FISA TEHNICA PRODUS
Sistem ModuleAir™ EDI
Difuzori cu sistem de ridicare
Sistem complet detasabil in vederea intretinerii online si performanta de
operare maxima




Asamble de sine-stătătoare; linie de aer
dedicata ; ansamblul cu contragreutati
se sprijina pe radierul bazinului
Ajustabil pentru nivelele de apa
variabile si radier neuniform

•

•

Constructie din oțel inoxidabil
standard; sunt disponibile materiale
alternative pentru constructie
Disponibile cu toti difuzorii EDI

1.
2.
3.
4.

Drop pipe
Sectiune colector
Laterale de distributie aer
Imbinare de montare;
imbinare sudata cu solvent
sau conexiune cu flange
5. Orificiu de distributie aer
6. Suport conducta ajustabil
1.
2.
3.
4.

Alimentare flexibila a liniei de aer
Laterale pentru distributie aer
Componente de baza si contragreutate
Ansamblu de dfuzori
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FISA TEHNICA PRODUS
Sistemul EDI ModuleAir este ideal pentru
aplicatii unde functionarea bazinului nu
poate fi oprita si se cere performanța de
operare maxima.

De obicei, sistemul este flotat în poziție și
coborât în poziție. Plăcile de bază reglabile
permit sistemului să fie nivelat de la suprafața
apei.

Sistemului permite instalarea, accesarea
si demontarea gratarelor individual, fără
golirea sau scoaterea din functiune a
bazinului.

Sistemul EDI ModuleAir este ideal pentru
aplicații individuale in bazin, unde instalarea si
intretinerea on-line sunt necesare. Pentru
aplicații care necesită alimentare aditionala cu
oxigen, amestecare, sau imbunatatiri energetice
sunt, de asemenea, ideale.

Sistemul EDI ModuleAir este disponibil în
diferite diametre și lungimi în funcție de
cerere. Sunt furnizate sisteme de până la
60 ft (18 m) și capacități de aer de până la
2000 scfm (3400 Sm3 / h).
Pentru aplicații in bazin, sistemul EDI
ModuleAir se sprijină direct pe radierul
bazinului. Ansamblul este, de obicei,
ridicat și pozitionat cu ajutorul unui pod
rulant.
Pentru aplicații lagunare, sistemul EDI
ModuleAir este prevăzut cu plăci de bază
reglabile.

Materialul standard de construcție este oțel
inoxidabil. Acesta oferă performanța structurala
necesara de pentru a sprijini gratare mari.
Materiale alternative de construcție, inclusiv
otel galvanizat si materiale non-metalice sunt,
de asemenea, disponibile.
Pentru informații suplimentare cu privire la
Sistemul EDI ModuleAir sau orice produs EDI,
contactati
EDI,
vizitați
site-ul
www.wastewater.com sau contactați un
reprezentant local EDI.
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