
 

druko
Separator 

 

z 3-stopniowym filtrem kondensatu i filtrem 

powietrza wylotowego

 

Instrukcja obsługi
wraz z książką kontroli i przeglądów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data uruchomienia: ___________________________

 

drukosep 1/2 

 

drukosep
 wody i oleju z kondensatu

stopniowym filtrem kondensatu i filtrem 

powietrza wylotowego 

Instrukcja obsługi
książką kontroli i przeglądów

Data uruchomienia: ___________________________

 

drukosep 3 

 

druko

 

sep 
wody i oleju z kondensatu 

stopniowym filtrem kondensatu i filtrem 

Instrukcja obsługi 
książką kontroli i przeglądów 

Data uruchomienia: ___________________________ 

 

drukosep 6/8/10 



 

Schemat przepływu 

drukosep  
 

❶ Wlot kondensatu 

❷ Komora odpowietrzająca 

❸ Filtr 3-stopniowy 

❹ Komora zabezpieczająca 

❺ Odpływ wody 

❻ Zestaw testowy 

❼ Kieszeń na dokumenty 

❽ Optyczna kontrola filtra 

standard w drukosep 6 do 10

opcja w drukosep 1-2-3 

❾ Zawór testowy 

Wyposażenie specjalne

❿ Wyłącznik poziomu – zasilany z baterii
- alarm lokalny i zdalny 
- dostępny jako zestaw do montażu

⓫ Grzałka – na życzenie 
(tylko w drukosep 6 do 10)
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1 1,8 445 251
2 2,5 545 251
3 3,5 613 373
6 6 908 330
8 10 962 595

10 12 965 621

* Wydajność dla sprężarek śrubowych z olejami nie

 

6 do 10 

Wyposażenie specjalne 

zasilany z baterii 

dostępny jako zestaw do montażu 

6 do 10) 

Wymiary 
 

Przyłącza Filtr 
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251 240 5 3x ½’’ 1’’ sep1W/L 
251 240 7 3x ½’’ 1’’ sep2W/L 
373 284 10 3x ½’’ 1’’ 1 x 1088L sep3W
330 330 17 4x ½’’ 1’’ 1 x 1088L sep6W
595 375 22 4x ½’’ 1’’ 1 x 1088L sep8W
621 513 25 4x ½’’ 1’’ 1 x 1088L sep10W

z olejami nie emulgującymi. W przypadku innych sprężarek lub innych olejów wydajność zmniejsza się.

 

Wyłącznik poziomu
Typ: NS

 

w
od

ne
j 

 
 

sep3W 
sep6W 
sep8W 
sep10W 

. W przypadku innych sprężarek lub innych olejów wydajność zmniejsza się. 

Wyłącznik poziomu 
Typ: NS-10 



 

Miejsce pracy: Czyste, o dodatniej 
nie wystawione na działanie promieni słonecznych

 
Wlot kondensatu:  Kondensat może 
 
Przyłącza: druko
Wlot kondensatu 3 x ½’’
Wylot wody 1 x 1’’
 
Uruchomienie:   

drukosep 1-2 Zdjąć 
wodą
wypływać woda. 
ponownie pokrywę i filtr powietrza wylotowego!
gotowe do pracy.

drukosep 3-10 Odkręcić górną część obudowy
separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego zaczyna wypływać 
woda.
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

 

Wydajność: W zależności od typu sprężarki i stosowanych gatunków leju; patrz 
również

 
Praca: W prz

Odseparowany olej zbiera się w zintegrowanym filtrze
adsorbowany) 

 
Oczyszczony kondensat:  Oczyszczony

bezpośrednio do kanalizacji. 
spadkiem i 
zmniejszać 
mm)!

