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1. PRODUCENT 

 

 

 

Agencja Promocji Redux Sp z o.o. Sp. K 

ul. Sarni Stok 27F 

43-300 Bielsko Biala 

NIP PL9372677152 

BDO; 000077011 

Tel; 338150783, +48509359580 

http://destylarkirozpuszczalnika.pl/ 

http://redux.com.pl/ 

email: redux@redux.com.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 TIP 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część urządzenia i powinna być przechowywana w 

bliskiej strefie pracy urządzenia. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na urządzeniu należy 

starannie przeczytać każdą część instrukcji. 
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2. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI i TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 
2.1. DEKLARACJA JEST PRZYGOTOWANA INDYWIDUALNIE WG. WZORU 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

 

 

Urządzenie:                      Destylator do rozpuszczalników RAF 

Nazwa prodycenta:          Agencja Promocji Redux 
                                     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 
Adres:                               Sarni Stok 27F 
                                     Bielsko-Biała 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność Producenta. 
 
PRZEDMIOT DEKLARACJI: 

Nazwa handlowa:  Destylator RAF 
Model:                     xxx 
Nr. seryjny:             xxx 
 
PRZEDMIOT DEKLARACJI, JAK WYŻEJ, JEST ZGODNY Z NASTĘPUJĄCYMI  
NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI UNII EUROPEJSKIEJ: 
 

• Dyrektywa 2006/42/CE Dyrektywa maszynowa 

• Dyrektywa 2014/30/UE Zgodność elektromagnetyczna 

• Dyrektywa 2014/34/UE Systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

• Normy; PN-EN ISO 80079-36:2016-07, PN-EN ISO 80079-37:2016-07, PN-EN 1127-1,  
PN-EN 61310-1, PN-EN 31310-2, PN-EN 61310-3 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dokumentacja techniczna w odniesieniu do Destylatora RAF została złożona w jednostce odpowiedzialnej za testowanie 
Produktu, w siedzibie firmy; 
Ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie  
Jednostka Notyfikowana NB 2057 
www.hamilton-test.pl; www.hamilton.com.pl  
 

zgodnie z wymogami załącznika VIII do dyrektywy 2014/34/UE 
Osoba upoważniona to: xxx 
 

Agencja Promocji Redux Sp z o. o. Sp. k 
                   Sarni Stok 27F 
              43-300 Bielsko-Biała 
 
Podpisano w imieniu i na rzecz: 
Rafał Adamczyk, Przedstawiciel prawny firmy Agencja Promocji Redux Sp z o. o. Sp. k 
Bielsko-Biała …/…../20… 

 

II 2G Ex h IIB T3 Gb   (wersja 2G) 

II 3G Ex h IIB T3 Gc   (wersja 3G) 

 

…………..…..xxx……….…….. 

Pieczątka i podpis 
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2.2. DO KAŻDEGO URZĄDZENIA 2G  TABLICZKA  JEST PRZYGOTOWANA INDYWIDUALNIE 
WG. WZORU 
 

 

 

2.3.  LEGENDA 
 

CE Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia 
zasadnicze wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia”. 

II Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych, niż wymienione dla grupy I 
miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych 

1/2G/3G Informacja, która mówi nam o kategorii urządzenia. ze względu na rodzaj zagrożenia, i tak dla; Gazy, 
ciecze i ich opary (G): 
Strefa 1 – sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach; 
Strefa 2 – rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi to przez krótki okres; 

Ex Jest to specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego stosowane dla urządzeń i 
systemów ochronnych oraz ich części i podzespołów. 

h rodzaj obudowy przeciw wybuchowej dla urządzeń nieelektrycznych 

II B Ze względu na miejsce zastosowania, urządzenia oraz systemy ochronne klasyfikuje się do 
poniższych grup: 
IIA; grupa propanowa (np. aceton, alkohol metylowy) 
IIB; grupa etylenowa (np. etylen, siarkowodór, alkohol etylowy) 

T3 klasa temperaturowa T3 to oznacza maksymalna temperatura powierzchni =200oC 

Ga/Gb/Gc Stopień ochrony 
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3. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W INSTRUKCJI 
     W celu zwrócenia uwagi na miejsca w niniejszej instrukcji zawierające ważne informacje lub wskazujące 

zagrożenia, zastosowano poniższe symbole. Podczas zapoznawania się z instrukcją użytkowania należy 

zwrócić szczególną uwagę na miejsca oznaczone tymi symbolami  

 

 

  DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Wskazuje na zagrożenia wysokiego stopnia ryzyka, które spowodują śmierć 

lub poważne obrażenia, jeśli komunikat zostanie zignorowany 

 

 

 

  WARNING / OSTRZEŻENIE 

Wskazuje na zagrożenia średniego stopnia ryzyka, które mogą spowodować 

śmierć lub poważne obrażenia, jeśli komunikat zostanie zignorowany 

 

 

 

  ATTENTION / UWAGA 

Wskazuje na zagrożenia niskiego stopnia ryzyka, które mogą spowodować 

drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli komunikat zostanie zignorowany. 

 

 TIP 

„Treść Wskazówki“ 
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4. INFORMACJE OGÓLNE 
4.1.  OPIS URZĄDZENIA 

 

Seria regeneratorów RAF 10,15, 20, 30, 50, 80, 150, 230 została zaprojektowana z myślą o destylacji/regeneracji 

zabrudzonych rozpuszczalników. Urządzenie służy do destylowania mieszanin rozpuszczalników z zanieczyszczeń tj. np. 

farby, lakierów, tłuszczy, olejów, tak aby można było je wykorzystać powtórnie. 

Główną cechą regeneratora jest zbiornik umocowany na stałe i ruchoma obudowa, która umożliwia usunięcie szlamu 

podestylacyjnego po zakończeniu cyklu destylacji/regeneracji . Przy destylacji części mieszanin można wewnątrz zbiornika 

stosować specjalny worek odporny na wysoką temperaturę i część chemikaliów (antyelektrostatyczny). Umieszczamy go 

wewnątrz zbiornika, co pozwala na utrzymanie go w czystości oraz ułatwia usuwanie pozostałości podestylacyjnych (razem 

z workiem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia RAF występują w kilku wersjach i konfiguracjach . 

Jako wyposażenie regenerator posiada ; 

• Chłodnicę INOX* 

• zabezpieczenia w wersji ATEX 1/2G/3G 

• dwa regulatory temperatury,**/*** 

• dwa Timery – pracujące w automacie,**/*** 

• okna Rewizyjne **** 

• system dopełnienia Manualny i Autonomiczny***** 

• końcówkę do podłączenia VACUUM 

• sygnalizację serwisu, licznik czasu pracy, Led 
 

*      na życzenie montowana jest chłodnica Cu 

**     przydatne – ze względu na stosowanie coraz bardziej złożonych substancji 

***   w urządzeniach o pojemności 10,15,20,30 litrów standard jeden termostat i jeden timer 

****  w urządzeniach o pojemności 10,15,20,30 litrów montowane jako opcja dodatkowa 

***** na życzenie montowane jako opcja dodatkowa  

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 9 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

4.2. PODZESPOŁY DESTYLATORA RAF 230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pokrywa zbiornika 

2. Kocioł grzewczy 

3. Chłodnica 

4. Panel elektryczny 

5. Zawór bezpieczeństwa oleju 

6. Korek oleju 

7. Odprowadzenie oleju 

8. Korba do przechylania 

urządzenia 

9. Wskaźnik temperatury par 

10. Wskaźnik temperatury oleju 

11. Przycisk Start cyklu 

12. Sygnalizacja Zasilanie 

13. Sygnalizacja Praca – cykl 

14. Sygnalizacja Koniec cyklu 

15. Sygnalizacja Serwisu 

16. Sygnalizacja Awaria 

17. Włącznik/ Wyłącznik główny 

18. Wyłącznik Awaryjny 

19. Zawór ciśnieniowy 

20. Odprowadzenie par 

rozpuszczalnika 

21. Pierścień rozprężny 

22. Worek do destylacji 

23. Uszczelka pokrywy 

1 2 3 4 5 

6 5 

7 

8 

9 10 

11 

12 13 14 15 16 

17 18 

19 

20 21 22 23 
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24. Wyłącznik nadprądowy 

25. Wyłącznik termiczny silnika 

26. Styczniki 

27. Przekaźnik 

28. Licznik czasu pracy 

29. Timer 1 

30. Timer 2 

31. Termostat 1 

32. Termostat 2 

33. Przełącznik mocy 

34. Termik 60◦C 

35. Termostat Termik 210◦C 

36. Okna rewizyjne w pokrywie 

37. Mechanizm przechyłu 

destylatora 

24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 

9. Wskaźnik 

temperatury par 

10. Wskaźnik 

temperatury oleju 

19. Zawór ciśnieniowy  
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4.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA SERII RAF 230 

 

Dane techniczne RAF 230 

pojemność zbiornika 230L 

temp. robocza ( max w °C ) 180°C 

Napięcie 400V-50Hz 

Chłodzenie Powietrzne 

wydajność ( w litrach na 12h ) do 460 L 

moc grzewcza 2*6kW 

olej diatermiczny 45,5 L 

waga wg wersji 3G/2G 210/380kg 

wymiary w (mm) 1020 x1670h x 2000 
 

 

5. OPIS STANOWISKA PRACY OPERATORA 
  

5.1. OPIS STANOWISKA 

Urządzenie jest zaprojektowane do pracy w ścisłe określonej atmosferze wybuchowej z godnie z Dyrektywą 

ATEX201434/UE;. Miejsce instalacji urządzenia jak i kwestia doprowadzenia prądu do urządzenia powinno być zgodne 

z w/w Dyrektywa, dodatkowo miejsce instalacji powinno być wyposażone w środki ochrony osobistej dla pracowników, 

odpowiednią wentylację oraz w środki ochrony ogniowej. 

