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1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne
■ System separatorów membranowych, opisany w niniejszej instrukcji obsługi, został

zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią. Wszystkie komponenty poddawane są w trakcie produkcji surowym kryteriom jakościowym oraz środowiskowym. Nasze systemy zarządzania posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.

PL

■ Niniejsza “Instrukcja obsługi” zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania

przyrządu. Bezpieczeństwo pracy wymaga, aby przestrzegane były wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa.

■ Przestrzegać właściwych lokalnych przepisów BHP i ogólnych regulacji bezpieczeństwa

dla zakresu zastosowań przyrządów.

■ Instrukcja obsługi stanowi część składową produktu i musi być przechowywana blisko

miejsca zamontowania przyrządu oraz być zawsze łatwo dostępna dla wykwalifikowanego personelu. Instrukcję należy przekazać następnemu operatorowi lub właścicielowi
przyrządu.

■ Wykwalifikowany personel musi przed rozpoczęciem dowolnych prac dokładnie

przeczytać oraz zrozumieć instrukcje obsługi.

■ Należy stosować się do ogólnych zasad i warunków zawartych w dokumentacji

sprzedaży.

■ Przyrząd podlega zmianom technicznym.
■ Dodatkowe informacje:

www.wikapolska.pl / www.wika.com

- Konsultant ds. zastosowań:
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IN 00.06, systemy separatorów membranowych
IN 00.25, systemy separatorów membranowych do
procesów podciśnieniowych
Instrukcja obsługi zamontowanego przyrządu pomiarowego
Tel.: +48 54 23 01 100
Fax: +48 54 23 01 101
info@wikapolska.pl
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- Adres internetowy:
- Odpowiednia informacja
techniczna

2. Konstrukcja i działanie

2. Konstrukcja i działanie
2.1 Opis
System pomiarowy z separatorem membranowym składa się z następujących komponentów:

PL

■ Seprator membranowy z membraną

■ Przewód transmisyjny (opcja, np. kapilara)
■ Manometr lub przełącznik ciśnienia

Za pomocą separatorów membranowych manometry lub przełączniki ciśnienia można
dostosować nawet do najtrudniejszych warunków operacyjnych panujących w przemyśle procesowym. Membrana wykonana z odpowiedniego materiału oddziela medium od
przyrządu pomiarowego.
Aby zapewnić bezpieczną i bezproblemową pracę systemu separatorów membranowych,
należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz poniższych ogólnych wskazówek
dotyczących użytkowania, instalacji oraz konserwacji, jak również instrukcji obsługi stosowanego przyrządu pomiarowego.
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2.2 Zakres dostawy
Porównać zakres dostawy z listem przewozowym.
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3. Bezpieczeństwo

3. Bezpieczeństwo
3.1 Objaśnienie symboli
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeżeli się jej nie zapobiegnie.

PL

UWAGA!
... wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować lekkimi
obrażeniami ciała lub szkodami rzeczowymi bądź środowiskowymi, jeżeli się jej
nie zapobiegnie.
Informacje
… wskazuje pożyteczne uwagi, zalecenia i informacje dotyczące wydajnej
i niezawodnej pracy przyrządu.
3.2 Przeznaczenie
System separatorów membranowych służy do pomiaru ciśnienia w warunkach przemysłowych.
Z systemu separatorów membranowych, dostarczonego przez firmę WIKA, można korzystać
tylko w tym celu. Zabrania się demontowania tego systemu na poszczególne komponenty.
Przyrząd ten został zaprojektowany oraz wykonany wyłącznie do opisanych tutaj zastosowań i można go wykorzystywać jedynie zgodnie z tym opisem.
Należy przestrzegać danych technicznych podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie przyrządu lub jego praca wykraczająca poza zakres danych technicznych wymaga natychmiastowego wycofania przyrządu z eksploatacji i sprawdzenia go przez
uprawnionego pracownika firmy WIKA.
Producent nie odpowiada za reklamacje wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

