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DŮLEŽITÉ Informace: 

 toto zařízení pracuje bezpečně a spolehlivě pokud kvalifikovaní, zkušení a vyškolení operátoři řídí 
instalaci, provoz a údržbu postupy popsanými v této příručce. Pokud se nebudete řídit návody a 
informacemi, budete zodpovědní za následky a můžete  i zneplatnit záruku. Freddy Products Ltd 
nepřijímá žádnou odpovědnost za nepovolené úpravy Freddy dodávaného  zařízení. Tato příručka  věnuje 
zvláštní pozornost bezpečnosti a ochrany zdraví. Odpovídající bezpečnostní ikony jsou používány a 
varovných zpráv jsou uvedeny, kde je třeba přijmout zvláštní opatření vzhledem k charakteru zařízení 
nebo produktu. Zvláštní pozornost by měla být směřována  do sekce 2-bezpečnost, kde jsou shrnuty 
všechny takové zprávy.. Vyhrazujeme si právo měnit modely a specifikace bez předchozího upozornění.  
Tato příručka je k datu tisku. 
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1 Představení
Více než 50 let Freddy pomáhá snížit 
zdravotní a bezpečnostní problémy v 
strojních dílen. Chladicí kapaliny je 
důležitou součástí procesu obrábění, ale 
pokud je nakládáno správně, může 
způsobit zdravotní problémy pro operátory 
a snížení efektivity obrábění. 

Odlučovač úkapového oleje Freddy je 
snadno-použitelný stroj, určený k 
odstranění cizích neemulgovaných olejů z 
chladicí kapaliny v řadě aplikací, včetně 
obráběcích jímek, komponentů mycích 
systémů a nádrží. 

1.1 O tomto manuálu 

V tomto manuálu jsou používány 
následující icony: 

 

Tento symbol se zobrazí, kdykoli 
existuje potenciální nebezpečí pro 
uživatele nebo zařízení. 

 

Tento symbol se zobrazí, kdykoli 
existuje potenciální biologické 
nebezpečí. Mějte na paměti látky 
používané v zařízení a potenciální 
rizika, jež představují pro uživatele. 

 

Tento symbol se zobrazí, kdykoli 
existuje potenciální nebezpečí 
chemické. Mějte na paměti látky 
používané v TOS. 

 

Tento symbol ukazuje, kde je třeba 
provést zvláštní péčí, aby byla 
zajistěno správné a efektivní  
fungování. 

Pozn: Poznámky poskytují další 
informace o TOS. 

Tip: Dává využitelné tipy. 
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1.2 EC Prohlášení o shodě 
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2 Bezpečnost

 

Vždy dávejte pozor při používání Odlučovač úkapového oleje a buďte si vědomi svého 
okolí. Vždy postupujte podle pokynů v této příručce a respektujete jakékoli varování. 

 
V případě požáru Používejte protipožární zařízení vhodné pro elektrické spotřebiče. 

2.1 Varování 

 

Nezvedejte Odlučovač úkapového oleje  jeřábem. Přesuňte Odlučovač úkapového 
oleje, jak je popsáno v section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Udržujte jímky bez všech nečistot, včetně kalů a pokut. Tyto kovové částice bude vést 
ke zvýšenému opotřebení a snížit kvalitu dokončit na masivní produktu. 

 

Nepoužívejte TOS k vysání následujícího: 

 Kyselin 
 zásad 
 tekutin horkých vice než 40°C 
 tekutin s nízkým bodem vzplanutí 
 Kapalin, které  pění a nebo obsahují čistící prostředky 

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na Biko zástupce Freddy Products Ltd. 

 

Nepoužívejte TOS v oblastech, kde je: 

 Nebezpečí požáru nebo výbuchu  
 Žíravina v atmosféře 
 Vysoká koncentrace  prachu 

 

Vytvořte plán pro pravidelný úklid a čištění . Ujistěte se, zda je prováděn v rámci 
zadané doby. To by mělo zahrnovat: 

 Řešení úniků okamžitě 
 Čištění jímek, pravidelně a plně  
 Odstraňování tekutin bezpečně a správně  

 

 

Operátoři by měli být vyškoleni v: 

 Správném využití TOS  
 Dodržování příslušných místních provozní postupů  

 Požadavcích na BOZP. 

 

Používejte správné osobní ochranné prostředky (OOP) pro všechny aplikace, včetně 
ochranných rukavic a ochrany očí dle příslušné bezpečnostní normy.. 
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Hladiny akustického hluku Odlučovač úkapového oleje v provozu jsou 85dB. 

Doporučujeme ochranu uší použít během rozsáhlého využívání Superminor. 

