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ТОВ ТД «Євротрубпласт» пропонує до поставки ємності різного призначення, виго-
товлені згідно з ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016. 

Ємності застосовуються як локальні очисні споруди для систем зливового стоку, 
інженерні споруди різного призначення у сфері житлово-комунального господарства, 
будівництві, побуті, у тому числі для транспортування води, що використовується для 
господарсько-питних потреб.

Корпуси очисних споруд виготовляються зі спіральновитих поліетиленових труб 
СПІРОКОР, виготовлених у заводських умовах з необхідною кільцевою жорсткістю. Та-
кож для досягнення нормативних показників очищення ми використовуємо сорбційні 
фільтри і тонкошарові модулі провідних європейських виробників. Для успішного впро-
вадження даного напрямку нашими співробітниками був вивчений багаторічний досвід 
провідних західних виробників локальних очисних споруд.

Обладнання, що випускається ТД «Євротрубпласт», за своїми показниками ефек-
тивності очищення повністю відповідає нормативам допустимих скидів хімічних та ін-
ших речовин у складі стічних вод. Ми гарантуємо ступінь очищення на своєму облад-
нанні по нафтопродуктах не більше 0,3 мг/л, по зважених речовинах до 10 мг/л (до 0,05 
мг/л по нафтопродуктам і до 10 мг/л по зважених речовинах при використанні блока 
доочищення). Під замовлення можливе проектування та виробництво систем, які за-
безпечать кращі показники на виході.
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Ємність спеціальна CW Line A від 1 до 50 м3

Назва Ємність CW Line  A ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Ємності застосовуються як інженерні споруди різного призначення у сфе-
рі житлово-комунального господарства, будівництві, побуті, у тому числі для 
транспортування води, що використовується для господарсько-питних потреб, 
в умовах, що виключають вплив прямих сонячних променів, при температурі 
навколишнього середовища від мінус 30 °С до плюс 60 °С. 
Ємності харчові – призначені для короткочасного або тривалого зберігання 
питної води, рідких і твердих харчових продуктів не агресивних до матеріалу 
корпусу ємності. 
Резервуари пожежні – призначені для тривалого зберігання і забору запасу тех-
нічної води, що використовується для водопостачання четвертої категорії і для 
потреб пожежогасіння. 
Ємності для систем очищення стічних вод встановлюють на випусках побуто-
вої (від індивідуальних житлових будинків, дач, котеджів, об’єктів малоповер-
хової забудови) та/або виробничої каналізації, застосовують на об’єктах ко-
мунального господарства, автопарковках, промислових територіях, стоянках 
автотранспорту, що мають території з твердим покриттям. 

Середовище, що транспортується Стічні води: 0…40 °С (короткочасно до 80°С). Середовище не агресивне до по-
ліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки Ємності, залежно від призначення і виду обладнуються необхідними техноло-
гічними перегородками з отворами або без них, технічними колодязями для 
обслуговування, вентиляційними, заливними та водовідвідними патрубками, 
а також необхідною контрольно-вимірювальною і запірно-регулюючою арма-
турою, сигналізаторами, датчиками рівня і т.п., згідно з технічним завданням 
замовника.

Об’єм, 
м

Діаметр 
ID, мм

Довжина корпу-
са L, мм

Діаметр вхідного/вихід-
ного патрубків, мм

Висота розташування 
вхідного патрубку

Н1**, мм

Висота розташування 
вихідного патрубку

Н2**, мм

1 1400 900 110 1220 200

2 1400 1300 110 1220 200

3 1400 2000 160 1220 200

5 1600 2500 160 1300 200

10 1600 5000 200 1300 250

15 1600 7500 250 1300 250

20 1600 1000 315 1300 300

15 2200 4000 250 1950 250

20 2200 5300 315 1950 300

25 2200 6600 315 1950 300

30 2200 7700 315 1950 300
*виготовлення ємностей іншого об`єму під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Пісковідділювач CW Line Р від 2 до 48 м³
Назва Пісковідділювач CW Line Р ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Пісковідділювач проводить попередню очистку загального об`єму стоків від 
піску, мулу та інших забруднювачів, що перебувають у підвішеному стані і ма-
ють негативну плавучість.

