OilBoss® Montering och drifts manual

OilBoss® Montering och drifts manual
OBS VIKTIGT!
Läs och följ dessa instruktioner noga innan du startar din OilBoss. Rätt montage är en förutsättning för
felfri funktion.
Varnings och säkerhetsinstruktioner:

1. Magnetfästets magneter är MYCKET kraftiga. Montera med försiktighet och använd tjocka
arbetshandskar vid denna del av monteringen.
2. Montera inte Oil Boss på elskåp, magneterna kan orsaka elektriska störningar
3. Målade ytor kan repas vid montering/avmontering av magnetplattan.
4. Säkerställ att Oil Boss tanken sitter fast innan du fyller den.
5. Max temperatur på vätskan är +37º C.
6. Pumpen skall anslutas till jordat uttag och jordfelsbrytare.
7. Pumpen måste vara helt under vätskytan.
8. Pumpen måste avlägsnas från sump innan slangarna demonteras.

Montering
OilBoss kan monteras spegelvänt

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Avtagbart lock
Monterings/magnetplatta
Retur ren skärvätska
Förorenad skärvätska in
Flottör
Maskintråg
Pump
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Oil Boss Levereras helt komplett med alla komponenter I samma låda. Inkluderat är oljeavskiljaren,
lock till oljeavskiljare, pump, flottör, slangar, filtermedia och en påse med ventiler och anslutningar.
Bilden nedan visar alla detaljer som finns i påsen.
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Montering av ventiler och anslutningar på oljeavskiljaren:

1.
Som bild visar, montera 1”x3/8” gängad
anslutning B till A. Montera avstängninsventil C i
3/8” gängan. Montera så att ventilen pekar ner.
OBS: Dra inte för hårt (När gängan tar är det
max 5varv).
Montera 1”x1-1/4” slanganslutningen på till D.
Montera så att den pekar nedåt.
OBS: Dra inte för hårt.

2.
Montera båda avstängningsventilerna C på
motsvarande sida av oljeavskiljaren. Montera så
att ventilerna pekar ner. OBS: Dra inte för hårt
(När gängan tar är det max 5varv).
Observera hur ventilen står i öppet/stängt läge
på bilden nedan.

Montering av pump

3.
1. Slangnippel A skruvas på utlopp B.
2. Slangnippel D skruvas på inlopp C.
Pumpen levereras utan stickkontakt. Pumpen
skall ansluts till jordat 220–240 V 50 Hz uttag
tillsammans med jordfelsbrytare.
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Montering av magnetfäste och oljeavskiljaren:

4.
VIKTIGT: Läs dessa instruktioner innan du
fortsätter att montera din Oil Boss. OBS risk för
klämskador om instruktionen inte följs.
Magnetfästets magneter är MYCKET kraftiga.
Montera med försiktighet och ha tjocka
arbetshandskar på dig vid denna del av
monteringen. Platsen där magnetfästet skall
sitta måste vara ren och oljefri

5.
A. Monteringsplatta/magnetfäste.
B. Skumtape.
C. Monteringsyta.
Montera den medföljande skumtapen pos. B
(330mm lång) med hjälp av vattenpass för att få
den helt rak. Skumtapens enda uppgift är att
underlätta att magnetfästet pos. A därefter kan
monteras rakt.

6.
A. Övre krokar.
B. Monteringsplatta/magnetfäste.
C. Nedre krokar.
När magnetplattan sitter fast kan oljeavskiljaren
monteras. Placera oljeavskiljaren först på de tre
övre krokarna och sänk därefter ner den tills
även de nedre krokar i. Oljeavskiljaren man
monteras åt båda håll.
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Förbered pump och flottör:

7.

Anslut 1-1/4” (32mm) Svart “ribbad” slang på 1-1/4” anslutningen. Skruva fast slang med
slangklämma. Placera slangen i andra änden i maskinsumpen om möjligt på motsatt sida från flottör
och pump. (kapa slangen om den är för lång). Montera den svarta ½” slangen mellan pump och
flottör (Kapa slangen om den är onödigt lång men montera ej med slangklämma då slangen måste
kunna röra sig)
Anslut ½” genomskinlig slang på pumpens utlopp, montera fast med medföljande slangklämma I
plast.
Montera i filterskummet i flottören (tre kantig svart filtersvamp) Placera pump och flottör I
maskinsumpen säkerställ att flottören är på motsatt sida från returslangen. Anslut andra änden av
slangen på oljeavskiljaren på inloppet (samma sida som returslangen).
Montera fast med medföljande slangklämma I plast.

