
 

 
 

 
 

 

 
 

HUBER Компактно съоръжение Hydro Duct 
ROTAMAT

® 
Ro5 HD 

 

 

 

 

 

 

Компактно съоръжение с „Hydro Duct”- водене на потока  

– Утвърдени компоненти за механично пречистване  

– Висока степен на сепарация на пясъка  

– Отделна камера за мазнини с автоматично чистене  
на мазнините (опция) 

– Вградена промивка на пясъка (опция) 

 
 

 
 



HUBER SE 
Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching    

Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810 

info@huber.de · Internet: www.huber.de 

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  - 1680 София 

ж.к. Красно село, ул.“Дебър“ блок 12А – вход А – етаж 4 – оф.11 

Тел./факс: + 359 2 859 12 57    

Е-mail: huberbg@gmail.com                                                         0,15 / 6 – 5.2016 – 7.2005 
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➤➤➤    Конструкция и функция 
Единственото по рода си HUBER Компактното 
съоръжение Hydro Duct ROTAMAT® Ro5HD комбинира 
предимствата съответно на аерирания и неаерирания 
пясъкоуловител в един високоефективен пясъко-
уловител с пестяща място конструкция. През сито на 
вход, което отделя твърдите частици от отпадъчните 
води, промива ги и ги пресова, отпадъчната вода 
постъпва първо в един аериран пясъкоуловител. Чрез 
аерацията се ограничава отлагането на органични 
частици посредством равномерно циркулиращия поток 
и допълнително се събират мазнини и мазнино-
подобни частици в срещуположно разположена 
мазниносъбирателна камера. От там мазнината се 
извлича автоматично посредством една доказала се 
система с гребло за мазнини. Към аерираната камера 
на пясъкоуловителя се свързва една неаерирана 
камера на пясъкоуловителя, която чрез целенасочено, 
равномерно водене на потока се обтича oт долу. В 
неаерираната камера на пясъкоуловителя скоростта на 
протичане се редуцира дотолкова,  че се отделят 
гарантирано дори и най-фините пясъци. Отделените 
частици се изнасят от пясъкоуловителя посредством 
класифициращи шнекове, същевременно статично се 
обезводняват и разтоварват в контейнер.  

Като опция отделената в пясъкоуловителя маса може 
да бъде промита в компактното съоръжение. В този 
случай отделените пясъчни фракции се транспортират 
посредством хоризонталния транспортиращ пясъка 
шнек директно в устройство за промиване на пясък, 

инсталирано на изхода на компактното съоръжение. 

WASTE WATER Solutions 
 
 

Чрез подаване на ползвана вода се генерира един 
пясъчен вихров слой в устройството за промиване на 
пясък. Във вихровия слой органичните частици въз 
основа на по-малката си плътност се сортират нагоре. 
Разделянето по вида материал се подпомага от 
работеща на ниски обороти бъркалка. Пречистеният 
от органични съставки пясък автоматично 
посредством изнасящия пясъка шнек се обезводнява 
статично и разтоварва в контейнер.  

 

➤➤➤    Предимства  
➤  Едно съоръжение извършва комплексното механично 

пречистване 

➤  Много висока степен на сепарация на пясъка от 95 % 
  при зрънца клас 0,20 - 0,25 мм  

➤  Производителност за всеки случай на приложение до 150 л/с 

➤   Стандартно интегриран авариен обход в съоръжението 

➤  Вградена промивка на отсятата маса  

➤  Възможен надземен или подземен монтаж  

➤  Минимална необходимост от помещение и място  

➤  Висока устойчивост на корозия 

➤ Изцяло от неръждаема стомана( включително и  
шнека) 
 
 

 

   

Принципна скица на HUBER Компактното съоръжение                        Компактно съоръжение с вградено устройство за промиване на пясъка 

 Hydro Duct ROTAMAT® Ro5HD        
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