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HUBER Membran Izgarası ROTAMAT® RoMem

HUBER Döner Tamburlu Izgara RoMesh®

HUBER Drum Screen LIQUID

HUBER Döner Ağ Izgara RoDisc®

Ultra İnce Izgaralar

Yeni uygulamalar için ultra ince ızgaralar

Çok ince partiküllerin ayrılması için son derece ince ızgaralar yeni atıksu arıtma uygulamalarına izin vermeleri adına geliştirilmiştir. Saç
ve lifli malzemenin güvenilir bir şekilde ayrılması verimli membran biyolojik reaktörlerin performansı için gereklidir.

Ultra ince ızgaralar için diğer bir uygulama alanı nehir ve deniz deşarjlarıdır. Bu tarz deşarjlarda KOİ/BOİ yüklerinin azaltılması alıcı su
ortamlarının korunması için çok daha önemli hale gelmiştir.

Ultra ince ızgaralar aynı zamanda parçalanamayan ve parçalanabilir, organik ve inorganik materyalleri ayırabilir. Geliştirilmiş çevre
koruması makul maliyetlerle bu yeni teknolojinin uygulanması ile elde edilir.

Kimyasal çöktürme, koagülasyon ya da flokülasyon ızgara verimliliğini arttırmak adına daha sonra ilave edilebilir. Bu kimyasal
dönüşümlere ek olarak, çözünmüş maddeler ve koloidal parçacıklar giderilebilir. Askıdaki katı madde oranı %95’e, KOİ/BOİ oranı %65’e
ve fosfor oranı %60’a kadar azaltılabilir.

Yetersiz atıksu arıtımı yapılan birçok bölge için, ultra-ince ızgaralar doğru yönde atılan uygun maliyetli bir ilk adımdır.
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Dokümanlar
Brochure: ROTAMAT® Membrane Screen RoMem [pdf, 345 KB] 
Daha fazla bilgi

Brochure: ROTAMAT® Rotary Drum Screen RoMesh® [pdf, 299 KB] 
Daha fazla bilgi

Brochure: RoDisc® Rotary Mesh Screen [pdf, 359 KB] 
Daha fazla bilgi

Offprint: Fine screening – the cost-effective alternative to primary settlement tanks  [pdf, 234 KB] 
Brochure: COD/BOD Reduction with ROTAMAT® Fine and Micro Screens  [pdf, 1852 KB] 

Uygulama raporları
Reliable protection of membrane plants with HUBER Perforated Plate Screen ROTAMAT® STAR liquid

RoDisc® Rotary Mesh Screen for a drinking water application

Further developed ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen with increased hydraulic capacity: ROTAMAT® Perforated Plate Screen
RPPS-Star

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen ready for the future

28 RoDisc® Rotary Mesh Screens to treat Asia Olympics wastewater

Fine screening – the cost-effective alternative to primary settlement tanks

Avantajları
Tüm ROTAMAT® Makineleri size olağanüstü avantajlar sağlar.

Dönen çalışma prensibi aşınmayı en aza indirir

Entegre tutulan malzeme presleme, kokusuz sistem , düşük bertaraf maliyetleri

Opsiyonel entegre tutulan malzeme yıkaması ile bertaraf maliyetlerini düşürme

Kanal tabanında basamak olmadan doğrudan kanala kurulum imkanı

Kolay güçlendirme

Kuma, çakıla, taşa karşı dayanıklı

Tamamen paslanmaz çelik

Izgaralarda karşıt parçalar ya da terse dönen bölümler olmadığından minimum bakım ihtiyacı

Akış saptırma yoluyla yüksek ayırma verimliliği

Büyük serbest geçiş alanı sayesinde düşük hidrolik direnç

Kendi kendini temizleyebilen makine ve sepet ızgara
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