
 Separacja zanieczyszczeń ze ścieków i wód procesowych 

 Statyczna filtracja bez podzespołów elektrycznych 

 Skuteczna separacja  przy wysokim obciążeniu skratkami 

 Prześwit 200 µm do 3 mm 

 Statyczne odwadnianie skratek 

 Możliwość zastosowanie w strefach Ex 

 Odporność na zatykanie 

 Idealna współpraca z prasą spiralną HXP 

 Szeroka gama materiałów 

PWL Sito łukowe BS 

Efektywna filtracja na stałym sicie gęstym 
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PWL Sito łukowe BS 

 Przeznaczenie 

Statyczne oddzielanie ciał stałych od ścieków i wody 

technologicznej łukowym ekranie cedzącym. 

 Zastosowanie 

 Przemysł owocowo-warzywny 

 Browary, Słodownie 

 Produkcja napojów 

 Przemysł cukrowniczy 

 Ogrody zoologiczne 

 Przemysł papierniczy 

 Przemysł włókienniczy, pralnie, itp. 

 Przemysł chemiczny 

 Zakłady miesne  

 Zasada działania 

Dopływające medium przepływając przez komorę wlotową 

sita podlega  mieszaniu. Uchylna krawędź przelewowa na 

powierzchnię cedzącą zapewnia równomierny rozpływ 

cieczy.  Cedzenie odbywa się stycznie na  całej powierzchni 

sita. Zatrzymane skratki, zsuwając sie po wygiętym 

ekranie na dół dodatkowo się odwadniają . Die 

Przepływająca przez ekran oczyszczona ciecz  kieruje się  

odpływu w dolnej cześci obudowy ekranu cedzącego. 

 Budowa 

Obudowa, komora wlotowa, przelew uchylny i ekran 

cedzący wykonanie ze stali 1.4307 lub lepszej. 

Opcje 

 Automatyczne spłukiwanie 

 Higieniczne zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe 

 Prasa spiralna do odwadniania skratek 

wyd: 1 | 2015 (Zmiany techniczne zastrzeżone) 

Korzyści 

 Kompaktowe sito gęste 

 Brak układów elektrycznych 

 Praca statyczna 

 Minimalna konserwacja 

 Prosta obsługa 











Dobry dostęp do ekranu cedzącego 

Możliwość stosowanie w strefie Ex 

W komplecie konstrukcja nośna, także podwieszana 

Kompatybilność  z przenośnikami i prasą ślimakową 

PWL  

Możliwe połączenie szeregowe i równoległe 
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