Середовище, що транспортується Стічні води: 0…40 °С (короткочасно до 80 °С). Середовище не агресивне до по-
ліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки При експлуатації пісковідділювача відбувається гравітаційне осадження виді-
лених зі стічних вод завислих речовин з подальшим акумулюванням їх у ємно-
сті. Далі стічні води повинні проходити доочищення у маслобензовідділювачі та 
у сорбційному блоці. Пісковідділювачі залежно від призначення і виду облад-
нуються необхідними технологічними перегородками з отворами або без них, 
технічними колодязями для обслуговування, вентиляційними, заливними та 
водовідвідними патрубками, а також необхідною контрольно-вимірювальною і 
запірно-регулюючою арматурою, сигналізаторами, датчиками рівня і т.п., згід-
но з технічним завданням замовника.

Об’єм*, м3
Діаметр 

корпусу (ID), 
мм

Довжина 
корпусу L, мм

Діаметр вхідного/ 
вихідного патрубків, 

мм

Висота розташування 
вхідного патрубку 

Н1**, мм

Висота розташування 
вихідного патрубку 

Н2**, мм

2 1400 1300 160/160 1220 1220

4 1400 3600 160/160 1220 1220

6 1400 4000 160/160 1220 1220

9 1400 6200 160/160 1220 1220

12 1600 6300 200/200 1300 1300

15 1600 7900 250/250 1250 1250

18 1600 9500 250/250 1250 1250

20 1600 11300 250/250 1250 1250

24 1600 12900 315/315 1100 1100

27 1600 13500 315/315 1100 1100

30 2200 8200 315/315 1950 1950

33 2200 9000 315/315 1950 1950

*виготовлення ємностей CW Line Р іншого об`єму під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Маслобензовідділювач CW Line МВ від 3 до 150 л/с
Назва Маслобензовідділювач CW Line МВ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Споруди застосовують для механічного очищення поверхневих стічних вод для 
видалення нерозчинених грубодисперсних домішків з відходів з наявністю на-
фти, масел і продуктів згоряння палива. Фільтраційний модуль, що використо-
вується у маслобензовідділювачі, повинен забезпечувати відділення спли-
ваючих часток нафтопродуктів розміром більше 0,2 мм і відділення зважених 
речовин. У маслобензовідділювачі зі стічних вод виділяються вільні, а також 
частково механічно емульговані нафтопродукти

Середовище, що транспортується Стічні води: 0…40 °С (короткочасно до 80 °С). Середовище не агресивне до по-
ліетилену.

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки Залежно від призначення і виду обладнуються необхідними технологічними 
перегородками з отворами або без них, технічними колодязями для обслуго-
вування, вентиляційними, заливними та водовідвідними патрубкам, а також 
необхідною контрольно-вимірювальною і запірно-регулюючою арматурою, 
сигналізаторами, датчиками рівня і т.п., згідно з технічним завданням замов-
ника.

Витрата*, 
л/с

Внутрішній діа-
метр корпусу ID, 

мм

Довжина 
корпусу L, 

мм

Діаметр вхідного/ 
вихідного патрубків, 

мм

Висота розміщення 
вхідного патрубку 

H1**, мм

Висота розміщення 
вихідного патрубку 

H2**, мм

3 1400 1500 110/110 1240 1160

6 1400 1700 160/160 1190 1110

10 1400 2000 160/160 1190 1110

15 1400 2900 160/160 1190 1110

20 1600 3800 250/250 1300 1220

30 1600 3800 250/250 1300 1220

40 1600 3800 315/315 1235 1155

50 1600 4800 315/315 1235 1155

60 1600 4800 315/315 1235 1155

70 2200 4000 315/315 1835 1755

80 2200 5100 315/315 1835 1755

90 2200 7000 315/315 1835 1755

100 2200 7000 315/315 1835 1755

120 2200 7400 315/315 1835 1755

130 2200 8200 315/315 1835 1755

140 2200 9200 315/315 1835 1755

150 2200 10800 400/400 1750 1670

*виготовлення ємностей CW Line МВ з іншими витратами під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Комбінований піско-маслобензовідділювач CW Line КМВ від 3 до 70 л/с
Назва Комбінований піско-маслобензовідділювач CW Line КМВ ТУ У В.2.7 -22.2-

32926466-013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Призначені для збору піску, грязьових мас зі зливових стічних вод і для механіч-
ного очищення стічних вод від нерозчинених грубодисперсних домішків з від-
ходів з наявністю нафти, масел і продуктів згоряння палива

Середовище, що транспортується Стічні води: 0…40 °С (короткочасно до +80 °С). Середовище не агресивне до по-
ліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки Залежно від призначення і виду обладнуються необхідними технологічними 
перегородками з отворами або без них, технічними колодязями для обслуго-
вування, вентиляційними, заливними та водовідвідними патрубками, а також 
необхідною контрольно-вимірювальною і запірно-регулюючою арматурою, 
сигналізаторами, датчиками рівня і т.п., згідно з технічним завданням замов-
ника.

