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GROTOS – SIURBLINIŲ ĮRANGA

Muffin Monster®

Modelis 30005 

N u o t e k ų  p i r m i n i s  v a l y m a s
JWC International firmos gaminama įranga padeda spręsti 
sudėtingas nešmenų iš nuotekų šalinimo problemas. Tai aktualu 
nuotekų siurblinėse ir valyklose. Įvairių tipų smulkinančiosios 
grotos Muffin Monsters®, Channel Monsters®, Auger Monsters®, 
taip pat nešmenų plovimo ir nuspaudimo įranga (Screenings 
Washer Monsters®) bei septikų dumblo bei „sausų“ tualetų 
turinio priėmimo įrenginys (Honey Monster™ Septage 
Receiving Station) leidžia žymiai sumažinti nuotekų valymo 
kainą. Visą šią įrangą labai lengva montuoti ir aptarnauti.

Muffin Monster® 
smulkina nešmenis 
nuotekų sraute ir jie 
siurblinėse nesikaupia.

Giliuose kanaluose smulkinančiųjų 
grotų elektros variklis paprastai 
tvirtinamas ant aukšto veleno. 
Todėl jį lengviau aptarnauti, nėra 
pavojaus, kad jis bus apsemtas.

Įmontuoti Muffin Monster® ir 
Channel Monster® įrangą naudojant 
rėmą su įleidimo bėgeliais yra labai 
paprasta ir greita.

Smulkinantieji peiliai.

Channel Monsters® 
smulkinančiosios grotos lengvai 
montuojamos atviruose kanaluose.

Muffin Monster®

Modelis 30004T

Siurblinės su Muffin Monster® 
smulkinančiosiomis grotomis 
paprastai dirba automatiniu 
režimu ir lengvai valdomos iš 
centrinio valdymo punkto.



KITI SMULKINANČIŲJŲ GROTŲ NAUDOJIMO VARIANTAI

Channel Monster® su dviem 
besisukančiais cilindriniais sietais 
praleidžia didelius nuotekų srau
 tus, nukreipdamas
 nešmenis ant 
 smulkinančiųjų velenų.

Grotomis sulaikytų nešmenų plovimo ir nuspaudimo 
įranga Screenings Washer Monster™ perdirba ir kito 
tipo grotų iškeltus nešmenis.

Septikų dumblo bei „sausų“ tualetų turinio priėmimo įranga smulkina, 
plauna ir šalina įvairius teršalus, o nuotekas suleidžia į siurblinės 
rezervuarą arba nuotekų tinklus.

Channel Monster®

Modelis CDD

Auger
Monster®

Modelis ACD

T e r š a l ų  i š  n u o t e k ų
š a l i n i m a s  i r  n e š m e n ų  b e i
d u m b l o  p e r d i r b i m a s

Smulkinančiosios grotos Muffin Monster ir Channel Monster, 
setikų dumblo priėmimo įranga Septage Receiving Sytems ir 
nešmenų plovimo įranga Screenings Washer Monster:
• Sulaiko ir susmulkina daugiau nuotekų nešmenų negu kitų 
 tipų grotos
• Sumažina darbo sąnaudas nešmenų išvežimui iš siurblinių 
 ir sumažina šių pavojingų atliekų poveikį žmonėms ir aplinkai
• Apsaugo siurblius, sutrumpėja jų prastovos tarp būtinųjų remontų
• Lengvai montuojamos esančiuose kanaluose.

Įmonėje pilnai surinkta Auger Monster 
įranga lengvai montuojama esamuose 
kanaluose. Auger Monster įranga turi 
daug apdovanojimų.

Išplauti ir supresuoti 
nešmenys



SMULKINANČIOSIOS GROTOS DUMBLO 
APDOROJIMUI

D u m b l o  a p d o r o j i m o
į r a n g o s  a p s a u g a

Muffin Monster įranga apsaugo dumblo siurblius nuo 
užsikimšimo, saugo juostinių dumblo sausinimo presų 
juostas bei velenus nuo suplėšymo. Muffin Monster 
garantuoja stabilų ir efektyvų centrifugų darbą. 
Nusausinto dumblo būna mažiau, jis sausesnis.

Muffin Monster pirminių nusodintuvų dumblą 
sutrina ir jį homogenizuoja. Todėl jis geriau pūva.

Muffin Monster maksimaliai apsaugo 
dumblo sausinimo įrangą nuo brangių 
juostų suplėšymo, velenų ir jų paviršių 
pažeidimo.

Smulkinančiosios grotos 
sumažina kitos įrangos 
gedimo tikimybę.

