
TECHNOLOGIE & STROJE

PRO CHOV ZVÍŘAT & BIOPLYNOVÉ STANICE

SAVECO™

Member of WAMGROUP®





SEPCOM® a CHIOR® nabízejí pokročilá řešení prostřednictvím komplexní řady
strojů a příslušenství pro úpravu kejdy a odpadních vod při výrobě bioplynu. 

SEPCOM® a CHIOR® vyvíjejí inovativní, průmyslově vyráběné, tržně orientované
produkty pro světový trh. 

Cílem SEPCOM® a CHIOR® je poskytnout komplexní řešení v oblasti separace
pevných látek a kapalin. 

SEPCOM® a CHIOR® zakládají svůj závazek nabízet nejvyšší možný stupeň kvality
produktů a služeb za nejkonkurenceschopnější cenu, aby oslovily zákazníky po
celém světě prostřednictvím globální distribuční sítě SAVECO.



4

Chov dobytka

Zpracování kejdy v chovech skotu je
klíčovou aplikací pro řadu SEPCOM® v
chovu zvířat. Odborné znalosti SEPCOM® v
technologiích separace, míchání a čerpání
pocházejí z tohoto specifického sektoru.
Stroje byly v průběhu času optimalizovány
pomocí čerpadel a míchadel CHIOR®, což
společnosti SEPCOM® umožňuje
poskytovat vysoce spolehlivá řešení ve
všech fázích úpravy kejdy. Produkty
vhodné pro těžký provoz, globální
distribuční síť a atraktivní cena činí z řady
SEPCOM® ideální řešení pro každého
farmáře. S více než 4 000 separátory
instalovanými na farmách skotu po celém
světě se SEPCOM® řadí mezi hlavní hráče
na světovém trhu.

APLIKACE PODLE ODVĚTVÍ

Chov prasat

Velký počet prasečích farem po
celém světě vyžaduje
specializovanou řadu separátorů
pro tento sektor. Zvláštní
vlastnosti prasečí kejdy vedly k
vývoji speciálního stroje pro
úpravu kejdy, který nabízí velké
výhody z hlediska spolehlivosti a
snadné údržby.
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Chov drůbeže

Zpracování trusu bylo vždy
problematické s ohledem na
zvláštní vlastnosti tohoto typu
hnoje. Řešení nabízené společností
SEPCOM® se může pochlubit
četnými referencemi zejména ve
vaječných farmách.

Bioplynové stanice

Pro více než 25 000 bioplynových
stanic provozovaných po celém
světě nabízí SEPCOM® prvotřídní
technologie pro separaci digestátu z
anaerobních vyhnívacích nádrží.
Mikrofiltrační úprava stejného
digestátu poskytuje jeho maximální
posílení při hnojení i pro komplexní
problematiku distribuce a úpravy
živin. Sortiment bioplynu doplňuje
míchací a čerpací zařízení CHIOR®.
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SEPARÁTOR KEJDY

SEPCOM® Horizontal - šnekový separátor kejdy
Horizontální šnekový separátor SEPCOM® se svým rozsahem velikostí a konfiguracemi
specializovanými pro různé aplikace umožňuje efektivní separaci kejdy skotu a prasat a
také bioplynového digestátu. Klíčovými komponentami jsou SINT® šnekovnice z
polymeru, která zlepšuje čištění síta a patentovaný protitlakový systém s jeho SINT®
membránou, který zajišťuje tvorbu a udržování výstupní zátky separovaných pevných
látek.

- Sušina až 30%
- Patentovaný protitlakový systém s technologií SINT® polymerní výstupní membrána
- SINT® šnekovnice z polymeru pro optimální čištění síta
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SEPARÁTOR KEJDY

SEPCOM® Bedding   šnekový separátor kejdy

SEPCOM® šnekový separátor je určen pro bezpečné opětovné použití separovaných
pevných látek jako podestýlky pro hospodářská zvířata. Pevné látky se skládají z hovězího
kejdy nebo bioplynového digestátu. Pneumatický lis v kombinaci s logikou ovládacího
panelu WAM® zaručuje plnou kontrolu nad výkonem stroje a zajišťuje separované pevné
látky s konstantním obsahem sušiny.

