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КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ ПОВНОЇ МОНТАЖНОЇ 

КОМПЛЕКТАЦІЇ ТУ У В.2.5-45.6-30336890-012.2008 
 
ПРОЕКТ ВИРОБНИЦТВО КОМПЛЕКТАЦІЯ МОНТАЖ 

Поліетиленові корпуси каналізаційних насосних станцій (КНС) з стільниковою 
конструкцією стінок є виграшною альтернативою залізобетонним. Виготовляються 
шахтного типу повної монтажної комплектації. Використання сучасного насосного 
обладнання (ABS, DAB, DRENO) та автоматики (АВВ та ін.) гарантує надійну 
безаварійну роботу КНС. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 
В системах зливової, промислової та господарсько-побутової каналізації. 
 
ПЕРЕВАГИ 

o повна герметичність  
o відсутність корозії і затрат на протикорозійні заходи 
o висока стійкість до агресивної дії стоків 
o висока механічна міцність і стійкість до розтріскування 
o оперативність монтування 
o низькі будівельно-монтажні затрати завдяки компактності та  зменшенню ваги 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ 

КНС комплектуються насосами зі зворотнім клапаном, решіткою для затримання грубих 
фракцій забруднень, вхідним трубопроводом*, датчиком рівня, пультом автоматичного 
керування та іншим обладнанням та конструкційними елементами згідно проектних 
рішень. 
 
Гарантійний термін - 5 років з моменту вводу КНС в експлуатацію. 
* приєднувальні патрубки під фланцеве або зварне з’єднання з трубопроводом. 
 
РЕКОМЕНДОВАНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КНС 

 
 



КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С СОТОВЫМИ СТЕНКАМИ 
 

При изготовлении емкостей поставляемых Компанией ‘‘Вулвер’’, п
полимерные конструкций с сотовой (пустотелой) стенкой, которые имеют
цилиндрическую, сферическую, коническую и плоскую формы. 

В качестве конструкционно

рименяется принципиально новые 
 

го материала для формирования стенки 
беру

кая форма изделий 
полу

ней, так и 

ности. Таким образом, получаются одно-, двух- или трехслойные трубы, стенки и днища для 
стро

женного изделия напоминает 
пуст

тся водопроводные полиэтиленовые трубы диаметром 20 --- 110 мм, 
изготовленные согласно ТУ В В.2.7-25.2-329264-66-002.  

Цилиндрическая, сферическая, коническая или плос
чается путем намотки данных труб на специальных устройствах с 

одновременной непрерывной экструзионной их сваркой, как с внутрен
с внешней 

поверх
ительства полимерных сооружений разнообразного назначения. 
Как мы можем увидеть на рисунке 1а, однослойная стенка предло
отелую железобетонную панель, а двух-и трехслойные --- соты (рис. 1 б, в). 
  

  
Рис.1 Строение одно - (а), двух - (б) и трех-слойных ) сотовых стенок изделий. 

 
оличество прослоек в стенке и геометрия трубы выбирается, исходя из условий эксплуатации изделия, 

кото

нта с сотовой 
стен

бы цилиндрические. 

 

Из этих элементов в дальнейшем можно конструировать широкую 

 канализационные трубопроводы; 

й промышленности; 
нные и другие колодцы; 

(в

К
рое должно иметь гарантированную работоспособность в течение расчетного срока эксплуатации под 

воздействием внешних и внутренних механических, физических и химических факторов. 
На специальном комплексе оборудования можно изготовлять четыре основных элеме
кой:  
1. Тру
2. Плиты. 
3. Конусы.
4. Сферы. 
 

гамму изделий, в частности: 
- водопроводные и
- резервуары запаса воды и других продуктов; 
- очистительные сооружения; 
- оборудование для химическо
- канализационные, водопроводные, коммуникацио
- контейнера и другие. 