Urządzenie powinno być instalowane przez uprawniony personel. 

 

5.2. OPERATORZY 

Operatorzy muszą być przeszkoleni przez osoby upoważnione i dopuszczeni do pracy z destylarką.  

Operatorzy muszą znać wszystkie potencjalne zagrożenia, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania urządzenia. 

Operatorzy muszą zawsze zakładać odpowiednie ubranie ochronne zgodne ze standardami EN 510, uwzględniając 

rękawice robocze buty antypoślizgowe, maskę ochronną. 

Operatorzy nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, które mogą osłabić ich czujność.  

 

5.3. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 

Destylator to urządzenie służące do destylacji zabrudzonych rozpuszczalników. Urządzenie służy do destylowania/ 

oczyszczania, mieszanin rozcieńczalników z np. farb, lakierów, tłuszczy, olejów z rozpuszczalników tak, aby można było 

je wykorzystać powtórnie, a odpady łatwo usunąć. 
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5.4. OSTRZEŻENIA PRZY UŻYTKOWANIU 

 

 

 

• Niektóre rozpuszczalnik i,  gdy są podgrzewane generują toksyczne opary,  w związku z tym należy 

używać środków ochrony osobistej  przewidziany przepisami BHP np.; maski ochronnej zgodnej z 

odpowiednimi, aktualnymi regulacjami.   

• Użytkowanie urządzenia przez więcej niż jednego operatora w tym samym czasie może być niebezpieczne. 

• Trzymaj dzieci, zwierzęta lub obiekty, które mogą zostać zniszczone podczas pracy destylarki w bezpiecznej odległości. 

• Nie używaj otwartego ognia lub urządzeń mogących powodować powstanie iskier oraz stosuj się do zakazu palenia w 

bezpośrednim sąsiedztwie destylatora oraz w najbliższym jego otoczeniu. 

• Przed każdym cyklem upewnij się, że destylowany rozpuszczalnik nadaje się do destylacji w tym destylatorze oraz że 

nastawy są poprawne (sprawdź w karcie charakterystyki rozcieńczalnika lub odszukaj go w przykładowej tabeli 

rozpuszczalników w tej instrukcji). 

• Uwaga musi być skupiona na rodzajach rozpuszczalników i na temperaturze pracy urządzenia podczas cyklu (urządzenie 

należy do klasy t3). 

• Zamknij panel elektryczny przed rozpoczęciem cyklu destylacji i nie otwieraj nigdy gdy urządzenie pracuje. 

• Dla modeli 2G/3G: po zakończeniu prac wewnątrz obudowy należy dokładnie dokręcić wszystkie śruby aby szczelnie 

zamknąć panel.  

 

 

• Nigdy nie otwieraj urządzenia w trakcie trwania cyklu, czekaj na sygnał potwierdzający schłodzenie zbiornika i uważnie 

otwieraj jego pokrywę bacząc na opary, dymy lub ewentualne odpryski rozpuszczalnika, które mogą się wtedy pojawić. 

• Pamiętaj aby nigdy nie otwierać destylarki  (zbiornika)  zanim termometr ( jeśl i  jest) i  naklejka 

termiczna na pokrywie zbiornika nie pokażą, że urządzenie zostało schłodzone do odpowiednie j 

temperatury (poniżej 50 oC)  

• Nigdy nie zostawiaj destylatora podczas pracy bez opieki. 

• Nie destyluj substancji/rozpuszczalników jeżeli nie znasz ich składu i pochodzenia. 

• Bardzo dokładnie sprawdzaj informacje nt. zanieczyszczeń w substancji, która ma być destylowana.   

• Niektóre substancje mogą generować toksyczne opary spowodowane izotermicznymi reakcjami.  

• Nie używaj destylatora bez dołączonego Vacuum do destylacji odpadów farb zawierających celulozę.  

/punkt samozapłonu nitrocelulozy to 120 oC /  

• Destylacja innych rozpuszczalników niż wymienione w tabeli mogą spowodować poważne szkody destylarce i zagrozić 

bezpieczeństwu otoczenia. 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z instalowaniem lub serwisowaniem urządzenia rozłącz zasilanie 

elektryczne i pneumatyczne (jeśli takowe jest). 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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• Nie wolno destylować substancji powodujących zniszczenie chłodnicy odpowiednio dla Cu i INOX, należy pamiętać że 

niektóre związki po podgrzaniu wchodzą w reakcje pirolizy np. czterochloroetylen błyskawicznie niszczy chłodnicę 

miedzianą (Cu) powodując jej nieszczelność. Grozi to  wyciekami, co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru i 

wybuchu. 

   WARNING / OSTRZEŻENIE 

 

• Nie wolno destylować substancji reagujących z  materiałem, z którego wykonana jest chłodnica destylatora;  

W przypadku uszkodzenia chłodnicy z ww. przyczyn następuje natychmiastowa utrata jej gwarancji.! 

• Instalacja elektryczna Użytkownika powinna być zabezpieczona w wyłącznik różnicowo – prądowy. 

• Przy urządzeniach wymagających zasilania w prąd trójfazowy, w instalacji Użytkownika musi być prawidłowo podłączona 

kolejność faz. 

• W przypadku destylarek wyposażonych w ESO (system gaszenia wodą) Użytkownik jest zobowiązany do   zamontowania 

reduktora ciśnienia wody lub zapewnić odpowiedni parametr ciśnienia wody (2 bary na przewodzie 1”). 

• Należy zapewnić warunki temperaturowe dla poprawnej pracy urządzenia w zakresie od +5°C do +35°C. 

• Przy zmianach substancji destylowanej należy pamiętać o zmianie ustawień urządzenia  (czas, temperatura, ewentualne 

stosowanie Vacuum /podciśnienie) 

 

   ATTENTION / UWAGA 

 

W przypadku urządzeń wymagających zasilania sprężonym powietrzem np. Vacuum. Użytkownik zobowiązany jest 

do zapewnienia we własnym zakresie aby instalacja zasilająca była wyposażona w zawór zamykający oraz filtr olejo-

odwadniacz z reduktorem ciśnienia. 

 

 TIP 

WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZENIA SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM SIĘ DO WW 

WSKAZÓWEK ORAZ INNYCH OSTRZEŻEŃ WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

SPOWODUJĄ KONIECZNOŚĆ JEGO NAPRAWY POZA WARUNKAMI GWARANCYJNYMI 
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6. OZNACZENIA   
Poniżej piktogramy mogące pojawić się na urządzeniu. 

6.1. PIKTOGRAMY 
Oznaczenia funkcji. Jeśli staję się nieczytelne - wymagają wymiany 

 

 

Wyłącznik główny 

 

Światło cyklu / przycisk początku cyklu (jeśli jest) 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 

 

Ogólne niebezpieczeństwo 

 

Koniec cyklu 

 

Reset temperatury destylatu 

 

Reset temperatury oleju 

 

Timer ( 1 faza cyklu ) 
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Termostat temperatury pracy ( faza 1 cyklu ) 

 

Timer ( 2 faza cyklu ) 

 

Termostat temperatury pracy ( faza 2 cyklu ) 

 

Pozycja bezpieczników 

 

6.2.PIKTOGRAMY 
Piktogramy bezpieczeństwa, (jeśli są wymagane) umieszczone na urządzeniu. 

Jeśli staja się nieczytelne – wymagają wymiany. 

 

 

Niebezpieczeństwo – Napięcie 230V 

 

Nie zanieczyszczaj środowiska odpadami po destylacji 
ani zużytym olejem. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi  
normami. 

 

Nie używaj otwartego ognia w przestrzeni roboczej  
urządzenia. 
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Nie pal w przestrzeni roboczej urządzenia. 

 

Nie używaj wody do gaszenia ognia – korzystaj ze  
sposobów i środków regulowanych przez obowiązujące 
przepisy. 

 

Nie otwieraj pokrywy zbiornika gdy temperatura w środku  
jest jeszcze wysoka. Zaczekaj aż temperatura spadnie 
( poniżej 50 C). Korzystaj z termometru na urządzeniu  
( jeśli jest) lub/oraz ze specjalnej naklejki umieszczonej na 
pokrywie zbiornika. 

