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Радиален пясъкозадържател DPR 

Радиалният пясъкозадържател от тип DPR се инсталира в малки и средни пречиствателни 
станции, за да покрие изискването за задържане на пясъка. Той се състои от картерен 
редукторен двигател, който да задвижва ротора, който от своя страна съставлява кух вал 
с две лопатки и тръбопроводна система за захранване с въздух, промиване и смукване на 
пясъка. Водният поток постъпва тангенциално в резервоара, поддържа се във въртеливо 
движение с помощта на лопатките и щом пресече резервоара по обиколката на стените 
му се отвежда от него радиално. Лопатките се въртят в същата посока, в която се движи и 
входящият поток; освен това специфичната геометрия на лопатките позволява да се дос-
тигне постоянна скорост на течността дори и при промяна в скоростта на потока; обаче, при 
заявка, за по-специфични цели, е възможно да се замени мотор-редукторът със задвижва-
не с честотно управление, за да се изменя въртенето на лопатките съгласно конкретните 
изисквания. Във всеки случай скоростта на въртене на лопатките е такава, че да се избегне 
създаването на турбулентни състояния, които биха попречили на утаяването на пясъка. 
Пясъкът, който се събира на дъното на резервоара, се подлага първо на противоструйно 
промиване с въздух и вода под налягане, за да се отдели органичния материал. След това 
промиването се спира, а пясъкът се отделя с помощта на еър лифт и се отвежда в класи-
фикатор за пясък от тип ES/ESA (вж. по-долу). 
По желание на клиента, за цели за които не е необходимо да се инсталира водоструйна 
пясъчна помпа успоредно на оста на вала, е възможно да се достави модела DPRS, който 
не е оборудван с пето колело и затова валът е директно монтиран за мотор-редуктора. В 
този случай еър лифтът може да се замени с пясъчна помпа.
Защитата от претоварване се гарантира от електронни модули за ограничаване на нато-
варването. 
Конструкцията от стандартен тип е от горещо галванизирана въглеродна стомана. По заяв-
ка е възможно металните части да се произведат от неръждаема стомана.

Предимства
—  Максимална ефективност на отделянето 

на пясъка от водата

—  Геометрия и скорост на лопатките, която 
позволява да се избегне образуването 
на турбулентни завихряния в течността

—  Постоянна скорост на течността и при 
променяща се сила на входящия поток

—  Високоефективно промиване на пясъка 
благодарение на използването на вода 
и въздух

—  Ограничени размери благодарение на 
големия капацитет за повърхностни на-
товарвания
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Радиален пясъкозадържател DPR 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

DPR

Модел 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметър на резервоара (d) mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Скорост на въртене на лопатките r.p.m. 34 28 26 20 20 17 16 15 13
Максимален дебит на отпадъчни води m3/h 430 750 1400 1900 2800 4100 5100 6900 8200
Минимален дебит на въздуха за 
пневмотранспорт на задържания пясък 

m3/h 100 100 130 150 150 250 250 250 250

Минимален дебит на потока на вода 
за промиване на пясъка

m3/h 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 10,8

Електрозахранване kW 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0
Маса daN 180 200 230 250 280 300 320 340 400

Легенда

1 — Мотор-редуктор         
2 — Роторен вал
3 — Лопатки
4 — Еър лифт за пясък
5 — Източник на въздух под налягане
6 — Източник на вода за промиване
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Радиален пясъкозадържател със сепаратор за мазнини DPRD 

