CZECH

Návod k instalaci & údržbě
6/2019

BEZPEČNOST A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ
Pro zajištění bezpečného a trvalého fungování tohoto výrobku musíte dodržovat pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení pokynů nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí ztrátu záruky! Použití tohoto
výrobku v podmínkách, které nejsou uvedeny v tomto návodu, nebo v rozporu s tímto návodem je považováno za
NESPRÁVNÉ. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOST & VAROVÁNÍ
- Při plánování, instalaci a používání tohoto výrobku dodržujte platná obecně uznávaná bezpečnostní pravidla.
- Proveďte patřičná opatření, aby se zabránilo nevhodnému užívání výrobku nebo jeho poškození.
- Nepokoušejte se tento výrobek nebo části jeho systému rozebírat pokud jsou pod tlakem.
- Před zahájením jakékoliv práce s výrobkem se ujistěte, že je odtlakovaný.

Je důležité, aby personál používal bezpečné pracovní postupy a dodržoval všechny předpisy a zákonné
požadavky na bezpečnost při provozu tohoto výrobku. Při manipulaci s tímto výrobkem, při jeho obsluze nebo
při jeho údržbě musí pracovníci používat bezpečné technické postupy a dodržovat všechny místní požadavky
na ochranu zdraví a bezpečnost. Mezinárodní uživatelé jsou odkázáni na předpisy, které platí v zemi
instalace. Většina nehod, ke kterým dochází při provozu a údržbě tohoto zařízení, je důsledkem nedodržování
základních bezpečnostních pravidel nebo bezpečnostních opatření. Nehodám se lze často vyhnout
rozpoznáním a vyhnutím se situace, která je potenciálně nebezpečná. Nesprávná obsluha nebo údržba tohoto
výrobku může být nebezpečná a může mít za následek úraz nebo smrt. Výrobce nemůže předvídat všechny
možné okolnosti, které mohou představovat potenciální nebezpečí. UPOZORNĚNÍ v této příručce pokrývají
nejběžnější potenciální rizika, a proto nejsou komplexní. Používá-li uživatel pracovní postup, nářadí nebo
způsob práce, který není výrobcem výslovně doporučován, musí zajistit, aby výrobek nebyl poškozen a
nepředstavoval tak hrozbu pro osoby nebo majetek.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Před instalací tohoto zařízení se ujistěte, že splňuje vaše požadavky a vyhovuje účelu použití!
1. Vybalte zařízení a vizuálně zkontrolujte, zda nebylo poškozeno během přepravy z továrny.
2. Odtlakujte systém před instalací nebo údržbou tohoto zařízení.
3. Najděte vhodné místo v kompresorové místnosti pro umístění PURO-CT. Toto místo musí být v blízkosti
kanalizace. Přístroj je navržen take pro umístění ke zdi.
4. Odšroubujte pět šroubů upevňujících kryt.
5. Sundejte víko a odstraňte ochraný obal.
6. Připojte výstup z PURO-CT do vhodného systému kanalizace. Ujistěte se, že kondenzát vždy proudí dolů!
7. Před naplněním zařízení vodou se ujistěte, že je testovací vývod uzavřen.
8. Naplňte zařízení čistou vodou dokud voda nezačne vytékat výstupem. Tip: postříkáním černého elementu
vodou ve věži 2 před naplněním pouzdra zabráníte rozšíření karbonového prachu.
9. Ujistěte se, že karbonový element leží na dně separátoru, pomocí jeho přidržení (Tlačte element dolů, dokud
z něj neunikne všechen vzduch).
10. Zadělejte poklop a přišroubujte pěti připevňovacími šrouby.
11. Připojte sběrné potrubí kondenzátu na vstupní vsuvku PURO-CT.
12. Vaše PURO-CT je připraveno k provozu.

Indikátor přeplnění
Odtlakovací pěna
Testová lahvička
Víčko

Upevnění víčka šrouby 5*

Bílý element

Vstupní vsuvka
Vstupní těsnění

Černý element

Pouzdro
Výstupní těsnění
Výstupní vsuvka
Testové těsnění
Testová vsuvka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Max. kapacita kompresoru

3 m³/min

7 m³/min

15 m³/min

(počítáno pro 8h směnu)

(počítáno pro 8h směnu)

(počítáno pro 8h směnu)

Max. adsorbovatelnost oleje
elementem
Vstupní připojení

Cca 3 litrů

Cca 7 litrů

Cca 15 litrů

1* ½” BSP

1* ½” BSP

2* ½” BSP

Výstupní připojení

1* ½” BSP

1* ½” BSP

1* ½” BSP

Testovací kelímek

Ano

Ano

Ano

Indikátor přeplnění

Ano

Ano

Ano

Materiál krytu

PPC

PPC

PPC

Celková recyklovatelnost

Ano

Ano

Ano

Minerální lubrikanty

Ano

Ano

Ano

Syntetické lubrikanty

Ano

Ano

Ano

Stabilní kondenzátové emulze

Ano

Polyglycol

Ano

(konzultujte s továrnou)
(konzultujte s továrnou)

Ano

Ano

(konzultujte s továrnou)

(konzultujte s továrnou)

Ano

(konzultujte s továrnou)

Ano

(konzultujte s továrnou)

SERVISNÍ TABULKA
Datum

Popis

Jméno

DIMENSIONS (mm)
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