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Instrukcja użytkowania i konserwacji

ECO AIR CLEANER
Mechaniczny separator mgły olejowej

ze zintegrowanym systemem samoczyszczenia

Models: EAC12-XXX+ EAC15-XXX

  Zdjęcie maszyny ECO - AIR CLEANER Premium

Uwaga!

Przed uruchomieniem, konserwacją lub inspekcją urządzenia należy zapoznać się
 z niniejszą instrukcją i zrozumieć działanie urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami

 zawartymi w tym dokumencie podczas każdego uruchomienia.

Instrukcja użytkowania i konserwacji zgodna z EG – 2006/42/EG
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Przedmowa

Dziękujemy Ci za zakup separatora mgły olejowej ECO - AIR CLEANER. Będziesz miał teraz więcej  
wolnego czasu z naszym systemem niewymagającym częstej konwersacji. Przyczyniasz się także do  
zmieniania świat na lepsze dzięki wybieraniu technologii przyjaznej środowisku.

Celem tej instrukcji jest dostarczenie naszym klientom zwięzłych informacji na temat korzystania z  
naszego produktu, jego konserwacji i kontroli w celu zapewnienia bezpiecznej i długotrwałej pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i właściwego użytku urządzenia, przeczytaj tę instrukcję  
i wracaj do niej w dowolnym momencie.
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1 Bezpieczeństwo

1.1 Oznaczenia w instrukcji

Przedstawione w instrukcji wskazówki bezpiecze.stwa i ostrzeżenia zostały oznaczone poniższymi 
symbolami.

Znak ostrzegawczy Defnicja

  Niebezpiecze.stwo! Niebezpieczna sytuacja powodująca śmierć lub 
poważne  obrażenia  uczestniczących  w  niej 
osób. 

 Uwaga! Potencjalne zagrożenie śmiercią lub poważnym 
zranieniem.

 Ostrożnie Możliwość  zranienia  lub  uszkodzenia 
urządzenia.

  Informacja Wskazówka dotycząca użytkowania produktu.

1.2 Użytkowanie

1. Pokrywa  przyłączy  elektrycznych  silnika  musi  być  założona  i  zabezpieczona.  ECO-AIR 
CLEANER działa z napięciem przemysłowym. Niewłaściwe postępowanie może spowodować 
niebezpieczne porażenie prądem elektrycznym.

2. Maszyna wyposażona jest w jeden wentylator, który służy do zasysania nieprzefltrowanego 
powietrza.

3. Upewnij  się,  że  wentylator  jest  zabezpieczony  odpowiednią  osłoną.  Bez  niej  może  on 
spowodować poważne obrażenia i uszkodzenie urządzenia.

4. Nie pozwól, aby woda dostała się do silnika. Może to spowodować zwarcie lub pogorszenie 
izolacji i stanowi zagrożenie dla roślin i ludzi.

5. Uświadom swoich współpracowników o istocie prawidłowego użytkowania maszyny.

6. Nie przeprowadzaj niepotrzebnych zmian podczas pracy separatora.

7. Niewłaściwe użytkowanie  może powodować awarie  i  wyświetlenie  się  informacji  błędu. 
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Tylko wyszkoleni pracownicy powinni korzystać z tej maszyny.

8. Nie pozostawiaj żadnych narzędzi na separatorze w momencie użytkowania go.

9. Nie uruchamiaj maszyny z uszkodzonymi komponentami.

10. Nie uruchamiaj maszyny bez fltru wstępnego wykonanego ze stali nierdzewnej.

1.3 Instalacja i konserwacja

1. Instalacja,  konserwacja  i  przegląd  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  wyszkolonych 
pracowników. Podłączenie instalacji elektrycznej powinien wykonywać tylko elektryk.

2. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że pracownicy zostali odpowiednio wyszkoleni. 

3. W trakcie konserwacji i przeglądu wyłącz zasilanie maszyny głównym wyłącznikiem prądu. 
W  przeciwnym  wypadku  mogą  wystąpić  poważne  zagrożenia.  Upewnij  się  także,  czy 
przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.

