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Cепарация на отсята маса и пясък – финансово изгодно   
 

– за постъпващи количества до 5 л/с 

– компактна конструкция  

– лесна за обслужване машина  
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WASTE WATER Solutions 

 

 
 

➤➤➤    Проблемът: 

Търси се изгодно като цена и заемащо малко място 
съоръжение за сепарация на отсята маса и пясък за 
малки пречиствателни станции за отпадъчни води с 
дебит максимум 5 л/с. 
Съоръжението трябва да се характеризира с лесно 
обслужване.  
 

➤➤➤    Нашето решение: 

При   „Мини Koмпактното съоръжение” за пресяване се 
използва многократно доказалия се принцип на 
пресяващите шнекове. Отсятата маса се отделя чрез 
тази машина и обезводнена до голяма степен се 
изнася. Прецедената отпадъчна вода изтича от 
пресяващия кош в разположения отдолу резервоар 
на пясъкоуловителя и после през преливник навън 
от резервоара. Сепарацията на пясъка става по 
принципа на неаерирания пясъкоуловител. 
Отделеният пясък с помощта на два задействани 
ръчно шибъри се изнася от съоръжението. С 
изпразващия шибър първо се изпуска 
супернатантната вода над пясъчното легло. С 
помощта на шибъра за извличане на пясък накрая 
пясъкът се отвежда от коничната част на 
резервоара в намиращ се отдолу съд. 

➤➤➤    Приложения: 
HUBER Мини Koмпактното съоръжение MiniCop е 
предвидено за малки пречиствателни станции за отпадъчни 
води с дебити до 5 л/с и затова може да бъде инсталирано 
като механично пречистване пред езерни, активиращи, SBR-
инсталации или 

 

активиращи инсталации с неподвижен катализатор.     
С тази техника имаме на разположение едно на първо 
място финансово изгодно механично пречистване, 
което осигурява експлоатационната стабилност и 
ефективност на биологичното стъпало.  

➤➤➤Предимства: 
➤  Много компактна конструкция  

➤  Идеално ценово и техническо решение за малки 
потоци  

➤  Предпазване на следващите биологични стъпала  

 от сплитания и отлагания 

➤ Изцяло от неръждаема стомана( включително и  

шнека) 

 

 
 

A 

Пресяващ шнек 
A – D Изпразващ шибър 

Вход 

max. max. 

Преливник 

Шибър извлич.пясък 

240 l 

Изход D 
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