Seznam mazacích olejù
1.

V EOBECNÌ

Na základì v sledkù, získan ch z rozsáhl ch testù s rùzn mi mazacími prostøedky pøi pøedepsan ch provozních podmínkách jsme pro mazání
kompresorù BAUER schválili následující druhy olejù.
Tento seznam zohledòuje stav platn k datu vydání a je prùbì nì aktualizován. Pokud je seznam nebo Vá návod k obsluze, kter máte k dispozici
star ího vydání, vy ádejte si prosím prostøednictvím zákaznické slu by BAUER nejnovìj í vydání. Pøi pou ití ní e specifikovan ch olejù
platí intervaly v mìny olejù a plnící mno ství pøíslu ného kompresorového oleje BAUER, které jsou pøedepsané v návodu k obsluze Va eho
kompresorového zaøízení.
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syntetick olej
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minerální olej

Pou ití
A

schválen pro zaøízení na aplikaci vzduchu na d chání ve spojení se systémy na úpravu vzduchu BAUER

N

schválen pro aplikaci Nitrox ve spojení s membránovou jednotkou BAUER

I

vhodn pro prùmyslová vzduchová kompresorová zaøízení

G

vhodn pro plynová kompresorová zaøízení na èerpání such ch a velmi èist ch plynù

C

vhodn pro kompresorová zaøízení na zemní plyn

GI

vhodn pro kompresorová zaøízení na dusík

a)

v mìna oleje ka d ch 1000 hodin

b)

v mìna oleje ka d ch 2000 hodin

c)

v mìna oleje ka d ch 1000 hodin pøi aplikaci nitroxu
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= vhodn
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= podmíneènì vhodn

--

= nevhodn
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2.

DRUHY OLEJÙ

Pou ití vysoce kvalitních znaèkov ch olejù je nevyhnutné z dùvodu vysokého tepelného namáhání v kompresoru. Pro zaji tìní bezpeèného
provozu doporuèujeme pou ívat pouze námi testované a schválené druhy olejù, které jsou uvedené v návodu k obsluze resp. v seznamu mazacích
olejù na zadní stránce.
Na e kompresorová zaøízení jsou v závislosti na modelu dodávána z v robního závodu s olejovou náplní nebo s pøibalen m mazacím
olejem podle následující specifikace:
Kompresorová zaøízení na vzduch na d chání:

Speciální kompresorov olej BAUER, obj. è. N28355

Nitroxová kompresorová zaøízení:

Speciální kompresorov olej BAUER, obj. è. N28355

Prùmyslová vzduchová a plynová kompresorová zaøízení:

Speciální kompresorov olej BAUER, obj. è. N28355

Kompresorová zaøízení na zemní plyn:

Speciální kompresorov olej BAUER, obj. è. N26303

Pøi provozu kompresorov ch zaøízení pou ívan ch za ztí en ch provozních podmínek, napø. pøi nepøetr itém provozu nebo pøi vysok ch
okolních teplotách, doporuèujeme pou ívat v luènì speciální syntetické kompresorové oleje BAUER uvedené v seznamu na zadní stránce. Tyto
oleje jsou vhodné pro pou ití pøi okolních teplotách od +5 °C do +45 °C. Pøi ni ích okolních teplotách je nutn ohøev kompresoru pro
pøedehøátí celého zaøízení a na teplotu +5 °C.
Pøi ménì nároèném provozu, pøi pøeru ovaném provozu nebo pøi provozu s del ími pøestávkami dovolujeme pou ít také minerální oleje podle
seznamu na zadní stránce , av ak tyto jsou vhodné jen pro smí en provoz pøi okolních teplotách od +5 °C do +45 °C. Pøi okolních teplotách
pod +5 °C se musí také zde zajistit ohøev kompresoru.
2.1.

PØECHOD NA JINOU TØÍDU OLEJE

POZOR
Pro zabránìní vzniku vá n ch kod na zaøízení je nutno pøi pøechodu na jinou tøídu oleje
dodr ovat následující pokyny:
--

Olej v zahøátém stavu úplnì vypuste.

--

Zkontrolujte zda jsou ventily, chladiè, odluèovaè a v echna potrubí èisté, bez usazenin.

--

Pokud jsou tyto díly zneèistìné usazen mi neèistotami, proveïte následující kroky:

--

--

Usazeniny odstraòte, podle potøeby ventily, chladiè, odluèovaè a potrubí vymìòte.

--

Pokud je namontován, vymìòte olejov filtr.

--

Kompresor naplòte nov m olejem.

--

Pokud je namontován, vymìòte po cca 100 provozních hodinách olejov filtr. Vymìòte kompresorov olej.

Pro doplnìní pou ívejte v dy stejn druh oleje.

3.

V MÌNA OLEJE

Minerální olej

ka d ch 1000 provozních hodin, minimálnì jednou za rok

Syntetick olej

ka d ch 2000 provozních hodin, minimálnì jednou za dva roky

Mno ství vymìòovaného oleje

viz návod k obsluze kompresorového zaøízení

Kompresorov olej BAUER se dodává v následujícím balení:
Mno ství b

Druh oleje '

Syntetick

olej N28355

Syntetick olej N26303

Minerální olej N22138

0,5 l láhev

obj. è. N28355--0,5

není k dispozici

obj. è. N22138--0,5

1 l láhev

obj. è. N28355--1

obj. è. N26303--1

obj. è. N22138--1

5 l kanystr

obj. è. N28355--5

obj. è. N26303--5

obj. è. N22138--5

20 l kanystr

obj. è. N28355--20

obj. è. N26303--20

obj. è. N22138--20

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
Postfach 710260 D--81452 München Tel. 089/78049--0 Fax 089/78049167

