
OSCAR

Químicos com identificação de
cor para fácil manutenção

Acessórios rápidos de aperto
para fácil manutenção

Manómetro de controlo da
pressão para indicação de

limpeza do sistema



OSCAR

A máquina OSCAR é uma estação de

tratamento de águas residuais

utilizadas na serigrafia. A OSCAR

consegue remover todos os detritos

das águas utlizadas na serigrafia

para: lavar; revelar, decapar, limpar,

etc... A OSCAR está equipado com

um sistema de tratamento de

águas em 3 etapas : remoção de

partículas sólidas; limpeza de

pigmento de cor e remoção de

químicos nocivos através de carvão

activo.

Revendedores autorizados

Características tecnicas

3 Processos de filtração completamente automáticos;

Não necessita de operador perto da máquina (processo simples, funcional e sem custo adicionais de mão de obra;

Possibilidade de ajuste de PH caso necessário;

Manómetro de controlo da pressão para indicação de limpeza do sistema;

Contador de metros cúbicos de água tratado para controlo de custos e manutenção;

Sistema de tratamento de águas sem produção de lamas tóxicas;

Sistema de limpeza de químicos através de carvão activo para remoção de elementos tóxicos da água;

Mais de 20 unidades instaladas com aprovação ambiental;

Acessórios rápidos de aperto para fácil manutenção;

Painel de controlo com botão de emergência;

Bomba de imersão em aço inox com controlador de nível individual;

OSCAR Uni. OS 4000

Cap. trat. aguas por dia m3

Profundidade exterior Cm

Largura exterior Cm

Altura exterior Cm

Potência W

Peso liquido Kg

Voltagem V

4

116

182

109

3

560

230 / 50

Bomba de imersão em aço inox
com controlador de nível

individual

3 Processos de filtração
completamente automáticos

Sistema de tratamento de
águas sem produção de lamas

tóxicas devido à processo
revolucionário
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