
WASTE WATER Solutions

Стрічкова механізована решітка: 
– Відмінна ефективність очищення завдяки її розміру

перфорованих отворів
– Надійне очищення перфорованих пластин за допомогою

внутрішніх форсунок і щітки зворотнього руху
– Дуже компактна система з мінімальними вимогами до простору
– Легко монтується в існуючі канали 

Стрічкова решітка з 
перфорованими пластинами 
HUBER EscaMax®



    

➤➤➤ Конструкція та принцип роботи
Механізована стрічкова решітка з перфорованими
пластинами HUBER EscaMax® являється чудовим
технічним рішенням для очищення міських та
промислових стічних вод, коли потрібна висока
ефективність сепарації у глибоких каналах з високим
рівнем води. 
Перфоровані фільтруючі елементи забезпечують
відмінну ефективність очищення від механічних
забруднень у порівнянні з фільтруючими елементами. 
Утворенню грудок з механічних відходів запобігають
гребінки, розташовані по всій ширині решітки, у
поєднанні з кутом монтажу решітки. Ці гребінки
зачіпляють навіть банки та бутилкі.
Кожен кінець фільтрувальної перфорованої пластини
решітки HUBER EscaMax® з’єднаний з ланцюгом, який
приводиться в рух ланцюговими зірочками. Кожна
ланцюгова зірочка приводиться у рух за допомогою
валу і встановленим мотором-редуктором. Коли
фільтрувальні елементи проходять верхню поворотну
точку, вони очищуються за допомогою внутрішніх
форсунків, які діють проти напрямку їх руху. Окремо,
та безперервно працююча щітка-валик, являється 

доповненим покращенням процесу очищення. Щітка-
валик працює в оберненому напрямку до руху
перфорованих пластин, що також покращує
ефективність очищення.
Другою перевагою цього способу очищення є те, що
більша частина механічних відходів, включно
абразивні частки, видаляються з фільтруючих
елементів за допомогою форсунок вже на першій
стадії процесу очищення. Очевидно, що в такому
випадку знос як елементів решітки, так і щітки-
валика значно зменшується.
Міцна решітка з перфорованими пластинами HUBER
EscaMax® здатна впоратись навіть з великою
кількістю гравію та піску. Фільтраційні елементи
решітки запобігають пропусканню крізь неї дуже
довгих волокон, таким чином, забезпечуючи
максимальну ефективність очищення від волокнистих
часток.

Графічна схема роботи стрічкової  решітки з перфорованими пластинами HUBER EscaMax®
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➤➤➤ Задача? – У нас є вирішення!

Інноваційна система очищення з внутрішніми
форсунками та щіткою-валиком оберненого руху
Відмінною особливістю інноваційної системи очистки
з перфорованими пластинами у порівнянні з іншими
сучасними системами — значно покращена
ефективність, завдяки особливій конструкції і щітки
оберененого руху
Більш того, ми опрацювали другу технічну проблему
та розробили нову концепцію для граничних режимів
навантаження на машину. Результати перевершили
очікування: фіксоване розташування між щіткою-
валиком та напівкруглими фільтраційними
елементами гарантує дбайливе, але ефективне
очищення, особливо при великих навантаженнях 
Для інших систем потрібен додатковий валик-скребок
для видалення механічних відходів з країв лотка.
Щітка оберненого руху вирішує дану проблему, тому
додаткове устаткування не вимагається.
Зносостійкі пластикові елементи забезпечують
необхідне ущільнення між рухомими
фільтраційними елементами і корпусом під час
руху перфорованих пластин. З’єднання між
пластиковими і фільтраційними елементами
призначене для їх швидкої та легкої заміни.
Роликові підшипники погружного ланцюга
складаються із зносостійкого керамічного
підшипника, який на протязі декількох років доказує
свою надійність в наших очисних установках.
Приводний ланцюг виготовлений з міцної зносостійної
сталі, який піддається електролітичному цинкуванню
та хромуванню для надійного захисту від корозії. В
якості додаткової опції, ланцюг та ланцюгові зірочки
можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі. 

Нам запропонували вирішити задачу: створити
решітки, які б поєднували у собі повищену
ефективність очищення з надіністю роботи. Решітка з
перфорованими пластинами HUBER EscaMax® — це
наша відповідь.

Сучасна конструкція перфорованих пластин, яка
гарантує найбільшу ефективність, мінімальне
технічне обслуговування і довгий строк експлуатації. 
Наші перфоровані пластини решітки
EscaMax®встановлюють нові стандарти, завдяки своїм
інноваційним особливостям.

➤➤➤ Функціональні деталі стрічкової решітки з перфорованими
пластинами HUBER EscaMax® 

зустрічний оберт 
щітки-валика
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➤➤➤ Короткий огляд переваг решітки EscaMax® 
➤ Чудова ефективність сепарації, завдяки рухомим

перфорованим пластинам.
➤ Надійне очищення фільтраційних елементів за

допомогою внутрішніх форсунок та щітки.
➤ Не потрібен роликовий скребок для очищення країв

лотка.
➤ Всі опорні підшипники — зносостійкі, виготовлені з

кераміки. 
➤ Компактна конструкція з низькою висотою

установки на рівнем землі.
➤ Повністю закрита конструкція решіток, не пропускає

запах, легкі у користуванні захисні кришки.
➤ Легко монтується у існуючі канали, можливий

монтаж без заглиблень у каналі.

➤ Решітка складається з незалежних один від одного
профілів, тому її легко можна витягнути із каналу.

➤ Гравій та пісок не перешкоджають процесу
очищення

➤ Простий блок натягування ланцюга зі зручним
доступом.

➤ Усі компоненти установки, які контактують з
середовищем, виготовлені з нержавіючої сталі та
оброблені у ванній з травильним розчином (за
вийнятком ланцюгів, моторів та підшипників). В
якості додаткової опції, ланцюг та ланцюгові зірочки
можуть також бути виготовлені з нержавіючої сталі.

➤➤➤ Параметри решітки

➤➤➤ Приклади працюючих установок

Ширина каналу: до 3,000 мм
Висота вивантаження: до 10,500 мм

Перфорація: ≥ 3.5 мм
Встановлення под кутом: 45° - 70°

Срічкова решітка з перфорованими пластинами HUBER
EscaMax® (вид ззаду)

Повністю герметична, не пропускає запах ,
легкознімні захисні кришки — все це про HUBER
EscaMax®!
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