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HUBER sítový separátor STRAINPRESS®

Kontinuální cezení, odvodnění a transport hrubých částic

Odstranění hrubých částic z městských i průmyslových odpadních vod

STRAINPRESS® je horizontální sítový separátor hrubých částic trubkovitého tvaru, skládající se z vtokové, tlačné, cedící a lisovací
zóny. Zařízení je zakončeno částí s kónickým lisovacím zařízením, odkud vypadávají přecezené, odvodnění shrabky.

Hrubé částice jsou odstraňovány pod tlakem kontinuálně a tím pádem není nutné propírání cedící zóny.

Odstraněné hrubé částice přecezeny a odvodněny až na úroveň 45 % obsahu sušiny

Systém díky tlačení dodávaného kalu vhodný pro jakýkoli typ kalu (vč. viskózního a tuky obsahujícího kalu)

Snížení nákladů na údržbu a zvýšení provozní spolehlivosti následujících systémů pro úpravu kalů (zahušťování, vyhnívání,
odvodnění, hygienizace, sušení apod.)

Perforace od 0.4 do 10 mm, vhodná rovněž pro průmyslové využití

Průtočná kapacita až 110 m³h-1 kalu

Spolehlivé perforované síto čistící bez potřeby externí prací vody a bez kartáčového čištění

Automatický lisovací kuželový systém pro účinné odvodnění

Zkušenosti s více než 1000 instalacemi po celém světě
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Výhody

VÝHODY STRAINPRESS® SÍTOVÉHO SEPARÁTORU SP

Ideální zakončení mechanických čistících systémů s velkým děrováním, volné pevné látky jsou odstraňovány z kalu. 

Bez potřeby dalšího zvláštního čerpadla díky uzavřenému kompaktnímu „in-line“ systému 

STRAINPRESS®-systém může být integrován do uzavřeného trubního systému

Kontinuální separace hrubých částic pod tlakem, s nízkou tlakovou ztrátou (40 až 60 KPa) 

Cezení, odvodnění a transport hrubých částic v jednom zařízení

Bez nutnosti praní

Možnost přenastavení horizontálně pohybujícího se šneku pro zajištění neustále perfektně čistého síta

Plně automatický kontinuální nebo přerušovaný provoz

Prostorová nenáročnost, snadná instalace do uzavřeného trubního systému

Zvládání rozdílných průtočných množství kalu

Lisovací kužel zajišťující odvodnění příchozího materiálu rozdílné kvality a koncentrace

Automatická regulace rotace šneku v závislosti na měnícím se tlakovém odporu rozdílných upravovaných kalů

Downloads
Brochure: STRAINPRESS® Sludgecleaner SP (v angličtině) [pdf, 424 KB]

Řešení
HUBER Sludgecleaner STRAINPRESS® to ensure energy yield from digester gas plants

From screen building to sewage sludge drying: complete modernisation of the La Crosse wastewater treatment plant with HUBER

HUBER STRAINPRESS® Placed in the Most Impressive City in Italy: Rome

New size of the inline sludge screening system sets new standards for throughput capacity

Improvement to the digestion process for one of the largest inland sewage treatment works in the UK

Operationally reliable biogas production with the HUBER Sludgecleaner STRAINPRESS®

STRAINPRESS® for sludge screening at Amsterdam: 3 years of successful operation

Schematický náčrtek

Fotografie
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Více produktů ze skupiny: ČištěníVíce produktů ze skupiny: Čištění

HUBER fekální stanice ROTAMAT® Ro3

HUBER prací buben RoFAS

Animation: Function and
components of STRAINPRESS®
Sludgecleaner SP

https://www.youtube.com/watch?
v=Tb2OoBr7PEs
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