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Dz¡alan¡e i technika

Obróbka skratek
. wbudowany lub oddzielny zespol prasuj4cy i odwadniajqcy
. zrzut do kontenera do wyboru na prawq lub na lewq strong
. opcjonalnie: plukan¡e skratek przez wbudowanE lub

oddzielnq Slimakowq prasospluczke typu Nogwash

Piaskown¡k poz¡omy
. wytrqcony piasek transportowany jest ptzez poziomy

przeno6nik spiralny do leja separatora
. pozbawione p¡asku écieki odplywajq poprzez komorg

odplywowE

Odwadnianie piasku
. odb¡ór piasku z poziomego zgarniacza spiralnego
. piasek jest odwadniany w skosnym przenosniku

sp¡ralnym ¡ cyklicznie ztzucany do kontenera
. opcjonalnie: plukanie piasku przez wbudowanE

lub oddzielnq pluczke (obni2enie SNiIO w piasku

ewakuowanym z pluczki do ok. 3k)

Napow¡etrzanie
. niezatykajqce sie membranowe dyfuzory rurowe

zamontowane wzdhr2 Scianki zbiornika piaskownika
. wbudowana, wytlumiona dmuchawa
. intensywny ruch poziomo-spiralny zapobiega

osadzaniu sig zawiesiny organicznej

t-apacz tluszczu
. ócianka grzebieniowa oddzielajqca komorg piaskownika

od komory odtluszczacza
. dzigki napowietrzan¡u tluszcze flotujq wylqcznie w

odtluszczaczu
. automatyczne zgarnianie tluszczu zganiaczem z

napedem elektrycznym
. pompa slimakowa do usuwania tluszczu ze studni

zbiotczej

Doptyw
. pompowy lub grawitacyjny
. zatrzyman¡e skratek na krac¡e lub sicie
. wbudowany przelew awaryjny lub obejécie awaryjne

Noggerath Eco-Combi

Nienapowietrzane wz4dzenie Eco-Comb¡ opracowane

zostalo specjalnie dla malych, oczyszczalni scieków. Usu-

wanie skratek odbywa sie przy u2yc¡u sita sp¡ralnego

NSI-B 300/5 lub NSI-B 500iS. Dzigki rozwiqzaniu konstruk-

cyjnemu Eco Comb¡ wyróznia s¡e jako urzqdzenie o

bardzo zwartej konstrukcji. Mo2liwe jest równie2

zastosowan¡e kraty schodkowej lub z obrotowego sita

bgbnowego w miejsce sita sp¡ralnego.
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U?Adzenia Combi firmy Noggerath

Ekonom¡czne i kompaktowe rozwiEzanie

UrzEdzenia Combi firmy Noggerath stosowane sq ocl
25 lat w komunalnych i przemyslowych oczyszczalniach
Scieków. Ciqg{y rozwój techniczny oraz doswiadczenia
z eksploatacj setek instalacji na calym éwiecie zapewniajE
dzisiejszy nalwy2szy poziorn techniczny niezawodnoóó
tel maszyny.

Poczqtkowo utz4dze a Comb dostarczane byly wylqcznie
z sitamt spiralnymi Noggerath i nienapowietrzanyrrl
piaskownikiem. Obecnie obok tej sprawdzonej,prostej w
obs+udze ipraktycznej wersji, w Combi stosowaó r¡ozna r¡.
¡n. kraty schodkowe kraty taémowe a nawet obrotowe sita
bebnowe. l\,402liwe jest równ ez wykonanie utzEdzen a w
wersji calkowicie hermetycznej. Po Combi z piaskownikami

nienapowietrzanymi nastqpil szybki tozwól wzqdzeá z
p¡askown kam napowietrzanymi opracowanymi zgodnie z
ogolnymr przeptsami technicznym (ATV) w tym równiez
ulzqdzeó wyposazonych w opcyjny odtluszczacz z
automatyczn¡e zgarnianym I usLtwanym z powierzchnt
tluszczem.

Zainstalowanie utzqdzenia Noggerath Combi zastgpuje
kompletny stopieñ rnechanicznego oczyszczania 6cieków
um02liwiajqc rea izacje w jednyr¡ wz4dzen¡u oddzielania
skratek od scieków. odwadniania skratek, wytrEcania

S2erokoa¿ Piaskownik pi¿skownik piáskownik naDow¡etrzanv
komo¡yp¡askowniká ¡ienapowi€tzany napowier¡zány ztdpaczemtuszczu

piasku z napowietrzaniem ub bez. odwadniania piasku.

separacji i  ewakuacji t luszczu oraz plukania skratek i piasku
z zawiesiny organicznel.

Obszary zastosowañ

zrntegrowany zespól urzqdzen dla mechanicznego
oczyszczania scieków komunalnych i przemystowych

zastepuje kilka obiektów dotychczas stosowanych
skuteczne mechaniczne oczyszczanie ócieków przed
napowretrzan¡em drobnopgcherzykowym

wszedz¡e tam gdzie wymagane jest dobre oczyszczanie
mechaniczne écieków

no l taz  w o-oy ' t1 l , rLb  na  powte l  , , -
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600 mm

800 mm

1200 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Combi 300

Combi 400

Combi 500

Combi  1000 Combi  1000 FF

Comb¡ 1200 Combi 1200 FF

Combi 1400 Combi 1400 FF



Zalety
¿ ró2norodne mo2liwoéci wbudowywania poszczególnych urz4dzen w

zale2no6ci od potrzeb:
. krat Noggerath Nogco-Step i Noggerath Nogco-Guard
. sit spiralnych Noggerath NSl, sit obrotowych Noggerath Multi-Drum

HRS lubNoggerath Rotopass
. separatora najdrobniejszych frakcji do efektywnego oddzielania

np. ultracienkich wlókien
. pluczek piasku Noggerath
. pluczek skratek Noggerath
. przenoéników spiralnych

á automatyczny zgarniaczlluszczu oraz élimakowa pompa ttuszczu
+ obejécie awaryjne strefy kraty czy sita ewentualnie przelew awaryjny
-t dowolne rozwiEzanie doplywu écieków zarówno pompowe,

jak i grawitacyjne

. konserwacja dyfuzorów membranowych w czasie

pracy, bez opró2niania komory piaskown¡ka
. 13 podstawowych typów o przepustowosci od 10 m'/h

do ponad 1000 m'/h, dlugosó konstrukcyjna do 20 m,

stopieñ wytrqcania piasku do 95% w odn¡es¡eniu do

ziarna 0,16 mm, piaskownik zaprojektowany zgodn¡e z

ogólnymi przepisam¡ technicznymi (ATV) dotyczqcymi

wymrarowanra
. skuteczny rozdzial usuwanych zanieczyszczeh z

podz¡alem na skratki, piasek ¡ tluszcze

. konstrukcja wsporcza utzEdzenia Comb¡ z latwych w

konserwacj¡ rur prostok4tnych
. caloSó wykonana ze stali szlachetnej, material 1.4301

lub 1 .4571
. n¡ewielk¡e wymagania pod wzglgdem warunków

budowlanych
. dmuchawa ze wskazn¡kiem objgtoéci strumienia powietrza
. pluczka p¡asku SWC 80, polqczona za pomocE kofnierzy

bezposredn¡o do piaskown¡ka urzqdzen¡a Comb¡ z wygodnq

mo2liwosc¡q odplywu popluczyn do zbiorn¡ka p¡askownika


