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REIKÄLEVYVÄLPPÄ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

Meva MPS on moderni reikälevyvälppä, joka on tarkoitettu jäte-
vesipuhdistamoiden ja prosessiteollisuuden käyttöön, joissa väl-
pältä edellytetään vankkaa rakennetta, tehokasta erottelukykyä 
ja alhaisia kustannuksia. Mallin entistä parempien harjaksien 
ja siivilälevyjen ansiosta harjojen kuluminen ja huuhteluveden 
käyttö pysyy minimissään.
Meva reikälevyvälppä käsittelee ongelmitta ja keskeytyksittä 
suuria määriä rasvaa ja hiekkaa. Se on hygieenisesti täysin ko-
teloitu ja se toimitetaan rei´ityksellä 2-12 mm.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TOIMINNOT
• Reikälevyvälppä 2-12 mm:n sälevälillä

• Puhdistusharjat korkeapainehuuhtelulla

• Pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset 

• Saumaton, yhteen liitetty hihna

• Täysin koteloitu malli

• Käsittelee erittäin rasva- ja hiekkapitoista jätevettä

• Korkea laatu takaa pitkän käyttöiän 

 
 

Meva reikälevyvälppä Meva MRS harvavälpillä ja XC ruuvikuljettimilla



TOIMINTA
Vesi virtaa rei’itetyiden, ruostumattomasta teräksestä val-
mistettujen levyjen läpi, jotka erottavat ja nostavat vedes-
tä kiintoaineen. Meva reikälevyvälpän siivilälevyt luovat 
saumattoman vyön ilman ei-toivottuja aukkoja, toisin kuin 
tavanomaiset reikälevyvälpät, jotka muodostuvat erikseen 
asennettavista levyistä, joiden väliin jää reikiin verrattuna 
suuria aukkoja. Ainutlaatuinen suunnittelu takaa, että valit-
tu reiän koko pysyy samana, jolloin virran kulun häiriintymi-
nen minimoidaan. 

Ainutlaatuiset siivilälevyt säilyttävät etäisyytensä levyn ja 
harjan välillä koko prosessin ajan. Yhdessä huuhteluluis-
kan kanssa se mahdollistaa merkittävästi pehmeämpien 
harjaksien käytön tinkimättä tuloksesta, jolloin sekä har-
jojen että siivilälevyjen kuluminen minimoituu. Ainutlaa-
tuisen siivilälevyn muotoilun ansiosta  prosessointipinta 
on jopa 30 % normaalia suurempi. Näin voidaan käsitellä 
suurempia virtauksia pienemmillä, kustannustehokkaam-
milla välpillä.

Joka viidennessä siivilälevyssä on haravan kaltainen 
uloke, jonka avulla suuremmat jätteet nousevat vedestä. 
Muotoilun ansiosta levyjen toimintapinta on kestävä ja ku-
luminen vähenee. Harvavälpän käyttö on näin tarpeeton-
ta, koska haravauloke käsittelee myös suuret kappaleet 
kuten oksat ja purkit.

 
 

www.hyxo.fi

MEVA MPS
REIKÄLEVYVÄLPPÄ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

Palokorvenkatu 2, PL 16
04261 KERAVA
Puhelin 010 417 4500

MITAT
 Välpän leveys (mm): 300-3000
Akselin keskiön etäisyys mm): 11000:een asti
Reiän läpimitta (mm): 2, 3, 5, 6, 8, 10 ja 12
Veden tason etäisyys (mm): 2000:een asti
Asennuskulma (aste): 75, 60 tai 50

Meva MPS käsittelee sekä pieniä että isoja kappaleita

Meva MPS toimitetaan saumattomalla hihnalla


