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CLS - SAND SEPARATOR

This machine separates sands by extraction, from wastewater 
of various nature: municipal, industrial. It is also called sand 
classifier or sand washer. 
It consist of: 
• a decantation hopper 
• a shaftless screw conveyor, conveniently go

into proportion, for extraction, transport 
and unloading sands 

• U-section trough 
The wastewater (water + sands) enters the hopper through 
a flanged inlet: here, decantation and settling of the solid 
particles takes place on the bottom of the tank.
The special screw conveys the separated material toward the 
discharging spout. The clean water comes out of the hopper 
thanks to an overflow system linked to a flanged outlet 
The low rotational speed and the special anti-wear covering 
fixed on the transport section assure an high efficiency and a 
low wearing of the machine’s internal parts.

ADVANTAGES 
• no mechanical parts in contact with the sewage 
• low erection and maintenance costs 
• no hanging bears 
• possibility of sand washing before discharging 
• completely close machine

MANUFACTURING FEATURES & PERFORMANCES

Building material External steel structure: 
stainless steel AISI304 or 
AISI316 screw: shaftless, 
high carbon steel or AISI304/
AISI316 Anti-wearing 
covering: on the bottom of the 
trough, easily replaceable

Screw rotational speed 5rpm

Installed power from 0,37 to 1,5 KW

Inlet flow rate up to 130m3/h

Sand removal > = 90% of particles 
up to 200 μm

Solid flow-rate up to1,3 m3/h

Conveying length variable

APPLICATIONS 
• Municipal sewage 
• Industrial wastewater treatment 
• Paper mill 
• Food industry

CLS - СЕПАРАТОР ЗА ПЯСЪК
Съоръжението сепарира пясъците чрез 
извличането им от отпадъчните води с различен 
произход. Тo често се нарича класификатор за 
пясък.
Съоръжението се състои от: 
• бункер за декантиране 
• безвалова спирала (шнек) за сепариране,

транспортиране и освобождаване на
пясъците  

• транспортен канал с U - секция 

Отпадъчната вода (вода + пясъци) постъпват в 
бункера чрез фланцов вход: тук протичат процеси 
на декантиране и утаяване на твърдите частици, 
които се задържат на дъното на резервоара.
Специалният шнек отвежда отделения материал 
към улея за неговото освобождаване. Чистата вода 
излиза от бункера чрез  преливник свързан с 
фланцов изход. Ниската скорост на въртене и 
специалното покритие против износване, фиксирано 
върху транспортната секция, осигуряват висока 
ефективност и ниско износване на вътрешните 
части на машината.

ПРЕДИМСТВА
• няма механични части в контакт с отпадните води
• ниски инсталационни и разходи по поддръжка
• отсъствие на междинни опори
• възможност за промивка на пясъка преди
освобождаването му
• напълно затворена машина

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА

Конструктивни
материали

Външна структура: 
неръжд . ст. AISI304 или 
AISI316, шнек : безвалов, 
въглеродна стомана или 
AISI304/ AISI316, 
противоизносващо 
покритие: по дъното на 
резервоара

Скорост на шнека 5rpm

Инстал. мощност от 0,37 до 1,5 KW

Поток на входа до 130 м3/ч

Отстраняване 
на пясъци

> = 90% на частици до 200 
μm

Постъпъпващ пясък до 1,3 м3/ч

Дистанц. на трансп. променлива

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Пречистване на води при ГПСОВ
• Пречистване на индустриални отпадъчни води

• Преработка на хартия, дървесини и други
• Хранително-вкусова промишленост и други
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АКСЕСОАРИ - ОПЦИИ*
• Отвеждащ улей от изхода 
• Механичен регулатор за скоростта
• Система за освобождаване в чували  
• Система за промивка на пясъка в зоната на 

освобождаване 
• Аерираща система в бункера 
• Различни размери на присъединяване за вход 

и изход

OPTIONALS 
• Conveying slide at the discharge 
• Mechanical speed variator 
• Bagging system for the removed material in a single  

or ongoing bag 
• Sand washing system in the discharging zone 
• Blowing system in the decantation hopper 
• Different dimension of the inlet & outlet spouts

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DETAILS

посочените данни са калкулирани с чиста вода
data here listed are calculated using clear water

  FLOWRATE m3/h HOPPER CALACITY m3 SAND REMOVAL m3/h

CLS   20 20 0,4 0,3 

  CLS   30 30 0,88 0,8

  CLS   60 60 1,4 0,8

  CLS   80 80 2 0,8

  CLS 100 100 3 0,8

  CLS 130 130 4 1,3

  A B C D E F INLET/ВХОД *OUTLET /ИЗХОД* kW
  mm mm mm º mm mm    Kg

CLS   20 4030 1130 850 25º 1500 695 DN 80 DN 100 0,37 540

CLS   30 4575 1430 1150 25º 1585 1065 DN 100 DN 150 0,37 640

CLS   60 4930 1610 1350 25º 1750 1325 DN 125 DN 200 0,37 730

CLS   80 5330 1790 1540 25º 1900 1590 DN 150 DN 200 0,55 950

CLS 100 6260 2190 1870 25º 2330 1590 DN 200 DN 250 0,55 1150

CLS 130 6600 2330 1985 25º 2330 1805 DN 200 DN 250 1,1 1380

CLS

2” DISCHARGE 
VALVE

* също тип ANSI /ANSI type also според конфигурацията на машината ел. двигателят може да е 
различен
on machine configuration, motor power could be different

2”  ИЗХОД С КЛАПА

ДЕБИТ                  КАПАЦИТЕТ БУНКЕР       ОТСТРАНЕНИ ПЯСЪЦИ 

ИЗХОД     ВХОД
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