WASTE WATER Solutions

HUBER
Rensgodstvättpress WAP

Rensgodstvättpress för varje applikation

– Avvattningsresultat på upp till 45 % TS
– Viktminskning på upp till 75 %
– Helt tillverkad i rostfritt stål

➤
➤
➤ Design och funktion:

WAP - en kostnadseffektiv metod för rensgodstvätt!

Rensgodset som ska behandlas faller direkt från en sil
eller en transportör (tex en skruvtransportör) in i matningstråget på tvättpressen. En robust transport- och
kompakteringsskruv transporterar rensgodset in till
tvättzonen där det utsätts för direkt och kraftig turbulens,
skapad av automatisk tillförsel av tvättvatten (använt
vatten). Turbulensen åstadkommer perfekt avskiljning
av organiska partiklar på så sätt effektiv rensgodstvätt.
Tvättintensiteten och tvättcyklerna kan justeras
individuellt. Det tvättade rensgodset transporteras vidare
i stigarrröret till presszonen där det pressas och avvattnas
av kompakteringsskruven till en TS-halt på 35 - 45%.
Tvättvattnet från rensgodskompakterinen, vilket är rikt
på kol, matas ut tillbaka till avloppsvattenflödet.
Automatisk rengöring av uppsamlingstanken för tvättvatten under maskinen är möjlig. Det tvättade och
kompakterade rensgodset transporteras slutligen genom
den koniska utmatningsöppningen in i en container.

➤
➤
➤ Användarens fördelar

WASTE WATER Solutions

➤ Avvattningsresultat på upp till 45% TS

➤ Minskning av volym, vikt och kostnader för
omhändertagande på upp till 75%

➤ Genomflödeskapacitet på rensgods på upp till
12 m3/h
➤ Helt tillverkad av rostfritt stål (inklusive
kompakteringsskruven)

➤ Syrabehandlad i betbad för korrosionsskydd

➤ Återförsel av kolrikt filtrat till avloppsvattnet
➤ Okänslig för grova material

➤ Silat avloppsvatten eller processvatten kan användas
som tvättvatten
➤ Flexibla längder på matningstråg

➤ Snabb återbetalning av investeringen tack vare
stora besparingar på kostnader för transport och
omhändertagande

utlopp för tvättoch -rejektvatten
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