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     Прецеждане на отпадъчни води за малки и средни притоци 

 

 с интегрирана преса и промивка за отсятата маса 

 за монтаж в канал и в резервоар 

 като опция за инсталация на открито (отопляемо изпълнение) 

 
 

 
 



 
 

 

 

➤➤➤    Задание – Решение 
 

Както на битови пречиствателни станции, така и при 
приложения в промишлеността като първо стъпало на 
третиране е необходимо едно механично пречистване с 
възможно най-голямо отделяне на плаващи и утаечни 
частици. 
 

При него целта е, отчитайки хидравличните съотношения 
да се постигне възможно най-висок ефект на сепарация. 
Експлоатационна сигурност, ефективност както и хигиена са 
важни фактори при едно механично сепариращо 
съоръжение. 
 

HUBER Пресяващият щнек ROTAMAT® Ro9 работи по 
единствена по рода си система, чрез която е възможно да 
се обединят функциите пресяване, промиване, изнасяне, 
компактиране  и обезводняване в едно съоръжение. 
 

В зависимост от големината на процепите или кръглите 
отвори и  машинната големина (диаметър пресяващ кош 
до 700 мм) може да бъде реализиран индивидуално 
съобразен с конкретното приложение производствен 
капацитет. 
 

HUBER Пресяващият щнек ROTAMAT® Ro9 е изработен 
изцяло от неръждаема стомана и байцван в пълна вана. 
 

Монтажът е възможен както в отделен резервоар, така 
също и директно в канала. 

 

           Конструкция и функция: 
HUBER Пресяващият шнек ROTAMAT® Ro9 се монтира 
директно в канал респ.резервоар. Отпадъчната вода 
постъпва в пресяващия барабан през отворената челна 
страна и преминава през ситото с процепи или кръгли 
отвори, при което в зависимост от конкретния отвор се 
отделят намиращите се в нея плаващи и утаечни съставки. 
Чрез облагането на пресяващата повърхност може да се 
постигне допълнителен ефект на филтрация, който 

значително превишава наличните ситови отвори. Когато 
поради облагането на пресяващата повърхност        бъде 
достигнато определено водно ниво пред съоръжението, 
машината се включва. 
 

Почистването на пресяващата повърхност се осъществява от 
стабилни транспортиращи спирали от неръждаема стомана с 
непосредствено допълнително почистване на пресяващата 
повърхност посредством устойчиви на износване четки. 
Същевременно отсятата маса се транспортира в затворения 
вертикален щранг. 
 

Изнасящият шнек транспортира, обезводнява и компак- тира 
напълно капсуловано (без неприятни миризми) отсятата маса 
и я разтоварва в подготвен контейнер респ. в следващо 
транспортно приспособление. 

 

Вашите предимства 
 минимални инвестиционни разходи 
 бърз, безпроблемен монтаж, възможен също  

допълнително 
 осигурено почистване на пресяващата повърхност 

чрез спирали  от    неръждаема   стомана със 
същевременно  допълнително  почистване 
посредством устойчиви на  износване четки 

 конструкция  изцяло  от  неръждаема стомана, по 
този начин  ненадмината издръжливост и без нужда 
от поддръжка 

 капсуловано (без неприятни миризми) съоръжение 
 минимални разходи за елиминиране чрез 

интегрирана  промивка на отсятата маса и преса за 
отсятата маса 

 не е необходима сграда; възможна е устойчива на 
ниски  температури, с отопление инсталация 

 

 
Схематично представяне на HUBER Пресяващият шнек ROTAMAT® Ro9   

 

 
 

 

 

Пресяващ кош от  
 Сито с процепи  ≥ 0,5 мм 

  

     

 

 

 

 Перфорирана ламарина  ≥ 2 мм 



WASTE WATER Solutions 

 

 

➤➤➤   Промивка на отсятата маса като интегрирана  (IRGA)  или 

    като външна (ERGA) система 
 

 

В хода на оптимизация на пречиствателния процес 

промивката на отсятата маса допринася за подобряване 

на съотношението азот/въглерод и помага освен това да 

се спестят значителни разходи. Тук разтворимите съставки 

се отделят от инертните частици, като почти изцяло се 

отмиват фекалните частици и в резултат се получава една 

значителна редукция по тегло. 

 

 

Вградената промивка на отсятата маса (IRGA). Чрез 
принципа ROTAMAT® е възможно, да се интегрира 
промиването на отсята  маса директно в долната зона на  
вертикалния щранг. 

 Оптимално съотношение цена - ефективност 

 Дооборудване възможно без проблеми 

 Минимални  разходи  за  отстраняване 

  Подобрени условия на работа и хигиена 

 Почти цялостно отмиване на фекални частици 

 Тегловно редуциране с около 50 % 

 Ефект на обезводняване до 40 % СВ 
 

 
При външната промивка на отсятата маса (ERGA) 

органичните съставки посредством едно включено отпред 

промиващо приспособление се разтварят  и отмиват. 

 

➤➤➤    HUBER   ROTAMAT
®

 Пресяващ шнек Ro9 XL с удължен пресяващ кош 
 

 

HUBER Пресяващият кош ROTAMAT® Ro9 XL е 

подходящ особено за тесни и  дълбоки  канали. Чрез 

дългия пресяващ кош (диаметър 400 и 500 мм) могат 

без проблеми да бъдат поети големи колебания в 

постъпващия поток при сухо и дъждовно време . 

 

  Удължен пресяващ кош в две машинни дължини 

 Машинна големина 400 и 500 

 За големи колебания в захранването 

 Долно керамично лагеруване неизискващо 
поддръжка  

 
HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9  XL с  долно, неизискващо 

поддръжка керамично лагеруване 

 

➤➤➤HUBER ROTAMAT
®

 Пресяващ шнек Ro9 EC 
 

Тук се касае за един ценово изгоден вариант наHUBER  
Пресяващия шнек ROTAMAT® със следните 
характеристики:  

 Много добро  съотношение цена – ефективност  

 Чрез редуцираната преса за отсята маса не е 
необходима допълнителна промивна вода. 

  Монтажът става директно в канал или резервоар 

 Машинна големина 300 и 500 

 Пресяващ кош от сито с процепи или от  
 перфорирана ламарина 

 

 
   HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® EC в резервоар 



WASTE WATER Solutions 

 

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 / 10 – 5.2016 – 4.2005 

 
HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT®Ro9 

 

➤➤➤    Примери на приложение 
 

   
HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9 в средата на кръгово 

движение 

Изпълнение в резервоар на HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9 

 

 

   

HUBER Пресяващ шнек ROTAMAT® Ro9 като инсталация на 
открито   

Монтаж в канал на HUBERПресяващ  шнек ROTAMAT® Ro9 – машинна 
големина  700 

 

 

 

 

 

 

➤➤➤    Машинни големини 
 

Диаметър пресяващ кош:   300, 400, 500 и 700 мм 

Ъгъл на инсталация:           вариантен до 48° 

Ширина процепи:                   ≥ 0,5 мм 

Диаметър кръгли отвори:   ≥ 2 мм 
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