Радиалният пясъкозадържател със сепаратор за мазнини от тип DPRD се използва в малки 
или средни пречиствателни станции, за да извършва събирането на пясък и отделянето на 
мазнини и масла. Състои се от картерен мотор-редуктор за задвижване на ротора, който, 
от своя страна, представлява кух вал с няколко лопатки и тръбопровод за захранване с 
въздух за промиване и смукване на пясъка, дефлектор и система от дифузьори за аери-
ране.
Водният поток, който постъпва в централната част на резервоара се поддържа във вър-
теливо движение от лопатките и щом пресече резервоара тангенционално се отвежда от 
него радиално. Лопатките се въртят в същата посока, в която се движи и входящият поток; 
освен това, специфичната геометрия на лопатките позволява да се достигне постоянна 
скорост на течността дори и при промяна в скоростта на потока; обаче, при заявка, за по-
специфични цели, е възможно да се замени мотор-редуктора със задвижване с честотно 
управление, за да се изменя въртенето на лопатките съгласно конкретните изисквания. 
Във всеки случай, скоростта на въртене на лопатките е такава, че да се избегне създаване-
то на турбулентни състояния, които биха попречили на утаяването на пясъка. Пясъкът, кой-
то се събира на дъното на резервоара, се подлага първо на противоструйно промиване с 
въздух и вода под налягане, за да се отдели органичния материал. След това, промиването 
се спира, а пясъкът се отделя с помощта на еър-лифт помпа и се отвежда в класификатор 
на пясък от тип ES/ESA (вж. по-долу). 
Над нивото на лопатките има система от дифузьори, която, чрез вкарване на въздух, под-
помага флотацията на маслата и мазнините. Подходящ дефлектор, инсталиран в по-ви-
соката част на резервоара, позволява на емулсията от масла и мазнини да се придвижи 
към периферията и да остане там до окончателното � елиминиране. Така, тази система 
позволява едновременното събиране на пясъка, премахването на маслата и мазнините и 
предварителното аериране на отпадните води. Защитата от претоварване се гарантира от 
електронни модули за ограничаване на натоварването. 
В модела DPRD, това е включено като стандартно оборудване, както въздуходувките за 
дифузьорите и за еър лифта на пясъка. 
Конструкцията от стандартен тип е от горещо галванизирана въглеродна стомана. По заяв-
ка е възможно металните части да се произведат от неръждаема стомана.

Предимства
—  Едновременно отделяне на пясъка и на 

мазнините
—  Максимална ефективност при сепарира-

нето пясък-вода и мазнини-течности
—  Предварително аериране на отпадните 

води
—  Геометрия и скорост на лопатките, които 

позволяват да се избегне образуването 
на турбулентни завихряния в течността

—  Постоянна скорост на течността и при 
променяща се сила на входящия поток

—  Високоефективно промиване на пясъка 
благодарение на използването на вода 
и въздух
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Радиален пясъкозадържател със сепаратор за мазнини DPRD 

Легенда

1 — Мотор-редуктор
2 — Роторен вал
3 — Лопатки
4 — Еър лифт за пясък 
5 — Източник на въздух под налягане
6 — Източник на вода за промиване
7 — Централен дефлектор
8 — Въздушни дифузьори

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

DPRD

Модел 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметър на резервоара (d) mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Скорост на въртене на лопатките r.p.m. 34 28 26 20 20 17 16 15 13
Максимален дебит на отпадъчните води m3/h 150 300 450 600 1000 1250 1850 2200 2650
Минимален дебит на въздуха за 
пневмотранспорт на задържания пясък

m3/h 60 100 100 100 100 100 150 150 150

Минимален дебит на потока на вода 
за промиване на пясъка

m3/h 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Електрозахранване на мотор-редуктора kW 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0
Електрозахранване на въздуходувката 
на дифузьорите

kW 0,37 0,55 0,55 1,1 1,5 1,5 2,2 4,0 4,0

Електрозахранване на въздуходувката 
на еър лифта

kW 3,0 3,0 3,0 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5

Маса daN 280 300 330 350 380 400 420 440 500
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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
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Хидроциклон за пясък ICS

Хидроциклонът за пясък ICS се инсталира преди пясъкозадържателите, за да се постигне 
по-голямо ниво на отделяне на водата от изходящия пясък. Той се използва в няколко 
сектора на промишлеността, от задържането на пясък до филтрирането и раздробяването. 
Хидроциклонът се състои от спираловидна тръба за тангенциално подаване на суспен-
зията вода — пясък, корпус с формата на издължен конус и ръчен клапан, разположен в 
зависимост от извода за пясъка. 
Водата постъпва от спираловидната тръба по стените на хидроциклона и, след като се 
завихри, излиза в аксиално направление. Кръгообразната траектория, по която се движи 
суспензията, създава центробежна сила пропорционална на плътността на материала, ко-
ято силно притиска пясъка към страничните стени на конусовидния корпус на хидроцик-
лона, докато водата се придвижва нагоре към средата на извода, динамично избутвана от 
постъпващата вода. Едно примерно приложение за хидроциклона би било да се инсталира 
на входа на класификатор на пясък; в този случай, хидроциклонът изпълнява първичното 
сепариране на водата от пясъка, а последващото класифициране на пясъка ще има по-ма-
лък потенциал. Особено внимание е посветено на механичната обработка на вътрешните 
повърхности на оборудването, а също и на избора на съотношение между входната секция, 
диаметъра на циклона и диаметъра на спираловидната тръба. По-специално, тези геомет-
рични размери се определят понякога в зависимост от скоростта на потока, за да може 
да се увеличи максимално ефективността на съоръжението. Опростената конструкция на 
оборудването, липсата на движещи се механични части, както и липсата на двигател гаран-
тират ниски разходи за инсталиране и поддръжка, както и дълъг работен живот.
Компонентите на хидроциклона са произведени от специална абразоустойчива стомана 
или са облицовани отвътре с абразоустойчиви материали.

