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Výhody

VÝHODY HUBER KRUHOVÉHO ZAHUŠŤOVAČE KALU S-DISC

Redukce objemu kalu až o 90 %

80 % povrchu síta non-stop využito

Dostupnost sytému, díky trvanlivému sítu z nerezové oceli

Bez potřeby lubrikantů

Minimální spotřeba koagulantů díky předřazenému flokulačnímu reaktoru a citlivé distribuci kalu

HUBER kruhový zahušťovač kalu S-DISC

Unikátní účinný zahušťovač kalu

Pro ČOV až do 200,000 ekvivalentních obyvatel.

Srdcem S-DISC kruhového zahušťovače je pomalu otáčející se diskový filtr, který separuje vyflokulované kalové shluky z filtrátu.
Přepážkou je rozdělován kal přitékající z flokulačního reaktoru rovnoměrně po ploše kruhového filtru. Ideálně rozmístěné pluhy
prohrabují a obracejí rotující kal. Vzniklá brázda umožňuje odtékání zbylé vody, čímž je optimalizován filtrační efekt. Z otáčejícího se
filtračního disku je zahuštěný kal sváděn speciální škrabkou do napojené odpadní roury. Filtrační rotační síto je navíc ze spodní strany
čištěno tlakovou vodou.

25 May 2023 12:07:16 1/3

/cz.html
/cz/produkty.html
/cz/produkty/zpracovani-kalu.html
/cz/produkty/zpracovani-kalu/zahustovani.html
/cz/produkty/zpracovani-kalu/zahustovani/huber-kruhovy-zahustovac-kalu-s-disc.html
/fileadmin/01_products/04_sludge/02_eindicken/01_ros2s/bild_titel_ros2s_01.jpg
/cz/otisk.html
#


Minimální požadavky na ovládání

Jednoduchý provoz

Možnost sledování procesů uvnitř uzavřeného stroje

Nízká hlučnost < 68 dB(A)

Downloads
Brochure: HUBER Disc Thickener S-DISC (v angličtině) [pdf, 417 KB]

Řešení
Wastewater Treatment in the Dairy Industry – Development of customized solutions for direct and indirect discharge

Flexible Disc Thickener on WWTP Waging

Schematický náčrtek

Media
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HUBER pásový zahušťovač kalu DrainBelt

HUBER šnekový zahušťovač kalu S-DRUM

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC - here at a municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=3B0yOFFdLyo

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC for thickening of excess
sludge in meat processing industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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