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Флотатор DAF

Флотаторът тип DAF се състои от цялостна система за насищане със сгъстен въздух, раз-
ширителни фунии за пад на налягането, чиито брой зависи от размерите на резервоара, 
флотационен резервоар, прегради, преливници и канали за прехвърляне на очистената 
вода, система за извличане на плаващия материал и табло за управление на цялото обо-
рудване. Моделите с малки размери (DAF 24, DAF 32, DAF 45 и DAF 61) имат радиален 
флотационен резервоар, само една централна фуния за пълнене/разширение, а дъното на 
резервоара е с форма на пресечен конус, за да може да пренася утаения материал към 
средата и след това да го елиминира през тръбопровода. Системата за извличане на пла-
ващия материал се състои от фиксирана решетка, комплект повърхностни утайкочистачи, 
които, благодарение на мощния мотор-редуктор, се движат в кръг и събират/елиминират 
флоталиралия материал. По-големите модели, от своя страна, имат правоъгълен флота-
ционен резервоар, няколко фунии за пълнене/разширение и дъно с няколко самосвалящи 
се контейнера за разтоварване на утайката. В този случай, системата за извличане на 
плаващия материал е оборудвана с верижен повърхностен утайкочистач. 
Тази система позволява работа с флотационни резервоари с всякакъв капацитет. Резерво-
арът може да бъде както с метална, така и с бетонна конструкция.
Плаващите частици, включително маслата и мазнините, се събират на повърхността на 
резервоара, над решетката, където се изгребват с помощта на утайкочистача. Третираната 
вода се отвежда с помощта на преливници и канали.
И в двата модела системата за флотация е оборудвана с разходомери, които да измерват 
и контролират потока от вода и въздух, а също и с електрически помпи, оборудвани с кла-
пани, които осъществяват рециркулацията на част от пречистената вода. Преминаването 
на водата от по-малко към по-голямо сечение води до формирането на мехурчета със съ-
ответния размер. Твърде големите по размер мехури ще предизвикат накъсването на фло-
кулите, докато твърде малки мехури ще намалят ефективността на флотацията. Размерът 
на последните се контролира чрез дебита на рециркулата и количеството подаван въздух.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При желание е възможно да се изпъл-
ни и конструкция от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Богат набор от размери, подходящи за 

всякакви изисквания

—  Оптимална флотация на отпадъчните 
води при ниска консумация на енергия

—  Размер на мехурите, който е подходящ 
за флотацията

—  Системата е окомплектована с всички 
необходими принадлежности за работа

—  Винаги ефективно отделяне на твърдите 
вещества от течностите

Легенда
Линия за третиране 
на отпадъчна вода
Сгъстен въздух
Линия за поддръжка

Изход за пречистената 
вода

Вход за флокулант

Въздух
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

DAF

Модел DAF 24 DAF 32 DAF 45 DAF 61 DAF xx
Диаметър (d) m 2,4 3,2 4,5 6,1 //
Дължина на резервоара (L) m // 5 ÷ 50
Широчина на резервоара (l) m // 3 ÷ 10
Височина (h) m 3,2 3,2 3,5 4,8 2 ÷ 5
Височина (h1) m 2,0 2,0 2,0 2,0 //
Обем на разервоара m3 10,9 19,3 39,8 85,7 30 ÷ 2500
Дебит на входящия поток m3/h 32 57 112 206 150 ÷ 3000
Скорост на флотация m/h 4,5 ÷ 8,0
Маса на стоманени части (*)  daN 1750 2000 3000 4600 //
Работна маса kN 126,5 213 428 903 //
Електрозахранване kW 6 6 6 10 10 ÷ 85
Намаление на ХПК % ≥ 70

(*) Маса отнасяща се само до флотационния басейн, относителни данни.

Флотатор DAF

Легенда

1 — Вход за вода след флокулация
2 — Флотационна камера
3 — Изход за флотирали вещества 
4 —  Система за събиране на плаващите 

материали
5 — Изход за утаени вещества
6 — Изход за обработена вода
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Утайкочистач (r) с периферно задвижване и смукателна система PRATP 

Утайкочистачът (r) с периферно задвижване и смукателна система от тип PRATP се харак-
теризира с това, че системата за извличане на утайката използва всмукателен механизъм 
и се предпочита за ПСОВ с голямо утайково натоварване. Тя се състои от подвижен мостик, 
която се използва и като пасарелка, която е дълга 1 + ⅓ от радиуса на утаителя, модул с 
обръщателен кръг, централна преграда, задвижваща количка, комплект от утайкочистачи 
с лопатки, подходяща смукателна система за утайката с резервоар за извличане и сифон, 
контейнер за пяната, лопатка за изгребването �, периферен дефлектор и преливен жлеб.
Модулът с обръщателния кръг е поставен в средата на резервоара, а вместо това зад-
вижващата количка и задвижките са разположени в периферията. Входът за отпадъчните 
води е в средата, потокът се отклонява съответно от преградата на дефлектора, за да се 
оптимизира отлагането на утайката, която се отлага по дъното и се събира от лопатката 
на утайкочистача, всмуква се от специалната система и се пренася до резервоара, пред-
назначен за събирането �. От тук, утайката се извлича от смукателния сифон, който се 
задейства от електрически аспиратор. 
Електрическият ежектор има единствената функция да задейства сифона, като след това 
функционирането продължава автономно, до прекъсване на сифонния ефект.
Функцията на лопатката за изгребване и на контейнера за мръсната пяна е да премахне 
всички плаващи материали, които не са се утаили, както и всички мазнини и повърхностно-
активни вещества. Защитата от претоварване се изпълнява от електромеханичен прекъс-
вач за ограничаване на въртящия момент.
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана; при желание се 
изпълнява и конструкция от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с дължина равна на 

1 + ⅓ от радиуса на утаителя

—  Система за извличане на утайката чрез 
всмукване

—  Извличане на утайката без консумация 
на енергия благодарение на сифонната 
система

