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BELTPRES
Yoğunlaştırılmış çamur, içerisinde halen büyük miktarda su içermektedir ve susuzlaştırılması gereklidir.
Beltpresler, kesintisiz işletim avantajları ile orta ve büyük ölçekli arıtma tesislerinde sıkça kullanılan susuzlaştırma
ekipmanlarıdır.

Opsiyonel aksesuarlar:
• Lokal kontrol paneli
• Yıkama pompası
• Hava kompresörü
• Karıştırma tankı ve karıştırıcı

Aksesuarlar:
• Giriş ve dağıtım yapısı
• Alt ve üst bantlar için yıkama kutusu
• Belt düzeltme ve germe için pnömatik sistemler
• Alt ve üst bantlar için polietilen sıyırıcı

Beltpres temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;

Şasi: Beltpresin taşıyıcı bölümü olup, galvaniz çelik veya paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Belt: Beltpres, filtrasyonu sağlamak ve çamuru taşımak amacıyla alt bant ve üst bant olarak adlandırılan iki
adet bant içerir.

Belt germe tamburları: Belt germe tamburları, her belt için bir adet olmak üzere toplamda iki adettir. Pnömatik
piston vasıtasıyla kontrol edilen tamburun görevi, üst bant ve alt bantın gerginliğini ayarlamaktır. Germe
tamburları rilsan kaplı karbon çelik yada paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Belt düzeltme tamburları: Tek taraftan aşağı ve yukarı hareket eden tamburlar, bantın tambur üzerinde doğru
konumda bulunmasını temin eder. Düzeltme tamburları; tek tarafa yerleştirilmiş olan pnömatik sensörler ve her
iki tarafa yerleştirilmiş olan mekanik sensörler tarafından kontrol edilmektedir. Lastik kaplı karbon çelik veya
paslanmaz çelikten üretilir.

Basınç bölümü: Mass beltpreslerin basınç bölgesinde 7 adet tambur bulunmaktadır. Çamura uygulanan basınç,
tamburların çapının küçülmesi ile artar ve efektif bir susuzlaştırma sağlanır. Bu tamburlar rilsan kaplı karbon
çelik veya paslanmaz çelikten üretilir.

Tahrik tamburu: Her beltpres bir adet tahrik tamburuna sahiptir. Bu tambur, motor ve dişli kutusundan oluşan
bir tahrik ünitesine bağlıdır.

Yıkama nozulları ve toplama tavası: Beltlerin çamur deşajından sonra temizlenip yeniden filtrasyona hazır
hale getirilmeleri için, sistemde paslanmaz çelik yıkama nozulları ve yıkama sularını toplamak için yine paslanmaz
çelikten imal edilen tavalar bulunur. Alt bez ve üst bez ayrı ayrı yıkanmakta ve her bez için bir yıkama sistemi
bulunmaktadır. Yıkama suyu olarak temiz su kullanılmalıdır.
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BELTPRES

BP1500
1700
1500
9560
12660
2100
1220
1300
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
15 m3/saat - 5.5 bar
100 lt/dk - 6-8 bar
1.2 - 4
0.75
0.18

BP2000
2200
2000
9560
12660
2600
1470
1550
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
20 m3/saat - 5.5 bar
120 lt/dk - 6-8 bar
1.2 - 4
1.1
0.25

Özellikler
Toplam belt genişliği, mm
Etkin belt genişliği, mm
Üst belt uzunluğu, mm
Alt belt uzunluğu, mm
Boyutlar A, mm
Boyutlar B, mm
Boyutlar C, mm
Belt germe
Belt düzeltme
Yıkama suyu gereksinimi
Hava gereksinimi
Belt hızı, m/dk
Belt için motor gücü, kW
Karış. için motor gücü, kW

BP1000
1200
1000
9560
12660
1600
970
1050
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
10 m3/saat - 5.5 bar
100 lt/dk - 6-8 bar
1.2 - 4
0.55
0.18

Model
BP2500
2700
2500
9560
12660
3100
1720
1800
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
25 m3/saat - 5.5 bar
120 lt/dk - 6-8 bar
1.2 - 4
1.5
0.25


