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Přepadové stavítko

Velikost 1000 × 150 až 5000 x 2500 mm, třístranně
těsnící, k připěvnění hmoždinkami v kanálu nebo k zalití
betonem

Udržet velké množství vody nad malou přestavitelnou výškou na konstantní
úrovni, to je úkolem přetokového stavítka. Přetokové stavítko česle těsní 
třístranně, sestává se z desky, která je uložena na dně kanálu a 2 bočních 
plechů, které jsou namontovány na stěnu kanálu a slouží jako těsnící plochy 
desky. Přetokové stavítko se vyrobí přesně podle požadavků, především těsnosti 
a statiky. Těsnost zásadně odpovídá DIN EN 19569, část 4, třída těsnosti 3. 
Přetokové stavítko je poháněno manuálně pomocí ručního kola nebo e-pohonem.
Tento pohon je namontován na konzole v ergonomicky ovládací výšce. Aby byla 
zajištěna spolehlivá funkce přetokového stavítka i při nízkých teplotách, lze ho 
na přání vybavit topením.

Parametry těsnění
▪ Velmi dobrá těsnící kvalita
▪ Konstantní dobrá těsnost, nezávisle na tlaku vody
▪ Odpadní vodě odolný těsnící materiál

Montážní výhody
▪ Rychlá a jednoduchá montáž
▪ Na přetokové česli nejsou nutné žádné dodatečné
 nastavovacípráce

Provozní výhody
▪ Bez údržby
▪ Samočistící vřetenová matice
▪ Trvalá provozní bezpečnost
▪ S možností topení máte provozní jistotu i při nízkých
 teplotách

Odolnost proti korozi
▪ Maximální ochrana proti korozi použitím ušlechtilé
 oceli s koncovým mořením v lázni a pasivací

Ovládací možnosti
▪ Ručním kolem, elektropohonem nebo pneupohonem a  
 velkým počtem ovládacích sad: viz BÜSCH MAS-Program

Příslušenství
▪ MOBITORQ® mobilní elektropohon: viz Prospekt
▪ BEA® BÜSCH Electric Actuator: viz Prospekt

Oblasti použití
▪ Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
▪ Chemický průmysl
▪ Dešťové zadržovací nádrže
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Materiály
Rám:  Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Deska šoupátka: Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Těsnění:  EPDM, odolné odpadní vodě nebo NBR
Vřeteno:  Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Vřetenová matice: GC-CuSn 12, mořské vodě odolný bronz
Jiné materiály na poptávku.

Přepadové stavítko 5000 x 800 mm, ČOV Czajka, Varšava
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Pohled z přední strany Pohled z boční strany

Schematické znázornění Příklad použití


