OIL SKIMMER A / B / C
POKYNY PRO POUŽITÍ

OLEJOVÝ ODLUČOVAČ
Návod k použití
Děkujeme, že jste si zakoupili nový olejový sběrač od Schnell Teknik ,
který vám zajistí snadnější údržbu chladicích emulzí a prodlouží jejich
životnost.
Před instalací přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny pro
použití tak, aby jste dosáhli nejlepších výsledků při čištění chladicí
emulze.
Olejový odlučovač by měl být umístěn pevně v požadované poloze
pomocí magnetu v místě nádrže, kde se na hladině vyskytuje nejvíce
nežádoucího oleje. V případě, že je omezený prostor pro uchycení
magnetu, najděte jiné místo pro jeho uchycení a do požadované
polohy umístěte odlučovač pomocí ohybného stojanu. ( viz příklad
na obrázku ).
Poznámka: s ohebným stojanem je dodáván pouze typ A.
Jakmile jste umístili odlučovač do vhodné pozice, umístěte pás na
tažné válce a napínací kladku. Kladka musí být umístěna pod
hladinou emulze, ale nesmí se dotýkat dna nádrže ani jiných částí
stroje. Odtokovou trubku odlučovače můžete nastavit hadicí o
průměru 25 mm. Ujistěte se, že pás je nasazen správně, aby překrytí
( viz fig. 4 ) procházelo stěrkou.
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Použijte adaptér pro připojení jednotky. Typ A / B / C je určen pro
nepřetržité použití, i k použití občasnému. Nikdy nenechávejte
odlučovač běžet bez kapaliny v lázni.
Varování! Nikdy nepoužívejte olejový odlučovač ve výbušném
prostředí.
ROZMĚRY SEPARAČNÍCH PÁSŮ A KAPACITA.
Typ

Kapacita

Šířka pásu
( délka viz. ceník )

Odlučovač typ A a B

3 litry / hodina

30 mm

Odlučovač typ C

6 litrů / hodina

60 mm
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
FALCON CZECH s.r.o., prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tyto
produkty: Olejové odlučovače typu A / B / C na které se toto prohlášení
vztahuje, je ve shodě s následujícími normami: EN 292-1:91, EN 292-2:91 a
EN 60742:88 v souladu s ustanoveními 89/392/EHS a 73/23/EHS směrnice.

