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Indledning

Dette katalog er designet til spildevandseksperter for at give inspiration og
vejledning til, hvordan elektriske aktuatorer fra LINAK kan hjælpe med at
automatisere forskellige ventilløsninger på renseanlæg.
Det er vigtigt for LINAK at vise, hvordan det daglige arbejde med
spildevandsbehandling kan forbedres gennem automatisering.
Den viden, vi deler i dette katalog, er hentet fra projekter og samarbejder, LINAK
har haft med lokale renseanlæg, ventilproducenter samt rådgivende ingeniører.
I dag er det muligt at opnå energipositiv spildevandsbehandling. Med innovativ
teknologi kan “spild” transformeres til en værdifuld, grøn ressource i form
af kraft, varme og gødning. Automatisering spiller en vital rolle i effektiv
spildevandshåndtering, og løsninger fra LINAK understøtter disse processer.

Kontakt os
Vi vil gerne hjælpe dig med din ventilløsning.
Du er meget velkommen til at kontakte Gorm
Christensen på dkgoc@linak.dk, hvis du har
spørgsmål.
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Automatiseringsløsninger til ventiler

LINAK tilbyder en komplet elektrisk aktuatorløsning til ventilautomatisering. På renseanlæg
betyder oppetiden alt, og pålidelig automatisering af ventiler betyder mere stabile processer og
mindre vedligehold.
Aktuatorsystemet tilbyder simpel installation med færre komponenter og en nem alt-i-en
pakkeløsning.

Lineær aktuator

LA36
Kontrolenhed

WCU

Tilbehør

BATTERI-BACKUP

(Fem forskellige versioner)

Tilbehør

FLANGE
MONTERINGSBESLAG

LA36 aktuatoren yder et lineært tryk på til 10.000 N, hvilket gør det muligt at åbne og
lukke ventilstørrelser på op til DN300 med en hastighed på op til 11 mm/s.
Flangemonteringsbeslaget gør det nemt at udskifte aktuatoren. Beslaget er kompatibelt
med ISO flangerne F07 og F10.
WCU’en (Water Valve Control Unit) sikrer en pålidelig forbindelse til spildevandsanlæggets
SRO-system, hvilket gør fjernstyring af aktuatoren nem. LINAK har taget en innovativ
tilgang til styringen af aktuatoren ved at designe en ekstern kontrolboks, som er nem at
tilgå – uanset hvordan, og hvor aktuatoren og ventilen er installeret.
Batteri backup’en er en mulig tilføjelse, der sikrer en fejlsikker drift, hvis der skulle være
strømsvigt.
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Manuel kørsel

Manuel kørsel til nøddrift er muligt med et manuelt håndsving på aktuatoren,
eksempelvis i tilfælde af strømsvigt.
Dækkenet over hullet til unbrakonøglen skal skrues af, inden unbrakonøglen kan
isættes bruges som håndsving.

Håndsvingets vridningsmoment: 6-8 Nm
Håndsvingets rpm: Max 65
Pistoløjes bevægelse per omgang: 3 mm

6 mm unbrakonøgle

• Strøm må ikke være tilsluttet, når der køres
manuelt.
• Hvis aktuatoren køres manuelt, må det kun
gøres med hånden, ellers er der potentiel
risiko for overbelastning og skade på
aktuatoren.
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Systemoverblik
1. Vælg aktuatoren, der passer til ventilstørrelsen (DN)
DN50-200

Aktuator LA36, slaglængde 240 mm

DN200-300

Aktuator LA36, slaglængde 340 mm

2. Flangemonteringsbeslag til montering af aktuatoren på ISO Flanger F07 og F10 på ventilen
FMB uden mellemplade
DN50-200

Længde: 482 mm
FMB med mellemplade
FMB uden mellemplade

DN200-300

Længde: 632 mm
FMB med mellemplade

3. Vælg WCU (Water Valve Control Unit) ud fra dine behov
WCU Versioner (fem forskellige versioner)

WCU Bus

WCU Basic

WCU
Light (WHO, uden
hus)

WCU Light
(R, skinne montering)

Ligesom
WCU Light eksklusiv den
kompakte
boks.