ECO AIR CLEANER 5 04/2018



Emifree GmbH Produktion von Filteranlagen
Pestalozzistraße 13, 12557 Berlin

Tel.: +49 3076283520
info@emifree

2 Opis i funkcjonalność

2.1 Specyfkacje

Poniżej przedstawione są parametru dla separatora ECO - AIR CLEANER.

Ilość faz  3

Napięcie znamionowe 400 VAC

Częstotliwość napięcia 50 Hz

Maksymalne zużycie prądu 2,3 A

Waga 100 kg

Materiał obudowy Blacha stalowa powlekana proszkowo

Farba obudowy RAL 9002 (standardowo)

2.1.1 System sterowania (tylko dla wersji premium)

PLC SIEMENS S7-Simatc 

HMI Dotykowy ekran z monochromatycznym wyświetlaczem 3.8"

System sterowania wyposażony jest w tryby: ręczny i automatyczny wybierane z poziomu panelu 
dotykowego.

2.1.2 Przyłącza

Wlot powietrza DN 200

Zawór odprowadzenia chłodziwa G 1", gwint zewnętrzny

Zawór do czyszczenia G 1/4", gwint zewnętrzny
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2.2 Schemat ważniejszych elementów
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Zaczep 
transportowy

Dysze czyszczące

Wylot 
powietrza

Wlot 
powietrza

Wstępny fltr
(stal nierdzewna)

Zawór odprowadzania 
chłodziwa 1/4″ Wentylator

Zawór magnetyczny 1/4″, 
24VDC, 3-10 bar
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3 Instalacja

3.1 Przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem przeprowadź kontrole urządzenia zgodnie z poniższymi krokami.

1. Upewnij się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu.

2. Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie zamówione części.

3. Skontroluj, czy nie śruby są prawidłowo dokręcone.

W  razie  napotkania  jakichkolwiek  nieodwracalnych  szkód  skontaktuj  się  z  producentem
lub sprzedawcą.

3.2 Warunki instalacji

Podczas instalacji należy pamiętać, że:

1. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszcze. i powinno być chronione 
przed wiatrem, deszczem i wodą.

2. Obieg  powietrza  w miejscu  instalacji  powinien  być  wystarczający,  wilgotność  powietrza 
niska a temperatura powinna być większa niż 5° C.

3. Urządzenie musi być dobrze zamocowane.

4. jeśli urządzenie jest zamontowane na maszynie, należy zminimalizować wibracje poprzez 
zastosowanie amortyzatorów wibracyjnych.

Uwaga!
Przed podniesieniem urządzenia należy zwrócić uwagę na ciężar podany na tabliczce znamionowej.

W celu uniknięcia obraże. należy rozważyć odpowiednie urządzenia podnoszące.

3.3 System zasysania i wydmuchu

1. Zastosuj  odpowiednią  do stosowanego chłodziwa rurę  lub przewód doprowadzający  do 
maszyny powietrze.
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2. Uszczelnij prawidłowo instalację, aby uniknąć wycieków.

3. W przewodzie zasysającym powietrze należy utrzymać stałe nachylenie a połączenia nie 
powinny zawierać ostrych krawędzi. Uniemożliwi to tworzenie się nagromadze. chłodziwa.

4. Przewód pomiędzy  obrabiarką  a  maszyną  powinien  mieć  długość  przynajmniej  jednego 
metra, w przeciwnym razie powinien zostać użyty wstępny fltr.

3.4 System odprowadzania chłodziwa

Odseparowane chłodziwo akumuluje się jako płyn w zbiorniku odprowadzającym. Dzięki przyłączu 
G 3/4" lub G 3/4" (zależnie od modelu) możliwa jest cyrkulacja chłodziwa ze zbiornikiem chłodziwa. 

