ΣYΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠEΤΡEΛΑΙOEΙΔΩΝ
EΛΑΙΟΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (ΒΟYΡΤΣΑ, ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ)

ScorSkim 90
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύστημα με εναλλάξιμες διατάξεις ανάκτησης πετρελαιοειδών (βούρτσα, δίσκος, τύμπανο)
• Έως 98% απόδοση ανάκτησης πετρελaίου και μόλις 2% περιεκτικότητα σε νερό
• Ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαίου
• Yψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο για υπεράκτια χρήση
• Eνσωματωμένη αντλία

Το ScorSkim 90 είναι ένας ελαιοφιλικός πλωτός ελαιοσυλλέκτης, σχεδιασμένος για εργασίες επιλεκτικής
ανάκτησης πετρελαίου σε διάφορες επιχειρησιακές συνθήκες. Έχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής της
τριπλής διάταξης ανάκτησης που φέρει, από βούρτσες σε δίσκους ή τύμπανα ανάλογα με το ιξώδες του
πετρελαίου που πρέπει να ανακτηθεί επιτυγχάνοντας έτσι βαθμό απόδοσης έως 98%. Το σύστημα έχει
σχεδιαστεί για υπεράκτια χρήση με καλή διαγωγή στον κυματισμό και τη θαλασσοταραχή, ενώ είναι
αποτελεσματικό και στη παράκτια χρήση.
• Το ScorSkim 90 μπορεί να επιτύχει απόδοση έως και 90 m3/h
• Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας του, έχει συμπαγείς διαστάσεις για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
• Το σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογείται όταν δεν χρησιμοποιείται, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση και τη μεταφορά του
• Λειτουργεί με χαμηλές απαιτήσεις υδραυλικής ισχύος και μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τη μονάδα παροχής ισχύος (power pack) ή σε
άλλο κατάλληλο κύκλωμα μέσω ταχυσυνδέσμων CamLock
• Ο σχεδιασμός του, καθώς και τα ποιοτικά υλικά κατασκευής, καθιστούν το σύστημα ιδιαίτερα ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα
διασκορπιστικά και το θαλασσινό νερό, καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα και έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης

ΤEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
90 m /h
39 m3/h
150 kg
1550 mm
600 mm
1420 mm
400 mm

Δυναμικότητα με τρεις διατάξεις βούρτσας
Δυναμικότητα (τριπλοί δίσκοι/τύμπανα)

3

Βάρος
Μήκος
Ύψος
Πλάτος
Βύθισμα
Αντλία
Θύρα εξόδου
(Tαχυσύνδεσμος CamLock)
Ροή υδραυλικού ελαίου
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)
Ροή υδραυλικού ελαίου αντλίας
Ροή υδραυλικού ελαίου αντλίας
Υδραυλικές συνδέσεις (m/f)*

Ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη
3 ή 4”
15 l/m
140 bar
30 l/m
170 bar
Ταχυσύνδεσμοι ½ - ¾”

*Ανάλογα με την επιλογή αντλίας
Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση		

• Παράκτια ζώνη
• Κλειστά υδατικά συστήματα
• Υπεράκτιες ζώνες με ήπιο κυματισμό
• Λιμάνια και μαρίνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
• Μονάδα παροχής ισχύος
(power pack) 15.5-32 kW
• Σετ σωληνώσεων
• Σετ ανταλλακτικών
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