Витрата* 
л/с

Внутрішній 
діаметр корпусу 

D,мм

Довжина 
корпусу L, 

мм

Діаметр вхідного/ 
вихідного патрубків, 

мм

Висота розміщення 
вхідного патрубку H1**, 

мм

Висота розміщення 
вихідного патрубку 

H2**, мм

3 1400 1500 110/110 1240 1160

6 1400 1700 160/160 1190 1110

10 1400 2000 160/160 1190 1110

15 1400 2900 160/160 1190 1110

20 1600 3800 250/250 1300 1220

30 1600 3800 250/250 1300 1220

40 1600 3800 315/315 1235 1155

50 1600 4800 315/315 1235 1155

60 1600 4800 315/315 1235 1155

70 2200 4000 315/315 1835 1755

80 2200 5100 315/315 1835 1755

90 2200 7000 315/315 1835 1755

100 2200 7000 315/315 1835 1755

120 2200 7400 315/315 1835 1755

130 2200 8200 315/315 1835 1755

140 2200 9200 315/315 1835 1755

150 2200 10800 400/400 1750 1670

*виготовлення ємностей CW Line KМВ з іншими витратами під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Жировідділювач CW Line J від 2 до 40л/с
Назва Жировідділювач CW Line J  ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016 

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Застосовують в якості первісної очисної одиниці, що встановлюється на ви-
пусках побутової та виробничої каналізації. Призначені для механічного очи-
щення побутових стічних вод (що не мають великих механічних домішків), ви-
робничих стічних вод від підприємств громадського харчування, підприємств 
з переробки харчових продуктів і т.п., забруднених вільними тваринними і рос-
линними неемульгованими жирами, маслопродуктами, крім нафтопродуктів і 
речовин, агресивних до матеріалу корпусу жировідділювача, а також зависли-
ми речовинами, які відрізняються малою або значною гідравлічною крупністю 
і відділяються разом з жирами від води під дією гравітаційних сил, з метою за-
хисту мережі каналізації від заростання та запобігання загибелі активного мулу 
на біологічних очисних спорудах

Середовище, що транспортується Стічні води: 0…40 °С (короткочасно до 80 °С). Середовище не агресивне до по-
ліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки Жировідділювачі класифікують за такими основними ознаками: 

а) за типом конструкції:
– для підземного встановлення відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 
(тяжкий жировідділювач, тип Н);
– для поверхневого встановлення в окремому приміщенні (легкий жировідді-
лювач, тип L); 

б) за розташуванням резервуара:
– з горизонтально розташованим резервуаром;
–  з вертикально розташованим резервуаром.

Витрата*, 
л/с

Внутрішній 
діаметр корпусу 

D, мм

Довжина 
корпусу L, 

мм

Діаметр вхідного/ 
вихідного патрубків, мм

Висота 
розташування 

вхідного патрубку 
H1**, мм

Висота розташування 
вихідного патрубку 

H2**, мм

2 1000 1200 110/110 850 850

4 1000 1200 110/110 850 850

7 1400 2500 160/160 1190 1110

10 1400 3400 160/160 1190 1110

15 1600 4200 200/200 1390 1310

20 1600 6500 200/200 1390 1310

25 1600 8300 250/250 1300 1220

30 1600 10000 250/250 1300 1220

35 1600 12300 315/315 1235 1125

40 1600 12700 315/315 1235 1125
*виготовлення ємностей CW Line J з іншими витратами під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Колодязь технічний CW Line Т500 - 5000
Назва Колодязь технічний CW Line Т ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016 

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Колодязь використовують для обслуговування ємностей. Тип і розмір залежить 
від моделі ємності та глибини закладання підвідного трубопроводу

Середовище, що транспортується Середовище не агресивне до поліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Колодязь монтується за допомогою різьбового з’єднання

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита Спірокор

Примітки Висота технічного колодязя вказується від відмітки землі до верха корпусу єм-
ності.

