
• Peneira fina com abertura de 1 a 6 mm
• Design robusto com barras de 3 mm
• Capacidade e grau de separação de sólidos elevados

• Barra de fixação que garante a largura exata da abertura
• Pivôs fora do canal para uma fácil manutenção

• Proteção anti-entupimento resistente à areia
• Totalmente fechada
• A maior e mais larga peneira fina do mercado
• O acabamento superior garante uma vida útil longa

Principais áreas de aplicação e recursos

Peneira Fina em Aço Inoxidável
PENEIRA ROTOSCREEN RS



ROTOSCREEN RS

Área de aplicação
A peneira Rotoscreen Meva é uma peneira fina autolimpante 
para separação de sólidos das águas. A peneira possui uma 
resistência de fluxo muito baixa que resulta em uma baixa 
perda de carga. Esta é uma vantagem nas instalações de canais 
abertos.

A peneira Rotoscreen Meva é adequada para instalações em 
canais de entrada para plantas de tratamento municipal de 
esgotos e indústrias de processamento onde uma separação de 
1 a 6 mm é exigida. Peneiras finas são normalmente instaladas 
com uma abertura máxima de 3 mm em plantas municipais. 

Desde meados dos anos oitenta, houve um desenvolvimento 
contínuo para atender as demandas futuras de peneiras 
funcionais. Um produto com uma longa experiência como a 
peneira fina Rotoscreen Meva comprovou seu desempenho na 
Suécia e no resto do mundo.

Função
A Rotoscreen Meva apresenta uma da abertura exata durante 
sua operação. Isso é assegurado por uma barra de fixação robusta 
e por espaçadores intermediários. A peneira tem uma proteção 
automática anti-entupimento na parte inferior do canal, o que 
torna a peneira resistente à areia.

A Rotoscreen Meva pode ser pivoteada durante a manutenção 
e é facilmente limpa sem a necessidade de desmontar os 
acessórios que a acompanha. 
Essas vantagens, juntamente com uma alta capacidade 
hidráulica e um design muito robusto, tornam a Rotoscreen 
Meva a melhor peneira fina do mercado. 

A Rotoscreen Meva é fabricada em diferentes modelos, 
dependendo da altura de descarga. Todos os modelos estão 
disponíveis em diferentes larguras para caber em canais de 
vários tamanhos. As peneiras são completamente fechadas e 
equipadas com um tubo de ventilação.



Controle automático
A Rotoscreen Meva funciona de forma intermitente. Assim, a 
operação pode ser ajustada para o fluxo de entrada. Um sensor 
de nível é instalado no canal da parte frontal da peneira. A 
peneira é ligada quando um nível predefinido de água é atingido, 
a peneira opera até que o nível de água esteja abaixo do valor 
predefinido. O ciclo é repetido quando o nível é alcançado 
novamente. 

Rotoscreen RS Meva:

• Peneira fina com abertura de 1 a 6 mm

• Design robusto com barras de 3 mm

• Capacidade e grau de separação de sólidos elevados

• Barra de fixação que garante a largura exata da abertura

• Com articulação pivotante

• Proteção anti-entupimento resistente à areia

• Totalmente fechada

• A maior e mais larga peneira fina do mercado

• O acabamento superior garante uma vida útil longa

Rotoscreen Meva em uma ETE Rotoscreen Meva - compacta e robusta

Rotoscreen Meva em um tanque

Rotoscreen Meva completamente fechada
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Altura máxima de 
descarga (A)     1030 1380  1910     2160      2330       2580         2910        3480          3960        4700

Comprimento até a 
descarga (B) 1130 1470  1670     1855     1990       2175         2370        2790          3150        3740

Comprimento total (C) 1438 1774  1996     2170      2320       2510         2674        3100          3462        4051

Altura total (D) 1459 1808  2395     2646      2820       3071         3373        3943          4420        5160

Largura efetiva (E) 176- 176-  243-      243-       243-        243-          213-        413-           513-         513
972 1270  1743     1743      1743       1743         1713        1713

Largura total (F) 276- 276-  387-      387-       387-         387-          393-        593-           693-         693-
1072 1370  1887     1887      1887        1887         1893       1893

Nível máx. de água

Altura de entrada (H1) 900 1200 1600     1850      2050        2300         2700        2800           2800        2800

Altura de saída (H2) 560 750 1000     1000      1150        1320         1600        1760           1760        1760

Especificação técnica
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