
 

 

 

 

 

 

 

HUBER 

Промивна преса WAP-liquid 
 

 

 

 
 

Промивна преса за отсята маса за обезводняване на най-фина отсята маса  

– Обезводняване на най-фина отсята маса  

– До 6 м³/ч капацитет за отсята маса 



 

 

 

➤➤➤   Конструкция и функция ➤➤➤   Предимства 

 

 

HUBER Промивната преса WAP® liquid беше 
разработена специално за обезводняване и 
компактиране на предимно течна най-фина отсята 
маса, каквато се получава например при финото 
пресяване с цел предпазване на мембранните 
съоръжения. Подлежащата на третиране отсята маса 
се изпомпва или се разтоварва директно от решетка 
или транспортиращ агрегат напр. воден улей или 
транспортен шнек в захранващия трихтер на 
промивната преса. Свободната вода се отвежда в 
канала през много фината перфорирана ламарина 
през събирателната вана под машината. Един 
стабилен транспортиращ и пресоващ шнек придвижва 
отсятата маса в затворения вертикален щранг, зоната 
на обезводняване и компактиране. Там материалът се 
транспортира по-нататък към зоната на пресоване и 
посредством пресоващия шнек се обезводнява до    
СВ-съдържание от 30-40 %. Отделената от отсятата 
маса богата на въглерод вода от пресоване/отточна 
вода се отвежда в канала. Събирателната вана под 
машината може автоматично да бъде почиствана с 
вода. Компактираната отсята маса накрая се 
разтоварва през конична извеждаща тръба в 
контейнер.  

 

 

Обезводнена най-фина отсята маса с HUBER 
Промивната преса WAP® liquid  

➤  В исоки степени на обезводняване на  
най-фина отсята маса  

➤  До 70 % редукция на обем, тегло и разходи за 
отстраняване  

➤  Индивидуално приспособими за всяко приложение 

➤  Чрез комбинация с включено отпред HUBER 
Барабанно сито LIQUID е  възможно отпадане на 
първичния утаител 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HUBER Промивната преса WAP® liquid  със сменяема 
перфорирана ламарина и размер на кръглите 
отвори от 0.75/1/1.5 мм 

 

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 / 2 – 5.2016 – 5.2014 
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