UWAGA!
Możliwość uszkodzenia wrażliwych komponentów
Najbardziej czułe komponenty systemu to membrana i kapilara. Nawet niewielkie uszkodzenie tych elementów może spowodować, że wyniki pomiarów będą
niedokładne, a nawet doprowadzić do całkowitej awarii systemu pomiarowego.
Istnieje ryzyko wycieku cieczy transmisyjnej.
▶ Oryginalne zabezpieczenie membrany należy zdjąć wyłącznie tuż przed
zamontowaniem systemu i założyć ponownie zaraz po jego zdemontowaniu
▶ Zachować ostrożność przy stosowaniu kapilar, zawsze unikać ich skręcania
i zginania
▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi montażu, które można
znaleźć w rozdziale 5 pt. “Rozruch, eksploatacja”
6
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3.3 Prawidłowe użytkowanie systemów separatorów membranowych

3. Bezpieczeństwo
3.4 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
System separatorów membranowych stosować tylko w granicach parametrów technicznych.
Dotyczy to w szczególności wytrzymałości materiałowej i wartości granicznych stopnia
wycieku oraz limitów dopuszczalnej temperatury i ciśnienia.
→ Limity wydajności – patrz rozdział “Specyfikacje” komponentów. Patrz karty katalogowe na
www.wika.de
Producent lub operator maszyny lub instalacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za
zapewnienie przydatności systemu separatora membranowego i jego odporności na media
w ramach zastosowania, poprzez właściwy dobór materiałów i cykli konserwacyjnych.
Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzeń.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może skutkować utratą ważności aprobat (np. EHEDG).
Wybór niewłaściwej cieczy transmisyjnej (np. na instalacjach malarskich lub tlenowych)
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia, a także sprawić,
że zakład straci pozwolenie na prowadzenie działalności.
Przyrządy powinny być zabezpieczone przed większym zabrudzeniem i wysokimi wahaniami temperatury otoczenia.
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Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA

7

PL

3. Bezpieczeństwo
3.5 Niewłaściwe użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Obrażenia ciała na skutek niewłaściwego użytkowania
Niewłaściwe użytkowanie przyrządu może doprowadzić do obrażeń ciała oraz
wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.
▶ Nie należy wprowadzać do przyrządu zmian bez odpowiedniego upoważnienia.
▶ Systemy separatorów membranowych nie mogą być stosowane jako pomoc
przy wspinaniu.

PL

Wszelkie sposoby użycia tych systemów, wykraczające poza ich przeznaczenie lub odbiegające od niego (patrz punkt 3.2), uznaje się za niewłaściwe użytkowanie.
3.6 Zgodność z aprobatą 3-A
W przypadku połączeń zgodnych z aprobatą 3-A należy zastosować następujące uszczelki:
■ Złącza mleczarskie, zgodne z normą DIN 11851 wymagają stosowania odpowiednich
uszczelek profilowych (dostarczanych np. przez firmę SKS Komponenten BV lub Kieselmann GmbH).
■ Złącza zgodne z normą IDF wymagają stosowania uszczelek z pierścieniem mocującym

zgodnych z normą ISO 2853.

Połączenia zgodne z normami SMS, APV RJT i NEUMO Connect S nie są zgodne z aprobatą 3-A.

Uszczelki przewidziane do połączeń zgodnych z normami ISO 2852, DIN 32676 i BS 4825
część 3 są produkowane np. przez firmę Combifit International B.V.
Uszczelki do połączeń zgodnych z normą DIN 11851 dostarcza np. firma Kieselmann GmbH.
Uszczelki VARIVENT® są produkowane np. przez firmę GEA Tuchenhagen GmbH.
Producentem uszczelek NEUMO BioConnect ® jest np. firma Neumo GmbH & Co. KG.
3.8 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo zranienia - wymagane są odpowiednie kwalifikacje
personelu!
Niewłaściwa obsługa może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i szkodami
rzeczowymi.
▶ Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane tylko
przez przeszkolony personel o kwalifikacjach podanych niżej.
▶ Niewykwalifikowany personel nie może mieć dostępu do obszarów niebezpiecznych.
8
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3.7 Zgodność z aprobatą EHEDG
Połączenia zgodne z aprobatą EHEDG wymagają stosowania uszczelek, które są zgodne
z aktualną wersją aprobaty EHEDG.

3. Bezpieczeństwo
3.9 Wykwalifikowany personel
Wykwalifikowany personel, upoważniony przez operatora, to personel, który na podstawie
swoich kwalifikacji i wiedzy technicznej w zakresie technologii pomiarowej i kontrolnej oraz
swego doświadczenia i znajomości przepisów krajowych, obowiązujących norm i dyrektyw
jest w stanie wykonywać opisane prace i rozpoznawać potencjalne zagrożenia.

