
System Powietrznej Segregacji Odpadów



SPS jest systemem dedykowanym do separacji lekkich frakcji  ze strumienia 

przesy³anych materia³ów. Ma³e, lekkie frakcje takie jak plastik, folie, paski 

papieru mog¹ byæ wy³apywane i separowane w linii technologicznej segregacji 

odpadów w miejscu ich przesypu na kolejny taœmoci¹g.
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Etap I - Wychwycenie lekkiej frakcji z masy odpadu

System Powietrznej Segregacji (SPS) dzia³a na zasadzie 

uk³adu nawiewu, który wytr¹ca lekkie frakcje ze 

strumienia opadaj¹cych na przesypie materia³ów 

i kieruje je do ssawy, w której si³¹ podciœnienia lekkie 

frakcje zostaj¹ odci¹gniête. Reguluj¹c si³¹ dyszy 

nawiewnej mo¿emy regulowaæ ¿¹dan¹ czu³oœæ 

i selektywnoœæ systemu SPS.

Etapy uk³adu separacji



3

Etap II - Oddzielenie du¿ych elementów z frakcji 
lekkiej od powietrza i py³ów

Do tego celu mo¿emy zastosowaæ mechaniczny 

separator, który zainstalowany w linii oddziela 

wiêksze frakcje jak papier, plastik, pianka, œcinki 

folii, tkanin itp. od powietrza i py³u a nastêpnie 

swobodnie zrzuca je np. na taœmoci¹g lub do 

zbiornika.

Etap III - Oczyszczenie powietrza z py³u

Do tego etapu mo¿emy u¿yæ odpylacza 

filtracyjnego, który mo¿emy Pañstwu zaoferowaæ 

w dowolnej wersji zale¿nie od potrzeb (workowej, 

patronowej,  wewnêtrznej ,  zewnêtrznej ,  

przeciwwybuchowej ATEX, chemoodpornej  i wielu 

innych).

Schemat Instalacji

Schemat instalacji obrazuje dwa 

etapy: ETAP I - oddzielenia lekkiej 

frakcji od materia³u i ETAP II - 

separacja lekkiej  frakcj i  od 

powietrza i py³u.

Do takiej instalacji mo¿na zastosowaæ jeden 

wentylator umieszczony za filtrem powietrza, czyli 

za opisanym powy¿ej Etapem III. Wylot 

wentylatora mo¿e zostaæ pod³¹czony do dyszy 

nawiewnej opisanej w Etapie I.
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Swoje instalacje budujemy na solidnych fundamentach

Wspó³pracuj¹c z firm¹ NAAR Technik uzyskuj¹ Pañstwo pewnoœæ, ¿e wykonywane 
przez nas instalacje bêd¹ funkcjonowaæ zgodnie z Pañstwa oczekiwaniami.

Techniczne wykszta³cenie naszych pracowników zdobyte na renomowanych 
pañstwowych uczelniach wy¿szych oraz d³ugoletnie doœwiadczenia w innych 
przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z bran¿¹ ochrony œrodowiska pozwalaj¹ zaoferowaæ 
naszym klientom najlepsze na rynku technologie.

Sta³a kontrola nad postêpem technologicznym, wspó³praca z najwiêkszymi 
œwiatowymi producentami urz¹dzeñ do ochrony powietrza i doœwiadczenie naszych 
in¿ynierów gwarantuje solidnoœæ i poprawne dzia³anie uruchamianych instalacji.

In¿ynierowie NAAR Technik, w swoich karierach zawodowych, byli odpowiedzialni za 
realizacjê instalacji odpylania i transportu pneumatycznego dla renomowanych 
œwiatowych firm i koncernów w bardzo szerokim zakresie ga³êzi przemys³u.
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