
 دSDدتغلغظغکغندددیغمغمغیدیدددلددد غ د د غکغ غ ددد غید د
 از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب است.  EMOشرکت 

 قاره ی جهان انجام داده است. 1( این شرکت هزاران پروژه در 5891از بدو تاسیس تاکنون )سال

 برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی  OMEGA SDتغلیظ کننده ی تسمه ای مدل 

 طراحی و تولید شده است.

 

 % حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:51این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 

 مصرف انرژی اندک √

 قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار باال )فریم استینلس استیل و...(  √

 تعمیرونگه داری ساده و اندک √

  شخص تدفم د

 ی ربرده لددستگ یدتلظکند    ک   دد:

 دددددددددددددددددددددددد

%(جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و 9-6جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن ) -5

 سیستم های شناور سازی لجن      

جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن  -5  

جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر-3  

برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی -4  

 نمونه های نصب شده 

DP-15-GB-C 

OMEGAدSD OMEGAدSD سکستمدق بلدحملد 

 OMEGA SD تلظکندیممییدبهدصورتدی  ب یمیدب دبظتدفکظترپرس



 قسمتده لداصظ ددستگ ید

 جیو دا تخ بد ی ددستگ ی

 ظرفیت دستگاه به  غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد . 

% محاسبه شده است.7گرم بر لیتر همچنین خروجی  51-1اعداد جدول ذیل برای غلظت لجن ورودی   

 این اعداد با توجه به اطالعات تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و... قابل تغییر است .

 انتخاب دستگاه مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ،   OMEGA SDتغلیظ کننده ی مکانیکی مدل

 سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی

 های داخلی و تمهیدات ایمنی الزم است. 

 قیف تخلیه ی لجن

سینی زیر جهت جلوگیری 

 از پاشش آب جدا شده

پایه های قابل تنظیم برای نصب 

 راحت بر روی سازه ی موجود

 سیستم شستشوی 

 تسمه

فلنچ ورودی 

 لجن

 فلنچ تخلیه ی آب تمیز

تیغه های تمیز کننده ی 

 تسمه ) قابل تنظیم ( 

 تخلیه ی کیک لجن

 غلتک فشاری قابل تنظیم
 تیغه های شخم زن لجن

 کنترل سرریز

غلتک محرک تسمه و کنترل 

 کشش

 حفره ی بازدید


