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Нови продукти
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Модулни резервоари

Модулните резервоари представляват сглобяема конструкция от листове стомана със 
стъклено покритие. Двата материала са слепени, за да се съчетаят най-добрите им свой-
ства – силата и гъвкавостта на стоманата в комбинация с устойчивостта на корозия на 
стъклото. Технологията се прилага, както на външната, така и на вътрешната повърхност 
на резервоара, за да се гарантира дълъг експлоатационен период на съоръжението при 
всякакви климатични условия.
Всеки лист бива тестван, съгласно стандарт (EN ISO 28765:2011), което гарантира после-
дователност и сигурност в качеството на продукта.

Характеристики:
– Много голяма устойчивост към корозионни и абразивни флуиди
– Твърда, инертна повърхност на материала, осигуряваща лесна поддръжка, почистване 
и дезинфекция 
– Бърз и лесен монтаж на отделните плоскости на обекта
– Монтажът на резервоара не зависи от климатичните условия, което обуславя бърз темп 
на строителство. Локалните забавяния при строителството са сведени до минимум.
– Модулността на резервоара позволява лесно преместване при необходимост, промени и 
надграждане на вече съществуващи резервоари, което в сравнение с бетоновите, в много 
случаи е недопустимо.
– Дизайнът на резервоара гарантира сигурно съхранение в зависимост от местните усло-
вия на околната среда, като например високи скорости на вятъра, натоварване от сняг, или 
сеизмични райони.
– Улеснен транспорт
– Ценово ефективна себестойност, в сравнение с конвенционалните методи за изграждане 
на резервоари

Tехнически параметри: 
При проектирането на резервоара се приема, че земната основа е с гарантирана носимос-
пособност по цялата си повърхност не по-малко от 120 kN/m2. В основата са допускат зони 
на плиткозалегнали глинести и пясъчни почви, с допустима деформация на основата в 
рамките до 5 mm от центъра до периферията на резервоара. Препоръчва се консултация 
с геолог и/или предварителна направа на геоложки доклад.
Почвените породи, подпочвената вода и съдържанието на резервоара не трябва да бъдат 
агресивни към бетоновата основа.
Прието е съхраняваният обем да не надвишава температура от 500° С, както и да няма 
резки температурни колебания в съхранявания обем.
Натоварването от вятъра е отчетено съгласно BS6399, 1997 и следните приемания:
– подходящ ъгъл на вътрешно триене на земната основа 
– нормативна скорост на вятъра 31 m/s
– локалният релеф не се взима под внимание
Дебелината на бетона над армировъчната мрежа да бъде 40 mm. Вертикалната повърх-
ност на канала да бъде подготвена за добро сцепление с бетона за запълване.

Приложения:
– Пречистване на питейни и отпадъчни 
води;

– Първични и вторични утаители (позволя-
ва монтаж на мостов чистач);

– Силози за утайки;

– Резервоари за обезсоляване на морска 
вода, обратна осмоза (RO) избистрители, 
биобасейни, MBR резервоари, SBR резер-
воари, утайкоуплътнители, буферни резер-
воари, резервоари за дъждовни води и др.
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Диаметър на резервоар Диаметър 
на бетонова 
основа, mm 

Радиус на 
анкериране, 

mm

Брой 
анкери

Отстояние 
на анкерира-

не, mm

Обем 
на бетона,

 m3

Обем за за-
пълване на  
канала, m3модел mm

11 3416 4256 1804 8 1380 4.5 0.6

14 4269 5109 2230 10 1378 6.1 0.8

17 5123 5963 2657 12 1375 7.9 0.9

20 5977 5817 3084 14 1373 10.0 1.1

22 6831 7671 3511 16 1370 12.0 1.2

25 7685 8525 3938 18 1368 14.3 1.3

28 8539 9379 4365 20 1366 16.8 1.5

31 9393 10 233 4792 22 1364 19.4 1.6

Модулни резервоари

– Носимоспособността на бетоновата осно-
ва се гарантира, ако минималното бетоно-
во покритие над армировката е 40 mm.
– Презастъпването на армиращите пръти 
трябва да бъде минимум 400 mm.