 
Kontrola:  Regularna kontrola wody opuszczającej separator

odpowiednim czasie są warunkiem koniecznym właściwej pracy
- Patrz również książka kontroli i przeglądów 

 
Filtracja: Stosować wyłączn

 Inne filtry nie posiadają
wymaga oddzielne
dopuszczenia należy 

 
  

zyste, o dodatniej temperaturze, płaska, pozioma powierzchnia

nie wystawione na działanie promieni słonecznych 

Kondensat może być doprowadzany pod ciśnieniem jak i bez ciśnienia.

drukosep 1-3 drukosep 6-10 

3 x ½’’ 4 x ½’’  
1 x 1’’ 1 x 1’’ 

Zdjąć pokrywę i filtr powietrza wylotowego. Napełnić urządzenie czystą 
wodą - separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego zaczyna 
wypływać woda. Wcisnąć filtr w dół! Dopływ musi być 
ponownie pokrywę i filtr powietrza wylotowego! Urządzenie jest teraz 
gotowe do pracy. 
Odkręcić górną część obudowy. Napełnić urządzenie czystą wodą 
separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego zaczyna wypływać 
woda. Dopływ musi być drożny! Złożyć ponownie górną część obudowy
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 

W zależności od typu sprężarki i stosowanych gatunków leju; patrz 
również „Dane techniczne” i „Informacje techniczne” (strona 5).

W przypadku separatora drukosep nie ma oddzielnego odpływu oleju. 
Odseparowany olej zbiera się w zintegrowanym filtrze
adsorbowany) i jest utylizowany razem z nim. (Kod odpadów nr 150202)

Oczyszczony kondensat opuszczający separator można odprowadzać 
bezpośrednio do kanalizacji. Przewód oprowadzający należy ułożyć ze 
spadkiem i w sposób uniemożliwiający cofanie się kondensatu. Nie 
zmniejszać (nie redukować) średnicy króćca wylotowego wody (R1’’ 
mm)! 

Regularna kontrola wody opuszczającej separator i wymiana filtrów w 
odpowiednim czasie są warunkiem koniecznym właściwej pracy

Patrz również książka kontroli i przeglądów -  

Stosować wyłącznie oryginalne filtry! 

Inne filtry nie posiadają odpowiedniego dopuszczenia 
wymaga oddzielnej zgody właściwego urzędu lub w ramach uzupełnienia 
dopuszczenia należy udowodnić ich przydatność. 

 

płaska, pozioma powierzchnia, miejsce 

jak i bez ciśnienia. 

pokrywę i filtr powietrza wylotowego. Napełnić urządzenie czystą 
separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego zaczyna 

usi być drożny! Złożyć 
Urządzenie jest teraz 

Napełnić urządzenie czystą wodą -  
separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego zaczyna wypływać 

górną część obudowy! 

W zależności od typu sprężarki i stosowanych gatunków leju; patrz 
„Dane techniczne” i „Informacje techniczne” (strona 5). 

nie ma oddzielnego odpływu oleju. 
Odseparowany olej zbiera się w zintegrowanym filtrze (gdzie jest 

od odpadów nr 150202) 

kondensat opuszczający separator można odprowadzać 
Przewód oprowadzający należy ułożyć ze 

w sposób uniemożliwiający cofanie się kondensatu. Nie 
króćca wylotowego wody (R1’’ – 25 

i wymiana filtrów w 
odpowiednim czasie są warunkiem koniecznym właściwej pracy 

odpowiedniego dopuszczenia i ich zastosowanie 
lub w ramach uzupełnienia 



 

Wymiana filtra: Zdjąć górną część obudowy 
(druko
separatora. 

 
Wskazówka: W separatorach

W separator
drugim.
 
Wyczyś
napełnić wodą 
zaczyna wypływać woda
Urządzenie jest teraz gotowe do 
 
Filtr z węglem aktywnym w komorze odpowietrzającej
można wymienić
 

Wskazówka: Zaleca się 
zamontowaniem go w separatorze
powietrze zgromadzone w kapilarach węgla aktywnego, co sprawia, że 
jest on

 
Filtry wymienne: druko

 
Filtr główny sep1W/L

 Filtr powietrza 
wylotowego 

 
Kontrola kondensatu: (patrz również książka kontroli i przeglądów)
 

Za pomocą zaworu testowego można pobrać próbkę wody. Woda 
powinna być czysta i przejrzysta. Jeśli woda jest mętna, należy 
filtry. 
 

