 316Ti
Placa:
Otel inoxidabil 304 or 316Ti
Etansarea:
EPDM, rezistent la apa uzata sau NBR
Axul:
Otel inoxidabil 304 or 316Ti
Piulita axului:
GC-CuSn 12, bronz , rezistenta la apa de ploaie
Suruburi ancorare:
Otel inoxidabil SS316
Alte materiale la cerere.
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specificat la comanda
900 mm or customer specification
On-seating
Off-seating
Ø 13
depinde de dimensiune
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