VACUDEST ClearCat
®

®

Innowacyjne urządzenia destylujące w próżni

www.myjnie-przemyslowe.pl

To krystalicznie czysty i praktycznie bezolejowy destylat

Jedna kropla oleju zanieczyszcza 1000 litrów wody!
Próżniowa

destylacja

jest

doskonałą

metodą

Innowacyjna

technologia

Clear Cat ®

niezawodnie

oczyszczania ścieków olejowych takich jak zużyte

i wydajnie czyści zanieczyszczone olejami ścieki

chłodziwa, emulsja wykorzystywana w odlewnictwie lub

przemysłowe. Dzięki niskiej zawartości oleju w destylacie

woda płucząca. Węglowodory i oleje przenikające do

może on zostać ponownie wykorzystany zapewniając tym

destylatu są bardzo problematyczne. Dotychczas, tego

samym bezściekową pracę warsztatu, lub może zostać

rodzaju zanieczyszczenia musiały być oddzielone za

zrzucony bezpośrednio do miejskiej kanalizacji.

pomocą dodatkowych metod.
Dosyć tego!

VACUDEST® ClearCat® to ulepszona jakość destylatu!

• Krystalicznie czysty destylat
• Nie zawiera metali ciężkich
• Praktycznie nie zawiera soli
• Sterylny dzięki temperaturze pary powyżej 120 °C
Mniej niż 10 mg/l oleju *

Redukcja ChZT o ponad 98 % *

(Wskaźnik zawartości węglowodorów, DIN En ISO 9377-23)
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Analiza destylatu z Clear Cat ®

Urządzenie
do destylacji
próżniowej

Wskaźnik zawartości węglowodorów w destylacie z
Clear Cat ® -destylacja próżniowa porównana do
konwencjonalnego urządzenia

Analiza destylatu pochodzącego z
oczyszczania emulsji chłodzącej w różnych
urządzeniach destylacji próżniowej

Średnia
wartość

Redukcja ChZT jest większa o 60 % w porównaniu do
destylatu otrzymanego przez konwencjonalne urządzenie
próżniowej destylacji. (ChZT: Chemiczne zapotrzebowanie na tlen mierzy ilość
tlenu potrzebnego do utlenienia zawartych w cieczy związków organicznych)

* zależne od jakości ścieku przeznaczonego do oczyszczania

Inteligentne rozwiązania

VACUDEST® ClearCat®
To oszczędność pieniędzy!

• Całkowite oddzielenie cząstek olejowych bez konieczności korzy
stania z dodatkowych metod takich jak oddzielanie koalescen
cyjne czy filtracja membranowa

•

Samoczyszczący wymiennik ciepła ActivePower Clean
zapewniający
wyższą koncentrację odpadu, ułatwia obsługę urządzenia oraz
obniża koszty związane z usuwaniem odpadu

• Automatyczne wykrywanie stężenia odpadu
• W pełni zautomatyzowana praca urządzenia
• W pełni zautomatyzowane czyszczenie CIP
• Termodynamiczny ActivePowerClean zapewnia niski pobór ener
gii począwszy od 45 Wh/l

ActivePowerClean
ActivePowerClean-kulki ścierne nieprzerwanie
czyszczą wewnętrzną powierzchnię wymiennika
ciepła zapobiegając tym samym przed
osadzaniem się zabrudzeń na jego ściankach.

Destylat z
konwecjonalnego
urządzenia do destylacji

Krystalicznie czysty
VACUDEST® Clear Cat ®
destylat

oczyszczania wody!

VACUDEST® ClearCat ®
osiągalny, niezawodny i tani w utrzymaniu!

• Urządzenie destylujące w próżni zachwalane w wielu gałęziach
przemysłu od 1986 r

• Proste w utrzymaniu, łatwy dostęp do części zamiennych
• Zabezpieczenie przed hałasem, niski poziom hałasu w porównaniu
z konwencjonalną wyparką próżniową

• Ponad 850 urządzeń sprzedanych do ponad 700 zadowolonych kli
entów na całym świecie świadczy o doskonałej jakości oraz
wybitnym serwisie ze strony H2O

Clear Cat ®
koncentrat

Zużyte chłodziwa

krystalicznie czysty, praktycznie
bezolejowy Clear Cat ® destylat

Krystalicznie czysty, praktycznie bezolejowy destylat można:
ponowne wykorzystać w bezściekowo pracującym warsztacie
lub odprowadzić bezpośrednio do miejskiej kanalizacji

VACUDEST ® ClearCat®
Innowacyjny system destylacji pró niowej gwarantuje krystalicznie czysty destylat,
praktycznie wolny od olejów.

Destylacja w pró ni jest doskonałą metodą do oczyszczania ścieków

®
zaw ierających oleje takie jak u yw ane chłodziw a, emulsje odlew nicze lub Innow acyjna technologia ClearCa w iarygodnie i skutecznie
w oda płucząca. Do tej pory w ęglow odory i oleje przeniesione do destylatu oczyszcza zanieczyszczony olej , ścieki przemysłow e. Dzięki niskiej
pow odow ały problemy. Zanieczyszczenia te musiały zostać oddzielone zaw artości oleju w ęglow odorow ego destylat mo e być poddaw any
recyklingow , lub m o na go usunąć do sieci kanalizacyjnej.
poprzez dodatkow e etapy procesu.

Dosyć tego!

VACUDEST® ClearCa ® dla znakomitej jakości
destylatu
• Crstal clea distillate
• bez metali cię kich
• Praktycznie bez soli
• Sterylny dzięki temperaturze pary pow y ej 120 ° C

* zale nie od rodzaju ścieków

Samoczyszczący wymiennik ciepła ActivePowerClean
Wiele małych czynników zapew nienia czystą pow ierzchnię w ymiennika ciepła:

Poprawa wymiany ciepła
• Większa w ydajnośc destylacji
• Nmiejsze zapotrzebow anie na energię elektryczną

Czysta powierzchnia wymiennika ciepła
• redukcja kosztów czyszczenia
• dłu szy czas pracy
• Wy sze stę enia mediów
• zredukow anie pow staw ania piany

ActivePowerClean zmniejsza koszty energii elektrycznej, chemikaliów i utylizacji pozostałego koncentratu.

Dzięki tw orzeniu się pęcherzyków pary i dzięki ró nicy temperatur pomiędzy dolną i górną częścią w ymiennika tw orzy się naturalna cyrkulacj a
przepływ u Dzięki tej naturalnej cyrkulacj i kulki Activ ePow erClean krą ą w okół w ymiennika czyszcząc w ew nętrzną pow ierzchnię i zapobiegaj ąc
tw orzeniu się w arstw i osadów .

