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PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW
I WÓD DESZCZOWYCH

Zespó³ sygnalizacji poziomu medium

Armatura odcinaj¹ca

Ruroci¹gi t³oczne wew. zbiornika

- zestaw p³ywakowy lub sonda
hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma
p³ywakamiSuchobieg iAlarm).

- zawory (zawory
kulowe, klapowe) i zasuwy (klinowe
ogumowane, no¿owe).

- w zale¿no�ci od wielko�ci i wydajno�ci
pomp: Dn50, Dn65, Dn100, Dn150,
Dn200, Dn250 i Dn300, wykonane ze
stali kwasoodpornej.

METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne kompletne przepompownie zbiornikowe do
�cieków komunalnych, przemys³owych, wód opadowych, a tak¿e do procesów technologicznych w
oczyszczalniach �cieków i zak³adach utylizacji i sk³adowania odpadów. W zale¿no�ci od
zastosowania i oczekiwanej wydajno�ci dzielimy przepompownie na:

�ciekowe sieciowe i przydomowe,
Wóddeszczowych,
Specjalne (np.: sterowanewgprocesu, z uk³adami dozowania, etc.)
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W sk³ad kompletnej przepompowni wchodz¹:
- (zbrojone krêgi ¿elbetowe), (polimerobeton), (¿ywice

syntetyczne zbrojonew³óknemszklanym) i (polietylen owysokiej gêsto�ci).
- o zakresiemocy od 0,5kWdo50kW.

- produkcjiMETALCHEM-WARSZAWA.

Zbiornik przepompowni KBZ PMB TWS
PE-HD

Pompyzatapialne
Rozdzielnica zasilaj¹co-steruj¹ca

PRZEPOMPOWNIE ŒCIEKÓW
PRZYDOMOWE

Przydomowe przepompownie �cieków typu METALCHEM-WARSZAWA zwane w skrócie PDM s¹
przeznaczone do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych, wód drena¿owych lub
opadowych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub ma³ych wspólnot
mieszkaniowych.

Wykorzystywane s¹ g³ownie do obs³ugi gospodarstw, le¿¹cych z dala od g³ównej sieci
kanalizacyjnej lub w miejscach uniemo¿liwiaj¹cych stosowanie odp³ywu grawitacyjnego.
PDM dzielimy na uk³ady jedno i dwu pompowe zabudowywane w zbiornikach o typowych
�rednicach 800mm i 1000mm.f f

Typowewyposa¿eniePDM:

PodstawoweparametryPDM:
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Zbiornik zPE-HD (polietylen) lub zKBZ (beton),
Pompa - jedna lub dwie omo¿liwej konfiguracji:

- jedno lub trójfazowa,
- o swobodnymprzelocie lub z urz¹dzeniem
rozdrabniaj¹cym
Armatura odcinaj¹ca i kszta³tki Dn40 lubDn50,
Króciecwlotowy odPVC110doPVC200
Sterowanie:

- wbudowany p³ywakwpompê (w jednopompowej),
- rozdzielnica zasilaj¹co steruj¹cawspó³pracuj¹ca
z niezale¿nymi p³ywakami.

Zbiornik z polietylenu o �rednicy 800mm
lub 1000mm owysoko�ci od 1,8mdo4,5m
Wysoko�æ podnoszenia pompydla
wydajno�ci 100l/min od 8 do 70m
�rednica armaturyDn40 lubDn50
Mocpompod0,75kW do4,0kW
Napiêcie zasilania od 230V lub 400V
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Oferowane przezMETALCHEM-WARSZAWAprzepompownie przydomowe PDM posiadaj¹ szereg
nowoczesnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych maj¹cych na celu ³atw¹ instalacjê i jak najmniejsz¹
awaryjno�æ podczas codziennej eksploatacji.
Pompa zawieszona jest na kolanie zintegrowanym z zaworem kulowym, dziêki czemu mo¿liwe jest
wyjêcie pompybezwchodzenia do zbiornika przy czymniewystêpuje ryzyko cofniêcia siê �cieków.
Pod pokryw¹ zbiornika znajduje siê uchwyt do wyci¹gania pompy oraz dostêpne z poziomu terenu
(po otwarciu pokrywy) z³¹cze typuStorz (do p³ukania pod ci�nieniem ruroci¹gu).

Konstrukcje wsporcze oraz zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo i wygodê eksploatacji

Monta¿ i dostawa na plac budowy

- pomosty
obs³ugowe, pokrywy górne z w³azem, porêcze i drabiny
z³azowe, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze
armatury, z³¹cza do p³ukania, wyprowadzenie pokrête³
zasuw do poziomu terenu i inne wg ¿yczenia
zamawiaj¹cego.

