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Компактор-конвейер с винтов филтър CTGC

Компактор-конвейерът с винтов филтър тип CTGC се инсталира след филтри от всяка-
къв тип, когато при транспортиране или съхранение, е необходимо да се намалят общите 
размери на филтрирания материал. Машината се състои от товарен бункер за филтрат, 
винтов конвейер с архимедов винт, покрит с импрегнирана стомана, дренажна тръба за 
пресоване и оттичане, с решетка която включва набор от клиновидни метални прътове и 
отвор за изхвърляне, оборудван с капак на панти и противотежест. 
Филтърът се предава от бункера за разтоварване през винта, откъдето се избутва до зо-
ната за пресоване. В горната част на компактора противотежестта пречи на материала да 
излезе и образува естествена тапа. Материалът, който непрекъснато се избутва от върте-
нето на винта, се компресира и в същото време се обезводнява. Излизащият филтриран 
материал се появява, когато силата на компресиране се изравни със силата на противоте-
жестта. Движението на винта става с помощта на мотор-редуктор. Освен това дебел слой 
смазочен материал защитава канала от въртенето на винта. По желание на клиента, за 
да се пресоват конкретни материали е възможно да се достави оборудване, изцяло оком-
плектовано с промивни дюзи на камерата за пресоване и промивни дюзи за филтрирания 
материал. Стандартната линия включва схема на разположението на връзките на дюзите 
за тръбопроводите. По този начин компакторът може да бъде оборудван с дюзи дори и 
впоследствие. 
Стандартната конструкция е от горещо галванизирана въглеродна стомана. При заявка е 
възможно да се произведе и от неръждаема стомана.

Предимства
—  Оптимален капацитет за отнемане на во-

дата и пресоване

—  Значителна здравина благодарение на 
оптимизираната дължина спрямо диа-
метъра

—  Оптимална работа с нишковидни матери-
али благодарение на архимедовия винт

—  Възможност да се инсталира промивна 
система за камерата за пресоване и за 
филтрирания материал

— Минимална поддръжка
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Компактор-конвейер с винтов филтър CTGC

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра за груби материали, разположен преди компактора (mm)

Модел 1 2 3 5
CTGC 200 0 ÷ 27 500 0 ÷ 32 000 0 ÷ 37 500 0 ÷ 50 000
CTGC 250 0 ÷ 55 000 0 ÷ 64 000 0 ÷ 75 000 0 ÷ 100 000
CTGC 350 0 ÷ 110 000 0 ÷ 125 000 0 ÷ 150 000 0 ÷ 200 000

CTG компактор за пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Товарен бункер
3 — Пресоващ винт
4 —  Затварящ капак на панти 

с противотежест 
5 — Табло на решетката 
6 — Извод за отходната вода

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

CTGC

Модел CTGC 200 CTGC 250 CTGC 350
Винт диаметър (d) mm 190 240 340
Дължина (L2) (*) m 3 3 3
Широчина (l2) mm 530 570 670
Максимална скорост на входящия поток m3/h 2,0 4,0 8,0
Максимална скорост на изходящия поток m3/h 1,2 2,4 4,8
Електрозахранване kW 1,5 2,2 3
Маса daN 550 650 770

(*) По поръчка може да се изпълни извън стандартните размери

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра за груби материали, разположен преди компактора (mm)

10 20 50
CTGC 200 0 ÷ 57 500 0 ÷ 87 500 0 ÷ 150 000
CTGC 250 0 ÷ 115 000 0 ÷ 175 000 0 ÷ 300 000
CTGC 350 0 ÷ 230 000 0 ÷ 350 000 0 ÷ 600 000

CTG компактор за пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра за груби материали, разположен преди компактора (mm)

1 2 3 5
CTGC 200 0 ÷ 22 500 0 ÷ 27 500 0 ÷ 30 000 0 ÷ 37 500
CTGC 250 0 ÷ 45 000 0 ÷ 55 000 0 ÷ 60 000 0 ÷ 75 000
CTGC 350 0 ÷ 90 000 0 ÷ 110 000 0 ÷ 120 000 0 ÷ 150 000

CTG компактор за пречиствателни станции за битови отпадъчни води