—  Висока якост на въртящия се мост

—  Минимална консумация на енергия

—  Едновременно елиминиране на отложе-
ната утайка и на плаващите материали
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Утайкочистач (r) с периферно задвижване и смукателна система PRATP 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRATP

Диаметър на резервоара (d) m 10 12 16 18 24 26 28 30 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 2,0 2,2 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Обем на резервоара m3 160 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 2,8
Електрозахранване kW 0,18  ÷  1,1 0,37 ÷ 1,1 0,37 ÷ 1,5 0,55  ÷  2,2
Маса на стоманените части kN 24 28 35 40 62 68 74 80 104 128 147 187 223 251

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Канал за очистената вода
3 — Подвижен мост
4 — Обръщателен кръг
5 — Задвижваща количка
6 — Мотор-редуктор
7 — Лопатка на утайкочистача
8 — Изгребваща лопатка
9 — Преливен жлеб
10 — Камера за събиране на утайка
11 — Табло за управление
12 — Тръби за всмукване на утайката
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Утайкочистачът (2г) с периферно задвижване и смукателна система тип PRATPD се из-
ползва, ако се налага употребата на утайкочистачи и система за извличане на утайката 
по целия диаметър на утаечния резервоар, а системата за извличане на утайката е от 
смукателен тип. Този тип калочистачи  се препоръчва за води с голямо утайково натовар-
ване. Той се състои от подвижен мостик с две рамена, който може да се използва и като 
пешеходна алея, модул с обръщателен кръг, централна преграда, две задвижващи колич-
ки, поставени диаметрално, комплект утайкочистачи с лопатки за събиране на утайката, 
подходяща система за всмукване на утайката с резервоар за събирането �, сифон, кон-
тейнер за мръсната пяна, лопатки за изгребването �, периферни отклонителни прегради 
и преливни жлебове. 
Модулът с обръщателния кръг се поставя в средата на резервоара, като задвижващите 
колички и задвижките са разположени в периферията. Входът за отпадъчните води е раз-
положен в средата, като потока се отклонява съответно от дефлекторите, за да се оптими-
зира отлагането на утайката, която се отлага по дъното и се събира от лопатката на утай-
кочистача, смуква се от специалната система и се пренася до резервоара, предназначен 
за събирането �. Оттук утайката се извлича от смукателния сифон, който се задейства от 
електрически аспиратор. Електрическият ежектор има единствената функция да задейства 
сифона, като след това функционирането продължава автономно, до прекъсване на си-
фонния ефект.
Функцията на лопатката за изгребване и на контейнера за мръсната пяна е да премахне 
всички плаващи материали, които не са се утаили, както и всички мазнини и повърхностно-
активни вещества. Защитата от претоварване се изпълнява от електромеханичен прекъс-
вач за ограничаване на въртящия момент.
Стандартната конструкция е от горещо галванизирана въглеродна стомана; при желание 
се изпълнява и конструкция от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с дължина равна на 

диаметъра на утаителя

—  Система за извличане на утайката чрез 
всмукване

—  Извличане на утайката без консумация 
на енергия благодарение на сифонната 
система

—  Висока якост на въртящия се мост

—  Минимална консумация на енергия

—  Едновременно елиминиране на отложе-
ната утайка и на плаващите материали

Утайкочистач (2r) с периферно задвижване и смукателна система PRATPD 
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Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Извод за пречистената вода
4 — Извод за мазнините и мръсната пяна
5 — Подвижен мост
6 — Обръщателен кръг
7 — Задвижваща количка
8 — Редукторен мотор
9 — Контейнер за мръсна пяна

10 — Лопатка на утайкочистача
11 — Изгребваща лопатка
12 — Процеп
13 — Преливен жлеб
14 — Периферен дефлектор
15 — Камера за събиране на утайката
16 — Телескопични клапани
17 — Всмукателен вентилатор на сифона
18 — Сифон
19 — Табло за управление
20 — Тръби за всмукване на утайката

Утайкочистач (2r) с периферно задвижване и смукателна система PRATPD 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRATPD

Диаметър на резервоара (d) m 10 12 16 18 24 26 28 30 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 2,0 2,2 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. обем на резервоара m3 160 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 2,8
Електрозахранване kW 0,18x2 ÷ 1,1 0,37x2 ÷ 1,1 0,37x2 ÷ 1,5 0,55x2 ÷ 2,2
Маса на стоманени части kN 30 36 43 50 78 85 93 101 132 163 188 242 287 321
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Утайкочистачът за радиален утаител с аксиално задвижване от тип PRCC се състои от 
роторен модул с централно задвижване оборудвано с мотор-редуктор. Стандартното из-
пълнение е оборудвано със система с утайкочистачи на дъното с две рамена, на които са 
закрепени лопатките (четири рамена, при желание), централен дефлекторен цилиндър и 
периферен преливник. Модулът за управление се намира в средата. Той включва електри-
чески мотор с многостъпален редуктор. Ако диаметрите са равни или по-големи от 20 m, се 
монтира и въртяша се опора със закалени и темперирани зъби със съответния размер.
Защитата от претоварване се осъществява от електронен прекъсвач ограничаващ въртя-
щия момент за диаметри до 20 m, а що се отнася до диаметри равни на или над 20 m, 
при тях се инсталира прекъсвач за ограничаване на въртящия момент с настройващ се 
динамометър, заедно с алармена сигнализация. Входът за отпадъчните води се намира 
в средата, потокът се отклонява надолу от дефлекторния цилиндър, за да се оптимизира 
утаяването. Лопатките на утайкочистача премахват утайката, която се е отложила върху 
полегатото дъно на резервоара и я събира в централната канавка, откъдето тя се всмуква. 
Пречистената вода се извежда с помощта на преливника. Този вид утайкочистач съчета-
ва функционалността на по-големите утаечни резервоари с предимствата на централното 
задвижване. Утайкочистачът и всички движещи се части на моста се опират и се задвижват 
само от централния модул. 
По този начин, обемът на утаечния резервоар, в който липсват всякакви движещи се части 
дава възможност, например, да се инсталират ламелни пакети във вътрешността му; освен 
това, така се избягва работата по поддръжката на стените на утаителя, която е необходима 
при периферното придвижване на задвижващите колички. При заявка е възможно да се 
произведе система за извличане и елиминиране на плаващите материали, включваща по-
върхностни утайкочистачи, периферен дефлеткор и контейнер за мръсна пяна. Възможно 
е също и да се поръча пешеходна алея за инспектиране на централния модул, стандартно-
то изпълнение е диаметрално за диаметри до 20 m и радиално за диаметри равни на или 
по-големи от 20 m.
Възможно е също и да се поръча тип PRCCA, чиято система за извличане на утайките е от 
смукателен тип, която се препоръчва особено при високи скорости на потока на утайката. 
Опората на системата за всмукване на утайката също е в средата.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При желание са възможни и конструк-
ции от неръждаема стомана и алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с централно задвижва-