Wskazówka: Po uruchomieniu
filtrów

 co tydzień pobór próbki z zaworu testowego
- kontrola optyczna (patrz książka przeglądów i kontroli)
- kontrola za pomocą 

 co pół roku - w razie potrzeby wymiana filtrów
 co rok - wymiana filtrów (

- analiza wody wylotowej przez laboratorium
 
Mogą Państwo również zlecić 
kątem z
wyspecjalizowane laboratoria. 

djąć górną część obudowy (drukosep 3-10) lub pokrywę z matą filtracyjną 
(drukosep 1,2) i ostrożnie wyciągnąć zintegrowany filtr z komory 
separatora.  

W separatorach drukosep 1-8 znajduje się jeden filtr.  
W separatorze drukosep 10 znajdują się dwa filtry, umieszczone 
drugim. 

Wyczyścić komorę separatora i dopływ, włożyć nowy filtr. 
napełnić wodą - separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego 
zaczyna wypływać woda. Wcisnąć filtr w dół i zamknąć separator. 
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.  

Filtr z węglem aktywnym w komorze odpowietrzającej
można wymienić po ściągnięciu pokrywy.  

Zaleca się włożenie nowego filtra na kilka godzin do czystej wody
zamontowaniem go w separatorze. Dzięki namoczeniu z filt
powietrze zgromadzone w kapilarach węgla aktywnego, co sprawia, że 
jest on od razu całkowicie aktywny!   

drukosep 1 drukosep 2 drukosep 3 drukosep 6 

ep1W/L sep2W/L sep3W sep6W 

w zestawie 1088L 1088L 

(patrz również książka kontroli i przeglądów) 

Za pomocą zaworu testowego można pobrać próbkę wody. Woda 
powinna być czysta i przejrzysta. Jeśli woda jest mętna, należy 

 

Po uruchomieniu zalecamy następujące terminy kontroli i wymiany 
filtrów: 

obór próbki z zaworu testowego 
kontrola optyczna (patrz książka przeglądów i kontroli)
kontrola za pomocą testera (patrz książka przeglądów i kontroli)

razie potrzeby wymiana filtrów 
wymiana filtrów (min. 1 raz w roku, w razie potrzeby częściej)
analiza wody wylotowej przez laboratorium 

Mogą Państwo również zlecić analizę wody wylotowej z separatora pod 
kątem zawartości resztkowej oleju. Analizy takie wykonują 
wyspecjalizowane laboratoria.  

) lub pokrywę z matą filtracyjną 
i ostrożnie wyciągnąć zintegrowany filtr z komory 

 
, umieszczone jeden nad 

cić komorę separatora i dopływ, włożyć nowy filtr. Komorę filtra 
separator jest napełniony, gdy z przyłącza wylotowego 

. Wcisnąć filtr w dół i zamknąć separator. 

Filtr z węglem aktywnym w komorze odpowietrzającej (drukosep 3-10) 

na kilka godzin do czystej wody przed 
namoczeniu z filtra ucieka 

powietrze zgromadzone w kapilarach węgla aktywnego, co sprawia, że 

 drukosep 8 drukosep 10 

sep8W sep10W 

1088L 1088L 

Za pomocą zaworu testowego można pobrać próbkę wody. Woda 
powinna być czysta i przejrzysta. Jeśli woda jest mętna, należy wymienić 

zalecamy następujące terminy kontroli i wymiany 

kontrola optyczna (patrz książka przeglądów i kontroli) 
ów i kontroli) 

min. 1 raz w roku, w razie potrzeby częściej) 

wody wylotowej z separatora pod 
Analizy takie wykonują 



 

 
W celu wykonania takiej analizy do laboratorium należy dostarczyć ok. 1 l 
wody w 
 
Nasza firma również wykonuje takie badania odpłatnie. W celu otrzymania 
wyczerpującej analizy konieczne są następujące informacje:
 
- próbka wody 1 l w 
- informacje o stosowanym oleju sprężarkowym
- informacje o wielkości sprężarki i jej obciążeniu

separatora druko
 

Utylizacja: Zabrudzone
należy skontaktować się z najbliższą firmą zajmującą się utylizacją 
odpadów.