Muffin Monsters 
smulkinančiosios grotos 
dažniausiai įrengiamos ant 
kiekvieno siurblio siur-
bimo vamzdžio.

Įmontavus Muffin Monster įrangą prieš 
centrifugą, dumblo dalelės sutrinamos ir 
pasiekiamas žymiai didesnis dumblo sau-
sinimo efektas.

Muffin Monster sumažina kietų dalelių kiekį pūdomame 
dumble ir taip sumažina jo pūdymo trukmę.

Macho Monster®

Modelis 40000
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20000      Mini Monster statomos kanale                       121                    -                    298            0,75 - 2,2            27               7.5
20000       Mini Monster su flanšais                              121                  100                    -              0,75 - 2,2            60               17
30000      Muffin Monster  statomos kanale                   1524                   -                    305            2,2 - 3,7             774             215
30000      Muffin Monster su flanšais                           610               100-300                  -              2,2 - 3,7             274              76
40000      Macho Monster  statomos kanale                   813                    -                    508                7,4                511             142
40000      Macho Monster su flanšais                           813              305 - 508                -                  7,4               1138             316
CMD       Channel Monster, su vienu sietu                    1524                   -                    533                2,2               1719             478
CDD       Channel Monster, su dviem sietais                  2286                   -                    762            2,2 - 3,7           10487            2913
AGD       Auger Monster, smulkintuvas                        1524                   -                    457            2,2 - 3,7             571             159
ACD        Auger Monster, su vienu sietu                       1524                   -                    610                3,7               1360             378
AMD       Auger Monster, su dviem sietais                     2286                   -                    813                3,7               8454             2348
SWM4018 Nešmenų plovimo ir nuspaudimo įranga           457                    -                      -                  7,5               4.25†              1.2
SRS3200   Septikų dumblo ir fekalijų priėmimo įranga           305                  101                    -                  3,7                136              38

Modelis                                                            Maksimalus          Flanšo           Minimalus         Variklio               Maksimalus
                                                                      smulkinančiosios     skersmuo             kanalo             galia                      debitas
                                                                   kameros aukštis         (mm)            plotis (mm)         (kW)             (m3/h)           (l/s)
                                                                             (mm)

Įrangos pajėgumai

Savanorių pr. 435, Kaunas
49280 Lietuva
tel.: 370 37 412555, 370 37 407039
faks.: 370 37 407038
info@ekotakas.lt

www.ekotakas.lt

Atstovas Lietuvoje:

KITA INFORMACIJA

Smu lk i n an č i ų j ų  g ro t ų  va l d i k l i a i
• Reaguoja į grotų perkrovas dėl stambių ir ypatingai kietų nešmenų
• Smulkinantieji velenai automatiškai pradeda suktis atgal ir atmeta įstrigusius
 nešmenis
• Valdiklis automatiškai išjungia smulkinančiąsias grotas ir siunčia avarinį signalą
 į dispečerinę po trijų iš eilės reverso ciklų ir po 9 - hidraulinėje sistemoje
• Galima užsakyti ir kitas valdymo funkcijas

Smu lk i n an t i e j i  p e i l i a i
• Velenai, kurių vienas turi 5, o kitas 11 dantų smulkinančiųjų peilių 
 rinkinius užtikrina ilgesnį smulkinančiųjų grotų darbo laiką ir aukštą 
 smulkinimo efektą
• Grotos 40000 modelio su velenais iš 11 dantų smulkinančiųjų peilių 
 geriausiai tinka pluoštinių nešmenų smulkinimui
• Galima naudoti įvairius smulkinančiuosius peilius priklausomai nuo 
 grotų paskirties

Ap t a r nav ima s
JWC International firmos servisas padės Jums sumažinti šios įrangos 
eksploatavimo kaštus, prailgins jos tarnavimo trukmę, sutrumpins prastovas. 
Kai smulkinančiosios grotos dirba patikimai, už jų esantys kiti technologiniai 
įrenginiai bus efektyvesni.

Jei norėsite ateityje įrangą atnaujinti iš esmės, Jums reikės tik atsiųsti grotas į 
mūsų dirbtuves. Mes jas sutvarkysime, pakeisime susidėvėjusias dalis naujomis. 
Jums reikės sumokėti tik už šias dalis ir įrangos transportavimą.

Įrangos avarijos atveju atsiųsime atnaujintą smulkinančiųjų peilių 
rinkinį, kad juo būtų galima pakeisti susidėvėjusįjį. Mokėti reiks
tik už transportavimą ir pakeistas dalis.

ĮRENGINIAI  l   PARDAVIMAS l   SERVISAS


