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OPV-1
Przenośny odolejacz
Instrukcja Montażu i Obsługi
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UWAGA!
Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed instalacją przenośnego odolejacza
OPV-1. Jeśli coś jest niezrozumiałe prosimy o kontakt z dostawcą. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za bezpieczny i prawidłowy montaż.

OPV-1
Odolejacz polecany jest do zastosowań przemysłowych. Taśma zbierająca w wersji
standardowej wykonana jest z tworzywa sztucznego, bez śladu łączenia, dobranego do
potrzeb. Wszystkie parametry jak wydajność, szerokość taśmy itp. dobiera się indywidualnie.
Wysokość podnoszenia oleju nawet do 15m. Jest to szczególnie przydatne w głębokich
zbiornikach np. w oczyszczalniach ścieków.
Mały przenośny odolejacz dla szerokiego zakresu zastosowań. Odolejacz OPV-1 jest
urządzeniem zaprojektowanym do przemysłowego zastosowania i ciągłej pracy przez wiele
lat. Dzięki wielu dostępnym ułożeniom OPV-1 może być zamontowany prawie w każdym
miejscu jako kompletny system. W zależności od charakterystyki cieczy istnieje możliwość
zredukowania przez jedną jednostkę OPV-1 ilości oleju w wodzie do ilości mniejszej od 5 ppm.

INSTALACJA
Przenośny odolejacz OPV-1 jest dostarczany w jednym opakowaniu, łącznie z:
1. Jednostką główną
2. Drążkiem stabilizującym i krążkiem napinającym
3. Taśmą
Krok 1. Ostrożnie zamontować odolejacz OPV-1 na czystej, płaskiej powierzchni i
dostatecznie wysoko nad poziomem podłogi (środek krążka plus 12” [30,5 cm]) aby
Rys. 1
umożliwić zainstalowanie drążka stabilizacyjnego oraz taśmy.
Krok 2. Poluzować nakrętki i podkładki na drążku stabilizacyjnym Wsunąć drążek
stabilizacyjny do ramy z rowkiem znajdującej się na dole jednostki głównej. Upewnić się, że
łączniki znajdują się na zewnątrz rowka
Wsunąć drążek stabilizacyjny tak głęboko jak to możliwe. Zablokować ostrożnie drążek
stabilizacyjny w miejscu przez dokręcenie nakrętek z podkładkami.
Krok 3. Zainstalować dolny krążek napinający na drążku stabilizacyjnym
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