 

Zneužití zařízení může způsobit poranění. Nepoužívejte jej pro jiné účely než popsané 
v této příručce. 

2.2 Zbytková rizika 

Jako se všech strojů, Freddy TOS představuje řadu zbytkových rizik pro uživatele, technika 
údržby a další personál. Jsou uvedeny níže: 

 

Bakterie, které byly filtrovány z chladicí kapaliny by mohly představovat biologické 
nebezpečí. Používejte správné OOP, včetně ochranných rukavic a ochrany očí a 
dávejte pozor při kontaktu s použitými filtračními sáčky a všemi kapalinami. 

 

Toxické látky, jako jsou chladicí kapaliny mohou způsobit podráždění kůže a očí. 
Noste vhodné OOP a dodržujte sledování firemních agend za všech okolností. 

 

Ostré kusy kovu budou filtrovány z chladicí kapaliny. Buďte opatrní při 
vyprazdňování a čištění filtrů. 
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3 Popis
Odlučovač úkapového oleje TOS Freddy je 
navržen tak, aby odstranil cizí 
neemulgované oleje z povrchu chladicí 
kapaliny používané v různých aplikacích. 
Odlučovač úkapového oleje TOS běží 
nepřetržitě, oddělení  oleje z chladicí 

kapaliny nebo vody probíhá, zatímco je 
stále provozován                                           
Základním je  rychlá a účinná změna mezi 
stroji. Velké částice jsou odebrány z 
chladicí kapaliny před filtrem, který chrání 
čerpadlo a zabraňuje ucpání. 

3.1 Přehled provozu 

 

Figure 3-1: Jednoduchý funkční diagram

Nasávání je umístěno v jímce, která má být 
filtrována a je připojen k vtokové hadici 
Odlučovač úkapového oleje.  
Kontaminovaná chladicí emulze jde do 
Odlučovač úkapového oleje, předběžný 
filtr odstraní všechny částice a  velké 
nečistoty. Tekutina je poté přečerpána do 
horní části nádrže z kde prochází  přes 
filtračnímédia.  

 

Úkapový olej, který je odstraněn je přelit 
do nádoby odděleného sběru.  Vyčištěná 
kapalina je vrácena do obráběcí jímky 
prostřednictvím volitelné UV komory, kde 

ultrafialové záření se používá k řízení 
bakteriální úrovně.

Nádrž s filtračním médiem 
Držák 

Pre-filter 

Pumpa 

Vratné hadice 

Sací hadice (přívod) 

Vypouštění oleje 
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4 Základy 
Tato část popisuje základní techniky, které 
budete používat s Odlučovač úkapového oleje. 

 

Všechny elektrické verze Odlučovač 
úkapového oleje nebo stlačený 
vzduch verze vybavené filtry Ultra 
Violet, musí být uzemněny. 

4.1 Přesouvání Odlučovače úkapového oleje 

Odlučovač úkapového oleje lze snadno 
přesunout kamkoliv je zapotřebí. 

 

Dvě kolečka na konci rukojeti Odlučovač 
úkapového oleje jsou  otočná a mají brzdy toe-
push. Kolečka na druhém konci jsou také  
otočná aby řízení bylo jednodušší. 

 

Chcete-li přesunout Odlučovač úkapového 
oleje, uvolněte obě brzdy (section 4.2), a 
pomocí úchytu můžete tahat nebo tlačit 
Odlučovač oleje Tramp. 

 

Když jste připraveni použít Odlučovač oleje 
Tramp, platí obě brzdy (section 4.2). 

 

Figure 4-1: Freddy Tramp Oil Separator  

 

Dbejte při přesunu Odlučovač 
úkapového oleje. Váží přibližně 75 kg 
při prázdné a 150 kg, když se naplní. 
Ujistěte se, že jste schopni posunout 
Odlučovač oleje Tramp a získat pomoc 
v případě potřeby. 

 

4.2 Použití ventilů 

Všechny  ventily na Odlučovač úkapového oleje, 
například, vypouštěcí ventil, návrat tryska ventil 
a sací ventil, vše fungovat stejným způsobem 
jako: 

Otevřen Ventil je v souladu s hadicí. 

Zavřen Ventil je v pravém úhlu k hadici. 

 

 

Otočná 
kolečka s 
brzdou 

Otočná kolečka 

Rukojeť 
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Otevření ventilu,  tekutiny potečou, otočte 
ventil ve směru hodinových ručiček dokud to 
odpovídá hadice.   

Figure 4-2: Otevřený ventil 

Chcete-li zavřít ventil,  tekutina nebude 
přetékat, otočte ventil proti směru hodinových 
ručiček dokud není v pravém úhlu k hadici. 

