
SEPARATORY OLEJU
SO-C 150 i SO-C 300

Zanieczyszczenia zbierające się na powierzchni zbiornika z chłodziwem
doprowadzają do utraty właściwości chłodząco-smarujących chłodziwa,
powodują rozwój bakterii oraz powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Separatory oleju SEI FILTRATION służące do oczyszczania chłodziw,
w efektywny sposób usuwają olej i inne zanieczyszczenia, poprawiają ich
jakość i wydłużają okres stosowania. Praca z czystym chłodziwem
przedłuża żywotność narzędzi i pozytywnie wpływa na jakość obróbki.

Mobilne separatory serii SO-C umożliwiają pracę z wieloma maszynami.
Pracują w systemie „by-pass”, dzięki czemu mogą filtrować chłodziwo bez
przerywania pracy obrabiarek.

Zastosowana pompa membranowa zasilana jest sprężonym powietrzem,
nie ma więc potrzeby podłączania separatora do energii elektrycznej.
Zainstalowany filtr wstępny zatrzymuje zanieczyszczenia stałe chroniąc 
pompę przed uszkodzeniem, filtr labiryntowy skutecznie oczyszcza 
chłodziwo poprawiając jego właściwości.

Separator oleju
SO-C300

Separator oleju
SO-C150

Dane techniczne:

   - Korpus separatora wykonany w całości ze stali nierdzewnej,
   - Wydajność 150l/h (SO-C150) 300l/h(SO-C300),
   - Ciśnienie powietrza maksymalnie 7 barów,
   - Pobieranie cieczy z wykorzystaniem efektu Venturiego,
   - Pompa membranowa zasilana sprężonym powietrzem,
   - Filtr wstępny wielokrotnego użytku (zmywalny),
   - Filtr labiryntowy o dużej  powierzchni filtracji ( zmywalny),
   - Zbiornik na odseparowany olej,
   - Waga 15kg(SO-C150) 25kg(SO-C300).

Filtr labiryntowy

System zasysający

Zasilanie sprężonym 
powietrzem

Filtr wstępny
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SKIMMER OLEJOWY
SO-N2

itt- filtracja
FILTRACJA PRZEMYSŁOWA

ul.Józefa Bema 20 63-200 Jarocin tel. +48 62 740 90 42 email: itt@itt-filtracja.pl www.itt-filtracja.pl

Skimmer olejowy SO-N2 przeznaczony jest do usuwania 
oleju, który gromadzi sie na powierzchni zbiornika
z chłodziwem. Olej zbierany jest za pomocą specjalnej
taśmy. Regularne usuwanie oleju poprawia jakość oraz
wydłuża żywotność czynnika chłodzącego.

Dane techniczne:

   - Korpus wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopów lekkich,
   - Taśma  poliuretanowa - szerokość 50 mm
   - Maksymalna wydajność  7 l / h
   - Instalacja na krawędzi zbiornika z chłodziwem  za pomocą specjalnego zacisku 
   - Maksymalna głębokość zanurzenia od granicy zbiornika: 300 mm
   - Zasilnie 230V-50Hz
   - Waga: 5 kg.
   * Opcjonalnie- system natleniania chłodziwa.

system natleniania chłodziwa 
(sprężonym powietrzem)

OIL

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopów lekkich,
Taśma  poliuretanowa - szerokość 50 mm
Maksymalna wydajność  7 l / h
Instalacja na krawędzi zbiornika z chłodziwem  za pomocą specjalnego zacisku 
Maksymalna głębokość zanurzenia od granicy zbiornika: 300 mm
Zasilnie 230V-50Hz
Waga: 5 kg.
*Opcjonalnie- system natleniania chłodziwa.

Dane techniczne:

   -Kompaktowa budowa,
   -Korpus wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopów lekkich,
   -Taśma poliuretanowa lub PVC
   -7 prędkości posuwu taśmy regulowanych za pomocą potencjometru
   -System napowietrzania chłodziwa sprężonym powietrzem,
   -Łatwa instalacja na zbiorniku za pomocą specjalnego zacisku,
   -Zasilnie 230V-50Hz
   *Opcjonalnie- system natleniania chłodziwa


