
Utbytesanvisning

SRAB 99D och SRAB Föravskiljare

1. Stäng avspärrningsventilen vid inloppet av avskiljaren. 
Om avspärrningsventilen saknas, stäng av sugmotorn.
1. Stäng avspärrningsventilen vid inloppet av avskiljaren. 
Om avspärrningsventilen saknas, stäng av sugmotorn.

2. Vi rekommenderar att alltid använda handskar.2. Vi rekommenderar att alltid använda handskar.

Inlopp

Utlopp

3. Lyft upp avskiljaren på inloppssidan (röd markering,
”IN”) 2 till 3 cm högt i cirka 10 sekunder. Det gör att
vätskenivån i avskiljarna sjunker något samt att mindre vätska
läcker ut vid bytet.
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3. Lyft upp avskiljaren på inloppssidan (röd markering,
”IN”) 2 till 3 cm högt i cirka 10 sekunder. Det gör att
vätskenivån i avskiljarna sjunker något samt att mindre vätska
läcker ut vid bytet.
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6. Öppna avstängningsventilen igen eller slå på sugmotorn
om ventilen inte fi nns. 7. Vänligen kontrollera att alla kopplingar är täta.

4. Drag upp vinkeln för att avlägsna den från avskiljarens
inlopp (röd markering, ”IN”).

6. Öppna avstängningsventilen igen eller slå på sugmotorn 
om ventilen inte fi nns.

5. Rengör rörledningarnas in- och utlopp invändigt med en
engångstrasa innan. Anslut den nya avskiljaren på samma sätt
som den gamla. Var uppmärksam på installationsriktningen:
Inlopp: röd markering ”IN”, Utlopp: blå markering ”OUT”.
In- och utlopp får inte förväxlas.

Inlopp Utlopp

8. Häll i 15 - 25 ml Recyclean Röd i inloppet av 
amalgamavskiljare. OBS! Låt den gråa pluggen vara 
av tills amalgamavskiljare skall transporteras.

9. Förslut ej förvaringsboxen helt, utan lämna en glipa så att
luft kan cirkulera ut och in ur boxen. Kontrollera
amalgamavskiljare minst en gång per vecka för att utesluta att
dålig lukt har uppstått. Om dålig lukt har uppkommit, upprepa
desinfektionen. Temperaturen i det rum som
amalgamavskiljare förvaras bör ej överstiga +40 grader Celsius
(°C). Amalgamavskiljare bör ej heller förvaras i utrymmen där
risk för minusgrader kan uppkomma.

Innan transport: Kontrollera att läckage ej har uppkommit från amalgamavskiljare. Förslut amalgamavskiljare / inlopp med den gråa 
pluggen. Säkerställ att lock till förvaringsboxen är tillslutet på ett korrekt sätt.

4. Drag upp vinkeln för att avlägsna den från avskiljarens 
inlopp (röd markering, ”IN”).
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