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Rotační bubnové síto slouží všude tam, kde je potřeba z vody odstranit pevné nečistoty (pevné látky, hadry a jiné 
vláknité materiály, plovoucí tělesa, apod.). Rotační síto slouží pro čištění odpadních vod, zejména pro větší průtočné 
množství. Pracují v plně automatickém režimu s minimálním nárokem na obsluhu.

ROTAČNÍ BUBNOVÉ SÍTO - RBS
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

ROTAČNÍ SÍTO

1:200,000 kg 1A2

tel  :   +420 485 382 350
           +420 485 382 333
e-mail: odbyt@bmto.cz
web:     www. bmto.cz
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Základem je celo nerezová konstrukce s nerezovým sítem. Zachycené látky jsou pomocí integrovaného šnekového 
dopravníku vynášeny k dalšímu zpracování. Zařízení je připevněno pod úhlem 35° v kanálu. Podpěry slouží k uchycení 
těla rotačního síta a ustavení jeho polohy. Pro usměrnění nátoku slouží plastová deska umístěná na nátoku do síta. 
Deska je uchycena pomocí kotev na stěny kanálu. Čištění je dosaženo mechanickým způsobem a to tak, že protékající 
voda protéká skrze síto, kde se zachytávají shrabky.  Rotační bubnové síto je vybaveno systémem ostřiků, který  slouží 
ke komplexnímu oplachu celého zařízení. Trysky rozstřikují přiváděnou vodu na rotační síto, dále oplachují vlastní žlab 
a také potrubí spolu se šnekem. Oplach slouží nejen k očištění zařízení, ale také zvyšuje životnost zařízení vlivem snížení 
mechanického opotřebení částí síta. 

Zařízení se spouští automaticky v určitých časových intervalech, nebo z rozdílů hladin. Vlivem zachytávání nečistot dochází 
k zanesení síta a následnému zvýšení hladiny. Při dosažení nastavené hladiny dojde pomocí automatického spínacího 
zařízení ke spuštění. Sítem prochází šnek, který vlivem otáčení čistí síto a vynáší nečistoty pryč ze žlabu do předem 
připraveného kontejneru (popelnice) umístěného pod výsypkou. Řízení chodu síta je provedeno z řídícího rozváděče 
umístěného v technické místnosti, nebo na vlastním stojanu v blízkosti síta. Rozváděč umožňuje automatický chod stroje 
v kombinaci s ručním ovládáním tlačítky. Automatický chod je proveden nastaveným časovým intervalem doby chodu a 
klidu. Zapínání od hladiny zajišťuje hladinový spínač umístěný v kanále před sítem - je zohledněno zvýšení průtoku. 

popis

oblasti Použití

Výhody

- Čistírny odpadních vod 
- Předčištění vodních elektráren 
- Separaci látek při zemědělské výrobě 
- Separaci látek při živočišné výrobě (jatka apod.)

- Možnost instalací na velké průtoky 
- Možnost volby tvaru a velikosti průliny 
- Ochrana membránových a filtračních zařízení 
- Možnost instalace v kanálu, nebo samostatně v nerezové vaně 
- Možnost přizpůsobit rozměrům dle potřeb zákazníka (variabilní délka a šířka) 
- Celo nerezové provedení v základu AISI 304 (možnost volby AISI 316) 
- Automatický provoz 
- Možnost venkovního zatepleného provedení 
- Možnost integrace s ostatními zařízení v nabídce
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Průtok [l.s-1] 1 - 500

Typ česlí: (šířka kanálu) 600 - 2500

Průlina [mm] 3 - 50

Příkon [kW]            0,37              400V / 50Hz

Hloubka kanálu [mm]  500 - 2000

Technické údaje

ilustrace


