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FAN šnekový separátor PSS

Bioplyn Potravinářský průmysl

FAN separátor se plní čerpadlem nebo samospádem ze 
 zásobníku. Lze také používat násypku. Optimální způsob 
plnění záleží na druhu materiálu a místních poměrech.

Patentovaná vibrační jednotka zvyšuje výkon a kapacitu 
obzvláště u separování hustých tekutin.

Štěrbinové síto při určitém tlaku rozděluje separovanou 
 heterogenní hmotu na pevné látky (separát) a homogenní 
 tekutinu (fugát). Šnekovice posouvá separát až k výpadu, fugát 
odtéká. 

Síto je cylindricky řešeno, což zamezuje jeho ucpávání. Tlak 
v první části síta je nízký, ale vzrůstá se zvyšující se  hustotou 
 separátu směrem k výpadu. Otáčející se šnek posouvá 
 separát do lisovací matrice na jejímž konci je dvojitá klopna 
se  systémem závaží (reguluje sušinu separátu a samozřejmě 
jeho výkon). 

Sušina separátu je regulována počtem a pozicí závaží (paten-
tovaná regulace na výstupu).

•	 FAN	šnekový	separátor	umí	pracovat	s	hustými	
	 (20	%	sušiny)	i	řídkými	materiály	(až	0,1	%	sušiny)

•	 sušina	separátu	(pevných	látek	po	separaci)	se	
	 pohybuje	v	rozmezí	25%	až	50%	(záleží	na	modelu	a	
	 způsobu	využití)

•	 vysoká	výkonnost	a	produkce	separátu	s	vysokým	
	 obsahem	sušiny

•	minimální	údržba,	není	potřeba	speciální	školení

•	 velmi	nízká	spotřeba	energie

•	 FAN	PSS	je	vybaven	patentovanou	vibrační	jednot-
	 kou,	která	zvyšuje	výkon	a	kapacitu

•	 hlavní	součásti	jsou	z	nerezové	oceli	

•	 šnek	separátoru	je	pancéřovaný	-	pro	delší	životnost

•	 tělo	separátoru	může	být	z	litiny,	nerezu	nebo	lité	
	 n	erezové	oceli

•	 síto	separátoru	má	samočisticí	funkci

•	 FAN	separátor	může	být	uvnitř	vybaven	tryskami 



Možnosti	využití	separátorů	v	průmyslu	a	zemědělství

Papírenský průmysl Zemědělství

Zemědělství:
separace tuhých látek z vepřové, hovězí a drůbeží kejdy pro:
• snížení objemu 
• redukce zápachu
• redukce obsažených živin
• snadnější aplikace na pole
• opětovné použití separátu k podestýlání
• opětovné použití fugátu k proplachování např. kejdových 
 kanálů
• čištění skladovacích i jiných jímek
• kompostování separátu
• další možnosti zpracování kejdy

Bioplynové	stanice,	zařízení	na	výrobu	
bioethanolu:
• separace před i po biologickém procesu

Jatka:
• čištění odpadních vod
• odvodňování střev a obsahů žaludků
• separace kejdy, odpadních vod s obsahem slámy, písku, hoblin
• separace odpadních vod z mytí nákladních aut
• separace odpadních vod ze zpracování kůží
• separace vedlejších odpadních produktů

Potravinářský	průmysl:
• odpadní vody ze zpracování zeleniny, ovoce
• odpadní vody ze zpracování olivových výlisků
• odvodnění obilných výpalků z lihovarů a mláta z pivovarů

Průmysl	papíru	a	celulózy:
• separace odpadů z přípravny surovin
• separace kalů ze zpracování odpadních vod
• předčištění proudu odpadní vody
• čištění vody pro opětovné použití
• vytvoření kompaktního odpadu
• praní dřevěných štěpků
• praní buničiny

Dřevozpracující	průmysl: 
• praní dřevěných štěpků
• separace odpadní vody
• čištění vody filtračního systému

Recyklace	plastů:
• čištění odpadní vody
• odvodnění odpadů
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PSS 1.2 - 520 / 780

