
Wprost porywaj¹ce - p³ukanie fal¹ spiêtrzon¹

zbiorników i kana³ów

Si³ami natury - bez energii zewnêtrznej i urz¹dzeñ steruj¹cych



Rodzina najbardziej skutecznych regulatorów przep³ywu

dla wszelkich zastosowañ

Gwarantowane sta³e przep³ywy od 1 do 5 200 l/s

wyrównanie skoków przep³ywu
zmniejszenie prêdkoœci przep³ywu
prowadzi do optymilizacji eksploatacji
oczyszczalni œcieków  
powoduje wyrównanie obci¹¿enia
kanalizacji  
solidna, niezawodna konstrukcja ze
stali nierdzewnej  
bez doprowadzania energii 
prosta instalacja w istniej¹cych
studzienkach  
praktycznie nie wymaga konserwacji
mo¿liwoœæ zmiany wielkoœci prze-
p³ywu 
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Hamulec przep³ywu

Wykorzystanie pojemnoœci retencyjnej sieci kanalizacyjnej

prosta, trwa³a konstrukcja ze stali
nierdzewnej z ³o¿yskami z mosi¹dzu
lub PE 
praktycznie nie wymaga konserwacji
³awy, szybki monta¿ 
bez doprowadzania energii 
bez uderzenia przep³ukuj¹cego
bez zwê¿ania lub zmiany kierunku
strumienia wody  
mo¿liwoœæ zmiany wielkoœci prze-
p³ywu   
maksymalne przekroje podczas naj-
wiêkszego transportu zanieczyszczeñ
pionowa charakterystyka Q/h  
niezawodne dzia³anie przy cofce 
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Samoczynne p³ukanie kana³ów
tak¿e przy niewielkich opadach,

bez doprowadzania energii

P³ukanie kana³ów swobodnym strumieniem nie musi byæ ju¿ pozostawione

do wielkich opadów deszczu, które dostarczaj¹ do odbiorników œcieków

zwiêkszon¹ iloœæ zanieczyszczeñ i przeci¹¿¹j¹ oczyszczalniê. 

Za pomoc¹ nowego, opatentowanego urz¹dzenia do p³ukania kana³ów

HydroFlush firmy Steinhardt, dzia³aj¹cego na zasadzie lewara mo¿na

teraz p³ukaæ, wykorzystuj¹c du¿o czêœciej wystêpuj¹ce ma³e opady.

Nawet przy najmniejszym przep³ywie jest wytwarzana uderzeniowo noœna,

daleko siêgaj¹ca spiêtrzona fala p³ucz¹ca. 

HydroFlush firmy Steinhardt jest bardzo zwartej budowy, prosty i niezawodny

w eksploatacji. Pracuje samoczynnie, bez obcego Ÿród³a energii i bez dodat-

kowych urz¹dzeñ regulacyjnych. 

HydroFlush firmy Steinhardt mo¿na zamontowaæ w istniej¹cych i nowych stu-

dzienkach, oraz wpustach ulicznych. Zastêpuje przp³ukiwarkê samochodow¹.
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ci¹g³e p³ukanie kana³u tak¿e podczas suszy

urz¹dzenie do p³ukania GS HydroFlush czyœci

automatyczne, bez doprowadzania z zewn¹trz energii

i wody, przez ca³¹ dobê

osady s¹ ci¹gle wyp³ukiwane z du¿¹ si³¹ unoszenia

koszty eksploatacyjne s¹ zmniejszone. Kana³ pozostaje

czysty i ma wiêksz¹ trwa³oœæ   

obci¹¿enie oczyszczalni zanieczyszczeniami jest

bardziej równomierne  

ci¹g³e p³ukania zmniejszaj¹ potrzebne pojemnoœci

zbiorników (ATV A128) 

tak¿e istniej¹ce kana³y mog¹ byæ bez problemów

wyposa¿one w urz¹dzenia do p³ukania 

urz¹dzenie mo¿e byæ zalewane

mechanizm zamykaj¹cy jest umieszczony powy¿ej

punktu wierzcho³kowego kana³u  

czyszczenie kana³ów urz¹dzeniami przejezdnymi mo¿e

byæ zmniejszone lub ca³kowicie wyeliminowane
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Sp. z o.o.

80-275 GDAÑSK • ul. Kar³owicza 63
tel. (58) 552 35 76 • tel./fax  (58) 552 38 13
e-mail: biuro@mevapol.pl • www.mevapol.pl

Dostawa • monta¿ • serwis

SteinhardtGmbH • Röderweg 10 • D-65232 Taunusstein
Phone ++49(0)61 28/91 65-0 • Fax ++49(0)61 28/91 65-27
www.steinhardt.de • eMail: info@steinhardt.de

Pierwsze urz¹dzenie

do promieniowego p³ukania

fal¹ spiêtrzon¹

dla zbiorników okr¹g³ych

i ma³ych zbiorników

prostopad³oœciennych.

Bez zasilania energi¹

z zewn¹trz.

p³ukanie zbiorników i kana³ów bez

dop rowadzen ia  ene rg i i  i  wody  z

zewn¹trz, bez urz¹dzeñ steruj¹cych 

dok³adne sp³ukiwanie d³ugich odcinków

jedn¹ spiêtrzon¹ fal¹  

mo¿liwoœæ p³ukania ju¿ po czêœciowym

nape³nieniu 

bardzo skuteczne oczyszczanie nawet

przy du¿ej iloœci ciê¿kich osadów 

du¿e mo¿liwoœci dostosowania do

istniej¹cych warunków, bez dodatkowych

elementów budowlanych

nie wymaga konserwacji 

na ¿yczenie sterowanie elektro-hydrauliczne
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