3.5 Podłączenie elektryczne

Ze  względów bezpiecze.stwa należy  zainstalować  zabezpieczenie  przed  przeciążeniem układu i 
upewnić się, że uziemienie urządzenia zostało prawidłowo podłączone. 

Uwaga!
Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jedynie przez 

wykwalifkowane osoby. Przewód uziemiający nie może przylegać do przewodów gazowych lub wodnych.

Zasilanie powinno być stabilne (tolerancja +/-5%). W przeciwnym wypadku należy podać specjalne 
napięcia przy zamówieniu, aby urządzenie było wyposażone w inny silnik i inne elementy sterujące.
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3.6 Diagram przyłączy

Rury i kołnierze mogą być również dostarczane jako akcesoria frmy Emifree.
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Elektrozawór do automatycznego czyszczenia
przyłącze: gwint wewnętrzny G 1/4",
ciśnienie robocze: 3-10 barPrzyłącze rury:  średnica 200 mm

Podwójny kołnierz
uniemożliwia wydostanie się 
chłodziwa na zewnątrz rury.

Zawór odporwadzający chłodziwo
Gwint zewnętrzny G 3/4"

Złącze HAN (dla wersjii Premium) 
ilość pinów: 6, rodzaj złącza: że.skie

Otwory M10 do mocowania
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4 Uruchamianie

4.1 Weryfkacja elektrycznych podłączeń

1. Wszystkie trzy fazy są podłączone.

2. Wszystkie przewody są mocno podłączone do gniazd.

3. Uziemienie jest podłączone prawidłowo.

4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem jest wybrane adekwatnie do mocy silnika.

4.2 Weryfkacja urządzenia

Sprawdź czy fltr wstępny został zamontowany poprawnie.

4.3 Testowanie

1. Sprawdź kierunek obrotów (patrz strzałka na silniku). W wersji premium kierunek obrotu 
zostanie  automatycznie  poprawiony  z  powodu  zainstalowanego  przetwornicy 
częstotliwości.

2. Jeśli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, należy zmienić kolejność faz elektrycznych.

3. Upewnij  się,  że  wszystkie  pokrywy  są  prawidłowo  zamknięte  i  że  żadne  narzędzia  nie 
znajdują się w środku urządzenia.

4. Sprawdź,  czy  nie  ma  żadnych  nienormalnych  wibracji  na  urządzeniu.  Jednostki  są 
zrównoważone, więc nie ma dużego poziomu wibracji.
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4.4 Panel operatorski (tylko dla wersji Premium)

4.4.1 Obsługa

To urządzenie może funkcjonować w trybie autmatycznym bądź ręcznym. Przycisk F1 pozwala na 
zmianę trybu.

Uruchomienie  i  zatrzymanie  maszyny  może  być  wykonane  z  zewnątrz  przy  użyciu  styku 
bezpotencjałowego  bądź  standardu  PROFINET  bądź  PROFIBUS.  Oczywiście  rozsądnym  jest 
zatrzymywanie urządzenia np. podczas dłuższych przestojów obrabiarki.

Funkcjonalność innych przycisków jest następująca:

 Za pomocą przycisku F2 można zatrzymać lub wznowić pracę urządzenia w trybie ręcznym.

 Przycisk  F3  kasuje  powiadomienie  o  awarii,  jeśli  nie  jest  ona  już  obecna.  Jeśli 
powiadomienie pojawi się ponownie, zapoznaj się z tabelą analizy awarii  w poprzednim 
rozdziale.

 Przycisk  F4  rozpoczyna  czyszczenie  ręczne.  Zaleca  się  czyszczenie  ręczne  (poza 
zaprogramowanym  czasem)  po  długim  okresie  zatrzymania  maszyny  np.  przestojemy 
wakacyjnym.

4.4.2 Zmiana parametrów

Po naciśnięciu przycisku „Serwis” na wyświetlaczu pojawi się poniższa strona.