не, изцяло висяща, също и при утаители 
с голям диаметър (до 60 m)

—  Без движещи се механични части във въ-
трешността на утаителя

—  По-лесна поддръжка на резервоара от 
подсилен бетон

—  Система за извличане на утайката с 
утайкочистачи (PRCC) или от смукате-
лен тип (PRCCA)

—  Минимална консумация на енергия

—  Възможност за едновременно премах-
ване на отложената утайка и плаващите 
материали

Утайкочистач за радиален утаител с аксиално задвижване PRCC
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Утайкочистач за радиален утаител с аксиално задвижване PRCC

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRCC

Диаметър на резервоара (d) m 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. обем на резервоара m3 25 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,4 ÷ 1,8
Електрозахранване kW 0,18 0,25 0,35 0,55 0,75 1,1 1,5
Маса на стоманените части (*) kN 9 11 13 15 23 30 54 70 80 101 116 132 145 187 200
Маса на стоманените части (**) kN 15 18 22 33 46 65 79 102 116 146 168 192 210 272 294

(*) Маса при басейн с бетонна пешеходна алея.
(**) Маса при басейн със стоманена пешеходна алея.

Легенда

1 — Мотор-редуктор
2 — Задвижка
3 — Централен вал
4 — Лопата на утайкочистача
5 — Цилиндър за пълнене
6 — Преливен жлеб
7 — Вход за водата
8 — Извод за пречистена вода
9 — Извод за утайка
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Комбинираният утаител-флокулатор с турбино аксиално задвижване и флокулационна 
камера тип PRCCC1 се състои от роторен модул с аксиално задвижване, който включва 
мотор-редуктор и въртяща се опора, високоефективна турбина, система за изгребване от 
дъното, която е оборудвана с две рамена държащи лопатите, централен дефлекторен ци-
линдър, който определя границата между смесителното и флокулационното отделение, 
както и периферен преливник. Модулите за управление и задвижване са разположени в 
средата. 
Той включва електрически мотор, редукторен модул за многократна употреба от коаксиа-
лен и/или блуждаещ тип с обръщателен кръг, който има закалени и темперирани зъби със 
съответния размер. Защитата от претоварване се осъществява от електронен прекъсвач с 
ограничител на въртящия момент за диаметри до 20 m, а що се отнася до диаметри, които 
са равни или по-големи от 20 m, там се налага инсталирането на ограничител на въртящия 
момент с настройващ се динамометър и алармена инсталация. Мотор-редукторът, който 
задвижва турбината се намира в средата на обръщателния кръг и, тъй като има променя-
ща се скорост смесването на коагулантите се оптимизира, а утаяването на леките утайки 
се улеснява. Лопатките на утайкочистача премахват отложената утайка от полегатото дъно 
на резервоара и я събират в централната канавка, откъдето тя се всмуква. Очистената 
вода се отвежда с помощта на преливника. Утайкочистачът и всички движещи се части на 
моста са положени и се движат само по лагера на централния обръщателен кръг. 
По този начин, във вътрешността на утаечния резервоар, където няма движещи се части, 
например може да се инсталират ламелни пакети и да се избегне поддръжката на ръба 
на утаителя, която е необходима, ако мостът е от типа с периферно задвижване, в срав-
нение със задвижващите колички. При желание е възможно да се произведе система за 
извличане и елиминиране на плаващите материали, която да включва повърхностни утай-
кочистачи, периферен дефлектор и контейнер за мръсна пяна. Възможно е също и да се 
поръча поставянето на пасарелка за инспектиране на централния модул, като стандартно-
то изпълнение е диаметрално при диаметър до 20 m, и радиално при диаметри равни или 
по-големи от 20 m.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При желание, конструкцията може да 
се произведе и от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с аксиално задвижва-

не, изцяло висяща, също и при утаители 
с големи диаметри (до 60 m)

—  Без движещи се механични части във въ-
трешността на утаителя

—  По-малка поддръжка на подсиления бе-
тонен резервоар

—  Турбина с висока хидравлична ефектив-
ност

—  Минимална консумация на енергия.
—  Възможност за едновременно премахва-

не на отложената утайка и на плаващите 
материали

Комбиниран утаител-флокулатор (2r) с аксиално задвижване, 
миксер – агитатор и флокулационна камера PRCCC1
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Комбиниран утаител-флокулатор (2r) с аксиално задвижване, 
миксер – агитатор и флокулационна камера PRCCC1

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRCCC1

Диаметър на резервоара (d) m 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. Обем на резервоара m3 25 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,8
Електрозахранване kW 0,18 0,25 0,35 0,55 0,75 1,1 1,5
Мощност на турбината kW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,5 3 3 3 4 4 7,5 7,5 7,5 11
Маса на стоманените части (*) kN 16 18 23 31 42 61 88 126 144 188 199 235 273 307 338
Маса на стоманените части (**) kN 22 25 32 49 65 96 113 158 180 233 251 295 338 392 432

(*) Маса при басейн с бетонна пасарелка.
(**) Маса при басейн със стоманена пасарелка.