- Sušina až 40% 
- Pneumatický výstupní protitlakový systém pro konstantní obsah sušiny 
- Ovládací panel separátoru
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SEPCOM® Vertical šnekový separátor
SEPCOM® Vertical je ideální separátor pevných látek a kapalin pro prasečí hnůj. Jeho
unikátní design, skládající se ze dvou šneků z polymeru SINT® a jejich vertikální
orientace, zajišťuje efektivní separaci bez možnosti ztráty zátky pevných látek i při
manipulaci s kejdou s nízkým obsahem sušiny.

- Ideální pro prasečí kejdu nebo jakoukoli jinou kejdu s nízkým obsahem sušiny
- Jedinečný design umožňuje udržovat zátku pevných látek 
- SINT® polymerové vertikální šnekovnice pro optimalizované čištění síta
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MIKROFILTR PRO ČISTĚJŠÍ KAPALINU

SEPCOM® MFT   MIKROFILTR
SEPCOM® Micro-Filter je konečným řešením pro zlepšení kapalné fáze bioplynového
digestátu, stejně jako prasečí a dobytčí kejdy za hlavním separátorem SEPCOM®.
Rychlost rotace centrifugačního nástroje v kombinaci s jemným sítem zlepšuje kvalitu
separované kapaliny, pokud jde o obsah pevných částic, vytváří na výstupu kapalinu
bohatou na živiny, kterou lze použít pro zavlažování.

- Účinnost filtrace až do velikosti síta 25 μm 
- Koncentrace živin v kapalné fázi 
- Zefektivnění separované kapaliny 
- Nízké provozní náklady
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KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA

SEPCOM® MFT kompaktní mikrofiltační jednotka
Kompaktní mikrofiltrační zařízení SEPCOM® MFT funguje jako
autonomní separační systém, který se skládá z: mikrofiltru,
zásobníku, napájecího čerpadla, ovládacího panelu a snímačů
hladiny. Zařízení zajišťuje dokonalejší vyčištění kapalné fáze
digestátu a prasečí a hovězí kejdy.

- Maximální účinnost mikrofiltrace 
- Není potřeba stavebních prací 
- Malé zástavbové rozměry
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PONORNÁ MÍCHADLA

CHIOR® WSA   ponorná míchadla
Ponorné míchadlo CHIOR® WSA s nainstalovaným pohonem o výkonu až 7,5
kW nachází své hlavní uplatnění při míchání chlévské kejdy, bioplynových
odpadních vod, jakož i průmyslových a občanských odpadních vod. Míchadla
CHIOR® WSA se skládají z elektromotoru spojeného s vrtulí, navrženého a
vyrobeného pro míchání a suspenzování kapalin se středně nízkou hustotou.

- Vynikající výkon při míchání (až do okruhu 40 metrů) 
- Snadná údržba 
- Nízké provozní náklady
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PONORNÁ MÍCHADLA

CHIOR® SE ponorná míchadla
Ponorné míchadlo CHIOR® SE s instalovaným výkonem pohonu od 2,2 do 22
kW, průměrem vrtule od 520 do 1 000 mm a účinností míchání až do
poloměru 60 metrů nachází své hlavní uplatnění při míchání středně husté
kejdy pro hospodářská zvířata. . Používá se také pro míchání ve vyhnívacích
nádržích na bioplyn a průmyslový odpad. Tyto míchadla jsou k dostání i s
certifikací ATEX.

- Speciální tvar vysoce účinné vrtule 
- K dispozici je široký rozsah a různé rychlosti otáčení 
- Nastavitelný nosný systém 
- Nízká spotřeba
-Jednoduchá údržba
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MÍCHADLA KEJDY S POHONEM PTO

CHIOR® TBO   míchadla pro PTO pohony
Míchadlo CHIOR® TBO s pohonem PTO je horizontální
jednotka vybavená kardanovým kloubem. Používá se pro
míchání kejdy a digestátu v bioplynových stanicích. Konstrukce
z nerezové oceli a převodovka s olejovou náplní zajišťuje
dlouhou životnost. Vysoká účinnost míchání je zajištěna
otočným systémem s manuálním nastavením hloubky se
snadno vyměnitelným hydraulickým systémem.