Widok strony serwisowej
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Widoczny jest na niej rzeczywisty poziom natężenia prądu maszyny. Jeżeli fltr jest zatkany przez 
wiórki metalu, to natężenie prądu spadnie automatycznie z uwagi na to, że będzie transportowana 
mniejsza  objętość  powietrza.  W  zależności  od  ustawionej  wartości  alarmowych  poziomów 
natężenia urządzenie wyśle komunikat o błędzie. Jeżeli poziom natężenia osiąga wysoką wartość, 
może to być awaria po stronie napędu (np. awaria  łożysk).

Po  kliknięciu  przycisku  „Ustawienia”  można  ustawić  czas  zwłoki  (czas  opóźniający  wyłączenie 
maszyny po otrzymaniu zewnętrznego stopu). Ten czas zapobiega powracaniu chłodziwa do układu 
obrabiarki.

Widok storny ustawień

Po  kliknięciu  na  „Czyszczenie”  można  ustawić  interwały  czyszczenia,  które  należy  dostosować 
adekwatnie  do  zastosowania  separatora.  Im  cięższe  zastosowanie  tym  częściej  powinno  być 
wykonywane automatyczne czyszczenie.

Przy standardowych ustawieniach czyszczenie trwa 8 sekund i jest wykonywane co 12 godzin. Przy 
zastosowaniu przy wysokim zanieczyszczeniu powietrza (np. przy szlifowaniu) interwał czyszczenia 
może być ustawiony na 480 min. 
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Strona ustawień czyszczenia

Ustawienia alarmów natężenia prądu są widoczne po przyciśnięciu przycisku „Natężenie”.

Strona ustawień alarmowych wartości nateżenia

Informacja
Poziom natężenia zostanie również zmniejszony poprzez zamknięcie przepustnicy.

Najlepszą metodą wyznaczenia wartości skrajnej natężenia jest zamknięcie całkowite przepustnicy i  
zaobserwowanie  poziomu  natężenia.  Taka  wartość  opowiada  sytuacji,  gdy  wstępny  fltr  jest 
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całkowicie zatkany.

Przykład:  
Wartość nominalna: 2,4A with 400V/50Hz. 
Przepustnica całkowicie zamknięta: 1,8 A.
Zatkany fltr: 2,0 A. (W celu posiadania ostrzeżenia prewencyjnego, wartość ustawiamy na: 2,0 A)
Przeciążenie (uszkodzone łożyska lub wada silnika): Wartość nominalna x 1,3 => 3,12 A.
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5 Przegląd i konwersacja

5.1 Wymiana fltra wstępnego

1. Okręć dwie śruby pokrywę obudowy (zaznaczone na czerwono).

2. Wysu. do góry pokrywę (zaznaczone na czerwono).

3. Poluzuj śruby z łbem radełkowanym na pokrywie fltra i unieś ją lekko (zaznaczone na czerwono).

4. Wyjmij fltr wstępny (zaznaczone na czerwono).

1 2 3 4

Jeśli fltr wstępny jest brudny, wyczyść go i włóż ponownie.

5.2 Części do konserwacji

Nazwa produktu Numer Wymiary [mm] Kompatybilność

Filtr wstępny
(stal nierdzewna)

12731 330 x 300 x 10 EAC12 / EAC15
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5.3 Zalecane inspekcje

Obszar Przedmiot pomiaru Sposób oceny Właściwy stan
Częstotliwość inspekcji 

Części wymienne
co miesiąc co pół roku co roku

Powietrze otoczenia
Temperatura Pomiar temperatury 1-40°C  x

Wilgotność Pomiar wilgotności max. 85% RH x

Podłączenie zasilania

Napięcie Pomiar napięcia 400 V AC x

Wahania napięcia Pomiar napięcia +/- 5% x

Kable Sprawdzenie zacisków Solidne podłączenie x

Wentylator Przepływ powietrza Pomiar Wyczuwalny podmuch x

Silnik
Wał wirnika Wizualny Dostrzegalne obroty x

Łożyska silnika Pomiar temperatury Max. 40-45°C x Łożyska

Maszyna

Filtr wstępny zobacz stronę 16 Wyczuwalny podmuch x Filtr wstępny (nr.: 12731)

Izolacja Pomiar rezystancji > 1MΩ x

Odpływ chłodziwa Wizualny Przepływ płynu x

Dysze czyszczące Wizualny Przepływ płynu x

Informacja
W przypadku długiego przestoju w pracy separatora może się zdarzyć, że pozostała

część ciekłej emulsji znajdująca się na fltrze wstępnym utwardzi się. 
W takich przypadkach zaleca się uruchomienie ręcznego czyszczenia.

