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Шнековата цилиндрична решетка е подходяща за много приложения и по-специално за 
микро-филтрация и за филтриране на утайки и плаващи материали от битови или про-
мишлени отпадъчни води. Видът FC се състои от един мултифункционален шнек и отворен 
филтриращ кош, направен от своя страна от надлъжно заварена тел. Шнекът се задвижва 
от мотор-редуктор, като по този начин осигурява почистване и изнасяне на отпадъчния 
материал.
Обезводняващия ефект се постига чрез плавно намаляване на диаметъра на шнековия 
тръбопровод, с което се постига пресоване и филтриране на отпадъчната утайка.
По този начин се постига до 50% редуциране теглото на утайката.
Шнековият цилиндричен филтър е в състояние да премахне изцяло суспендирани твърди 
частици с диаметър, по-голям от размера на отворите на филтриращата повърхност. Бла-
годарение на напълно затворената конструкция се предотвратява и наличието на непри-
ятни миризми.

По допълнителна спецификация и изискване решетката може да бъде окомплектована и 
със система с дюзи за обратна промивка под налягане. При изискване също е възможна 
промяна в дължината на филтриращия кош с цел повишаване на филтриращият капацитет 
на решетката или във височината на разтоварване. Стандартното изпълнение е от неръж-
даема стомана ASIS 304.

Шнекова цилиндрична решетка FC

Предимства
—  Филтруване, транспортиране, компакти-

ране и измиване на отпадъчния матери-
ал чрез едно оборудване.

—  Високи нива на водни дебити.

—  Изцяло затворено оборудване непозво-
ляващо вредни и неприятни миризми 
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Шнекова цилиндрична решетка FC

Легенда:

1 — Сито
2 — Работен шнек
3 — Извличащ шнек
4 — Дренажно сито
5 — Разтоварваща тръба от шнека
6 — Мотор-редуктор
7 — Опора
8 — Изход промивна вода
9 — Вход промивна вода

Тип Основни характеристики Ед. мярка Типови размери

FC

Модел FC03_10 FC05_10 FC07_10 FC09_15 FC11_15
Широчина на канала (I) mm 500 700 900 1100 1300
Височина на канала (h) mm 700 700 700 1000 1000
Височина на разтоварване (h1) mm 2290 2370 2500 2600 2700
Максимална височина (h2) mm 2370 2900 2900 4315 4315
Височина на стъпакта на канала (h3) mm 190 270 400 500 600
Максимална дължина (LJ) mm 3350 4100 4100 6100 6100
Наклон на решетката (γ) ° 45 45 45 45 45
Размер на филтриращите отвори (f) mm 0,5 ÷ 6
Диаметър на работния шнек (d1) mm 225 440 690 888 1086
Диаметър на извеждащия шнек (d2) mm 195 195 195 298 298
Инсталирана мощност kW 1,5 2,2 3 4 4
Тегло daN 400 670 1050 2300 2850

Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
Модел 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
FC03_10 21 37 50 60 68 75 85 93 99
FC05_10 36 63 83 100 114 125 143 156 167
FC07_10 55 96 128 154 175 192 219 240 256
FC09_15 112 196 261 313 356 391 447 489 522
FC11_15 137 240 320 384 437 481 549 601 641
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Безваловата шнекова решетка FCS е подходяща за много приложения, по-специално за 
микро филтрация на материали, утайките и плаващи материали от комунални или про-
мишлени отпадъчни води. Тип FCS се състои от един мултифункционален безвалов шнек 
и филтриращ кош от перфорирана ламарина. Решетката се задвижва от мотор редуктор 
монтиран в горния край на решетката, като осигурява почистването на коша — ситото и 
изнасяне на задържания материал. Специалната геометрия на решетката, без централен 
вал, намалява възможността за задръстване и авария на решетката от нишковидни  ма-
териали. Освен това липсата на долен лагер значително редуцира поддръжката и възник-
налите проблеми. Задържаните материали, преди да бъдат разтоварени в подходящ съд, 
се уплътняват благодарение на конусообразната конструкция, осигуряваща компактиране 
на материал с придвижването му нагоре към приемния бункер. Решетката е в състояние 
да премахне изцяло суспендираните твърди частици с диаметър, по-голям от размера на 
отворите на филтруващия кош. Нещо повече, напълно затворената конструкция, която 
е особеност на това оборудване, предотвратява разпространяването на лоша миризма. 
Дължината и диаметърът на решетката се определят съгласно височината и ширината на 
канала и респективно дебита на водния поток, който трябва да се третира. Стандартната 
конструкция е от неръждаема стомана.
Като опция безваловата шнекова решетка може да бъде снабден с промивна система под 
налягане,а също така крайните размери на решетката могат да бъдат различни от стан-
дартните с цел поемане на по-големи количества вода

