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Lợi ích của thiết bị vớt váng dầu
• Cách tiết kiệm nhất để (loại bỏ dầu ra khỏi nước) thu hồi 
dầu từ nước thải.
• Tiết kiệm nước làm mát nhờ loại bỏ được dầu cặn.
• Bảo vệ các bộ phận rửa nước bằng cách loại bỏ các chất 
thải dầu. 
• Nước dùng trong công đoạn rửa chi tiết máy móc có thể 
tái sử dụng sau khi thu hồi dầu.
• Giúp cho các đầu phun và bộ lọc trong quy trình xử lý 
nước thải không bị tắc do lẫn dầu.
• Giảm thiểu chi phí xử lý (chất lỏng) nước thải.
• Dầu (tách) thu hồi có thể được tái chế thành dầu bôi trơn 
hoặc nhiên liệu.
• Giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định về nước thải 
của cơ quan chức năng.

Mô tả chung
- Abanaki Tote-It với thiết kế đã được đăng ký sở hữu trí tuệ là 
thiết bị độc lập và hiệu quả với chức năng thu hồi váng dầu 
trong nước thải hoặc các chất lỏng gốc nước, hoàn toàn có 
khả năng thay thế quy trình tách dầu và nước phức tạp. 
Pulley dưới có cấu tạo mép bích đặc biệt giúp cho đai quay 
liên tục trong thời gian dài mà không bị tuột ra ngoài.
- Nguyên lý hoạt động của Abanaki Tote-it là sử dụng đai 
cuốn có chất liệu đặc biệt dính dầu được truyền động bởi 
hai pulley. Dầu được tách ra bởi hai lưỡi gạt và công suất có 
thể lên tới 45 lít/giờ trong điều kiện tiêu chuẩn.
-  Dựa vào tính chất nhẹ hơn hơn nước của dầu và sức căng 
bề mặt, thiết bị có khả năng thu hồi dầu trong toàn bộ bể 
chứa dù được lắp đặt cố định.
- Abanaki Tote-it đặc biệt phù hợp với ứng dụng xử lý nước 
thải nhiễm dầu từ quy trình cán thép, gia công cơ khí, xúc rửa 
chi tiết máy.

THIẾT BỊ VỚT VÁNG DẦU TOTE-IT

ƯU ĐIỂM CỦA ABANAKI TOTE-IT
• Tháo lắp dễ dàng, có thể thay đổi vị trí lắp máy 
một cách linh hoạt.
• Thiết bị gọn nhẹ, chỉ nặng 16kg.
• Vận hành độc lập, không cần phụ kiện.
• Có thể dùng cho bồn chứa nông.
• Không cần can thiệp vào bồn chứa để lắp đặt.
• Khả năng vớt dầu hiệu quả ngay cả khi nước 
động.
• Bảo dưỡng đơn giản và không tốn kém



 THIẾT BỊ VỚT VÁNG DẦU TOTE-IT

Sử dụng Abanaki Tote-it ở đâu?
Những vị trí có không gian nhỏ, yêu cầu lắp 
đặt thiết bị đơn giản, độc lập, gọn nhẹ và 
không phải bảo dưỡng thường xuyên.

Các ứng dụng phổ biến
     • Bồn bể chứa nước thải.
     • Hệ thống rửa phụ tùng, chi tiết máy.
     • Hệ thống làm mát.
     • Gia công nhiệt.
     • Chế biến thực phẩm.
     • Bãi đỗ xe, gara và các cơ sở dịch vụ.
     • Khu vực cảng hàng không.
     • Khu rửa các phương tiện vận tải.

Cấu tạo bền bỉ cho điều kiện 
khắc nghiệt
Abanaki Tote-it được thiết kế để hoạt động 
thời gian dài trong các điều kiện khác nhau. 
Đai vớt nhiều chất liệu như thép không gỉ hoặc 
polyme chịu được nhiệt độ nước lên tới 100 độ 
C, độ pH từ 1 đến 13.

Key Features of the Tote-It:

• Gọn nhẹ, không tốn nhiều không gian 
lắm đặt.
• Cơ động, dễ dàng tháo lắp.
• Có thể lắp vào thành bể hẹp.
• Hoạt động được trong môi trường có 
nhiệt độ cao.
• Vỏ máy vững chắc, chịu được các điều 
kiện thời tiết.
• Tuỳ chọn độ dài và chất liệu đai vớt.
• Bảo dưỡng đơn giản và nhanh chóng.



 

          

MOUNTING DETAIL

TOTE-IT DIMENSIONS THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất:
45.4 lít/giờ với khổ rộng đai 10cm.
22.8 lít/giờ với khổ rộng đai 5cm.

Động cơ:  115/230VAC, 60Hz

Khổ rộng đai: 10cm hoặc 5cm

Độ dài đai: Theo yêu cầu của khách hàng

Chất liệu đai: hợp kim thép không gỉ hoặc polymer

Thanh gạt dầu: Nitrile (tiêu chuẩn), tuỳ chọn Viton, 
gốm hybrid.

Lắp đặt: Lắp trên giá đỡ được gia công theo máy

Trọng lượng cả thiết bị:
15.4kg đối với đai khổ 5cm
16.3kg đối với đai khổ 10cm

Tuỳ chọn:
• Bộ phận tách dầu - nước Oil Concentrator
• Khung đỡ
• Vỏ thép không gỉ
• Bộ hẹn giờ
• Động cơ khí nén
• Chống cháy nổ

Hướng dẫn lựa chọn chất liệu đai và thanh gạt
Thanh gạt

Đai vớt

Nhiệt độ nước      pH 1-5  pH 6-8                 pH 9-14

Nhiệt độ nước      pH 1-5  pH 6-8                 pH 9-14

0.5˚C - 82˚C   Gốm hybrid, CRV  Gốm hybrid, CRV,     Gốm hybrid, CRV 
     nitrile

0.5˚C - 60˚C        Elastomer      Poly, Elastomer        Poly, Elastomer
       

0.5˚C - 82˚C         Hợp kim                Hợp kim, Thép carbon       Hợp kim, Poly

      Poly   
       

83˚C - 100˚C           Hợp kim               Hợp kim, Thép carbon             Hợp kim
       

83˚C-100˚C             CRV              CRV                CRV

Công ty SOS Môi Trường
P103, A5, Làng quốc tế Thăng Long, Trần 
Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 04.73000.239    Hotline: 096.9999.828
Email: sos@sosmoitruong.com
Website: www.sosmoitruong.com
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