– Бетонът трябва да има якост от 40 N/mm2 
(C40A) на 28-ия ден, като минималното съ-
държание на цимент е 350 kg/m3 и разме-
рът на чакъла е максимум 20 mm.
– Пълнежът за запълване на траншеята 

трябва да има якост от 35 N/mm2 (C35) на 
28-ия ден, като минималното съдържание 
на цимент е 350 kg/m3 и размерът на чакъ-
ла е максимум 10 mm.
– Необходима е 30 mm дренажна тръба.

Техническа информация за фундамента:
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Покривни системи и аксесоари – модулни резервоари

Покрив от стоманени панели със стъклено покритие

Плосък алуминиев покрив 

Куполен покрив от PVC

Алуминиев покрив

Пълна гама аксесоари

Външна стълба Платформа

Куплунг за входна и изходна тръба

Ревизионен отвор Утаител
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Шнекови решетки с приложение в индустрията тип RSU

Шнековите решетки от типа RSU са многофункционални уреди, които могат да филтрират, 
транспортират, а за някои модели да пресоват и обезводняват утайки. Решетките RSU имат 
голяма транспортна секция, която дава възможност да се пренасят повече твърди частици; 
шнекът се върти по-бързо, благодарение на двуполюсен задвижващ механизъм. 

Основни черти на шнековите решетки  RSU
– Рамката на решетката се предлага с кръгли или клинообразни отвори с различни размери.
– Машината се самопочиства, благодарение на четките, монтирани на шнековия конвейер.
– Безваловият шнеков конвейер позволява вдигането на материали с различна форма и  
размер, които  са трудни за транспортиране.
– Големият асортимент дава възможност да се избере най-подходящият модел, който да  
отговаря на експлоатационните характеристики. 
– Структурата от неръждаема стомана заедно с четките от пластмаса позволяват маши-
ната да се използва  за третиране на киселини, базови продукти и хранителни продукти.
– Функционирането на машината изцяло се извършва от задвижващите устройства. 
– Инсталацията е лесна и бърза.
– Операциите по поддръжка, ако такива са необходими, са много опростени. 

Области на приложение:
– Градска канализация
– Пречистване на промишлени отпадни води
– Технологични процеси в хранителната индустрия (остатъци от зеленчуци, от вътрешнос-
ти и др.).

Предимства:

– Снижени инсталационни разходи

– Висока степен на отстраняване на твър-
дите частици (52% според тестовете)

– Силно намаляване на обема на утайки-
те, което снижава разходите за транспорт 
и изхвърляне.
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Шнекови решетки с приложение в индустрията тип RSU

Конусна филтрираща решетка

Модели RSU 0.25 0.5 1 2

RSU400 79.2 144 216 252

RSU500 144 234 342 396

RSU600 180 306 468 540

RSU700 324 540 756 900

Стандартни данни за размерите на шнековите решетки RSU:
филтриране с размери на отворите на решетката от 500 μm до 12 mm
Отстраняване на утайките и транспортирането им до мястото за изхвърляне с един задвижващ механизъм
Намаляване на обема на утайките до 50%
Ефективен дренаж на утайките по хода на транспортиращата секция, комбиниран с пресоваща секция за допълнително намаляване на 
обема и обезводняване (само RSP).

ШНЕКОВИ РЕШЕТКИ
МОДЕЛИ RSU

RSU400 RSU500 RSU600 RSU700

Капацитет на отстраняване на твърдите частици – m3/h 0.5 0.5 1.0 1.0

Перфорирана филтрираща решетка-mm

Модели RSU 3 4 5 6

RSU400 198 234 270 306

RSU500 324 378 414 468

RSU600 432 504 576 684

RSU700 756 900 972 1116
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Въртящ се биофилтър Biocombi

