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Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с шнекова решетка тип SBFC
Комбинираната станция за механично пречистване от тип SBFC се инсталира за третиране 
на отпадъчни води получени от отходни ями, резервоари на Имхоф и промишлени инстала-
ции, които се транспортират с помощта на камиони-цистерни. Станцията, която е напълно 
затворена, за да гарантира максимална хигиена и безопасност, се състои от конструкция, 
която също може да се използва и за резервоар за съхранение, както и от решетка с винт 
от тип FC. Работата с нея е максимално опростена: отпадъчните води, които постъпват от 
цистерната, преминават през филтриращата решетка и отлагат върху нея разтворените 
твърди вещества, като преминават и през микрофилтриране. Уловените твърди вещества 
се повдигат от многофункционалния винт — който се състои от почистваща секция, след-
вана от транспортираща и пресоваща секция — и се освобождават в специален контейнер 
през фуния. По време на пресоването, дренажните води се рециклират към резервоара. 
Основните характеристики на станцията са: кратко време за разтоварване на камионите-
цистерни благодарение на високата скорост на входящия поток, максимално ефективно 
сепариране на твърдите вещества от течността, значително уплътняване на твърдия мате-
риал, вследствие на което намалява обема и масата му. Станцията е оборудвана със сфе-
ричен полушарнир тип „Перо“; по заявка е възможно също да се инсталира пневматичен 
клапан на същите входни тръби. 
Освен това станцията е оборудвана с дюзи за промиване на резервоара, на филтриращата 
решетка и на филтрирания материал. 
Станцията се произвежда изцяло от неръждаема стомана. По желание на клиента тя може 
да се достави със специално компютъризирано оборудване за отчитане на качествените и 
количествени характеристики на постъпващите отпадни води.

Предимства
—  Бърза входяща връзка, тип „перо“

—  Кратко време за разтоварване на ками-
оните-цистерни благодарение на силния 
входящ поток.

—  Максимална ефективност при сепарира-
нето на твърдите вещества от течност-
та.

—  Филтриране, повдигане, пресоване и 
промиване на филтрата в една инстала-
ция.

—  Изцяло затворено съоръжение, за да се 
избегне разпространението на неприят-
ни миризми, гарантира максимална без-
опасност.

—  Система за промиване на резервоара, на 
филтриращата решетка и на филтрата.
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

SBFC

Модел SBFC 300 SBFC 500
Максимална дължина (L3) mm 4250 5200
Дължина на резервоара (L4) mm 2570 3310
Широчина на резервоара (L2) mm 710 810
Дължина на винта (L1) mm 4145 5080
Максимална височина (h2) mm 2260 2800
Височина на освобождаване (h1) mm 1520 1800
Височина на резервоара (h3) mm 1115 1450
Височина на входа за отпадни води (hi) mm 1024 1080
Височина на извода за водата (ho) mm 296 296
Филтрираща способност (f) mm 3 4 5 6 3 4 5 6
Сила на потока m3/h 53 60 85 115 89 100 142 193
Електрозахранване kW 1,5 2,2
Маса празна daN 820 1480
Маса работеща daN 2100 3500

Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с шнекова решетка тип SBFC

Легенда

1 — Сферичен полу-шарнир тип „перо“
2 — Пневматичен клапан
3 — Резервоар 
4 — Мотор-редуктор 
5 — Освобождаване на филтрирания материал
6 — Многофункционален винт
7 — Табло за управление
8 — Извод за предварително обработена вода 
9 — Вход за вода за промиване 1″ газ
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Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с безвалова шнекова решетка SBFCS  
Компактната комбинирана станция за механично пречистване от тип SBFCS се инсталира 
за третиране на отпадъчни води получени от отходни ями, резервоари на Имхоф и про-
мишлени инсталации, които се транспортират с помощта на камиони-цистерни. Станцията, 
която е напълно затворена, за да гарантира максимална хигиена и безопасност, се състои 
от конструкция, която също може да се използва и за резервоар за съхранение, както и от 
решетка с винт от тип FCS. Работата с нея е максимално опростена: отпадъчните води, 
които постъпват от цистерната, преминават през филтриращата стоманена решетка и от-
лагат върху нея разтворените твърди вещества, като преминават и през микрофилтриране. 
Уловените твърди вещества се повдигат от архимедовия винт — който се състои от по-
чистваща секция, следвана от транспортираща и пресоваща секция — и се освобождават 
в специален контейнер през фуния. В края на винта, на същата ос, е инсталиран вал, за 
да се подобри ефектът от уплътняването. По време на уплътняването дренажните води се 
рециклират към резервоара. 
Основните характеристики на оборудването са: кратко време за разтоварване на камиони-
те-цистерни благодарение на високата скорост на входящия поток, максимално ефективно 
сепариране на твърдите вещества от течността, значително уплътняване на твърдия ма-
териал, вследствие на което намалява обема и масата му. Станцията е оборудвана със 
сферичен полушарнир тип „Перо“; по заявка е възможно също да се инсталира пневмати-
чен клапан на същите тръби. Освен това, станцията е оборудвана с дюзи за промиване на 
резервоара, на филтриращата решетка и на филтрирания материал. 
Станцията се произвежда изцяло от неръждаема стомана. По желание на клиента тя може 
да се достави със специално компютризирано оборудване за отчитане на качествените и 
количествени характеристики на постъпващите отпадни води.