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Пето колело
4 — Лопатка на утайкочистача 

5 — Канавка за лопатката на утайкочистача 
6 — Флокулационна камера
7 — Преливен жлеб
8 — Турбинен мотор-редуктор
9 — Мотор-редуктор на утайкочистача
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Утайкочистачът с периферно задвижване за радиални утаители от тип PRTP се състои от 
подвижен мостик, който се използва като пешеходна алея, модул с обръщателен кръг, цен-
трален дефлектор, задвижваща количка, задвижващ модул, контейнер за мръсната пяна, 
лопатка за изгребване, комплект лопатки на утайкочистачите, периферен дефлектор и пре-
ливник. Модулът с обръщателния кръг е монтиран в средата на резервоара и е оборудван 
с аксиални лагери и разпределителен контактен пръстен с двойна четка. Задвижващата 
количка и модулът за управление се намират в периферията на пешеходната алея. 
Входът за отпадъчните води се намира в центъра, но потокът му се отклонява от дефлек-
тора, за да се оптимизира утаяването. Отложената утайка се събира и се отвежда към 
средата на резервоара от утайкочистачите. Изгребващата лопатка и функцията за само-
разтоварване имат за цел да премахнат всякакви плаващи материали и вещества като 
масла и повърхностно-активни вещества. Защитата от претоварване може да се изпъл-
нява от електромеханичен прекъсвач с ограничител на въртящия момент, който трябва 
да се настрои съответно, и е оборудван с алармени сигнали, които да се визуализират на 
таблото за управление. Стандартното изпълнение включва ферма с дължина равна на 
радиуса на утаителя, но при заявка, може да се достави и вариант с дължина равна на 
1 + ⅓ от радиуса на утаителя. 
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При заявка е възможна доставката и 
на конструкции от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с дължина равна на 

радиуса или, при заявка, на 1 + ⅓ от ра-
диуса на утаителя

—  Система за извличане на утайката с 
утайкочистачи

—  Висока якост на въртящия се мост

—  Минимална консумация на енергия

—  Едновременно елиминиране на отложе-
ната утайка и на плаващите материали

Утайкочистач с периферно задвижване за радиални утаители PRTP
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Тип Основни характеристики Ед, мярка Данни за размерите

PRTP

Диаметър на резервоара (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18 0,37 0,55
Маса на стоманените части kN 13 22 25 30 33 49 56 60 70 75 86 98 107 139 151

Утайкочистач с периферно задвижване за радиални утаители PRTP

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Извод за пречистената вода
4 — Извод за масла и мръсна пяна
5 — Подвижен мост
6 — Обръщателен кръг
7 — Задвижваща количка

8 — Мотор-редуктор
9 — Контейнер за мръсна пяна
10 — Лопатка за събиране на утайката
11 — Изгребваща лопатка
12 — Централен дефлектор
13 — Преливен жлеб
14 — Периферен дефлектор
15 — Камера за събиране на утайката
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Диаметралният утайкочистач с периферно задвижване за кръгообразни утаители тип 
PRTPD се състои от двойка подвижни мостици, които могат да се използват и като пеше-
ходни алеи, модул с обръщателен кръг, централен дефлектор, две задвижващи колички, 
двигателен модул за всяка количка, контейнер за мръсната пяна, диаметрална двойка из-
гребващи лопатки, диаметрално разположена двойка лопатки на утайкочистачите, пери-
ферен дефлектор и преливник. Модулът на обръщателния кръг е поставен в средата на 
резервоара и е оборудван с аксиални лагери и разпределителен колекторен пръстен с 
двойна четка. Тяговите колички и съответните модули за управление са разположени в 
периферията на пешеходната алея. Входът за отходните води се намира в центъра, но по-
токът се отклонява от дефлектора, за да се оптимизира утаяването. Отложената утайка се 
събира и се пренася от утайкочистача до средата на резервоара. Изгребващите лопатки и 
контейнерът за мръсната пяна имат функцията да премахват всякакви възможни плаващи 
материали и вещества като мазнини и повърхностно-активни вещества.  
Защитата от претоварване се осъществява от електромеханични прекъсвачи с ограничи-
тел на въртящия момент, със съответните настройки, оборудвани с алармена сигнализа-
ция, която да се визуализира на таблото за управление. 
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. Възможно е изпълнение при поръчка 
и на конструкции от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с дължина равна на 

диаметъра на утаителя

—  Система за извличане на утайката с 
утайкочистачи

—  Висока надеждност на въртящия се 
мост

—  Минимална консумация на енергия

—  Едновременно елиминиране на отложе-
ната утайка и на плаващите материали

Диаметрален утайкочистач с периферно задвижване 
за кръгообразни утаители PRTPD 
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRTPD

Размер на резервоара  (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18x2 0,37x2 0,55x2
Маса на стоманените части kN 17 30 34 40 45 68 79 84 101 108 125 142 155 207 223

Диаметрален утайкочистач с периферно задвижване 
за кръгообразни утаители PRTPD 

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Извод за мазнини и мръсна пяна
4 — Подвижен мост
5 — Обръщателен кръг
6 — Задвижваща количка

7 — Мотор-редуктор 
8 — Контейнер за мръсна пяна
9 — Лопатка на утайкочистача
10 — Изгребваща лопатка
11 — Централен дефлектор
12 — Преливен жлеб
13 — Периферен дефлектор
14 — Извод за пречистена вода
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Комбинираният утаител-флокулатор с периферно турбинно задвижване тип PRTPC1 се ин-
сталира в средни и големи пречиствателни станции и се състои от подвижен мостик, който 
се използва и за пешеходна алея, странична задвижваща количка, модул за управление, 
мотор-редуктор мотор, модул с обръщателен кръг, централен цилиндър, който определя 
границите на отделението за флокулация, турбина с лопатки с ексклузивен аеродинами-
чен профил, логаритмичен дънен утайкочистач с хидродинамична лопата, контейнер за 
мръсната пяна, изгребваща лопата, периферен дефлектор и преливен жлеб. Модулът за 
управление, който е поставен в периферията, задвижва пешеходните алеи около централ-
ната ос, в съответствие с която ще бъде инсталирана турбината с обръщателния кръг. 
Наличието на подходяща зона за рециклиране в средата и на отделение за флокулация 
дава възможност за извършване на адекватна коагулация и флокулация на водата, с което 
приключва очистването в най-външната част. 
Лопатките на утайкочистача премахват отложената утайка по полегатото дъно на резерво-
ара и я събират в пръстеновидната канавка, откъдето тя се премахва. Системата, която 
се състои от изгребваща лопата, отклонителни прегради и контейнер за мръсната пяна, 
позволява да се премахнат всички плаващи материали. 
Освен това е възможно да се поръча и вариантът PRTPCD1, чиито мост е от диаметрален 
тип и затова се управлява от две колички, разположени в диаметрално противоположно 
положение. Той е оборудван с двойно дъно и повърхностен утайкочистач. 
Защитата от претоварване се изпълнява от прекъсвач с динамометър и ограничител на 
въртящия момент, със съответните настройки, оборудван с алармена сигнализация, която 
да се визуализира на таблото за управление.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана, защитена чрез гореща галванизация; 
при желание са възможни и конструкции от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Турбина с висока хидравлична ефектив-

