WASTE WATER Solutions

HUBER Rensgodspress Ro7

En kombination av skruvtransportör och renspress
– Som option med renstvättsystem

➤
➤
➤ Design och funktion

HUBER Rensgodspress Ro7 används för kompaktering,
avvattning och volymminskning av rensgods och för en
stor mängd olika typer av avfall från industriella
processer.
Rensgodset som ska behandlas förs in i maskinen
antingen direkt från en sil/galler eller genom en
inloppstratt.

En robust transport- och kompakteringsskruv för de fasta
partiklarna inuti det stängda stigarröret in till kompakterings- och avvattningszonen. Ro7 är helt stängd och
eliminerar på så sätt luktproblem. Vid slutet av
kompakterings- och avvattningszonen matas det avvattnade och kompakterade materialet ut i en container.

WASTE WATER Solutions

Pressvätskan rinner ut i kanalen. Automatisk rengöring
via en magnetventil finns för uppsamlingstråget under
maskinen och för presszonskammaren i området vid
kompakterings- och avvattningszonen.

Som option finns automatisk tillförsel av tvättvatten som
utsätter rensgodset för hög turbulens och på så sätt
åstadkoms effektiv avskiljning av organiska partiklar från
renset. Tvättintensiteten och tvättcyklerna är justerbara.

➤
➤
➤ Fördelarna hos HUBER Rensgodspress Ro7:
➤ Kompaktering på upp till 35 % TS

➤ Okänslig för grova material

➤ Enkelt att ta bort presszonskammare och
uppsamlingstråg

➤ Som option finns säckningsenhet för helt kapslat,
luktfritt omhändertagande av rensgodset

➤ Minskade kostnader för omhändertagande
➤ Helt tillverkad i rostfritt stål och syrabehandlad i
betbad
➤ Kol återförs till avloppsvattnet

➤ Variabel installationsvinkele

➤ Som option finns rensgodstvätt

➤ Som option finns uppvärmning och isolering för
installation utomhus

HUBER Rensgodspress Ro7 – Kompakt design, med rensgodstvätt som option
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