ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟΥ ΧΕΊΛΟΥΣ (ΤΎΠΟΥ WEIR)

ScorLip 105
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αυτορυθμιζόμενο χείλος
• Διαθέτει αποσπώμενη σίτα περισυλλογής στερεών καταλοίπων
• Ειδικός σχεδιασμός που προσφέρει στο σύστημα άριστη πλευστότητα
• Κατάλληλο για περισυλλογή πετρελαίου, κυρίως ελαφρού και μεσαίου τύπου
• Ιδανική αναλογία βάρους - πλευστότητας
• Διατίθεται με ενσωματωμένη φυγοκεντρική αντλία

Το ScorLip 105 WEIR είναι μια ευκολόχρηστη και ελαφριά συσκευή ανάκτησης. Διαθέτει αυτορυθμιζόμενο
χείλος το οποίο ακολουθεί την επιφάνεια του νερού, ανάλογα με την ροή αναρρόφησης, επιτυγχάνοντας έτσι
βέλτιστή αποτελεσματικότητα και εύρος αναρρόφησης 360 °. Οι ρυθμιζόμενοι πλωτήρες που διαθέτει
επιτρέπουν στο σύστημα να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση σχεδόν σε κάθε συνθήκη ενος περιστατικού
ρύπανσης. Το ScorLip 105 είναι κατάλληλο για την ανάκτηση όλων των τύπων πετρελαιοειδών και είναι
σχεδιασμένο για χρήση σε υπεράκτια και παράκτια ζώνη.
• Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία και εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης 3” με ταχυσυνδέσμους τύπου Camlock
• Η σύνδεση με τη μονάδα ισχύος (power pack) ή απευθείας με το κατάλληλο κύκλωμα είναι εύκολη και γρήγορη μεσω ταχυσυνδέσμων
• Εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που μειώνουν το κόστος και τον χρόνο συντήρησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυναμικότητα ανάκτησης*
Βάρος
Μήκος
Ύψος
Πλάτος
Βύθισμα
Αντλία
Θύρα εξόδου
(ταχυσυνδέσμους CamLock)
Ροή υδραυλικού ελαίου
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)
Πλαίσιο
Σώμα αντλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
70-105 m /h
71kg
2000 mm
890 mm
1780 mm
410 mm
3

• Παράκτια ζώνη
• Κλειστά υδατικά συστήματα
• Λιμάνια και μαρίνες
• Υπεράκτιες ζώνες

Ενσωματωμένη φυγοκεντρική

3”
30 l/m
170 bar
Ανοξείδωτος χάλυβας
Αλουμίνιο θερμικά επεξεργασμένο

*Δυναμικότητα ανάλογα με την επιλογή αντλίας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
• Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
• Μονάδα παροχής ισχύος
(power pack)15kW
• Σετ σωληνώσεων
• Σετ ανταλλακτικών

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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