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➤➤➤ Ситуацията 
В канала с отпадъчни води се транспортират баластра и 
камъни. Тези замърсявания могат да повредят 
намиращите се в шахтата помпи и тогава захранването, 
например на една ПСОВ, е в отпасност. За да е 
възможна перфектна и преди всичко безаварийна 
експлоатация, е необходимо тези примеси да бъдат 
задържани и отстранени. 

 
➤➤➤ Кошовата решетка HUBER S16 
Кошовата решетка HUBER S16 има за задача да  
предотврати запушвания, оплитания и повреди по 
монтираните в шахтата агрегати и да изнесе тези 
замърсители от шахтата. Големината на кошовата 
решетка зависи от постъпващото количество и 
дълбочината на постъпващия канал. 

Замърсяванията, които също плават в канала, сe 
задържат на изход от един решетъчен кош. 
Решетъчният кош е изработен със съответна якост и 
стабилност. Дънната ламарина е перфорирана, за да 
обезводни статично задържаната отсята маса. 

Когато бъде задържано определено количество 
замърсявания, решетъчният кош се вдига нагоре с 
помощта на един електротелфер. Вертикалното 
движение се осигурява от стабилни водещи и носещи 
щини. Тези водещи шини в горната си част са 
оформени кръгообразно, така че да може да се 
извърши едно отчасти автоматично изпразване.  

Изпразването става в подготвен контейнер. Когато 
отсятата маса в решетъчния кош се транспортира нагоре, 
трябва да е гарантирано, че се задържат замърсявания, 
които биха могли да застрашат функционирането на 
инсталираните в шахтата помпи. За това се грижи една 
водена по направляващи ролки падаща решетка, която 
задържа замърсяванията по време на движението 
нагоре-надолу на решетъчния кош.  
 
Управлението става на ръка или по желание с 
управление. 

➤  Предпазване от запушвания / оплитания и повреди  

➤  Бързо и лесно дооборудване в съществуващи  
строителни конструкции  

➤  Стабилна, сигурна и функционална. 
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