PSO

Š U M P E R K

Průtočný separátor oleje
Through – ﬂow oil separator

Zařízení slouží ke kontinuálnímu odlučování oleje
z odmašťovacích lázní. Tímto zařízením se vybavují odmašťovací vany galvanických linek, vany odmašťovacích
strojů a vany řezných emulzí.
Čerpadlo separátoru odebírá zaolejovanou (znečištěnou)
lázeň z vany odmašťovacího zařízení a průchodem přes
lamelové baterie dochází v důsledku gravitace a koalezcenčního principu (tj. spojování drobných olejových
kapek) k oddělení oleje, který vyplave na hladinu. Za
bateriemi, které urychlují uvolnění oleje a mastnot z lázní, je mastnota zadržena přepadovou hranou a odebírána
sběrací vaničkou, pásovým sběračem PAL nebo diskovým
sběračem DIK.
K separaci oleje a mastnot dochází v průběhu činnosti
odmašťovacího procesu při zachování teploty lázně.

PSO

The equipment is designed for a continual oil separation
from degreasing baths. It is additional equipment for degreasing tanks of galvanization lines, tanks of degreasing
machines and tanks of cutting emulsions.
Separator pump takes the oiled (contaminated) bath
from the degreasing equipment tank and then oil separation takes place through a vane battery, the oil floats on
the surface. Behind the batteries, which are speeding up
the oil and grease separation from the bath, the grease
is caught by help of an over-flow edge and taken out by
band collector PAL or by a disc collector DIK .
The oil and grease separation takes place in course of
the separation process when the temperature of bath remains the same.

TECHNICKÉ
PARAMETRY

TYP STROJE

PERFORMANCE
DATA

MACHINE TYPE

PSO 350

PSO 1000

350

1000

Počet baterií

4

5

Délka (mm)

1000

1200

Length (mm)

Šířka (mm)

400

500

Width (mm)

Výška (mm)

500

500

Height (mm)

Průtočné množství (l/h)

Max. teplota kapaliny, Ph kapaliny
Materiál baterií a vany

90 °C, Ph 3 až 14
chromniklová ocel
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Through – flow quantity (l/h)
Number of batteries

Max. liquid temperature, liquid Ph
Batteries and tanks material

Š U M P E R K

Průtočný separátor oleje
Проточный сепаратор масла

Zařízení slouží ke kontinuálnímu odlučování oleje z odmašťovacích lázní. Tímto zařízením se vybavují odmašťovací vany galvanických linek, vany odmašťovacích strojů
a vany řezných emulzí.
Čerpadlo separátoru odebírá zaolejovanou (znečištěnou)
lázeň z vany odmašťovacího zařízení a průchodem přes
lamelové baterie dochází v důsledku gravitace a koalezcenčního principu (tj. spojování drobných olejových
kapek) k oddělení oleje, který vyplave na hladinu. Za bateriemi, které urychlují uvolnění oleje a mastnot z lázní,
je mastnota zadržena přepadovou hranou a odebírána
sběrací vaničkou, pásovým sběračem PAL nebo diskovým
sběračem DIK.
K separaci oleje a mastnot dochází v průběhu činnosti
odmašťovacího procesu při zachování teploty lázně.

PSO

Оборудование служит к непрерывной сапарации масла из обезжиривающих ванн. Этим оборудованием
оснащаются обезжиривающие ванныгальванических
линий, ванны обезжиривающих машин и ванны режущих эмульсий. Насос сепаратора снимает загрязненную ванну из ванной обезжиривающего оборудования
и проходом через пластинчатые батареи происходит
в результате гравитации и коалесценциенного принципа (то есть соединение маленьких маслянных капель) отделение масла, которое всплывает на уровень.
За батареями, которые ускоряют выделение масла и
жиров из ванн, жир задерживается сливной бровкой
и отбирается собирающей ваночкой, конвейерным
коллектором PAL или дисковым коллектором DIK.
К сепарации масла и жиров доходит в течении деяельности обезжиривающего процесса при соблюдении
температуры ванны.

TECHNICKÉ
PARAMETRY

TYP STROJE

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

PSO 350

PSO 1000

350

1000

Počet baterií

4

5

Délka (mm)

1000

1200

Длина (мм)

Šířka (mm)

400

500

Ширина (мм)

Výška (mm)

500

500

Высота (мм)

Průtočné množství (l/h)

Max. teplota kapaliny, Ph kapaliny
Materiál baterií a vany

Проточное количество (л/ч)
Число батарей

90 °C, Ph 3 až 14

Макс. температура жидкости, Ph жидкости

chromniklová ocel

Материал батарей и ванны хромониклевая сталь
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