
ΣΑΜΠΟ ΕΠΕ 
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

ΑΣΙΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Τύπος Όγκος δεξαμενής Υλικό καηαζκευής 

POLY -1000 1000 lt Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 304 L) 

POLY - 2000 2000 lt Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 304 L) 

POLY - 4000 4000 lt Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 304 L) 

1. Σξηζάιακε δεμακελή 

2. Αλαδεπηήξαο 

3. Δνζνκεηξία ζθόλεο πνιπειεθηξνιύηε 

4. Ηιεθηξηθή ζέξκαλζε 

5. Μεηξεηήο ξνήο λεξνύ 

6. Μεηξεηήο ζηάζκεο 

7. Ηιεθηξηθόο πίλαθαο/απηνκαηηζκόο (PLC) 

8. Δνζνκεηξηθή αληιία 

9. ύζηεκα εθθέλωζεο δεμακελώλ  

ύστημα διαβροχής 



ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ  Τηλ. :      ++30 23410.75575 , 6                     e-mail:    tsampos1@otenet.gr 

Ν. ΣΑΝΤΑ – ΚΙΛΚΙΣ  Fax :       ++30 23410.64763                Internet:  www.tsampos.gr 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο παξαζθεπήο δηαιύκαηνο πνιπειεθηξνιύηε είλαη κηα νινθιεξωκέλε κνλάδα γηα ηελ απηόκαηε θαη ζπλερή 

παξαζθεπή ηνπ δηαιύκαηνο πνπ απνηειείηαη βαζηθά από: 

•Σξηζάιακε δεμακελή κε ζύζηεκα δηαβξνρήο θαη 3 αλαδεπηήξεο  

•Ρπζκηδόκελν ζύζηεκα δνζνκέηξεζεο ηεο ζθόλεο πνιπειεθηξνιύηε κε ζεξκαηλόκελε αληίζηαζε θαη δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ 

ζηεξενύ πνιπειεθηξνιύηε ρωξεηηθόηεηαο 30 lt 

•ύζηεκα ηξνθνδνζίαο λεξνύ κε βαιβίδα απνκόλωζεο, κεηωηή πίεζεο, βάλα, κεηξεηή ξνήο 

•Γξακκή bypass 

•Ηιεθηξηθόο πίλαθαο κε απηνκαηηζκό (PLC), κε όιν ην απαηηνύκελν ειεθηξνινγηθό πιηθό θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο 

 

Η ζπγθέληξωζε ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο πνιπειεθηξνιύηε κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απηόκαηα από 0,5 - 2%, κέζω PLC ζηνλ ειεθηξηθό 

πίλαθα ηεο κνλάδνο 

ΤΥΠΟΣ A B C l L b1 b H h 

POLY -1000 R 1“ DN40 R 2“ 1990 2550 920 1250 1460 1070 

POLY - 2000 R 1 ¼“ DN50 R 2“ 2620 3065 920 1250 1690 1300 

POLY - 4000 R 2“ DN65 R 2 ½“ 3120 3565 1120 1450 2040 1650 

Δηαζηάζεηο ζε mm  

Βαζικόρ Εξοπλιζμόρ:  

Πιήξωο απηόκαηε ηξηζάιακε δεμακελή κε ηξνθνδόηε ζθόλεο πνιπειεθηξνιύηε θαη ρνάλε ρωξεηηθόηεηαο 30lt, 

ζύζηεκα δηαβξνρήο, αλαδεπηήξεο, ζύζηεκα παξνρήο λεξνύ, αηζζεηήξηα ζηάζκεο θαη ειεθηξηθό πίλαθα κε PLC 

380V, 50Hz. 

 

! Οι δοζομεηπικέρ ανηλίερ δεν ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηον βαζικό εξοπλιζμό και πποζθέπονηαι καηόπιν ζήηηζηρ 

Τεχνικά ζηοιχεία δοζομεηρικής ανηλίας:  
Αληιία πξννδεπηηθήο θνηιόηεηαο ηνπ γαιηθνύ νίθνπ PCM ειεπζέξνπ ζηάηνξα, κε ζώκα από ρπηνζίδεξν, ξόηνξα από ράιπβα πνπ 

έρεη ππνζηεί καξηελζηηηθό κεηαζρεκαηηζκό, ζηάηνξα από ληηξίιην, ζηεγαλνπνίεζε άμνλα κε κεραληθό ζηππηνζιίπηε, κνλνκπιόθ κε 

ειεθηξνκεηωηήξα, θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε απηόλνκνπ κεηαηξνπέα ζπρλόηεηαο (inverter), κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 4 bar. 
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