
98 OMEGA AIR: Oprema za separacijo olja in vode

PREDNOSTI 

	Hitra in čista zamenjava separatorskega 
vložka.

 Enostavna montaža zaradi kompaktne 
zasnove in majhnih dimenzij.

 

WOSm SERIJA SEPARATOR OLJA IZ KONDENZATA
 
APLIKACIJE
•	sistemi	s	stisnjenim	zrakom
•	primeno	za	vgradnjo	v	kompresor 
•	sušilniki	stisnjenega	zraka 
•	separatorji	kondenzata 
•	tlačne	posode

temp. območje obrat.

DIBt številka

dovodni priključek

 
OPIS
WOSm separatorji so namenjeni za ločevanje olja 
iz kondenzata, ki se iz kompresorja v sistem izloči 
v fazi komprimiranja.  

Zaradi patentirane tehnologije je redni servis 
lahko izveden brez čiščenja v 30 sekundah.

Separacija se prične v razbremenilni komori 
in se nadaljuje v separacijskem vložku. Ko je 
separacijski vložek polno zasičen, ga enostavno 
odvijete in zamenjate z novim.

Ves kondenzat ostane v zasičenem vložku, 
katerega lahko zatesnite s plastičnim pokrovom 
in odstranite skladno z zakonodajo.

1,5 do 45 °C

Z-83.5-31
ø8 mm



TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna temperatura 1,5 - 45 °C (max 65 °C)(1);    35 - 113 °F (maks. 149 °F)(1)

Obratovalni medij Kondenzat (zrak, voda, olje); Neagresivno; Ni primerno za emulzijo!

Vsebnost olja < 20ppm

Servisni interval Ko se pojavi prvi od sledečih parametrov:

  - 4000 obratovalnih ur kompresorja (2)

  - 12 mesecev neglede na obratovalne ure kompresorja

  - ko se vsa polipropilenska vlakna obarvajo rumeno

Hladno podnebje
15 °C 60 %RV

Milo podnebje
25 °C 60 %RV

Vroče podnebje
40 °C 100 %RV

Dimenzije [mm]
A B C D E

WOSm1
Maks. adsorpcija olja [g] 740 650 370

483 106 80 335 50Maks. FAD [Nm3/min] 1,23/43,05 1,08/37,8 0,62/21,9

Maks pretok kondenzata [l/h] 0,57 0,90 1,91

WOSm2
Maks. adsorpcija olja [g] 1520 1340 770

816 106 80 670 50Maks. FAD [Nm3/min] 2,54/88,9 2,23/78,05 1,28/45,2

Maks pretok kondenzata [l/h] 1,19 1,87 3,96
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99OMEGA AIR: Oprema za separacijo olja in vode

RAZBREMENILNA KOMORA  
Z ZRAČNIM FILTROM

DOVOD
» kondenzat (olje, voda)
» zrak

IZPUST ZRAKA

SEPARACIJSKI VLOŽEK
(polipropilenska vlakna)

POLNILO IZ  AKTIVNEGA OGLJA
- končno izločanje olja

IZHOD ZA ČISTO VODO
vsebnost olja < 20 ppm

(1)  Maks. obratovalna temperatura je 65°C, vendar se lahko pri temperaturah nad 45°C, zmogljivost zniža.
(2)  Pri prenosu olja iz kompresorja 2,5 mg/m3. Nižji/višji prenos olja pomeni proporcionalno daljšo/krajšo obratovalno dobo (npr. če je prenos olja 5 mg/m3 se obratovalna doba 

zmanjša na 2000 obratovalnih ur).