С въртящия биофилтър Biocombi биологичното пречистване се извършва чрез частично 
потопен ролков контактор, върху който се образува биологична слуз. Тя се произвежда от 
култура микроорганизми, извличащи хранителни вещества от колоидните частици и веще-
ствата, разтворени в отпадните води.
При въртящите биофилтри няма нужда да има резервоари за вторично утаяване, тяхната 
роля се изпълнява от платнен филтър. Филтърът представлява хоризонтален барабан от 
перфориран стоманен лист, покрит с със специален платнен филтър и снабден със съот-
ветната система за отстраняване на отделената утайка. Необходим е значително по-малък 
обем операции по поддръжката в сравнение с традиционния тип станции, като могат да се 
извършват от неспециализиран персонал.
Фазата на биологично пречистване на отпадъчни води се извършва от биодиск, който се 
състои от паралелни полипропиленови дискове, монтирани върху централния вал. Диаме-
търът им варира от 2,00 m до 2,40 m според големината на станцията. 40% повърхността 
на дисковете е потопена в третираната вода и представлява отлична опора за закрепяне 
на бактериалната маса.
Платненият филтър замества вторичния резервоар за утаяване; освен това той осигурява 
високо качество на пречистените отпадъчни води, дори и при вариращи показатели на 
хидравлично натоварване и/или суспенсирани частици. Биологично пречистената вода 
може да стигне до отвеждаща тръба само през платнения филтър. На неговата повърх-
ност постепенно се натрупва слой от утайка, което довежда до увеличаване на статичното 
налягане. Датчик за нивото включва помпата, която през засмукваща система свързана с 
барабана, засмуква отвътре  водата, необходима за обратно промиване на филтъра.
Утайката, отмита от водата, се връща в първичния резервоар за утаяване, ако има такъв, 
или на друго място. Тъканта на филтъра е изработена от синтетичен материал „Polstoff“, 
съставен от безбройни преплитащи се малки нишки, осигуряващи висок капацитет на пре-
чистените води.
Ключови характеристики:
Дисковете са частично потопени (40%) в течността за пречистване.
Няколко фази на пречистване (биологично пречистване и сепариране на утайката) са групи-
рани заедно в един резервоар.
Номинален капацитет: еквивалентен на от 100 до 800 жители.
Технологично отделяне на утайката с платнения филтър.
Само един двигател с редуктор задвижва биодиска и филтъра; филтърът е здраво прикре-
пен към вала на биодиска.
Движещите се части (дискът и филтриращият въртящ се барабан) се задвижват от двигател 
с редуктор с инсталирана мощност между 0,75 и 1,5 kW. 
Захранването включва резервоар от третирана и боядисана стомана с лесно свалящи се 
модулни покрития от FRP и електрическо контролно табло със защита IP 55.
Концентрациите в изтичащите води отговарят на действащите стандарти за пречистване на 
отпадни води.
Област на приложение
– Малки общности
– Туристически комплекси и къмпинги
– Строителни площадки
– Хотели
– Училища
– Зони за отдих и обслужване покрай магистрали

Предимства:
– Минимално потребление на енергия

– По-малко операции по поддръжката

– Лесен достъп

– Заема по-малко място при инсталация 
(компактна конструкция)

– Малка чувствителност при внезапни про-
мени в хидравличното и/или органичното 
натоварване

– Висока степен на безопасност при екс-
плоатация

– Снабдяване с кислород без системи за 
аерация или дифузия

– Няма проблем с плаващата утайка

– Ниски разходи при инсталиране

– Липса на неприятни миризми или аеро-
золи

– Предварително сглобена станция, гото-
ва за пускане в експлоатация, снабдена 
с електрическо контролно табло, което 
позволява бърза инсталация и пускане в 
действие
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Въртящ се биофилтър Biocombi

Модел Площ 
м2

Диаме-
тър на 
диско-
вете, m

Екви-
валент 
жите-
ли, N

Общо нато-
варване след 

първичния 
(kgBOD5/d)

Норма на 
натоварва-
не (gBOD5/

m2xd)

Мощ-
ност на 
двигате-
ля, kW 

Консу-
мирана 

мощност, 
kW

Фил-
тър 
TF2

Площ 
на 

филтъ-
ра, m2

Мощ-
ност на 

помпата, 
kW

Общи 
размери 

(LxWxH), m

Маса, 
kg

ВС5/2 500 2,00 100 4,5 9 0,75 0,4 1 2 0,6 3,85х2,40х2,30 1900

ВС10/2 1000 2,00 200 9,0 9 0,75 0,5 1 2 0,6 4,80х2,40х2,30 2300

ВС15/2 1500 2,00 300 13,5 9 0,75 0,6 1 2 0,6 5,75х2,40х2,30 2700

ВС20/2 2000 2,00 400 18,0 9 1,10 0,7 1 2 0,6 6,70х2,40х2,30 3300

ВС25/2 2500 2,00 500 22,5 9 1,10 0,8 1 2 0,6 7,65х2,40х2,30 4100

ВС30/4 3000 2,40 600 27,0 9 1,50 1,0 2 2х2 2х0,6 7,13х2,80х2,80 4800

ВС35/4 3400 2,40 680 30,6 9 1,50 1,1 2 2х2 2х0,6 7,60х2,80х2,80 5300

ВС40/4 3800 2,40 760 34,2 9 1,50 1,2 2 2х2 2х0,6 8,07х2,80х2,80 5800

ВС45/4 4200 2,40 840 37,8 9 1,50 1,3 2 2х2 2х0,6 5,84х2,80х2,80 6300
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Лентова филтър-преса N-PD L

Предимства:
– Икономична, компактна, но в същото вре-
ме ефективна.

