MANUAL DO SKIMMER

SOLUÇÕES EM FERRAMENTAS
PARA USINAGEM
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Aplicaçã o do Skimmer:
Utilizado em má quinas tanto CNC quanto convencionais, para
remoçã o de ó leo lubri icante e resı́duos que se misturam ao ó leo de
refrigeraçã o das má quinas operatrizes, atende a resoluçã o 362/2005 do
CONAMA, na qual todo ó leo lubri icante usado ou contaminado deverá ser
recolhido, coletado e ter destinaçã o inal, de modo que nã o afete
negativamente o meio ambiente e propicie a má xima recuperaçã o dos
constituintes nele contidos.
O Skimmer 300 é a soluçã o mais simples e econô mica da nossa linha
de skimmers, desenvolvida para todas as aplicaçõ es em má quinas CNC e
també m tanques de pequeno porte. Produto testado e aprovado por
diversos clientes que conta com a con iança e qualidade da 3L automaçã o
industrial.
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1.0 OPÇOES DE SKIMMER.

Atualmente contamos com
duas opçõ es de Skimmer, com a
distâ ncia entre centros de 300 e 700
milım
́ etros. Caso haja necessidade
de alguma medida diferente para
alguma aplicaçã o especial, é possıv́el
faze-la mediante a avaliaçã o da
equipe 3L Automação Industrial.

Apesar de possuir apenas
duas opçõ es de medidas de entre
centro das polias, é possıv́el ajustar a
distâ ncia do centro do suporte até o
centro da polia coletora, podendo
ser aplicado em diferentes situaçõ es
dentro da indú stria.
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2.0 FIXAÇAO MECANICA.

Facilidade de instalaçã o em
tanques de diferentes modelos de
maquinas, com ixaçã o na borda
do tanque na chapa que pode
estar na vertical ou horizontal.
Furo roscado na ponta da
calha do skimmer para pode ixar
uma mangueira para direcionar o
ó leo extraıd
́ o.
Regulagem de altura com
oblongo para ixar o skimmer em
diversas
profundidades
de
tanques.
Correia em material PU
sinté tico para melhor remoçã o
do ó leo.

A
chapa
em
vermelho
representa a borda de ixaçã o
no tanque existente no cliente.
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3.0 TEMPORIZADOR.

E possıv́el efetuar programaçõ es diá rias ou Semanais.
16 Possibilidades de programaçõ es diferentes.
Armazena as programaçõ es mesmo estando Fora da
tomada.
Bateria interna a im de manter o horá rio e as programaçõ es
mesmo com o skimmer desligado.
O visor exibe a hora, minutos e segundos.
E possıv́el alternar o controle para ligado, desligado e
automá tico.
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4.0 ESPECIFICAÇOES ELETRICAS.
Botã o luminoso para indicar se
o skimmer está ligado em
funcionamento.
Fusıv
́ el de segurança.
Tomada padrã o ABNT 5410.
Alimentaçã o: 110V ou 220V
monofá sica.
Baixo consumo elé trico de 30W.
.
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5.0 DIMENSOES.

SKIMMER 300

SKIMMER 700
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6.0 GARANTIA.

Garantia de 6 meses direto de
Fá brica.
Invalidam a Garantia:
Molhar o painel.
Alimentaçã o
incorreta
do
equipamento.
Desmontagem do equipamento.
Mal uso do equipamento.
100%
dos
equipamentos
liberados sã o testados pela equipe
3L Automação Industrial, apó s o
teste os parafusos do painé l sã o
devidamente lacrados, caso haja a
retirada do lacre e abertura do
painé l, o equipamento perderá a
sua garantia.
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