WCU til direkte
montering på
DIN-skinne.
Eksklusiv boks og
transformer.







WCU Light

Sammenligning

Kontrolenhed
i boks af høj
kvalitet. Profibus, Profinet
og Ethernet
kompatibel.

En kompakt
version af
WCU Basic i
en lille boks
uden kontrol
panel.

Kontrolenhed til LA36 og LA37 aktuatorer





SRO klar











Digitalt display (0-100%)











Transformer









Boks af høj kvalitet med kontrolpanel til nem
og hurtig manuel styring af ventiler.





PROFIBUS kompatibel



Kompakt polykarbonat boks med transparent
låg (ingen kontrolpanel)
DIN-skinne kompatibel
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Kontrolenhed
i boks af høj
kvalitet. Ikke
fieldbus
kompatibel.




Adapter mellem aktuator og ventil
Ventil-specifikt tilbehør, såsom adapter mellem aktuator og ventil, er ikke inkluderet i løsningen.

Tilbehør
Driftssikker batteri-backup

WCU-UPS er designet til at forsyne WCU med
strøm, hvis der skulle være strømsvigt. Aktuatoren
kan køre ventilen til en forprogrammeret position.

Programeringsenhed til WCU

Gør det nemt at indstille parameter på WCU.
Enheden har 26 parametre, eksempelvis skift
mellem ventilkørsel ON/OFF (åben/lukket) eller
0-100% (regulering).

Monteringsbeslag til WCU og
batteri-backup

Til direkte montering af WCU Basic, WCU Bus
eller batteri-backup direkte på Flangemonteringsbeslag. Som et alternativ til ekstern montering.

Ekstra lange motor- og signalkabler

Strøm- og signalkabel 5 m

NB: Kabler på 1,5 m er inkluderet, når du køber en aktuator

Strøm- og signalkabel 10 m

Motorhusbeskyttelse, så det kan modstå barske miljøer.
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LINAK aktuatorer i spildevandsapplikationer

Behandlingsfaser
LINAK aktuatorer kan spille en vigtig rolle i alle faser af spildevandsbehandling. De følgende sider giver et indblik i nogle af de løsninger til
spildevandsbehandling, hvor aktuatorer fra LINAK kan gøre sig gældende.

Præliminær behandling
Sand- og fedtfang
I rektangulære sand- og fedtfang, bliver der blæst luft ind i bassinet, hvilket får sandet til at synke og samle sig på bunden. Olien og fedtet lægger sig på
overfladen. En LINAK aktuator sænker overfladeskraberen, der fjerner olien og fedtet.
Fedtet skal fjernes inden den biologiske proces påbegyndes. Senere behandles fedtet i rådnetanken.

Biofos, København – Sand- og fedtfang, olie- og fedtskrabere er automatiseret med en LA36 aktuator fra LINAK.

8

Sandvasker
Sandet fra sand- og fedtfanget kan vaskes og drænes af en sandvasker. Sandet kan enten sælges eller genanvendes. LINAK aktuatorer åbner og lukker
automatisk ventiler i flere forskellige forløb:
- Sand- og slamindløb
- Slamudløb
- (Bagerste) skylnings-indløb

Kasper K. Frederiksen, tidligere driftschef hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, har dette at sige om løsningen
“Det har helt klart været en fordel at have en løsning, der kræver minimal vedligehold. Vi kan desuden nemt håndtere løsningen selv.”
Kasper siger også: “Andre gear kan kun justeres fire gange hver time, og det er ikke nok. Selvfølgelig kan vi købe styringsgear, der kan køre flere gange,
men de er meget dyre. Med LINAK får vi et billigere alternativ med en større fleksibilitet i forhold til at justere.”