- Délka hřídele: 4 ~ 8 metrů 
- Materiál: Litina nebo nerezová ocel 304L 
- Speciální tvar vrtule zajišťující vysokou účinnost míchání
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CHIOR® VPH vertikální čerpadlo se sekacím ústrojím
CHIOR® VPH je řezací čerpadlo s dlouhou hřídelí s externě uloženým
elektromotorem. Používá se pro čerpání chlévské kejdy z živočišného
průmyslu, jakož i odpadních vod z výroby bioplynu a průmyslových
závodů. Konstrukce z nerezové oceli a převodovka v olejové lázni
zajišťují zvýšenou odolnost. Vysoká účinnost sekání i při vysokém
procentu pevných látek je zajištěna odsáváním shora a spirálovým
sekacím systémem.

- Výtlačné potrubí vybavené svisle a vodorovně nastavitelnou míchací
tryskou
- Průtok: 138 ~ 220 m3/h 
- Průměr potrubí: 100 ~ 120 mm 
- Materiál: Litina nebo nerezová ocel 304L 
- Instalovaný výkon pohonu: 5,5 ~ 22 kW

VERTIKÁLNÍ ČERPADLA

S ELEKTROMOTOREM O VELKÉ ÚČINNOSTÍ
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VERTIKÁLNÍ ČERPADLA

CHIOR® VPT   vertikální čerpadla se sekacím ústrojím a pohonem PTO
CHIOR® VPT je verze modelu VPH s pohonem PTO. Náhon zajišťuje zvýšený výkon v z hlediska
dosažitelného průtoku a dopravní výšky čerpadla. 

- Průtok: 250 ~ 660 m3/h 
- Průměr potrubí: 120 ~ 200 mm 
- Materiál: Litina nebo nerezová ocel 304L 
- Instalovaný výkon pohonu: 30 ~ 83 kW
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CHIOR® WSP ponorná čerpadla se sekacím ústrojím

CHIOR® VPL vertikální čerpadlo pro lehké 
aplikace

Ponorné sekací čerpadlo CHIOR® WSP se skládá z elektromotoru přizpůsobeného pro
oběžné kolo čerpadla a řezacího nože. Toto čerpadlo je určeno pro dopravu vody,
odpadních vod a kapalin obsahujících pevné kusy a vlákna. Skládá se z následujících
komponent: 

- Vnější plášť vyrobený z oceli s voděodolnou konstrukcí umožňující ponoření do
kapaliny, která má být nasávána 
- Zapouzdřený vodotěsný třífázový elektromotor 
- Elektrický kabel pro napájení ze sítě 

CHIOR® VPL je sekací čerpadlo s dlouhým hřídelem s externě
uloženým elektromotorem, které nachází své hlavní uplatnění při
čerpání kejdy z živočišné výroby, zejména prasečího kejdy s nízkým
obsahem pevných látek. Nasávání je umístěno ve spodní části těla
čerpadla, zatímco drcení probíhá pomocí vysoce účinných sekacích
nožů. 

- Externě namontovaná pohonná jednotka pro snadnou údržbu 
- Převodovka v olejové lázni chráněna karbidovým těsněním 
- Systém nožů s nátokrm ze spodní části tělesa čerpadla 
- Průtok: 36 ~ 84 m3/h 
- Průměr potrubí: 60 ~ 80 mm 
- Materiál: Litina nebo nerezová ocel 304L

PONORNÁ ČERPADLA
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SYSTÉMY PLNĚNÍ BIOMASY PRO ANAEROBNÍ FERMENTORY

WAM® TCB   PLNÍCÍC SYSTÉMY
TCB WAM® je všestranný šnekový dopravní systém pro dopravu pevné frakce
biomasy z míchačky/dávkovače a následnou dopravu a plnění materiálu do
anaerobního vyhnívacího zařízení v bioplynových stanicích. 

- Vertikální šnekový dopravníkový systém s nosnou konstrukcí 
- Vysoce odolné ocelové šnekovnice o velké tloušťce 
- Standardní připojení pro míchačku / násypku



DALŠÍ APLIKACE

ODPADY PŘI ZPRACOVÁNÍ OLIVOVÉHO OLEJE

DUŽINA & PAPÍR



DALŠÍ APLIKACE

ODPADY PŘI ZPRACOVÁNÍ TAPIOKY

ODPADY PŘI ZPRACOVÁNÍ KÁVY





sepcom.wamgroup.com
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SAVECO™

Member of WAMGROUP®

HAS CZ a.s.
Přibylova 28
719 00 Ostrava Kunčice

Ing. Jiří MILATA +420 733 535 643  
www.has.cz


