SEPARÁTORY OLEJE
Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ
NTA s.r.o.
Komenského 365
763 16 Fryšták
www.nta.cz ntaoffice@nta.cz



Řada separátorů oleje MAX a MiniMAX vyřeší jednoduchým a ekonomickým způsobem problémy způsobené degenerací chladící emulze obráběcích strojů.



Řada separátorů MAX a MiniMAX odstraňují starý olej a různé nečistoty z
obrábění a odvádějí je do oddělené nádoby.



Jsme schopni navrhnou řešení jakéhokoliv požadavku odstranění oleje z
- kyselé nebo alkalické lázně vysokých teplot
- nádrží speciálních rozměrů
Vhodné pro:


Obráběcí centra



Soustruhy



Průmyslové pračky



Zařízení lakoven



Zařízení pro moření a odmašťování

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ



Nezávislé na provozu stroje



Prodlužuje životnost chladící emulze



Zpomaluje proces opotřebení stroje



Předchází podráždění pokožky způsobené kontaktem se znehodnocenou
chladící emulzí



Zlepšuje pracovní prostředí snižováním exhalací ze znečištěné emulze



Usnadňuje likvidaci odpadů



Systém okysličování — s difuzérem zabraňuje
tvorbě bakterií a udržuje kapalinu v pohybu pro
dopravu nečistot k separátoru

SEPARÁTOR

MAX 1-25



Hloubka ponoření:

300 mm



Šířka řemene:

25 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 l



Kapacita:

3 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX 1-50



Hloubka ponoření:

300 mm



Šířka řemene:

50 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 –150 l



Kapacita:

7 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX 1-100



Hloubka ponoření:

300 mm



Šířka řemene:

100 mm



Doporučeno pro nádrže do:

150 –300 l



Kapacita:

10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX 400



Hloubka ponoření:

400 mm



Šířka řemene:

50-100 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 –150 l



Kapacita:

7-10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX 500



Hloubka ponoření:

500 mm



Šířka řemene:

50-100 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 –150 l



Kapacita:

7-10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR


Hloubka ponoření:

600 mm



Šířka řemene:

50 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 l



Kapacita:

7 l/h





MAX 2-50

Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX 2-100



Hloubka ponoření:

600 mm



Šířka řemene:

100 mm



Doporučeno pro nádrže do:

150-300 l



Kapacita:

10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX BAND 220V



Hloubka ponoření:

300-400-500-600 mm



Šířka řemene:

50-100 mm



Doporučeno pro nádrže do:

150-500 l



Kapacita:

7-10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Elektromotor s integrovanou převodovkou (krytí IP 67)
230V-50Hz (s kabelem pro připojení)








Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Madlo pro přenášení
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX DISC 300



Hloubka ponoření:

110 mm



Průměr kotouče:

300 mm



Doporučeno pro nádrže do:

150-300 l



Kapacita:

3 l/h




Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Kotouč z metakrilátu nebo nerez oceli dle požadavku
(pro odtraňování oleje z kyselých, alkalických a lázní vysokých teplot)



Elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) 230V-50Hz (s kabelem pro připojení)






Zařízení pro okysličování chladící emulze
Kontrolka funkce
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX DISC 500



Hloubka ponoření:

220 mm



Průměr kotouče:

500 mm



Doporučeno pro nádrže od:

300 l



Kapacita:

7-10 l/h




Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Kotouč z metakrilátu nebo nerez oceli dle požadavku
(pro odtraňování oleje z kyselých, alkalických a lázní vysokých teplot)



Elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) 230V-50Hz (s kabelem pro připojení)






Zařízení pro okysličování chladící emulze
Kontrolka funkce
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

DOUBLE MAX 50



Hloubka ponoření:

400 mm



Šířka řemene:

50 mm



Doporučeno pro nádrže nad:

300 l



Kapacita:

10 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)









Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Madlo pro přenášení
Kontrolka funkce
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

DOUBLE MAX 100



Hloubka ponoření:

400 mm



Šířka řemene:

100 mm



Doporučeno pro nádrže nad:

300 l



Kapacita:

12 l/h





Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) 230V-50Hz (s kabelem pro připojení)









Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Zařízení pro okysličování chladící emulze
Madlo pro přenášení
Kontrolka funkce
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR

MAX RING



Ø hadice:



Délka hadice (dle požadavku): 2 m a více



Kapacita:





15 mm
3 l/h

Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Pryžová hadice Ø 15 mm
Elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) 24V-50Hz (s kabelem pro připojení)






