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Плоската решетка от тип GPSA се инсталира в средни или големи градски или промишлени 
пречиствателни станции за отпадъчни води, за да отговорят на изискванията за макрофил-
триране. Тя се състои от здрава рама със стоманена конструкция, винкелова конструкция, 
кофа тип махало, интегрирана с количка, задвижваща система с количка, която се привеж-
да в движение от две вериги, чистач за кофата за изхвърляне на филтрата и мотор-редук-
тор. Филтрираният материал, който се отлага по прътовете на решетката се премахва с 
помощта на кофата при движението й нагоре и се изхвърля извън инсталацията на предва-
рително установено разстояние от горния краен изключвател. 
Щом достигне горна мъртва точка, количката спира за определено време, а след това по-
тегля надолу, отдалечавайки се от решетката. 
Когато количката достигне ограничителния превключвател на дъното, тя спира отново за 
определен период и отново потегля нагоре, приближавайки се към решетката. Този кон-
кретен тип работа създава условията за изключително безопасен и лесен за разтоварване 
на задържаните вещества метод. Защитата от претоварване се гарантира от стандартни 
динамометри или, при желание, с помощта на електронни ограничители на натоварването. 
Частите, които осигуряват движението се намират далече от водата, като това гарантира 
надеждността и трайността им.
Стандартната конструкция е от плочи и секции от горещо поцинкована въглеродна сто-
мана. При желание е възможно да се изпълни и защита с покритие от епоксидни бои или 
решетката да се изработи от неръждаема стомана.

Полувертикална плоска решетка 
с възвратно-постъпателно действие GPSA

Предимства
—  Възможност за инсталиране в много 

дълбоки канали

—  Липса на движещи се механични части 
във водата

—  Възможност да се повдигат твърди тела 
с голяма маса и размер

—  Здравина
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Полувертикална плоска решетка 
с възвратно-постъпателно действие GPSA

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GPSA

Широчина на канала (I) m 0,5 ÷ 4,0
Височина на канала (h) m 1,0 ÷ 7,0
Широчина на конструкция (I1) m l – 0,12
Височина на разтоварване (h1) m h + 0,8
Габаритна височина (h2) m h1 + 1,4
Наклон (α) º 30
Размер на филтриращите отвори (f) mm 20 ÷ 100
Инсталирана мощност kW 0,55 ÷ 4
Тегло (*) daN 500 * l + 270 * h – 1,5 * f + 560

(*) Заместете във формулата l и f с размери в mm

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
20 30 40 50 60 70 80 90 100

GPSA 457*l*h 505*l*h 533*l*h 552*l*h 565*l*h 574*l*h 582*l*h 588*l*h 593*l*h

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

Легенда:

1 — Рама
2 — Решетка
3 — Кофа 
4 — Устройство за почистване на кофата
5 — Място на изхвърляне на филтрирания материал
6  — Мотор-редуктор