Предимства
—  Липса на двигатели и на движещи се ме-

ханични части

—  Работи без да консумира енергия

—  Вътрешна облицовка с абразоустойчиви 
материали, с висока повърхностна твър-
дост

—  Максимална ефективност при отделяне-
то на пясъка от водата

—  Простота на управлението
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

ICS

Номинален диаметър (d) mm 75 100 150 250 350 500 700 1000
Височина на циклона (h) mm 800 1000 1200 1400 2200 2700 3300 4000
Размер на пясъка (мин-макс) mm 10–3 15 ÷ 30 25 ÷ 40 35 ÷ 45 40 ÷ 60 50 ÷ 70 60 ÷ 80 65 ÷ 90 90 ÷ 125
Дебит на потока (мин-макс) m3/h 1—7 7—14 14—51 51—110 110—205 205—480 480—560 560—2400
Маса празен daN 39 48 67 98 135 204 264 430

Хидроциклон за пясък ICS

Легенда

1 — Кожух на главата
2 — Кожух на конуса
3 — Клапан
4 — Вход за пясък и вода
5 — Извод за вода
6 — Извод за пясък



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

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
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Правоъгълен пясъкозадържател и мазниноотделител 
с подвижни пясъчни помпи PDRA 
Правоъгълният пясъкозадържател и мазниноотделител от тип PDRA се използва в средни 
и големи пречиствателни станции за отпадъчни води. Мостът се състои от подвижен сто-
манен мостик в стандартна секция с пасарелка за ходене от поцинкована решетка, няколко 
странични колички от студено огъната и подходящо подсилена ламарина, система за за-
държане на пясъка, няколко мотор-редуктора, монтирани спрямо централната линия на 
моста (един за предаване на постъпателното движение на моста, а другият — за задвиж-
ване на повърхностните утайкочистачи), съответните преливници, елементи за събиране и 
преливане на мазнините и повърхностно-активните вещества, електрическо табло за упра-
вление, електрозахранваща линия с гирляндно окачване. Системата за извличане на пясъ-
ка се задвижва директно от моста и може да бъде оборудвана с еър лифт или с потопяема 
помпа, в зависимост от целта. В първия случай стандартното оборудване включва система 
за подаване на въздух с въздуходувка, клапан, тръбопроводи, електромагнитни клапани и 
аксесоари, а що се отнася до втория тип — електрическата му помпа се доставя с всички 
необходими аксесоари за работата й. Пясъкозадържателят, може да бъде оборудван и със 
система с аериращи дифузьори, която улеснява премахването на мазнините и се грижи за 
предварителното аериране на отпадъчните 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 вре-
ме на обратния ход, изсмуква пясъка, който е събран на дъното на резервоара. 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 сто-
мана или да се защитят с епоксидна боя.

Предимства
—  Система за извличане на пясъка от сму-

кателен тип с еър лифт или потопяема 
помпа

—  Цялата система се задвижва от моста

—  Високоустойчив подвижен мостик

—  Минимална консумация на енергия

—  Възможност за предварително аериране 
на отпадъчните води
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Правоъгълен пясъкозадържател и мазниноотделител 
с подвижни пясъчни помпи PDRA 

Легенда

1 — Резервоар
2 — Количка
3 — Подвижен мост
4 — Вход за водата
5 — Табло за управление
6 — Извод за пясъка
7 — Еър лифт или потопяема помпа 
8 — Мотор-редуктор на подвижния мост
9 — Мотор-редуктор на утайкочистача
10 — Утайкочистач

Тип Основния характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PDRA

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 на моста kW 0,43 ÷ 0,73
Електрозахранване на въздуходувката на еър лифта (*) kW 3 ÷ 7,5
Електрозахранване на помпата (*) kW 1,25 ÷ 2,2
Електрозахранване на въздуходувката на дифузьорите kW 0,75 ÷ 9,2

(*) Смукателната система може да се избере между тип с еър лифт и такава с електрическа помпа.