VIKTIGT!
Kapa slangen så att den går rakt helt
utan loopar från pump till tank.
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Filter Media
Filter media skall vara I samma fack som inkommande vätska från pump. Se till att filtermedia är
monterat hela vägen ner i botten på oljeavskiljaren.
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Oil Boss uppstart och funktion
Stäng ventil ”H” (avtappning av läckoljan) och ventil ”J” (tömning av hela oljeavskiljaren) och öppna
ventil ”D”.
Innan man startar pumpen MÅSTE OilBoss behållaren först fyllas upp med vätska tills det rinner
tillbaka genom returslangen ”I” (32mm svart slang). Anslut pumpen till jordat 220–240 V 50 Hz uttag
tillsammans med jordfelsbrytare. Pumpen måste vara helt under vätskeytan.
Om flottören drar med luft behöver den justeras så att toppoljan/läckoljan sakta dras mot mitten av
flottören vid drift. Vätskan äntrar oljeavskiljaren genom ventil (D) på sidan (E) av behållaren och går
igenom filtermaterialet(F). Den tyngre kyl/skärvätskan passerar igenom till rensidan (G). Den lättare
oljan stannar kvar I sidan (E). Den renade vätskan finns nu på sidan (G) och rinner tillbaka till sumpen
via slang (I). När olja ansamlats i sidan (E) skall den tappas ur genom att öppna ventil (H).
Gör en daglig visuell kontroll av att returvätskan är ren, om nödvändigt gör rent filtermediet.

"E"
"H"

VIKTIGT: För att förhindra att vätskan flödar
tillbaka till sumpen skall ventil “D” stängas
innan pumpen stängs av. Behållaren kan
tömmas för rengöring genom att öppna
ventil ”J”.

"F"

"G"
"D"
"J"
"C"
"I"
"A"

"B"
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Oil Boss rengöring
Se ovan bild som referens under “Oil Boss uppstart och funktion”.
** RENGÖRING AV FILTER: **
• Stäng av Oil Boss. Viktigt att stänga ventil “D” innan pumpen. Låt inte pumpen stå på med
ventil stängd.
• Lyft av locket.
• Töm ut oljan som avskilts genom att öppna ventil (H), stäng när oljan är tömd.
• Töm ur ca 5cm av vätskan i oljeavskiljaren genom att öppna ventil “J”.
• Dra upp filtret och rengör på lämpligt sätt med vattenlösligt rengöringsmedel.
Fullständig rengöring av din Oil Boss skall göras en gång/år eller oftare beroende på er applikation.
** RENGÖRING AV HELA OIL BOSS: **
• Stäng av Oil Boss. Viktigt att stänga ventil “D” innan pumpen. Låt inte pumpen stå på med
ventil stängd.
• Lyft av locket
• Töm ut oljan som avskilts genom att öppna ventil (H), stäng när oljan är tömd.
• Töm ur ca 5cm av vätskan i oljeavskiljaren genom att öppna ventil “J”.
• Dra upp filtret och rengör på lämpligt sätt med vattenlösligt rengöringsmedel.
• Pumpen skall tas upp från sumpen innan slangarna tas loss.
• Lyft av Oil Boss från magnetplattan och tvätta med vattenlösligt rengöringsmedel I max 50º C
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Felsökning
Problem

Lämplig åtgärd
Säkerställ att pumpen har ström
Säkerställ att strömkabeln inte är trasig
Säkerställ att pumpen är helt nedsänkt I sumpen
Säkerställ att flottören inte suger luft
Säkerställ att slangarna inte innehåller luft och går rakt utan ”loopar”

Pumpen fungerar inte

Säkerställ att slangen mellan flottör och pump inte är veckad.
Säkerställ att slangen mellan flottör och pump inte är blockerad
Säkerställ att slangen inte är igensatt och att ventilen är i öppet läge.
Kontrollera om pumpens impeller är fri från avlagringar och smuts.
Kontrollera om pumpens inlopp är fri från avlagringar och smuts.
Säkerställ att vätskan är max 37º C.
Om det är skum på ytan, se till att använda en skummdämpare. Alternativt
byt vätskan.
Om det är skum i Oil Boss se till att det inte kommer av felaktigt
monterad/inställd flottör.
Om det är skum I Oil Boss så säkerställ att luft inte pumpas in pga att
pumpen inte ligger helt nedsänkt i sumpen.