– Висококачествени, корозионно устойчиви 
материали и компоненти.

– Гъвкава и лесна за експлоатация в 6 
стандартни модела.

– Вграден филтър-сгъстител с независим 
задвижващ механизъм.

– Широка област на приложение както за 
промишлени, така и за комунални нужди.

– Ниска консумация на енергия.

Лентовата филтър-преса N-PD L е гъвкаво решение за обезводняване на утайка. Тя има 
автономен гравитационен филтър-сгъстител, който позволява да се регулира скоростта и 
типа на гравитационната лента. Възможно е да се избира между 4 различни маршрути на 
лентата за пресоване, което прави уреда по-гъвкав.
Използвани са най-качествени материали, рамката и задвижващите ролки са от  неръжда-
ема стомана, което прави уреда здрав, надежден и дълготраен. Предлагат се 6 стандартни 
модела с ширина на лентата от 0,7 m до 3 m.

Таблица на капацитета на N-PD L

Модел N-PD7L N-PD11L N-PD16L N-PD21L N-PD26L N-PD31L

Ширина на лентата, mm 700 1100 1600 2100 2600 3100

Полезна площ на филтриращия елемент, m2 6.3 10.1 14.8 19.5 24.2 29.0

Дебит на утайката, m3/h 3–8 5–12 8–20 15–35 20–50 25–60

DS капацитет, kg DS/h 250 150–400 250–600 400–1000 700–1500 900–2000
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Таблица на размерите на N-PD L

Модел N-PD7L N-PD11L N-PD16L N-PD21L N-PD26L N-PD31L

Дължина, mm 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Ширина, mm 1450 1900 2400 2900 3400 3900

Височина, mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Маса, kg 1400 1700 2200 2900 3400 4000

Мощност, kW 0.5 0.5 0.8 1.47 1.47 2.5

Лентова филтър-преса N-PD L
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Нискооборотен потопяем аератор/миксер

Характеристики:

– Комбинация от аератор и миксер

– Аерирането и разбъркването са на практика независими един от друг процеси. Разбър-
кването се осъществява даже когато въздуходувката е изключена.

– Голям дебит при разбъркването. Няма необхватни зони.

– Висок А-фактор. Минимално „срастване“ на въздушните мехурчета.

– Висока степен на аериране, дори при висок и среден MLSS.

– Възможността за разделяне на процесите разбъркване и аерация е осъществена чрез 
регулатор на аерирането, например SBR/MBR реактор.

– Ниска загуба на напор: относително ниско налягане и ниска мощност на въздуходувката 
в зависимост от въздушния поток.

– Ниско ниво на шума.

– Здрава конструкция. 

– Мощност от 1.1 до 30 kW.

– Над 360 градуса равномерно разпределение на въздушния поток посредством конусооб-
разната форма на тялото на миксера.

– Няма задръстване благодарение на конусната форма на миксера и централното подава-
не на въздушния поток.

Предимства:

– Лесен монтаж: Басейнът не трябва да се 
изпразва.

– Икономически изгоден.

– Аераторът може да бъде оборудван с 
външни опори за монтаж над препятствия 
като тръби, дифузьори и др.

– Може да се достави само миксерът.
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Мощност на двигателя, kW Диаметър на перката, mm Обороти за минута Максимален въздушен поток, m³/h