PL

Szczególne warunki robocze wymagają ponadto odpowiedniej wiedzy, np. w zakresie
agresywnych mediów.
3.10 Szczególne zagrożenia
OSTRZEŻENIE!
Dla niebezpiecznych mediów, takich jak tlen, acetylen, łatwopalne lub toksyczne
gazy lub ciecze, oraz dla zastosowań w instalacjach chłodniczych, sprężarkach, itp., oprócz wszystkich standardowych przepisów konieczne jest również
przestrzeganie odpowiednich istniejących przepisów lub uregulowań prawnych.
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości medium w zdemontowanych przyrządach mogą stanowić zagrożenia dla osób, środowiska i urządzeń. Stosować odpowiednie środki ostrożności
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OSTRZEŻENIE!
W żadnym wypadku nie można odkręcać śrub uszczelniających, które są przewidziane na separatorze membranowym lub przyrządzie pomiarowym. W przeciwnym razie pojawi się zagrożenie związane z możliwością wydostania się mierzonego medium na zewnątrz. Może to spowodować, w zależności od cieczy,
wystąpienie zagrożeń dla ludzi, środowiska oraz urządzeń.
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3. Bezpieczeństwo
3.11 Tablice, znaki bezpieczeństwa
Tabliczka znamionowa

PL




















Numer seryjny
Kod towaru

Oznaczenie właściwej strefy zagrożenia: np. “Strefa 0”
Aprobata: np. “FDA”, “USP”, “3A” itp.
Kod QR

Opcja zamawiania 1: np. “bez substancji pochodzenia zwierzęcego”, itp.

Opcja zamawiania 2: np. “bez oleju i smaru”, “bez substancji czyszczonych laboratoryjnie” itp.

Eksploatacja w warunkach podciśnienia: “warunki podstawowe”, “Warunki zaawansowane” lub
“najwyższe warunki”
Ciecz transmisyjna: “KN2”, “KN32” itp.
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Przed montażem i uruchomieniem przyrządu należy przeczytać
instrukcję obsługi!
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3. Bezpieczeństwo
Najważniejsze oznaczenia na separatorach membranowych
W poniższej tabeli przedstawiono skróty stosowane na separatorach membranowych.
Skrót

Rozwinięcie (EN)

Oznaczenie

COAT

coating

Powłoka

LIN
SF

MB
CL

UB
LB

FM
EX

PS

PC

lining

sealing face

PL

Pokrycie
Przylga

membrane

Membrana separatora membranowego

cell

Ogniwo pomiarowe separatora membranowego

upper body

Górna część separatora membranowego

lower body

filler material
extension

plug screw

process connection
(in-line diaphragm seal)

Dolna część separatora membranowego
Materiał wypełniacza
Przedłużka
Zaślepka

Przyłącze procesowe (separator membranowy
rurowy)

Przykład: separator membranowy z przyłączem kołnierzowym, model 990.27
Oznaczenie 1
Wiersz

Oznaczenie

2

Przyłącze procesowe/ciśnienie
nominalne

1
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3
4

Standardowe przyłącze procesowe

Materiał górnej części
separatora membranowego

Materiał membrany separatora

Oznaczenie 2
Wiersz

Oznaczenie

2

Model

1
Oznaczenie 1

Producent i numer seryjny

Oznaczenie 2

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA
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4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4.2 Pakowanie
Nie należy usuwać opakowania chroniącego system pomiarowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi aż do chwili bezpośrednio przed montażem.
Usuwając opakowanie systemu oraz w trakcie jego montażu należy szczególnie uważać,
aby nie uszkodzić membrany ani też nie spowodować jej mechanicznego odkształcenia.
Opakowanie, a zwłaszcza zabezpieczenie membrany, należy zachować. Zapewni ono
optymalną ochronę w trakcie transportu (np. czyszczenie, zmiana miejsca zainstalowania,
przesłanie do naprawy).
4.3 Przechowywanie
Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:
Temperatura, w jakiej można przechowywać systemy pomiarowe z separatorem membranowym, zmienia się w zależności od parametrów manometru, separatora memberanowego,
zakresów ciśnienia oraz materiałów zastosowanych w systemach.
Zakres dopuszczalnych temperatur przechowywania jest podany w instrukcji obsługi lub
karcie katalogowej manometru.
Unikanie oddziaływania następujących czynników:
■ Bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub bliskość gorących przedmiotów
■ Wibracje mechaniczne, udary mechaniczne (gwałtowne opuszczanie)
■ Sadza, opary, pył i gazy korozyjne

Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu, w miejscu spełniającym podane wyżej
warunki.
OSTRZEŻENIE!
Przed złożeniem przyrządu na przechowanie (po eksploatacji) usunąć resztki
mediów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku mediów szkodliwych dla
zdrowia, np. substancje żrące, toksyczne, rakotwórcze, radioaktywne itp.