Sandvaskerløsningen fra Stjernholm. Kontrolenheden er eksternt monteret, så den er nem at tilgå for operatøren.
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Primær behandling
Den primære behandling af spildevand fjerner det materiale, der enten vil flyde eller synke på grund af tyngdekraften.
Lineære elektriske aktuatorer fra LINAK åbner og lukker automatisk indløbsventiler på Salsnes-filtre til forfiltrering. I filtrene bliver slammet tilstrækkeligt
afvandet, hvorfor der ikke er behov for efterfølgende forafvanding. LINAK tilbyder en kompakt og pladsbesparende løsning – ligesom Salsnes. Både den
primære slam og den biologiske slam fra filtrene bliver pumpet ind i den anaerobe rådnetank, hvor biogassen genereres.

Otte LINAK aktuatorer på Salnes-filtre til forfiltrering på Egå renseanlæg. Salnes-filtre kan helt erstatte traditionelle forklaringstanke.

Sekundær behandling
Den sekundære behandling bruger biologiske processer til at fjerne det materiale, der måtte være tilbage efter den primære behandling. LINAK aktuatorer
bruges ved aktiv slamanlægget.
LINAK aktuatorer regulerer luftindtaget i beluftningstankene for at styre den biologiske proces – hvilket medfører en kostbesparelse.

Beluftningstanke på DIN Forsyning i Esbjerg.
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Tertiær behandling
I den tertiære behandlingsfase renses vandet på forskellige kemiske måder, før det endeligt slippes ud i havet. LINAK aktuatorer er installeret på
kippespjæld ved det sidste udløb. Batteri-backup’en fra LINAK sikrer pålidelig drift i tilfælde af strømsvigt.

Dennis Pedersen, Driftschef, Fåborg Renseanlæg

Kippespjæld på Fåborg Renseanlæg
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Slambehandling og udnyttelse af biogas
Afvanding af slam
Overskydende slam fra den sekundære behandlingsproces fjernes.
Senere udrådnes slammet og afgiver biogas i en rådnetank.

Rørledning med LINAK aktuatorer. Udtørret slam til anaerob rådnetank.

Decantercentrifuge med LINAK aktuatorer på Egå Renseanlæg
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Slamvarmeveksler på rådnetank
Rådnetanken på Egå renseanlæg danner biogas. Biogassen bruges til at generere varme og elektricitet, hvilket gør anlægget i Aarhus 150%
selvforsynende. Derudover bidrager anlægget med fjernvarme og elektricitet til lokalsamfundet.
En række elektriske aktuatorer fra LINAK er installeret for at automatisere de ventiler, der styrer flowet af slam i en energieffektiv varmeveksler og ud i
anlæggets rådnetank.
Både den primære slam og den sekundære slam nedbrydes i rådnetanken. Varmeveksleren sikrer en konstant temperatur i rådnetanken og er yderst
effektiv.

Billede fra Egå Renseanlæg ved Aarhus. LA36 aktuatorer fra LINAK på slamvarmeveksleren på rådnetanken.
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Transport af fermenteret slam til en buffertank.
To WCU’er er monteret på væggen, hvor de er nemme at tilgå for spildevandsoperatøren.

Slam buffertank
Det udrådnede slam transporteres, før det endeligt afvandes.

LINAK aktuatorer styrer flowet til slam buffertanken.

14

LINAK aktuator på Vogelsang macerator

Macerator
Maceratorer fjerner og knuser objekter, der kan skade både pumper og udstyr til at afvande med. LINAK aktuatorer kan bruges til at styre flowet af slam
fra maceratoren.

Rejektvand
Rejektvand, den væske der er fjernet fra det udrådnede slam, indeholder en stor mængde næringsstoffer og har ofte en høj temperatur. Rejektvand
genbruges ofte i det primære flow – men yderligere behandling af rejektvandet har vist en øget kapacitet på spildevandsanlæggene.

LINAK aktuator på en rejektvand-rørledning.
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Fosforudvinding
Når fosfor udvindes fra spildevand, hjælper det med at spare energi og forhindre, at struvit ophober sig på indersiden af rørene. LINAK aktuatorløsninger
hjælper med at optimere den proces, hvor fosforet udvindes, med pålidelig styring af de ventiler, der er involverede.

