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Mobilní jímací zařízení emisí KOKS, označované také jako čistič zpětného vzduchu, může být připojeno k 
výfukovému připojení vakuové nádrže. Jednotka čistí ve dvou fázích výstupní výpary/ plyny, které jsou 
uvolňovány při odsávání produktů pomocí vakuové techniky.

V obou fázích, páry/plyny prochází 
přes nádrže čistící kapaliny (např. přes 
minerální oleje, louhy nebo destilovanou 
vodu) a přes odmlžování, tak aby došlo 
k jejich očištění. V závislosti na druhu 
par nebo plynů, které je potřeba čistit, 
se čistící fáze skládá ze stejných nebo 
různých detergentů. Kromě snížení emisí 
škodlivých látek, je možno zařízení použit 
na redukci zápachu.

POUŽITÍ

Mobilní jímací zařízení emisí KOKS  je 
perfektní zařízení pro čistění vzduchu 
pro dennodenní sací aktivity v (petro) 
chemickém průmyslu a v rafineriích.

CHARAKTERISTIKA

Během sací a vyprazdňovací činnosti, 
jsou páry nebo plyny čištěny pomocí 
dvou komor spojených do série, tak 
aby došlo k pročištění par, které budou 
akceptovatelné pro lidi a životní prostředí.

VERZE

Jednotka může být vybavena různým 
příslušenstvím na přání, které splní 
vaše potřeby a  jsou vhodné pro další 
průmyslové aplikace.

VÝHODY

•	 Snadné	připojení.
•	 Snadná	přeprava	na	zesíleném	přívěsu.

•	 Ergonomický.

•	 Konstruovaný	dle	nejnovějších	
environmentálních	a	bezpečnostních	
norem.

•	Vysoká	kvalita,	dlouhá	životnost	a	
ekonomická	kupní	cena.
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Jednotka je vhodná pro 
Připojení k vakuové nádrži vozu a 

Určena a certifikována pro
Čistění výparů.

Nádrže 
Objem :  max. 400 l detergentního prostředku na jednu fázi.
Materiá :  nerez ocel AISI třídy 304, materiál 1.4301.
kapacita vzduchu :  cca. 3 500 m³/h.
Připojení :  přípojka, je určena na základě konzultací, bude instalována 

v co nejnižší úrovni.
Základní rám :  montáž na pomocný nerez. rám.
výfukový systém vzduchu :  cca. 3300 mm ode dna, pomocí ručně ovládané otočné 

výfukové trubky.
Opatření :  udržení hladiny.
 :  výpusť detergentu.
 :  2 odmlžovače.
 :  2 “ přípojky plnění.
 :  2 ½ “ přípojka vyprazdňování na nejnižším místě.
Měřicí body :  na vstupu.
 :  na výfuku, co nejvýše.
Místo na odběr vzorků : na každou nádrž, v poloze, stanovené na základě konzultací.

Rozměry přívěsu
Délka :  cca. 3 000 mm.
Šířka :  cca. 1 320 mm.
Výška :  cca. 2 100 mm.

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost : cca. 600 kg.

Čerpací jednotka (diesel)

• Pro rozprašování mycích detergentů 
pro lepší čištění vratného vzduchu

• Pohon: dieselový motor HATZ Silent 
Pack 10 kW.

• Rozprašování: vícenásobná tryska.

• Typ čerpadla: nerezové odstředivé 
čerpadlo, výkon 10 m³ / h, provozní 
tlak 5 bar.

Čerpací jednotka (vzduch)

• Pro rozprašování mycích detergentů 
pro lepší čištění vratného vzduchu.

• Pohon: pneumaticky poháněný motor, 
spotřeba vzduchu 86 l / s.

• Rozprašování: vícenásobná tryska.

• Typ čerpadla: nerezové odstředivé 
čerpadlo, výkon 10 m³ / h, provozní 
tlak 5 bar.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TŘETÍ PŘÍDAVNÁ ČISTÍCÍ FÁZE POMOCÍ  
ROZPRAŠOVACÍHO SYSTÉMU


