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FILTERREGELAAR/DRUKREGELAAR
Druk instellen:

1. Trek het handwiel (a) omhoog, zodat de veiligheids-
vergrendeling loskomt.

2. Door het handwiel te draaien, kunt u de vereiste 
druk instellen*

3. Druk het handwiel (a) weer omlaag om te vergrendelen**

*Let op de draairichting! 
Het veiligheidsoog (b) moet voor het instellen van de druk ingedrukt zijn. Er mag niet 
verder dan de aanslag worden gedraaid, anders raakt de eenheid beschadigd.

**In deze stand mag niet worden gedraaid! 
Het handwiel kan anders beschadigd raken.

FILTERREGELAAR
Reservoir/filterelement vervangen:

• Trek de ontgrendeling (1) omlaag. Draai vervolgens 
het reservoir (2) rechtsom en trek het weg*

• Maak de zekering (3) los. U kunt nu het filterelement 
verwijderen/vervangen**

• Schuif het reservoir (2) weer terug en draai het  
linksom tot de vergrendeling weer vast zit. Bij de juiste 
vergrendeling is een ‘vergrendelingsgeluid’ hoorbaar.

*Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel 
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of 
vervangen. 

**Gebruik uitsluitend de door ons geleverde filterelementen. 
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OLIENEVELAAR
Handmatig (1) en automatisch (2) vullen:

• (1) Trek de ontgrendeling omlaag. Draai vervolgens het  
reservoir (a) rechtsom en trek het weg*

• Vul het reservoir tot aan de markering (b)**

• Schuif het reservoir (a) weer terug en draai het linksom tot de 
vergrendeling weer vast zit. Bij de juiste vergrendeling is een 
‘vergrendelingsgeluid’ hoorbaar.

• (2) Sluit de olieslang (a) aan op het oliereservoir en dompel 
hem in de geschikte olie***

• Druk op de olieaanzuigknop (c) tot de max. markering (b) voor het oliepeil 
wordt bereikt.

*Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel 
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of 
vervangen. 

**Aanbevolen olie: 
CL32 conform DIN 51517- ISO VG 32 
Viscositeit: ca. 68 mm₂/s bij 40 °C.

***Voor het automatisch vullen moet de eenheid onder druk staan
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Half- (1) en volautomatisch (2) aftappen van condensaat

• (1) Controleer regelmatig het vulniveau van het  
condensaatreservoir*

• Bij het bereiken van de max. waarde moet het condensaat 
handmatig worden afgetapt**

• (2) NO “normaal open” De condensaataftap opent bij een 
ingangsdruk p1 < 1,5 bar en sluit bij > 1,5 bar. Als de  
vlotter zijn max. stand bereikt, wordt het ventiel automa-
tisch geleegd en sluit het weer bij de min. stand

• NC “normaal gesloten” Het ventiel opent de condensaataftap automatisch 
en onafhankelijk van de bedrijfsdruk. Dit wordt uitsluitend bepaald door 
de ingebouwde vlotter.

*Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel 
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of 
vervangen. 

**De halfautomatische condensaataftap opent bij een ingangsdruk p1 van <1,5 bar. 