 
Kod odpadu: zaolejone filtry: 150202

 
Załącznik: Książka kontroli i przeglądów
 
 

W celu wykonania takiej analizy do laboratorium należy dostarczyć ok. 1 l 
wody w szklanej butelce. 

Nasza firma również wykonuje takie badania odpłatnie. W celu otrzymania 
wyczerpującej analizy konieczne są następujące informacje:

próbka wody 1 l w szklanej butelce 
informacje o stosowanym oleju sprężarkowym 
informacje o wielkości sprężarki i jej obciążeniu oraz typ używanego 
separatora drukosep 

Zabrudzone filtry należy utylizować zgodnie z przepisami!
należy skontaktować się z najbliższą firmą zajmującą się utylizacją 
odpadów. 

zaolejone filtry: 150202 

Książka kontroli i przeglądów 

W celu wykonania takiej analizy do laboratorium należy dostarczyć ok. 1 l 

Nasza firma również wykonuje takie badania odpłatnie. W celu otrzymania 
wyczerpującej analizy konieczne są następujące informacje: 

oraz typ używanego 

filtry należy utylizować zgodnie z przepisami! W tym celu 
należy skontaktować się z najbliższą firmą zajmującą się utylizacją 



 

Wydajność separatora wody i oleju drukosep 1 – 10 
w m3/min w odniesieniu do wydajności sprężarki 

 

Typ 

sprężarki 
Sprężarka śrubowa 

Sprężarka rotacyjna 

(olejowa) 

Sprężarka tłokowa 

(1- i 2-stopniowa) 

drukosep 1 2 3 6 8 10 1 2 3 6 8 10 1 2 3 6 8 10 
Oleje nie 
emulgujące 

1,8 2,5 3,5 6 10 12 1,8 2,5 3,5 6  10 12 0,8 1,2 1,8 3 5 6 

 

 

Uwagi:  1) Podane wydajności są wartościami maksymalnymi i nie wolno ich przekraczać! 

2) Wydajność danego separatora spada, gdy sprężarka pracuje w niekorzystnych warunkach (np. w ciepłym i  zakurzonym otoczeniu) 

3) Gazy obce w powietrzu zasysanym przez sprężarkę (np. gazy z kąpieli technicznych, wytrawiania, czy też spaliny silników, opary substancji 
chemicznych) zmieniają właściwości oleju sprężarkowego i pogarszają separację. 

4) Ogrzewanie separatora zwiększa skuteczność separacji! Ponadto umożliwia posadowienie na wolnym powietrzu. (uwaga: tylko drukosep 
6-10) 

 



 

 

Informacje techniczne o separatorze wody i oleju

Podczas doboru i użytkowania separatora pojawiają się czasami problemy, które wymagają 
szczegółowej wiedzy. Poniżej znajduje się kilka informacji i zasad, których należy przestrzegać.

Wpływ rodzaju oleju sprężarkowego na skuteczność separacji:

W przeszłości wybierano i stosowano oleje sprężarkowe uwzględniając tylko pracę sprężarki. 
Problem utylizacji kondensatu odgrywał mniejszą rolę lub był całkowicie lekceważony. Z tego powodu 
dzisiaj stosowanych jest wiele olejów sprężarkowych
częściowo trwałe emulsje. Kondensat zawierający taki olej jest mleczny w odcieniu i nawet po 
dłuższym czasie pozostaje mętny i mleczny.

Nawet kondensaty o takiej strukturze można oczy
separatora drukosep. Są to jednak
biorą pod uwagę skuteczność i ekonomiczność danego rozwiązania. 
prosimy o kontakt – korzystając z naszego
satysfakcjonujące rozwiązanie.

