
Met hun afdeling P(ompen) - V(entielen) - M(engers) beschikt DTA over een uitgebreid gamma 
aan pompen die hun toepassingen vinden in de waterzuivering en in de drinkwaterbehandeling. 

Voor het verpompen van vuil water zetten zij de zelfaanzuigende VICTOR pompen in 
en daar waar er vaste delen in het afvalwater zitten, bieden de versnijders van JWC/Sulzer een oplossing. 

RODELTA is dan weer een vaste waarde voor het verpompen, met groot debiet en druk, van drinkwater. 
Met Euromixers beschikken ze over een breed gamma aan mengers en roerwerken voor het oproeren 

van slib, het inmengen van flocculanten ... 
DTA zoekt voor u de technisch beste en meest economische oplossing voor uw specifiek probleem 

inzake het transporteren van (vuil) water en het voorkomen van beschadiging van pompen 
door vaste bestanddelen of slierten. Samen met hun constructeurs zoeken zij naar een correct voorstel. 

Op p. 150 en 151 van dit handboek vindt u ook uitleg over de WATROPUR installaties voor het drogen 
van steekvast slib.

Sinds 1946 is RODELTA PUMPS INTERNATIONAL gekend voor 
kwaliteitsvolle en functionele pompoplossingen. Over de vele 
jaren heen heeft Rodelta bewezen een betrouwbare leverancier 
te zijn van onder meer de drinkwatermaatschappijen. De pomp-
types LS, LSM, NS, NSM, en SPV zijn erkend als robuust en zeer 
betrouwbaar met een hoge efficiëntie en een heel lange 
levensduur. Door hun verticale constructie nemen ze weinig 
plaats in zodat kleinere pompstations mogelijk worden. Total
Cost of Ownership is daarom een basisprincipe in het 
ontwerp van de Rodelta pompen. De mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een LS-leiwielpomp te upgraden door er een ander 
leiwiel te plaatsen of een extra leiwiel toe te voegen, kan een 
kostenbesparend argument zijn om de pompcapaciteit op te 
drijven. De verticale opstelling maakt ook vele aansluitopties 
mogelijk waardoor creatieve opstellingen tot de opties behoren.

Op veel rioolwater- en slibtoepassingen wereldwijd hebben deze machines hun 
kwaliteit reeds decennia lang bewezen. Het meest bekend zijn de versnijders 
die vooral worden toegepast voor het beschermen van pompen, mixers, 
afsluiters ...
De versnijder zorgt ervoor dat vaste delen (vezels, hout, plastic, stenen ...) tot 
kleine, goed te verpompen deeltjes, worden vermalen. Ook worden deze ver-
snijders toegepast voor het verkleinen van o.a. vlees- en visafval, groente- en 
fruitafval ... 

Voordelen van het toepassen van een versnijder zijn o.a.:
• vezels wikkelen zich niet meer rond de pompwaaier of de as van een mixer;
• doordat vaste delen worden verkleind, behoren verstoppingen tot het 
   verleden;
• schade aan pompen en mengers wordt hiermee voorkomen.

De Sulzer/JWC versnijders zijn uitgerust met twee assen, met tweezijdige 
lagering, die draaien op een laag toerental: 65 en 45 o.p.m. Dit heeft een 
aantal belangrijke voordelen:
• zeer weinig slijtage aan de draaiende delen;
• laag geluidsniveau.
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Als distributeur van het Engelse EUROMIXERS stelt DTA verschillende types mengers voor. 
Voor het inmengen van bijvoorbeeld flocculanten of het terug homogeen maken van kalk-
melk in IBC-containers is hun IBC-menger uitermate geschikt. Het toestel wordt met een 
vorklift op de IBC geplaatst en zorg voor een homogene menging van water en product. De 
IBC-mengers zijn voorzien van een klembevestiging en een beveiligingsschakelaar die voor-
komt dat de menger kan draaien wanneer hij niet op een IBC is vastgeklemd. Euromixers 
levert dan ook een van de weinige toestellen in deze categorie met een CE-veiligheids-
certificaat. Ook ATEX uitvoeringen zijn leverbaar.
De inmiddels meer dan 500 verkochte IBC-mengers in de Benelux en Frankrijk vormen 
een duidelijk referentie. Verder in het gamma biedt DTA met Euromixer ook top-entry
en side-entry mengers aan voor installatie op tanks en silo’s. Indien nodig bieden zij
eveneens statische mengers aan.

www.dta-industrial.be

Deze Italiaanse pompenfabrikant is sinds 1974 aanwezig in Duitsland en stelt heden 
zo’n 50-tal mensen te werk. Het samenspel van Duitse degelijkheid en Italiaanse
inventiviteit staan borg voor kwaliteitsvolle producten. Een van de specialiteiten is
de zelfaanzuigende centrifugaalpomp met open impeller voor industrieel afvalwater.
Met een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding profileert VICTOR PUMPS zich als 
betrouwbare leverancier in dit segment. DTA is u graag van dienst voor het bepalen
van uw behoeften om dan het juiste pomptype aan te bieden.
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