ност

—  Предварително изработена камера за 
флокулация

—  Опростяване на строителните дейности

Комбиниран утаител-флокулатор с периферно задвижване и аксиален 
миксер-агитатор тип PRTPC1
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Комбиниран утаител-флокулатор с периферно задвижване и аксиален 
миксер-агитатор тип PRTPC1

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 —  Извод за маслата и мръсната пяна
4 — Подвижен мост
5 — Обръщателен кръг
6 — Задвижваща количка
7 — Редукторен мотор
8 — Контейнер за мръсна пяна
9 —  Лопатка за събиране на утайката
10 —  Канавка на лопатката за събиране на 

утайката
11 — Лопатка за изгребване
12 — Камера за флокулация
13 — Преливен жлеб
14 — Периферен дефлектор

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размер

PRTPD1

Диаметър на резервоара (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Максимален обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18x2 0,37x2 0,55x2
Маса на стоманените части kN 31 58 78 90 94 135 152 183 194 210 244 271 316 369 411
Електрозахранване на турбината kW 0,5 0,5 0,7 1,5 1,5 3 3 3 4 4 4 7,5 7,5 7,5 11

Тип Основни характеристики Ед, мярка Данни за размер

PRTPC1

Диаметър на резервоара (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Максимален обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18 0,37 0,55
Маса на стоманените части kN 31 58 78 90 94 135 152 183 194 210 244 271 316 369 411
Електрозахранване на турбината kW 0,5 0,5 0,7 1,5 1,5 3 3 3 4 4 4 7,5 7,5 7,5 11
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Комбинираният утаител-флокулатор с двоен смесител и периферно задвижване от тип 
PRTPC2 се инсталира в средни и големи пречиствателни станции и се състои от подвижен 
мостик, който може да се използва като пешеходна алея, странична задвижваща количка, 
модул за управление, мотор-редуктор, модул с обръщателен кръг, централен цилиндър, 
който разделя отделенията за смесване и за флокулация, два електрически смесителя от 
портален тип (три електрически смесителя при PRTPC3), лопатка на утайкочистача с лога-
ритмичен профил, контейнер за мръсната пяна, изгребваща лопатка, периферен дефлек-
тор и преливен жлеб. Модулът за управление, който е монтиран в периферията, задвижва 
пешеходната алея около централната линия на резервоара, по същата ос, по която е мон-
тиран модулът с обръщателния кръг. Що се отнася до тип PRTPC2, двата електрически 
смесителя са инсталирани в централното отделение, в диаметрално противоположно по-
ложение на средата на резервоара. При тип PRTPC3 смесителите се инсталират в цен-
тралното отделение, като два от тях се поставят перпендикулярно на оста на пешеходната 
алея, а третият — по оста, срещу другите два. Лопатките на утайкочистачите премахват 
отложената утайка по полегатото дъно на резервоара и я събират в пръстеновидната ка-
навка, монтирана в средата на резервоара, откъдето утайката се премахва. Системата, 
която включва изгребваща лопатка, отклонителни прегради и контейнер за мръсната пяна, 
дава възможност да се премахват всички плаващи материали. 
Също така, може да се достави и тип PRTPCD2, който има диаметрален мост и затова се 
управлява от две колички монтирани в периферията му. Той включва двойно дъно и систе-
ма с повърхностни утайкочистачи.
Защитата срещу претоварване може да се изпълнява с помощта на прекъсвач с динамо-
метър и ограничител на въртящия момент, оборудван с алармена сигнализация, която се 
визуализира на таблото за управление. 
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана, която е защитена с горещо галванизи-
ране; при заявка е възможна конструкция от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Електрически смесител тип портален за 

по-ефективна флокулация

—  Предварително произведена камера за 
флокулация

—  Опростяване на строителните дейности

Комбиниран утаител-флокулатор с двоен смесител 
и периферно задвижване тип PRTPC2 
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Комбиниран утаител-флокулатор с двоен смесител 
и периферно задвижване тип PRTPC2 

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Извод за мазнините и мръсната пяна
4 — Подвижен мост
5 — Обръщателен кръг
6 — Задвижваща количка
7 — Задвижка
8 — Контейнер за мръсната пяна
9 — Лопатка на утайкочистача
10 — Канавка на лопатката на утайкочистача
11 — Изгребваща лопатка
12 — Камера за флокулация
13 — Преливен жлеб
14 — Периферен дефлектор
15 — Електрически портален смесител

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размер

PRTPC2

Диаметър на резервоара (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Максимален обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18 0,37 0,55
Маса на стоманените части kN 31 58 78 90 94 135 152 183 194 210 244 271 316 369 411
Електрозахранване на турбината kW 0,37x2 0,75x2 1,5x2 2,2x2 4,0x2 5,5x2

