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Pulsarlube AIR®  
droogmiddel ontluchter

Gebruikerhandleiding

Rev.01

AB-PD100 / 101 / 102

Contact

Modelnaam

1. Operationele functies

3. Aanwijzing voor de selectie van een eenheid

2. Aanwijzing voor de selectie van adapters 
 (adapters afzonderlijk verkocht)

4. Speciale opmerkingen over montage 5. Informatie over het verwijderingsproces

Houdbaarheid en productgarantie

Monteer de ontluchter nooit in een hoek van meer dan 45°.

Monteer de ontluchter nooit op een niveau onder de bovenkant van de 
ventilatieopening aan de inrichting. Dit werkt tegen de zwaartekracht in en 
elimineert de kans dat spattende of schuimende olie in de ontluchter komt.

Verwijder de ontluchter in overeenstemming met alle toepasselijke federale, 
staats- en plaatselijke voorschriften.

Bekijk de bijgevoegde materialveiligheidsinformatiebladen.

De garantie wordt beperkt tot originele defecten in materiaal en vakmanschap en zal geen 
bijkomende schade als gevolg van mishandeling, misbruik en/of elk ander ongepast gebruik van 
dit product dekken. De darantieperiode is 1 jaar vanaf de datum van aankoop.

OPMERKING:  
- Adapters zijn beschikbaar voor de aansluiting op bijna alle bestaande reservoirkoppelingen.

Pulsarlube GmbH                                               
Silostr. 31b, 65929 Frankfurt am Main, Germany 

Tel. : +49 69 8700766-62/-63
Fax : +49 69 8700766-69
E-mail : sales.eu(at)pulsarlube.com
Website : www.pulsarlubeair.com

OPMERKING: 
Als andere soorten of formaten worden gevraagd, neem 
contact met ons op.

Elektreetfilter (deeltjesgrootte > 2㎛)

Filter met geactiveerde koolstof

Droogmiddel

Stootplaat

Olie absorberend schuim
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Productnaam Diameter Hoogte Montage 
Aansluiting Silicagel Max. adsorptie-

capaciteit Max. luchtstroom Max. reservoir-
vloeistofstroom Mediumtype

AB-PD100 5.54duim / 14.07cm 5.51duim / 14cm 1" slip fit 440g 160㎖ 20cfm 150gpm 100% Silicagel

AB-PD101 5.54duim / 14.07cm 6.77duim / 17.2cm 1" slip fit 660g 279㎖ 20cfm 150gpm 100% Silicagel

AB-PD102 5.54duim / 14.07cm 10.28duim / 26.1cm 1" slip fit 1320g 538㎖ 20cfm 150gpm 100% Silicagel

Productnaam Specificatie

AB(A)-PA01 1" × PT 3/8" mannelijk

AB(A)-PA02 1" × NPT 3/8" mannelijk

AB(A)-PA03 1" × PT 1/2" mannelijk

AB(A)-PA04 1" × NPT 1/2" mannelijk

AB(A)-PA05 1" × PT 1" mannelijk

AB(A)-PA06 1" × NPT 1" mannelijk

Monteer de ontluchter, met behulp van de adapter die best geschikt is voor 
uw toepassing, waar deze duidelijk zichtbaar is en gemakkelijk kan worden 
onderhouden.

Controleer of alle oranje droogmiddelparels volledig donkergroen zijn.

Verwijder de ontluchting uit de applicatie.

Monteer de ontluchter nooit op inrichting die te heet is om aan te raken. 
Als de inrichting boven 150°F (65°C) uitkomt, raden we aan om de ontluchter 
omhoog en weg van de warmtebron met behulp van een verlengslang of -pijp te 
monteren.

Verwijder de adapterfitting en bewaar deze voor gebruik met een nieuwe 
ontluchter.

1" slip fit

Zorg ervoor dat u de punt van de ontluchting goed afsluit met de teflon wanneer u 
de adapter aanbrengt.
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