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O L J E AV S K I L J A R E
S E R I E  M

Oljeavskiljaren monteras ovanför vätskebehållaren, företrädesvis på den motsatta sidan av 
vätskeinloppet. Mini-Skimmer kan fästas på toppen av tanken med en stålstång som leds 
genom aluminiumhållaren eller fastklämd vid sidan av tanken med ett vinkeljärn.
Basplattan av drivenheten måste vara minst 40 mm ovanför toppen av tanken.

Den cylindriska vikten vid den nedre änden av bandet bör vara helt nedsänkt i vätskan, 
men får inte bottna.

Oljans returrör måste sättas över dränerings vinkeln och tömmas i en separat behållare.

Motorn arbetar med en låg spänning på 24 V. 
Enheten är ansluten till en strömkälla på 230 eller 120 volt.

Timern (valbar) ska ställas in så att apparaten kör när maskinen är i vila. Bäst resultat upp-
nås när enheten endast används 10 – 20 minuter per timme (3 – 4 gånger under natten). 
Detta tillåter oljefilmen att stänga igen, vilket gör det lättare för oljeavskiljaren att avlägsna 
oljan. För att ställa in klockan, dra plastmarkörerna utåt.

Varning: Bandet måste torkas av över avrinningsrännan.

Byte av band är mycket enkelt. Lossa endast den yttre skruven på drivrullen (Modell M100, 
M200) med insexnyckel. Stödaxeln på sidoväggen kan sedan avlägsnas. Bandet är nu 
borttaget mellan drivrullen och sidoväggen och det nya bandet kan nu monteras.

Eftersom bandet absorberar oljan när den är nedsänkt, är det mycket viktigt att se till att 
den sida som är nedsänkt är vänd mot insidan av behållaren (större yta) och inte mot väg-
gen. Därmed sugs oljan från den större ytan mot bandet.

Varning: Flytta inte skivan bakåt, eftersom detta kommer skada kuggarna i växelmotorn.

Enheten får ej tappas.
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