- wg uzgodnieñ
z inwestorem.
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Pomosty obs³ugowe we wszystkich swoich
obiektach od wysoko�ci 3m i od �rednicy
1 2 0 0 m m w g ó r ê . S t o s o w a n e w
przepompowniach pomosty uchylne pozwalaj¹
bezpiecznie obs³ugiwaæ u¿ytkownikowi
armaturê odcinaj¹co-zwrotn¹, a w razie
potrzeby zej�æ po drabinie na samo dno
zbiornika.
Pompy wyci¹gane s¹ po prowadnicach do
samej góry, co u³atwia ponown¹ instalacjê
nawet w przypadku ca³kowicie zalanej
przepompowni, a podczas opuszczania pompa
zawsze prawid³owo osiada na kolanie
sprzêgaj¹cym (bez konieczno�ci specjalnego
celowania).
Pokrywy przepompowni METALCHEM-
WARSZAWA posiadaj¹ wewnêtrzn¹ kratê
bezpieczeñstwa z tworzywa, zabezpieczaj¹c¹
u¿ytkownika przed wpadniêciem bezpo�rednio
po otworzeniu w³azu (utrata przytomno�ci pod
wp³ywemoparówze zbiornika).
Podwójna wentylacja grawitacyjna zapewnia
ci¹g³¹ cyrkulacjê powietrza. Kominki
wentylacyjne (d³ugi i krótki) na ¿yczenie klienta
mog¹byæwyposa¿one w biofiltry lub wk³ady
zwêglemaktywnym.
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PRZEPOMPOWNIE WOLNOSTOJ¥CE

Dobrze zaprojektowana przepompownia oprócz wymaganych parametrów pracy musi zapewniaæ
bezpieczn¹ i w miarê mo¿liwo�ci komfortow¹ obs³ugê u¿ytkownikowi. Przepompownia �cieków
z pompami zatapialnymi pomimo, ¿e nie jestmiejscempracywmy�l przepisów, jestmiejscem, gdzie
wykonywane s¹ okresowe zabiegi konserwacyjne i eksploatacyjne. Dlatego te¿ firma
METALCHEM-WARSZAWAstosuje sprawdzone rozwi¹zania konstrukcyjne takie jak:
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Uszczelnione przej�cia kablowe w rozdzielnicy eliminuj¹ mo¿liwo�æ uszkodzenia uk³adów
sterowania oparami ze zbiornika.
Konstrukcje wsporcze, ³ancuchy pomp oraz z³¹cza �rubowewykonane s¹ ze stali kwasoodpornej,
dziêki czemu ich trwa³o�æwagresywnym�rodowisku �ciekówwynosi wiele lat.

PRZEPOMPOWNIE PRZEJEZDNE

Wprzypadku kiedy przepompownie musza zostaæ zabudowane w ci¹gu komunikacyjnym takim jak:
ulica, placmanewrowy czy chodnik, pokrywa zbiornika zostaje umieszczona pod terenema na równi
z terenem jest tylko i wy³¹cznie w³az kana³owy. Zbiorniki takie posiadaj¹ wzmocnion¹ konstrukcjê,
aby przenosiæwiêksze obci¹¿enia i lepiej t³umiæ drgania.
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Wprzepompowniach przejezdnych dostêp do
pomp jest utrudniony, przez co w zale¿no�ci
od wielko�ci zbiornika i pomp stosujê siê
jeden, dwa lub wiêcej w³azów o �rednicy
800mm.
Przepompownie METALCHEM-WARSZAWA
dziêki swojej unikalnej konstrukcji zapewniaj¹
komfort u¿ytkownikowi, pompy opuszczane
i wyc i¹gane s¹ po prowadn icach
wyprowadzonych pod pokrywêw³azu.
Pokrêt³a zasuw dostêpne s¹ oczywi�cie
z poziomu pomostu obs³ugowego jak
w przypadku przepompowni wolnostoj¹cych
(patrz ograniczenia �rednicy i wysoko�ci).
Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ wyprowadzenia
pokrête³ zasuw tak aby by³y dostêpne
z poziomu terenu po zdjêciu w³azu lub
w osobnych skrzynkach ulicznych obok
w³azu.
Rozdz ie ln ica posadowiona zosta je
w bezpiecznej odleg³o�ci od zbiornika, poza
stref¹ nara¿enia na uszkodzenie przez
pojazdy.
Na ¿yczenie zamawiaj¹cego w rozdzielnicy
mo¿liwe jest zainstalowanie czujnika
w³amania (otwarcia obiektu).