Безвалова шнекова решетка FCS

Предимства
—  Филтруване, транспортиране, компакти-

ране и измиване на отпадъчния матери-
ал чрез едно оборудване

—  Приложим за големи водни дебити

—  Изцяло затворено оборудване непозво-
ляващо вредни и неприятни миризми

—  Приложим за третиране на канални води 
с високо съдържание на нишковидни  и 
влакновидни материали 

—  Редуциране на поддръжката поради лип-
сата на долен лагер 
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Безвалова шнекова решетка FCS

Тип Основни характеристики Ед. мярка Типови размери

FCS

Модел FCS03_10 FCS04_10 FCS05_10 FCS06_10 FCS07_10
Широчина на канала (I) mm 500 600 700 800 900
Височина на канала (h) mm 700 700 700 700 700
Височина на разтоварване (h1) mm 2000 2250 2450 2600 2600
Габаритна височина (h2) mm 3050 3300 3500 4050 4050
Габаритна дължина (L1) mm 4550 4950 5250 5550 5550
Наклон на решетката (γ) ° 35 35 35 35 35
Размер на филтриращите отвори (f) mm 3 ÷ 10
Диаметър на тръбата (d1) mm 250 383 480 583 683
Диаметър на тръбата (d2) mm 250 250 250 250 250
Захранване kW 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2
Тегло daN 256 335 390 550 630

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
3 5 6 10

FCS03_10 69 73 84 20
FCS04_10 92 98 112 120
FCS05_10 115 122 140 150
FCS06_10 138 147 167 180
FCS07_10 161 171 195 210

Легенда:

1 — Сито
2 — Първично пресоване
3 — Извличащ шнек
4 — Дренажно сито
5 — Разтоварваща тръба от шнека
6 — Мотор-редуктор
7 — Опора
8 — Изход промивна вода
9 — Вход промивна вода
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Шнековата решетка тип на FSS е подходяща за много приложения, по-специално за микро- 
и макрофилтрация на утайките и плаващи материал от растения, комунални или промиш-
лени отпадъчни води. Тя се състои от многофункционален шнек, цилиндричен филтриращ 
кош с необходимата филтрираща пропускливост, система за почистване на ситото и пре-
давка с мотор-редуктор. За микрофилтрация (FSSM 0,5—6,0 mm), филтриращият кош се 
състои от надлъжно разположени стоманени телове, като почистването се осъществява 
благодарение на бавната ротация на целия кош и респективно промивна система в проти-
воток с посоката на филтриране и чистач, осигурен в рамките на ситото. Замърсената вода 
постъпва аксиално като филтрирането е отвътре навън през решетъчния кош. Разтовар-
ването се осъществява благодарение на ротацията на барабана в комбинация с обратната 
промивка, която насочва задържания материал към вътрешно разположения шнек.
Шнековата решетка тип FSS може да се използва и за макрофилтрация (FSSM 8—30,0 
mm) При този модел оборудване, почистването на задържания материал се извършва от 
ротационно въртящи се наклонени гребла от вътрешната страна на ситовия кош.  
С цел оптимизиране на процеса и енергийна ефективност самопочистването се осъщест-
вява при разлика в налягането преди и след ситото. В този момент моторните предавки 
активират движението на гребена или коша (FSSM) с шнека. 
Задържаните материали, преди да бъдат разтоварени в подходящ съд, се уплътняват 
благодарение на конусообразната конструкция осигуряваща компактиране на материал 
с придвижването му нагоре към приемния бункер. Шнековата решетка е в състояние да 
премахне изцяло суспендирани твърди частици, с диаметър, по-голям от размера на фил-
трируващите отвори. Нещо повече, напълно затворената конструкция, която е особеност 
на това оборудване, предотвратява разпространяването на лоша миризма.
Дължината и диаметъра на решетъчния кош се определят съгласно височината и широчи-
ната на канала; следователно те зависят от водния поток, който третира. При изискване е 
възможно дължината на ситовия кош да се съобрази с размери, различни от стандартните, 
за да се повиши притока на вода. Освен това винаги при поръчка е възможно да се специ-
фицира допълнително височината на разтоварване 
Стандартна конструкция е от неръждаема стомана.