30 2300–3000 42–30.5 2500–3250

22 2300–3000 37.2–27 2000–2600

18.5 2300–3000 35–23 1600–2050

15 2300–3000 32–21 1400–1800

11 2300–3000 28–17.5 1200–1550

7.5 2000–2500 32.8–22.5 1000–1250

5.5 2000–2500 28.5–18.5 900–1100

4 2000–2500 23.6–16 750–900

3 1500–2000 34.48–20.5 600–800

2.2 1500–2000 30.5–17 500–650

1.5 1500–2000 25.3–14 400–500

1.1 1500–2000 22.3–10 350–450

Нискооборотен потопяем аератор/миксер
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Автоматизирана пневматична преса за обезводняване на биологични 
утайки ASP
Типични пречиствателни устройства, които отделят коагулиралите/флокулиралите твърди 
частици (напр. утаяване на тежки метали) са гравитационен сепаратор, пластинен сепара-
тор и DAF пневматична флотация. Отделената утайка трябва да се съхранява и транспор-
тира до обезводняващо устройство, което предполага нуждата от резервоар, контрол на 
нивото, смесване, обработка, измерване на разхода, монтиране на тръбопровод и клапа-
ни, контрол и самото обезводняващото оборудване. ASP станция за биологично пречиства-
не извършва всички тези функции в рамките на една система, което спестява оборудване 
и пространство. 
Има безбройни примери за такива потенциални решения за пълно пречистване на отпа-
дъчните води, а не само обезводняване на утайката. По принцип, диапазонът при който 
ASP WWT е приложим като едно устройство е: общо количество на суспенсираните веще-
ства TSS 100–5000 mg/l, обем – 25–50 m3 на ден. В много случаи използването на няколко 
ASP, включени паралелно, е по-евтино от традиционното решение.

Приложения:
– За малки градски пречиствателни станции за отпадъчни води (също и модулни станции), 
обезводняване на утайка до около 15 000 ЕЖ.

– При необходимост може да се инсталира на мястото на действаща филтър-преса. Уле-
снява процеса по експлоатация и минимизира броя на обслужващия персонал. Ако фил-
тър пресата трябва да работи два цикъла на работна смяна, то капацитетът на  една преса 
ASP е равен на една 600–1000 L филтър преса, което е доста голямо устройство. 

Предимства:
– Пълна доставка – клиентите няма нужда 
да се занимават с проектни задачи като 
обработка, монтаж, строителство, енерго-
снабдяване и контрол. 

– Автоматично стартиране и спиране без 
необходимост от обслужване. Тази харак-
теристика е важна  за малки отдалечени 
обекти.

– Заема малка работна площ.
Обработва ефективно гъста утайка, което е 
едно от най-важните предимства пред оста-
налите технологии.

– Чрез контролното табло може да се из-
вършва управление и оптимизация на про-
цеса. възможна е модификация на таблото 
при заявка.

– Лесна за преместване
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Технически характеристики

Спецификации Данни

Типичен % разтворени твърди вещества на входа 0.5–5

Типичен % разтворени твърди вещества на обзеводняващия изход 14–25

Капацитет на обезводняване m3 на ден при 2.5% разтворени твърди вещества 20

Обем на резервоара за утайка в литри 1000, 1500, 2000, по поръчка, конвейер

Електрозахранване 110/220 V, еднофазов, 16 A

Електропотребление kWh на ден (приблизително) 12

Налягане на промиващата вода, bar 6

Консумация на промиваща вода, m3 на ден 1–3

Налягане на въздуха, bar 6–8, сух, без смазка

Маса, празна,  kg 300

Химикали Флокуланти и коагуланти

Автоматизирана пневматична преса за обезводняване на биологични 
утайки ASP
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Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Филтрите Optifi l са напълно автоматични, с непрекъснат режим на работа. Като филтриращ 
елемент се използва метална или текстилна мрежа, която задържа частиците с различни 
размери, както вътре в себе си, така и по повърхността. След достигане на предварително 
зададено диференциално налягане се стартира промивка на филтъра, като се използва 
вече пречистена течност. Промивката се извършва паралелно с процеса на филтруване, 
без да го прекъсва.

Параметри
– Филтриране от 1 до 100 μm.
– Флуиди с по-високо съдържание на твърди частици, в сравнение с други автоматични 
системи.
– Висок дебит.
– Висока ефективност на филтрирането.
– Частично промиване по време на работа.
– Минимални загуби, поради прилагане на оригинална, патентована регенерираща система.
– Ниска себестойност на работа и поддръжка.
– Типоразмери за практически всякакви дебити.
– Филтрите са предназначени за работят с налягане до 10 bar. За по-високо налягане по 
поръчка.
– Пестене на място за инсталиране и поддръжка на работното място.
– Напълно затворена система.