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размер

PRTPD2

Диаметър на резервоара (d) m 6 10 12 16 18 24 28 30 32 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Максимален обем на резервоара m3 50 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,9 ÷ 3,3
Електрозахранване kW 0,18x2 0,37x2 0,55x2
Маса на стоманените части kN 34 62 82 73 98 139 156 187 198 216 255 285 332 407 453
Електрозахранване на турбината kW 0,37x2 0,75x2 1,5x2 2,2x2 4,0x2 5,5x2
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Хоризонтален утайкочистач за правоъгълни утаители тип PRVR се състои от подвижен 
мостик, който може да се използва като пешеходна алея, две странични плъзгащи се ко-
лички, шарнирна система за почистване на утайката и преливане на мръсната пяна, мотор-
редуктор задвижващ страничните колички, задвижващ модул за съчленената система за 
почистване на дъното от утайката и табло за управление. Мотор-редукторът и задвижва-
щия модул са монтирани спрямо централната ос на моста. Входът за водата се намира на 
една от късите страни на резервоара. При придвижването си навън, утайката се изгребва 
от дъното от утайкочистача в посока обратна на хоризонталната компонента на скоростта 
на утаяване. Плаващите материали се събират от повърхностния утайкочистач на един 
или два етапа. Таблото за управление е разположено на моста и е оборудвано с уреди за 
автоматично и ръчно управление. Защитата срещу претоварване се извършва от контрол-
на система, която периодично следи за работния цикъл на моста. 
В стандартното изпълнение мостът се придвижва по колела с плътни гуми, а захранването 
се осигурява от кабел с гирляндно окачване; при желание, системата за постъпателно дви-
жение може да се изпълни и върху релси с колела от въглеродна стомана.
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана, като при заявка 
може да се достави конструкция от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик (движение напред и 

назад)

—  Система за премахване на утайката с 
утайкочистач

—  Минимална консумация на енергия

—  Опростяване на строителните дейности

Хоризонтален утайкочистач за правоъгълни утаители PRVR
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Хоризонтален утайкочистач за правоъгълни утаители PRVR

Легенда

1 — Подвижен мост
2 — Странична количка
3 — Резервоар
4 — Лопатка на утайкочистача
5 — Изгребваща лопатка
6 — Задвижващ мотор-редуктор 
7 — Мотор-редуктор на утайкочистачите

Тип Основни характеристики Ед. мярка. Данни за размерите

PRVR

Широчина на резервоара (I) m 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12
Дължина на резервоара (L) m 10 ÷ 50
Височина на резервоара (h) m 2 ÷ 5
Обем на резервоара m3 60 ÷ 3000
Скорост на придвижване m/min 1,0 ÷ 2,5
Маса на стоманените части kN 16 17 19 24 29 34 39 43 48 53 58
Електрозахранване kW 0,43 0,43 0,73 0,73 0,8 0,92 0,92 1,1 1,1 1,3 1,3



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Хоризонталният аспиратор за утайка за правоъгълни утаители от тип PRVA е добра алтер-
натива на тип PRVR с утайкочистач и е особено препоръчителен за вода с голямо количе-
ство утайки и плаващи материали. Мостът се състои от подвижен мостик, който се използ-
ва като пешеходна алея, две странични плъзгащи се колички, система за премахване на 
утайката и система с повърхностни утайкочистачи за премахване на мръсната пяна, мотор-
редуктор за задвижване на страничните колички, модул за управление на съчленената 
система за почистване и изгребване на дъното с лопатки, и табло за управление. Мотор-
редукторът и таблото за управление са монтирани спрямо централната линия на моста. 
Водата постъпва от една от по-късите страни на резервоара. Системата за премахване 
на утайката е от сифонен тип и се задвижва директно от моста (мостикът). Стандартната 
версия включва аспиратора за задействане на сифона, клапани, тръбопровод, електромаг-
нитни клапани и допълнителни материали. При заявка, системата за смукване на утайката 
може да се оборудва с потопяема помпа или с въздуходувка. Плаващите материали се 
събират от повърхностния утайкочистач на един или на два етапа. Таблото за управление 
се намира на моста и е оборудвано с уреди за ръчен и автоматичен контрол. Защитата от 
претоварване се извършва с помощта на система за контрол, която периодично следи за 
работния цикъл на моста. 
При стандартното изпълнение, мостът се плъзга по колела покрити с плътни гуми, а за-
хранването се осигурява от кабел с гирляндно окачване; при желание, системата за постъ-
пателно придвижване може да се изпълни върху релси с колела от въглеродна стомана.
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана; при заявка е въз-
можно конструкцията да се направи и от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик (движение напред и 

назад)
—  Система за премахване на утайката от 

смукателен тип
—  Извличане на утайката без консумация 

на енергия благодарение на сифонната 
система

—  Минимална консумация на енергия

—  Опростяване на строителните дейности

Хоризонтален утайкочистач за правоъгълни утаители 
със смукателна уредба PRVA 
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Хоризонтален утайкочистач за правоъгълни утаители 
със смукателна уредба PRVA 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRVA

Широчина на резервоара (I) m 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12
Дължина на резервоара (L) m 10 ÷ 50
Височина на резервоара (h) m 2 ÷ 5
Обем на резервоара m3 60 ÷ 3000
Скорост на придвижване m/min 1,0 ÷ 2,5
Маса на стоманените части kN 20 21 23 29 34 39 45 49 54 60 65
Електрозахранване на моста kW 0,43 0,43 0,73 0,73 0,8 0,92 0,92 1,1 1,1 1,3 1,3
Ел. захранване на смукателния 
вентилатор на сифона