Шнекова решетка, тип FSS за микро- и макрофилтрация

Предимства
—  Филтруване, транспортиране, компакти-

ране и измиване на отпадъчния материал 
се извършва само с едно оборудване

—  Приложим за големи водни дебити пора-
ди големите диаметри на коша

—  Изцяло затворено оборудване, непозво-
ляващо вредни и неприятни миризми

—  Енергийна ефективност поради старт по 
диференциaлно налягане
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Шнекова решетка, тип FSS за микро- и макрофилтрация

Легенда:

1 — Решетка
2 — Система за промиване
3 — Извличащ шнек
4 — Дренажно сито
5 — Разтоварваща тръба от шнека
6 — Мотор-редуктор
7 — Опора
8 — Изход промивна вода
9 — Вход промивна вода

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

FSS 08 58 102 163 203 232 254 271 296 313 325 339 353 363 369
FSS 10 91 159 254 317 383 397 423 462 488 508 529 552 567 577
FSS 12 126 220 352 440 502 550 586 639 676 703 733 765 785 799
FSS 14 176 308 492 615 703 769 821 895 947 985 1026 1070 1099 1119
FSS 16 234 410 656 821 938 1026 1094 1194 1262 1313 1368 1427 1465 1492
FSS 18 304 532 851 1064 1216 1330 1418 1547 1637 1702 1773 1850 1900 1934
FSS 20 363 635 1016 1270 1451 1587 1693 1847 1954 2032 2117 2209 2268 2309
FSS 22 461 806 1289 1612 1842 2015 2149 2345 2480 2579 2686 2803 2878 2931
FSS 24 553 967 1547 1934 2211 2418 2579 2813 2976 3095 3224 3364 3454 3517
FSS 28 782 1368 2188 2735 3126 3419 3647 3979 4208 4376 4559 4757 4884 4973

Тип Основни характеристики Ед. мярка Размери

FSS

Модел FSS 08 FSS 10 FSS 12 FSS 14 FSS 16 FSS 18 FSS 20 FSS 22 FSS 24 FSS 28
Широчина на канала (I) mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Височина на канала (h) mm 900 1050 1200 1400 1600 1800 2050 2200 2400 2700
Височина на разтоварване (h1) mm 1900 2050 2200 2400 2600 2800 3050 3200 3400 3700
Габаритна височина (h2) mm 2900 3050 3200 3400 3600 3800 4050 4200 4400 4700
Стъпка на канала (h3) mm 70 70 100 100 130 130 150 150 200 200
Габаритна дължина (L1) 5050 5300 5550 5900 6250 6600 7050 7300 7650 8150
Наклон на решетката (γ) ° 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Размер на филтриращите отвори mm 0,5÷6  8÷30
Дължина на ситото (L2) mm 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2625 2940
Диаметър на тръбата (d1) mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2800
Диаметър на тръбата (d2) mm 273 273 273 324 406 406 457 457 610 610
Захранване kW 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2
Тегло daN 400 470 500 550 650 700 950 1050 1200 1350
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Дъговата решетка с механично почистване тип GCM (15—60 mm) е подходяща за инстали-
рана на малки и средни пречиствателни в съответствие с различните изисквания на про-
екта.
Филтриращата част се състои от дъгообразни шини. Оборудването за почистване пред-
ставяла гребло чието движение съвпада с радиуса на решетката и се задвижва от мотор-
редуктор, монтиран директно на основния вал. Задържаните материали могат да бъдат 
събрани в конкретен стационарни контейнер на канал или да се подават към контейнер 
чрез монтиран отдолу лентов транспортьор. Защита срещу претоварване се осигурява от 
динамо метрично устройство или електронно устройство за ограничаване на натоварва-
нето. Общите размери на това оборудване както и разходите за електроенергия са ниски, 
което е едно от съществените му предимства. В случаи на по-специални приложения е въз-
можно да се предостави тип GCMM, чиито филтриращ кош е от перфорирана ламарина, 
като почистването е чрез четки, монтирани за горния край на греблото.
Стандартна конструкция е от галванизирана въглеродна стоманена. При поискване е въз-
можно да има защита с епоксидни боядисване цикъл или екран, направен от неръждаема 
стомана.