 

Załóż rękawice ochronne (wg EN 510). 

 

Załóż maskę ochronną (wg EN 510). 

 

Używaj właściwych środków gaśniczych zgodnych z  
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
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Ostrzeżenia odnośnie destylowanych substancji – postępuj 
zgodnie z niniejszą instrukcją. 

 

Ostrzeżenia odnośnie oleju diatermicznego. 

 

Niebezpieczeństwo eksplozji. 

 

Niebezpieczeństwo – gorące przedmioty. 

 

Niebezpieczeństwo zgniecenia kończyn. 
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Niebezpieczeństwo odnośnie transportu. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej  
instrukcji.  
Ilustracja środka ciężkości urządzenia umieszczona na jego 
obudowie służy do odpowiedniego podnoszenia na wózku 
widłowym. 
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7. ANALIZA ZAGROŻEŃ. 
7.1. EWENTUALNE MIEJSCA WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ W 
TRAKCIE TRANSPORTU 

            Podczas transportu urządzenie jest narażone na uszkodzenia mechaniczne, ze względu na 

niewłaściwe    mocowanie, uderzenie, zgniecenie, przewrócenie, szczególna uwagę należy zwrócić na 

elementy wystające poza konstrukcje główna, np. zawory, mechanizm obracania urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. EWENTUALNE MIEJSCA WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ W 
TRAKCIE PRACY 

 

• Nie wolno podczas pracy urządzenia otwierać pokrywy zbiornika destylatora co może spowodować; 
uwolnienie oparów, przez co można doprowadzić do; poparzenia, zatrucia operatora, stworzenia 
atmosfery wybuchowej.  

• Nie wolno wdychać oparów z miejsca odprowadzenia destylatu, co może doprowadzić do poparzenia, 
zatrucia operatora. 

• Nie wolno dotykać gorących elementów destylatora, grozi to poparzeniem. 

• Nie otwierać skrzynki elektrycznej podczas pracy urządzenia, grozi to porażeniem elektrycznym. 

• Podczas obracania destylatora nie przebywać pod nim oraz nie wkładać rąk pod elementy ruchome 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub  

przewrócenia podczas transportu 

Zawór bezpieczeństwa oparów – jeśli 

zadziała uwalnia na zewnątrz toksyczne 

opary rozpuszczalnika 

Zawór nadciśnienia oleju – w momencie 

gdy   zadziała, uwalnia na zewnątrz 

gorący olej. 
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7.3 EWENTUALNE MIEJSCA WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ W 
TRAKCIE KONSERWACJI 
• Skrzynka elektryczna / elementy elektryczne - Porażenie prądem 

• Wymiana oleju / Gorący olej – poparzenia 

• Elementy ruchome /przechył, wentylator – przygniecenie, stłuczenie, skaleczenia 

• Elementy obudowy – przygniecenie, stłuczenie, skaleczenia 

 

 

 TIP 

Konserwacje powinien wykonywać, przeszkolony i uprawniony serwis. 

Autoryzowany Serwis Redux Sp. z .o.o. Sp. K 

serwis@redux.com.pl  kom. +48 661 107 654 

 

 

 

 

 

Skrzynka elektryczna 

Niebezpieczeństwo działania 

wysokich temperatur 
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8. ZASADY DESTYLACJI i CHARAKTERYSTYKA 
 

   WARNING / OSTRZEŻENIE 
 

Uwaga! Bardzo ostrożnie przeczytaj instrukcje dotyczące charakterystyki rozpuszczalników. Pamiętaj, aby zawsze 

zapewnić sobie Karty Charakterystyk dostarczone przez Dostawcę rozpuszczalnika, gdzie umieszczone są właściwości 

fizykochemiczne substancji, jej skład oraz opis zagrożeń (zapoznaj się również z charakterystyką zabrudzenia np. żywicy, 

farby lub pigmentu szczególna uwagę zwróć na nitrocelulozę, często występującą w farbach drukarskich.). Temperatury 

destylacji są szacowane na podstawie średniego stopnia zabrudzenia, a na bazie naszego doświadczenia można 

różnicować temperaturę podaną w tabeli o +/-5%.Do większości destylacji nie stosujemy Vacuum, poza szczególnymi 

przypadkami.  

 

 TIP 

Zalecany czas destylacji wynosi 4/4,5 godziny dla większości typów rozpuszczalnika. Należy pamiętać 

iż są też  rozpuszczalniki specyficzne np. wysokowrzące. Wymagają one dodatkowego urządzenia 

„Destylacja próżniowa” Vacuum i dłuższego czasu np. 6/7godzin. Czas destylacji zależy również od 

rodzaju mieszaniny, zanieczyszczenia i jego procentowego udziału w mieszaninie. Należy też pamiętać 

o substancjach niebezpiecznych, które wymagają specjalnego traktowania, jak pienienie się czy 

nitroceluloza w farbie, co powoduje np. konieczność obniżenia temp wrzenia, konieczności używania 

Vacuum i wydłużenia procesu. W przypadku niezrozumiałego przedłużania się trwania cyklu destylacji 

– bądź wątpliwości, co do nastaw, skontaktuj się z serwisem Dystrybutora urządzenia w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji 

 

Każdy rozpuszczalnik posiada różne właściwości fizyczno-chemiczne.  

Posiada własną prężność pary (zdolność rozpraszania się w otoczeniu), ciepło właściwe (kalorie potrzebne do 

podnoszenia jego temperatury), ciepło przemiany fazowej odparowywania (kalorie niezbędne do jego zamiany ze 

stanu płynnego do stanu gazowego), temperaturę wrzenia. Poza tym niektóre rozpuszczalniki (np. chlorowane) 

charakteryzują się określoną temperaturą rozkładu. Przy przekroczeniu tej temperatury cząsteczka rozdziela się 

aby utworzyć kwas. W takich przypadkach dobrze jest przejść do destylacji działając w próżni, aby uniknąć 

osiągnięcia temperatury krytycznej i uzyskując wydajność w granicach 100 %.  

 

Rozcieńczalnik jest mieszanką różnych rozpuszczalników, z którego każdy, w większości przypadków, zachowuje 

własne właściwości fizyczno-chemiczne. 

 

Substancja zanieczyszczająca może być płynna lub stała. 

 

Najczęściej spotykane substancje zanieczyszczające płynne to: oleje, wody, atramenty/farby. 

 

Najczęściej spotykane substancje zanieczyszczające stałe to: żywica, pigmenty, lakiery, pyłki. 

 

Pierwsze z nich posiadają zaletę łatwego rozładowywania z warnika, stwarzając jednak problemy przy 

przechodzeniu w pary, i zostawiając w ten sposób ślady w produkcie przedestylowanym, oraz tworzeniu się piany. 
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Drugie mogą być, jeżeli tylko z natury nie są „toksyczne i szkodliwe” i nie posiadają śladów rozpuszczalnika 

przekraczających dopuszczalną Granicę Stężenia przewidzianą przez normy poszczególnych krajów, 

rozładowywane na wysypiskach w sposób kontrolowany. 

 

 TIP 

Suszenie pozostałości wymaga dużej uwagi. W rzeczywistości niektóre zanieczyszczenia, przy 

wzroście temperatury mogą rozkładać się i tworzyć silną emisję spalin, W tym przypadku cykl musi być 

natychmiast  przerwany. W tym przypadku, należy wykorzystać destylację próżniową, która 

wykorzystuje możliwość destylacji w znacznie niższej temperaturze. Należy tez pamiętać o 

temperaturze samozapłonu niektórych substancji przy zbytnim przesuszeniu odpadu np. nitroceluloza 
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9. TABELA POPULARNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW 

W przypadku destylacji rozpuszczalników innych niż podane poniżej należy kontaktować się z Dostawcą 

urządzenia. 