 
Figure 4-3: Zavřený ventil 

4.3 Použití brzdy 

Brzdy jsou namontovány dvě otočná kolečka na 
konci hlavní nádrže Tramp Oil Separator.  

Brzdu, tlačte dolů malou páčku nad každé malé 
přední kolečko. 

Používat brzdy pro obě kolečka. 

 

 
Figure 4-4: Použití brzdy 

Uvolnit brzdy , zvedněte malou páčku nad 
každé malé přední kolečko. 

Uvolněte obě brzdy.  
Figure 4-5: Uvolnění brzd 

4.4 Změna předfiltru 

 

Pokaždé, když se používá, je nutné 
použít Pre-filtr v Odlučovač úkapového 
oleje. Pokud  není, stroj nebude 
fungovat efektivně, nebo může být 
poškozen, a záruka bude neplatná. 
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Bakterie, které byly filtrovány z 
chladicí kapaliny by mohly 
představovat biologické nebezpečí. 
Používejte správné OOP, včetně 
ochranných rukavic a ochrany očí a 
dávejte pozor při kontaktu s použitými 
filtračními sáčky a všemi kapalinami. 

 

Toxické látky, jako jsou chladicí 
kapaliny mohou způsobit podráždění 
kůže a očí. Noste vhodné OOP a 
dodržujte sledování firemních agend 
za všech okolností. 

 

Ostré kusy kovu budou filtrovány z 
chladicí kapaliny. Buďte opatrní při 
vyprazdňování a čištění filtrů. 

4.4.1 Odstranění vstupního  filtru 

Budete potřebovat klíč předfiltr k odstranění 
předfiltru.  

Ten je obvykle uložen vedle předfiltru, nebo na 
základně Odlučovač oleje Tramp. 

 

Figure 4-6: Předfiltr klíč 

Předfiltr klíč (1) ve směru hodinových ručiček 
povolte předfiltru. 

Podpořte Pre-filtr  jednou rukou a pokračujte v 
odšroubování předfiltru ručně z Odlučovač 
úkapového oleje. 

Odstraňte vstupní filtr a pečlivě ho umístěte do 
vhodné nádoby pro likvidaci. 

 

Figure 4-7: Odstranění pre-filtru 

 

Zkontrolujte, zda že máte obal 
předfiltru vzpřímený, když jej 
odeberete  z Odlučovač úkapového 
oleje,  bude plný tekutiny a může ji 
rozlít. 

 

Ujistěte se, že voda a olejnatý zbytek 
je zlikvidován v souladu s firemními 
postupy. Nedovolte, aby se dostal do  
normální kanalizace. 

 

 

1 
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4.4.2 Změna filtru 

Pro další část postupu ho umístěte na lehce 
omyvatelnou podložku, nebo rozložte na  savý 
papír. 

Vyjměte filtr z předfiltr a vyčistěte, pokud je to 
standardní 350 mikronů filtr (section 7.2.1), 
nebo se můžete zbavit filtru, pokud je filtr l 50 
nebo 100 mikronů. 

Vyčistěte předfiltr kontejner (section 7.2.1). 

 

Pokud používáte standardní 350 mikronů filtr, 
umístěte gumové podložky na každém konci 
filtru (1). 

Ujistěte se, že podložky sedí uvnitř výklenku na 
koncích filtru. 

Pozn: 100 mikronů filtr nebude používat 
pěnové podložky. 

 

Figure 4-8: Předfiltr pěnové podložky 

Vložte filtr do čiré nádoby tak, aby se vešel na 
lokátoru v dolní části kontejneru.  

4.4.3 Vyměnit předfiltr 

Budete potřebovat klíč pro vyměnu předfiltr 
(Figure 4-6).  

Vyrovnejte předfiltr kontejner s víkem filtru (1). 

Šroubujte proti směru hodinových ručiček do 
filtru víka předfiltru ručně, dokud není utažen, 
pak mírně otočte klíčem filtru . 

 

Figure 4-9: Montáž pre-filtru 

 

Neutahujte příliš kontejner předfiltru. 

 

 

 

 

1 

1 
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4.5 Hlavní filtr koš a filtrační média 

 

Bakterie, které byly filtrovány z 
chladicí kapaliny by mohly 
představovat biologické nebezpečí. 
Používejte správné OOP, včetně 
ochranných rukavic a ochrany očí a 
dávejte pozor při kontaktu s použitými 
filtračními sáčky a všemi kapalinami. 

 

 

Toxické látky, jako jsou chladicí 
kapaliny mohou způsobit podráždění 
kůže a očí. Noste vhodné OOP a 
dodržujte sledování firemních agend 
za všech okolností. 

