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Przelew teleskopowy

Do DN 600

Zawór teleskopowy jest stosowany w celu regulacji poziomu medium w komorach. 
Może być również zastosowany do odprowadzania zanieczyszczeń z powierzchni 
w zbiornikach wody. Zawór teleskopowy składa się z dwóch współpracujących 
i uszczelnionych ze sobą króćców. Górny krócieć posiada klielich. Pożądany 
poziom medium jest uzyskiwany poprzez obniżanie lub podnoszenie górnego 
króćca z kielichem. Zawór teleskopowy jest montowany na kołnierzu PN10 zgodnie 
z DIN EN 1902-2. Wszystkie niezbędne uszczelnienia są zamontowane fabrycznie. 
Podstawowym materiałem uszczelnień jest EPDM, opcjonalnie NBR. Zawór 
teleskopowy jest dostępny w trzech wykonaniach materiałowych: w całości ze 
stali nierdzewnej. Stali ocynkowanej lub stali epoksydowanej.

Szczelność urządzeń
▪ Wysoki parametr szczelności zgodnie z normą DIN 19569-4
▪ Materiał uszczelnienia jest odporny na ścieki

Korzyści instalacyjne
▪ Łatwy i szybki montaż na kołnierzu
▪ Brak konieczności regulacji po montażu

Korzyści dla Użytkownika
▪ Łatwa i precyzyjna regulacja poziomu medium
▪ Praca bezobsługowa
▪ Wymienialne uszczelnienie
▪ Niezawodność i bezpieczeństwo pracy

Zabezpieczenie antykorozyjne
▪ Elementy ze stali nierdzewnej po obróbce cieplnej 
 poddawane są procesowi trawienia i pasywacji w całości 
 w naszym zakładzie produkcyjnym

Napędy
▪ Klucz ręczny, kółko ręczne, napęd elektryczny lub 
 pneumatyczny, przekładnie oraz szeroka gama przedłużeń  
 i zestawów napędowych: patrz System BÜSCH MAS 

Akcesoria
▪ System MAS - zestawy napędowe (patrz system BÜSCH  
 MAS)
▪ MOBITORQ® - przenośny napęd elektryczny: patrz oddzielna  
 karta katalogowa
▪ BEA® BÜSCH Electric Actuator – patrz oddzielna karta 

 katalogowa
▪ Klucze obsługowe ( np. Klucz BÜSCH „All-In-One”)

Zakres zastosowania
▪ Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
▪ Zakłady chemiczne
▪ Systemy wody deszczowej

Materiały:
Króćce:  Stal nierdzewna SS304 (1.4301), kwasoodporna SS316Ti (1.4571), 
  St.37 pokrywana epoksydowo lub ocynkowana na gorąco
Uszczelnienie: EPDM odporny na ścieki lub NBR
Kotwy chemiczne: Stal kwasoodporna S32304 (1.4362)
Inne materiały są dostępne na życzenie
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BÜSCH Technology GmbH
Neuburger Straße 26
90451 Nürnberg, Germany
E-Mail  info@buesch.com
Tel  +49 (911) 46 254-0
Fax  +49 (911) 46 254-70

Napęd kółkiem ręcznym na stropie komory

Napęd kółkiem ręcznym w komorze otwartej