 1 Vibrátor
 2 Přívod, 4“
 3 Elektromotor s 
 převodem

Technická	data

*  v závislosti na separovaném materiálu, jeho konzistenci a velikosti štěrbin síta.
** Pouze pro papírenský průmysl

	 Příkon		 Max.	výkon	
Typ	separátoru	 kW	 m3/h*
PSS 1.2 - 520 4,0  40
PSS 1.2 - 780 5,5 – 7,5  65
PSS 3.2 / 5.2 - 520 5,5 100
PSS 3.2 / 5.2 - 780 5,5 – 7,5 100
PSS 3.2 / 5.2 - 1040 7,5 – 11,0 100
PSS 8 -  800** 18,5 150
PSS 8 - 1200** 18,5 – 30,0 250
PSS 8 - 1600** 30,0 350

Hlavní	patentová	práva

 4 Stojan
 5 Šnek
 6 Síto
 7 Lisovací matrice

 8 Regulátor na výstupu
 9 Odtok pro fugát, 5“ 
10 Závaží
11 Separát

Popis

Principy	separace (patent EP 0 367 037 / USA patent č. 5, 009, 795):
- poměr průměru síta k průměru osy šneku je konstruován tak, aby se 
 separát produkoval ve formě dutého pevného válce
- přenos tangenciálních sil ze síta  přes vodící lišty
- cylindrické síto za nerezové oceli
- regulace sušiny separátu na výstupu pomocí klapky a závaží

Systém	oscilátoru (patent EP 0 443 385 / USA č.5, 118, 427):
- přenáší vibrace do tekutiny
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Technické	vlastnosti	FAN	šnekového	separátoru
Vnitřní	trysky	pro	separaci	odpadních	vod	
např.	z	jatek
FAN separátor je vybaven tryskami uvnitř separátoru mezi 
sítem a jeho pouzdrem.Toto zařízení omývá síto horkou tlako-
vou vodou v intervalech, které se nastavují dle potřeby. 
Síto se tak průběžně udržuje čisté a zabraňuje se ucpávání síta 
ztuhlým tukem, např. když stroj nepracuje.

Speciální	šneky	pro	každé	použití
Šneky FAN separátorů jsou vybaveny pancéřováním na 
vnějších plochách šnekovic. Ke standardnímu pancéřování 
mohou  být přidány další speciální vrstvy, např. obzvláště tvrdé 
pancéřování u šneků, které se používají pro práci s hodně ab-
razivními materiály; vrstva opláštění rezistentní ke kyselinám 
pro odpadní vody s nízkým pH. V části s nejvyšším tlakem tj. 
v přední části šneku je šnekovice chráněna proti opotřebení 
kompletně. Vyrábí se šnekovice s různým stoupáním. Pro se-
paraci obsahů bachorů (mohou obsahovat medikační kapsle) 
je dodáván šnek, který umožňuje pohyb kapslí separátorem 
bez jeho ucpání.
Pro lepkavé nebo mazlavé materiály dodáváme šneky s teflo-
novým povrchem, který zabraňuje přilnutí materiálu ke šneku a 
ucpání stroje.

Nová	konstrukce	vstupní	skříně
Vstupní skříň separátoru je nově osazena systémem zubů, kte-
ré omezují nabalování dlouhých vláken na šnek a tím snižují 
riziko ucpání stroje. Dále je separátor vybaven stíracími šrouby 
- další prevence před nabalením dlouhých vláken na šnek a 
před vytvořením nežádoucí vrstvy na sítu.
Mezi sítem a vstupní skříní je vyměnitelný ochranný a opěrný 
kroužek, který redukuje opotřebení. V případě potřeby se mění 
pouze tento kroužek.
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FAN	ponorná	míchadla FAN	ponorná	čerpadla FAN	odstředivka FAN	filtrační	oscilační	separátor

FAN	flotační	zařízeníFAN	Bedding	Recovery	Unit
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FAN	Separator	GmbH
Bernecker Straße 5, D-95509 Marktschorgast, Germany
Tel.: +49 2923 610 - 0, Fax: +49 2923 610 - 100
www.fan-separator.de

Centrální	výdejní	sklad:
Kowaldstraße 2, 8570 Voitsberg, Austria