 

 

Ostré kusy kovu budou filtrovány z 
chladicí kapaliny. Buďte opatrní při 
vyprazdňování a čištění filtrů.  

 

Je nutné použít filtr koš naplněný 
filtrovanou tekutinou a zakryt filtrační 
media v Odlučovač oleje Tramp, 
pokaždé, když se používá. Pokud to 
není, stroj nebude fungovat efektivně, 
nebo může být poškozen a záruka 
bude neplatná. 

 

Figure 4-10: Filtr obsahující odlučovací 
filtrační média 

Odlučovací filtrační média ve filtračním koši jsou 
malé plastové výlisky, které mají velkou plochou 
přilákat cizích neemulgované olejé z chladicí 
kapaliny. 

 

Pozn Stačí pouze odstranit filtr a filtrační 
média je vyčistit (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.). 
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4.6 Naplňování Odlučovače úkapového oleje 

Než poprvé použijete Odlučovač úkapového 
oleje, musíte nejprve naplnit nádrž chladicí 
kapalinou. Tím zajistíte, že Odlučovač 
úkapového oleje bude fungovat efektivně, a 
začne filtrovat z cizích neemulgovaných olejů, 
hned, jak začnete  používat. 

Chcete-li vyplnit nádrž pro první čas, zvedněte 
víko a ručně Naplňte nádrž chladicí kapaliny do 
horní části oranžové vypouštěcího potrubí (1).  

Figure 4-11: Úroveň naplnění nádrže 

Případně lze připojit háček sběrače nasávání v 
nádrži (section Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.), pod hladinu kapaliny a zapněte 
čerpadlo (section 4.8) k načerpání chladicí 
kapaliny do nádrže. 

 

4.7 Instalace sběrače 

Jsou tři typy pro vyzvednutí k dispozici pro 
použití s Odlučovačem úkapového oleje.  

 

 Statický hák sběrač (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.) 

 Kuličkový plovák sběrač (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.) 

 Kladivoun sběrač (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

Pozn Zavěšení statického háku sběrače je 
dodáváno se strojem a míč float a 
kladivoun sběrače lze objednat 
samostatně. 

 

Sací hadice (1) je nutné připojit k sběrači, který 
používáte. 

 

Figure 4-12: Sací hadice 

  

1 

1 
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4.7.1 Statické hákvý sběrač 

Použití háku sběrače je na obráběcích strojích, 
kde zůstává konstantní hladinu kapaliny v jímce. 

Pomocí magnetu (1) připojte háček sběrače na 
okraji vany. 

Vtok sání (2) by měl být asi 5 mm nad hladinou 
kapaliny, takže úkopový olej bude vtékat do 
otvoru (3). 

Připojte sací hadici k zavěšení sběrače (4). 

 

 
Figure 4-13: Statický hák šběrač 

 

 
Figure 4-14: Vstupní úroveň 

Tip: Pokud okraje vany nejsou magnetické, 
vložte kus železného materiálu do vany 
a připojte. 

  

4.7.2 Balonkový plovák sběrače 

Použijte balonkový plovák sběrače ve velkých 
jímkách, kde plave . 

Připojte sací hadici k tělu plováku (1). 

Ploák plovoucí na povrchu kapaliny v jímce. 
Chladicí kapalina by měla být přibližně 5 mm 
nad spodní části přívodu aby úkapový olej 
vtékal do sání (2). 

Chcete-li nastavit výšku vstupu, otočte závitové 
šrouby, na každém z plovoucí kuličky ve směru 
hodinových ručiček nebo proti směru 

  
Figure 4-15: Balonový plovák sběrače 

2 

1 

1 2 

4 

4 

3 
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hodinových ručiček pro snížení přívodu. Pro 
jemné nastavení našroubujte závitovou matici v 
centrální část vstupu na požadovanou úroveň. 

4.7.3 Kladivoun sběrač 

Použijte kladivoun sběrač v menších jímkách, 
kde se mění úroveň hladiny, jak stroj pracuje. 

Pomocí magnetu (1) připojte sběrač na okraji 
vany. Float kladivoun by měl být volný na hadici 
s plochou stranou nahoru, aby mohla volně 
plavat na hladině chladicí kapaliny.  

Chladicí kapalina by měla být asi na půl cesty do 
centra přívodu aby úkapový olej vtékal do 
plováku (2).  

Chcete-li nastavit výšku vstupu, přesuňte 
magnetu podél hadice kladivouna na úroveň v 
jímce. 

Připojte sací hadici k kladivoun  sběrači (3). 