Предимства
—  Бърза входяща връзка, тип „перо“

—  Кратко време за разтоварване на ками-
оните-цистерни благодарение на силния 
входящ поток

—  Филтриране, повдигане, пресоване и про-
миване на филтрата в една инсталация

—  Особено подходяща за филтрирани ма-
териали с нишковидна форма, благода-
рение на използването на архимедовата 
спирала

—  Минимална необходима поддръжка, като 
се има предвид липсата на движещи се 
механични части под вода

—  Изцяло затворено съоръжение, за да се 
избегне разпространението на неприят-
ни миризми, гарантира максимална без-
опасност

—  Система за промиване на резервоара, на 
филтриращата решетка и на филтрата
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Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с безвалова шнекова решетка SBFCS  

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

SBFCS

Модел SBFCS 300 SBFCS 500
Максимална дължина (L3) mm 3930 4700
Дължина на резервоара (L4) mm 2334 3310
Широчина на резервоара (L2) mm 606 810
Дължина на винта (L1) mm 4260 5080
Максимална височина (h2) mm 2900 3150
Височина на освобождаване (h1) mm 1800 1800
Височина на резервоара (h3) mm 1134 1134
Височина на входа за отпадъчни води (hi) mm 1034 1034
Височина на извода за водата (ho) mm 295 295
Филтрираща способност (f) mm 3 4 5 6 3 4 5 6
Сила на потока m3/h 53 60 85 115 89 100 142 193
Електрозахранване kW 1,5 2,2
Маса празна daN 740 1480
Маса работеща daN 2450 3500

Легенда

1 — Сферичен полу-шарнир тип „перо“
2 — Пневматичен клапан
3 — Резервоар 
4 — Мотор-редуктор 
5 — Освобождаване на филтрирания материал
6 — Многофункционален винт
7 — Табло за управление
8 — Извод за предварително обработена вода 
9 — Вход за вода за промиване на резервоара 1″ газ 
10 — Вход за вода за промиване на филтрата 1″ газ
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Компактна комбинирана станция 
за цялостно механично пречистване FCSDS – FCDS
Компактната комбинирана станция от тип 
FCSDS-FCDS представлява компактна 
станция, която може да извърши филтри-
рането, промиването и пресоването на 
филтрирания материал, задържането на 
пясъка, на маслата и мазнините, както и 
промиването и премахването на пясъка. 
Тя намира приложение при предварител-
ното третиране на отпадъчните води, които 
идват от отходни ями, резервоари на Им-
хоф и промишлени инсталации, преди да 
бъдат отведени за процеса на обработка. 
Станцията, която е напълно затворена, за 
да гарантира максимална хигиена и безо-
пасност, се състои от резервоар за първо-
начално събиране на отпадните води, фил-
тър с архимедов винт от тип FCS (с вал в 
модела FCDS), както и още един резервоар 
за отделяне на пясъка, шнек за надлъж-

