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Шнекови решетки с приложение в индустрията

Шнековите решетки са многофункционални уреди, които могат да филтрират, транспорти-
рат, а за някои модели да пресоват и обезводняват утайки. Решетките имат голяма транс-
портна 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  
– 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

Конусна филтрираща решетка

Модели 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:
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

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 3 4 5 6

RSU400 198 234 270 306

RSU500 324 378 414 468

RSU600 432 504 576 684

RSU700 756 900 972 1116