Madlo pro přenášení
Vypínač ON/OFF
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARÁTOR


Hloubka ponoření:

300 mm



Šířka řemene:

25 mm



Doporučeno pro nádrže do:

50 l



Kapacita:

3 l/h





MiniMAX

Konstrukce z nerezové oceli a duralu
Polyuretanový řemen
Nízkonapěťový elektromotor s integrovanou převodovkou
(krytí IP 67) s možností regulace rychlosti pomocí potenciometru
(s kabelem pro připojení)



Stojan není součástí zařízení







Univerzální úchyt za okraj nádrže
Automaticky napínaný řemen
Kontrolka funkce
Bezpečnostní štítky
Označení CE

MIXER Dosa MAX VR
DOSAMAX 1/2" - 3/8"










"Venturi" mixer pro míchání chladící kapaliny.

PVC matice pro instalaci do sudu s olejem
Regulace koncentrace emulze až do 20%
Vakuummetr pro hlídání přítomnosti oleje v sudu
Zpětný ventil s filtrem oleje instalován v sacím potrubí
Přívodní hadice vody 1/2 "- 3/8"
Výstupní hadice emulze voda-olej 1/2 "- 3/8"
Hlavní ventil pro zastavení mixování
Rozměry 43 x 35 x 12 cm
Pryžové hadice d. 16/22 u modelu 1/2 "- d. 12/18 u model 3/8"
(možno dodat v nerez provedení)









Hmotnost 3 kg
Kapacita: 15 l / min, při vstupním tlaku vody 2 bar

Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů: nerezová ocel, mosaz, hliník a PVC
Běží pomocí tlaku vody, není potřeba zdroj elektřiny
Snadná instalace pomocí PVC matice přímo do sudu oleje
Zajišťuje snadné, optimální a dlouhodobé mísení chladící emulze, které lze kdykoliv přerušit
Vestavěný vakuometr poskytuje spolehlivý chod a testování přítomnosti oleje v sudu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTR TŘÍSEK
Zachycuje eventuální třísky v emulzi

PLOVÁK
Pro kontrolu hladiny kapaliny napojený na pohon zařízení.

Zastaví motor při překročení výšky hladiny.

MÍCHADLO
Určeno pro veliké nádrže.

Udržuje emulzi v pohybu a přibližuje nečistoty k separátoru.

STOJAN
Pro případy, kdy není možno použít univerzální držák.

Snadná instalace s možností nastavení výšky.

SEPARAČNÍ JEDNOTKA PRO REKUPERACI CHLADÍCÍ EMULZE
Pro separaci starého oleje, okysličení a znovupoužití chladící emulze

MAX UNITA VM1
Kapacita: 1000 l




Nádrže různých rozměrů
Spodní nádrž pro zachycení úniku kapaliny s
horní pozinkovanou rohoží a kohoutem pro
vypouštění



Separátor MAX BAND 1000-100
(ponoření 1000 mm — šířka řemene 100 mm)
nebo jiné modely vhodné pro danou nádrž.








Systém okysličování s regulátorem vzduchu
Kontrola hladiny
Čerpadlo
Spínač ON/OFF
Bezpečnostní štítky
Označení CE

SEPARAČNÍ JEDNOTKA PRO REKUPERACI CHLADÍCÍ EMULZE
Pro separaci starého oleje, okysličení a znovupoužití chladící emulze

MAX UNITA GVM 3Q
Kapacita: 3000 l




Konstrukce z nerez plechu
Spodní nádrž pro zachycení úniku kapaliny s
horní pozinkovanou rohoží a kohoutem pro
vypouštění









Separátor MAX DISC 800 inox
Systém okysličování s regulátorem vzduchu
Kontrola hladiny
Čerpadlo
Spínač ON/OFF
Bezpečnostní štítky
Označení CE

MAX SPECIAL
Speciální aplikace dle přání zákazníka (rozměry, napájení, ochrana pro venkovní prostředí nebo škodlivé látky, atd.)

Separátor s nerezovým kotoučem, ponořeným v
nádrži obsahující žíravinu a zakrytý víkem s oknem
pro kontrolu.

Separátor pro samostatnou nádrž s ponořením
1500 mm, šířkou řemene 100 mm a třífázovým
motorem 400V

Separátor s ponořením 1000 mm,
šířkou řemene 100 mm a
jednofázovým motorem 230V.

