
Průmyslový odlučovač olejů pro odstraňování 
povrchových olejů v široké škále aplikací. Vysoká 
kapacita v kompaktním provedení. Inteligentní 
provoz zajišťuje vysokou kapacitu a nejnižší 
možnou rekuperaci vody a snižuje náklady na 
likvidaci na minimum.
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Precizní separace oleje.

Olejový skimmer typu 62 je navržen s inteligentním olejovým senzorem Schnell Teknik tak, že rychlost regenerace se 
automaticky upravuje podle množství volně plovoucího oleje na hladině. Tímto způsobem je zajištěna vysoká kapacita 
vždy podle aktuální provozní potřeby a zároveň je dosaženo nejnižšího možného záchytu vody a tím i nejnižších 
nákladů na likvidaci zachyceného oleje.

Testy ukázaly, že tento inteligentní olejový skimmer může pracovat až o 87 % efektivněji než normální olejový 
skimmer. Kompaktní design usnadňuje instalaci odlučovače oleje. Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a je 
konstruováno tak, aby vyžadovalo minimální údržbu. Integrovaná tepelná jednotka zajišťuje, že odlučovač oleje 
dokáže odstranit i lehký tuk a mastnotu.

Délky pásů jsou vyráběny na zakázku a v případě potřeby je lze snadno vyměnit. Všechny odlučovače oleje Schnell 
Teknik jsou vyráběny v dánském městě Frederikssund.

Oil skimmer Type 62 Automatic 

Technická data 

Napájení:     
Kapacita:    
Max teplota vody.: 
pH  média:        
Odváděcí trubice:
Rozměry a hmotnost:  
Šířka pasu
Délka pasu 
Napínací kladka

Pojistka:
kontrolní box 
Extra safety 

230 VAC ꞏ 50 Hz  -  min. 2,0 Amp. 
Up to 500 ltr/oil pr. hour* 
60°C** 
3-10
Ø43mm
550 x 500 x 250mm - 25kg
200mm
Dle dispozic a potřeb zákazníka
SS 304 s drátěnou pojistkou pro 
udržení kladky na místě.
2,0 Ampere
230/VAC/24VDC. IP54
Vypínač, který odpojí napájení při 
sejmutí skříně.

* Test kapacity proveden v oleji SAE 30 při 20°C
**Max. tepl. v pH neutrálních kapalinách. Při vyšších/nižších úrovních pH by měla být 
teplota snížena Požádejte svého distributora nebo výrobce o další informace.
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Zástupce pro ČR :




