ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΛΑΙΟΦΙΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ

ScorTail 30

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Eιδικός, καινοτόμος σχεδιασμός που επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος είτε
αυτόνομα είτε ενσωματωμένος σε σκάφη ανάκτησης
• 98% απόδοση με μόλις 2% περιεκτικότητα σε νερό
• Ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαιοειδών
• Υψηλής απόδοσης σύστημα, σχεδιασμένο για υπεράκτια χρήση
•Αποδεδειγμένης ελαιοφιλικής ανάκτησης σύστημα με τρεις συστοιχίες βούρτσας σε διάταξη ιμάντα

Το ScorTail 30 είναι ένα δυναμικό σύστημα ανάκτησης πετρελαιοειδών με δυνατότητες ανάκτησης ελαφρών
αλλά κυρίως βαρέων τύπων πετρελαιοειδών. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος, ώστε να λειτουργεί είτε
αυτόνομα είτε ενσωματωμένο σε επιχειρησιακό σκάφος ως ελαιοσυλλέκτης πλώρης ή πλευρικός. Διαθέτει
ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη αντλία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην επιλεκτική ανάκτηση μεγάλων
ποσοτήτων πετρελαιοειδών σε επιχειρήσεις περισυλλογής μεγάλων ποσοτήτων.
•Το ScorTail 30 μπορεί να επιτύχει ρυθμούς ανάκτησης έως και 30 m3/h και να λειτουργεί αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων ανάκτησης
• Με βούρτσες πολυπροπυλενίου, σκελετό από αλουμίνιο θαλάσσης και πολυεστερικής κατασκευής ιμάντα, έχει υψηλή αντοχή στα 		
πετρελαιοειδή και το θαλασσινό νερό
• Η σύνδεση με τη μονάδα παροχής ισχύος (power pack) ή απευθείας στο κατάλληλο κύκλωμα επιχειρησιακού σκάφους μπορεί να γίνει
εύκολα μέσω ταχυσυνδέσμων CamLock
• Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυναμικότητα
Βάρος
Μήκος
Ύψος
Πλάτος
Μέθοδοι ανάκτησης
Σειρές από βούρτσες
Πλαίσιο
Αντλία
Διαχείριση στερεών
Θύρα εξόδου(Ταχυσύνδεσμοι Camlock)
Ροή υδραυλικού ελαίου (αντλίας/κινητήρα)
Πίεση υδραυλικού ελαίου (αντλίας/κινητήρα)
Υδραυλικές σύνδεσεις*

30 m3/h
229 kg
2000 mm
1405 mm
1550 mm
Τριπλός ιμάντας με ελαιοφιλική
βούρτσα
3
Αλουμίνιο θαλάσσης
Ενσωματωμένη φυγοκεντρική
αντλία ή αυτόνομη
25 mm
2”
19/12 lpm
136/110 bar
⅜ - ½”

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

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Υπεράκτια ζώνη
• Παράκτια ζώνη
• Κλειστά υδατικά συστήματα
• Λιμάνια και μαρίνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
• Αντλία μεταφοράς
• Μονάδα παροχής ισχύος
(power pack)7.5 kW
• Σετ σωληνώσεων
• Σετ ανταλλακτικών
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