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Skimmerman ™

Go With
The Pro!
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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 Model 8 là giải pháp gọn nhẹ, độc lập và 
hiệu quả trong việc thu hồi váng dầu trong nước thải 
hoặc các chất lỏng gốc nước. Trong điều kiện thuận 
lợi, thiết bị có thể khiến cho lượng dầu trong nước 
giảm xuống mức 5ppm (5 phần triệu). Nhờ những ưu 
điểm trên, thiết bị hoàn toàn có khả năng thay thế 
quy trình tách dầu và nước phức tạp hiện nay. 
- Nguyên lý hoạt động của Abanaki Model 8 là sử 
dụng đai cuốn có chất liệu đặc biệt, chìm một phần 
dưới nước và được truyền động bởi hai pulley. Dầu 
khi tiếp xúc sẽ bám dính vào đai sau đó được gạt ra 
bởi hai thanh gạt. Với cách thức đơn giản thế này, 
công suất thu hồi dầu của thiết bị có thể lên tới 150 
lít/giờ trong điều kiện tiêu chuẩn. 
- Pulley dưới được thiết kế đặc biệt, có trọng lượng 
hợp lý giúp cho đai luôn ở trạng thái căng và không bị 
trượt kể cả khi môi trường nước không ổn định.

ƯU ĐIỂM CỦA ABANAKI MODEL 8
• Thu hồi dầu từ nước thải một cách độc lập.
• Đai có thể vớt dầu lên từ độ sâu lên tới 30mét 
mà không cần tới các loại bơm đắt tiền.
• Duy trì được khả năng vớt dầu hiệu quảtrong 
các điều kiện khắc nghiệt.
• Không cần thay đổi kết cấu của bể thải khi 
lắp đặt thiết bị.
• Có thêm phụ kiện tuỳ chọn giúp bảo vệ đai.
• Lắp đặt và làm sạch nhanh gọn giúp choviệc 
bảo trì dễ dàng hơn.

THIẾT BỊ VỚT VÁNG DẦU OIL GRABBER
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Model 8 2 with 
mount in use

Tuỳ chọn
cho pulley dưới

Hai thanh gạt dầu
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Nguyên lý hoạt động của thiết bị dựa trên 
sự chênh lệch trọng lượng riêng giữa dầu 
và nước. Dầu nhẹ hơn sẽ nổi lên bề mặt 
và được đai vớt tách ra khỏi nước.

Model 8 được sử dụng rộng rãi nhất trong 
các dòng máy của Abanaki nhờ có kích 
thước và công suất phù hợp với hầu hết 
các ứng dụng. Thiết bị có thể thu hồi 
được từ váng dầu rất mỏng cho đến lớp 
dầu đặc trên mặt nước.

Các ứng dụng phổ biến
• Bồn bể chứa nước thải.
• Hệ thống rửa phụ tùng, chi tiết máy.
• Quy trình làm mát.
• Gia công nhiệt.
• Chế biến thực phẩm.
• Bãi đỗ xe, garage, và các cơ sở dịch vụ.
• Ao, hồ và các lưu vực ngoài trời.
• Thùng chứa ngầm.
• Tàu bè đường thuỷ.
• Khu vực cảng hàng không.
• Phương tiện vận tải.

Cấu tạo bền bỉ cho điều kiện 
khắc nghiệt
Abanaki Model 8 được thiết kế để hoạt 
động thời gian dài trong các điều kiện 
khác nhau. Đai vớt nhiều chất liệu như 
thép không gỉ, thép carbon, polyme hoặc 
elastomerdùng cho nước thải có nhiệt độ 
lên tới 100 độ C, độ pH từ 1 đến 13.

Động cơ của thiết bị gồm có bộ giảm 
tốc bằng dầu, bánh răng chất liệu 
đồng và vòng bi chất lượng cao. Tất 
cả được che chắn bởi bộ vỏ thép 
được sơn phủ chống chịu mưa nắng.

Các tính năng chính:
• Không tốn nhiều diện tích lắp đặt.
• Dễ dàng lắp đặt.
• Có thể làm việc trong nhiệt độ cao.
• Lớp vỏ bảo vệ bền bỉ.
• Có thể ứng dụng cho những nơi độc hại 
hoặc yêu cầu an toàn tuyệt đối như chế 
biến thực phẩm.
• Thiết kế tùy chỉnh và công tắc thuận tiện.
• Làm sạch nhanh, không mất công bảo trì..
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Abanaki’s Oil Concentrators®
Oil Concentrator là tuỳ chọn phù hợp cho 
tất cả dòng máy của Abanaki, được dùng 
để bổ sung thêm khả năng tách dầu và 
nước.
- Thông thường, dầu thu gom bởi thiết bị 
sẽ chỉ chứa lượng nước dưới 5%. Tuy nhiên 
khi dầu chỉ còn lại lớp váng rất mỏng thì 
lượng nước/dịch làm mát sẽ bị lẫn nhiều 
hơn. Oil Concentrator chính là giải pháp 
cho vấn đề này.
- Bộ phận này hoạt động hoàn toàn dựa 
trên đặc tính vật lý của dầu. Không cần 
dùng điện, hẹn giờ, cảm biến, bơm,...
- Oil concentrator được lắp ở ngay đầu ra 
của thiết bị vớt dầu, được trang bị khay lọc 
bùn và lỗ xả để dễ dàng vệ sinh.
- Đối với dầu có độ nhớt cao hoặc nhiệt độ 
môi trường quá thấp, có thể tuỳ chọn lắp 
thêm bộ phận gia nhiệt.