Флуиди:
– Химикали: киселини, основи, разтворите-
ли, смоли, бои.
– Вода: промишлена вода, речна вода, мор-
ска вода, питейна вода, деминерализирана 
вода, охладителна вода, циркулационна 
вода, отпадъчна вода.
– Хранителна и пивоварна промишленост: 
сокове, вино, бира.
– Петролна промишленост: минерални мас-
ла, синтетични масла, хидравлични масла, 
смазочни материали, редукторни масла.

Приложение:
– Пулп и хартиена промишленост
– Синтетични влакна
– Химическа промишленост
– Текстилна промишленост
– Електроника и фотоволтажи
– Стоманодобивна промишленост
– Галванизация и обработка на повърхности
– Автомобилна промишленост
– Обработка на води
– Енергетика
– Химия, бои, шивашка промишленост
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Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Филтрите от типа Optifi l се произвеждат в различни размери:

Optifi l 050 – 100 Optifi l 150 – 500 

От До

Дебит 1 m3/h 1500 m3/h

Размер на филтрация 1 μm 2000 μm

Присъединителен фланец DN50 DN500

Работно налягане 10 bar 16 bar

Температура 0º С 200º С

Приложение Филтриране на течности с нисък вискозитет

Филтрираща инсталация
Конструкция:

Материали:
Въглеродна стомана, неръждаема стомана AISI 316TiL(1.4404, 
1.4571), AISI 904L (1.4539)

Уплътнения
EPDM, Silicone, Buna, Viton, PTFE
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Тип Вход,
mm/″

Изход,
mm/″

Промивен,
mm/″

Изпускател,
mm/″

L,
mm

La,
mm

Lr,
mm

B,
mm

H,
mm

Ha, 
m3/h

Дебит, 
mm

RWF-150-0090 100 / 4″ 100 / 4″ 40 / 1½″ 25 / 1″ 987 495 150 380 790 295 30 (132)

RWF-150-0180 100 / 4″ 100 / 4″ 40 / 1½″ 25 / 1″ 987 495 150 380 790 295 60 (264)

RWF-150-0270 150 / 6″ 150 / 6″ 50 / 2″ 25 / 1″ 967 475 130 380 770 275 100 (440)

RWF-150-0720 150 / 6″ 150 / 6″ 80 / 3″ 25 / 1″ 1417 700 130 380 770 275 200 (880)

Самопочистващи се филтри тип Optifi l

Принцип на работа
Режим – Филтриране
Филтрираният флуид се транспортира през камера Р1 от захранва-
ща помпа. Разделянето на частиците от флуида става, когато той 
преминава от камера Р1 в камера Р2, тъй като между двете камери 
е разположена решетка. Флуидът напуска филтъра през изходния 
отвор и постъпва в изравнителен резервоар, въртящ се резервоар 
или Р2 контролен кран. Задръстването на филтъра предизвиква 
повишаване на диференциалното налягане ΔР между камерите Р1 
и Р2. Това налягане се отчита от контролната система SPS. След 
като се достигне предварително зададеното диференциално наля-
гане, стартира промиването.

Режим – Промивка
След като максималното ниво на задръстване бъде достигнато, 
цялата повърхност на филтъра се промива. Това става чрез за-
въртане на 360º на крана за промиване. Отваря се промиващият 
кран и промиващият флуид постъпва по вътрешната повърхност на 
цилиндъра. Това се извършва с малко количество вече филтриран 
флуид. 

След почистване на цялата повърхност промиващият кран се за-
върта в изходна позиция, докато диференциалното налягане дос-
тигне отново предварително зададената стойност.

Автоматичен филтър с обратно промиване Optifi l-150



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

Шумен
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: shumen@prostream.bg

— 22 —

Винтови въздуходувки, серия SDT

Предимства

– Спестява средно около 35% енергия при 
1000 mbar свръх налягане.

– Ниско ниво на шума.

– Допълнително увеличение на ефикас-
ността чрез използване на предавателна 
кутия.

– Двигател с клас на ефективност EFF1.

– Лесен за поддръжка.

