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Правоъгълен пясъкозадържател и мазниноотделител 
с неподвижни пясъчни помпи PDRR 
Правоъгълният пясъкозадържател и мазниноотделител с неподвижни пясъчни помпи от 
тип PDRR се използва в средни и големи пречиствателни станции за отпадъчни води. Мос-
тът се състои от подвижен стоманен мостик в стандартна секция с пасарелка за ходене от 
поцинкована решетка, няколко странични колички от студено огъната и подходящо подси-
лена ламарина, дънна очистваща система, няколко мотор-редуктора, монтирани спрямо 
централната линия на моста (един за предаване на постъпателното движение на моста, 
а другият — за задвижване на утайкочистачите), съответните преливници, елементи за 
събиране и преливане на мазнините и повърхностно-активните вещества, електрическо 
табло за управление, електрозахранваща линия с гирляндно окачване. Към резервоара 
за събиране на пясък може да се достави система с аериращи дифузьори, която улеснява 
премахването на мазните материали и се грижи за предварителното аериране на отпадъч-
ните води. Мостът, по време на работния ход на алтернативното си движение, събира и 
премахва всички мазни плаващи материали с помощта на повърхностния си утайкочистач, 
а по време на обратния ход, почиства пясъка, който е събран на дъното на резервоара. 
Повърхностният утайкочистач се управлява с помощта на механизми, подобни на тези ко-
ито задвижват дънния утайкочистач. В зависимост от предпочитанията, мостът може да се 
придвижва на колела с гуми или на специални стоманени релси. 
Благодарение също и на наклона на дъното на задържателя, пясъкът се събира в резер-
воар за съхранение. Защитата от претоварване се осигурява от електронни модули за 
ограничаване на натоварването. 
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана, защитена чрез горещо поцинковане. 
По желание на клиента е възможно да се произведат металните части от неръждаема 
стомана.

Предимства
—  Едновременно задържане на пясъка и 

мазнините

—  Високоустойчив подвижен мост

—  Ниска консумация на енергия

—  Възможност за предварителна аерация 
на отпадъчните води
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Правоъгълен пясъкозадържател и мазниноотделител 
с неподвижни пясъчни помпи PDRR 

Тип Основни характеристки Ед.  мярка Данни за размерите

PDRR

Широчина на резервоара (l) m 1,5 ÷ 7,0
Дължина на резервоара (L) m 10 ÷ 45
Дълбочина на резервоара (h) m 2,7 ÷ 5,5
Скорост на придвижване m/min 1,2 ÷ 2,0
Маса daN 570 + 225*l + 9*l2
Електрозахранване kW 0,43 ÷ 0,73

Легенда

1 — Резервоар
2 — Странична количка
3 — Подвижен мост
4 — Вход за вода 
5 — Преливник за масла
6 — Преливник за изходяща вода
7 — Потопяема помпа
8 — Мотор-редуктор на подвижния мостик
9 — Мотор-редуктор на дънния утайкочистач
10 — Дънен утайкочистач