12

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA

10/2020 PL based on 9045830.05 05/2019 EN

PL

4.1 Transport
Sprawdzić przyrząd, czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia, które mogły powstać
podczas transportu.
Konieczne jest natychmiastowe powiadomienie w przypadku oczywistego uszkodzenia.

5. Uruchamianie, eksploatacja

5. Uruchamianie, eksploatacja
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące montażu

■ W żadnym wypadku nie można odkręcać śrub uszczelniających, które są przewidziane na

■

■
■

■

■
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■

separatorze membranowym lub przyrządzie pomiarowym. W przeciwnym razie pojawi się
ryzyko związane z możliwością wydostania się cieczy przewidzianej w systemie na zewnątrz,
w wyniku czego zespół pomiarowy może przestać działać prawidłowo.
Wrażliwa membrana separatora nie może ulec uszkodzeniu – unikać kontaktu lub obciążenia
mechanicznego. Rysy na powierzchni membrany (np. pochodzące od ostro zakończonych
przedmiotów) są główną przyczyną korozji.
W przypadku rurowych separatorów membranowych wewnętrzna powierzchnia membrany
nie może być stosowana do celów montażowych.
Uszczelnianie przyłącza procesowego
- Wybrać uszczelkę właściwą dla danego zastosowania i wersji separatora membranowego.
- Użyć uszczelki kołnierzowej o odpowiednio dużej średnicy wewnętrznej.
- Ułożyć uszczelkę na środku powierzchni uszczelnienia.
- Uszczelka nie może ograniczać ruchu membrany.
W przypadku korzystania z uszczelek miękkich lub wykonanych z PTFE należy przestrzegać
wskazówek określonych przez ich producenta, zwłaszcza w odniesieniu do momentu dokręcenia oraz cykli obciążenia.
Instalacja w sposób zgodny z normami dotyczącymi łączników i kołnierzy wymaga
zastosowania odpowiednich elementów łączących, takich jak śruby i nakrętki. Elementy te
należy dokręcić z określonym dla nich momentem.
Przestrzegać wytycznych dotyczących temperatury średniej oraz temperatury otoczenia.
Wartości te są podane w potwierdzeniu zamówienia.
Zapobieganie efektom wywoływanym przez temperaturę poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie różnicy ciśnień.
System separatorów membranowych należy zaprojektować i zainstalować tak, aby poziomy
temperatury otoczenia po stronie dodatniej i ujemnej były jak najbardziej zbliżone do siebie.
Im większa będzie różnica temperatury pomiędzy stroną dodatnią a ujemną, tym większy
będzie błąd pomiaru spowodowany wpływem tej temperatury.

5.2 Wskazówki dotyczące montażu systemów separatorów membranowych z kapilarą
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących montażu może spowodować wygięcie
lub złamanie kapilary. Zgięte kapilary wykazują znacznie wydłużony czas reakcji. W najgorszym
przypadku zginanie powoduje zerwanie kapilary i wyciek cieczy transmisyjnej, co skutkuje
trwałym uszkodzeniem systemu separatorów membranowych.
■ Nie przenosić systemów pomiarowych z separatorem membranowym, trzymając za kapilarę.
■ W miejscach połączeń kapilary, przewidzianych na separatorze membranowym i przyrządzie

pomiarowym należy przewidzieć mechaniczne elementy odciążające.

■ Promień zgięcia kapilary wynosi ≥ 30 mm.

■ Podłączyć kapilarę w miejscu, w którym nie będzie ona narażona na drgania, które mogą

powodować odchylenia sygnałów.