 

 
Figure 4-16: Hammerhead pick-up 

Tip: Pokud okraje vany nejsou magnetické, 
vložte kus železného materiálu do vany 
a připojte. 

 

4.8 Spuštění TOS 

   

   

4.8.1 Verze na stlačený vzduch 

Připojení vzduchové hadice Odlučovač 
úkapového oleje (1) k přívodu stlačeného 
vzduchu. 

 
Figure 4-17: Umístění ventilu vzduch 

 

Stlačený vzduch verze Odlučovač 
úkapového oleje potřebuje stlačený 
vzduch dodávky s minimálním tlakem 2 
bary (29 psi). 

2 1 
3 

1 
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Zapněte přívod stlačeného vzduchu, pak zapněte 
vzduchový ventil (1) Odlučovač úkapového oleje 
ve směru hodinových ručiček. 

 

Figure 4-18: Vzduchový ventil 

 

Tlak vzduchu nastavte na 10 až 12 psi (0,7 až 0,8 
bar). Chcete-li to, Přetočte otočný knoflík 
regulace (1): 

 ve směru hodinových ručiček (při pohledu 
shora) zvýšit tlak.  

 Proti směru hodinových ručiček pro snížení 
tlaku. 

 

Stiskněte otočný knoflík pro nastavení spuštění 
vzduchového  čerpadla. 

 

Figure 4-19: Regulace tlaku vzduchu 

Pozn Optimální tlak činí takt čerpadla  asi  tak 4 
takty za sekundu. Upravte tlak vzduchu, 
pokud je to nutné. 

 

4.8.2 Volitelný UV filtr 

Filtr je  volitelný a má ultra-fialové (UV) ,reguluje 
hladinu bakterií v chladicí kapalině. Je-li váš 
Odlučovač úkapového oleje je elektrická verze a 
je vybaven UV filtrem, UV filtr automaticky zapne 
při přepnutí na Odlučovač úkapového oleje.  
Pokud Odlučovač úkapového oleje je verze 
stlačeným vzduchem a je vybaven UV filtr, je 
třeba přepnout na UV filtr samostatně. UV filtr 
tlačítko zapnuto/vypnuto se nachází na vrcholu 
UV filtru(1). 

 

1 

1 

1 
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Figure 4-20: UV filtr tlačítko 
zapnuto/vypnuto 

Chcete-li zapnout UV filtr, stiskněte tlačítko. Se 
rozsvítí, když je zapnut filtr UV. 

 Chcete-li vypnout UV filtr, stiskněte znovu 
tlačítko. Světlo ve spínači se vypne. 
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5 Provoz 

5.1 Nastavování Odlučovače úkapového oleje 

1. Umístěte Odlučovač úkapového oleje tam, 
kde ho chcete  používat (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.) a zabrzděte 
(section 4.2). 

2. Zkontrolujte, že pre-filtr je namontován 
(section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

3. Zkontrolujte, že filtrační koš je naplněn filtr 
odlučovacími částicemi (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.). 

4. Zkontrolujte, že je plná nádrž chladicí 
kapaliny (section Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.). 

5. Vyberte místo umístění sběrače ve vaně a 
připojte sací hadici (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.). 

 
Figure 5-1: Tramp Oil Separator 

6. Umístěte vratnou hubici. Připojte ji k okraji 
vany tak, že filtrovaná kapalina je přiváděna 
zpět do vany. To fixujte pomocí magnetu na 
straně vratné  hubice (1). 

Pozn Zkuste umístit vratnou trysku co nejdál od 
sběrače, neboť tak se  zvýší tok úkapového 
oleje. 

7. Otevřete ventil vratné trysku tak, aby 
vyčištěné kapaliny mohla být vrácena do 
jímky. 

 

 
Figure 5-2: Zpětná klapka trysky otevřená 

Note Zastavte tok chladicí kapaliny v okamžiku, 
kdy vratná  tryska má ventil posunut proti 
směru hodinových ručiček do polohy 
dokud není v pravém úhlu k trysce. 

1 
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Vždy zavírejte výtlačný ventil hubice a 
sací ventil před přesunutím Odlučovač 
úkapového oleje. 

 
Figure 5-3: Ventil vratné tryskz zavřen 

5.2 Spuštění Odlučovače úkapového oleje 

1. Zapněte Odlučovač úkapového oleje 

 Stlačený vzduch verze (section Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.1). 

2. Zapněte  UV filtr (je-li namontován) (section 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

 

Odlučovač úkapového oleje čerpá  znečištěnou 
kapalinu do horní části nádrže, přes předfiltr, 
který odstraňuje veškeré nečistoty. Tekutina pak 
prochází filtračními částicemi k odstranění cizích 
neemulgovaných olejů z chladicí kapaliny. 
Vyčištěná kapalina je vrácena do obráběcích 
jímky přes UV filtr (je-li namontován) do úrovně 
kontroly bakterie. 

Cizí neemulgované oleje překrývají kapalinu v 
nádrži, kde se shromažďují: 

 

3. Otevřete víko nádrže Odlučovač úkapového 
oleje. 

 

4. Otočte klíčkem jezu ve směru hodinových 
ručiček pro snížení přívodu jezu těsně nad 
hranicí hladinu kapaliny v nádrži.  

 

Pozn  klíč je na rámu  přední rukojeti. 

 
Figure 5-4: Snížení přívodu jezu 
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5. Cizí neemulgované oleje potečou přes jez, 
do připravených nádob. 

 
Figure 5-5: Tramp oil draining 

6. Umístěte konec vypouštěcí hadice do 
připravené nádoby(1). 

 

7. Otevřete vypouštěcí ventil (2) odpodu cizích 
neemulgovaných olejů z Odlučovače 
úkapového oleje. 

 
Figure 5-6: Vypouštěcí ventil a hadice 

8. Když kontejner plný, zavírejte výtlačný ventil 
a dodržujte místní předpisy pro vaši 
společnost a postupy pro bezpečnou 
likvidaci cizích neemulgovaných olejů. 

 

 

Nedovolte, aby se úkapový olej dostal 
do běžného kanalizačního systému. 

 

5.3 Skladování 

Pokud se chystáte použít Odlučovač oleje Tramp 
každý den, můžete nechat plnou nádrž.  

Avšak pokud nehodláte použít Odlučovač 
úkapového oleje během příštích 48 hodin, musíte 
vyprázdnit nádrž zcela (section Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.) a odpojit od napájení Odlučovač 
úkapového oleje. 

 

1 

2 
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Note Pokud odcházíte a  Odlučovač úkapového 
oleje bude až 48 hodin bez vyprázdnění, 
ujistěte se, že všechen úkapový olej byl 
odebrán z horní části nádrže 
(section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

 

Ukládat Odlučovač úkapového oleje uvnitř nebo 
pod  střechou a udržujte jej v suchu.  
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6 Technická specifikace

6.1 Physical dimensions 

Kapacita nádrže: 70 litres 

Rozměry: Délka: 800 mm 
 Šířka:  516 mm 

Výška: 1185 mm 

6.2 Electrická specifikace 

Výkon Volt Frekvence # fází Běžný 
proud 

Startovací 
proud 

Typ 
pojistek 

 V ac Hz  A A A 
110V 110 - 120 50/60 1 3 12 5 
230V 220 - 240 50/60 1 1.5 6 3 
Air operated n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Air operated + 
110V UV filter 

110 – 120 50/60 1 3 12 5 

Air operated + 
230V UV filter 

220 – 240 50/60 1 1.5 6 3 

6.3 Hladina hluku 

Hladina hluku: 85dB 

6.4 Provozní parametry 

Výkon Váha Průtok vody Průtok 
vzduchu Prázdný plný 1 Vtok 2 Výtok 2 

 kg kg Litre/min Litre/min Litre/min 
110V 73 143 4.9 2 n/a 
230V 73 143 4.9 2 n/a 
Air operated 71 141 2 to 5 3 2 33.9 
Air operated + 
110V UV filter 

75 145 2 to 5 3 2 33.9 

Air operated + 
230V UV filter 

75 145 2 to 5 3 2 33.9 

 

 

 
1  Plná váha je počítána, když je plný vody. 
2  Průtok vody je počítán v případě , že TOS je úmístěn ve stejné úrovni, jako je hladina nádrže. 
3  Rychlost vtoku závisi na viskozitě kapaliny 
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6.5 Podmínky provozu 

Nepoužívejte  TOS  Odlučovač úkapového oleje v oblastech: 

 kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu  
 s extrémními teplotami  
 tam, kde je vysoký stupeň prachu  
 kde je agresivní atmosféra  

6.6 Podmínky skladování 

Uložit Odlučovač úkapového oleje uvnitř nebo pod  střechou a nevystavujte extrémním 
teplotám
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7 Čištění a údržba 

Tato část popisuje, jak čistit a udržovat Odlučovač 
úkapového oleje.  

 

Ujistěte se, že Odlučovač úkapového 
oleje je odpojen od napájení před 
čištěním nebo údržbou. 

 

 

Bakterie, které byly filtrovány z chladicí 
kapaliny by mohly představovat 
biologické nebezpečí. Používejte 
správné OOP, včetně ochranné rukavice 
a ochranu očí a dávejte pozor při 
jednání s použité filtrační sáčky a 
všechny kapaliny. 

 

 

Toxické látky, jako jsou chladicí kapaliny 
mohou způsobit podráždění kůže a očí. 
Noste vhodné OOP a dodržujte vždy 
sledování firemních agend .  

 

 

Ostré kusy kovu budou filtrovány z 
chladicí kapaliny. Dávejte pozor při 
vyprazdňování a čištění filtrů. 

 

7.1 Pravidelné kontroly 

 

Následující kontroly jsou doporučení na 
základě průměrného používání 2 hodiny 
denně. Pokud Odlučovač úkapového 
oleje slouží více , pak by měly být 
prováděny týdenní a měsíční kontroly 
častěji. 

 

7.1.1 Po každém použití 

Vyměňte předběžný filtr (je-li jedno) nebo 
vyčistěte předfiltr (je-li opakovaně použitelný) 

Section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Section 7.2.1 

Zkontrolujte, zda že nedošlo k poškození těsnění 
kolem okraj koše filtru. 

Vyměňte těsnění. 
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7.1.2 Týdně 

Čištění vnějších částí nádrže. Section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Vyprázdněte nádrž. Section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Zkontrolujte, zda hadice vysavače a vypouštění 
nepoškozené a nejsou zauzlené.  

Narovnat nebo vyměňte hadice podle 
potřeby. 

Zkontrolujte, zda všechny uzávěry hadice jsou 
dostatečné a spolehlivé.  

V případě potřeby šrouby utáhněte. 

7.1.3 Měsíčně 

Vyčistěte filtr a filtrační média Section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

7.2 Čištění 

7.2.1 Pre-filter 

 

Nepoužívejte pro jednorázové předfiltry 
(50 a 100 mikronů). 

 

350 mikronů nylonový předfiltry lze očistit a 
opláchnout a poté znovu použít. 

 

Produkty z filtru likvidujte v souladu s firemními 
postupy. 

 

Vyčistěte a propláchněte před filtr pomocí dílů 
podložka nebo parní čistič. 

Zkontrolujte, zda není poškozen předfiltr. Je-li, 
nahraďte ho. 

Umožnite předběžnému filtru  vyschnout před 
opětovným použitím. 

 

7.2.2 Hlavní filtr koš a filtrační média 

Tip: Dříve, než odstraníte filtr, umístěte 
vodotěsnou podložku nad oblastí, kde 
budete pracovat. 
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Chcete-li odstranit Koš filtru, zvedněte víčko 
Odlučovač úkapového oleje (1) a vyjměte filtrační 
koš (2) z nádrže a umístěte na vodotěsným 
podložkou. 

 

 
Figure 7-1: Filtr obsahující odlučovací 

filtrační média 

Vyčistěte filtrační koš a slučování médií pomocí  
parního čističe. 

 

Chcete-li nahradit filtrační koš, zvedněte víko 
Odlučovače úkapového oleje a spusťte filtrační 
koš do nádrže. 

 

 

  

7.2.3 Vnější nádrž 

Pomocí zředěného saponátu a čistým hadříkem 
otřete vnější část nádržky.  

Osušte vnější část nádržky po vyčištění. 

 

7.2.4 Nádrž 

Umístěte  vhodnou nádobu pod odvodňovací 
ventil (1). 

Otevřete odvodňovací ventil, aby obsah nádrže 
mohl proudit do nádoby. Chcete-li to,  
odvodňovací ventil otočte proti směru 
hodinových ručiček tak aby byl ve směru s hadicí. 

Pokud je zásobník prázdný, zavřete ventil 
odvodňovací. 

 
Figure 7-2: Odvodňovací ventil 

Hint   Umístěte ochrannou podložku pod 
odlučovačem oleje Tramp vypouštěcím 
ventilem pro ochranu podlahy proti 
únikům, které mohou nastat při otevření 
ventilu. 

 

1 

1 

2 
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Vyjměte a vyčistěte filtr a odlučovací média 
(section Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

 

Používejte parní čistič pro čištění vnitřku nádrže. 

Note Pokud nemáte parní čistič, můžete použít 
teplou vodu  nebo tlakovou a vymyjte 
vnitřek nádrže.  

 

 

Během i po čištění - Ujistěte se, že 
voda ani olejnatý zbytek je zlikvidován 
v souladu s firemními postupy. 
Nedopusťte, aby se dostaly do 
normální kanalizace. 
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8 Poradce při potížích 
TOS Odlučovač úkapového oleje je navržen pro jednoduché ovládání.  Pokud však dojde k 
potížím, tento oddíl vám pomůže. V tabulce jsou uvedeny možné problémy a jejich řešení. 

