
Vandbehandlingen er påtænkt at kunne klare både Rundvibratorer-, Trug & Centrifugal- maskine.
Et kompakt anlæg med 3 hoved komponenter tank, pumpe og filterpresse.
På tanken, som modtager vand fra de forskellige maskiner vil slammet sætte sig i bunden-keglen 
ved stilstand.
Derfor er systemet opbygget med slangepumpe, som når fødepumperne på tanken starter,  
starter slangepumpen også med at cirkulerer vand over filterpressen. . Dette gør, at alt væske i 
tanken holdes rent. 

  
  Spildevandssystemer

Anvendelse Produkt Fordele

Hydraulisk drevet  
filter-presse til op - 
koncentrering af slam fra 
flydende væsker i lukket 
eller åbne systemer.

Filterpresser 
Filtervolumen: 30 – 1200 Ltr.
Pladestørrelse: 600x600 mm
Arbejdstryk: 4-6 bar.

Nem og enkel måde at håndterer 
slam fra procesvand. Minimal  
service og vedligeholdelse under 
drift. Enkel tilkobling af fødepumpe. 
Er forberedt for slamcontainer.

Doseringspumpe med 
specialfunktion der gør  
det muligt at justere 
blandingsforholdet under 
brug.

Doseringspumpe
Mængde L/timen: 2700 Ltr
Blandings %: 1-5 %
Vandtryk: 0,5-9 bar.

Doseringspumpen gør det muligt 
at vælge om der skal blandes kemi 
eller ikke i afgangsvandet gennem 
separat blandingskammer.

Stempel membran pumpe 
som intern fødepumpe i 
lukkede genbrugs- 
systemer.

Fødepumpe 
Leveres i flere størrelser afhængig af  
udstyr og kapacitet.

Standard gennemprøvede pumpe-
løsninger.
 

Som fødepumper til 
filterpresser eller anden 
udfordrende pumpe- 
opgave hvor slidende  
partikler volder problemer. 

Slangepumpe 
Leveres i flere størrelser afhængig af ud-
styr og kapacitet.

Ingen mekaniske tætninger eller 
fyldninger, robust boks, nem at 
servicere.

Håndtering af internt  
procesvand fra vibrations-
processer eller lignede

Vandbehandlingsbeholder 
PE-tank komplet med fødepumpe, rør  
tilslutninger, monteret på gulvstativ. 
Leveres i flere størrelser: 500 L, 1.100 L., 
1.400 L.

Optimering og håndtering af  
procesvand i lukket system.  
Kan bruges til alle formet for vand 
baseret produkter.

Håndtering  af det brugte 
skyllevand fra vibrations-
maskiner.

Buffertanke 
90 L eller 200 L. buffertank med filterkruv 
og dykpumpe.

Simpel og enkel håndtering af vand 
som kommer fra vibrations 
maskiner.

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne


