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ZALETY I GŁÓWNE CECHY

Filtry wychwytują zanieczyszczenia większe od 0,2 mm

Opcjonalnie moduł oczyszczania może być 
wyposażony w grzałkę wody. Panujące w szkółce 
trudne warunki mogą wymagać, aby moduł 
oczyszczania podtrzymywał temperaturę wody   
z myjki do kaset. 
Zastosowanie myjki do kaset z modułem oczy-
szczania wody zapewnia połączenie gospodarki 
szkółkarskiej z  ochroną środowiska. 

PROCES

Moduł do oczyszczania wody w obiegu zamkniętym 
pozwala na uzdatnianie i recyrkulację wody          
w myjce do kaset. Dzięki powtórnemu obiegowi 
zmniejszeniu ulega zapotrzebowanie na wodę oraz 
ilość odprowadzanych ścieków.

Zanieczyszczona woda pochodząca z modułu 
wysokiego ciśnienia przepompowywana jest do 
modułu oczyszczania wody. Na pierwszym etapie 
oczyszczania brudna woda przechodzi przez 
specjalnie zaprojektowane sito zatrzymujące 
cząsteczki o wielkości powyżej 0,2 mm, które 
następnie są przenoszone do pojemnika na 
zanieczyszczenia (pojemnik nie jest dostarczany 
w komplecie). Przed ponownym wpompowaniem 
wody do myjki przepływa ona przez komorę 
osadową.  W komorze osadowej małe cząsteczki 
opadają na jej dno, skąd można je usunąć przez 
zawór umiejscowiony na spodzie komory.

Zmniejszenie zużycia wody do minimum

• Redukcja zużycia wody do minimum,
• Eliminacja zanieczyszczeń większych od 0,2 mm,
• Wykonanie ze stali nierdzewnej



Dane techniczne

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)   2400 mm x 1300 mm x 2600 mm

Waga       480 kg

Objętość       1500 l

Pompa (z Modułu oczyszczania wody do Myjki do kaset)

Wydajność      100 l wody na minutę

Pompa (z Myjki do kaset do Modułu oczyszczania wody)

Wydajność      200 l zanieczyszczonej wody na minutę

Zasilanie      3 x 400V, 50 Hz (w zależności od wymagań)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 0,7 kW + 2,2 kW (dodatkowo 10 kW jeśli 

zamontowano grzałkę)

Zużycie wody      10-20 l/minutę

Maksymalny przepływ wody przez ekran oczyszczający wynosi 115 litów na minutę.

* Uwaga - urządzenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb
Zastrzeżenie – Sprzęt produkcji BCC AB jest stale rozwijany i udoskonalany, konstrukcja i wydajność 
mogą różnić się od danych przedstawionych w prospekcie.
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