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Безваловата шнекова решетка FCS е подходяща за много приложения, по-специално за 
микро филтрация на материали, утайките и плаващи материали от комунални или про-
мишлени отпадъчни води. Тип FCS се състои от един мултифункционален безвалов шнек 
и филтриращ кош от перфорирана ламарина. Решетката се задвижва от мотор редуктор 
монтиран в горния край на решетката, като осигурява почистването на коша — ситото и 
изнасяне на задържания материал. Специалната геометрия на решетката, без централен 
вал, намалява възможността за задръстване и авария на решетката от нишковидни  ма-
териали. Освен това липсата на долен лагер значително редуцира поддръжката и възник-
налите проблеми. Задържаните материали, преди да бъдат разтоварени в подходящ съд, 
се уплътняват благодарение на конусообразната конструкция, осигуряваща компактиране 
на материал с придвижването му нагоре към приемния бункер. Решетката е в състояние 
да премахне изцяло суспендираните твърди частици с диаметър, по-голям от размера на 
отворите на филтруващия кош. Нещо повече, напълно затворената конструкция, която 
е особеност на това оборудване, предотвратява разпространяването на лоша миризма. 
Дължината и диаметърът на решетката се определят съгласно височината и ширината на 
канала и респективно дебита на водния поток, който трябва да се третира. Стандартната 
конструкция е от неръждаема стомана.
Като опция безваловата шнекова решетка може да бъде снабден с промивна система под 
налягане,а също така крайните размери на решетката могат да бъдат различни от стан-
дартните с цел поемане на по-големи количества вода

Безвалова шнекова решетка FCS

Предимства
—  Филтруване, транспортиране, компакти-

ране и измиване на отпадъчния матери-
ал чрез едно оборудване

—  Приложим за големи водни дебити

—  Изцяло затворено оборудване непозво-
ляващо вредни и неприятни миризми

—  Приложим за третиране на канални води 
с високо съдържание на нишковидни  и 
влакновидни материали 

—  Редуциране на поддръжката поради лип-
сата на долен лагер 
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Безвалова шнекова решетка FCS

Тип Основни характеристики Ед. мярка Типови размери

FCS

Модел FCS03_10 FCS04_10 FCS05_10 FCS06_10 FCS07_10
Широчина на канала (I) mm 500 600 700 800 900
Височина на канала (h) mm 700 700 700 700 700
Височина на разтоварване (h1) mm 2000 2250 2450 2600 2600
Габаритна височина (h2) mm 3050 3300 3500 4050 4050
Габаритна дължина (L1) mm 4550 4950 5250 5550 5550
Наклон на решетката (γ) ° 35 35 35 35 35
Размер на филтриращите отвори (f) mm 3 ÷ 10
Диаметър на тръбата (d1) mm 250 383 480 583 683
Диаметър на тръбата (d2) mm 250 250 250 250 250
Захранване kW 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2
Тегло daN 256 335 390 550 630

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

FCS03_10 69 73 84 20
FCS04_10 92 98 112 120
FCS05_10 115 122 140 150
FCS06_10 138 147 167 180
FCS07_10 161 171 195 210

Легенда:

1 — Сито
2 — Първично пресоване
3 — Извличащ шнек
4 — Дренажно сито
5 — Разтоварваща тръба от шнека
6 — Мотор-редуктор
7 — Опора
8 — Изход промивна вода
9 — Вход промивна вода