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA
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5. Uruchamianie, eksploatacja
■ Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości w przypadku montażu

W przypadku pomiarów nadciśnienia ujemnego należy odpowiednio zmniejszyć dopuszczalną różnicę wysokości.
Przykład 1

Przykład 2

W przypadku pomiarów ciśnienia absolutnego (podciśnienia) przyrząd pomiarowy należy
zamontować przynajmniej na takiej samej wysokości, jak separator membranowy lub
poniżej tego separatora (patrz przykłady 3 i 4).
Przykład 3
Podciśnienie

Przykład 4
Podciśnienie

10/2020 PL based on 9045830.05 05/2019 EN

PL

W przypadku uszkodzeń pomiarowych powyżej punktu pomiarowego (patrz przykłady
1 i 2) stosuje się następujące wytyczne:
H1 ≤ 7 m w zastosowania cieczy transmisyjnych: olej silikonowy, gliceryna lub parafina
H1 ≤ 4 m w przypadku cieczy transmisyjnej: olej halokarbonowy
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5. Uruchamianie, eksploatacja
5.3 Wskazówki dotyczące montażu systemów separatorów membranowych
z certyfikatem EHEDG i normą 3-A
Przestrzegać poniższych instrukcji, szczególnie w przypadku przyrządów certyfikowanych
przez EHEDG i zgodnych z normą 3-A.
■ Aby utrzymać certyfikat EHEDG, należy użyć jednego z zalecanych przez EHEDG przyłą-

czy procesowych. Są one oznaczone logo w karcie katalogowej.

■ Aby utrzymać zgodność z normą 3-A, należy użyć przyłącza procesowego zgodnego

z normą 3-A. Są one oznaczone logo w karcie katalogowej.

■ Zamontować system separatorów membranowych z zachowaniem minimalnej przestrze-

ni martwej oraz w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie.

■ Pozycja montażowa systemu separatorów membranowych, gnizada do wspawania

i trójnika oprzyrządowania powinna umożliwiać samoczynne opróżnianie.

■ Pozycja montażowa nie może tworzyć punktu opróżniania ani powodować tworzenia się

zbiornika.

■ W przypadku przyłącza procesowego za pomocą trójnika oprzyrządowania rozgałęźnik

L trójnika nie może być dłuższy niż średnica D trójnika (L ≤ D).

Specjalne informacje dotyczące wersji rurowych
■ Rurowe separatory membranowe, rurowe moduły dostępu (np. NEUMO BioControl®
lub VARINLINE®) i trójniki oprzyrządowania w rurach poziomych należy montować przy
lekkim nachyleniu rury w celu samoopróżniania.
■ W przypadku rurowych modułów dostępu (np. NEUMO BioControl® lub VARINLINE®)
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stosować oryginalne uszczelki producenta i przestrzegać wskazówek montażowych.
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5.5 Uruchamianie
Podczas procesu uruchamiania należy koniecznie unikać skoków ciśnienia. Powoli otworzyć
zawory odcinające.
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5.4 Dopuszczalna temperatura otoczenia i pracy
■ Limity temperatury pracy systemu separatorów membranowych są określone w specyfikacjach poszczególnych komponentów. Wartości graniczne dopuszczalnej temperatury
otoczenia i medium separatora membranowego, cieczy transmisyjnej i manometru nie
mogą przekraczać dolnego i górnego zakresu, nawet pod wpływem konwekcji i promieniowania cieplnego. Limity temperatury pracy są podane w potwierdzeniu zamówienia.
■ Oprócz podanych wyżej limitów temperatury pracy należy przestrzegać zakresu ciśnień/
temperatur materiału separatorów membranowych i złączek (np. śrub do montażu kołnierzy):
- Kołnierzowe separatory membranowe są oznaczone specyfikacją materiału i zakresem dopuszczalnych ciśnień. Zależnie od oznaczenia obowiązuje zakres dopuszczalnych temperatur, określonych w normie dotyczącej odpowiedniego kołnierza.
- Wszystkich pozostałych separatorów membranowych dotyczą zakresy ciśnień/temperatur podane w karcie katalogowej.
■ Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych systemów separatorów membranowych jest
określony komponentami o najsłabszych parametrach operacyjnych.
■ Użytkownik musi uwzględnić wpływ temperatury na dokładność wskazywania zmierzonych wartości.
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6. Konserwacja i czyszczenie
6.1 Konserwacja
System separatorów membranowych jest bezobsługowy.
Należy poddawać go regularnym kontrolom celem zapewnienia dokładności pomiarów
przeprowadzanych za pomocą manometru. Kontrolę lub ponowną kalibrację należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi, wyposażonemu w odpowiedni sprzęt.
OSTRZEŻENIE!
Naprawy wolno przeprowadzać tylko producentowi lub personelowi posiadjącemu odpowiednie kwalifikacje.
6.2 Czyszczenie
W przypadku wykrycia zanieczyszczenia, zwiększenia lepkości lub krystalizacji mediów,
konieczne może być wyczyszczenie membrany. W tym celu należy użyć tylko miękkej
szczotki oraz odpowiedniego rozpuszczalnika.
UWAGA!
▶ Pzed rozpoczęciem czyszczenia przyrząd należy prawidłowo odłączyć od
źródła ciśnienia, wyłącz go oraz, w razie potrzeby, odłączyć od sieci.
▶ Nie używać podczas czyszczenia ostrych przedmiotów ani agresywnych
detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie czułej i niezwykle
cienkiej membrany.
▶ Oczyszczać przyrząd wilgotną szmatką.
▶ Przyłącza elektryczne, o ile są dostępne, nie mogą mieć styczności z wilgocią.
▶ Przed zwrotem umyć lub oczyścić zdemontowany przyrząd, aby chronić
personel i środowisko przed oddziaływaniem resztek mediów. Pozostałości
medium w zdemontowanych przyrządach mogą stanowić zagrożenia dla osób,
środowiska i urządzeń. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
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6.3 Proces czyszczenia na miejscu (CIP)
Poniższe wskazówki dotyczą tylko przyrządów określonych w karcie katalogowej jako
przeznaczone do czyszczenia CIP.
■ Podczas czyszczenia z zewnątrz (obmywanie) należy przestrzegać dopuszczalnej tempe-

