
Какво прави  
SSI ECT 70 Tръбни дифузори
избор по целия свят?
Тръбните дифузори ECT70 на SSI са проектирани да предлагат висока ефективност на пренос на кислород, 
ниска загуба на налягане и лесна инсталация. Нашите нови дифузори ECD70 се предлагат с различни 
мембранни материали, включително нашите патентовани PTFE мембрани, проектирани да използват по-
малко енергия и изискват минимална поддръжка. Здравото тяло от полипропелиен улеснява боравенето по 
време на монтажа, осигурява устойчивост на температура до 190о F (90о C) и е екологично чист. ECT 
дифузорите разполагат с поддържащо тяло в стил канал, което удължава живота на мембраната в 
приложения за включване / изключване.

SSI ECT70 Тръбен дифузер

4 Tucker Drive
Poughkeepsie, New York 12603 USA
www.sssiaeration.com                tel: +1 (845) 454-8171
email: info@ssiaeratio n.co   m       fax: +1 (845) 454-8094
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Уникални силни страни на системата
Пълна продуктова линия - създаване на система, която отговаря на вашите нужди
SSI произвежда дискови дифузори, тръбни дифузори и дифузори с груби мехурчета с 
възможност за монтиране върху широка гама от тръбни материали, включително PVC, CPVC, PP 
и неръждаема стомана. Имаме способността да прикрепяме дифузори към тръбата, като 
използваме седла, уплътнения или предварително сглобени PODS. Можем да осигурим 
извличащи се системи или фиксирани мрежи, както и системи в комплект или предимно 
фабрично сглобени. Опитваме се да разберем и предвидим вашите нужди и да съобразим 
нашите препоръки с вашата ситуация.
Целостта на тръбната система - по-дебела стенна тръба и двойни анкери за по-малко счупвания. 
Нашият тръбопровод е с 38% по-дебел и стандартно има двойни опорни стойки - два анкера за 
всяко място на опората означават устойчивост на хидравлични и термични натоварвания. Най-
често опората се проваля поради температура и скорост на водата. SSI локализира две котви, 
където поддръжката е най-необходима, спомагайки за увеличаване на дълголетието на 
продукта.
Цялостно дизайнерско обслужване и поддръжка след продажбата.
SSI предоставя пълни дизайнерски услуги, включително биологични и смесителни изчисления, 
симулации на процеси и хидравлични проучвания. Поддържаме пълен чертожен отдел с 3D и 
анимационни възможности и можем да помогнем със спецификации и CAD чертежи. Нашият 
екип за обслужване и монтаж може да ви асистира по време на ранните етапи на проекта, а 
нашият многоезичен персонал по цял свят е посветен на вашето пълно удовлетворение.

SSI ECT70  Tube
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Защо да изберете 
SSI ECT дифузьор?
SSI разработи тръбния 
дифузор ECT, за да донесе 
на пазара за отпадъчни 
води качествен тръбен 
дифузор на достъпна цена. 
При ниски скорости на 
въздушния поток долната 
част на конвенционален 
дифузор 360 е неактивна. 
ECT дифузорът 
функционира подобно на 
панелния дифузор, което 
води до по-висока скорост 
на SOTE.

Интелигентни опции за надстройка

SSI патентованите PTFE мембранни бариерни свойства не само намаляват извличането на пластификатора, свиването и втвърдяването на мембраната, но 
също така ограничават динамичните промени, които могат да бъдат резултат от подуване, например пълзене. В сравнение с продукти без покритие, които 
са по-податливи на увеличаване на DWP поради по-агресивни замърсявания и промени във физическите свойства и теглото, мембраната с PTFE покритие 
подобрява последователността на стойностите на DWP (Headloss) през живота на продукта. Това пряко влияе върху дългосрочните разходи за 
електроенергия и способността на системата да разпределя равномерно въздуха през пода на резервоара.

Per Meter  Per Meter  

Средно работно 
състояние на метър

Диапазон на дебита 
на дифузьор на 

метър

Активна 
повърхност на 

метър 

Тегло на комплект
ECT70

1 - 8 SCFM
1.7 - 13.5 Sm3/hr

0 - 12 SCFM
0 - 20.4 Sm3/hr

1 ft2

0.1m2
6.3 lbs
3.7kg

* Всички дифузори могат да работят при ниски скорости на потока, близки до нулата, при такива условия разпределението на въздуха може да 
не е равномерно, при по-високи скорости са възможни замърсявания, така че рутинното нанасяне / огъване може да е подходящо

toof
er

%
p

TE
OS

m
er

%
p

TE
OS

et
er

1.5      3.5    5     7       8.5      10      12     13.5      15    17     18.5  

 1      2     3     4     5     6    7     8     9      10     11   

H
eshc

in
s 

-
s

lod
ea

H
.G

.
W

m
m

s 
-

s
lo

ea
d

70

60

50

40

30

20

10

0

1780

1520

1270

1015

760

510

255

0

1    2      3      4    5    6      7    8    9     10    11  

1.5      3.5      5      7       8.5     10       12     13.5    15       17     18.5   

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

10.5

9.5

8.0

6.5

5.0

3.0

1.5

0.0

Конвенционални тръби срещу ECT тръбни дифузори
ECT дифузорът на SSI е способен да произведе по-
висок SOTE в сравнение с конвенционалните тръбни 
дифузори. ECT дифузорите са по-ефективни при по-
ниски скорости на въздушния поток, когато 
конвенционалните тръби биха били активирани само 
частично.