Typ rozpuszczalnika Temperatura wrzenia ◦C Temperatura destylacji ◦C Czas cyklu (h) 
Woda  100 130 12 
Acetone (dimethyl ketone) 56.2 86 4/5 
n. butyl acetate 126.5 156 4/5 
Sec butyl acetate 112.2 142 4/5 
Ethyl acetate  77.2 107 4/5 
Ethyl glycol acetate 156.4 186 4/5 
Isobutyl acetate 177.2 147 4/5 
Isopropyl acetate 89.4 119 4/5 

Methyl acetate 80% 53.5 83 4/5 
Methyl glycol acetate 144.5 174 4/5 
Monoglycol acetate 178 208 4/5 
Propyl acetate  97~102 127~132 4/5 
Acethophenone (methylphenykletone) 202 232 4/5 
n-butyl alcohol (n-butanol) 117.8 147 4/5 
Sec-butyl alcohol 99.5 129 4/5 
Ethyl silicate alcohol 183.5 213 4/5 
Ethylic alcohol 78 108 4/5 
Isobutyl alcohol (isobutanol) 108.1 148 4/5 
Isopropyl alcohol (isopropanol) 82.4 112 4/5 
Methyl alcohol (methanol)  64.7 94 4/5 
Pure turpentine  150~175 180~205 4/5 
Petrol  67~100 97~130 4/5 
Benzene 80 110 4/5 
Butyl carbitol 231 261 4/5 
Butyl cellosolve 170.6 200 4/5 
Butyl diglycol 230 290 4/5 
Butyl glycol 171.2 201 4/5 
Carbitol  202 232 4/5 
Cellosolve  135.1 165 4/5 
Cyclohexane  81 111 4/5 
Cyclohexanol  161 191 4/5 
Cyclohexanone  156.7 186 4/5 
Cumene (isoprppyl benzene) 152.4 182 4/5 
Declina  180~190 210~220 4/5 
Diacetone alcohol 150~195 205~225 4/5 
Dipentene  175~195 205~225 4/5 
Dimethylfomamide 153 183 4/5 
Ethanolamine 168~176 198~206 4/5 
Ethyl ether 34~35 64~65 4/5 
Ethyl diglycol 196~201 226~231 4/5 
Ethyl glycol 135.1 165 4/5 
Butyl phtalate 335 365 4/5 
Isobutyl phtalate 305~315 335~345 4/5 
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Typ rozpuszczalnika Temperatura wrzenia ◦C Temperatura destylacji ◦C Czas cyklu (h) 
Isobutyl phtalate 305~315 335~345 4/5 
Octyl phtalate 340 370 4/5 
Diethylene glycol 245 275 4/5 
Dipropylene glycol 222~236 252~266 4/5 
Esylene glycol 193~200 223~230 4/5 
Ethylene glycol 195~199 225~229 4/5 
Monoethylene glycol 197.6 227 4/5 
Propylene glycol 186~189 216~219 4/5 
Truethylene glycol 285~300 315~330 4/5 
Isophorone  205~216 235~246 4/5 
Methyl diglycol 194.2 224 4/5 
Methyl ethyl ketone (butanone) 80 110 4/5 
Methyl glycol 124.5 154 4/5 
Methyl isobutyl ketone 115.9 145 4/5 
Nitrobenzol  211 241 4/5 
Pine oil 160~180 190~210 4/5 
Mineral whiter spirit 130~180 160~210 4/5 
Naphtha solvent 120~180 150~210 4/5 
Styrene monomer 145 175 4/5 
Orthoxylene  144.4/5 174 4/5 
Paraxylene  138.4/5 168 4/5 
Tetraline  205 235 4/5 
Toluene  111 141 4/5 
Triethanolamine  360 390 4/5 
Xylol  137~139 167~169 4/5 
Cyclohexanone  156.7 186 4/5 
Cumene (isopropyl benzene) 152.4 182 4/5 
Declina  180~190 210~220 4/5 
Diacetone alcohol 150~165 180~195 4/5 
Dipentene  175~195 205~225 4/5 
    
ROZPUSZCZALNIKI CHLOROWCOWE   

 
 
Zobacz Kartę Charakterystyk dostarczoną 
       przez Dostawcę rozpuszczalnika 

Chloroform  61 
Dichloroethane  84 
Dichloromethane (methylene chloride) 40 
Dichloropropane  96.3 
Carbon tetrachloride  78 
Tetrachlorethane  147 
Tetrachlorothylene (Perchloroethylene) 121 
Tichloroethane 74 
Tichloroethylene (TCE) 87 
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10.TRANSPORT URZĄDZENIA I OTWARCIE OPAKOWANIA 
Przed rozpakowaniem upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione i zlokalizuj środek ciężkości pokazany na 

piktogramie umieszczonym przez dostawcę. 

 

10.1. POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM  
Opakowanie destylatora jest oznaczone wzdłuż dłuższych  boków symbol, który pokazuje środek ciężkości całej 

jednostki. Obsługa odbywa się za pomocą wózków widłowych, upewniając się, że widły załadunkowe są umieszczone w 

symetrycznym położeniu w stosunku do symbolu, który przedstawia środek ciężkości. Konieczne jest również, aby widły 

wózka były odpowiednio rozmieszczone i na odpowiedniej głębokości tak, aby zapobiec przewróceniu lub toczeniu 

podczas załadunku. 

 

10.2. OTWARCIE OPAKOWANIA 
Po otwarciu opakowania sprawdź czy towar jest zgodny z dokumentami przewozowymi oraz nie jest uszkodzony. 

Wszystkie te czynności muszą być przeprowadzone w obecności dostawcy  (zobacz rozdział Gwarancja). Pozbądź się 

opakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10.3. POSTĘPOWANIE Z URZĄDZENIEM 
Przewieź urządzenie bardzo ostrożnie na miejsce, w którym będzie używane,  zwracając uwagę na te same 

aspekty co podczas przewożenia opakowanego urządzenia  

Transport odbywa się za pomocą wózków widłowych, upewniając się, że widły załadunkowe są umieszczone w 

symetrycznym położeniu w stosunku do symbolu, który przedstawia środek ciężkości. Konieczne jest również, aby widły 

wózka były odpowiednio rozmieszczone i na odpowiedniej głębokości tak, aby zapobiec przewróceniu lub toczeniu 

podczas załadunku. 

 

11. INSTALACJA 
 

11.1. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA. 
• seria destylatorów RAF jest zaprojektowana i skonstruowana tak, aby mogła pracować w potencjalnych 

wybuchowych atmosferach, grupa II kategoria 2G/3G (modele II 2G/3G)  

• przygotuj pomieszczenie zgodne ze specyfikacją urządzenia tak, aby mogło pracować bezpiecznie. (zob. tabela 

specyfikacji technicznych)  

• postaw destylator w naturalnie lub z wymuszona wymiana powietrza /wentylowanym pomieszczeniu 

• należy wyposażyć pomieszczenie w odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi odnośnie 

atmosfer wybuchowych (tj. gniazdka, wentylację, oświetlenie gaśnice itp. środki p-poż.)  

• należy wyposażyć pomieszczenie w apteczki pierwszej pomocy, zawierające również w razie potrzeby środki 

do przemycia oczu. 

• dopasowując odpowiednie pomieszczenie do urządzenia należy wziąć pod uwagę również miejsce na 

dodatkowy zbiornik na czysty destylat oraz swobodny dostęp do destylatora przez obsługę. 

• dostarczany wraz z urządzeniem kabel elektryczny zasilający ma ok.3 metrów długości sprawdź odległość 

destylatora od zasilania elektrycznego. 

• urządzenia w wersji 2G/3G oraz trójfazowe nie posiadają wtyczek, a jedynie przewód przystosowany do 

sztywnego podłączenia w instalację klienta, zalecane podłączenie przez zabudowany wyłącznik . 
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• jeśli jest obecny generator próżniowy Vacuum typ GVS-P (opcjonalnie) należy zainstalować podłączenie do sieci 

sprężonego powietrza. Poprzez zawór i olejo - odwadniacz . Jeśli Vacuum jest typu GVP-E należy przygotować 

dla niego również zasilanie elektryczne.  

• przy stosowaniu urządzeń Vacuum zalecamy również przygotowanie możliwości odprowadzania oparów. 

 

 TIP 

 Nigdy nie używaj do podłączeń elektrycznych,  przedłużaczy gdyż grozi to ich przegrzaniem  

 

 

11.2. USTAWIENIA URZĄDZENIA 
 

• transport urządzenia na miejsce przeznaczenia na palecie EURO lub w specjalnych uchwytach. 

• należy ustawić destylator tak, by był stabilny - wszelkie odchylenia od poziomu wyregulować  

11.3. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
• upewnij się, że zasilanie jest spasowane z przełącznikiem różnicowym, a urządzenie jest uziemione zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami prawnymi, 

• sprawdź charakterystykę elektryczną urządzenia (zob. tabela specyfikacji technicznej) i sprawdź również czy zasilanie jest 

odpowiednie i zgodne z obowiązującym regulacjami prawnymi 

• sprawdzając wszystkie powyższe uwagi - podłącz urządzenie do zasilania za pomocą kabla i dostarczonej wtyczki, 

• sprawdź czy wentylator chłodzenia kręci się w odpowiednim kierunku; można to sprawdzić przykładając kartkę papieru od 

strony kondensatora do siatki obudowy: kartka papieru powinna być przyciągana do siatki (wentylator bowiem zasysa 

powietrze z zewnątrz i podaje na chłodnicę chłodząc ją). Jeśli wentylator kręci się w złym kierunku kartka papieru jest 

odpychana od siatki i wtedy należy w urządzeniu 3 fazowym, zmienić kolejność Faz. W razie problemu skontaktuj się z 

Serwisem Producenta lub Dystrybutora. 

 

12. OPIS PRACY DESTYLATORA 
12.1. FAZY PRACY 

 

• Grzanie, 

• Parowanie 

• Kondensacja (skraplanie) 

• Odzysk rozpuszczalnika. 
 