Ważna informacja: 

W celu uniknięcia tworzenia się emulsji z kondensatu należy zastosować nie emulgujący olej 
sprężarkowy. Oleje takiej jakości są obecnie oferowane przez wszystkich producent
doboru odpowiedniego oleju należy skontaktować się z dostawcą sprę

Nie emulgujący kondensat ze sprężarki może zostać odolejony przez 
separator druko

 

Jaka jest żywotność zintegrowanego filtra

Żywotność zintegrowanego filtra jest uzależniona od wielu czynników takich jak rodzaj sprężarki, 
gatunek oleju, ilość kondensatu, temperatura kondensatu itp. i nie można jej wcześniej określić 
dokładnie dla każdego przypadku. Zalecam
kontroli.  

 
Ilość kondensatu – zawartość resztkowa oleju 

Podczas sprężania powietrza zawsze powstaje kondensat (mieszanina wody i oleju). Ilość kondensatu 
jest w głównej mierze uzależniona

10 l ale równie dobrze 10

Kondensat ze sprężarek olejowych zawiera do 

Zgodnie z §7a Ustawy o gospodarce wodnej

zgodnie z aktualnym stanem techniki, o ile ma on trafić do 

Informacje techniczne o separatorze wody i oleju: drukosep 

Podczas doboru i użytkowania separatora pojawiają się czasami problemy, które wymagają 
Poniżej znajduje się kilka informacji i zasad, których należy przestrzegać.

oleju sprężarkowego na skuteczność separacji: 

wybierano i stosowano oleje sprężarkowe uwzględniając tylko pracę sprężarki. 
Problem utylizacji kondensatu odgrywał mniejszą rolę lub był całkowicie lekceważony. Z tego powodu 

jest wiele olejów sprężarkowych silnie emulgujących z wodą i tworzących 
Kondensat zawierający taki olej jest mleczny w odcieniu i nawet po 

dłuższym czasie pozostaje mętny i mleczny. 

Nawet kondensaty o takiej strukturze można oczyścić w zadowalający sposób za pomocą 
. Są to jednak przypadki specjalne, które należy traktować indywidualnie 

biorą pod uwagę skuteczność i ekonomiczność danego rozwiązania. W przypadku problemów 
korzystając z naszego doświadczenia na pewno znajdziemy 

satysfakcjonujące rozwiązanie. 

W celu uniknięcia tworzenia się emulsji z kondensatu należy zastosować nie emulgujący olej 
sprężarkowy. Oleje takiej jakości są obecnie oferowane przez wszystkich producent
doboru odpowiedniego oleju należy skontaktować się z dostawcą sprężarki lub z naszą firmą.

Nie emulgujący kondensat ze sprężarki może zostać odolejony przez 
eparator drukosep ekonomicznie, z podaną wydajnością.  

zintegrowanego filtra? 

Żywotność zintegrowanego filtra jest uzależniona od wielu czynników takich jak rodzaj sprężarki, 
gatunek oleju, ilość kondensatu, temperatura kondensatu itp. i nie można jej wcześniej określić 

dla każdego przypadku. Zalecamy regularną kontrolę wody wylotowej 

zawartość resztkowa oleju – przepisy prawne 

Podczas sprężania powietrza zawsze powstaje kondensat (mieszanina wody i oleju). Ilość kondensatu 
uzależniona od wielkości i czasu pracy sprężarki i może wynosić

10 l ale równie dobrze 10 000 l na miesiąc 

Kondensat ze sprężarek olejowych zawiera do 2000 mg oleju na litr. 

7a Ustawy o gospodarce wodnej (dotyczy terenu Niemiec) kondensat należy
zgodnie z aktualnym stanem techniki, o ile ma on trafić do publicznej kanalizacji. 

Podczas doboru i użytkowania separatora pojawiają się czasami problemy, które wymagają 
Poniżej znajduje się kilka informacji i zasad, których należy przestrzegać. 

wybierano i stosowano oleje sprężarkowe uwzględniając tylko pracę sprężarki. 
Problem utylizacji kondensatu odgrywał mniejszą rolę lub był całkowicie lekceważony. Z tego powodu 

silnie emulgujących z wodą i tworzących 
Kondensat zawierający taki olej jest mleczny w odcieniu i nawet po 

ścić w zadowalający sposób za pomocą 
przypadki specjalne, które należy traktować indywidualnie 

W przypadku problemów 
znajdziemy 

W celu uniknięcia tworzenia się emulsji z kondensatu należy zastosować nie emulgujący olej 
sprężarkowy. Oleje takiej jakości są obecnie oferowane przez wszystkich producentów oleju. W celu 

żarki lub z naszą firmą. 

