BILFINGER WATER TECHNOLOGIES

M/2 –
kompleksinės
sistemos

Įrenginio paskirtis
Kompaktiškas nešmenų sulaikymas ir smėlio šalinimas
Nuotekų valymo įrenginiai
Pramoninių nuotekų valymas ir kietųjų medžiagų apdorojimas

„BILFINGER“
Kompanija užsitarnavo gerą reputaciją dėl aukštos kokybės ir nedidelių išlaidų
santykio filosofijos. Sukaupta patirtis leido aprūpinti valymo įranga mažesnes
pramonės įmones ir pasiūlyti sprendimus ten, kur anksčiau to padaryti atrodė
neįmanoma, pasiūlant mažesnę didelių įrenginių įsigijimo kainą.
„BILFINGER M2“ buvo sukurtas vadovaujantis ta pačia filosofija kaip ir gaminant
visus kitus „BILFINGER“ įrenginius. Įrenginiai sukonstruoti iš varžtais suveržiamų
dalių,

užtikrinančių

paprastesnę

priežiūrą

aptarnavimo metu bei jų ilgaamžiškumą.

ir

geresnį

priėjimą

techninio

M/2 grupė – kompaktiškas ir kompleksinis nešmenų sulaikymas su smėlio pašalinimu
M/2 grupės kompaktiškos kompleksinės sistemos naudojamos nešmenų sulaikymui, valymui ir tankinimui, smėlio
šalinimui, dumblo iš talpų plovimui ir nusausinimui. Jos taip pat pritaikytos nuotekų valymo įrenginiams su mažu
montavimo plotu.

Specifikacijos

Kiti sietų variantai

Našumas pagal srautą
M/2-30 = 8 l/s,

M grupės sietai: galima

M/2-50 = 14 l/s,

montuoti kanale arba pristatomi

M/2-80 = 22 l/s,

nerūdijančio plieno talpoje,

M/2-100 = 28 l/s,

≤ 300 l/s

Gamyboje naudojamos medžiagos
Nerūdijantis plienas: 304 (BS EN 10088 1.4301)
Nerūdijantis plienas: 316 (BS EN 10088 1.4401)
Nešmenų tūrio sumažinimas

MID/V vertikalūs sietai
siurblinėms ir pan., ≤ 300 l/s

≥ 40% SM
Organinių nešmenų sulaikymo efektyvumas
≥ 90%
Smėlio šalinimo efektyvumas
≥ 80% smiltelės dydis ≥ 200 µm (0,2 mm)

TOP grupės sietai, smėlio ir
riebalų pašalinimui, ≤ 350 l/s

Smėlyje esančių organinių medžiagų tūrio
sumažinimas
≥ 60%
Privalumai
▒

Aukšta kokybė ir patikimumas už nedidelę kainą

▒

Greitas ir nesudėtingas sumontavimas

▒

Modifikavimo galimybė

▒

Gamyboje naudojamas nerūdijantis plienas

▒

Patikimas, automatinis savaiminis išsivalymas

M grupės surinkimo į talpą
sietai su Bauer jungtimi

GSR grupė: dumblo surinkimas
– greitas talpos išleidimas

Įprastos panaudojimo sritys
▒

Nedideli nuotekų valymo įrenginiai

▒

Miestų nuotekų valymo įrenginiai

▒

Pramonės nuotekų valymas

▒

Nuotekos iš nusėsdintuvų ar septinių talpų

▒

Nuotekos iš talpų

„MINYSCREEN" – ko gero
mažiausias nebrangus šiuo
metu esantis rinkoje sraigtinis
sietas

Kita „BILFINGER“ produkcija:


Smėlio separatoriai, smėlio rūšiuotuvai



Sraigtiniai presai



Horizontalūs, nuožulnūs arba vertikalūs sraigtiniai konvejeriai



„SLUDGLESS“ dumblo tankinimas ir nusausinimas

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitą produkciją ar sietų variantus, susisiekite su
„FinEco Ltd“.
Mes pasiliekame teisę keisti informaciją be įspėjimo. Įsitikinkite, jog Jūsų turima informacija yra
naujausia.
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