
WASTE WATER Solutions

Вертикальна барабанна решітка
HUBER ROTAMAT® RoK4 

Решітка з автоматичним очищенням і вертикальним транспортуванням,
ущільненням та зневодненням механічних відходів
– Запобігання засміченюю насосної станції
– Компактна установка, легко влаштовується в обмежений простір
– Зневоднення і ущільнення відходів
– Додаткова морозостійка версія виконання для встановлення на

відкритому просторі
– Міцна, невибаглива конструкція з нержавіючої сталі



    

a З’єднання з решіткою 
b Фільтраційний барабан
c Аварійний перелив
d Зневоднення у вертикальному шнековому

транспортері
e Зона пресування відходів до 40% сухої маси
f Скидний жолоб

Насоси засмічені твердими частками, які містяться у
стічних водах

➤➤➤ Опис ситуації
Насоси і підіймальні пристрої застосовуються для
збільшення рівня висоти стічних вод, з метою їх
подальшого руху під дією гравітації. Однак, тверді
частки, які містяться у стічних водах, часто
спонукають несправність насосу. Необхідна
трудозатратна ручна чистка для відновлення
функціювання блоків або виникає необхідність їх
заміни, що в обох випадках призводить до постійних
витрат. 
Тому, надійне видалення твердих часток являється
єдиною альтернативою для підтримання стабільної
роботи насосів.

➤➤➤ Рішення
Вертикальна шнекова решітка HUBER ROTAMAT® RoK4
‒ це ідеальне рішення цієї проблеми як на нових
об’єктах, так і для ремонту вже існуючих. На відміну
від звичайних установок механічного очищення, які
вимагають ручну чистку, фільтруюча поверхня
решітки HUBER ROTAMAT® RoK4 очищується
автоматично. Решітка підіймає механічні відходи
вертикально вверх, тим часом зневоднюючи та
ущільнюючи їх. Оброблені відходи вивантажуються у
контейнер або у мішок для подальшої утилізації, що
виключає можливість утворення неприємного запаху і
поломку насосу внаслідок закупорювання твердими
частками.

➤➤➤ Особливості
Решітка складається з вертикального перфорованого
фільтраційного барабану і шнеку, який встановлений
у вертикальній трубі. Стічні води протікають через
з’єднання і потрапляють у фільтраційний барабан.
Всередині нього знаходиться шнек зі скребками, який
оснащений зносостійкими щітками для ефективного
очищення поверхні барабану. Шнек поступово
підіймає відходи, одночасно зневоднюючи їх.
Ущільнені відходи вивантажуються у контейнер або
мішок. Відфільтрована стічна вода відводиться
гравітаційно або за допомогою насосу на більш
високий рівень. Фільтрат протікає по шлангу і
потрапляє назад у приймальну камеру.
Верхня частина камери відкрита і служить як
аварійний байпас, тому пристрій можне бути
занурений без проблем, наприклад, під час
відключення електроенергії. 
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➤➤➤ Принцип роботи
Вертикальна шнекова решітка HUBER ROTAMAT® RoK4
з’єднана з каналізаційним трубопроводом за
допомогою фланцевого з’єднання. Стоки
потрапляють у барабан через оптимізовану
приймальну камеру. Вода протікає крізь перфоровану
пластину у приймальній камері, відходи
затримуються. Шнек, оснащений скребками та
щітками, обертається всередині барабану і очищує
його. Відходи підіймаються вертикально вверх за
допомогою вертикального шнекового транспортера і
зневоднюються там до 40% сухої маси. Ущільнені
відходи вивантажуються в контейнер. В якості опції,
решітка має функцію, яка дозвляє вийняти барабан з
конструкції, з метою технічного обслуговування.

➤➤➤ Застосування
Вертикальна шнекова решітка HUBER ROTAMAT® RoK4
використовується для утримання твердих часток,
наприклад:
➤ На насосних станціях
➤ Перед біологічними ставками
➤ На першому (попередньому) етапі очищення

стічних вод

➤➤➤ Переваги
Вертикальна шнекова решітка HUBER ROTAMAT® RoK4
має наступні переваги:
➤ Автоматичне очищення,

транспортування,пресування в одній компактній
установці

➤ Оптимальне утримання твердих часток за
допомогою перфорованої фільтраційної поверхні

➤ Запобігає засміченню насосних станцій та
каналізаційних колодязів

➤ Легкий монтаж в існуючих об’єктах
➤ Доступна повністю занурена версія решітки

➤➤➤ Технічні параметри
➤ Діаметр фільтраційного барабану: 

300, 500, 700 мм
➤ Пропускна здатність: до 650 м3/год
➤ Ефективність зневоднення: до 40 % сухої маси

Вертикальна барабанна решітка HUBER ROTAMAT®
RoK4 встановлюється на насосній станції

Вертикальна барабанна решітка HUBER ROTAMAT®
RoK4 у робочому режимі
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Морозостійка установка для монтажу у відкритому
середовищі

УУстановка перед біологічним ставком

Вивантаження механічних відходів у мішок з метою
запобігання утворенню запаху

Установка у приміщенні у малому просторі

➤➤➤ Приклади установок
Вас здивує різноманіття референцій установок вертикальних шнекових решіток HUBER ROTAMAT® RoK4.

ТзОВ «Huber Technology»
Вул. Рижова 51, 02-495 Варшава, Польща
тел. +48 22 572 28 60 • факс + 48 22 572 28 68 
huber@huber.com.pl • www.huber.com.pl
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