Ingen eller mycket lite
olja I Oil Boss

Om det är skum i Oil Boss så säkerställ att luft inte kommer till via dåligt
fastsatta slangar eller hål i slangar.
Säkerställ att flottören monterats enligt anvisningar.
Säkerställ att inte flottören är för lågt ställd så att endast ren vätska sugs
upp.
Säkerställ att flottören inte är för låg pga skräp eller flytspånor i flottörens
filtersvamp.
Inspektera slangar och anslutningar, byt om nödvändigt.
Säkerställ att alla slangar till/från Oil Boss går rakt och utan loopar

Läckor på golv
Säkerställ att ventilerna inte läcker
Säkerställ att ventiler är helt stängda.
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Part Name

Part Number

Tank Halve
Tank Lid
Back Plate
Filter Media
Shutoff Valve – 3/8”
Diverter
Magnet
Washer 1-11/16” I.D. x 2-7/16” O.D.
Diverter Nut 1-1/4” NPT

POC300-01
POC300-04
POC300-03
POC300-14
POC300-02
POC300-05
POC300-31
POC300-16
POC300-20

Item Qty
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1
5
1
6
1
1
5

Part Name
Elbow, 90º Male, 1”x1-1/4”
1” Male NPT/3/8” Male NPT
3/16 Dia. Blind Rivet
Pass Thru Tube Closed w/O-Rings
#12-24 x 1/2” Lg. Screw
Pass Thru Tube Open w/O-Rings
13” lg. Foam Leveling Strip
1/16”x3/8”ODx.192”ID Washer
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POC300-19
POC300-21
POC300-31A
POC300-26
POC300-07
POC300-25
POC300-11
POC300-31B
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Part Name
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Item Qty

1

1

Float

POC300-06

8

1
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1
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1

Float Wheel
Pump
1-1/4” Black Ribbed Hose x 6’ Lg.
1/2” Black Ribbed Hose x 15” Lg.
1/2” Clear Hose x 7’ Lg.
1/4” Female to 1/2" Barbed Ftg.

POC300-17
M15-E
POC300-10A
POC300-10
POC300-10B
POC300-18

9
10
11
12
13

3
3
2
1
1

Part Name
Pump to Hose Ftg.
(1/2” Barb x 3/4” Female)
#8-32 x 1/2” S.S. Screw
#10 S.S. Washer
1/2” Plastic Hose Clamp
Foam Float Filter
1-1/4” Steel Clamp

Part Number
POC300-12
POC300-24
POC300-23
POC300-08
POC300-06A
VOC-300-10D

Garanti
Garantin mot fabrikationsfel gäller 5 år från inköps datum.
Garantin gäller inte för normalt slitage på slangar, pump eller filter.
OBS: Behållaren kan få mindre deformationer av värme och eller av tyngden av vätskan. Detta
omfattas ej av garanti då detta inte påverkar funktionen av din Oil Boss.
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Försäkran om överensstämmelse
Maskindirektivet 89/392/EEG, Bilaga 2A
AFS 1994:48, Bilaga 2A

QH-system försäkrar härmed att:
Produktnamn:

OilBoss

Modeller:

Alla

Är tillverkade i överensstämmelse med Maskindirektivet
89/392/EEC jämte tillägg 91/368/EEG, 93/44 EEG och
93/68 EEG.
Är tillverkad i överensstämmelse EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet)
89/336/EEG jämte tillägg 92/31/EEG och 93/68/EEG.
Är tillverkad i överensstämmelse LVD-direktivet (lågspänningsdirektivet) LVD 72/23/EEG
jämte tillägg 93/68/EEG.

Tillverkare:

Abanaki Corp.

Distributör i Norden:
QH-system AB
Box 81
421 21 Västra Frölunda

QH-system, 2017-04-26

Roger Edlander
Verkställande direktör
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