Model 8
THIẾT BỊ VỚT VÁNG DẦU OIL GRABBER



Cho công suất nhỏ
Đai đơn khổ 25.4 hoặc 50.8 mm
Chiều dài: 153 / 305 / 458 / 610 mm
Công suất: - Khổ 25.4 mm - 3.8 lít/giờ (1 gal/hr)

- Khổ 50.8 mm - 5.71 lít/giờ (2 gal/hr)

Các thiết bị vớt dầu khác của Abanaki

Model 4®

Cho hầu hết các ứng dụng
Đai đơn khổ 20.3cm
Chiều dài theo yêu cầu
Công suất: 76 lít/giờ (20 gal/hr)

Model MB®

Cho công suất lớn
Hai đến năm đai khổ 20.3cm
Chiều dài theo yêu cầu
Công suất: max 757 lít/giờ (200 gal/hr)

Tote-It® Portable
Cho công suất vừa phải
Đai đơn khổ 5.1 hoặc 10.2cm
Chiều dài 45.2 - 152.4 cm
Công suất: - Khổ 5.1 cm - 23 lít/giờ (6 gal/hr)

- Khổ 10.2 cm - 45 lít/giờ (12 gal/hr))

Mighty Mini®

Các khách hàng tiêu biểu

OIL GRABBER

Model 8

Thanh 
gạt

Nhiệt độ 
nước

pH 3-5
(acid)

pH 6-8
(neutral)

pH 9-14
(alkaline)

33˚F–180˚F
(0.5˚C–82˚C)

Gốm
hybrid, CRV

Gốm
hybrid, CRV,

nitrile

Gốm
hybrid, CRV,

nitrile
181˚F–212˚F
(83˚C–100˚C)

CRV CRV CRV

Đai pH 1-5
(acid)

pH  6-8
(neutral)

pH 9-14
(alkaline)

33˚F–140˚F
(0.5˚C–60˚C)

Elastomer Poly,
Elastomer

Poly,
Elastomer

33˚F–180˚F
(0.5˚C–82˚C)

Thép 
không gỉ

Thép không 
gỉ, thép 

carbon, Poly

Thép 
không gỉ, 

Poly
181˚F–212˚F
(83˚C–100˚C)

Thép CR Thép không 
gỉ, thép 
carbon

Thép 
không gỉ

American Cyanamid 
Armstrong World Industries 
Bethlehem Steel
Boeing
British Steel
Bureau of Reclamation 
Caterpillar
Chevron
Corning
Dow Chemical
Eaton
Flying J
Ford Motor
General Electric
Henry Filters
Honda
John Deere

Kaiser Aluminum Lockheed
Mazak
Monroe Auto Equipment 
New York Power Authority 
Nissan Motor
Norfolk Southern Railroad 
Nucor-Yamato Steel 
Outboard Marine
Showa
TRW
Union  Railroad 
United Airlines
USS Great Lakes Fleet Volvo 
AB
Wartsila Diesel 
Westinghouse Electric

Nhiệt độ 
nước

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

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 
32g/h (120l/h) với pulley tiêu chuẩn. 
40g/h (150l/h) với pulley công suất lớn.
Động cơ: Fractional HP, TEFC, điện áp 115/230VAC, một 
pha, 60Hz hoặc 230/460 VAC, ba pha, 60Hz. 
Tùy chọn: điện áp 50Hz; chống cháy nổ; chống rò rỉ; chạy 
khí nén,...
Khổ rộng đai: 20cm (8 inch)
Độ dài đai: Theo yêu cầu khách hàng
Chất liệu đai: Thép không gỉ, thép carbon hoặc polyme 
đặc biệt
Thanh gạt dầu: Nitrile (tiêu chuẩn); CRV (tuỳ chọn) hoặc 
Gốm hybrid (tuỳ chọn).
Lắp đặt: Lắp trên giá đỡ được gia công theo máy
Trọng lượng: 
- Khối động cơ: 37 kg.
- Pulley thường: 4.5 kg. 
- Pulley công suất lớn: 3.6 kg.
- Đai thép tiêu chuẩn: 3.2 kg.
Tuỳ chọn:
• Bộ đai ốc.
• Khung bảo vệ đai ở pulley dưới.
• Ống xả PVC 7.6 cm.
• Khung đỡ.
• Vỏ bảo vệ động cơ chất liệu inox 316.
• Máy kiểm soát ổn nhiệt
• Bộ phận gia nhiệt (điện áp 115/230VAC, 900W)
• Bộ phận tách dầu-nước Oil Concentrator ®
• Cảm biến chống tràn có đèn báo.
• Vỏ bảo vệ bên ngoài chất liệu poly.

Hướng dẫn lựa chọn chất liệu đai và thanh gạt
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