12.2. OPIS FAZ  
 

Zbiornik który jest przewidziany na zabrudzony rozpuszczalnik jest dwupłaszczowy, wykonany ze stali nierdzewnej 

i zawiera w przestrzeni miedzy płaszczami olej, który jest podgrzewany za pomocą grzałki/łek elektrycznej/ych 

zanurzonych całkowicie w tym oleju, staje się on przenośnikiem temperatury, ogrzewając ściany zbiornika przenosi ciepło 

do PODGRZANEGO brudnego rozpuszczalnika. Jak tylko rozpuszczalnik osiągnie temperaturę wrzenia – rozpoczyna 

się proces PAROWANIA. Opary utworzone w ten sposób, są kanałowo przesyłane do chłodnicy, w której następuje ich 

ochładzanie i SKROPLENIE skąd spływają są ODZYSKIWANE do dodatkowego zbiornika (nie jest na wyposażeniu) 

umieszczonego poza urządzeniem. Pozostałości po destylacji (w formie zabrudzeń płynnych, półpłynnych, stałych - tu 
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stopień płynności zależny od ilości i rodzaju odpadu) pozostają w zbiorniku na brudny rozpuszczalnik (można w nim 

umieścić również specjalny worek (antyelektrostatyczny)  i do niego dopiero wlać brudny rozpuszczalnik do destylacji 

(zob. akcesoria)) ułatwia to i znacznie upraszcza usuniecie odpadu oraz utrzymanie urządzenia w czystości, co wpływa 

jednocześnie na jego poprawną pracę. 

 

 TIP 

Należy ściśle przestrzegać regulacji prawnych dotyczących usuwania zanieczyszczeń 

podestylacyjnych do środowiska. 

 

12.3. UWAGI DOT. ODZYSKIWANIA ROZPUSZCZALNIKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO DESTYLACJI 

 

Płynny materiał do destylacji, który jest wprowadzany do zbiornika destylatora składa się z rozpuszczalnika lub 

rozcieńczalnika oraz z zabrudzenia. 

Rozpuszczalnik może rozpuścić inne substancje (substancje rozpuszczone) tworząc zabrudzenie bez wchodzenia w 

chemiczną interakcję z nimi. Dzięki tej partykularnej charakterystyce, możliwe jest spowodowanie powstania oparów 

rozpuszczalnika poprzez doprowadzenie do wrzenia zabrudzonych cieczy. Tak, więc poprzez separację zabrudzenia 

lotnego od tego mniej lotnego, możliwe jest dalsze odzyskiwanie rozpuszczalnika poprzez kondensację do zbiornika na 

czysty destylat. 

Rozcieńczalnik jest mieszaniną różnych rozpuszczalników, które z reguły utrzymują swoje chemiczno-fizyczne 

właściwości. Zabrudzenie może mieć postać ciekłą (oleje, woda, farby itp.) lub stałe (proszki, żywice, itp.) Cykl 

destylacyjny może mieć różny przebieg w zależności od rodzaju destylowanego rozpuszczalnika i jego stopnia 

zanieczyszczenia, rodzaju i ilości zabrudzenia ma wpływ na temperaturę destylacji (+/-10%). 

W celu najlepszego wykorzystania destylatora powinno się destylować zabrudzone rozpuszczalniki, gdy obecność 

zabrudzeń nie jest większa niż 10%. 

 

 TIP 

Należy ściśle przestrzegać regulacji prawnych dotyczących usuwania zanieczyszczeń 

podestylacyjnych do środowiska. 

 

 

   WARNING / OSTRZEŻENIE 
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 TIP 

Dla sprawdzenia typów rozpuszczalników i metod ich odzyskiwania zobacz pkt. “Tabela głównych rozpuszczalników 

i ich    charakterystyk” zawartych w tej instrukcji obsługi. 

Nie próbuj destylować innych rozpuszczalników niż te wspomniane w tabeli bez uprzedniej konsultacji z doradztwem technicznym 

reprezentowanym przez producenta, dystrybutora lub serwisu - firmę Redux.  Użycie materiałów innych 

niż te, może spowodować nieefektywność destylacji, zwiększenie emisji substancji niebezpiecznych lub nawet 

uszkodzenie destylatora. 

 

 

12.4. OPIS FUNKCJI 
 

Liczby w nawiasie odpowiadają oznaczeniom w rozdziale 4.2.. 

• Wyłącznik główny (17). 

Załącza lub odłącza zasilanie urządzenia oraz uruchamia silnik wentylatora chłodnicy. W modelach 

urządzeń gdzie przycisk uruchamiania cyklu (z timerem) nie jest zamontowany, ten wyłącznik główny 

również uruchamia cykl destylacyjny. 

• Termostat 1,2  (28). 

Reguluje temperaturę grzania oleju poprzez grzałki elektryczne. Termostat ten jest uruchamiany za 

pomocą timera, w niektórych modelach występują 2 termostaty do dwóch czasów pracy(23).  

• Timer 1,2  (27) 

Regulują długość cyklu poprzez kontrolę termostatu 1,2 w niektórych modelach występuje 1 Timer  

• Czerwone światło Awarii (15). 

Sygnalizuje obecność problemu dotyczącego pracy urządzenia;  

przekroczenie bezpiecznej temperatury oleju lub przegrzanie destylatu.* 

* w niektórych modelach konieczność wykonania przeglądu technicznego i wymiany oleju. (opcja lampka 16) 

 

 TIP 

Po uruchomieniu się sygnalizacji Ostrzegawczej. Ostrożnie sprawdź urządzenie  

i wyeliminuj przyczyny problemu zanim przygotujesz urządzenie do normalnej pracy.  

 

• Zielone światło zasilania (12). 

Sygnalizuje obecność napięcia elektrycznego gdy przycisk on/off jest włączony. 

• Światło cyklu (13/14). 

Sygnalizuje cykl destylacji. 

• Termik kontroli temperatury destylatu z resetem (30). 

Kontroluje temperatura destylatu aby nie przekroczyła 60°C. Jeśli temperatura przekroczy 60°C -  

termostat wyłączy zasilanie grzałek i to zasygnalizuje (świeci lampka czerwona). Po wyeliminowaniu 

przyczyny można zresetować urządzenie używając resetu wewnątrz skrzynki panelu kontrolnego (zob. 

rozdz. utrzymanie urządzenia i naprawa).  

• Termik do kontroli temperatury oleju z resetem (31). 

Kontroluje czy temperatura nie jest wyższa od zadanej nie należy ustawiać więcej niż 200 °C. 
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• Wskaźnik temperatury oleju (33) 

Wskazuje temperaturę pracy urządzenia (temperaturę oleju), znajduje się w okolicach grzałki. 

• Wskaźnik temperatury oleju par rozpuszczalnika (32) 

Wskazuje temperaturę par wchodzących na chłodnicę. 

• Licznik czasu pracy (26) 

Występują dwa*rodzaje liczników –wskazanie kolorem diody lub cyfrowy – cyfrowe wskazanie liczby 

przepracowanych godzin. Oba blokują urządzenie po przepracowaniu 1000h / cyklu 

 

13. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA  
 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

UWAGA: zanim zaczniesz użytkowanie urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi zwracając szczególną uwagę 

na wskazówki dotyczące kwestii bezpieczeństwa. 

 

13.1. WSTĘPNE INSTRUKCJE 
 

1. Sprawdź czy destylowany rozpuszczalnik znajduje się na podstawowej liście: (Tabela głównych rozpuszczalników 

i ich charakterystyka) lub ustal jego właściwości z producentem. Sprawdź kartę charakterystyki. Dla najlepszego 

wykorzystania destylatora należy destylować rozpuszczalniki z zawartością zabrudzenia nie większą niż 10%.  

2. Jeśli rozpuszczalnika nie ma w tabeli skontaktuj się z autoryzowanym Dystrybutorem urządzenia, 

3. Pamiętaj że substancje zanieczyszczone inaczej reagują niż czyste, zależy to od ilości i rodzaju zabrudzenia,- 

zawsze kontroluj proces 

4. Sprawdź czy worek do destylacji (antyelektrostatyczny) jest prawidłowo ułożony i czy utrzymuje go odpowiednio 

klip do podtrzymywania worka oraz czy nie wystaje ponad krawędź zbiornika. (zob. rozdział utrzymanie i naprawa 

urządzenia), dla łatwiejszego usunięcia worka możesz nałożyć na powierzchnie zbiornika specjalną pastę 

antyadhezyjną.  

5. Zamontuj przewód rozładunkowy destylatu pomiędzy chłodnicą i zbiornikiem na czysty destylat za pomocą 

odpowiedniego mocowania zaciskowego. 

6. Podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego, 

7. Upewnij się, czy po uruchomieniu wyłącznika głównego (17) praca wentylatora jest prawidłowa   

8. Urządzenie jest napełnione odpowiednim olejem diatermicznym w celu prawidłowego funkcjonowania 

destylatora; urządzenie będzie poprawnie w stanie przepracować 800/1000 roboczogodzin. Po tym okresie 

należy bezwzględnie wymienić olej na nowy (zob. rozdział “utrzymanie urządzenia”). 

