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Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с безвалова шнекова решетка SBFCS  
Компактната комбинирана станция за механично пречистване от тип SBFCS се инсталира 
за третиране на отпадъчни води получени от отходни ями, резервоари на Имхоф и про-
мишлени инсталации, които се транспортират с помощта на камиони-цистерни. Станцията, 
която е напълно затворена, за да гарантира максимална хигиена и безопасност, се състои 
от конструкция, която също може да се използва и за резервоар за съхранение, както и от 
решетка с винт от тип FCS. Работата с нея е максимално опростена: отпадъчните води, 
които постъпват от цистерната, преминават през филтриращата стоманена решетка и от-
лагат върху нея разтворените твърди вещества, като преминават и през микрофилтриране. 
Уловените твърди вещества се повдигат от архимедовия винт — който се състои от по-
чистваща секция, следвана от транспортираща и пресоваща секция — и се освобождават 
в специален контейнер през фуния. В края на винта, на същата ос, е инсталиран вал, за 
да се подобри ефектът от уплътняването. По време на уплътняването дренажните води се 
рециклират към резервоара. 
Основните характеристики на оборудването са: кратко време за разтоварване на камиони-
те-цистерни благодарение на високата скорост на входящия поток, максимално ефективно 
сепариране на твърдите вещества от течността, значително уплътняване на твърдия ма-
териал, вследствие на което намалява обема и масата му. Станцията е оборудвана със 
сферичен полушарнир тип „Перо“; по заявка е възможно също да се инсталира пневмати-
чен клапан на същите тръби. Освен това, станцията е оборудвана с дюзи за промиване на 
резервоара, на филтриращата решетка и на филтрирания материал. 
Станцията се произвежда изцяло от неръждаема стомана. По желание на клиента тя може 
да се достави със специално компютризирано оборудване за отчитане на качествените и 
количествени характеристики на постъпващите отпадни води.

Предимства
—  Бърза входяща връзка, тип „перо“

—  Кратко време за разтоварване на ками-
оните-цистерни благодарение на силния 
входящ поток

—  Филтриране, повдигане, пресоване и про-
миване на филтрата в една инсталация

—  Особено подходяща за филтрирани ма-
териали с нишковидна форма, благода-
рение на използването на архимедовата 
спирала

—  Минимална необходима поддръжка, като 
се има предвид липсата на движещи се 
механични части под вода

—  Изцяло затворено съоръжение, за да се 
избегне разпространението на неприят-
ни миризми, гарантира максимална без-
опасност

—  Система за промиване на резервоара, на 
филтриращата решетка и на филтрата
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Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с безвалова шнекова решетка SBFCS  

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

SBFCS

Модел SBFCS 300 SBFCS 500
Максимална дължина (L3) mm 3930 4700
Дължина на резервоара (L4) mm 2334 3310
Широчина на резервоара (L2) mm 606 810
Дължина на винта (L1) mm 4260 5080
Максимална височина (h2) mm 2900 3150
Височина на освобождаване (h1) mm 1800 1800
Височина на резервоара (h3) mm 1134 1134
Височина на входа за отпадъчни води (hi) mm 1034 1034
Височина на извода за водата (ho) mm 295 295
Филтрираща способност (f) mm 3 4 5 6 3 4 5 6
Сила на потока m3/h 53 60 85 115 89 100 142 193
Електрозахранване kW 1,5 2,2
Маса празна daN 740 1480
Маса работеща daN 2450 3500

Легенда

1 — Сферичен полу-шарнир тип „перо“
2 — Пневматичен клапан
3 — Резервоар 
4 — Мотор-редуктор 
5 — Освобождаване на филтрирания материал
6 — Многофункционален винт
7 — Табло за управление
8 — Извод за предварително обработена вода 
9 — Вход за вода за промиване на резервоара 1″ газ 
10 — Вход за вода за промиване на филтрата 1″ газ