Дъгова решетка с механично почистване тип GCM 

Предимства
—  Лесна за поддръжка

—  Ниски първоначални инвестиции

—  Ниски разходи за поддръжка

—  Дълъг експлоатационен живот
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Дъгова решетка с механично почистване тип GCM 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Размери

GCM

Модел GCM xx_15 GCM xx_20 GCM xx_22 GCM xx_25 GCM xx_30 GCM xx_40
Широчина на канала (I) mm 200—600 300—1000 400—1200 400—1600 1200—2000 1500—3000
Височина на канала (h) mm 650 860 900 1050 1310 1950
Диаметър (d) mm 1500 2000 2200 2500 3000 4000
Дължина max (L1) mm 1910 2460 2680 2920 3460 4460
Размер на филтриращите отвори mm 15—50 15—50 15—50 15—60 15—60 15—60
Захранване kW 0,12 0,2-0,37 0,55 0,55-0,75 1,5 2,2-3
Тегло (*) daN 142+0,25*l-1,5*f 304+0,25*l-1,5*f 397+0,25*l-1,5*f 571+0,25*l-1,5*f 969+0,25*l-1,5*f 2264+0,25*l-1,5*f

(*) Заместете във формулата l и f с размери в mm

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

GCM xx_15 0,231*l 0,260*l 0,281*l 0,297*l 0,310*l 0,320*l 0,328*l 0,335*l — —
GCM xx_20 0,306*l 0,344*l 0,372*l 0,393*l 0,410*l 0,423*l 0,435*l 0,444*l — —
GCM xx_22 0,320*l 0,360*l 0,398*l 0,411*l 0,429*l 0,443*l 0,455*l 0,465*l — —
GCM xx_25 0,373*l 0,420*l 0,454*l 0,480*l 0,500*l 0,517*l 0,513*l 0,542*l 0,552*l 0,560*l
GCM xx_30 0,466*l 0,524*l 0,566*l 0,599*l 0,624*l 0,645*l 0,662*l 0,676*l 0,688*l 0,699*l
GCM xx_40 0,693*l 0,780*l 0,843*l 0,891*l 0,929*l 0,960*l 0,985*l 1,006*l 1,024*l 1,040*l

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта с подходящия коефициент от широчината на канала l (в mm)

Легенда:

1 — Решетка
2 — Въртящо се гребло
3 — Гребло
4 — Устройство за почистване на греблото
5 — Мотор-редуктор
6 — Съд за филтрирания материал
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Дъговата  решетка с механично почистване тип GCM (15-60mm) е подходяща за инсталира-
на на малки и средни пречиствателни в съответствие с различните изисквания на проекта.
Приложението и е предимно за първично филтруване на канални води с висок дебит. 
Решетката  се състои от сито, съставено от полу дъгови  шини, през които преминават ка-
налните води.   Почистването се осъществява чрез реверсивно движещ  се чистач позволя-
ващ монтажа на инсталацията на ограниченото пространство. Задвижването  се осигурява 
между мотор – редуктор  и  основния вал към който е закрепен чистача. След достигането 
на горна мъртва точка , чистача  започва обратно движение към долната част на разстоя-
ние от ситото. Защита срещу претоварване се осигурява от динамометрично устройство. 
Решетката  е снабдена  с крайни изключватели , които спират чистача точно над повърх-
ността на  водата в канала.
Стандартна конструкция е от горещо галванизирана стомана. При поискване е възможно 
да  се осигури защита с епоксидно покритие  или неръждаема стомана.

Дъгова решетка с механично почистване тип GCMR
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Дъгова решетка с механично почистване тип GCMR

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

GCMR xx_30 0,391*l 0,440*l 0,476*l 0,503*l 0,524*l 0,542*l 0,556*l 0,568*l — —
GCMR xx_40 — — 0,649*l 0,686*l 0,715*l 0,738*l 0,758*l 0,774*l — —
GCMR xx_50 — — — 0,869*l 0,906*l 0,935*l 0,960*l 0,981*l 0,998*l 1,013*l
GCMR xx_60 — — — — — 1,132*l 1,162*l 1,187*l 1,208*l 1,227*l
GCMR xx_70 — — — — — 1,329*l 1,364*l 1,394*l 1,419*l 1,440*l

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта с подходящия коефициент от широчината на канала l (в mm)

Тип Основни характеристики Ед. мярка Размери

GCMR

GCMR xx_30 GCM xx_40 GCM xx_50 GCM xx_60 GCM xx_70
Широчина на канала (i) mm 500—1000 800—1500 1000—1900 1000—2300 1000—2700
Височина на канала (h) mm 1100 1500 1900 2300 2700
Диаметър (d) mm 3000 4000 5000 6000 7000
Дължина max (L1) mm 2400 3200 4000 4800 5600
Размер на филтриращите отвори (f) mm 15—50 25—50 30—60 40—60 40—60
Захранване kW 0,75—11 1,5 1,85—2,2 1,1—1,5 1,1—1,5
Тегло daN 250+13,3*l/(f+12) 250+17,8*l/(f+12) 250+22,2*l/(f+12) 250+26,6*l/(f+12) 250+31,1*l/(f+12)