Wymianę fltra powinien wykonywać przeszkolony personel.

Uwaga!
Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym. Zainstalowany standardowy silnik

nie jest zgodny z ATEX / API. Jeśli chcesz korzystać z urządzenia w takich obszarach,
skontaktuj się z dostawcą bądź producentem.
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6 Analiza awarii

W  razie  wystąpienia  awarii,  przejdź  do  poniższej  listy.  Jeśli  nie  możesz  rozwiązać  problemu, 
skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Awaria Przyczyna Rozwiązanie

Powolna, przerywana lub 
całkowity brak rotacji silnika 

napędowego 

Przerwanie połączenia elektrycznego Sprawdź połączenie elektryczne

Bezpiecznik Sprawdź bezpiecznik

Spadek napięcia Sprawdź zasilanie 

Głośny hałas silnika Sprawdź silnik i łożyska

Ciała obce wewnątrz wirnika Zdemontuj wirnik

Wirnik silnika się obraca, 
lecz nie ma przepływu 

powietrza

Rury są uszkodzone lub nie są połączone Połącz, napraw lub wymie. rury

Filtr wstępny jest zatkany Wymie. lub wyczyść fltr wstępny

Główna pokrywa jest otwarta Zamknij główną pokrywę

Wirnik silnika się obraca, 
lecz jest mała siła ciągu 

powietrza

Strata ciśnienia, zbyt długi układ rur Zmie. układ rur

Zły kierunek obrotu Zmie. kolejność faz

Ciała obce wewnątrz maszyny Zdemontuj, napraw, wyczyść.

Zamknięta przepustnica Otwórz przepustnice

Filtr wstępny jest zatkany Wymie. lub wyczyść fltr wstępny

Brak odpływu chłodziwa

Linia odpływu zablokowana Sprawdź zawór zbiornika odpływu chłodziwa

Brak chłodziwa w zbiorniku odpływu chłodziwa Oczyść otwory odpływu chłodziwa. 

Wznosząca się linia odpływu Zmie. drogę linii odpływu

Zamknięta droga odpływu chłodziwa Otwórz drogę odpływu chłodziwa

Przeciążenie silnika
 Zbyt duża prędkość silnika Sprawdź zasilanie silnika

Głośny hałas silnika Sprawdź silnik i łożyska

Problem układu 
czyszczącego

Mała ilość płynu do czyszczenia Zwiększ ciśnienie płynu czyszczącego

Dysze są zatkane Wyczyść dysze czyszczące
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Emifree GmbH Produktion von Filteranlagen
Pestalozzistraße 13, 12557 Berlin

Tel.: +49 3076283520
info@emifree

Numer instrukcji: BDL-EACXX-1CS-C-F

Niniejsza instrukcja podlega zmianom!

Drukowanie części tego dokumentu jest dozwolone tylko po uprzedniej autoryzacji Emifree. 

Wszystkie produkty należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z zakupionych urządze..

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż substancje niebezpiecznego pochodzenia, w szczególności te, 
które zostały zaklasyfkowane w normie 64/548/WE artykule 2, części 2, można fltrować dopiero po 
konsultacji z frmą Emifree GmbH Produkton von Filteranlagen oraz jej pisemnej zgody.

Emifree GmbH Produkton  on Filteranlagen
Pestalozzistraße 13, 12557 Berlin
Tel.: +49 3076283520
info@emifree.com
www.emifree.com 
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