Колодязь відбору проб CW Line OP
Назва виробу Колодязь відбору проб CW Line OP ТУ У В.2.7–22.2–32926466–013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Колодязь використовують для відбору очищеної води з метою проведення по-
дальших лабораторних аналізів. Можливе виготовлення колодязю з запірним 
механізмом. 

Середовище, що транспортується Середовище не агресивне до поліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита Спірокор

Примітки Можливе виготовлення колодязю з запірним механізмом.
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Колодязь розподілу потоку CW Line RP
Назва виробу Колодязь розподілу потока CW Line RP ТУ У В.2.7–22.2–32926466–013:2016

Нормативний документ ТУ У В.2.7 -22.2-32926466-013:2016

Застосування Колодязь використовують для рівномірного розподілу потоку дощової води на 
очисні споруди та на обвідну лінію. 

Середовище, що транспортується Середовище не агресивне до поліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита Спірокор

Примітки Можливе виготовлення колодязю з запірним механізмом.

Витрата*, л/с Діаметр вхідного 
патрубка, d1, мм

Діаметр труби на 
очистку, d2, мм

Висота розташування 
вхідного патрубка, 

h1**, мм

Висота розташування 
патрубка на очистку 

h2**, мм

10/83 400 160 150 150

20/167 500 200 150 150

30/250 500 250 150 150

40/333 560 315 150 150

50/417 630 315 150 150

60/500 630 315 150 150

70/580 710 315 150 150

80/670 710 315 150 150

90/750 800 355 150 150

100/830 800 400 150 150

120/1000 1000 400 150 150

*виготовлення ємностей CW Line RP  з іншими витратами під замовлення.
**висота патрубків може бути змінена по завданню Замовника.
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Ємності каналізаційних насосних станцій CW Line
Назва Ємність КНС CW Line  ТУ У В.2.7–22.2–32926466–013:2016

Застосування Ємності для систем перекачування стічних вод. Ємності є основою для виго-
товлення складних технічних виробів – комплектних каналізаційних насосних 
станцій (КНС)

Середовище, що транспортується Стічні води, які містять фекалії. 0…40 °С (короткочасно до 80 °С). Середовище 
не агресивне до поліетилену

Тип приєднуваних трубопроводів Трубопроводи для безнапірних систем

Рекомендації по встановленню Встановлення згідно з інструкцією з монтажу

Виробник ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

Матеріал Труба поліетиленова спіральновита СПІРОКОР

Примітки Основні параметри ємностей (діаметр ємності, її висота тощо) визначаються 
розрахунком відповідно до вимог конкретного проекту. За погодженням із за-
мовником ємності для КНС можуть комплектуватися тим чи іншим обладнан-
ням, як власного виробництва (кошиком для уловлювання крупного сміття з 
направляючими для підйому, сходами з майданчиком обслуговування, венти-
ляційною трубою, люком обслуговування тощо), так і покупним (насосним об-
ладнанням, запірною арматурою, щитом управління, поплавковими вимикача-
ми і т.п.).
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Опитувальний лист
для підбору локальних очисних споруд (ЛОС)

з очищення дощових стічних вод

1. Контактна інформація:
Назва об’єкта _______________________________________________________________________
Проектна організація _______________________________________________________________
Телефон/e-mail _____________________________________________________________________
Контактна особа ____________________________________________________________________
Замовник __________________________________________________________________________

2. Технічні характеристики ЛОС:
Максимальна секундна витрата Q л/с ________________________ м3/год ________________
Глибина закладання підвідного колектора Нвх =____________________________________м
Діаметр підвідного/відвідного колектора dвх/dвих =____________________________мм

3. Гранично допустима концентрація (ГДК) на вході:
Зважені речовини ______________________________________________________________мг/л
Нафтопродукти ________________________________________________________________мг/л

4. ГДК на виході:
Зважені речовини ______________________________________________________________мг/л
Нафтопродукти ________________________________________________________________мг/л

5. Місце встановлення:
□ зелена зона;
□ проїжджа частина.

