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Хидравличният компактор-транспортьор за филтриран материал от тип CTG е подходящ 
за инсталиране след всякакъв тип решетки.
CTG се състои от фуния за пълнене, система за пресоване, пресовъчна камера, фрикци-
онен цилиндър, транспортна тръба и хидравличен модул. Филтрираният материал, кой-
то се натрупва в бункера се избутва от системата за пресоване в пресовачната камера, 
където се извършва процес по пресоване и отнемане на водата. След като се пресова, 
филтрираният материал се транспортира, с помощта на тръби под налягане, до подходящ 
контейнер. Оттеклата се вода се елиминира от пресовъчната камера и се подава обра-
тно за третиране. Хидравличният модул, който позволява да се контролира скоростта на 
пресоване, поддържа качеството на работата на машината на високо ниво, дори и когато 
работните условия на оборудването варират. Различните модели отговарят на различен по 
обем поток, който подлежи на третиране.
Главното предимство на това съоръжение се състои в големия му капацитет за отнемане 
на водата и за първоначално пресоване на филтрирания материал, заедно с оптималните 
транспортни характеристики, които са много по-добри в сравнение със стандартните кон-
вейери (височина до 5 m), също и в елиминиране на неприятните миризми благодарение 
на типичния затворен дизайн. Коефициентът на пресоване е 3 към 1, който позволява 70% 
намаляване на разходите за транспорт и депониране. Освен това, благодарение на въз-
можността да се използва безконечна полиетиленова торба, компакторът може да осигури 
максимална хигиена. Оборудването изисква минимална поддръжка, която включва замяна 
на маслото в хидравличната система на всеки две години. 
Стандартната конструкция е от валцована стомана и стоманени секции с голяма дебелина 
и е защитена чрез гореща галванизация. При желание е възможно да се изпълни и от не-
ръждаема стомана.

Хидравличен компактор-транспортьор CTG

Предимства
—  Висока устойчивост и сила на пресоване 

благодарение на хидравличната система

— Възможност за работа изцяло под вода.

—  Оптимален капацитет за отнемане на 
вода и пресоване

—  Оптимален капацитет за транспортира-
не на височина до 5 m

—  Изцяло затворен процес, което предо-
твратява разпространението на непри-
ятни миризми

—  Възможност за директно опаковане в 
полиетиленови торби за максимална хи-
гиеничност

— Минимална поддръжка
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Хидравличен компактор-транспортьор CTG

Легенда:

1 — пресовачен цилиндър
2 — хидравличен модул
3 — входящ бункер
4 — изходна тръба 
5 — извод за отходна вода
6 — входен фланец на товарния бункер

Тип Основни характеристики Ед. м. Данни за размерите

CTG

Модел CTG 200 CTG 250 CTG 300 CTG 500
Дължина (L2) mm 1760 1798 1798 2328
Широчина (l2) mm 520 567 655 807
Височина (h2) mm 375 450 550 700
Макс. дебит на входящия поток m3/h 1,3 2 3,4 8,0
Макс. дебит на изходящия поток m3/h 0,4 0,7 1,1 1,2
Електрозахранване kW 1,1 2,2 4 7,5
Маса daN 280 320 380 555

Тип Основни характеристики Ед. м. Данни за размерите

CTG

Модел CTG 200 CTG 250 CTG 300 CTG 500
Дължина на бункера (l3) mm 400 450 450 600
Широчина на бункера (l4) mm 300 350 450 500
a1 mm 105 105 105 105
a2 mm 125 150 150 150
b1 mm 55 55 105 55
b2 mm 125 150 150 150
Брой отвори N°a  N° 3 3 3 4
Брой отвори N°b N° 3 3 3 4

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра 

за груби материали, разположен 
преди компактора (mm)

