
 

 

 
 

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES 

 

SP sērijas 
restu iekārtas 
notekūdeņu 
ar augstu 
cieto frakciju 
saturu 
attīrīšanai 

 
 
 
 
 
 

Piemērots 
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
Cieto frakciju attīrīšanai un pārstrādei no rūpnieciskajiem  
notekūdeņiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BILFINGER“ 

Ar vairāk nekā 4000 realizētiem produktiem visā pasaulē, BILFINGER ir 

ieguvis labu reputāciju, piedāvājot augstu kvalitāti par zemām izmaksām. 

Tas ir sniedzis iespēju nelielām ražotnēm vai pakalpojumu sniedzējiem 

iegādāties iekārtas, kuras agrāk šķita nerentablas, savukārt lielākām 

ražotnēm vai operatoriem piedāvājam zemākas iepirkuma izmaksas. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Galvenais birojs: 
Passavant-Geiger-Strasse 1 
65326 Aarbergen 
Germany 
Phone +49 6120 28-0 

 
Ražotne: 
Bilfinger Johnson Water 
Technologies Srl 
Via Pitagora, 30 
41010 Limidi, Soliera (MO) 
ItalyTel:  +39 059 525720 
Fax: +39 059 525443 
 
Epasts: water@bilfinger.com 
www.water.bilfinger.com 

SP sērija – notekūdeņu ar augstu cieto frakciju saturu mehāniskā attīrīšana ar restēm 

SP sērijas sietu filtri ir paredzēti tieši notekūdeņu ar augstu cieto frakciju saturu, koncentrātu, kas satur dažāda 

izmēra vielu frakcijas, kā arī materiālu, kas rada nosprostošanās risku, attīrīšanai. Sietu filtriem ir automātiska 

pašattīrīšanās funkcija, un tie ir pieejami dažādos izmēros. 

 

Specifikācija 

Caurlaidības jauda 

≈ 300 l/s (≈ 1,080 m³/ h) atkarībā no notekūdeņu un 

tajos esošo cieto frakciju veida 
 

Materiāls 

 Nerūsējošs tērauds: 304 (BS EN 10088 1.4301) 

 Nerūsējošs tērauds: 316 (BS EN 10088 1.4401) 

Spirāle: mīksts vai nerūsējošs tērauds, 304 vai 316 
 

Restes tvertnes nominālais diametrs 

300, 400, 500, 600 & 700 mm diametrs 
 

Pieejamie restes sieta veidi 

0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 & 10 mm 

 

Priekšrocības 

▒ Augsta kvalitāte un uzticamība par zemu cenu 

▒ Ātra un vienkārša uzstādīšana 

▒ Iespējas savietot ar esošām iekārtām 

▒ Nerūsējoša tērauda sastāvdaļas 

▒ Zemākas utilizācijas izmaksas ar atsiju presi 

▒ Novērš tekņu un sūkņu nosprostošanos 

 

Iespējamie pielietojumi 

▒ Notekūdeņu attīrīšana 

▒ Pārtikas un iepakojuma ražošana 

▒ Kautuves  

▒ Papīrfabrikas 

▒ Tehnisko ūdeņu vai šķidrumu filtrācija 

▒ Dūņu un putu filtrācija 

 

 

Citas mehāniskās attīrīšanas sistēmas 

 

M sērijas restes; ierīkošanai 

virs caurtecēm vai ar nerūs. 

tērauda tvertni, ≤ 300 l/s 

 

 

 

MID/V vertikālās restes sūkņu 

stacijām utt., ≤ 300 l/s 

 

 

 

TOP sērijas restes, smilšu un 

tauku atdalīšana, ≤ 350 l/s 

 

 

M sērijas restes autocisternu 

pieņemšanai ar Bauer 

savienotāju 

 

 

GSR sērijas dūņu 

pieņemšanas kamera - ātrai 

cisternu iztukšošanai 

 

MINYSCREEN - iespējams, 

mazākā tirgū pieejamā zemu 

izmaksu skrūvveida restu 

iekārta 

Citi produkti, ko piedāvā BILFINGER: 

 Smilšu atdalītāji un šķirotāji 

 Skrūves kompaktori 

 Skrūves transportieri - horizontāli, slīpi vai vertikāli 

 SLUDGLESS - dūņu sabiezināšana un atūdeņošana 

 

Lai iegūtu informāciju par citiem produktiem vai sietu filtriem, lūdzam sazināties ar 

BILFINGER         

 
Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzam pārliecināties, ka 
Jūsu rīcībā ir jaunākā informācija. Izdevums SP High Solids 0408 (en) 
  


