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Самопочистващата се стъпкова решетка от тип GSMN е предназначена за градски и про-
мишлени пречиствателни станции, които изискват механично сепариране на твърдите 
вещества. Финото филтриране, което се извършва от тази инсталация, позволява сепа-
рирането на хартия, пластмаса и други твърди материали, като намалява крайното коли-
чество на утайката, която подлежи на третиране и забележимо намалява проблемите със 
задръстване на помпите.
GSMN се състои от стоманени лопатки, монтирани една до друга, така че да образуват 
фин филтър. Една от двете лопатки е свързана с рама, която представлява неподвижната 
част от инсталацията, другите движещи се лопатки са свързани една с друга, така че да 
образуват подвижен модул. 
По време на работа, подвижните лопатки се движат в кръг, като предават движението една 
на друга около неподвижните лопатки; по този начин, при всяко преминаване, отложените 
материали по лопатките се повдигат до по-високо стъпало и така, стъпало след стъпало, 
тя достига до горната част на инсталацията и където се изхвърля филтрираният материал. 
Оптималната работа на GSMN се получава при зигзагообразно движение, така че върху 
лопатките на филтъра да се образува хомогенен слой от твърди вещества, който да може 
по-добре да спира мазнините, маслата и пясъка.
Решетката е оборудвана с модули за ограничаване на натоварването с динамометри. По 
заявка може да бъде оборудвана и с табло за управление, което да позволи автоматичното 
задействане и спиране на инсталацията, с помощта на диференциални нивомери или тай-
мери за включване и изключване.
Стандартната конструкция е от неръждаема стомана.

Стъпкова решетка GSMN 

Предимства
—  Фино филтриране

—  Работа на интервали, което подобрява 
степента на филтриране

—  Подходяща за отпадъчни води с висока 
концентрация на твърди вещества

—  Здравина
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Стъпкова решетка GSMN 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GSMN

Широчина на канала (I) m 0,6 ÷ 2,0
Височина на канала (h) m 0,5 ÷ 3,0
Широчина на решетката (I1) m l – 0,18
Височина на разтоварване (h1) m h + 0,45
Габаритна височина (h2) m h1 + 0,9
Наклон (α) º 45
Размер на филтриращите отвори (f) mm 2—3—4—5—6—8—10
Инсталирана мощност kW 1,1 ÷ 3,0
Тегло (*) daN (600 + 550 * h) * l + 500 * 3 / f

(*) Заместете във формулата l и h в m, а f в mm

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
2 3 4 5 6 8 10

GSMN 256 * l1 * h 320 * l1 * h 366 * l1 * h 400 * l1 * h 427 * l1 * h 465 * l1 * h 492 * l1 * h

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициент спрямо широчината на решетката l1 и височината h [в mm]

Легенда:

1 — Неподвижна рама
2 — Подвижна рама 

3 — Стъпкова филтърна система
4 — Мотор-редуктор 
5 — Извод за филтрата 
6 — Табло за управление
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