Nie emulgujący kondensat ze sprężarki może zostać odolejony przez 

Żywotność zintegrowanego filtra jest uzależniona od wielu czynników takich jak rodzaj sprężarki, 
gatunek oleju, ilość kondensatu, temperatura kondensatu itp. i nie można jej wcześniej określić 

y regularną kontrolę wody wylotowej – patrz książka 

Podczas sprężania powietrza zawsze powstaje kondensat (mieszanina wody i oleju). Ilość kondensatu 
od wielkości i czasu pracy sprężarki i może wynosić 

(dotyczy terenu Niemiec) kondensat należy oczyścić 
 



 

Nie oczyszczony kondensat należy gromadzić i utylizować (należy zachować dowód przekazania 
kondensatu firmie utylizacyjnej).

Separator drukosep usuwa niezawodnie 
serwisowany zgodnie z instrukcją obsługi 
prawnych.  

  

eży gromadzić i utylizować (należy zachować dowód przekazania 
kondensatu firmie utylizacyjnej). 

usuwa niezawodnie olej z powstającego kondensatu i  - o ile jest on użytkowany i 
serwisowany zgodnie z instrukcją obsługi – pozwala niskim kosztem na spełnienie wymogów 

 

eży gromadzić i utylizować (należy zachować dowód przekazania 

o ile jest on użytkowany i 
kosztem na spełnienie wymogów 



 

Załącznik: Książka kontroli i przeglądów

Informacje ogólne: 

Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie kontrole i prace serwisowe przy separatorach wody i oleju 
należy odnotowywać. 
Książka kontroli i przeglądów serwisowych musi być dostępna 
urzędu. 

Po pierwszym uruchomieniu wyszczególnione poniżej kontrol

odstępach czasu (np. 1 raz w tygodniu).

wymiany filtra itp.) dla danego zastosowania separatora.

 

Optyczna kontrola oczyszczonego

1) Za pomocą zaworu testowego napełnić do połowy słoiczek testowy.
2) Zamknąć słoiczek testowy i po odwróceniu zakrętką w dół

a) Porównać próbkę kondensatu z matową częścią słoiczka kontrolnego
b) Jeśli kondensat jest równie lub bardziej 
wymienić filtr z węglem aktywnym (patrz instrukcja obsługi).

3) Wynik kontroli i wykonane prace serwisowe należy o
stronach. 

 

Kontrola kondensatu za pomocą 

1)  Papierek testowy zanurzyć w próbce kondensatu i kilka razy
2)  Strząsnąć z papierka krople wody.
3)  Sprawdzić zmianę zabarwienia paska testowego: olej w kondensacie zabarwia 

na kolor ciemnoniebieski. 

a)  brak przebarwienia lub mała ilość niebieskich punktów na pasku testowym: zawartość 
resztkowa oleju poniżej 1-

b) niewielkie przebarwienie na niebiesko: zawartość
c) mocne przebarwienie na niebiesko: zawartość  resztkowa oleju powyżej 20 mg/ litr kondensatu

4)  Wynik testu zanotować w poniższej tabeli.
 

Ocena pomiaru za pomocą papierka testowego:

Udowodnienie występowania oleju w wodzie
drobne kropelki oleju (dyspersja)
podstawie analizy chemicznej. Z tego względu
być jedynie wskazówką serwisową dla uż
jego wykonania, dlatego też kontrole powinna wykonywać
osoba. 
 

