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Радиален пясъкозадържател DPR 

Радиалният пясъкозадържател от тип DPR се инсталира в малки и средни пречиствателни 
станции, за да покрие изискването за задържане на пясъка. Той се състои от картерен 
редукторен двигател, който да задвижва ротора, който от своя страна съставлява кух вал 
с две лопатки и тръбопроводна система за захранване с въздух, промиване и смукване на 
пясъка. Водният поток постъпва тангенциално в резервоара, поддържа се във въртеливо 
движение с помощта на лопатките и щом пресече резервоара по обиколката на стените 
му се отвежда от него радиално. Лопатките се въртят в същата посока, в която се движи и 
входящият поток; освен това специфичната геометрия на лопатките позволява да се дос-
тигне постоянна скорост на течността дори и при промяна в скоростта на потока; обаче, при 
заявка, за по-специфични цели, е възможно да се замени мотор-редукторът със задвижва-
не с честотно управление, за да се изменя въртенето на лопатките съгласно конкретните 
изисквания. Във всеки случай скоростта на въртене на лопатките е такава, че да се избегне 
създаването на турбулентни състояния, които биха попречили на утаяването на пясъка. 
Пясъкът, който се събира на дъното на резервоара, се подлага първо на противоструйно 
промиване с въздух и вода под налягане, за да се отдели органичния материал. След това 
промиването се спира, а пясъкът се отделя с помощта на еър лифт и се отвежда в класи-
фикатор за пясък от тип ES/ESA (вж. по-долу). 
По желание на клиента, за цели за които не е необходимо да се инсталира водоструйна 
пясъчна помпа успоредно на оста на вала, е възможно да се достави модела DPRS, който 
не е оборудван с пето колело и затова валът е директно монтиран за мотор-редуктора. В 
този случай еър лифтът може да се замени с пясъчна помпа.
Защитата от претоварване се гарантира от електронни модули за ограничаване на нато-
варването. 
Конструкцията от стандартен тип е от горещо галванизирана въглеродна стомана. По заяв-
ка е възможно металните части да се произведат от неръждаема стомана.

Предимства
—  Максимална ефективност на отделянето 

на пясъка от водата

—  Геометрия и скорост на лопатките, която 
позволява да се избегне образуването 
на турбулентни завихряния в течността

—  Постоянна скорост на течността и при 
променяща се сила на входящия поток

—  Високоефективно промиване на пясъка 
благодарение на използването на вода 
и въздух

—  Ограничени размери благодарение на 
големия капацитет за повърхностни на-
товарвания
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Радиален пясъкозадържател DPR 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

DPR

Модел 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметър на резервоара (d) mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Скорост на въртене на лопатките r.p.m. 34 28 26 20 20 17 16 15 13
Максимален дебит на отпадъчни води m3/h 430 750 1400 1900 2800 4100 5100 6900 8200
Минимален дебит на въздуха за 
пневмотранспорт на задържания пясък 

m3/h 100 100 130 150 150 250 250 250 250

Минимален дебит на потока на вода 
за промиване на пясъка

m3/h 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 10,8

Електрозахранване kW 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0
Маса daN 180 200 230 250 280 300 320 340 400

Легенда

1 — Мотор-редуктор         
2 — Роторен вал
3 — Лопатки
4 — Еър лифт за пясък
5 — Източник на въздух под налягане
6 — Източник на вода за промиване


