RUMA Industri A/S

RUMA

Spuling af regnvandsbassiner med spuletromle

Beskrivelse.
Ved opstuvning i regnvandsbassiner aflejres en mængde materialer der efter tømning
skal bortskylles for at bevare bassinets effektivitet og forhindre lugtgener.
Spuletromler fra BGU er en effektiv metode til at renholde bassinbunden.
Tromlerne kan fyldes ved gravitation via separat ledning eller via pumpe.
Tromlerne er ophængt excentrisk i begge sider og bliver udløst af manuel svømmer
eller elektrisk niveaumåling. Tromlerne svinger derefter nedad og udløser vandmængden på den mest energirigtige måde takket være den unikke geometriske udformning.
Efter aflevering af spulevandet i bølger vender tromlen tilbage til oprindelig position og
er klar til at blive fyldt igen.
Fordele














Kræver ikke separat betonkammer
Kan installeres selv ved lav byggehøjde.
Kan installeres uden el-installation
Prisgunstig løsning
Kraftig spuling ved 3-delt bølge
Stor energiudladning
Kan fyldes med afløbsvandet.
Kan udbygges til mange baner
Kan udløses i kaskade.
Ingen anslag eller stoppunkter
Lette adgangsforhold
Minimal vedligeholdelse
Kan placeres over vandspejl
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Funktionsbeskrivelse
Spuletromlen befinder sig i tom tilstand
altid i endeposition med åbningen opad,
således at den kan er klar til fyldning.
Fyldningen kan foregå via et delflow,
der etableres som gravitationsledning i
forbindelse med tilløb til bassin.
I dette tilfælde fyldes tromlen når der opstues vand i regnvandsbassinet.
Alternativt kan fyldningen foregå ved
pumpe og evt. med timer så tromlen netop fyldes op.
Når regnvandsbassinet tømmes kan
tromlerne udløses af mekanisk svømmer
der placeres i sumpen for enden af spulebanerne eller af elektrisk niveausonde.
Når tromlen udløses svinger den med stor
kraft nedad og skaber derved en stor kinetisk
energi.
Vandet slynges under svingprocessen nedad
og udløser en tredelt bølge der giver en optimal rengøringseffekt.
Tromlerne kan udløses successivt rent mekanisk eller elektrisk hvorved undgås et stort
volumen til opsamling af spulevandet.
Udformning af spulebanerne gøres i samarbejde med RUMA /BGU således at der opnås
en optimal effekt.
Tromlerne kan leveres i bredder fra 1 m op til
8m

Montage åbning

Fyldeledning

Fyldeledning

Dimensionering
RUMA Industri A/S varetager dimensionering samt
indtegning af spuletromler i
bygværket.
Vi monterer spuletromlerne
og medlevere fuld dokumentation.
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Spuletromler i svømmende udførelse
Funktionsbeskrivelse
Spuleklapperne fyldes af det regnvand der opstuves i bassinet. Under
fyldningen drejer tromlen ved hjælp af
de sidemonterede flydelegemer. Når
bassinet tømmes forbliver spuletromlen i øverste position indtil en svømmer i udløbssumpen aktiverer stoppet
på tromlens omkreds og udløser denne. Spulingen foregår med samme
kraft som de ovenfra fyldte tromler.
De svømmende tromler kan fungere
helt uden kraftforsyning.
Spuletromlerne kan arbejde helt uden
fremføring af el.

Bygge
Størrelse

Mindste
Bredde
Montage
Åbning
Mb ( m )

Grundstilling for svømmende tromle

Volumen
Svømmende type

Grundstilling for standard spuletromle

Volumen
Standard
type

Min volumen spulesump

Dimensioner m

Svømmer
spulesump
til udløsning
af skyllefunktion
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