
Wrota płuczące
wykonane ze stali nierdzewnej

• Bardzo wysoka skuteczność uszczelnienia niezależna                          
od ciśnienia, wysoka szczelność nawet przy niskim ciśnieniu 
roboczym

• Podwójna uszczelka profilowa po stronie wrót wykonana z EPDM 
odpornego na działanie ścieków

• Zawias BÜSCH z uszczelnieniem EPDM zapobiegający 
wypłukiwaniu piasku filtracyjnego

• Dodatkowe płaskie uszczelnienie z EPDM na ścianach bocznych, 
zapobiegający wypłukiwaniu piasku filtracyjnego

• Wymienne uszczelnienia i części szybko zużywające się

Uszczelnienie

WROTA UCHYLANE W DÓŁ, USZCELNIENIE CZTEROSTRONNE                                                                        
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TWOJE KORZYŚCI                                           
• SZYBKIE OPRÓŻNIANIE             

Zbiorników filtracyjnych zapobiega 
przed cofką piasku lub osadu

• GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO 
UŻYCIA              
Wrota dostarczane jako komplet                                                                       
ze wszystkimi elementami 
napędowymi i montażowymi

• ZASTOSOWANIE
Jako pojedynczy jaz spustowy 
(jedne wrota obsługiwane jednym 
siłownikiem) lub jako podwójny jaz 
spustowy (dwa wrota obsługiwane 
jednym siłownikiem)

• CERTYFIKACJA ZAKŁSDOWA
Wrota z atestem zakładowym 
zgodnym z DIN EN 10204, 2.1, 
z podaniem stopnia szczelności 
zgodnym z DIN 19569, część 4

• DOSTAWA
Z elementami montażowymi

• ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ
Wszystkie elementy wykonane ze stali
nierdzewnej, poddawane trawieniu i
pasywacji
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• max. 4000 mm x 300 mm (inne wymiary na zamówienie)
Wymiary

Pozycja zamknięta

Pojedyncze wrota w pozycji zamkniętej

Pozycja otwarta (przykład z podwójnymi wrotami)

Pozycja zamknięta

Pozycja otwarta
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• 1.4301 (304) / 1.4571 (316Ti)
Materiały

• Szczelność zgodna z  DIN EN 19569, Część 4, Tabela 1:
Max. 1 % z 0,05               (Klasa 4)

Klasa szczelności

Opcje montażu

• Za pomocą systemu popychaczy i cięgieł z wrzeciona
• Wszystkie łożyska wykonane z brązu i wyprowadzone poza medium

System napędu

• Rama do zabetonowania
• Rama do montażu naściennego za pomocą kotw

• Przenośny napęd Elektryczny BÜSCH MOBITORQ
• Napęd elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny mocowany                         

na kolumience
Opcja: Napęd z osłoną BÜSCH 
Opcja: Z napędem elektrycznym BÜSCH BEA wykonanym ze stali 
nierdzewnej

Napęd
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