
SKIMERI EĻĻA / TAUKI /
EĻĻAS ĶĒRĒJI

DISKU SKIMMERS "XENA"

XENA Disc Skimmer ir peldošs ierīce dažādu naftas un naftas produktu 
savākšanai viskozitātes pakāpe no ūdens virsmas. Iespējama gan naftas 
produktu, gan organisko eļļu savākšana.

ĪPAŠĪBAS:

Šāda veida skimmeri atšķiras nelielā daudzumā ūdens, kas savākts kopā ar 
naftas produktiem. Skimmera veiktspēju var pielāgot atkarībā no

no situācijas un uzdevumiem.

Skimmeri, eļļas skimmeri - mehāniski iekārtas 
eļļas, tauku un naftas produkti no ūdens virsmas, 
dzesēšanas šķidrums, emulsijas, mazgāšanas 
šķīdumi, atkritumi ūdens

Profesionāls lentes skimmers - īpašs aprīkojums, kas ļauj savākt / izņemt eļļu, 
taukus un naftas produktus no ūdens virsmas, šķīdinātāji, emulsijas, 
mazgāšanas šķīdumi.

DARBĪBAS PRINCIPS.

Naftas produkti uz šķidruma virsmas pielīp eļļas nospiešanas lentes ārējā 
gludā virsma. Kolekcionārs lente tiek ievilkta eļļas separatorā kopā ar naftas 
produktiem. Stikla tīrītāji noņem eļļu no kolektora siksnas virsmas.

LENTU SKIMERI

PIETE IKTIES:

• notekūdeņu rezervuāros (sedimentācijas tvertnēs);

• naftas urbumos;

• separatoros;

• cirkulācijas sistēmās detaļu un mezglu mazgāšanai;

• tauku slazdos pārtikas ražošanai un uzņēmumiem kopā. ēdiens;

• rūpnieciskajās sedimentācijas tvertnēs, dūņu bedrēs;

• termiskās apstrādes iekārtās;

• veļas mašīnās un detaļu mazgāšanas iekārtās;

• dzesēšanas šķidruma attīrīšanai no brīvas eļļas.
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ECONAD SKM skimmeru izmantošanas priekšrocības:

• tas ir visekonomiskākais savākšanas veids eļļa / tauki / naftas 
produkti no ūdens virsmas;

• neprasa nekādas uzturēšanas izmaksas, izņemot elektrība (6 
vati stundā);

• tie ir spēcīgi un uzticami skimmeri;

• ir augsta produktivitāte;

• iespēja uzstādīt jebkur un dažādos nosacījumiem.

CAURUĻU SKIMERI

SLIEKŠŅA SKIMMER "AQUA"

AQUA modeļa sliekšņa skimmeri ir peldošās eļļas atgūšana un 
naftas produkti ar dažādu viskozitāti no virsmas ostu akvatorija, 
upes ar mierīgu plūdumu, atzari, mākslīgie rezervuāri, purvi.

AQUA skimmeri var uzstādīt komplektā ar uzplaukums OSR 
operāciju laikā.

Turklāt tas ir paredzēts stacionārai lietošanai sedimentācijas 
tvertnes, rezervuāri, iztvaicētāji.

SLIEKŠŅA SKIMMER "OILX"

Bungas skimmeris OILX ir peldošs ierīce naftas un naftas 
produktu savākšanai dažādas viskozitātes pakāpes no ūdens 
virsmas.

DARBĪBAS PRINCIPS: 
Ar rotējošām tvertnēm, naftas produktiem savākti no ūdens 
virsmas, pielīmējot uz cilindra virsmas un cieši tiek izvadīti eļļas 
tvertnē piestiprināts pie skimmera.

NAFTAS PRODUKTU SĀNĒJS (UZSTĀDĪTS) KUĢIEM

Minibagger ir ļoti efektīvs, izmaksu ziņā efektīvs, ātras reaģēšanas 
rīks lokalizētas naftas noplūdes piekrastes zonās, ezeri, kā arī 
ostas un jahtu piestātnes.

Izmantojot patentēto SeaHow izgudrojumu, birste-ķemmes, 
Minibagger savāc gan smagus, gan vieglās eļļas ir ārkārtīgi 
efektīvas. Caur Minibagger jūs pat varat savākt dīzeļdegvielu no 
ūdens virsmas, izmantojot jebkuru peldlīdzekli.
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