(*) Заместете във формулата l и f с размери в mm

Легенда:

1 — Решетка
2 — Въртящо се гребло
3 — Гребло
4 — Устройство за почистване на греблото
5 — Мотор-редуктор
6 — Съд за филтрирания материал
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Лентовата решетка с плоски зъби може да се използва за всякакъв вид филтриране, когато 
е необходимо да се осигури непрекъснато промиване на филтриращата решетка. Тя поз-
волява редуцирането, когато се постави пред градски пречиствателни станции, на около 
10-15% от каловото натоварване и може да се инсталира вместо или след решетка за 
грубо филтриране. GNP се състои от основна рама и лента с патентовани, плоски и под-
вижни зъби, направени от пластмасов материал (стандартно изпълнение от ABS, предлага 
се също и от стъклопласт или полиетилен), със съответната форма, свързани на панти за 
валове от неръждаема стомана. Рамата се състои от две здрави метални плочи отстрани, 
които се придържат на място от напречна стоманена конструкция; стандартната рама се 
прави от въглеродна стомана, защитена чрез горещо поцинковане. По желание на клиента 
могат да се доставят рами и от неръждаема стомана или въглеродна стомана покрита с 
епоксидна боя. Дългите и внимателни проучвания ни позволиха да патентоваме зъб, който 
съчетава функционалност, здравина и надеждност. Горната част на профила на зъба има 
за цел да предотврати пропадането на задържания материал, докато долната конфигура-
ция, тип „лястовича опашка“ позволява почистването на пространството непосредствено 
след обратното загребване. Желаните  филтриращи отвори  се постигат, като се остави 
съответното пространство между движещите се елементи. Те се задвижват с помощта на 
две ролкови вериги, които от своя страна се задвижват от две зъбчати колела, монтирани 
в горната част на решетката и задвижвани от мощен мотор-редуктор. В долната част, двете 
вериги се приплъзват по два статични водача. При зоната за изхвърляне има въртяща се 
четка, която се задвижва от втори мотор-редуктор за почистване на лентата и подпомага 
разтоварването на филтрирания материал във фунията под него. Втората статична четка 
се поставя в долната част на решетката и се използва за изолиране.
Освен това, конкретната работа на оборудването позволява, по време на обратния ход на 
лентата, тя да се промива с каналната вода, която тече (спрямо зъбите) в посока обратна 
на филтърния поток.
Ако е необходимо, може да се задейства и допълнителна промиваща система, която из-
ползва външна сервизна вода.

Лентова решетка с плоски зъби GNP 

Предимства
—  Фино филтриране

—  Патентовани, здрави и надеждни много-
функционални зъби

—  Почистването на лентата се осигурява от 
4 последователни почистващи системи

—  Зъб, тип „лястовича опашка“, който 
премахва материала, който се захваща 
между зъбите

—  Противоструйно промиване с вода

—  Почистване с въртяща се четка

—  Промиване с дюзи и сервизна вода под 
налягане

—  Липса на движещи се механични части 
във водата

—  Здравина
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Лентова решетка с плоски зъби GNP 

Легенда:

1 — Рама
2 — Пломби 
3 — Мотор-редуктор
4 — Мотор-редуктор на четките
5 — Почистващ зъб, тип „лястовича опашка“
6 — Зъб
7 — Корито на филтъра

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GNP

Широчина на решетката (I2) m 0,3—2,4
Широчина на канала (I) m l2 + 0,1
Широчина на лентовата решетка (I1) m l2 ≤ 0,8 0,8 < l2 ≤ 1,6 1,6 < l2 ≤ 2,4

l2 – 0,12 l2 – 0,18 l2 – 0,23
Височина на канала (h) m 0,5—6
Височина на разтоварване (h1) m h + 0,8
Габаритна височина (h2) m h + 1,2
Наклон (α) º 30(*)
Размер на филтриращите отвори (f) mm 1—10
Инсталирана мощност kW 0,25—1,5
Тегло (**) daN 1065*h1 + 733*l2 – 50*f/5 – 920

(*) В зависимост от приложението е възможно да се достигне различен наклон от 30º (в обхват 0 ≤ α ≤ 60º)
(**) Заместете във формулата стойност h1 и l1 в [m] и f в [mm]

