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Fllygt-h
huuhtteluve
enttiili 490
01
Au
utomaattinen pumppa
p
aamon puhdis
stus
Flyg
gt-huuhteluv
venttiili pitää
ä pumppuka
aivon puhta
aana, minim
moiden
suunnittelematttomat huolttokäynnit. Se
S toimii auttomaattisestti,
hjausysteem
miä ei tarvita
a. Se sopii Flygtin
F
erilliistä virtalähdettä tai oh
3000 sarjan jättevesipumppuihin. Kaikkissa Flygtin
n NP 3085-3301
mpuissa on valmius
v
huu
uhteluventtiiilin 4901 assentamiseen.
pum
a kerta kun pumppu kä
äynnistyy, voimakas
v
su
uihku ehkäis
see
Joka
kiinttoaineen ja kelluvien va
aahtokerrossten kerään
ntymisen.
esti, ja
Muu
utaman sek
kunnin kulutttua venttiili sulkeutuu automaattis
a
pum
mppu toimii normaalisti..

Flygt-huuhte
eluventtiili 490
01

minta
Toim
Kun
n pumppu kä
äynnistyy, on
o venttiili avoinna.
a
Venttiilin läpi
kulkkeva suihku muodostaa
a negatiivise
en paineen pallokamm
miossa
verrrattuna pain
neeseen öljyytäytteisesssä kammiosssa kalvon alla.
a
Seu
uraavan 20 sekunnin aiikana pallo kohoaa kalvon nostam
mana.
Kun
n pallo saavvuttaa paine
eaukon, suih
hku katkeaa
a ja pallo pyysyy
paikkoillaan pum
mpun sisäise
en paineen avulla.
Opttiot
Flyg
gt-huuhteluv
venttiiliä täyydentävät muut
m
Xylemin pumppaa
amon
puhdistustekniiikat:
umppuhydrrauliikka
• Flygtin N-pu
• Flygt SmarttRun™
on pohja (p
p
pat.)
• Flygt TOP pumppaam
ä
ohjaiin
• Flygt APF älykäs
kniset tiedo
ot
Tek
• Hyväksytty käyttöön rä
äjähdyssuojjattujen pum
mppujen kan
nssa
ositeltu aika
a noin 20 se
ekuntia
• Suihkuaika on säädetttävissä. Suo
ää voidaan kääntää
k
suu
untaamaan suihku halu
uttuun
• Painekäyrä
suuntaan.
• Paino 8 kg
• Materiaalit:
n runko: Valurauta
• Venttiilin
• Pallo: Valurauta (sttandardi) tai polyuretaa
ani (matalalle
e)
nostavillle pumpuille
• Kalvo: Nitriilikumi
N

Flygt-huuhtelu
uventtiilin toim
minta

Flygt-huuhteluvventtiili kiinnite
ettynä
pumpu
un pesään

Osa
anumerot ja valintataulu
ukko: katso
o taulukko sivulla 2.

Xylem
m Water Solutio
ons
Suom
mi
www.xylem.fi
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Flyg
gt-huuhtelu
uventtiili 49
901
Huu
uhteluventttiili 4901.
• Tuotenro 55
56 51 01. Standardive
S
rsio. Sisältä
ää painekäyyrän 586 68
8 00. Pallo valurautaa.
v
56 51 02. Versio
V
käyte
ettäväksi ma
atalalle nosttavien pump
ppujen kansssa.
• Tuotenro 55
Sisältää pa
aineputken 558
5 08 00. Pallo
P
polyurretaania.
Rajo
oitukset ja valinta
Huu
uhteluventtiiilin toiminta riippuu pum
mpun paine
eesta ja tuottosta.
• Staattinen nostokorkeu
n
us on makssimissaan 70 m
ällä 586 68 00
0 voidaan vesisuihku johtaa kaik
kkiin suuntiin
n
• Painekäyrä

•

•

Pumppu
3085 MT (308
85 alemmalla
kuin 7 m sulke
eutumispaineella tarvitsee matalan
nostokorkeuden
huuhteluventttiilin)
3102 LT

Huuhtteluventtiilin valinta
Matala no
ostokorkeus tuotenro
556 51 02
2
Pumpun maksiminostok
m
korkeus on
5.0 m (suljjettu huuhtelu
uventtiili).

St. nostok
korkeus

Painelähtö

2.3 – 3.5 m
Sisältyy

3.0 m –

Tilaa tuotenro
o
558 08 00

3085 MT, 3102
3
LT

erikseen

Standarrdi tuotenro 556
5 51 01
3.5 m –

Ei suutinta

4.5 m –
Sisältyy
3085 SH, 3102 SH

Standarrdi tuotenro 556
5 51 01

4m–

2.5 – 70
7 m

Kaikkia lähtöjä
v
voidaan
käyttä
ää

Tilaa tuotenro
o
558 08 00

3127 - 3315
3

erikseen

Standarrdi tuotenro 556
5 51 01
3 – 70
0m

Ei suutinta

4 m – 70
7 m
Sisältyy

Räjä
ähdyssuojaus
Huu
uhteluventtiiiliä 4901 vo
oidaan käyttää räjähdyssherkissä ja
a tulenaroisssa ympäristtöissä tai
help
posti syttyvien nesteide
en kanssa mikäli
m
kysein
nen pumppu on hyväkssytty kohtee
eseen.
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