Papier do testu na zawartość oleju reaguje tylko na nie emulgujące oleje w wodzie. W 

przypadku emulsji nie występuje żadna reakcja (przebarwienie)

Książka kontroli i przeglądów serwisowych 

rawnymi wszystkie kontrole i prace serwisowe przy separatorach wody i oleju 

Książka kontroli i przeglądów serwisowych musi być dostępna do wglądu na żądanie odpowiedniego 

wyszczególnione poniżej kontrole należy wykonywać w krótkich 

odstępach czasu (np. 1 raz w tygodniu). W jaki sposób można ustalić okres międzyserwisowy (okres 

wymiany filtra itp.) dla danego zastosowania separatora. 

oczyszczonego kondensatu: 

testowego napełnić do połowy słoiczek testowy. 
i po odwróceniu zakrętką w dół skierować go w stronę źródła światła.

a) Porównać próbkę kondensatu z matową częścią słoiczka kontrolnego 
b) Jeśli kondensat jest równie lub bardziej mętny niż matowa część słoiczka kontrolnego, należy 
wymienić filtr z węglem aktywnym (patrz instrukcja obsługi). 

3) Wynik kontroli i wykonane prace serwisowe należy odnotować w tabeli znajdującej 

Kontrola kondensatu za pomocą papierka testowego: 

Papierek testowy zanurzyć w próbce kondensatu i kilka razy poruszyć tam i z powrotem
krople wody. 

Sprawdzić zmianę zabarwienia paska testowego: olej w kondensacie zabarwia 

brak przebarwienia lub mała ilość niebieskich punktów na pasku testowym: zawartość 
-5 mg/ litr kondensatu 

rwienie na niebiesko: zawartość resztkowa oleju ok. 5-20
zebarwienie na niebiesko: zawartość  resztkowa oleju powyżej 20 mg/ litr kondensatu

Wynik testu zanotować w poniższej tabeli. 

Ocena pomiaru za pomocą papierka testowego: 

Udowodnienie występowania oleju w wodzie z absolutną pewnością, szczególnie jeśli chodzi 
oleju (dyspersja) mierzone w miligramach na litr wody, jest możliwe jedynie na 

Z tego względu wynik kontroli za pomocą papierka testowego może 
serwisową dla użytkownika separatora. Wynik testu zależy również 

jego wykonania, dlatego też kontrole powinna wykonywać w miarę możliwości zawsze

Papier do testu na zawartość oleju reaguje tylko na nie emulgujące oleje w wodzie. W 

emulsji nie występuje żadna reakcja (przebarwienie)

rawnymi wszystkie kontrole i prace serwisowe przy separatorach wody i oleju 

na żądanie odpowiedniego 

e należy wykonywać w krótkich 

sposób można ustalić okres międzyserwisowy (okres 

skierować go w stronę źródła światła. 

mętny niż matowa część słoiczka kontrolnego, należy 

dnotować w tabeli znajdującej na następnych 

poruszyć tam i z powrotem. 

Sprawdzić zmianę zabarwienia paska testowego: olej w kondensacie zabarwia papierek testowy 

brak przebarwienia lub mała ilość niebieskich punktów na pasku testowym: zawartość 

20 mg/ litr kondensatu 
zebarwienie na niebiesko: zawartość  resztkowa oleju powyżej 20 mg/ litr kondensatu 

, szczególnie jeśli chodzi o 
jest możliwe jedynie na 

wynik kontroli za pomocą papierka testowego może 
Wynik testu zależy również od formy 

w miarę możliwości zawsze  ta sama 

Papier do testu na zawartość oleju reaguje tylko na nie emulgujące oleje w wodzie. W 

emulsji nie występuje żadna reakcja (przebarwienie). 



 

W celu uzupełnienia wyników powyższych kontroli w razie potrzeby (1
powinno się wykonać analizę chemiczną. Taką analizę można wykonać odpłatnie w 
odpowiednim laboratorium lub w naszej fir
w szklanej butelce (nie w plastikowej!).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pobór próbki 

 

 

W celu uzupełnienia wyników powyższych kontroli w razie potrzeby (1-2 razy do roku)
powinno się wykonać analizę chemiczną. Taką analizę można wykonać odpłatnie w 
odpowiednim laboratorium lub w naszej firmie. Do analizy konieczny jest 1 litr kondensatu

(nie w plastikowej!). 

