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Tüm 500 Serisi Konvansiyonel Yağ Ayırıcıları için Ekran 
Değiştirme Kılavuzu: Erişilebilir 

 
500 Serisi sıkışma yağ ayırıcıları gerektiğinde değiştirilebilen bir iç ekrana sahiptir.  501 ve 
505 arası modeller üst levhaya takılı bir şekilde ekranlara sahiptir.  506 ve 507 modellerin 
ekranlarına alt levhadan ulaşılabilir. 

1. Yağ ayırıcısının sistem ile bağlantısını kesin. 

2. Soğutucuyu yağ ayırıcısından geri alın veya geri dönüştürün. 

3. Ayırıcıda iç basınç olmadığından emin olun.  Bu konuda hata yapılması yaralanmalara 
sebep olabilir ve/veya alete zarar verebilir. 

4. Cıvataları ve somunları sökün. Rondelalarla birlikte sonradan kullanılmak üzere kenara 
koyun. 

5. 501 ve 505 arası modellerde, çıkarmak için boruları sökmeniz gerekebilir. Ekranları açığa 
çıkarmak için, üst levhayı çıkarın veya alt hazneyi aşağı kaydırın. 

6. Ekranları yerinde tutan pinleri düzleştirin.  Sonradan kullanmak üzere pinleri çıkarın. 

7. Ekranları çıkarın. 

8. Yeni ekranı yerine koyup pini boşluklardan itin ve çıkmaması için pini eğin. 

9. 506 ve 507 modelleri için, şamandıra düzeneğini dikkatlice çıkarın. 

10. İç kısma ulaşın ve ekranı yerinde tutan askı aparatını tutan  vidaları (tekrar kullanılmak 
üzere) çıkarın. 

11. Ekranı çıkarın. 

12. Yeni ekranı takın ve askı aparatını vidalarla tekrar yerleştirin. 

13. Eski contayı oluktan tamamen çıkarın. Çelik yüzeyi çizmemeye dikkat edin. 

14. Contayı oluğa kuru bir şekilde yerleştirin ve sonra yağ uygulayın. 

15. Ayırıcının doğru yağ türüyle (miktar için etikete bakın) ön dolumunu yapın.  

16. Vida ve flanş yüzü arasında, flanşa kilit rondelasıyla civataların üzerinde ilk parmak vidaları 
sıkarak üst levha ve şamandıra düzeneğini tekrar takın. Herhangi bir cıvata ile başlayın ve 
yavaş yavaş 18-20 ft-lb torka kadar sıkın. "Ters cıvata" şeklinde sıkın. 

17. Sökülen bütün hatları tekrar bağlayın. 

18. Yağ ayırıcısı ve birbiriyle bağlantılı hatları tahliye edin. 

19. Kaçak kontrolü. 

20. Ayırıcıyı çalışır duruma getirin.  Açma-kapama vanasını yavaşça açın. 

21. Yağ seviyelerini sık sık kontrol edin. 

22. Hiçbir yerde kaçak olmadığından emin olun. 

 
 
 
 

Sorunuz mu var? 1-800-552-9300 veya 630.293.5910'u arayın veya  
temprite@temprite.com'a mail atın 

 


