
Komplekss risinājums

Smidzināšanas stacija



▪ Plašs standarta izmēru piedāvājums

▪ Pieejami individuāli risinājumi 

▪ Iespējams pārvietot 

▪ Ātri uzstādīt un ērti ekspluatēt

▪ Minimāla nepieciešamība pēc apkopes  

▪ Ilgs kalpošanas laiks

Tvertne ir izgatavota no kompozītmateriāla

Lūkas vāks aprīkots ar gāzes atsperu eņģi Sūkni var izcelt pa stacijas lūku

Ūdens lielgabali

Smidzināšanas stacija

Skābbarības lauks

Smidzināšanas stacijas darbības princips



Pacelšanas cilpa

Ieplūde

Pārplūde

VāksKronšteins slēdzenei

Lūka

Kāpnes

Ventilācija

Eņģe

Vadule

Elektrības pievads

Sūkņa spiediena caurule   

Pretvārsts

Noslēgventilis

Līmeņa slēdžu turētājs

Līmeņa slēdžiSūkņa pēdaSūkņa savienojums

Sūknis

Smidzināšanas stacija ir paredzēta skābbarības 
sulas un virszemes ūdens maisījuma savākšanai, 
izsūknēšanai un izsmidzināšanai no skābbarības 
laukiem.
Smidzināšanas stacijas komplektācijā ietilpst 
savākšanas tvertne ar lūku, sūknis, vadules sūkņa 
pacelšanai un nolaišanai, sūkņa stiprinājums, 
pretvārsts un noslēgventilis, spiediena caurules, 
kāpnes un līmeņa slēdži.  

Par papildus samaksu var tikt izgatavots 
izsmidzināšanas sistēmas aprīkojums, kurā ietilpst 
ūdens lielgabali, hidranti, spiediena caurules, ūdens 
padeves caurules, izsmidzināšanas uzgaļi un 
automātika.

Uzticams risinājums –
gadu no gada ar minimālu nepieciešamību pēc apkopes
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Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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