
 

AeroJet V 
Technical specification 50 Hz 



Descriere 

Aerojet este un aerator cu aspirație automată, care menține în funcțiune procesele de tratare aerobă şi, ajută la 
evitarea problemelor cu mirosul la stocarea apelor reziduale, putând elimina zonele anaerobe. 

AeroJet este o modalitate flexibilă de a asigura atât amestecarea cât şi aerarea cu acelaşi aparat. Aparatele 
AeroJet sunt uşor de instalat, exploatat şi întreținut, deoarece nu necesită suflante, tubulatură de distribuire a 
aerului sau ventile regulatoare. 

Flexibilitatea Aerojet oferă avantaje evidente pentru perfecționarea capacităţii de aerare în vederea satisfacerii 
solicitărilor sporite de oxigen. Poate fi utilizat singur, sau la suplimentarea echipamentelor de aerare existente. 

Aparatele AeroJet sunt disponibile cu numeroase dimensiuni diferite, pentru a se asigura satisfacerea tuturor 
necesităților, indiferent de mărimea şi forma rezervorului. 

Aplicaţii 

Aparatele AeroJet sunt ideale în aplicații unde este nevoie de aerare pentru îmbunătățirea proceselor biologice, 
pentru a evita problemele de miros, sau pentru a furniza oxigen în: 

• Instalațiile de tratare a apelor reziduale municipale sau industriale 
• Rezervoare de stabilizare și egalizare 
• Ferme piscicole 

Sau în aplicaţii unde alimentarea flexibilă cu oxigen este esenţială: 

• Recondiționarea staţiilor de epurare 
• Suplimentarea alimentării cu oxigen la maxime de sarcină 
• Evitarea epuizării oxigenului în lacuri sau canale 

Caracteristici şi avantaje 

• Rezolvă atât aerarea cât și amestecarea 
• Aerator cu aspirație automată - nu necesită conducte de distribuire a aerului, suflante sau ventile 
• Aeratorul submers mărește timpul de transfer al oxigenului 
• Instalarea submersă reduce zgomotul și limitează formarea aerosolilor la rezervor 
• Disponibil ca unitate de sine stătătoare sau cu pompă cu cuplare automată 
• Poate fi instalat sau repoziţionat uşor, chiar și în timpul derulării proceselor 
• Se potrivește la toate rezervoarele, indiferent de dimensiune şi formă 
• Confecționat integral din oțel inoxidabil pentru rezistență 
• Alimentat de o pompă submersibilă de ape reziduale de tip SL, SE sau S 
• Trecere liberă mare - fără blocare 
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Grundfos AeroJet V 
Submersible Venturi jet aerator 
 
The AeroJet V is a flexible and mobile way of providing mixing and aeration to avoid e.g. odour 
problems or supply oxygen to biological processes in small to medium sized municipal or industrial 
wastewater treatment plants as well as for fish farming. The AeroJet V is furthermore suitable as a 
supplement for meeting oxygen requirements at peak loads or for treatment plants with seasonal 
variations. 
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 Reliable aeration  Fully submerged Installation 

With the innovative Grundfos sewage 
pumps maintenance of the AeroJet V is 
uncomplicated. The sewage pump range 
furthermore gives you the flexibility to 
customise the AeroJet V to meet your 
requirements for abrasive or corrosive 
environments. 

Installation is fast and simple as it is 
submerged directly into the wastewater 
where it works completely submerged. This 
reduces motor noise and avoids dispersion 
of aerosols from the process tank which 
guarantees good working conditions for the 
staff. 
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Dimensions - AeroJet V (freestanding) 

 
 

Type d DN A H C B E L Weight* 
2.8K 0220 80 80 230 920 500 800 1222 1725 130 
5.5K 0400 80 100 260 1020 600 1000 1220 1820 180 
7K 0550 80 100 260 1020 600 1000 1220 1820 185 
9K 0750 100 100 260 1020 600 1000 1220 1820 240 
12K 1000 100 100 302 1160 600 1000 1640 2240 205 
15K 1350 100 100 302 1200 600 1000 1600 2200 220 
18K 1700 100 125 337 1200 800 1250 1515 2315 320 
          
28K 2200-2 150 200 400 1490 800 1250 2200 3000 750 
34K 2500-2 150 200 400 1490 800 1250 2200 3000 750 
50K 4100-3 200 300 400 1490 800 1250 2200 3000 900 
61K 5000-4 200 300 400 1490 1000 1500 2550 3550 1200 
* Including pump but without air inlet pipe. ** C is the length of the baseplate in the axis of the ejector pipe. *** B is 
the width of the baseplate perpendicular to the ejector pipe. 
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Dimensions - AeroJet V AC (stationary) 

 
 

 
Type d DN A H C B E L Weight* 

2.8K 0220  80        
5.5K 0400  100        
7K 0550  100        
9K 0750  100        
12K 1000  100        
15K 1350  100        
18K 1700  125        
          
28K 2200-2  200        
34K 2500-2  200        
50K 4100-3  300        
61K 5000-4  300        
* Including pump but without air inlet pipe. 
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