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GNP 78*l1*h 134*l1*h 176*l1*h 209*l1*h 235*l1*h 256*l1*h 274*l1*h 289*l1*h 302*l1*h 313*l1*h
Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициента спрямо широчината и височината на канала h [в mm]
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Плоската решетка от тип GPSA се инсталира в средни или големи градски или промишлени 
пречиствателни станции за отпадъчни води, за да отговорят на изискванията за макрофил-
триране. Тя се състои от здрава рама със стоманена конструкция, винкелова конструкция, 
кофа тип махало, интегрирана с количка, задвижваща система с количка, която се привеж-
да в движение от две вериги, чистач за кофата за изхвърляне на филтрата и мотор-редук-
тор. Филтрираният материал, който се отлага по прътовете на решетката се премахва с 
помощта на кофата при движението й нагоре и се изхвърля извън инсталацията на предва-
рително установено разстояние от горния краен изключвател. 
Щом достигне горна мъртва точка, количката спира за определено време, а след това по-
тегля надолу, отдалечавайки се от решетката. 
Когато количката достигне ограничителния превключвател на дъното, тя спира отново за 
определен период и отново потегля нагоре, приближавайки се към решетката. Този кон-
кретен тип работа създава условията за изключително безопасен и лесен за разтоварване 
на задържаните вещества метод. Защитата от претоварване се гарантира от стандартни 
динамометри или, при желание, с помощта на електронни ограничители на натоварването. 
Частите, които осигуряват движението се намират далече от водата, като това гарантира 
надеждността и трайността им.
Стандартната конструкция е от плочи и секции от горещо поцинкована въглеродна сто-
мана. При желание е възможно да се изпълни и защита с покритие от епоксидни бои или 
решетката да се изработи от неръждаема стомана.

Полувертикална плоска решетка 
с възвратно-постъпателно действие GPSA

Предимства
—  Възможност за инсталиране в много 

дълбоки канали

—  Липса на движещи се механични части 
във водата

—  Възможност да се повдигат твърди тела 
с голяма маса и размер

—  Здравина
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Полувертикална плоска решетка 
с възвратно-постъпателно действие GPSA

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GPSA

Широчина на канала (I) m 0,5 ÷ 4,0
Височина на канала (h) m 1,0 ÷ 7,0
Широчина на конструкция (I1) m l – 0,12
Височина на разтоварване (h1) m h + 0,8
Габаритна височина (h2) m h1 + 1,4
Наклон (α) º 30
Размер на филтриращите отвори (f) mm 20 ÷ 100
Инсталирана мощност kW 0,55 ÷ 4
Тегло (*) daN 500 * l + 270 * h – 1,5 * f + 560

(*) Заместете във формулата l и f с размери в mm

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
20 30 40 50 60 70 80 90 100

GPSA 457*l*h 505*l*h 533*l*h 552*l*h 565*l*h 574*l*h 582*l*h 588*l*h 593*l*h

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициент спрямо широчината и височината на канала h [в mm]

Легенда:

1 — Рама
2 — Решетка
3 — Кофа 
4 — Устройство за почистване на кофата
5 — Място на изхвърляне на филтрирания материал
6  — Мотор-редуктор
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Въртящата се барабанна решетка за микрофилтриране от тип GRS се инсталира в малки 
и средни градски и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води. Тя е особено 
подходяща за сепариране на течност от твърдите вещества при третирането на отпадъч-
ните води в хранителната, текстилната, кожарската, нефтохимическата промишленост и за 
комунални нужди. За промишлени цели, тя се използва за извличане на материали, които 
подлежат на рециклиране. 
Тази решетка се състои от пресово огънати листове ламарина, въртящ се цилиндър или 
барабан, направен от решетка от преплетена тел, очистваща лопатка, система от дюзи 
за промиване и мотор-редуктор. Постъпващата вода, която попада върху филтриращата 
решетка на барабана, отлага разтворените в нея твърди вещества. Тези твърди вещества 
се пренасят с помощта на ротационното триене към очистващата лопатка, която ги прех-
върля към специален контейнер. Лопатката оказва съответното налягане върху барабана 
с помощта на система от настройващи се противотежести; като по-големите варианти се 
доставят с моторизирана система за почистване на лопатката. Водата, която вече е фил-
трирана, пада надолу гравитачно и преминава отново през въртящия се барабан в посока 
отвън-навътре; по този начин тя извършва енергично противоструйно промиване, което 
допълнително се подпомага от струята от вода под налягане впръсквана от дюзите. 
По желание на клиента, за да се оптимизира работата на оборудването, е възможно да 
се настрои скоростта в зависимост от качеството на водата чрез добавянето на инвертор 
в електрическото табло за управление или като се замени стандартния мотор-редуктор 
със задвижване с честотно управление. Защитата срещу претоварвания се осигурява  от 
стандартни динамометри или, по желание, с помощта на електронни модули за ограни-
чаване на натоварването. Стандартното оборудване е предвидено за инсталация върху 
резервоар. По желание на клиента може да се достави модел оборудван със специална 
дренажна камера и опорни крака. 
В зависимост от конкретните приложения е възможно да се достави GRSC оборудвана и с 
шнеков транспортьор, вграден в конструкцията, който да събира филтрирания материал и 
да го отвежда, като същевременно го уплътнява.
Стандартната конструкция е от неръждаема стомана.