ratury i stopnia ochrony przed wnikaniem wody.

■ Stosować wyłącznie środki czyszczące odpowiednie do używanych uszczelek.
■ Środki czyszczące nie mogą mieć właściwości ściernych ani powodować korozji materia-

łów zwilżonych części.

■ Nie dopuszczać do szoku termicznego lub szybkich zmian temperatury. Różnica tempe-

ratur środka czyszczącego i czystej wody do płukania powinna być jak najmniejsza.
Przykład nieodpowiednich temperatur: czyszczenie środkiem o temperaturze 80°C
i płukanie czystą wodą o temperaturze +4°C.

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA
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7. Demontaż, zwrot i złomowanie
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości medium w zdemontowanych przyrządach mogą stanowić zagrożenia dla osób, środowiska i urządzeń. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

PL

7.1 Demontaż
OSTRZEŻENIE!
Odłączać system separatorów membranowych tylko po wcześniejszym spuszczeniu ciśnienia z systemu!
UWAGA!
Możliwość uszkodzenia czułych komponentów
Najbardziej czułe komponenty systemu to membrana i kapilara. Nawet niewielkie uszkodzenie tych elementów może spowodować, że wyniki pomiarów będą
niedokładne, a nawet doprowadzić do całkowitej awarii systemu pomiarowego.
Istnieje ryzyko wycieku cieczy transmisyjnej.
▶ Oryginalne zabezpieczenie membrany należy założyć ponownie zaraz po
zdemontowaniu systemu.
7.2 Zwrot
OSTRZEŻENIE!
Ściśle przestrzegać poniższych wskazówek w przypadku wysyłki
przyrządu:
Wszystkie urządzenia przesyłane do firmy WIKA muszą być wolne od wszelkiego
rodzaju niebezpiecznych substancji (takich jak kwasy, zasady, roztwory, itp.).

Informacje dotyczące zwrotu przesyłek podane są na naszej stronie internetowej
w zakładce “Service”.

7.3 Utylizacja
Niewłaściwe usunięcie przyrządu może stanowić zagrożenie dla środowiska.
Złomować elementy przyrządu oraz usuwać składniki i materiały opakowania w sposób
przyjazny dla środowiska zgodnie z przepisami usuwania odpadów obowiązującymi w kraju
zainstalowania.
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Przy zwrocie przyrządu należy stosować oryginalne opakowanie lub inne opakowanie
odpowiednie do transportu.

10/2020 PL based on 9045830.05 05/2019 EN

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA

19

WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel.
+48 54 230110-0
Fax:
+48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
20

Instrukcja obsługi systemów separatorów membranowych firmy WIKA

10/2020 PL based on 9045830.05 05/2019 EN

Przedstawicielstwa firmy WIKA na całym świecie podane są w Internecie na stronie www.wika.com.

