
Através da separação por centrifugação de alta velocidade 
é possível aumentar a confiabilidade do sistema e aumentar 
a vida útil do seu óleo. Os separadores de disco da Alfa 
Laval promovem separação simultânea de três fases rápida 
e eficiente entre água e partículas. 

Emmie.2 remove mais de 99% das partículas sólidas (entre 
2 e 5 μm) do óleo e praticamente toda a água, e não 
remove nenhum dos aditivos. O equipamento efetivamente 
separa poeira transportada pelo ar e partículas indesejáveis 
do desgaste, componentes de metal, plástico ou borracha 
que podem se encontrar no óleo. Ele também, remove a 
água que faz com que o óleo oxide e se decomponha. 

Emmie.2 remove contaminantes de diferentes tipos de 
óleos, hidráulicos, lubrificantes, compressores ou óleo 
Diesel. Os resultados são a diminuição dos custos devido 
ao prolongamento da vida útil do óleo e o menor descarte 
de filtros de óleo. 

Emmie.2 é um sistema compacto completo, incluindo 
separador, bomba de alimentação e sistema de controle. 
Pode ser fornecido com ou sem aquecedor. O painel de 
controle facilita a utilização. A unidade é para uso contínuo.
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Fácil operação 
A conveniência para o operador é um parâmetro essencial no 
design do Emmie.2. O sistema PLC de controle é operado 
através do painel de controle. Os símbolos e mensagens em 
texto claro é de fácil entendimento. Os engates rápidos 
tornam fácil a conexão das mangueiras quando a unidade de 
limpeza é movida de um tanque para outro. 

Devido ao seu design compacto e ergonômico, a Emmie.2 é 
de fácil movimentação na oficina. Você poderá usá-la para 
servir vários tanques ou apenas um. 

 
 

1 Partículas sólidas se acumulam dentro do recipiente 
rotativo. Quando necessitar ser limpo, ele poderá ser 
aberto de modo simples.

2 Quando a água (separada do óleo) alcançar um certo 
nível no tanque coletor, um microinterrupitor é ativado, 
pausando o processo de limpeza e uma luz indicadora é 
acesa. 

3 A superfície do recipiente rotativo é revestida com um 
material 12 vezes mais rígido que o aço. 

4 Rodas grandes facilitam o movimento do Emmie.2, 
mesmo quando a superfície não é totalmente lisa. 

5 O sistema incorpora um aquecedor elétrico embutido 
que aquece o óleo para alcançar a viscosidade ideal 
antes da purificação. 

Emmie.2 
Sistema separador para limpeza econômica de óleo
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Atendendo às suas necessidades
Para atender todas as suas necessidades, a Alfa Laval 
oferece uma ampla variedade de sistemas separadores 
estáticos ou móveis, para todos os tipos de fluidos. Nossas 
opções variam de sistemas com capacidades adequadas 
para oficinas menores até sistemas maiores, projetados para 
limparem fluidos complexos e mais contaminados. 

Nossa organização global garante fácil operação e, em caso 
de dúvida, a Alfa Laval provindencia um engenheiro de 
serviço. Para apoiar ainda mais as suas operações, a Alfa 
Laval tem uma rede de distribuidores e parceiros de serviço  
que estão sempre disponíveis para assisti-lo. 

Chamamos isso de non-stop performance. 

 

 

Dados técnicos

Capacidade
Vazão máx., 50/60 Hz  200 l/h (0.88 gpm)
Reservatório de resíduos 0.6 l (0.16 gal)

Requisitos líquidos
Viscosidade na temperatura de separação Max 40 cSt*
Máx. temperatura de separação 70°C (160°F)
Valor de pH 6–9

Dados elétricos 
Voltagem 230 V or 100–230 V
 Single-phase (±5%)
Frequência  50/60 Hz
Amperagem (em 230/110 V) 10/16 A

Peso
Sem aquecedor 60 kg (130 lb)
Com aquecedor 100 kg (220 lb)

Dimensões
 Com aquecedor Sem aquecedor 
Comprimento 630 (25") 615 (24 1/2")
Largura 680 (27") 520 (20 1/2")
Altura  1130 (45") 1130 (45")

* Para óleos mais viscosos o óleo é aquecido para atingir 
a viscosidade adequada. 

 

Emmie.2 é entregue completo com suporte, tanque coletor 
para água (separada do óleo), tubos de sucção, manguei-
ras, kit de ferramentas e manual de instruções. 

 

EFU00047EN   1705 A Alfa Laval se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

A
LF

A
 L

A
V

A
L 

é 
um

a 
m

ar
ca

 c
om

er
ci

al
 r

eg
is

tr
ad

a 
e 

de
 p

ro
pr

ie
da

de
 d

a 
A

lfa
 L

av
al

 C
or

po
ra

te
 A

B
.

A unidade está equipada com dois tubos de sucção (esquerda) 
para sucção e retorno do óleo. O dispositivo de enchimento de 
tanque (à direita) com acoplamentos rápidos é opcional.

Painel de controle. Basta escolher a viscosidade do óleo, 
pressionar o botão de inicialização e o sistema opera sem 
supervisão. 
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