6. Рівень ґрунтових вод (РҐВ) _______________________________________________________м

7. Додаткові вимоги:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата_______________    Підпис_______________
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Опитувальний лист
для підбору спеціальної ємності CW Line А

1. Контактна інформація:
Назва об’єкта _______________________________________________________________________
Проектна організація _______________________________________________________________
Телефон/e-mail _____________________________________________________________________
Контактна особа ____________________________________________________________________
Замовник __________________________________________________________________________

2. Технічні характеристики ємності:
Максимальний об’єм ємності Q = __________________________________________________м3

Глибина закладання підвідного/відвідного колектора  Нвх/Hвих = __________________м
Діаметр підвідного/відвідного колектора dвх/dвих =____________________________мм

3. Місце встановлення:
□ зелена зона;
□ проїжджа частина.

4. Рівень ґрунтових вод (РҐВ) _______________________________________________________м

5. Додаткові вимоги:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата_______________    Підпис_______________
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Опитувальний лист
для підбору жировідділювача

CW Line J

1. Контактна інформація:
Назва об’єкта _______________________________________________________________________
Проектна організація _______________________________________________________________
Телефон/e-mail _____________________________________________________________________
Контактна особа ____________________________________________________________________
Замовник __________________________________________________________________________

2. Технічні характеристики жировідділювача:
Максимальна секундна витрата Q л/с ________________________ м3/год ________________
а) продуктивність
Встановлення: 
□ підземне
□ поверхневе
Якщо продуктивність невідома, для розрахунку необхідні такі параметри:
- тип закладу_________________________________(кафе, кулінарія, столова і т.ін.)
- кількість мийок ________________________________________________________ шт.
- кількість посудомийних машин ________________________________________ шт.
- додаткове джерело забруднення _______________________________________шт.
б) глибина закладання підвідного трубопроводу __________________________ мм
в) глибина закладання відвідного трубопроводу __________________________ мм
г) діаметр вхідного/вихідного патрубків ___________________________________ мм
Наявність сигналізації:
□ так;
□ ні.

3. Додаткові вимоги:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата_______________    Підпис_______________
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Опитувальний лист
Каналізаційна насосна станція

Об’єкт:

Замовник:

Проектна організація та контактна особа:

Телефон, E-mail:

№
п/п Найменування

А Внутрішній діаметр шахти, мм

B Висота (глибина) шахти, мм

C Глибина самопливного патрубка, мм

D Глибина напірного патрубка, мм

1
Патрубок самопливного трубопроводу
Засувка на самопливному  трубопроводі
Корзина для затриманя мусору

2 Патрубок напірного трубопроводу

3 Зворотній клапан, чугун

4 Засувка, чугун

5 Насосний агрегат

6 Сходи для для спуска до КНС

7 Трубопровід  вентиляциійний

8 Трубопровід  для кабелей живлення та управлянні 
насосами

9 Кришка шахти

11 Захист проти всплиття

1 Характер стічних вод: □ господарсько-побутові; □ виробничо-зливові (□ очищені; □ ні).

2 Рівень залягання ґрунтових вод:            м.

3 Кількість насосів в КНС: робочих        шт., резервних        шт., на склад        шт.; (загальна кількість  _________шт.).

4 Продуктивність КНС :            , м3/ год;             л/с.

5 Необхідний напір в напірному патрубку на виході з КНС:            , м.

6 Бажана марка насосів: □ Wilo; □ Grundfos; □ Flyght; □ KSB; □ Zenit (Італія);  інше ____________________.

7 Передбачуваний внутрішній діаметр  КНС: □ 800; □ 1000; □ 1200; □ 1400; 
□ 1600; □ 1800; □ 2000; □ 2200; □  2400, мм.

8 Передбачувана висота корпусу КНС від поверхні землі:                        , мм.

9

Трубопроводи Підвідний: Напірний:

Глибина закладання труб до лотка: А =           м. В =          м.

Матеріал трубопроводів:

Діаметри трубопроводів: DN = DN =

Кількість трубопроводів: □ один; □ два; □  три.

□ один; □ два (1 роб., 1 рез.);
□ два робочих; □ три.

Якщо два напірних водоводи, то кількість 
шиберних засувок □ 2; □ 3; □ 5.

Передбачуваний тип з’єднання: □ фланець; □ гладкий кінець; □ 
розтруб; □ муфта. □ фланець; □ муфта;□ гладкий кінець.

