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Instrukcja obsługi 

Instalacja

1 Przed rozpoczęciem montażu prosimy
zapoznać się z następującymi
informacjami:

SEP 60 ST jest produktem jednorazowego
użytku. Należy go wymieniać zgodnie z
wytycznymi, w celu zapewnienia, że
podstawowe i prawnie chronione funkcje są
prawidłowo wykonywane. 

SEP 60 ST został zaprojektowany w celu
czyszczenia kondensatu systemu kompresora z
maksymalnie 60 cfm (1,7m3/min) do lepszych
niż 10 ppm olej-w-wodzie; odpowiedni do
odprowadzenia do kanału ściekowego.  Uwaga:
Ogólnie rzecz biorąc jest to znacznie poniżej
dopuszczalnego poziomu, ale to użytkownik jest
odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z
lokalnymi regulacjami.

2

Przymocować tabliczkę ścienną
pionowo na odpowiednią ściankę
lub obudowę kompresora.
Odizolować kompresor, a podczas
wiercenia uważać na kable i rury.

3

Przesunąć SEP60 na tabliczkę 
z rowkami odpowietrzającymi 
na górze.

Podłączyć wszystkie miejsca
odpływu, wprowadzić rurkę do
złączki wtykowej w wejściu (góra).

• 6 mm rurka w systemie metrycznym
• 1/4” rurka w systemie imperialnym

WLOT

Podłączyć rurkę do przyłączy
odpływowych i poprowadzić do
kanalizacji (z boku). Zapewnić równy
spadek z punktu wylotowego do
kanalizacji bez żadnych zgięć lub
ostrych wygięć.

• 10 mm rurka w systemie metrycznym
• 3/8” rurka w systemie imperialnym

Ważne: Zawsze należy używać automatycznego spustu. Ustawić timer na krótkie okresy otwarcia na jedną sekundę lub krócej. 
NIGDY nie należy używać ręcznego spustu, który mógłby zalać separator, co spowodowałoby uwolnienie częściowo uzdatnionego lub 
nieuzdatnionego kondensatu.
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ODPŁYW

Odpowietrznik
zapobiegający

syfonowaniu (NIE
blokować)
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Dostępne są również inne rozmiary wlotów,
przedstawione powyżej. Składając zamówienie,

należy określić wymagany rozmiar.

8 mm 1/4” 5/16”

Górny wlot
Standardowo urządzenie dostarczane 

jest z wlotem 6 mm.
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Zapewnić, że przewody
kanalizacyjne są wyłączone.

Odłączyć rurki dopływu i
odpływu od osprzętu

Oderwać SEP 60 ST od płytki
ściennej.

Przypiąć zachowane wieczko
(dołączone do zestawu) na
górze jednostki.

Wprowadzić zaślepkę do
odpływu (dołączana do
każdego zestawu).

Proszę mieć na uwadze, że
zostało to zaprojektowane tak,
aby zapewnić uszczelnienie, 
a po zamontowaniu nie może
zostać usunięte.

Jednostka jest teraz
uszczelniona do transportu
do licencjonowanego
składowiska odpadów.

Ponownie przymocować nową
SEP 60 ST do obecnej płytki
ściennej  i podłączyć jak
wcześniej.
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Seria SEPURA™ Separatorów kondensatu pasuje do Państwa wymogów

Poza kompleksową serią separatorów kondensatu,
produkujemy również zestawy zamienników do
filtrów dla wszystkich znaczących marek OEM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej lub dzwoniąc pod podany

ponieżej numer.
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