Барабанна решетка GRS 

Предимства
—  Фино филтриране, от 0,25 mm
—  Висок специфичен поток
—  Приложима и в хранителната промиш-

леност
—  Подходяща също и за гелообразни и 

силно вискозни вещества 
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Барабанна решетка GRS 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GRS

Модел GRS 050/4 GRS 050 GRS 070 GRS 100 GRS 130 GRS 160 GRS 180 GRS 200 GRS 300
Дължина на барабана (I1) mm 500 500 700 1000 1300 1600 1800 2000 3000
Диаметър на барабана (d) mm 480 625 625 625 625 625 625 625 914
Максимална дължина (I2) mm 1000 1000 1200 1500 1800 2000 2300 2500 3500
Максимална височина (h2) mm 1150 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1600
Височина без изходящата каме-
ра (h1)

mm 640 785 785 785 785 785 785 785 1150

Максимална дълбочина (p) mm 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1800
Размер на филтриращите отвори (f) mm 0,25 ÷ 6
DN на вход (di) (*) DN 150 150 200 250 300 350 350 350 350x2
DN на изход (do) (*) DN 150 200 250 300 350 400 400 450 450x2
Инсталирана мощност kW 0,25 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,2
Тегло на конструкцията daN 210 255 280 320 378 485 590 870 1310
Тегло на конструкцията  
в работен режим

daN 347 430 522 642 915 1108 1367 1826 2540

(*) Диаметрите са валидни при големина на филтриращите отвори f = 1,5 mm

Модел Номинален дебит (m3/h) — размер на филтриращите отвори (mm)
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6

GRS 050/4 27 48 66 82 95 106 124 139 151 169 181 191
GRS 050 35 63 86 106 123 138 164 181 196 219 236 249
GRS 070 49 88 121 149 173 193 227 253 275 307 331 348
GRS 100 69 126 173 213 247 276 324 362 393 439 473 498
GRS 130 90 164 225 276 320 359 421 470 510 571 614 647
GRS 160 111 202 277 340 394 441 518 570 628 702 756 797
GRS 180 125 227 311 383 444 497 583 651 707 790 851 896
GRS 200 139 252 346 425 493 552 648 724 785 878 945 996
GRS 300 305 553 759 933 1082 1210 1421 1588 1722 1926 2073 2184

Легенда:
1 — Товарна камера
2 — Филтриращ барабан
3 — Камера за извеждане (опция) 
4 — Пълнеща лопатка

5 — Мотор-редуктор на барабана
6 — Шнеков транспортьор
7 — Шнеков мотор-редуктор
8 — Изхвърляне на филтрирания материал
9 — Вход за водата за промиване
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Самопочистващата се стъпкова решетка от тип GSMN е предназначена за градски и про-
мишлени пречиствателни станции, които изискват механично сепариране на твърдите 
вещества. Финото филтриране, което се извършва от тази инсталация, позволява сепа-
рирането на хартия, пластмаса и други твърди материали, като намалява крайното коли-
чество на утайката, която подлежи на третиране и забележимо намалява проблемите със 
задръстване на помпите.
GSMN се състои от стоманени лопатки, монтирани една до друга, така че да образуват 
фин филтър. Една от двете лопатки е свързана с рама, която представлява неподвижната 
част от инсталацията, другите движещи се лопатки са свързани една с друга, така че да 
образуват подвижен модул. 
По време на работа, подвижните лопатки се движат в кръг, като предават движението една 
на друга около неподвижните лопатки; по този начин, при всяко преминаване, отложените 
материали по лопатките се повдигат до по-високо стъпало и така, стъпало след стъпало, 
тя достига до горната част на инсталацията и където се изхвърля филтрираният материал. 
Оптималната работа на GSMN се получава при зигзагообразно движение, така че върху 
лопатките на филтъра да се образува хомогенен слой от твърди вещества, който да може 
по-добре да спира мазнините, маслата и пясъка.
Решетката е оборудвана с модули за ограничаване на натоварването с динамометри. По 
заявка може да бъде оборудвана и с табло за управление, което да позволи автоматичното 
задействане и спиране на инсталацията, с помощта на диференциални нивомери или тай-
мери за включване и изключване.
Стандартната конструкция е от неръждаема стомана.