9. Ustaw temperaturę termostatu urządzenia zgodnie ze wskazówkami podanymi w tabeli: “Główne rozpuszczalniki 

i ich charakterystyki.” 

10. Ustaw długość cyklu na timerze/timerach* odpowiadającym czasom podanym w tabeli: “Główne rozpuszczalniki 

i ich charakterystyki.” 

11. Jeśli jest to niezbędne (szczególne przypadki ) podłącz Vacuum 

 

13.2. CYKL DESTYLACJI 
 

1. Jeśli używasz – wysmaruj zbiornik pastą antyadhezyjną.  

2. Jeśli używasz – załóż poprawnie worek do destylacji / zabezpiecz pierścieniem rozprężnym 
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3. Napełnij zbiornik (włożony worek)* destylatora brudnym rozpuszczalnikiem przygotowanym do destylacji, 

unikając rozlania, aż do poziomu zaznaczonego wewnątrz zbiornika. (Przetłoczenie wewnątrz zbiornika.) 

   ATTENTION / UWAGA 

 
4. Nie napełniaj zbiornika powyżej wskazanego punktu, może do doprowadzić do zalania chłodnicy i jej uszkodzenia 

(zalepienia) płyn również  podczas grzania może się pienić, a zabrudzenia mogą przedostać się do chłodnicy 

powodując czasowe zanieczyszczenie destylatu lub zablokować opary rozpuszczalnika utrudniając dostanie się 

do chłodnicy.  

   ATTENTION / UWAGA 

 
5. Jeśli stosujesz worki do destylacji bezwzględnie sprawdź przed rozpoczęciem procesu czy worek 

(antyelektrostatyczny) nie blokuje wejścia do chłodnicy  

6. Zamknij ostrożnie pokrywę zbiornika. Centrując ją do osi zbiornika. 

7. Sprawdź czy wszystkie nastawy i ustawienia są odpowiednie i uruchom destylację. 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 
8. Zawsze zamykaj panel elektryczny przed ponownym podłączeniem zasilania. 

9. Podłącz wtyczkę do zasilania. 

10. Włącz zasilanie główny wyłącznik.  * w urządzeniach z przyciskiem start naciśnij go . 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

11. Nie otwieraj pokrywy zbiornika podczas trwania cyklu: niebezpieczeństwo zapalenia lub wdychania 

niebezpiecznych, toksycznych oparów. 

12. Zaczekaj do skończenia cyklu, poczekaj dodatkowe 30 minut przed wyłączeniem całkowitym urządzenia dając 

czas aby wentylator mógł jeszcze schłodzić chłodnicę i znajdujące się w niej pary rozpuszczalnika. 

13. Wyłącz urządzenie (wyłącznik główny ) 

 

   DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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14. Przed otwarciem zbiornika poczekaj aż temperatura oleju spadnie poniżej 50°C, sprawdź termometr z boku 

urządzenia i poczekaj aż z naklejki termicznej na pokrywie zbiornika zniknie czerwone oznaczenie symbolizujące 

stopień nagrzania oparów rozpuszczalnika (powyżej 50°C) i  będzie miała jednolity kolor. 

15. Otwórz pokrywę i usuń worek (antyelektrostatyczny) z pozostałościami po destylacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. 

16. W przypadku braku worka usunięcie pozostałości do odpowiedniego pojemnika, odbywa się po uprzednim 

przechyleniu destylatora. Należy wtedy odblokować pokrętło “B” (zdj. poniżej) i ostrożnie przechylić urządzenie 

tak aby go nie przewrócić, 

*jeśli jest zamontowany, skorzystać z mechanizmu przechyłowego.   

 

 TIP 

Pamiętaj o odpowiednim kierunku kręcenia kołem, mechanizm ma pracować lekko  

nie wolno używać „siły”  - oznacza to zły kierunek kręcenia grozi uszkodzeniem mechanizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrętło „B” 

RAF 230 po obrocie 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 32 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

13.3. NOWY CYKL DESTYLACJI 
 

 TIP 

Sprawdź naklejkę termiczna na pokrywie zbiornika oraz status temperatury na termometrze z boku urządzenia.  

 

 

1. Jeśli destylator jest odpowiednio schłodzony, usuń worek do destylacji wraz z zawartością zgodnie z przepisami.  

2. Załóż nowy worek  do destylacji (antyelektrostatyczny) korzystając z odpowiedniego klipu do podtrzymywania worka 

i napełnij nową porcją rozpuszczalnika przeznaczonego do destylacji. 

3. Drugi cykl odbywa się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w pkt 13.2.. 

 

13.4. SPRAWDZENIA, KTÓRE MUSZĄ  BYĆ DOKONYWANE PRZED KAŻDYM 
CYKLEM 

 

1. Sprawdź czy rozpuszczalnik jest na liście “Rozpuszczalniki i ich charakterystyka”.  

Jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się z Doradztwem Technicznym Dystrybutora. 

2. Sprawdź, czy worek do destylacji jest nierozerwany i czy jest prawidłowo założony. 

3. Sprawdź czy pokrywa zbiornika jest poprawnie zamknięta i czy uszczelka jest we właściwym położeniu. 

4. Sprawdź czy rura odprowadzająca destylat jest w odpowiednim położeniu (w zbiorniku przewidzianym na 

destylat). 

5. Sprawdź czy pojemność zewnętrznego zbiornika jest wystarczająca na destylat dla danego destylatora.. 

6. Sprawdź czy (jeśli urządzenie jest uruchomione) wentylator pracuje prawidłowo  

7. Przeprowadź nowy cykl destylacji postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami.  

 

14. KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZENIA 
 

14.1  REGULARNE KONTROLE 
 

14.1.1. PODCZAS TRWANIA CYKLU NALEŻY SPRAWDZIĆ 
- proces destylacji przebiega normalnie, 

- rozpuszczalnik nie wycieka poza pojemnik na destylat., 

- brudny rozpuszczalnik nie cieknie z chłodnicy. 

14.1.2. CODZIENNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ 
- stan worka do destylacji, (zalecamy używanie jednego worka na jeden proces destylacyjny), 

- uszczelki zbiorników, 

- stan kabla zasilającego. 

14.1.3. RAZ DZIENNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ 
- stopień zużycia przewodów giętkich, 

14.1.4. RAZ W MIESIĄCU NALEŻY SPRAWDZIĆ 
- czyścić lamele chłodnicy sprężonym powietrzem – w razie konieczności zaleca się częściej 

- sprawdzić drożność chłodnicy przedmuchując sprężonym powietrzem w kierunku przeciwnym do przepływu 

rozpuszczalnika przez chłodnicę. 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 33 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 

14.1.5  Od 0 DO 1000 GODZ. CZAS PRACY URZĄDZENIA 
- urządzenie posiada elektroniczna kontrolę czasu pracy, w zależności od wersji cyfrowy licznik czasu pracy lub 

sygnalizacje / poprzez świecącą diodę LED na pulpicie sterująco kontrolnym. 

●    Kolor zielony oznacza czas pracy miedzy 0-1000 godzin, Kolor zielony pulsuje sygnalizując kolejne 100 godzin pracy 

jeden impuls  –pierwsza setka / 5 impulsów zakres 400-500godzin pracy pozwala to zaplanować serwis, urządzenia i 

przewidzieć jego zatrzymanie. 

●    Kolor czerwony oznacza przekroczenie 1000h pracy  

 

 

  ATTENTION / UWAGA 

ze względów bezpieczeństwa po przekroczeniu 1000h pracy następuje 

zablokowanie możliwości pracy urządzenia. 

 

14.1.6. MIĘDZY 800 DO 1000h PRACY LUB PO 12 MIESIĄCACH 
UŻYTKOWANIA ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA      

           

 

  ATTENTION / UWAGA 

  BEZWZGLĘDNIE NALEŻY: 

 

- Przeprowadzić generalną kontrolę urządzenia i urządzeń zabezpieczających. 

- Wymieć olej diatermiczny 

- Sprawdzić zawory bezpieczeństwa. 

- Skalibrować termiki i termostaty. 

- Sprawdzić stan instalacji elektrycznej. 

- Jeśli tego wymagają; Wymienić uszczelki i giętkie przewody. 

 

 

 TIP 

Jeżeli konieczność serwisu (1000hpracy) nastąpi przed upływem 12m-cy użytkowania od daty zakupu.  

Czyli w czasie trwania Gwarancji; reset czasu pracy, wymianę oleju, przegląd serwisowy może dokonać  

tylko autoryzowany serwis REDUX Sp.  z. o. o. Sp. K.. ramach płatnego przeglądu serwisowego. 

