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טבלה מס' 3.1: מתקני קדם טיפול PT - נתוני ציוד :

קודשמ ותאור הציוד
ספיקה  

(מ"ק/שעה)
עומד 
(מ')

הספק 
סוג ההפעלהסוג הנוזלדגם הציודיצרן הציוד(קו"ט)

מיקום 
מס' תכניתהתקנה

שיתוף פעולה עם יחידות 
אחרות

123457891011

מגוב עדין 
ROTOSCREEN
 (פתחים 10מ"מ)

PT-RS-
11200-1.1MEVARS 19-50-6שפכים גולמיים

מתנע "ישר 
לקו"

מערך קדם 
טיפול, 

תעלת בטון 
PT2785-PT-TN-01-03

שלושת המגובים פועלים 
ביחד

מגוב עדין 
ROTOSCREEN
 (פתחים 3 מ"מ)

PT-RS-
2600-1.1MEVARS 19-50-6שפכים גולמיים

מתנע "ישר 
לקו"

מערך קדם 
טיפול, 

תעלת בטון 
PT2785-PT-TN-01-03

שלושת המגובים פועלים 
ביחד

מגוב עדין 
ROTOSCREEN
 (פתחים 3 מ"מ)

PT-RS-
3600-1.1MEVARS 19-50-6שפכים גולמיים

מתנע "ישר 
לקו"

מערך קדם 
טיפול, 

תעלת בטון 
PT2785-PT-TN-01-03

שלושת המגובים פועלים 
ביחד

מסוע - דחסן
PT-

SWP1-4.0MEVASWP 20-180פסולת מוצקת
מתנע "ישר 

לקו"

מערך קדם 
טיפול, 

תעלת בטון 
PT2785-PT-TN-01-03

ממיין גרוסת בורגי 
PT-GC50-1.0Ecomacchineבקוטר 216 מ"מ

EM 39/216-
תרחיף800

מתנע "ישר 
לקו"

משטח 
מערך קדם 
PT 785טיפול-PT-TN-01-03

אימפלר בקוטר 
1.5 מ' במפריד 

גרוסת
PT-IM-

11900-1.1EcomacchinePista-EM 40Aשפכים מסוננים
מתנע "ישר 

לקו"
מלכודת 

GR1 785גרוסת-PT-TN-01-03

אימפלר בקוטר 
1.5 מ'

PT-IM-
21900-1.1EcomacchinePista-EM 40Aשפכים מסוננים

מתנע "ישר 
לקו"

מלכודת 
GR2 785גרוסת-PT-TN-01-03

מדחס אוויר 
AIRLIFT למערכת

PT-
AC112054.0Robuschi

Robox 
SP15/1Pאוויר דחוס

מתנע "ישר 
לקו"

מלכודת 
GR1 785גרוסת-PT-TN-01-03

מדחס אוויר 
AIRLIFT למערכת

PT-
AC212054.0Robuschi

Robox 
SP15/1Pאוויר דחוס

מתנע "ישר 
לקו"

מלכודת 
GR2 785גרוסת-PT-TN-01-03

משאבת בוסטר 
לשטיפת מסוע-

דחסן
PT-

PPW-55302DABK36/100מי קולחים
מתנע "ישר 

לקו"
מבנה קדם 
PT 785טיפול-PT-TN-01-03 
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סגר לפני מסנן 
עדין מס' 1

PT-
SG11

סגר לפני מסנן 
עדין מס' 2

PT-
SG21

הספק מכסימלי 
נצרך בטיפולי 

22.5הקדם

טבלה מס' 3.2: תחנת שאיבה לביוב מקומי ולמי שטיפות AX 1 - נתוני ציוד :

קודשמ ותאור הציוד
ספיקה  

(מ"ק/שעה)
עומד 
(מ')

הספק 
סוג ההפעלהסוג הנוזלדגם הציודיצרן הציוד(קו"ט)

מיקום 
מס' תכניתהתקנה

שיתוף פעולה עם יחידות 
אחרות

משאבה טבולה 
FCמי קולחיםPDW-150306.0DABK36/100לביוב גולמי

מבנה קדם 
PT 785טיפול-PT-TN-01-03 

שתי המשאבות פועלות 
ביחד

משאבה טבולה 
FCמי קולחיםPDW-250306.0DABK36/101לביוב גולמי

מבנה קדם 
PT 785טיפול-PT-TN-01-04

מגוף חשמלי
AX1-
EV11.0

מגוף חשמלי
AX1-
EV21.0

הספק מכסימלי 
נצרך בתחנת 

AX 1 - 14.0השאיבה
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