но транспортиране на пясъка и още един 
шнеков класификатор за премахването на 
пясъка. 
Отпадъчните води, които влизат в резер-
воара, преминават през филтриращата 
решетка от перфорирана стоманена плос-
кост на шнековия филтър и отлагат върху 
него разтворените твърди вещества, а след 
това преминават през микрофилтриране. 
Филтрираният материал се пресова от 
шнековият филтър, докато филтрираната 
вода преминава във втория резервоар, къ-
дето скоростта на преминаване позволява 
на пясъка да се утаи. Аериращата система 
предизвиква флотацията на маслата и маз-
нините, но задържа органичните вещества 
разтворени. Винтът за надлъжно транспор-
тиране пренася утаения пясък до шнеко-
вия класификатор и извършва първичното 
промиване с водата, която се съдържа в 
резервоара. Трети винт, поставен под на-
клон, класифицира и извлича пясъка. По 
заявка, оборудването може да се достави 
със система за промиване с резервоари за 
филтрираните материали и допълнителна 
промивна система за пясък използваща 
дюзи. Също така, по заявка на клиента, 
може да се достави и автоматична система 
за елиминиране на мазнините; тя се състои 
от зона за отделно съхранение в рамките 
на втори резервоар и от автоматична помпа 
за извличане.
Основните характеристики на инсталация-
та са следните: максимално ефективна при 
сепарирането на твърдите вещества от теч-
ността и при задържането на пясъка, както 
и напълно автоматизирана работа, упра-
влявана от PLC. Защитата от претоварване 
се гарантира от електронни модули за огра-
ничаване на натоварването. Инсталацията 
е оборудвана с входен пръстен; по желание 
е възможно и да се инсталира пневматичен 
клапан на тръбопровода.
Станцията се произвежда изцяло от не-
ръждаема стомана. По желание на клиента 
може да бъде доставена и със специално 
компютъризирано оборудване за отчитане 
на количествените и качествени характе-
ристики на постъпващите отпадъчни води.

Предимства

—  Изцяло комплектована машина, няма 
нужда от сложни строителни работи, 
разходи на време и средства

—  Филтрирането, задържането на пясъка, 
премахването на мазнините, повдигане-
то, пресоването и промиването на фил-
трирания материал и на пясъка са интег-
рирани в една инсталация, което води 
до значителни икономии в сравнение с 
разходите за отделни съоръжения

—  Намалена работа по поддръжката в 
сравнение с отделното конвенционално 
третиране

—  Максимална ефективност при сепарира-
нето на твърдите вещества от течността

—  Подходяща за нишковиден филтриран 
материал, благодарение на употребата 
на архимедови винтове

—  Напълно затворена станция, за да се из-
бегне разпространението на неприятни 
миризми, гарантирана максимална без-
опасност

—  Система за промиване на резервоара, 
филтрираща решетка за пясък и фил-
триран материал.

—  Изцяло автоматизирана работа
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Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

FCSDS
FCDS

Модел FCSDS 03 FCSDS 05 FCSDS 07 FCDS 09
Обща дължина на резервоара (L4) mm 5000 9200 12 000 12 000
Дължина на мястото за изхвърляне на пясък (L3) mm 5900 5900 5900 6580
Дължина на мястото за изхвърляне 
на филтриран материал (L7)

mm 2960 3600 4390 3300

Широчина на резервоара за филтриране (L2) mm 810 810 810 1200
Височина на резервоара за обезпесъчаване (L5) mm 1100 1100 1100 1850
Максимална височина (h2) mm 3916 3916 3916 4590
Височина на мястото за освобождаване 
на филтрирания материал (h1)

mm 1500

Височина на резервоара за филтриране (h3) mm 2212
Височина на резервоара за обезпесъчаване (h5) mm 1712
Височина на входа за отпадни води (hi) mm 2000
Височина на извода за вода (ho) mm 1200
Диаметър на входа за отпадъчни води DN 200 300 350 400
Диаметър на входа за отпадъчни води DN 300 400 450 600
Филтрираща способност (f) mm 3
Средна скорост на потока m3/d 2160 4500 6000 10 000
Електрозахранване kW 4,55 4,55 5,25 8,15
Маса празен daN 2500 3700 4200 4900
Маса работещ daN 7300 13 600 17 500 25 000

Компактна комбинирана станция 
за цялостно механично пречистване FCSDS – FCDS

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Входен клапан
3 — Филтриращ резервоар 
4 — Резервоар за обезпесъчаване 
5 — Освобождаване на филтрирания материал 
6 — Шнеков филтър
7 — Шнеков транспортьор за пясък
8 — Шнеков класификатор за пясък 
9 — Изхвърляне на пясъка 
10 —  Извод за предварително обработена вода