Kontrola optyczna Kontrola za pomoc

 

2 razy do roku) 
powinno się wykonać analizę chemiczną. Taką analizę można wykonać odpłatnie w 

kondensatu 

Kontrola za pomocą testera 

 



 

Kontrole i prace serwisowe (w zalezności od potrzeb 1-4 razy w miesiącu) 

Data Nazwisko 

Kontrola oczyszczonego kondnesatu Wykonane prace serwisowe 

Kontrola optyczna Odbarwienie paska testowego filtr z węglem aktywnym 

przejrzysty mętny brak małe duże 
po stronie wodnej po stronie powietrznej 

kontrola wymiana kontrola wymiana 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Chemiczna analiza kondensatu na wylocie z separatora 

Jeśli wyniki powyższych kontroli nie dają jednoznaczego rezultatu, zalecane jest wykonanie analizy chemicznej. 
Wyniki badań należy umieścić w poniższej tabeli. 

1. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 

2. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 



 

Kontrole i prace serwisowe (w zalezności od potrzeb 1-4 razy w miesiącu) 

Data Nazwisko 

Kontrola oczyszczonego kondnesatu Wykonane prace serwisowe 

Kontrola optyczna Odbarwienie paska testowego filtr z węglem aktywnym 

przejrzysty mętny brak małe duże 
po stronie wodnej po stronie powietrznej 

kontrola wymiana kontrola wymiana 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Chemiczna analiza kondensatu na wylocie z separatora 

Jeśli wyniki powyższych kontroli nie dają jednoznaczego rezultatu, zalecane jest wykonanie analizy chemicznej. 
Wyniki badań należy umieścić w poniższej tabeli. 

1. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 

2. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 



 

Kontrole i prace serwisowe (w zalezności od potrzeb 1-4 razy w miesiącu) 

Data Nazwisko 

Kontrola oczyszczonego kondnesatu Wykonane prace serwisowe 

Kontrola optyczna Odbarwienie paska testowego filtr z węglem aktywnym 

przejrzysty mętny brak małe duże 
po stronie wodnej po stronie powietrznej 

kontrola wymiana kontrola wymiana 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Chemiczna analiza kondensatu na wylocie z separatora 

Jeśli wyniki powyższych kontroli nie dają jednoznaczego rezultatu, zalecane jest wykonanie analizy chemicznej. 
Wyniki badań należy umieścić w poniższej tabeli. 

1. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 

2. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 



 

Kontrole i prace serwisowe (w zalezności od potrzeb 1-4 razy w miesiącu) 

Data Nazwisko 

Kontrola oczyszczonego kondnesatu Wykonane prace serwisowe 

Kontrola optyczna Odbarwienie paska testowego filtr z węglem aktywnym 

przejrzysty mętny brak małe duże 
po stronie wodnej po stronie powietrznej 

kontrola wymiana kontrola wymiana 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Chemiczna analiza kondensatu na wylocie z separatora 

Jeśli wyniki powyższych kontroli nie dają jednoznaczego rezultatu, zalecane jest wykonanie analizy chemicznej. 
Wyniki badań należy umieścić w poniższej tabeli. 

1. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 

2. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 



 

Kontrole i prace serwisowe (w zalezności od potrzeb 1-4 razy w miesiącu) 

Data Nazwisko 

Kontrola oczyszczonego kondnesatu Wykonane prace serwisowe 

Kontrola optyczna Odbarwienie paska testowego filtr z węglem aktywnym 

przejrzysty mętny brak małe duże 
po stronie wodnej po stronie powietrznej 

kontrola wymiana kontrola wymiana 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Chemiczna analiza kondensatu na wylocie z separatora 

Jeśli wyniki powyższych kontroli nie dają jednoznaczego rezultatu, zalecane jest wykonanie analizy chemicznej. 
Wyniki badań należy umieścić w poniższej tabeli. 

1. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 

2. Próbka:  Data: ________________  Wynik analizy: ____________________________ mg oleju/ litr kondensatu 


