
Prasa ślimakowa przeznaczona jest do separacji i odwadniania
stałych cząstek z zawiesiny. Głównym elementem prasy

jest ślimakowy zespół separująco-odwadniająco-prasujący
oraz transportowy (jako opcja) napędzany wspólnym motoreduktorem.

Całość jest posadowiona na sztywnej podstawie. Odwadnianie
i prasowanie cząstek stałych obywa się na znajdującym się

wewnątrz korpusu, stożkowym wkładzie z sita szczelinowego.

Zapewniają bardzo wysoki stopień
zagęszczen ia i zajmują niewiele miejsca

Nasze łapacze zdobywają uznanie
wśród klientów, pracując w przemysłach:

- browarniczym
- uboju i przetwórstwo mięsa

- produkcji materiałów dociepleniowych
- drobiarskim
- drzewnym

- rolnictwie i hodowli
- garbarni

- utylizacji odpadów
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Skratki podawane są bezpośrednio
z sita obrotowego lub innego urządzenia

do stożkowego kosza zasypowego,
z którego transportowane są ślimakiem

do komory prasującej.
W części tej są płukane i odwadniane,

a następnie transportowane na zewnątrz.
Dodatkowo prasa może być wyposażona
w klapę dociskową u wylotu urządzenia,
która powoduje dodatkowe odwodnienie

wychodzących skratek.
Prasa może pracować w systemie

ciągłym jak i cyklicznym.
Dodatkowe wyposażenie stanowi
układ ogrzewania stosowany

w przypadku instalacji urządzenia
na wolnym powietrzu.

Zasady działania:

- odwadnianie
- zagęszczanie

-transportowanie

Funkcje technologiczne prasy:

- wzrost kosztów usuwania odpadów
- zaostrzenie wymogów odnośnie

składowania odpadów
- względy higieniczne

Potrzeba zastosowania pras:

Jesteśmy importerem najnowocześniejszych,
ekologicznych oraz ekonomicznych filtrów

i urządzeń do uzdatniania wody.
Na podstawie analizy wody

oraz uwzględniając preferencje
nabywcy indywidualnie dobieramy urządzenia.

Filtry oraz urządzenia do uzdatniania wody,
które Państwu proponujemy są wstanie oczyścić
każdą wodę ze szkodliwych i zbędnych związków.

PROEKO jest importerem firm GE/OSMONICS z USA,
włoskich firm: AQUA, HST, BETATRON
oraz kanadyjskiej f irmy ETATRON.

Kompleksowo realizujemy usługi w zakres ie
uzdatniania i filtracji wody dla indywidualnych odbiorców

i dużych instytucji, zapewniając jednocześnie
serwis gwarancyjny i pogwarancy jny,

a także doradztwo techniczne oraz dobór
odpowiednich urządzeń i technologii.

Przygotowujemy schematy i projekty,
zapewniamy dostawę,

montaż i uruchomienie stacji uzdatniania.
Przeprowadzamy szkolenia,

w zakresie podstawowym wykonujemy
bezpłatne badanie i analizę wody.

Mając nadzieje, że nasza oferta
zaspokoi Państwa oczekiwania
zapraszamy do współpracy.

zajmuje się systemami uzdatniania wody dla instytucji,
przemysłu a także indywidualnych odbiorców.

Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii
stosowanych przez światowych liderów,

działających w tej dziedzinie,
dostarczamy klientom produkty wysokiej jakości

i o różnorodnym zastosowaniu.

- możliwość pracy w trybie
ciągłym lub okresowym

- duża wydajność
(znaczne odwodnienie cząstek stałych)

-samooczyszczanie się sita

Zalety prasy ślimakowej:

- obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni
ścieków przemysłowych i komunalnych

- oszczędność wody w technologicznych obiegach przemysłowych
-odzyskiwanie surowca z wodnych obiegów technologicznych

Efekty zastosowania pras:


