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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]