Tre reaktorer med LINAK aktuatoer på Marselisborg renseanlæg.

På Marselisborg Renseanlæg nær Aarhus har de installeret et komplet anlæg til udvinding af fosfor. Anlægget producerer struvit under kontrollerede
forhold. En perfekt kombination af fosfor, ammoniak og magnesium producerer premium gødning, som er et værdifuldt produkt for gartnere og
greenkeepers. Derudover forhindrer processen, at struviten ophober sig på indersiden af rørene på resten af renseanlægget, hvilket fører til lavere
vedligeholdelsesomkostninger. Derudover minimeres energiforbruget samt brugen af kemikalier.
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Vigtigheden af automatisering

Vores klima i dag er sådan, at store regnmængder ofte belaster kloaksystemet, og det er derfor vigtigt at kunne styre ventiler og dermed vandstrømmen.
Automation begynder med aktuatorer, og LINAK aktuatorer er en vigtig del af automatiseret styring af ventiler. Sammenlignet med gamle gear, tilbyder
LINAK en innovativ og intelligent løsning til automatisering af ventiler.

“Det skal være muligt for os at styre ventiler og vandstrømmen, som
verden ser ud i dag. Vi har nogle kloaksystemer, der er udfordrede
af massive regnskyl og skybrud, og folk bliver meget utilfredse,
hvis de får vand i deres kældre – også selvom det faktisk hører
sjældenhederne til. Vi skal altså kunne styre disse ting – og det
er derfor vi har brug for at have aktuatorer. Alle de gamle gear,
der sidder på ventiler, er designet for over 100 år siden, og deres
teknologi har dermed også en kompleksitet, der er 100 år gammel.
Det er derfor innovativt, når LINAK kommer med et genialt, teknisk
design samt en række løsninger, der drejer sig omkring intelligens og
semi-intelligens, hvilket vi aldrig har haft i denne del af branchen før.
LINAK har været en utrolig spiller i alt det her. De har været virkelig
engagerede, hurtige og ikke mindst innovative.“
Produktchef, Bo Bartelt, Krüger A/S
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Funderet på LINAK værdierne

LINAK® er lig med årtiers erfaring, en bred produktportefølje samt en konsistent, høj kvalitet, der skyldes moderne produktionsautomatisering og et
gennemgribende testforløb. Kombineret med vores globale tilstedeværelse samt vores dybdegående, lokale markedsindsigt giver det dig en
konkurrencedygtig tilgang til markedet.
Vi har et veludviklet salgs- og servicesetup, der dækker Europa, USA, Sydamerika, Asien og Australien. Det gør det muligt for os at assistere dig lokalt i
følge vores salgskoncept: Be global, act local!
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Strategisk partnerskab
inden for R&D, eftersalg, logistik, marketing
og fremstilling.

Menigsfuld værdiskabelse ved at
konvertere nye ideer
til morgendagens
løsninger.

Procesautomatisering
bygget på den nyeste
teknologi og styret af
LEAN principper.

Alle kunder tilbydes
opdateret markedsindsigt og lokal support.

Dybdegående
kendskab til markedet
og trends gør LINAK til
en ægte leverandør af
løsninger.
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Besøg venligst vores hjemmeside for yderligere information:

LINAK.DK/FORRETNINGSOMRAADER/VENTILER/SPILDEVANDSHAANDTERING/

V IL KÅR F OR BRUG
For mere information om LINAKs produkter, besøg www.linak.dk. Al salg af LINAK produkter er omfattet af standard salgs- og leveringsbetingelser for LINAK Danmark A/S - find dem på www.linak.dk. LINAK påtager sig ikke ansvar
for mulige fejl i kataloger, brochurer og andre printede materialer. LINAK® og LINAKs logotype er varemærker tilhørende LINAK A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

LINAK har en verdensomspændende salgs- og serviceorganisation.
Vi er i dag repræsenteret i 35 lande over hele verdenen.
Besøg venligst vores hjemmeside for mere information LINAK.DK
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