
Unidade Combinada 2 funções
Compact Unit 2 functions

Descrição
Unidade combinada composta por: Separador de Areias modelo 
CA + Tamisador compactador em tanque modelo TP-CT.
O esgoto passa pela zona de tamisagem para a remoção de grada-
dos. Em seguida, o esgoto cai no tanque de sedimentação, onde 
as areias se depositam no fundo. Aqui, um parafuso de espiral in-
clinado procede à extração dessas areias depositadas.

Discription
Combined unit consisting of: Sand Separator model CA + Tamisa-
dor compactor in tank model TP-CT.
The sewage passes through the screening area to remove grating. 
Then, the sewage falls into the sedimentation tank, where the sands 
are deposited on the bottom. Here, an inclined spiral screw extracts 
these deposited sands.

Vantagens
» Sem odor;
» Sem entupimento;
» Baixos custos de manutenção e operação;
» Necessário espaço baixo;
» Não são necessárias obras;
» Fácil de instalar e operar;
» Conteúdo orgânico residual muito baixo no sólido desbotado;
» Redução de volume (até 40%) do sólido desbotado;
» Remoção de areia:> = 90% de partículas até 200 μ;

Marca / Brand : EQUIFLUXO

Modelo / Model : MINIUCP / UFS

Advantages
» Odor-free;
» No clogging;
» Low maintenance and operation costs;
» Low room needed;
» No construction works needed;
» Easy to install and operate;
» Very low residual organic content in the washed out solid;
» Volume reduction (up to 40%) of the washed out solid;
» Sand removal: >=90% of particles up to 200 μ;

A KLINGER Brand

Características
» Material de construção Estrutura externa: aço inoxidável AISI304L 
/ AISI316L;
» Parafuso: aço carbono HSS ou ss AISI 304L / AISI316L;
» Tubo de entrada com flange;

Features
» Building material External structure: stainless steel AISI304L/AI-
SI316L;
» Screw: HSS carbon steel or ss AISI 304L/AISI316L;
» Inlet pipe Flanged;
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