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Otomatik Mekanik 
Izgaralar
Eğimli tipte mekanik ızgaralar
- profesyonel kullanım içinEğimli tipte mekanik 
ızgaralar
- profesyonel kullanım için



Eğimli mekanik ızgaralar KW400V
50Hz

Önemli özellikler

Tsurumi Otomatik Mekanik Izgaralar - KW - atık suyun ilk ince taraması için dayanıklı ve etkili bir çözümdür. Kanalın içine 270 mm'den başlayan 
derinlik, 300 mm'den başlayan genişlik ve 1 mm'den başlayan bar aralığı ile yerleştirilir.

Bu gibi özellikler otomatik mekanik ızgaralar şunlar için kullanmaya izin verir:

--pompaları tıkanmaya karşı koruma
- evsel atık su arıtma tesislerindeki ince mekanik tarama
- ayrı bir tesiste lokal mekanik atık su arıtma 
Izgaralar ph=6,5 - 8,5 ile atık suda kullanma amaçlıdır

Çalışma

Otomatik mekanik ızgaralar, atık suyun çubuk aralığından daha büyük atıkları engeller. Bu gibi atıklar, 
periyodik olarak eğimli mekanik ızgaralarla kaldırılır.
Eğimler onu ızgaranın en üst kısmına taşır. Ardından atıklar eğimli ızgaradan kaldırılır ve yerçekimi  ile çöp 
tenekesine veya taşıyıcıya boşaltılır. Izgara temizlik işlemi otomatik bizr düzeneğe bağlıdır.

Avantajları

- Minimumda satınalma ve işletme maliyeti, kolay bakım                             - Izgaraların sıkışmasını önleyen dizayn 
nedeniyle çalışma güvenilirliğinde artış                                                                                         - ince mekanik tarama 
olasılığı-ızgaraların açıklık genişliği 1 mm'den başlar                                                                                                            
- korozyona dayanıklı malzemelerin kullanılması ve su altında kalan kısımda döner parçalar olmadan ekran 
tasarımı sayesinde uzun hizmet ömrü
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Teknik özellikler:
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KW-4027 90 17 29 34 47 270 660 323 ≤ 400 544 60° 23,5

KW-5027 90 26 45 52 73 270 660 323 400-500 650 60° 27,0

KW-6027 90 36 61 70 98 270 660 323 500-600 774 60° 30,5

KW-4038 90 27 45 52 73 380 842 506 ≤ 400 544 60° 27,8

KW-5038 90 41 69 81 113 380 842 506 400-500 650 60° 32,1

KW-6038 90 56 95 109 153 380 842 506 500-600 774 60° 36,5

KW-4049 90 39 66 76 105 490 1057 722 ≤ 400 544 60° 31,8

KW-5049 90 60 101 117 164 490 1057 722 400-500 650 60° 37,1

KW-6049 90 81 138 158 223 490 1057 722 500-600 774 60° 42,3

Gıda Atık Suyu Tarımsal Su Belediye Suyu
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İşçi ve Çevre Dostu Üretim aracılığıyla Dünya 
Çapında Bolluk ve Anlayışa için katkıda bulunmak.

Tam entegre dinamik üretim sistemleri ile artan verimlilik 
için tasarlanmış olan Kyoto'daki (Japonya) Tsurumi 
fabrikası yılda 1 milyon pompa üretim kapasitesine 
sahiptir. Geniş ölçekli modern Ar- Ge tesisleri süper 
büyük pompaların bile denenmesi ve test edilmesi, 
pompa olasılıklarının ve uygulamalarının genişletilmesi için 
ideal koşullar sunar. Esas varlığımız olan çalışanlarımıza en 
ideal koşulları sağlamak amacıyla ve aynı zamanda da 
çevre için  en aza indirgenmiş toz ve egzoz gazı emisyonu,
kapsamlı geri dönüşüm ve atık geri kazanımı ile, en ideal 
çalışma koşullarına özellikle önem verilmiştir.

Tsurumi (Europe) GmbH 
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49 
(0)211-417937-480 Email: 
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e
Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel 
kullanım içindir. Tsurumi (Europe) GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması durumunda, son 
kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık 
olmadığında, üründeki herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm talebinde 
bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan arıza durumunda hiçbir garanti talebinde 
bulunulamaz. Aksi açıkça belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. Çözümün ürün 
değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin 
bitiminden sonraki üç aylık dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden önce 
olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında 
geçerli olan garanti süresine karşılık gelmelidir.
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