Напрямок патрубків: □ 3:00; □ 6:00; □ 9:00; □ 12:00 □ 3:00; □ 6:00; □ 9:00; □ 12:00.

10 На вході в КНС: □ нічого; □ відвід 90°; □ корзина для великого сміття; □ засувка ножова шиберна.

11
Шафа управління: □ зовнішнє виконання; □ внутрішнє виконання; □ один ввід; □ два вводи; □ два вводи з АВР; 
□ з GSM модулем; □ з урахуванням електроенергії  (лічильник електроенергії).

Відстань від станції до пульта управління:            м.

12 Наявність павільйону: □ так; □ ні.

13 Інші споруди: □ колодязь із запірною арматурою;□ колодязь із запірно-захисною арматурою; □ колодязь з 
витратоміром; □ камера перемикання; □ колодязь гасіння потоку.
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Технологічні схеми очищення дощових вод з використанням 
локальних очисних споруд CW Line

Робота локальних очисних споруд CW Line полягає у використанні механічних та 
фізико-хімічних методів очищення дощових стічних вод.

Механічні методи призначені для відділення з води дисперсних домішок. В основі 
механічного методу лежить поділ у полі гравітаційних сил у вільному об`ємі з змен-
шенням швидкості потоку дощових стічних вод, що надходить в умовах повільного ру-
хомого потоку рідини. При цьому дисперсні домішки з густиною більшою, ніж густина 
води, осідають, а нафтопродукти з меншою густиною спливають.

У локальних очисних спорудах CW Line застосовуються такі способи механічного 
очищення:

- відстоювання в шарі великої висоти;

- тонкошарове відстоювання;

- відстоювання з коалесцентним ефектом.

Коалесцентний ефект виявляється у збільшенні розмірів часток (агрегації час-
ток) нафтопродуктів на гідрофобних (таких, що погано змочуються водою) поверхнях. 
Агреговані частинки відриваються потоком рідини та спливають, утворюючи шар на-
фтопродуктів на поверхні.

Основні переваги коалесцентних фільтруючих модулів:

- висока обмінна поверхня фільтрувального матеріалу;

- низький гідравлічний опір;

- висока стійкість до агресивних середовищ;

- гідрофобність (дозволяє досягти гарних результатів у процесах поділу багато-
фазних середовищ, у т.ч. вода-нафтопродукти).

Фізико-хімічним методом очищення дощових стічних вод в очисних спорудах CW 
Line є метод абсорбції. При цьому методі нафтопродукти, що перебувають у тонко-е-
мульгованому і розчиненому стані, поглинаються поверхнею сорбенту. У локальних 
очисних спорудах CW Line використовується спосіб адсорбції в динамічних умовах, 
коли стічні води переміщуються відносно нерухомого шару сорбенту.

Основні переваги сорбційних фільтруючих модулів:

- висока обмінна поверхня фільтруючого матеріалу;

- низький гідравлічний опір;

- висока стійкість до агресивних середовищ;

- гідрофобність (дозволяє досягти хороших результатів у процесах поділу багато-
фазних середовищ, у т.ч. вода-нафтопродукти).

Переваги коалесцентних фільтрувальних і сорбційних модулів:

- висока ефективність розділення емульсій (до 95 %);
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- використання некорозійних матеріалів корпусу і наповнювачів;

- простота конструкції, монтажу, обслуговування та експлуатації модулів;

- відсутність рухомих частин;

- відсутність потреби в енергоносіях.

Фільтри, які застосовуються нашою компанією для попереднього і остаточного 
очищення, не втрачають своїх експлуатаційних характеристик при негативних темпе-
ратурах.

Очисні споруди CW Line призначені для очищення талих, зливових й поливаль-
но-мийних стоків з територій промислових майданчиків, АЗС, нафтобаз, автогоспо-
дарств, підприємств залізничного транспорту, а також схожих за складом виробничих 
стоків.

Приклади принципових схем використання ЛОС CW Line:

1. Пісковідділювач CW Line P

2. Маслобензовідділювач CW Line MB

3. Колодязь відбору проб CW Line OP

4. Ємність спеціальна CW Line A

5. Колодязь розподілу потока CW Line RP

6. Комбінований маслобензовідділювач CW Line КMB
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Сертифікат відповідності
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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи


