SA

Parafuso Classificador de Areia em Aço
Inoxidável

Principais áreas de aplicação e recursos
• Separador de areia com capacidade de até 35 l/s
• Trabalho pesado, design robusto
• Conveniente e aprimorado projeto para serviço e
manutenção
• Completamente fechado, conexão de ventilação disponível

• Sistema de lavagem opcional para reduzir conteúdo
orgânico
• Ensacador disponível, para instalação livre de odores
• Flange conectada às seções do transportador
• O acabamento superior garante uma vida útil longa

SA PARAFUSO CLASSIFICADOR DE
AREIA EM AÇO INOXIDÁVEL
Área de aplicação
O separador de areia Meva oferece a solução perfeita para
misturas úmidas e pastosas, pois retém e drena as partículas
sedimentares antes de descarregá-las. É indispensável para o
manuseio de areia em plantas de tratamento de esgoto e para a
areia, cascas e metais poluentes em fábricas de papel.

O design oferece possibilidades aprimoradas de limpeza e
inspeção, além de um sistema de barra de desgaste que é
facilmente substituível sem a necessidade de solda. A seção
do transportador pode ser entregue em vários comprimentos e
pode ser removida do tanque para o transporte. O transportador
pode ser equipado com um sistema de lavagem, para diminuir a
quantidade de compostos orgânicos na areia seca.

Este novo parafuso classificador de areia da Nordic Water é um
desenvolvimento natural baseado em anos de experiência em
instalações por todo o mundo.
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O lodo que entra é levado através da entrada no tanque de
sedimentação, onde um processo contínuo de sedimentação
ocorre. A água segue pela saída enquanto a areia se assenta na
parte inferior do tanque, onde ela é drenada e transportada por
meio de uma rosca transportadora.