kW 0,55 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5

Легенда

1 — Подвижен мост
2 — Странична количка
3 — Резервоар
4 — Тръбопровод за изсмукване на утайката
5 — Изгребваща лопатка
6 — Мотор-редуктор за подвижния мост
7 — Сифонна смукателна система
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Верижният утайкочистач от тип RC обикновено се използва за правоъгълни резервоари 
и има специфичната функция да транспортира утайката, която се събира на дъното му в 
страничен самосвалящ контейнер и да почиства водната повърхност от всякакви плаващи 
вещества, като ги транспортира до страничен канал.
Верижният утайкочистач се състои от мотор-редуктор, задвижващ вал разположен на са-
мия край на резервоара с две плоски зъбни колела в двата си края, две задвижващи ве-
риги, три или повече свободни вала със зъбни колела, изгребваща лопата, монтирана за 
теглещата я верига, която е произведена от пресована формована ламарина и оборудвана 
с настройващ се гумен накрайник.
Движението на мотор-редуктора се предава към вала, който, с помощта на двете стра-
нични зъбни колела, привежда в действие двете задвижващи вериги. На срещуположната 
страна се намира трансмисионния модул, който служи за опъване на веригата; освен това, 
специални водачи придържат веригата в правилното положение и предотвратяват отклоня-
ването й породено от собственото � тегло или от утайкочистачите. 
Особеността на този утайкочистач се състои в двойната функция на скреперите му; всъщ-
ност, по време на преминаването в по-ниската част, те изтикват утайката в самосвалящия 
се контейнер, а когато преминават в по-високата част — те отвеждат плаващите материали 
в страничния канал. По желание, за по-специални нужди, може да се достави верижен 
утайкочистач, който само почиства дъното на резервоара и е оборудван с два напълно не-
зависими скрепера. Възможно е също и да се съчетаят двата модела по желание и дъното 
и повърхността да се почиства от два напълно независими утайкочистача.   
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. По желание е възможно да се изпълни 
конструкция и от неръждаема стомана, от алуминий или от пластмасов материал.

Предимства
—  Едновременно елиминиране на отложе-

ната утайка и на плаващите материали

—  Лесно управление, което гарантира дъл-
готрайно използване

—  Минимална консумация на енергия

—  Опростяване на строителните дейности

—  Възможност да се покрият резервоарите 
с нисък покрив

Верижен утайкочистач RC



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Верижен утайкочистач RC

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Задвижващ вал
3 — Свободен вал
4 — Верига
5 — Изгребваща лопата

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размера

RC

Дължина на резервоара (L) m 4 ÷ 50
Широчина на резервоара (I) m 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Височина на резервоара (h) m 2 ÷ 5
Обем на резервоара m3 16 ÷ 2500
Скорост на придвижване m/min 0.8 ÷1.2
Маса на стоманените части (*) kN 8 13 21 29 38 47 62 78 97
Електрозахранване kW 0.37 ÷2.2

(*) Теглото се отнася за басейн с дължина, равна на 5*L и височина, равна на 3 m
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Ламелният утаител тип CPL е подходящ за очистване на вода от градски  и промишлени 
инсталации. Той се състои от вход за отходните води и захранващ тръбопровод, ламелна 
система, един или няколко фунии за извличане на утайката, преливник за обработената 
вода и тръбопровод за оттичане. 
Водата, която подлежи на очистване, преминава през захранващия тръбопровод и се раз-
пределя равномерно под ламелата. Разпределителният канал е направен така, че да га-
рантира движение на слоевете по протежение на целия утаител. Материалите, които могат 
да се утаят могат да се отложат в контейнера за извличане на утайката, докато водата 
преминава нагоре през ламелата. Специална тръба позволява извличането на утайката. 
Ламелата се състои от гофрирани плочи, които са поставени една пред друга, имат неу-
трален цвят и са поставени в подсилен стъклопласт, покрит със специален филм TEDLAR, 
защитаващ от стареене, който осигурява висока устойчивост на абразия и предотвратява 
изплуването на стъклопласта. Ламелите са положени върху пресово-огънати плочи и са 
отделени от PVC разделители. В разделителите е поставена съответната подсилваща  ар-
мировка, която позволява на целия пакет да стои здраво свързан. 
Пакетът може да бъде повдиган с помощта на монтираните шарнирни болтове. Този вид 
очистване съчетава практичността на компактната система с функционалността и добрите 
резултати, които се получават при използването на ламелни пакети. Очистването не из-
ползва движещи се механични части, което улеснява поддръжката и удължава живота.
Стандартното изпълнение включва резервоар от въглеродна стомана и опорна конструк-
ция от неръждаема стомана за ламелите. При желание, цялата инсталация може да се 
изпълни от неръждаема стомана.

Предимства
—  Висока ефективност на отделянето на 

твърдите тела от течността

—  Отлична компактност на конструкцията

—  Няма консумация на енергия

—  Липса на движещи се механични части

—  Висока надеждност

Ламелен утаител CPL
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Ламелен утаител CPL

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Ламелен пакет
3 — Контейнер за утайка
4 — Извод за очистена вода
5 — Извод за утайка

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

CPL

Модел 010 020 040 060 080 100 125 150
Обща дължина (l) mm 2200 2200 3700 5200 6700 8200 9700 11 200
Широчина (l1) mm 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200
Обща височина (h) mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Дължина на ламелния пакет (l2) mm 1500 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10 500
Височина на входа за водата (hi) mm 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185
Височина на  извода за водата (ho) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Височина на извода за утайката (h1) mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Диаметър на входа за водата DN 100 100 100 150 150 200 200 250
Диаметър на извода за водата DN 100 100 150 200 200 250 250 300
Номинален дебит на потока m3/h 10 20 40 60 80 100 125 150
Маса празен daN 1200 1600 2300 2900 3500 4000 4600 5000
Маса работещ daN 4700 8600 16 300 23 900 31 500 39 000 46 600 54 000
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Радиален утаител, модел „U-DSN“

Технически характеристики*

Параметър / Модел U-DSN10 U-DSN12 U-DSN15 U-DSN18 U-DSN21 U-DSN24 U-DSN27 U-DSN30

Вътрешен диаметър             D1 [m] 10,5 12 15 18 21 24 27 30

Външен диаметър          D2 [m] 11 13,2 16,2 19,2 22,5 26,5 28,8 31,8

Диаметър на входяща тръба DN [mm] 400 400 500 500 600 700 700 700

Дълбочина                 H [m] 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0

Инсталирана мощност      P [kW] 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
** Възможни модификациии, според особеностите на проекта.
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 „A“ — вход „сурова утайка“ „B“ — изход „избистрена вода“
 „C“ — изход „плуващи“ „D“ — изход „утайка“
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Радиален флокулатор – утаител с ламелен пакет, модел „U-FL“

