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Pračka písku je zařízení určené pro intenzivní propírání písku obsaženého v odpadních vodách z městských  
i průmyslových kanalizací. Slouží k vyprání písku od organických nečistot a k úplnému oddělení písku z čištěné 
vody. Ideální je v kombinaci s lapákem písku a separátorem písku, kde dochází k hrubému oddělení písku. Uplatnění 
nachází především v čistírnách odpadních vod.

PRAČKA PÍSKU - PP
ceny za typové výrobky či za atypickou výrobu na vyžádání u obchodního oddělení 
společnosti BMTO GROUP a.s. na odbyt@bmto.cz nebo na tel.č +420 485 382 350

popis POČET LISTŮCELKOVÁ HMOSTNOST MĚŘÍTKO

NÁZEV SOUBORU

BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444
Liberec 23
463 12

SIZE

SEPARÁTOR PÍSKU

528,958 kg 1A3

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Základem je kuželová celo-nerezová nádoba s automatickým promýváním zachycené směsi vodou a následným 
vynášením písku pomocí bezhřídelového vyhrnovacího šneku k výsypce. Písek a organické látky obsažené v odpadních 
vodách jsou separovány v závislosti na usazovací rychlosti a díky gravitačním a odstředivým silám. Účinnost separace je 
závislá na velikosti pevných částic, avšak   max. 95% při velikosti částic větších jak 0,2mm. 

Pračky písku konstruujeme pro průtoky od 1l/s do 50l/s. Organické složky ze zařízení odtékají společně s prací vodou.  
Po oddělení organického materiálu je čistý písek vyhrnován bezhřídelovým šnekovým dopravníkem o Ø šneku 200mm 
např. do přistaveného kontejneru. 

Bezhřídelový vyhrnovací šnek je vyráběn z uhlíkové oceli a je poháněn pomocí elektropřevodovky umístěné na straně 
výpadu písku. Volitelnou možností je vybavení topným kabelem a tepelnou izolací, která zajišťuje bezproblémový 
venkovní provoz až do - 25° C. Kapotované zakrytí s vyhříváním pro použití v zimních měsících slouží k prohřátí konstrukce 
a pohybových částí pračky písku. Vyhřívání je zajištěno pomocí samoregulačního topného kabelu.

popis

oblasti Použití

Výhody

- Čistírny odpadních vod 
- Průmyslové objekty a výroba 
- Předčištění pro úpravny vod

- Integrované praní písku 
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Plně automatický chod 
- Možnost venkovního zatepleného provedení 
- Možnost integrace s ostatními zařízeními v nabídce 
- Vyšší čistota odseparovaných látek
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Typ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Hv (mm) Dv (mm) ØDo (mm)

10 l/s 4360 2330 1450 957 1635 204 204

Technické údaje

Standardní vybavení
Šnek    uhlíková ocel (11523) 
Koryto dopravníku  nerezová ocel (AISI 304, 1.4301) 
Spojovací materiál  nerezová ocel (AISI 304, 1.4301) 
Příkon pohonu                  dle velikosti a typu 
Topný systém                    dle velikosti a typu

Nestandardní vybavení – na objednávku
- Řídící rozvaděč  
- Kapotované zakrytí s vyhříváním pro použití v zimních měsících 
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