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Hydroèistièe HC
Pouití

Hydroèistièe jsou urèeny pro efektivní odstraòování inkrustací
nebo jiných neèistot ulpívajících na vnitøních a vnìjích stìnách nádrí, povrchu lodí, na letitních plochách, k èistìní
odlitkù a podobnì pomocí vysokotlakého vodního paprsku.
Ve stavebnictví jsou vhodné pøedevím pro vyuití pøi sanacích silnièních a eleznièních mostù, vozovek, chladicích vìí.
V chemickém prùmyslu jsou vyuívány napø. pro èistìní potrubních systémù, výmìníkù a kotlù. V zemìdìlství je monost
vyuití pøi èistìní drenáních sítí a mytí pracovní techniky.
V komunálních slubách se hydroèistièe uplatòují pøi èistìní
kanalizaèních sítí.

Popis zaøízení

Hydroèistièe jsou mobilní nebo stabilní zaøízení sestávající
z vysokotlakého plunrového nebo pístového èerpadla, hnací
jednotky, regulaèního a øídícího systému a pøísluenství pro
aplikaci vysokotlakého vodního paprsku.
Jsou stavìny dle individuálního poadavku zákazníka s vysokotlakými èerpadly naí produkce. Pohon je realizován elektromotorem, nevýbuným elektromotorem nebo dieselmotorem pøes prunou spojku nebo øemenový pøevod v základním
provedení ve výkonové oblasti od 10 kW do 200 kW
s maximálním dopravním tlakem do 1250 bar prùtoku
1400 l.min-1 a teploty do 50 °C. V pøípadì speciálního poadavku mono dodat i s jinými parametry.
Stabilní agregáty se dodávají na základovém rámu s moností
upevnìní na betonový podklad, mobilní agregáty na ètyøkolém
podvozku pro provoz v halách a na místních komunikacích,
nebo na jednoosém èi tandemovém podvozku pro provoz na
veøejných komunikacích.

Hydroèistiè mùe být dodán s transportním bubnem pro pøepravu vysokotlakých hadic, schránkou na náøadí, uzamykatelnou kapotáí, akumulaèní nádrí, podávacím èerpadlem, filtraèní jednotkou apod.
Regulace výkonu je øeena regulaèním ventilem (vypínacím
regulátorem tlaku) nebo bezztrátovou elektropneumatickou
regulací. U agregátu s pohony s moností zmìny otáèek je regulace otáèková.
Pøísluenství se dodává dle poadavku zákazníka vhodná pro
daný agregát. Jsou to vysokotlaké hadice pro poadovaný tlak
a prùtok, vysokotlaké výmìníkové hadice pro proplachovací
rotaèní a pevné hlavièky, vysokotlaké pistole s nástavcem poadované délky (kopí) pro jednotryskový drák trysky, pro rotaèní dvoutryskový drák a pro pevné a rotaèní vícetryskové
proplachovací hlavièky, nálapné ventily pro aplikace
s proplachovacími hlavièkami, rùzné typy proplachovacích hlavièek a trysek vèetnì odpovídajících drákù. Pistole a nálapné ventily jsou v provedení ventilovém pro regulaci regulaèním ventilem nebo elektrické bezventilové pøi elektropneumatické regulaci.
Souèástí agregátu je ovládací elektrorozvadìè, který mùe být
dodán s øídící jednotkou na bázi PCL. Je osazen hlavním jistièem, centrál stopem, tlaèítky start a stop, signalizaèními kontrolkami provozních stavù, poèítadlem motohodin a ostatními
prvky dle potøeb a poadavkù zákazníka.

Hydroèistièe HC
Pøíklad realizace prùmyslového hydroèistièe
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ÈERPADLO
DIESELMOTOR
SPOJKA
OVLÁDACÍ PANEL
TRANSPORTNÍ BUBEN
ZÁKLADOVÝ RÁM
PODVOZEK
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2210

5

4650

TYP ÈERPADLA
pmax.
Qmax.

PAD-3-60-22-1000
1000bar
50 l.min-1

POHONNÁ JEDNOTKA
Pmax.

Dieselmotor TATRA T 3 A-928
100kW

REGULACE

Vypínací regulátor tlaku - RT
Zmìnou otáèek dieselmotoru

Agregát postaven pro zákazníka realizujícího èinnost v chemickém prùmyslu pro èistìní pøedevím výmìníkù.

Hydroèistièe HC
Pøíklad realizace prùmyslového hydroèistièe
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ÈERPADLO
ELEKTROMOTOR
SPOJKA
ELEKTRICKÝ ROZVADÌÈ
TRANSPORTNÍ BUBEN
ZÁKLADOVÝ RÁM
PODVOZEK

TYP ÈERPADLA
pmax.
Qmax.

PAD-3-60-25-850
850bar
62 l.min-1

POHONNÁ JEDNOTKA
Pmax.

Elektromotor F 280 MU04
110kW

REGULACE

Elektropneumatická

Agregát postaven pro zákazníka realizujícího èinnost v jaderné elektrárnì, kde vysokotlaký vodní paprsek slouí k èistìní
výmìníku kondenzátoru a potrubí.

Hydroèistièe HC
Pøíklad realizace prùmyslového hydroèistièe
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ÈERPADLO
ELEKTROMOTOR
SPOJKA
ELEKTRICKÝ ROZVADÌÈ
TRANSPORTNÍ BUBEN
ZÁKLADOVÝ RÁM
PODVOZEK

TYP ÈERPADLA
pmax.
Qmax.

PAD-3-60-32-500
500bar
80 l.min-1

POHONNÁ JEDNOTKA
Pmax.

Elektromotor F 280 S04
75kW

REGULACE

Elektropneumatická

Agregát postaven pro zákazníka pracujícího v cementárnì, kde vysokotlaký vodní paprsek slouí k rozbíjení slepencù slinku
v chladièi cementáøské pece.

