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SYSTEM MED PUMPEBRØND

Frostsikret pumpesystem
Overpumpningsrør med udluftningssystem
Kraftigt galvaniseret tankbeslag 

SYSTEM MED FORTANK OG OVERPUMPNINGSANLÆG

Tøropstilet pumpesystem
Ingen lugtgener
Ingen frostsikring og vandlås



SVL ∅110 – 315 SVM-TG ∅110 – 630
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RIA VENTILER – SPJÆLD

SVLT  ∅110 – 355 SVL-SVLTGV ∅110 – 315

SVL med  el drev SVL med pneumatik TVB ∅110 – 200 TV ∅110 – 200 TDO ∅100 – 400

SPH ∅110 – 160 SPS-TL ∅200 – 630 SPS-RTL ∅200 – 630 SPS-TL 200 – 630 SPS-TG ∅200 – 630

KS efter mål AGR ∅160 – 630 AGR-KP DN400 – 600 SPV ∅200 – 400 SPV-TG ∅200 – 800

RIA VAC SYSTEM - Gylleanlæg til svinestalde

RIA VAC System er et gylleafledningssystem fra stald til tank til alle typer af svinestalde.
PROAGRIA har mange års erfaring i gylleteknik i ind- og udland med afprøvningsresultater fra rådgivningscenter. 
Produkterne bliver løbende audit testet iht. VA 2.10/DK og NBK8 fra Teknologisk Institut.

System med lukkepropper 
Afledning af gylle fra sidegrene til hovedled-
ning baseres på direkte afløb fra sidegrene. 
Sidegrene indbygges med T-stykker og lukke-
propper. Anvendelse af lukkepropper med spe-
cielt tilpassede tætningsringe sikrer mulighed 
for kontrolleret afledning i systemet. Systemet 
baseres på ”træk og slip” metoden.

System med skydeventil
Systemet anvender skydeventil placeret umid-
delbart før hovedledning. Skydeventil af typen 
RIA GV er specielt tilpasset til gylleafledning. 
Skydeventilen står normalt i lukket position 
og åbnes ved afledning af gylle fra de pågæl-
dende sidegrene til hovedledning. 

T-stykker
RIA VAC System baseres på specielt designede T-stykker med stor 
konisk udformet indløbsåbning, der sikrer nem afledning af gylle 
i rørsystemet. Ved ekstra svær og tyktflydende gylle eller ved 
lange kanaler med én udslusning pr. kanal anvendes T-stykker 
med stor indløbsåbning og vinkelret sump på kanalretning. 

Udluftningssystem
Udluftningssystemet anvendes for at sikre afledning af kompri-
meret luft, der befinder sig i gyllerørene under udslusning. Kor-
rekt dimensionering af udluftningssystemet sikrer, at udluftning 
foretages konstant og automatisk og uden indgriben fra stald-
personale.

Pumpebrønd
Komplet pumpebrønd til pumpning af gylle 
fra stalden direkte til gylletank. Udstyret med 
tørt opstillede pumper, udluftningsventil og 
afspærringsventiler. 
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