
FreeFlow technológia
v odpadových vodách
Technológia Free Flow je ideálna pre čerpanie kvapalín
s vysokým obsahom vláknin a pevných látok.
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V dôsledku veľkého nárastu vláknitých látok v odpadových 
vodách  sa  v  posledných  rokoch  prudko  zvýšili  požiadavky  
na kanalizačné čerpadla. Čerpadla Hidrostal so šrubovým 
odstredivým kolom ponúkajú optimálne riešenie pre čerpa-
nie týchto zahustených odpadných vôd s vysokým obsahom 
vláknitých látok. Nová technológia FreeFlow prináša dlhod-
obé a inovatívne riešenie pre zvýšenú prevádzkovú spoľah-
livosť a bezproblémové čerpanie. Technológia FreeFlow je  
založená  na  dvoch  špeciálne  a  novo  vyvinutých produk-
toch: SharkFin a JetDisk.

Vďaka inovatívnej, technológii FreeFlow sme zdokonalili vlastnosti hydrauliky Hidrostal, kde vďaka 
SharkFin a JetDisk zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť vášho systému.

SharkFin
SharkFin  sa  nachádza  v  sacom  hrdle  čerpadla  a  zaisťuje  
optimálne usmernenie pritekajúcich pevných látok a vlákien, 
ktoré smeruje k stredu obežného kola. V dôsledku toho sa 
znižuje trenie, obmedzuje upchávanie a zabraňuje  tak vyra-
deniu čerpadla z prevádzky. Tato  inovácia  neovplyvňuje  vy-
nikajúce  hydraulické  vlastnosti a priechodnosť šrubového 
odstredivého kola.

JetDisk

JetDisk je umiestnený za obežným kolom, kde zabraňuje za-
chytávaniu a zhromaždeniu vláknin a chráni mechanickú up-
chávku. Špeciálna  geometria  JetDisk  vytvára  vlastné  prúde-
nie  kvapaliny v hydraulike čerpadla tak, že je vytvorený 
prirodzený preplach pozdĺž  hriadeľa.  Tým  sa  zabráni,  aby  sa  
vlákniny  hromadili  za obežným kolom a v priestore mechani-
ckej upchávky.

Inovatívne produkty SharkFin a JetDisk sú k dispozícií pre naj- 
žiadanejšie veľkosti čerpadiel a v súčasnosti ich Hidrostal osa-
dzuje jak do ponorných, tak i suchých inštalácií.

Hydraulika Hidrostal zaisťuje

→ vysokú účinnosť
→ strmé, stabilné charakteristiky
→ vyvážený príkon
→ nízku hodnotu NPSH

Výhody hydrauliky Hidrostal a jedinečnej 
technológie FreeFlow



   

Odpadová voda

Stavebníctvo

Priemysel 

Potraviny

Priemyslová odpadová voda
Odpadová voda z lodi
Stavebníctvo
Odvodňovanie a drenáže
Bentonit
Odvodňovanie baní

Papier
Celulóza
Biomasa

Olej a plyn
Lepidla

Farby
Umelohmotné granuláty

Rozpúšťadla
Trysky a chladiace maziva

Soľné nálevy

Odvodňovanie a drenáže
Bentonit
Kanalizačné vedenie
Odvodňovanie baní
Odbery vody
Protipovodňová ochrana

FOvocie
Zelenina

Živé ryby
Pivovary

Melasa
Oleje a mazadla

Želatína

Hidrostal čerpadla v prevádzke
Čerpadla Hidrostal sú vďaka svojím výborným čerpacím vlast-
nostiam používané vo viacerých oboroch a priemyslových od-
vetviach.  Čerpajú  šetrne  a  s  nízkou  pulsací  najrôznejšie  
kvapaliny a látky. Naši odborníci vyberú vhodné kombinácie 
materiálov a individuálne prispôsobia každé čerpadlo daným 
podmienkam. Týmto   postupom   zaisťujeme,   že   sa   čer-
padla   Hidrostal osvedčujú i v náročných aplikáciách a dosa-
hujú tak najlepších výsledkov,  pokiaľ  ide  o  účinnosť,  ener-
getickú  efektívnosť a nízke náklady na životný cyklus.

→ čerpanie bez  
 upchávania
→ vysoký sací výkon
→ šetrné čerpanie vďaka       
         malým trecím silám
→ vysoká účinnosť
→ stabilná charakteristika

→ vysoká životnosť
→ nízke pulsace
→ kontinuálne čerpanie       
 úmerné otáčkam
→ vysoká stabilita tlaku    
 vo veľkom rozsahu   
 otáčok



    

       

Hidrostal po celom svete

info@hidrostal.com
www.hidrostal.com20
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Vykonajte rychlý a presný výber čerpadla: 
www.hidrostal.com/pumpselector.php

Čerpadla   spoločnosti   Hidrostal   sa   používajú   po   celom 
svete. Naše čerpadla sú vyrábaná na zákazku a špeciálne 
prispôsobené  potrebám  jednotlivých  inštalačných  miest. 
Týmto   postupom  dosahujeme  vysokej  úrovne  prevád-
zkovej efektivity  a  mimoriadne  energetickej  účinnosti.  
Z  dlhodobého  hľadiska  sa  vždy  vyplatí  investovať  do  
čerpadiel spoločnosti  Hidrostal,  Keďže  naše  čerpadla  

majú  nízku potrebu  údržby,  takmer  nikdy  sa  neupchá-
vajú  a  ponúkajú  jedinečne dlhú životnosť. V závislosti 
na mieste inštalácie ponúkame našim klientom asistenciu 
prostredníctvom jednej z našich dcérskych spoločností 
alebo obchodných partnerov. Potrebný kontakt nájdete 
na stránkach. 


