
SYSTEM “MASP” - to opracowany przez METALCHEM-WARSZAWA Automatyczny
System P³ucz¹cy do przepompowni. Wzrusza osady z dna, rozbija gromadz¹cy siê
“ko¿uch” i u³atwia samoczyszczenie siê przepompowni. System ten stanowi doskona³¹
alternatywê dla hydrodynamicznych obiegów p³ucz¹cych montowanych bezpoœrednio
przy pompach.

SYSTEM “MASP”

PRZEZNACZENIE

ZALETY SYSTEMU

SYSTEM MASP przeznaczony jest do przepompowni œcieków gdzie wystêpuje zjawisko
zalegania osadów, piasku lub osiadania t³uszczów na elementach przepompowni.
Wymuszony ruch medium w zbiorniku przepompowni powoduje wzruszenie zalegaj¹cych
osadów i ich ³atwiejsze wypompowanie. Dziêki temu, znacznie rzadziej wymagaj¹ one
mechanicznego czyszczenia oraz ingerencji konserwatora. Ma to znacz¹cy wp³yw na
obni¿enie kosztów eksploatacji obiektu.

Wzruszanie osadów i zalegaj¹cego w zbiorniku piasku,

Zapobieganie osadzaniu siê t³uszczu na elementach przepompowni,

Uk³ad nie zale¿ny od rodzaju i producenta pomp,
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Precyzyjnie regulowana czêstotliwoœæ w³¹czeñ i czas p³ukania,

Potwierdzenie dzia³ania lampk¹ kontroln¹ w rozdzielnicy,

Swobodny przep³yw medium przez uk³ad - brak czêœci, na których mog¹ siê zaczepiaæ
i opl¹tywaæ w³ókniste zawartoœci œcieków (np. kul, klap, œrub etc.),

Napêd zaworu zabezpieczony IP68 (niewra¿liwy na zalania czy podtopienia),

Mo¿liwoœæ ustawienia g³êbokoœci i kierunku wylotu rury p³ucz¹cej.
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z napêdem

Rura t³oczna

Wylot

Króciec
do monta¿u
na pionie t³ocznym
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INSTALACJA

! Trójnik z odejœciem elektrozaworu i rury wylotowej nale¿y wstawiæ poni¿ej zaworu kulowego
na pionie t³ocznym,

D³ugoœæ i kierunek wylotu rury p³ucz¹cej nale¿y dobraæ indywidualnie do wielkoœci zbiornika
przepompowni,

Pod³¹czyæ sterowanie zaworem (RZS MASP) do toru jednej z pomp w szafie steruj¹cej prac¹
przepompwni, a nastêpnie ustawiæ w sterowaniu MASP czêstotliwoœæ w³¹czeñ (ka¿dorazowo,
co n-ty cykl w³¹czenia pompy etc.)

Stadardowy przewód elektrozaworu ma d³ugoœæ 10mb, na ¿yczenie klienta mo¿e zostaæ
wyd³u¿ony,

Pod³¹czenie zasilania musi byæ wykonane przez osoby wykwalifikowane z zachowaniem
nale¿ytej starannoœci tak, by nie uszkodziæ urz¹dzenia ani przewodu zasilaj¹cego.
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Prawid³owo zainstalowany System MASP uruchamia siê wraz z jedn¹ z pomp
w przepompowni,

Czêœæ t³oczonego przez pompy medium poprzez odejœcie w króæcu, elektrozawór i rurê
p³ucz¹c¹ Dn50 wraca do przepompowni powoduj¹c wzruszanie osadów zalegaj¹cych na dnie,
a dodatkowo wymusza ruch medium w ca³ej objêtoœci zbiornika. Ruch ten zapobiega osiadaniu
ko¿ucha na elementach przepompowni.

Podczas oczekiwania pomp na w³aczenie elektrozawór pozostaje otwarty, dlatego wa¿ne jest
aby by³ umieszczony przed zaworem kulowym i nie powodowa³ opró¿niania ruroci¹gu
t³ocznego do przepompowni,

Czas zamkniecia elektrozaworu wynosi 17 sekund i nale¿y go uwzglêdniæ przy ustawianiu
oczekiwanego czasu p³ukania,

Po ustawionym czasie p³ukania nast¹pi zamkniêcie elektrozaworu i ca³e t³oczone przez
pompy medium zostanie skierowane do ruroci¹gu t³ocznego,

Po wy³¹czeniu pompy i zatrzymaniu przep³ywu, elektrozawór zostanie otwary i uk³ad bêdzie
oczekiwa³ na kolejny cykl.

DOSTÊPNE KONFIGURACJE

W chwili obecnej system MASP jest dostêpny z przelotem swobodnym Dn50.
Koszt systemu obejmuje: uk³ad sterowania (RZS MASP), elektrozawór Dn50 wraz z 10m kablem
zasilaj¹cym, króciec Dn80 z odejœciem do elektrozaworu oraz 2m d³ugoœci rurê p³ucz¹c¹ Dn50.
Systemy o innej d³ugoœci, sposobie zabudowy czy wiêkszej œrednicy przelotu np. Dn80 lub Dn100 s¹
wyceniane indywidualnie.

ZAPRASZAMY DO PRZESTESTOWANIA NASZEGO URZ¥DZENIA!


