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Класификатор за пясък ES / ESA 

Винтовият класификатор за пясък се инсталира в малки и в големи пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води, най-често след пясъкоуловителите, за да се получи по-добро обез-
водняване на пясъка. Той се състои от резервоар, шнеков транспортьор, който в модела 
ES, е архимедов, а в модела ESA, има вал, задвижващ модул, система за промиване и 
фуния за изхвърляне на пясъка. 
Пясъкът, който се отлага по дъното на резервоара се събира, повдига се от шнековия тран-
спортьор, а след това се отделя водата и той се изхвърля. Диаметърът на винта, както и 
свързания с това модел на класификатора, варират в зависимост от обема вода, която 
подлежи на третиране. Оборудването се задвижва с помощта на мотор-редуктор, директно 
монтиран на същата ос, на която е и винтът на шнековия транспортьор. 
Класификаторът е оборудван със съответните опори и анкерни болтове, за да се гаранти-
ра добрата стабилност. Защитата от претоварване се осигурява от електронни модули за 
ограничаване на натоварването. В модела ESA, винтът с вал е разположен върху специ-
ални двойно запечатани маслени лагери. В модела ES архимедовият винт е разположен 
върху дебел слой от износоустойчив материал.
Конкурентните предимства на това оборудване се състоят в добрата му работа и изключи-
телно опростената конструкция и работа. Стандартната конструкция е от въглеродна сто-
мана, която е защитена с епоксидна боя след третиране с неорганичен грунд. По заявка е 
възможно да се изпълни конструкцията и от неръждаема стомана.

Предимства
—  Максимална ефективност при отделяне-

то на пясъка от водата

—  Висока специфична скорост на потока

—  Лесен за използване

—  Минимална консумация на енергия
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Класификатор за пясък ES / ESA 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

ES/ESA

Модел ES 200 ES 300 ES 400 ESA 400 ESA 500
Диаметър на винта (d) mm 190 290 350 360 580
Максимална дължина (l) mm 4380 5230 7140 6100 7200
Максимална широчина (l1) mm 1172 1783 2120 1733 2150
Височина на резервоара (h) mm 1420 1750 2550 1750 2050
Височина на изхвърляне на пясъка (h1) mm 1550 1910 2710 2150 2700
Максимална височина (h2) mm 2100 2562 3550 2920 3900
Височина на входа за водата (hi) mm 1320 1670 2450 1600 1900
Височина на изхода за водата (ho) mm 1120 1350 2177 1400 1650
Диаметър на входа PN10 DN 125 125 150 125 150
Диаметър на извода PN10 DN 250 250 250 200 250
Повърхност на водата m2 1,8 3,3 5,0 3,2 5,0
Обем на резервоара m3 1,0 2,0 6,0 2,0 3,6
Максимален дебит входящия поток m3/h 40 60 100 40 60
Максимален дебит на изходящия поток на пясъка m3/h 1,4 2,4 4,0 4,3 13
Електрозахранване kW 1,1 1,5 2,2 3 4
Маса празен daN 780 1100 1800 1100 2280
Маса работещ daN 1900 3200 8500 3500 6300

Легенда

1 — Вход за влажен пясък
2 — Резервоар за съхранение
3 — Вход за вода за промиване
4 — Носеща опора 
5 — Мотор-редуктор
6 — Изхвърляне на пясъка
7 — Дънна свръзка
8 — Извод за обезпесъчена вода