Autoryzowany Serwis ul. Sarni Stok 27F 43-300 Bielsko Biała tel. +48 33 497 0 497 

Według odrębnej wyceny dla każdego typu urządzenia. Nie wykonanie takiego przeglądu i wymiany  

oleju lub wykonanie go poza autoryzowanym serwisem, spowoduje utratę Gwarancji 
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 TIP 

Zaleca się również: 

• Smarować zbiornik pastą adhezyjną:  co 3-4 destylacje  

• Smarować uszczelką:    co 8-10 destylacji 
 

 

14.1.7. INTERWENCJE. 
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności serwisowej poczekaj aż urządzenie ostygnie i odłącz kabel zasilający. 

14.1.8. WYMIANA WORKA DO DESTYLACJI 
- Wyjmij worek z zabrudzeniem po destylacji, zaciskając jednocześnie klip (fig.1) do podtrzymywania  worków  

- Jeśli jest taka potrzeba nanieś cienką warstwę pasty antyadhezyjnej na ścianki zbiornika 

- Załóż nowy worek do destylacji dociskając go odpowiednio klipem. 

- Pamiętaj aby worek nie zasłaniał rurki do odprowadzania oparów oraz nie wystawał poza zbiornik 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.9.. WYMIANA OLEJU DIATERMICZNEGO I NAKLEJKI TERMICZNEJ NA 
POKRYWIE ZBIORNIKA 

.  

   ATTENTION / UWAGA 

 

Aby zachowywać stałą wydajność urządzenia należy całkowicie wymieniać olej diatermiczny co 1000 godzin pracy 

Po tym okresie czasu, bowiem olej traci swe właściwości przewodzenia ciepła.  

Naklejka termiczna również musi być wymieniana po tym czasie, gdyż inaczej traci swą przyczepność i działanie. 

 

Praca destylatora na zużytym oleju prowadzi do znacznego obniżenia jego wydajności a także może doprowadzić do 

uszkodzenia grzałek elektrycznych. 
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Aby wymienić olej diatermiczny ( karta charakterystyki w załączniku 1.1.) należy postępować jak następuje: 

− upewnij się, że zbiornik na brudny rozpuszczalnik  jest całkowicie pusty a pokrywa jest zamknięta poprawnie, 

− jeśli występuje odłącz zasilanie powietrzne  

− przygotuj zbiornik na zużyty olej  

− odkręć kurek odpowietrzający zbiornik oleju 

− odkręć kurek olejowy który jest zlokalizowany pod urządzeniem  i opróżnij całkowicie stary olej. 

− wlej odpowiednią ilość nowego oleju do poziomu wymaganego w kotle grzewczym (pkt. Specyfikacje techniczne oleju).  

− zmień teflonową (PTFE) taśmę na gwincie, wymień uszczelkę I dokładnie zamknij kurek spustowy , 

− zakręć kurek odpowietrzający zbiornik, pamiętaj wymień taśmę teflonową na gwincie, dokręć aż do napotkania oporu 

− wykręć zawór bezpieczeństwa/przelewowy 

− ustaw pojemnik na zużyty olej w pobliżu zaworu przelewowego i rozpocznij cykl destylacyjny przy ustawieniu temperatur 
na maksymalną wartość. Czynność tą wykonaj bez rozpuszczalnika, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury. Olej 
się nagrzeje i jego ewentualny nadmiar zacznie wydobywać się z zaworu bezpieczeństwa/przelewowego. zabezpiecz to 
miejsce (zawór przelewowy) wężem odpływowym, poczekaj aż do wyłączenia awaryjnego urządzenia, jeśli olej rozszerzy 
się za bardzo jego nadmiar zostanie usunięty przez ten wąż .(za dużo wlane / inny olej)To Bardzo Ważna czynność, aby 
nie stworzyć zagrożenia w przyszłości. 

−  Pamiętaj że wydobywający olej ma wysoką temperaturę ok. 200oC i kontakt z nim może grozić poparzeniem. 

− gdy olej przestanie wydobywać się przez zawór, należy wyłączyć urządzenie i poskręcać go całkowicie  
oraz ustawić w wyjściowej pozycji roboczej  

− zawory bezpieczeństwa oleju. ( w zależności od wersji destylatora) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.10. WYMIANA USZCZELEK ZBIORNIKA 
Aby zachować wydajność destylacji i uniknąć niebezpiecznego wydostawania się oparów rozpuszczalnika (lub samego 

rozpuszczalnika) do otoczenia – niezbędnym jest utrzymywanie uszczelki zbiornika w odpowiednim stanie..  

Należy regularnie wymieniać uszczelkę  

Aby wymienić uszczelkę pokrywy (fig.1) postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

− otwórz pokrywę, 

− usuń zużytą uszczelkę i dokładnie wyczyść miejsce przyklejenia, 

− zamontuj  nową uszczelkę przyklejając ją odpowiednio starannie klejem dostarczonym wraz z uszczelką. 
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 TIP 

W celu zminimalizowania zniszczenia / wymian uszczelki stosuj specjalny smar do uszczelki 

poprawiający jej elastyczność oraz odporność na rozpuszczalniki.. 

 

14.1.11. KONSERWACJA I UTRZYMANIE CHŁODNICY 
 

Stan techniczny chłodnicy  musi być regularnie sprawdzany a szczególnie wtedy, gdy rozpuszczalnik na wyjściu jest 

brudny lub gdy zadziała zawór nadciśnienia. Wyłącz urządzenie i sprawdź przepustowość chłodnicy przedmuchując 

sprężonym powietrzem w przeciwnym kierunku (od wylotu destylatu). Rób to starannie, aby wszelkie zabrudzenia z 

wylotu chłodnicy mogły trafić do zbiornika. Jeśli ta czynność nie jest wystarczająca należy powtórzyć operację 

przedmuchiwania, ale uprzednio wlać nieco czystego rozpuszczalnika i nim przedmuchać cały układ. Oprócz tego należy 

regularnie przedmuchiwać sprężonym powietrzem lamele chłodnicy usuwając z całej ich powierzchni pył i kurz. 

 

14.1.12. WYMIANA TERMOSTATU DESTYLACJI  
wymiana termostatu (28) 

− odłącz zasilanie, 

− otwórz panel elektryczny, 

− odkręć śruby utrzymujące termostat (RT64)i wyjmij go, 

− usuń pokrywę ochronną, 

− wyciągnij miedzianą sondę z otworu obok grzałki, 

− umieść termostat temp. destylacji (roboczy) z powrotem po uruchomieniu sondy poprzez nową prowadnicę 
(zob. rozdział Części zamienne i akcesoria), 

− umieść sondę w otworze w podstawie zbiornika (kotła) i zaizoluj, 

− umieść z powrotem pokrywę ochronną, 

− zamknij panel sterowania. 
 

Uszczelka teflonowa 
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14.1.13. WYMIANA TERMOSTATU BEZPIECZEŃŚTWA  

− odłącz zasilanie, 

− otwórz panel elektryczny, 

− odłącz i odczep termostat bezpieczeństwa (RT62), 

− używając jednego kabla podłącz termostat bezpieczeństwa (zob. części zamienne i akcesoria), 

− za pomocą kombinerek otwórz zamek pierścienia umieszczonego na prowadnicy umożliwiając  
           sondzie wyjść z panelu elektrycznego. 

− usuń pokrywę ochronną, 

− wyciągnij miedzianą sondę z otworu obok grzałki, 

− umieść termostat operacyjny (roboczy) z powrotem po uruchomieniu sondy poprzez nową prowadnicę, 

− umieść z powrotem zamek pierścienia po ustawieniu prowadnicy z powrotem na swoje miejsce, 

− umieść sondę w otworze w podstawie zbiornika i zaizoluj, 

− umieść z powrotem pokrywę ochronną, 

− zamknij panel elektryczny. 
 

14.1.14. WYMIANA TERMOSTATU GRZAŁKI BEZPIECZEŃSTWA OLEJU  
wymiana termostatu (31) 

− odłącz zasilanie, 

− otwórz panel elektryczny, 

− odkręć śruby utrzymujące termostat (RT64)i wyjmij go, 

− usuń pokrywę ochronną, 

− wyciągnij miedzianą sondę z otworu obok grzałki, 

− umieść termostat temp. destylacji (roboczy) z powrotem po uruchomieniu sondy poprzez nową prowadnicę 
(zob. rozdział Części zamienne i akcesoria), 

− umieść sondę w otworze w podstawie zbiornika (kotła) i zaizoluj, 

− umieść z powrotem pokrywę ochronną, 

− zamknij panel sterowania. 
 

