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KREBS Engineers jest czołowym dostawcą hydrocyklonów.
Nasze doświadczenie w tej dziedzinie to ponad 50 lat
doświadczeń z róŜnorodnych procesów przemysłowych. Nasze
innowacje w zakresie separacji i klasyfikacji, odwadniania ciał
stałych i odolejania poparte są doskonałymi osiągnięciami
z szeregu gałęzi przemysłu oraz wielu aplikacji o zmiennych
warunkach środowiskowych. KREBS Engineers z siedzibą
główną w Tucson (Arizona) posiada biura regionalne w Australii,
Austrii, Brazylii, Chile, Chinach, Filipinach oraz RPA.
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STOSUJĄC SYSTEMY SEPARACJI KREBS SZYBKO ZAUWAśYSZ CO TRACIŁEŚ

Systemy CycloClean® oraz
moduły separacji wody zaolejonej

PRZELEW OLEJU
TECHNOLOGIE SEPARACJI
POZOSTAWIAJĄCE KONKURENTÓW W TYLE
Systemy i moduły KREBS CycloClean® są krokiem w przód.
Zainstalowane zarówno w naczyniach jak
i układach rozdzielaczowych oferują
rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie
powierzchni zabudowy systemów odolejania
niezaleŜnie od wydajności.
WLOT WODY
ZAOLEJONEJ
RDZEŃ
OLEJOWY

WIR

W praktyce, nasze zaawansowane systemy
hydrocyklonów w połączeniu z długoletnim doświadczeniem umoŜliwiają zaoferowanie klientom rozwiązań gwarantujących spełnienie zaostrzonych parametrów oczyszczania.

Systemy i moduły KREBS CycloClean® oferują doskonałe
parametry wydajnościowe przy wykorzystaniu niewielkich, kompletnych układów przystosowanych do róŜnorodnych wymagań.

CZYSTO I PROSTO
Hydrocyklony odolejające stosowane w systemach i modułach KREBS
CycloClean® wykorzystują siłę odśrodkową do fizycznego odseparowania oleju
lub cząstek stałych z wody lub roztworów na bazie wody.
Woda zmieszana z olejem jest wtłaczana do części cylindrycznej hydrocyklonu.
Zaolejona woda zaczyna wirować po ściankach hydrocyklonu. W miarę
przepływania cieczy przez hydrocyklon siła odśrodkowa wzrasta wypychając
lŜejszy olej do środka i usuwając go przez przelew. Oczyszczona woda
ścieka po wewnętrznych ściankach hydrocyklonu i jest usuwana jako produkt
dolny (wylew).

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
KREBS umoŜliwia łatwy dobór opcjonalnych składników systemu hydrocyklonów. Od
pływających zgarniaków i pomp szlamowych do czujników poziomu i zaworów przelewowych oraz przekaźników czasowych. Systemy KREBS CycloClean® wykorzystują
równieŜ zbiorniki zanieczyszczonego oleju oraz zraszacze powietrzne.
KaŜdy moduł jest dostarczany standardowo z filtrem siatkowym, pompą (elektryczną
lub pneumatyczną), hydrocyklonem odolejającym oraz płytą bazową.
KREBS Engineers oferuje pełną gamę modułów do przetwarzania od 30 do 95 l/min
wody. Systemy dla przemysłu spoŜywczego i mlecznego mogą być higieniczne
i niehigieniczne i są dostępne jako zaaprobowane modele 3A.

WYLEW
WODY

Pewność działania i bezobsługowość oraz niskie koszty montaŜu
KREBS jest jedyną drogą w tym kierunku.

Hydrocyklony stosuje się dla dowolnych strumieni wymagających separacji
oleju z wody lub roztworu wodnego. PoniŜej przedstawiamy listę typowych
zastosowań systemów i modułów KREBS Cyclo Clean®
Zakłady chemiczne i rafinerie

Myjnie pociągów

Przemysł spoŜywczy

Odprowadzenie deszczówki

Procesy ekstrakcji rozpuszczalników

Obsługa magazynów oleju

Myjnie silników części

Składy paliw

Odzysk domieszek z chłodziw

Woda chłodząca

Woda zęzowa i balastowa

Oczyszczanie wody kotłowej

Usuwanie wody gruntowej

Elektrownie

WSPARCIE TECHNICZNE. TO RÓWNIEś CZĘŚĆ PROCESU
Od ponad 50 lat KREBS Engineers jest liderem w dziedzinie hydrocyklonów. Nasi inŜynierowie w pełni rozpoznali wiele gałęzi przemysłu,
zdobywając wyjątkowe kompetencje techniczne w tym zakresie, doceniane przez słuŜby serwisowe klientów.
MoŜna na nas liczyć w przypadku potrzeby wykonania ekspertyz lub
doradztwa technicznego przy analizach róŜnorodnych zagadnień związanych z separacją ciecz - ciecz lub ciało stałe - ciecz.

NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA
Od kilkudziesięciu lat hydrocyklony KREBS sprawdzają się w trudnych
warunkach występujących w róŜnorodnych branŜach przemysłu.
Wiele technologii produkcji wykorzystuje nasze hydrocyklony jako
standard w procesach przemysłowych - to testament trwałości i niezawodności naszych urządzeń w najbardziej wymagających róŜnorodnych środowiskach procesowych.

WYPRÓBUJ NASZE URZĄDZENIA
Najlepszym świadectwem produktu są jego osiągnięcia.
To powód, dla którego KREBS Engineers oferuje program testów zarówno laboratoryjnych jak i u klienta.
Zapraszamy do przeprowadzenia testów przydatności urządzeń
w Państwa aplikacji.
W celu uzyskania bliŜszych informacji na temat moŜliwych rozwiązań
procesu prosimy o kontakt z przedstawicielem KREBS Engineers lub
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.krebs.com

