
Turbínový prevzdušňovač TPA

rotor z antikoróznej ocele



Turbínový prevzdušňovač TPA

Turbínový prevzdušňovač typu TPA je určený na prevzdušňovanie vody v čistiarňach odpadových vôd, rybníkoch a pod. 	
	
Jeho funkcia je jednoduchá – aerátor je umiestnený na plastových plavákoch a motor cez prevodovku poháňa obežné 
koleso, ktoré mechanicky prevzdušňuje hladinu vody.
	
Zariadenie má nasledovné prednosti:
- V motore je nainštalovaná ochrana. Spínač sa automaticky vypne, pokiaľ je sieťové napätie príliš nízke alebo trojfá	
  zové napätie je nevyvážené a chráni tak motor pred poškodením.
- Prevodovka je vyrobená z chróm - mangánovej titanovej zliatinovej ocele s uhlíkonitridovou vrstvou na povrchu, ktorá 	
  výrazne predlžuje životnosť.
- Obežné koleso je vyrobené bez použitia zvárania a je vyvážené.
- Obežné koleso je vyrobené z antikoróznej ocele, čo mu zabezpečuje vysokú životnosť.
- Nameraná účinnosť vnosu kyslíka v čistej vode je 1,5 kg O

2
/kWh spotreby elektrickej energie.

Zariadenie je vhodné aj na mechanické obmedzenie penivosti na čistiarňach s jemnobublinovým prevzdušňovacím 
tlakovým vzduchom a súčasným zvýšením vnosu kyslíka napr. pre letné obdobie.
Zariadenie je menej vhodné pre zimné obdobie pri vonkajších teplotách pod -5 °C až  -10 °C.

Miešacia účinnosť je dostatočná len do hĺbok:
- TPA-3              - 2,0 m
- TPA-1,5 - 1,5 m
- TPA-1,1 - 1,3 m
- TPA-0.9 - 1,1 m
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TPA-3 3 400 110 > 4,5 > 1,5 8 - 12 100

TPA-1,5 1,5 400 110 > 2,3 > 1,5 4 - 8 80

TPA-1,1 1,1 400 110 > 1,6 > 1,4 3 - 4 70

TPA-09,9 0,9 230 110 > 1,2 > 1,4 1 - 3 65

  

Na zabezpečenie dostatočnej účinnosti miešania 
aktivačnej nádrže biologickej čistiarne sa požaduje 
miešací výkon minimálne 30 kW/m3 miešaného 
objemu.

Účinnosť miešania závisí hlavne od tvaru miešanej 
nádrže a kalového indexu aktivačného kalu.

Podstatná prednosť zariadenia je vynikajúci pomer 
ceny a výkonu.

Pre väčšie hĺbky je potrebné zariadenie kombinovať 
s ponorným miešadlom, ktoré občas celý objem 
prevzdušňovanej nádrže premieša – je možné 
realizovať nitrifikáciu a denitrifikáciu v jednej nádrži.
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Rozmerový náčrt


