
WANGEN X-UNIT
Modulární systém pro spolehlivou 
ochranu zařízení:

Chrání před škodlivými látkami 
a zvyšuje účinnost zařízení
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WANGEN X-UNIT
Modulární, optimalizované pro proces a vysoce zatížitelné

Optimální příprava substrátu 
a nízký stupeň opotřebení
zvyšují účinnost vašeho zařízení
Jednotka WANGEN X-UNIT se používá ve 
všech případech, ve kterých se musejí 
rozmělňovat čerpaná média a také odlučovat 
cizí tělesa a rušivé látky:
• Zpracování biologického odpadu
• Využití v zemědělských provozech
• Mobilní zařízení kejdového hospodářství
• Komunální čističky 

 

Nízké využití energie při 
maximální výtěžnosti substrátu
Cizí tělesa jsou vynášena z média bez využití 
dodatečné energie.

Jednotka WANGEN X-UNIT vám umožňuje 
vyšší dávku substrátu díky vyššímu řeznému 
výkonu X-CUT.

Maximálně přívětivý servis
díky snadnému přístupu k řezné a 
těsnicí jednotce.
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Znázornění směru průtoku média přes X-UNIT
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WANGEN X-TRACT
Odlučovač cizích těles a nečistot

Nastavení optimálního procesu
pro čerpané médium 

jednoduchou změnou 
geometrie 

odlučovacího 
hřebene.

Řez lapačem nečistot a 
cizích předmětů. 

Robustní modul pro odlučování cizích těles z 
čerpaného média. Zejména na bioplynových stani-
cích a v zemědělských provozech jsou z čerpaného 
média odstraněny kameny, dřevo, kovové části nebo 
jiná cizí tělesa a tím je zajištěna bezporuchová a 
efektivní činnost současně se snížením opotřebení 
systému. 

Velkoobjemová usazovací nádrž
s velkým otvorem pro odebírání cizích těles. Kryt ote-
vírání je použitelný oboustranně otáčením X-TRACT 
a hráběmi.

Snadná instalace i do stávajících 
systémů 
díky standardním přírubám a kompaktnímu, 
prostorově úspornému designu. Modulární kons-
trukce umožňuje instalaci na malém prostoru díky 
možnosti samostatné instalace každého dílu.

Další výhody:
• Extra robustní provedení.
• Pro odlučování cizích těles nejsou zapotřebí  

žádné pohyblivé díly.
• Optimální průtok přes lapač cizích těles.
• Vyprazdňování cizích předmětů je možné přímo 

do kolečka v případě provedení na opěrných  
nohách. 

• dodatečné proplachovací vstupy k dispozici.

Cizí tělesa/rušivé látky, jako např. kameny, jsou 
odváděny geometrií hrábí směrem na dno nádoby. 
Samočisticí hrábě díky přiváděnému médiu. 
X-TRACT tím zabraňuje poruchám a také s tím  
spojeným odstávkám celého zařízení. . 
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Vstup média. Možnost připojení potrubí DN150 / PN10 nebo DN200 / PN10
Možnost připojení různých senzorů k zajištění optimálního řízení a kontroly 
Zachycovací vana lapače cizích těles. 
Hřeben pro odstranění hrubých nečistot a cizích těles. 
Příruba pro vypuštění tekuté složky z lapače (Viz obrázek „Zadní strana“).
Velký vyprazdňovací otvor pro odstranění usazených nečistot (volitelně na pravé nebo levé straně).
Výstup média. Možnost připojení potrubí DN200 / PN10

5

Nejdůležitější jednotlivé komponenty v přehledu: 

Materiál: Pozinkovaná ocel (jiné materiály na vyžádání).
Maximální průtok: 1250 m³/h / 347 l/sec.*
Tlakuvzdorné do 6 barů.
Pro ochranu čerpadla doporučujeme montáž na stranu sání.

* Informace se týkají vody jako média
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WANGEN X-CUT
Vysoce výkonný drtič

Axiálně posuvná 
hnací jednotka

Modul s rotujícím řezným nástrojem pro 
rozmělňování rušivých látek. Otáčky až 3 000 
min-1 umožňují velmi vysokou dávkovací rychlost 
substrátu.

Vysoce zatížitelné těsnění pro 
náročné použití 
díky vlastnímu vyvinutému těsnění s funkcí chlaze-
ní a mazání pro extrémně vysoké otáčky a tlaky (do  
tlaku média až 6 barů).

Maximálně přívětivý servis 
díky rychlé výměně řezných nožů a těsnicí jednotky. 
Dlouhá životnost řezných nožů díky opakovanému 
použití.

Další výhody:
• Snadná modifikace, kterou lze optimálně 

přizpůsobit podle čerpaného média.
• Zabránění zacuchání nebo podobného ucpání v 

zařízení.
• Optimální účinnost je pak dosažena při doplnění 

o modul WANGEN X-TRACT.
• Dlouhé odstávky a nízké náklady na životní  

cyklus díky použití vysoce kvalitních materiálů.
• Není nutné žádné externí zdvihací zařízení pro 

montáž a demontáž opotřebovaných dílů díky 
pohonu  osazeném na ližinách. 

Substrát předtím:
hrubé médium
prostoupené rušivými 
látkami

Substrát poté:
jemně nasekané,
kašovité médium
bez rušivých látek
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Vstup média
Řezná jednotka. Trubka s potahem z karbidu chromitého odolným proti opotřebení v této oblasti.
Termo sifon pro zvýšení tlaku a chlazení maziva pro vysokozátěžové těsnění.
Pohonná jednotka na saních.
Potrubní vedení DN 200.
Ruční kolo pro saně pro axiální posouvání pohonné jednotky.
Výstup média
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Nejdůležitější jednotlivé komponenty v přehledu:

* Informace se týkají vody jako média

Materiál: Pozinkovaná ocel (jiné materiály na vyžádání).
Maximální průtok: 1250 m³/h / 347 l/sec.*
Tlakuvzdorné do 6 barů.
Pro ochranu čerpadla doporučujeme montáž na stranu sání.



Váš kontakt:

2050 mm 847 mm

1960 mm
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Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

Technické poradenstvo: +49 7522 997-0
Servisná linka Hotline: +49 7522 997-997
Náhradné dielce: +49 7522 997-896

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:
ISO 9001 (Systém manažmentu kvality)
ISO 14001 (Systém enviromentálneho manažmentu)
ISO 45001 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Part of the Atlas Copco Group
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