1 2 3 5
CTG 200 0 ÷ 17 500 0 ÷ 21 000 0 ÷ 25 000 0 ÷ 33 000
CTG 250 0 ÷ 27 500 0 ÷ 32 500 0 ÷ 37 500 0 ÷ 50 000
CTG 300 0 ÷ 45 000 0 ÷ 45 000 0 ÷ 62 500 0 ÷ 87 000
CTG 500 0 ÷ 50 000 0 ÷ 55 500 0 ÷ 67 500 0 ÷ 95 000

CTG компактор за пречиствателни станции за бито-
ви отпадни води

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра 

за груби материали, разположен 
преди компактора (mm)

10 20 50
CTG 200 0 ÷ 37 500 0 ÷ 55 000 0 ÷ 100 000
CTG 250 0 ÷ 57 500 0 ÷ 87 500 0 ÷ 150 000
CTG 300 0 ÷ 97 500 0 ÷ 150 000 0 ÷ 225 000
CTG 500 0 ÷ 105 000 0 ÷ 162 500 0 ÷ 275 000

CTG компактор за пречиствателни станции за бито-
ви отпадни води

Модел Номинален дебит (m3/ден)
Толеранс на филтъра 

за груби материали, разположен 
преди компактора (mm)

1 2 5
CTG 200 0 ÷ 15 000 0 ÷ 17 500 0 ÷ 25 000
CTG 250 0 ÷ 22 500 0 ÷ 27 500 0 ÷ 37 500
CTG 300 0 ÷ 37 500 0 ÷ 45 000 0 ÷ 62 500
CTG 500 0 ÷ 42 500 0 ÷ 50 000 0 ÷ 67 500

CTG компактор за пречиствателни станции за бито-
ви отпадни води
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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



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

Лентов транспортьор NT

Лентовият транспортьор от тип NT е подходящ за транспортиране на всякакъв вид твърди 
материали, получени при третирането на комунални отпадъчни води. Той се състои от сто-
манена опорна рама със секция, пригодена за преминаване на лентата, опори с различен 
размер за необходимия наклон на рамата, безконечна лента от износоустойчив материал, 
който издържа на атмосферни и химически въздействия, ролка със задвижка за лентата, 
комплект от поддържащи ролки и страничен водач за лентата, странични бордове за за-
държане на транспортирания материал, товарен бункер и задвижващ мотор.
Съществуват няколко различни вида конвейерни ленти: лента тип NT е основният модел, 
който е оборудван с единична опорна ролка, лента тип NT2R се предлага с две опорни ро-
леки, а лента тип NT3R — с тройни ролки. Лента тип NTP се състои от неподвижна плоча от 
неръждаема стомана, по която материалът се придвижва с помощта на лопатки, свързани 
с верига, докато лента тип NTR се доставя с конвейерна лента, изработена от метална 
мрежа от неръждаема стомана. Всички модели могат да се изпълнят с хоризонтална лента, 
с наклон (NTI), смесени (хоризонтални и наклонени) и извити с наклон (NTIB). Освен това, 
голямото разнообразие от размери позволява да се избере най-подходящата конвейерна 
лента за всеки отделен случай. 
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана. По желание на 
клиента е възможно да се изпълни конструкция с метални части от неръждаема стомана.

Предимства
—  Висока издръжливост и дълготрайност 

на лентата

—  Богат набор от модели

—  Оптимален транспортен капацитет

—  Малка необходимост от поддръжка

—  Специално проектирани и произведени 
за транспортиране на материали, съдър-
жащи влага и за третиране на вода
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Лентов транспортьор NT

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

NT

Модел NT/NT2R/NT3R/NTP/NTR/NTI/NTIB
Дължина (L) m 2 ÷ 30
Широчина на лентата (I1) m 0,3 ÷ 1,2
Максимална широчина (I2) m l 1 + 0,2
Височина на изводно отверстие (h1) m 0,5 ÷ 5
Минимална височина (h2) m 0,5
Извивка ° 0 ÷ 180
Стандартна  скорост на транспортиране (*) m/s 0,30
Скорост на потока m3/h 32,13* l 1
Електрозахранване на редукторния мотор kW 0,55 ÷ 9,2
Маса (**) daN (370 + 57,5*L)* l 1

(*) При желание е възможно да се получат различни скорости на транспортиране от стандартната.
(**) Въведете във формулата стойности I и I1 в m.