Област на приложение:
– Пречиствателни станции за отпадъчни води
– Пневмотранспорт
– Химическа промишленост
– Хранителна промишленост
– Минно производство
– Електростанции

Характеристики на продукта:
Винтова технология: Технологията на винтови елементи за създаване на налягане до-
казана с над 50-годишен опит е най-разпространения източник на сгъстен въздух, пора-
ди лесната дизайнерска концепция и свързаната с това надеждност. Два ротора (мъжки и 
женски) се зацепват един в друг, единият с 50% по-висока скорост. Въздухът се сгъстява/
компресира вътрешно между роторите и корпуса.
Шум: Шумът е много важен фактор при машини и съоръжения, които се използват в окол-
ната среда, като нивото на акустично налягане на винтовата въздуходувка включително 
звукоизолиращия кожух е ограничено до 74 dB(A)за 0.6 bar и 78 dB(A) за 1 bar диференци-
ално налягане. Тези нива на шума отговарят на общоприетите изисквания на потребите-
лите и клиентите.
Пулсации: Ефектът на звуковите пулсации върху корпуса се елиминира чрез разделяне/
изолация между въздушния филтър и винтовия елемент и разделяне/изолация между еле-
мента и гасител на пулсациите.
Вибрации: Работният принцип на винтовата въздуходувка спомага за намаляване на ниво-
то на вибрациите на корпуса, така че не е необходимо опорната рамка да бъде фиксирана.
Дизайн: Състои се от винтов елемент с висока ефективност, електродвигател затворен тип 
с вентилаторно охлаждане TEFC IP55 и предавателна кутия, които осигуряват постоянно 
регулиране по време на транспортиране, инсталация и експлоатация и снижено ниво на 
загубите. Уредът дава широк диапазон за регулиране.
Енергоспестяване: При една от основните  сфери на приложение на оборудването за 
ниско налягане – аерация в пречиствателните станции за отпадни води – въздуходувките 
консумират до 70% от общото потребление на енергия в станцията. Тъй като стандартни-
ят режим на работа на въздуходувката е 24 часа/7 дни в седмицата, то може значително 
да се снижи енергопотреблението чрез използване на новата технология на винтови въз-
духодувки. Също така при други приложения използването им помага съществено да се 
намали, до 70%, стойността на електроенергията през жизнения цикъл на оборудването.
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Винтови въздуходувки, серия SDT

SDT21/SDT22

P, kPa Дебит A B C D E F G H I J K

30 m³/h 320 383 436 523 600 707 813 916 1007 1149 1244

40 m³/h 313 376 430 517 594 702 808 912 1002 1145 1240

50 m³/h 306 369 424 511 589 697 804 907 998 1141 1235

60 m³/h 299 363 417 505 583 692 799 903 994 1136 1230

70 m³/h 292 356 411 500 578 687 794 899 990 1132 1225

80 m³/h 285 349 405 494 572 682 789 894 986 1128 1221

90 m³/h 278 343 398 488 567 677 784 890 981 1124 1216

100 m³/h 271 336 392 482 561 672 779 886 977 1119

P, 
kPa

Мощ-
ност на 

вала

A B C D E F G H I J K

30 kW 3.6 4.2 4.7 5.6 6.4 7.6 8.9 10.0 11.0 12.8 14.1

40 kW 4.6 5.3 5.9 7.0 8.0 9.3 10.8 12.2 13.4 15.5 16.9

50 kW 5.5 6.4 7.1 8.4 9.5 11.1 12.8 14.4 15.8 18.2 19.8

60 kW 6.5 7.5 8.4 9.8 11.1 12.9 14.8 16.6 18.2 20.9 22.7

70 kW 7.5 8.6 9.6 11.2 12.6 14.6 16.8 18.8 20.6 23.6 25.6

80 kW 8.4 9.7 10.8 12.6 14.2 16.4 18.7 21.0 23.0 26.3 28.5

90 kW 9.4 10.8 12.0 14.0 15.7 18.1 20.7 23.3 25.4 29.0 31.4

100 kW 10.3 11.9 13.2 15.4 17.3 19.9 22.7 25.5 27.8 31.7

P, 
kPa

Темпе-
ратура 

на 
изхода

A B C D E F G H I J K

30 °C 48 49 49 49 49 50 51 51 52 53 54

40 °C 59 59 59 59 59 59 60 61 62 64 65

50 °C 69 68 68 67 67 67 68 69 70 72 73

60 °C 78 77 76 75 75 74 74 74 75 76 77

70 °C 88 86 85 83 82 81 80 80 80 81 82

80 °C 98 96 95 93 91 90 89 89 89 90 92

90 °C 107 105 103 101 99 97 96 95 96 97 99

100 °C 117 114 112 109 107 105 103 102 102 104

Технически параметри