Стъпкова решетка GSMN 

Предимства
—  Фино филтриране

—  Работа на интервали, което подобрява 
степента на филтриране

—  Подходяща за отпадъчни води с висока 
концентрация на твърди вещества

—  Здравина
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Стъпкова решетка GSMN 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GSMN

Широчина на канала (I) m 0,6 ÷ 2,0
Височина на канала (h) m 0,5 ÷ 3,0
Широчина на решетката (I1) m l – 0,18
Височина на разтоварване (h1) m h + 0,45
Габаритна височина (h2) m h1 + 0,9
Наклон (α) º 45
Размер на филтриращите отвори (f) mm 2—3—4—5—6—8—10
Инсталирана мощност kW 1,1 ÷ 3,0
Тегло (*) daN (600 + 550 * h) * l + 500 * 3 / f

(*) Заместете във формулата l и h в m, а f в mm

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
2 3 4 5 6 8 10

GSMN 256 * l1 * h 320 * l1 * h 366 * l1 * h 400 * l1 * h 427 * l1 * h 465 * l1 * h 492 * l1 * h

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициент спрямо широчината на решетката l1 и височината h [в mm]

Легенда:

1 — Неподвижна рама
2 — Подвижна рама 

3 — Стъпкова филтърна система
4 — Мотор-редуктор 
5 — Извод за филтрата 
6 — Табло за управление
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Решетката с вертикална верига от тип GCV може да отговори на всякакви изисквания към 
филтрирането, в зависимост от размера на канала, потоците или простора на филтъра. 
Този тип решетка се състои от рама, направена от студено огъната стоманена ламарина, 
на която са поставени водачите за специалните ролкови вериги. Зъбчатите колела за дви-
жението на веригата са захванати само в горната част на оборудването, докато в долния 
край на решетката веригата е навита директно около статичното възвратно устройство.
Така се избягва наличието на движещи се механични части, потопени във водата, което 
гарантира тяхната надеждност и дълготрайност. Почистването на филтриращата решетка 
се извършва с помощта на няколко гребла, монтирани на двойната верига, която отнема 
филтрирания материал, задържан от пръчките на решетката. 
Друго почистващо устройство с осцилиращо гребло осигурява почистването на греблата 
и улеснява падането на филтрата във фунията под него. Движението на инсталацията 
се контролира от надежден мотор-редуктор, а защитата от претоварване се осигурява от 
стандартни динамометри или, по желание, от електронни превключватели за ограничаване 
на абсорбирането.
Версията GVCM се предлага за микрофилтриране и има простор между 2,5 и 5 mm, като 
филтриращата решетка е изработена от перфорирана стоманена ламарина или преплете-
на метална тел, и е оборудвана с почистваща система с четки.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана защитена чрез горещо поцинковане. 
По желание на клиента е възможно да се изпълни защита с цикъл от епоксидни бои или да 
се изработи решетка от неръждаема стомана.

Решетка с вертикална верига GVC 

Предимства
—  Подходяща за изпълнение на най-раз-

лични изисквания към филтрирането

—  Ниска цена

—  Липса на движещи се механични части 
във водата

—  Здрава и опростена конструкция

—  Намалена поддръжка във времето

—  Широка дифузия

—  Лесна поддръжка
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Решетка с вертикална верига GVC 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GVC

Широчина на канала (I) m 0,3 ÷ 2,0
Височина на канала (h) m 0,3 ÷ 3,0
Широчина на решетката (I1) m l – 0,10
Височина на разтоварване (h1) (*) m h + 0,80
Габаритна височина (h2) m H1 + 0,65
Наклон (α) º 15
Размер на филтриращите отвори (f) mm 10 ÷ 50
Инсталирана мощност kW 0,25 ÷ 0,75
Тегло (**) daN (4,72 * l + 5,28) x (34 * h + 19) + (2,5 – h * f)

(*) Възможни са различни от височини на разтоварване от стандартните по заявка
(**) Въведете във формулата стойностите за I и h в метри и за f в милиметри.

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
10 15 20 25 30 35 40 45 50

GVC 356 * l1 * h 417 * l1 * h 457 * l1 * h 485 * l1 * h 505 * l1 * h 521 * l1 * h 533 * l1 * h 543 * l1 * h 552 * l1 * h

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициент спрямо широчината на решетката l1 и височината h [в mm]

Легенда:

1 — Рама
2 — Решетка
3 — Верига 
4 — Гребло 
5 — Устройство за почистване на греблото
6 — Мотор-редуктор
7 — Ограничителен превключвател
8 — Кожух