Легенда

1 — Лента
2 — Опорни ролки
3 — Странични бордове 
4 — Възвратни ролери 
5 — Опорни колони 
6 — Редукторен двигател
7 — Задвижващ ролер
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Винтов конвейер TC / TCSA 

Винтовият конвейер TC е проектиран за транспортиране на утайка и филтрирани мате-
риали. Той е изграден от здрав ламаринен канал, разположен в предния му край, с горен 
товарен бункер, а от обратния му край има отвор за разтоварване, кръгообразна шахта, 
на която е заварен винт с постоянен диаметър и наклон, както и мотор-редуктор. Винтът, 
докато се върти около оста си, избутва материала към отвора за разтоварването му. Про-
извежда се също и конвейер тип TCSA, който разполага с централен архимедов винт. Този 
тип е особено подходящ в случай на наличието на нишковидни твърди вещества.
И двата модела могат да се инсталират хоризонтално или под наклон (TCI, TCISA). При 
заявка може да се достави затворен канал с подходяща стоманена покривка, за да се 
гарантира хигиена и безопасност. При специални случаи е възможно също и да се достави 
конвейер с винт изцяло положен в тръба; този вид изпълнение се изисква, ако се налага 
работа под значителни наклони.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана, защитена чрез горещо поцинковане. 
По желание на клиента е възможно да се достави конструкция с метални части от неръж-
даема стомана.

Предимства
—  Оптимална работа и с нишковидни фил-

трирани материали

—  Оптимален транспортен капацитет и при 
висока начална точка

—  Възможност за напълно затворено из-
пълнение за максимална хигиена и без-
опасност

—  Изиксва се много малко поддръжка

—  Здравина
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

TCSA

Модел TCSA 20 TCSA 25 TCSA 30 TCSA 35 TCSA 40
Диаметър на винта (d) mm 190 240 290 340 390
Наклон (p) mm 190 240 290 340 390
Разстояние за транспортиране (L) (*) m 1 ÷ 9 1 ÷ 9 1 ÷ 9 1 ÷ 9 1 ÷ 9
Стандартна скорост на транспортиране (**) m/min 2,5 ÷ 3
Скорост на потока m3/h 1,3 2,0 3,2 4,4 6,0
Електрозахранване kW 0,37 ÷ 0,55 0,37 ÷ 0,55 0,55 ÷ 0,75 0,75 ÷ 1,1 1,1 ÷ 1,5
Маса daN 65 + 30*L 70 + 35*L 75 + 40*L 80 + 50*L 90 + 60*L

(*) При желание е възможно да се покрият различни разстояния от стандартното.
(**)При желание е възможно да се получат различни скорости на транспортиране от стандартните.

Винтов конвейер TC / TCSA 

Легенда

1 — Мотор-редуктор
2 — Товарен бункер
3 — Винт 
4 — Изходен материал
5 — Канал 
6 — Покритие

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

TC

Модел TC 20 TC 25 TC 30 TC 35 TC 40
Диаметър на винта (d) mm 200 250 300 350 400
Наклон (p) mm 200 250 300 350 400
Разстояние за транспортиране (L) (*) m 1 ÷ 20 1 ÷ 20 1 ÷ 20 1 ÷ 20 1 ÷ 20
Стандартна скорост на транспортиране (**) m/min 9,5
Скорост на потока m3/h 5,7 9,2 13,2 17,1 23,0
Електрозахранване kW 0,55 ÷ 2,2 0,75 ÷ 4 1,1 ÷ 5,5 1,5 ÷ 7,5 2,2 ÷ 9,2
Маса daN 65 + 30*L 70 + 35*L 75 + 40*L 80 + 50*L 90 + 60*L


