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CLS/LC - ПЯСЪЧЕН СЕПАРАТОР С 
КОНИЧЕН БУНКЕР 

Класификаторa за пясък CLS/LC сепарира и измива 
пясъци съдържащи се в отпадъчни води от 
различен произход: битови и промишлени от 
различни видове. 
Състои се от голям коничен бункер  за утаяване на 
пясъците, измиването им и шнек за отвеждане и 
дехидратиране на отсятия пясък. 
Коничната форма на бункера, специалната 
промивна система и бавно движещата се вътрешна 
бъркалка позволява на машината да промие пясъка 
и сепарира органичната материя.
Машината е изцяло затворена с капак и
уплътнения, за да се педотвратят лоши миризми.

ФУНКЦИЯ   
На горната част на бункера има фланцов вход,
през който постъпват водите за пречистване.
Коничната форма на бункера и системата за
движение чрез бавно въртене на бъркалката
позволява сепариране на пясъка и неговото
измиване.
По-тежките пясъчни частици се утаяват в долната
част на бункера, където система за насрещно
течаща вода позволява измиването им; След това
промитият материал достига точката към шнека за
транспортиране. От страна на бункера има
подходящ отвор, позволяващ отделянето на по-
леките материали.
Винтът на долната част на устройството е в
състояние да извлече събраните материали,
дехидратира ги и ги отвежда към изхода, където се
освобождават в контейнер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Инстал. мощност от 0,74 до 1,1, kW

Вход дебит до 90 м3/час

Постъпв. частици до 1,3 м3/ч

Производителност
по отстр. на пясъци

> = 90% 
до 200 μm

Производителност
по дехидр. пясък до 90%

Остат. орг. съдържание. > = 5%

CLS/LC - SAND SEPARATOR 
CONICAL WASHER

Grit classifiers CLS/LC separate and wash sand from 
wastewater of various nature: municipal and industrial of 
different types.
It consist of a large conical hopper for sand setting, 
sedimentation and washing, and a tubular screw for 
conveying and dehydration the collected material.
The conical shape of the hopper, the special counter-washing 
system and the low rotational internal stirrer allow the 
machinery to wash the sands and separate the 
organic matter. 
The machine is completely enclosed by sealing and cover 
in order to avoid the odours and contamining matter 
outcoming.

FUNCTION 
On the upper part of the hopper there is a flanged inlet 
introducing the material to be treated in the machine. 
The conical shape of the hopper and the movement system 
through the low rotational stirrer make a twirl enabling 
the sand washing and setting. 
The heavier sand particles settled on the bottom of 
the hopper where a counter-current system allows the 
washing; therefore the washed material reaches the 
coupling linking to the screw. On the side of the hopper 
there is a proper outlet allowing the outcoming of the 
lightest material.
The screw on the bottom of the machine is able to extract 
the collected material, dehydrating it and uplifting it 
towards the outlet in order to convey it in a container.

MANUFACTURING FEATURES & PERFORMANCES

Installed power from 0,74 up to 1.1, kW

Inlet flow rate up to 90 m3/h

Solid flow-rate up to 1,3 m3/h

Sand removal efficiency > = 90% 
up to 200 μm

Sand dehydration 
efficiency up to 90%

Residual organic content > = 5%
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Класификаторът за пясък има изключително ниска 
амортизация, използва най-малко вода и 
произвежда най-сухия продукт от всички 
съоръжения класифициращи пясък.

The Sand Classifier has extremely low amortization, 
uses the least amount of water and produces the 
driest product of all grading sand equipment.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DETAILS

  A B C D E F INLET * OUTLET * kW kW WEIGHT ТЕГЛО

  mm mm mm º mm mm ВХОД       ИЗХОД шнек screw бъркалка stirrer Kg

CLS/LC 30 4205 1980 1595 40° 2150 2150 DN 100 DN 150 0,37 0,37 820

CLS/LC 60 5315 2230 1860 40° 2965 2200 DN 150 DN 200 0,55 0,55 940

CLS/LC 90 5900 2700 2250 40° 2965 3000 DN 200 DN 250 0,55 0,55 1250

FLOWRATE m3/h SAND REMOVAL m3/h
Поток Отстранаване на пясък

CLS/LC 30  30   1

CLS/LC 60   60   1  

CLS/LC 90   90   1,5

* също тип ANSI / ANSI type also

CLS/LC

data here listed are calculated using clear water
данните посочени тук са калкулирани с чиста вода

based on machine configuration, motor power could be different
според конфигурацията на машината мощността на ел.
двигателя може да е различна

ВХОД

ИЗХОД



CL
S/

LC

ул. Леонардо да Винчи №20, 4000 Пловдив, тел./факс: 032 620802
WWW.ENVOTECH.BG


