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Uzstādīšana Darbība Instrukciju

UZSTĀDĪŠANAS, EKSPLUATĀCIJAS UN APKOPES INSTRUKCIJAS

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free NS 1 un NS 2 
brīvai uzstādīšanai telpās, kas aizsargātas pret salu

Aizstāj smilšu un nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējus nosēdumus saturoša ma-
zgāšanas ūdens novadīšanai

Izgatavoti no pārstrādājama polietilēna PE-HD 

Ar vienu vai diviem nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējiem 

Var izmantot ar ģipsi, mizām/zvīņām, sintētiskiem sveķiem, stiklu

Produktu priekšrocības

par sistēmu ir veicis jūsu speciālistu uzņēmums:

Statusa izmaiņas: 01/2018 
Detaļas numurs: 168-00LV
Ar tehniskām izmaiņām
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Vispārīgi noteikumi

1.1. Lietošana

Jāizmanto speciāls aprīkojums, lai novērstu 
kaitīgu vielu iekļūšanu drenāžas sistēmā, 
kas izraisa elementu drenāžā izmantoto 
materiālu koroziju vai darbības traucēju-
mus. Smilšu un nerūsējošā tērauda dūņu 
uztvērējus izmanto, ja notekūdeņus, kas 
satur nogulsnes, novada drenāžas sistēmā.

Diezgan neparasta DIN 1986 3. daļas “Aiz-
liegts izmantot, uzstādot vielas” noteikumu 
piemērošana attiecas uz ģipša izmantoša-
nu slimnīcu zobārstniecības, ķirurģijas un 
ortopēdijas zonās, mālu skolu mājturības 
stundās utt.

 
 
 
 
 
 

1.2. Izmēru noteikšana

Nogulšņu separatora izmēri jā-
nosaka atbilstoši izvadāmā maz-
gāšanas ūdens tilpumam un veidam 
(piemēram, ģipsis, mizas/zvīņas, sintē-
tiskie sveķi, stikls). Jāņem vērā šādi  
kritēriji
- Mazgāšanas ūdens drenāža
- Smago materiālu blīvums
-  Smago materiālu daudzums, kas  

jāizlādē
Empīriskās vērtības attiecīgi ļauj maz-
gāšanas ūdens plūsmas pielāgot nomināla-
jiem izmēriem šādi:
0,5 l/s plūsma = NS 1
1,0 l/s plūsma = NS 2

1.3. Sistēmas apraksts

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free 
NS 1 un 2 ir izgatavoti no PE-HD un tādējā-
di ir pilnībā aizsargāti pret koroziju. Tie iz-
ceļas ar savu kompakto dizainu, un tos var  

uzstādīt tieši tur, kur rodas nogulsnes.
Sistēmas tiek piegādātas pilnībā sa-
montētas un nekavējoties gatavas tūlītējai 
lietošanai. Savākšanas tvertnes var viegli 
izņemt no separatora, lai atbrīvotos no sa-
tura un iztīrītu.
KESSEL nogulšņu separatoru EasySink 
free ieeja un izeja ir paredzēta SML cauruļu 
savienošanai saskaņā ar DIN 19522

1.4. Utilizācija

Pirmā utilizācija jāveic 2–3 nedēļu laikā pēc 
sākotnējās lietošanas.
Utilizācijas intervāli: utilizācija jāveic, kad 
savākšanas tvertnes ir vismaz līdz pusei 
pilnas.
Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo savākšanas 
tvertņu uzpildes līmeni, lai garantētu per-
fektu atdalīšanas efektivitāti.
Sistēmas un savākšanas tvertnes pēc katra 
utilizācijas procesa ir jāpiepilda ar ūdeni 
līdz pārplūdei.
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Uzstādīšana

2.1. Rasējums mērogā

Attēlā parādīts NS 2
a Ievade
b Izvade
c Pārsega vāks
d Nerūsējošā tērauda dūņu uztvērējs
e Smaku slazds

 Nominālais izmērs NS1 NS2
 DN 50 70
 a 400 650
 b 570 800
 h 470 596
 h1 195 255
 h2 295 373
 Tilpums Nerūsējošā  
tērauda dūņu  
uztvērējs (litros) 13 l 51 l

(visi izmēri milimetros) 
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Uzstādīšana

2.2. Uzstādīšanas ieteikumi
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Uzstādīšana

KESSEL nogulšņu separatori Easy Sink free LW 400 NS 1 un NS 2  
brīvai uzstādīšanai telpās, kas aizsargātas pret salu

Attēls

Nominālais 
izmērs Svars apm. kg Piegādes apjomsPreces Nr.

NS 1
NS 2

20 kg
40 kg

Tvertne ar pārsegu un noņemamu 
nerūsējošā tērauda kausu
NS 1: 1 nerūsējošā tērauda kauss (12 l)
NS 2: 2 nerūsējošā tērauda kausi (12 l + 20 l)

97201/400
97202/400

Uzstādīšanas vieta

brīvai uzstādīšanai 
pret salu aizsargātās telpās

Art. Nr. 97202/400
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Uzstādīšana

KESSEL nogulšņu separatori EasySink free LW 400 NS 1 un 2 
uzstādīšanai zemē

Attēls

Nominālais  
izmērs Svars apm. kg Preces Nr. A klase

NS 1
NS 2

25 kg
45 kg

97201/00A
97202/00A

Preces Nr. B klase

97201/00B
97202/00B

Preces Nr. D klase

97201/00D
97202/00D

Piegādes apjoms

Tvertne ar pārsegu un teleskopisko  
augšējā pārsega daļu
NS 1: 1 nerūsējošā tērauda kauss (12 l)
NS 2: 2 nerūsējošā tērauda kausi (12 l + 20l)

Uzstādīšanas 
vieta

uzstādīšanai 
zemē

Preces Nr. 97202/00A
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Sistēmas pase

Materiāla Nr./pasūtījuma Nr./ražošanas datums

Pārskatīšanas stundas / materiāls / svars

Standarts/apstiprinājums

Izmēri

Tilpums

Smērvielu uzglabāšana/biezums

Slodzes nesošais vāciņš/slodzes klase

Ugunsdrošība

Visa sistēma tika pakļauta trūkstošo daļu un ūdens necaurlaidības kontrolei, pirms tā tika izvesta no mūsu rūpnīcas. 

Datums       Testētāja vārds

Separatora parametri
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