Технически характеристики*

Параметър / Модел U-FL10 U-FL12 U-FL15 U-FL18 U-FL21 U-FL24 U-FL27 U-FL30

Вътрешен диаметър             D1 [m] 10,5 12 15 18 21 24 27 30

Диаметър на флокулационната камера D2 [m] 4 5 6 7 8 9 10 11

Външен диаметър D3 [m] 11 13,2 16,2 19,2 22,5 26 29 32

Дълбочина на резервоара         H [m] 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0

Инсталирана мощност P [kW] 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
** Възможни модификациии, според особеностите на проекта.
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 „A“ — вход „сурова утайка“ „B“ — изход „избистрена вода“
 „C“ — изход „плуващи“ „D“ — изход „утайка“
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Ламелен сепаратор, тип „LB (1—4)“

Технически характеристики*

Параметър / Тип LB-1 LB-1,6 LB-2,5 LB-4
Утаителна площ [m2] 1 1,65 2,6 3,95
Дебит** [l/s] 0,5—1,5 1—2,2 2—5 2—8
Обем  [m3] 2,6 4 7 9
Тегло [kg] 500 700 955 1320
Работно тегло  [kg] 3100 4700 7955 2220
LC  [mm] 1860 1860 2560 2910
LZ  [mm] 1410 1410 2110 2460
SC  [mm] 1390 1920 1920 2310
SZ [mm] 1570 2110 2110 2500
VC  [mm] 2500 3000 3000 3400

Конструктивни материали:
— резервоар, РP;
— вградени елементи, PP/PSH;
— носеща рама, стомана със защитно покритие.

Свръзване
Фланец / Тип LB-1 LB-1,6 LB-2,5 LB-4
Вход H1 (DN/PN) 80/16 100/16 100/16 150/16
Изход „бистра вода“ H2 (DN/PN) 80/16 100/16 100/16 150/16
Изход „утайка“    H3 (DN/PN) 2 x 50/16 2 x 50/16 2 x 50/16 2 x 50/16
VH1 = VH2 [mm] 2260 2760 2760 3100

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
** Зависи от замърсеността и нейните утаителни способности.
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Ламелен сепаратор, тип  „LB (4—16)“

Технически характеристики*

Параметър / Тип LB-4* LB-6,3 LB-8 LB-10 LB-12 LB-16
Утаителна площ  [m2] 4,2 6,1 8,3 10,5 11,9 15,6
Дебит** [l/s] 2—8 3—12 4—16 5—20 6—24 8—30
Обем [m3] 11,2 15,7 21,2 30 34 42
Тегло [kg] 2790 3400 4230 4750 5000 6800
Работно тегло [kg] 13 990 19 100 25 430 34 750 39 000 48 800
LC [mm] 2910 3910 5110 4710 5150 6 710
LZ [mm] 2130 2750 3950 3930 4370 5930
SC [mm] 2310 2310 2310 3110 3110 3110
SZ [mm] 2550 2550 2550 3330 3330 3330
VC [mm] 3400 3400 3400 3970 3970 3970

Конструктивни материали:
— резервоар, РP;
— вградени елементи, PP/PSH;
— носеща рама, стомана със защитно покритие.

Свръзване
Фланец / Тип LB-4* LB-6,3 LB-8 LB-10 LB-12 LB-16
Вход H1 (DN/PN) 125/16 125/16 150/16 150/16 200/16 200/16
Изход „бистра вода“ H2 (DN/PN) 125/16 150/16 150/16 200/16 200/16 200/16
Изход „утайка“    H3 (DN/PN) 2 x 65/16 4 x 65/16 4 x 65/16 4 x 65/16 4 x 65/16 4 x 65/16
VH1 [mm] 2950 2950 2950 3515 3515 3515
VH2 [mm] 3000 3000 3000 3570 3570 3570
LH3 [mm] 0 1000 2200 1000 1440 3000

* LB-4 е само с един изход за утайката, поради което LH3 = 0.
** Зависи от замърсеността и нейните утаителни способности.
*** Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
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Ламелен сепаратор, тип „LK (1-2,2)“

Технически характеристики*

Параметър / Тип    LK-1 LK-1,6 LK-2,2
Утаителна площ  [m2] 0,96 1,56 2,24
Дебит [l/s] 0,5—1,5 1—2,2 2—4
Обем [m3] 1,4 2,2 3,2
Тегло [kg] 210 280 350
Работно тегло [kg] 1610 2480 3550
LC [mm] 1310 1310 1710
SC [mm] 1090 1590 1710
VC [mm] 1780 1780 1780

Конструктивни материали: 
— резервоар, РP;
— вградени елементи, PP;
— скрепер, стомана със защитно покритие.

 Свръзване
Фланец / Тип LK-1 LK-1,6 LK-2,2
Вход H1 (DN/PN) 40/16 50/16 65/16
Изход „бистра вода“ H2 (DN/PN) 50/16 60/16 80/16
Изход „утайка“    H3 (DN/PN) 32/16 40/16 50/16
VH1 [mm] 1400 1400 1400
VH2 [mm] 1350 1350 1350

* Зависи от замърсеността и нейните утаителни способности.
** Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
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Ламелен сепаратор, тип „LX“

Технически характеристики*

Параметър / Тип LX-1,6 LX-2,5
Утаителна площ [m2] 1,55 2,55
Дебит** [l/s] 1—2,2 2—5
Обем [m3] 3,7 6
Тегло [kg] 500 735
Работно тегло [kg] 4200 6735
Диаметър [mm] 1600 2000 
VC [mm] 3000 3285

Конструктивни материали:
— резервоар, РP;
— вградени елементи, PP/PSH;
— носеща рама, стомана със защитно покритие.

Свръзване
Фланец / Тип LX-1,6 LX-2,5
Вход H1 (DN/PN) 100/16 100/16
Изход „бистра вода“ H2 (DN/PN) 100/16 100/16
Изход „утайка”    H3 (DN/PN) 50/16 50/16
VH1  [mm] 2610 2895
VH2  [mm] 2695 2980

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
** Зависи от замърсеността и нейните утаителни способности.
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