Wiper
Innretning for renskning av
inntaksrister ved kraftverk
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Standardutstyr
Rustfritt chassis
Rustfrie kjedehjul med kulelager
på drivsiden
Rustfritt kjede med nylonhjul
Rustfrie lagre
3-faset motor
Girkasse med reduksjonsgir
Avskraper med gummilist og kost

Ekstrautstyr
■ Renne for automatisk fjerning
av avfall
Vi kan hjelpe til med styringsskap
og aggregat.
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Wiper er en innretning for renskning av inntaks-rister ved kraftverk. Ristrenskeren monteres utenpå
risten foran inntaket. En tverrgående bom med gummilist og kost ligger i press mot risten og dras
oppover. Bommen fører med seg løv, greiner og annet opp til toppen, hvor avfallet føres ned på
baksiden av renskeren. Avfallet samler seg oppe på betongkanten og fjernes manuelt. Renne for
automatisk fjerning av avfallet er ekstrautstyr. Wiper tilpasses bredden på inntaksristen. Den bygges opp
av moduler, noe som gjør at vi kan skreddersy produktet til hvert enkelt anlegg.
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Wiper leveres med verktøy som gjør at man kan
løfte avskraperen bort fra risten. Se rød sirkel. På
denne måten kan man fjerne objekter som har kilt
seg fast.

Løv og annet avfall føres opp fra vannet. Avskraperen
føres til toppen hvor avfallet faller ned i rennen,
eller på betongkanten bak renskeren. På
anlegg uten renne må man fjerne avfallet manuelt.
Frekvensen på fjerning vil variere med sesong og
vannføring.
Avfallet spyles ut av rennen med vann som pumpes
opp. Renne og pumpesystem er ekstrautstyr som
kan gjøre prosessen enklere og rimeligere, spesielt
ved anlegg hvor vassdraget bærer med seg store
mengder nedfall.
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Bildet viser Wiper montert utenpå risten. Anlegget har også påmontert renne og rør med pumpe som
ekstrautstyr. Røret og pumpen føres ned i ferskvann.
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