Pokud by jste měli nadále potíže , tak kontaktujte Biko +420 602 494 346. 

Problém Příčina Řešení 

Odlučovač úkapového 
oleje se nezapne. 

Napájecí kabel není připojen k 
síti. 

Připojte napájecí kabel k 
Odlučovač úkapového oleje a 
správný napájecí zdroj. 

 Přepálila se pojistka v zástrčce. Vyměňte pojistku. 

 Je poškozený napájecí kabel. Vyměňte napájecí kabel, kterým 
se připojuje k Odlučovač 
úkapového oleje 

   

Odlučovač úkapového 
oleje nemá sání. 

Sací hadice je blokována. Zrušte blokování z hadice, nebo 
hadici vyměňte, pokud to není 
možné ji odblokovat. 

 Sací hadice je poškozena. Nahraďte přívodní hadici. 

 Sací hadice není připojena. Ujistěte se, že připojení hadice 
je bezpečné. 

 V systému je únik vzduchu. Ujistěte se, že správně 
smontován předfiltr a uzávěry 
jsou správně namontovány. 

Zkontrolujte připojení a hadice 
klipy jsou bezpečné. 

 Pre-filtr je blokován nebo plný. Vyprázdnit a vyměnit předfiltr. 

   

Čerpadlo nepracuje. V čerpadle je vzduchová bublina. Odvzdušněte čerpadlo, otevřete 
plnicí ventil (takže to odpovídá 

směru odpadu).
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Problém Příčina Řešení 

Zavřete jej znovu asi po 3 
sekundách umožňující naplnit 
čerpadlo chladicí kapalinou. 

Vypněnte na Odlučovač 
úkapového oleje a restartujte 
čerpadlo. 

 Vstupní filtr není utěsněn. Zkontrolujte, zda těsnící kroužek  
předfiltru je na místě a je 
neporušený. Podle potřeby 
vyměňte. 

 Pre-filtr je blokován. Podívejte se do vstupního filtru 
pokud tam jsou nějaké překážky. 
Vyčistit nebo vyměnit předfiltr. 

 Sací hadice je blokována. Zkontrolovat a odstarnit 
jakékoliv ucpání sací hadice. 
Podle potřeby vyměňte hadice. 

Kaly a nečistoty, které 
stále zůstávají v 
filtrované kapaliny. 

Pre-filtr byl příliš hrubý.  Použijte jemnější filtr. 

Odlučovač úkapového 
oleje dělá neobvyklé 
zvuky nebo má 
netěsnosti. 

 Vypněte TOS volejte Biko. 

Pokud máte stále potíže následující po identikaci v Průvodci odstraňováním problémů, nebo 
pokud máte nějaké obavy, máme tým servisních techniků připraven vám pomoci. Na všechny 
naše stroje nabízíme  návštěvy údržby na základě servisních  smluv. 

Volejte +420 602  494 346 na náš servisní tým  
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9 Seznam náhradních dílů 
Tato část ukazuje všechny náhradní díly si můžete zakoupit od Freddy produktů.  

Chcete-li zakoupit náhradní díl, kontaktujte Biko a uveďte číslo z Figure 9-1. 

 

Figure 9-1: Odlučovač úkapového oleje náhradní díly 
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10 Schema obvodu 

 

Figure 10-1: Odlučovač úkapového oleje - 110 Vac and 230 Vac 
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11 Záruka a ukončení životnosti 

11.1 Záruka 

Všechny produkty Freddy jsou pečlivě navrženy, vyrobeny a kontrolovány. Můžeme vyměnit 
nebo opravit jakékoli části kde je shledána vada materiálu nebo zpracování do dvou let od 
dodání původnímu kupujícímu bezplatně, tak dlouho, dokud jsou splněny následující 
podmínky: 

 Jednotka musí být správně používána v souladu s pokyny v této uživatelské příručce. 
 Jednotka musí mít byl obsluhována proškoleným pracovníkem nebo pověřeným zástupcem 

Freddy a Biko. 
 Jednotka nesmí mít žádné svévolné změny nebo opravy. 
 Jednotka nesmí být použita bez filtračních sáčků, které jsou pro tento účel ve výbavě. 

Nepřebíráme odpovědnost za vady způsobené zanedbáním, zneužitím nebo nehod. 

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. 

11.2 Ukončení životnosti 

Na konci svého používání je nutno zlikvidovat TOS Odlučovač úkapového oleje v souladu s 
platnými předpisy životního prostředí a odpadů. 

 

Nelikvidujte TOS do domácího odpadu. 
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