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Решетката с вертикална верига от тип GCV може да отговори на всякакви изисквания към 
филтрирането, в зависимост от размера на канала, потоците или простора на филтъра. 
Този тип решетка се състои от рама, направена от студено огъната стоманена ламарина, 
на която са поставени водачите за специалните ролкови вериги. Зъбчатите колела за дви-
жението на веригата са захванати само в горната част на оборудването, докато в долния 
край на решетката веригата е навита директно около статичното възвратно устройство.
Така се избягва наличието на движещи се механични части, потопени във водата, което 
гарантира тяхната надеждност и дълготрайност. Почистването на филтриращата решетка 
се извършва с помощта на няколко гребла, монтирани на двойната верига, която отнема 
филтрирания материал, задържан от пръчките на решетката. 
Друго почистващо устройство с осцилиращо гребло осигурява почистването на греблата 
и улеснява падането на филтрата във фунията под него. Движението на инсталацията 
се контролира от надежден мотор-редуктор, а защитата от претоварване се осигурява от 
стандартни динамометри или, по желание, от електронни превключватели за ограничаване 
на абсорбирането.
Версията GVCM се предлага за микрофилтриране и има простор между 2,5 и 5 mm, като 
филтриращата решетка е изработена от перфорирана стоманена ламарина или преплете-
на метална тел, и е оборудвана с почистваща система с четки.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана защитена чрез горещо поцинковане. 
По желание на клиента е възможно да се изпълни защита с цикъл от епоксидни бои или да 
се изработи решетка от неръждаема стомана.

Решетка с вертикална верига GVC 

Предимства
—  Подходяща за изпълнение на най-раз-

лични изисквания към филтрирането

—  Ниска цена

—  Липса на движещи се механични части 
във водата

—  Здрава и опростена конструкция

—  Намалена поддръжка във времето

—  Широка дифузия

—  Лесна поддръжка
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Решетка с вертикална верига GVC 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

GVC

Широчина на канала (I) m 0,3 ÷ 2,0
Височина на канала (h) m 0,3 ÷ 3,0
Широчина на решетката (I1) m l – 0,10
Височина на разтоварване (h1) (*) m h + 0,80
Габаритна височина (h2) m H1 + 0,65
Наклон (α) º 15
Размер на филтриращите отвори (f) mm 10 ÷ 50
Инсталирана мощност kW 0,25 ÷ 0,75
Тегло (**) daN (4,72 * l + 5,28) x (34 * h + 19) + (2,5 – h * f)

(*) Възможни са различни от височини на разтоварване от стандартните по заявка
(**) Въведете във формулата стойностите за I и h в метри и за f в милиметри.

Модел Номинален дебит (l/s) — размер на филтриращите отвори (mm)
10 15 20 25 30 35 40 45 50

GVC 356 * l1 * h 417 * l1 * h 457 * l1 * h 485 * l1 * h 505 * l1 * h 521 * l1 * h 533 * l1 * h 543 * l1 * h 552 * l1 * h

Дебитът в литри за секунда е даден от продукта от подходящия коефициент спрямо широчината на решетката l1 и височината h [в mm]

Легенда:

1 — Рама
2 — Решетка
3 — Верига 
4 — Гребло 
5 — Устройство за почистване на греблото
6 — Мотор-редуктор
7 — Ограничителен превключвател
8 — Кожух