14.1.15. WYMIANA TERMOSTATU KONTROLNEGO CHŁODNICY  
− rozłącz zasilanie elektryczne, 

− usuń pokrywę ochronną, 

− odkręć kołek zabezpieczający na pokrywie przeciwwybuchowej mocowania  

− odłącz i odczep termostat bezpieczeństwa wraz z odpowiadającą mu sondą, 

− włóż termostat (zob. rozdz. Części zamienne i akcesoria),  i  umieść sondę z powrotem w jej mocowaniu 
zaizoluj, 

− zamknij antywybuchowe mocowanie po nałożeniu uszczelnienia na krawędziach,  

− załóż pokrywę ochronną, 
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14.1.16. WYMIANA GRZAŁEK  
 

− rozłącz zasilanie, 

− używaj tylko oryginalnych grzałek (zob. rozdział Części zamienne i Akcesoria), 

− wylej olej z wnętrza kotła,  

− zdejmij zewnętrzną ochronę, 

− zdejmij płyty ochronne,  

− odkręć głowicę gniazda na pokrywie antywybuchowej 

− odkręć pokrywę, 

− zdejmij termostat bezpieczeństwa oleju  oraz sondę wewnątrz grzałki  

− odkręć pokrywę z grzałki, 

− odkręć śruby trzymające kable elektryczne na terminalach grzałki; zdejmij kable,  

− wyjmij grzałkę (fig.1) za pomocą odpowiedniego klucza, jeśli będzie trzeba – użyj dźwigni, 

− wyczyść ostrożnie powierzchnię przylegającą wokół, 

− owiń trzpień nowej grzałki dużą ilością teflonu (fig. 2) (zob. części zamienne i akcesoria), 

− załóż nowe podkładki z aluminium (rys. 3) na okalającej powierzchni trzpienia, 

−  posmaruj pastą odporną na wysokie temperatury pozostałą część gwintu grzałki (fig. 4), 

− zamontuj grzałkę w specjalnym gnieździe dopasowując ją starannie i podłącz z powrotem przewody, 

− założyć z powrotem termostat bezpieczeństwa oleju i odpowiadającą mu sondę wewnątrz grzałki zamknij 
pokrywę antywybuchową po uprzednim nałożeniu smaru silikonowego na jej krawędzie, 

− wymienić olej diatermiczny w zbiorniku pamiętając o właściwym poziomie oleju (całkowite zanurzenie grzałki). 

−  założyć z powrotem pokrywę ochronną. 
 

 
 

14.1.17. WYMIANA WENTYLATORA ELEKTRYCZNEGO CHŁODNICY  
− Odłącz zasilanie. 

− Zdejmij obudowę ochronną, 

− Otwórz tablicę rozdzielczą i rozłącz silnik wentylatora, 

− Odkręć głowicę gniazda przymocowaną na pokrywie mocowania pokrywy antywybuchowej, powinna mieć 
podłączenia silnika, które muszą zostać rozłączone, 

− Odkręć pokrywę i rozłącz silnik, 

− Zdejmij blokadę silnika wentylatora, 

− Załóż nową blokadę silnika wentylatora, 

− Podłącz kable elektryczne do tablicy rozdzielczej oraz do mocowania antywybuchowego, 

− Zamknij szczelnie pokrywę antywybuchową  

− Zamknij szczelnie pokrywę tablicy rozdzielczej 

− Załóż z powrotem obudowę ochronną. 
 

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 
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  DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Skontroluj prześwit i odstęp miedzy łopatkami, a osłona wentylatora 

odstęp musi wynosić 4,91mmjest to parametr istotny ze względu na ATEX  

 

14.1.18. WYMIANA CHŁODNICY 

− Rozłącz zasilanie. 

− Zdejmij obudowę. 

− Zdejmij chłodnicę ze swej bazy. 

− Zamontuj nową chłodnicę (zob. rozdział Części zamienne i akcesoria). 

− Załóż z powrotem obudowę ochronną. 
 

14.1.19. WYMIANA WSKAŹNIKA TEMPERATURY  

− Rozłącz zasilanie. 

− Zdejmij obudowę. 

− Wyjmij teletermometr (9,10) 

− Wyjmij odpowiednią sondę z otworu w podstawie zbiornika, 

− Zamontuj nowy teletermometr (zob. rozdział Części zamienne i akcesoria) I zamontuj w nowym położeniu 
sondę, 

− Załóż z powrotem obudowę ochronną. 
 

15. ZŁOMOWANIE I UTYLIZACJA URZĄDZENIA. 
 

Rozbiórki może dokonywać jedynie wykwalifikowany personel posiadający specjalistyczny sprzęt ochronny; 

zróżnicowane części muszą być wyrzucone zgodnie z przepisami.  

Należy zwracać ogromną uwagę podczas rozbiórki oraz likwidacji różnych elementów wchodzących w skład 

urządzenia. Przed złomowaniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego, opróżnić cały olej 

diatermiczny ze zbiornika i usunąć wszelkie pozostałości podestylacyjne ze zbiornika i pozostałych elementów 

obwodu destylacji /chłodnica i połączenia. 

 

 TIP 

Należy ściśle przestrzegać regulacji prawnych dotyczących usuwania zanieczyszczeń 

podestylacyjnych do środowiska. 
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16. CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
Części zamienne do modelu RAF 1230. 

OPIS CZĘŚCI ZAMIENNEJ KOD (NR REF.) 3G KOD (NR REF.) 2G 

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK - - 

PRZEKAŹNIK CZASOWY LOV0380090 LOV0380090 

REGULATOR TEMPERATURY 0-210◦C 54138/A 54138/A M 

TERMIK TEMPERATURY 0-190◦C 54229/A 54229/A M 

TERMIK TEMPERATURY 0-60◦C 541660 541660M 

WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU 0-
210◦C 

130435657702 130435657702 

WSKAŹNIK TEMPERATURY PAR 0-120◦C 350433319702 350433319702 

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 16A EBS9B-1B/16 EBS9B-1B/16 

STYCZNIK ABB0201500 ABB0201500 

SILNIK ELRKTR. WENTYLATORA ADAA372BA16 MRL0045-B5 

ŚMIGŁO WENTYLATORA S350 S350 

GERZAŁKA ELEKTRYCZNA VIP15-RES0027G 78ZTF060D000019 

CHŁODNICA INOX 8T-4R-S30A-PA3-NC1 8T-4R-S30A-PA3-NC1 

ZAWÓR CIŚNIENIOWY PAR V-D14-3/4 V-D14-3/4 

ZAWÓR CIŚNIENIOWY OLEJU V-D7-1/4 V-D7-1/4 

POKRYWA POKR230L POKR230L 

NAKLEJKA TEMPERATURY ETI0052 ETI0052 

USZCZELKA POKRYWY PTFE150230 PTFE150230 

PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻNY WORKA KLIP230 KLIP230 

LICZNIK CZASU PRACY CLG03 CLG03 
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17. PROBLEMY - PRZYCZYNY – ROZWIĄZANIA 
 

USTERKI PRZYCZYNY USUWANIE 

 

Destyluje tylko część brudnego 

rozpuszczalnika. 

 

 

 

Niewystarczający czas pracy 

Nieprzedestylowana część ma 

temperaturę wrzenia wyższą od 

ustawionej temperatury. 

Temperatura wrzenia/procesu 

destylacji przekracza 

maksymalną temperaturę pracy 

destylatora samego destylatora. 

Wydłużyć czas pracy . 

Podwyższyć temperaturę pracy na 

termostacie. 

                                                  

Podłączyć Vacuum (Destylacja 

próżniowa) pracować z generatorem 

próżni. 

 

Urządzenie włączone, ale nie 

nagrzewa się. 

 

Włączony alarm urządzenia 

Nie ustawiony(e) termostat(y) 

Nie ustawiony(e) regulator(y) 

czasu 

Zepsuty(e) termostat (y) pracy 

Nie działa grzałka  

                                          

Zepsuta grzałka. 

Sprawdzić i zresetować 

Ustawić termostat(y) 

Ustawić regulator(y) czasu 

                                                          

Wymienić termostat(y)  

Sprawdzić połączenia elektryczne 

grzałki(ek) 

Wymienić grzałkę 

 

Rozpuszczalnik, który się 

wydostaje jest brudny. 

 

 

 

 

Ilość załadowana do destylatora 

przewyższa dozwolony poziom 

maksymalny. 

Za wysoka(ie) temperatura(y)  

pracy 

Brudny przewód kanałowy pary 

Rozcieńczalnik powoduje 

tworzenie się piany 

Przestrzegać poziomu w momencie 

ładowania. 

                                                             

Obniżyć temperaturę. 

                                                     

Przemyć czystym rozpuszczalnikiem. 

Załadować mniejszą ilość lub obniżyć 

temperaturę pracy lub też, jeżeli pracuje 

się w próżni, zmniejszyć poziom próżni, 

Użyć preparatu ANTYPIANA. 

 

Wydostający się przedestylowany 

produkt ma lekkie zielone 

zabarwienie (korozja miedzi 

kondensatora). 

Rozpuszczalnik ma PH kwasowe. 

Rozpuszczalnik jest 

rozpuszczalnikiem chlorowym.. 

 

Rozpuszczalnik zakwaszał 

ponieważ ustawiono temperaturę 

wyższą od temperatury 

wskazanej w tabeli. 

Wymienić chłodnicę na chłodnicę ze 

stali nierdzewnej INOX lub 

zneutralizować  kwasowość 

zabrudzonego rozpuszczalnika. 

                                                            

Ustawić odpowiednią temperaturę pracy 

 

Czas destylacji o wiele dłuższy 

niż powinien być. 

Brudny rozpuszczalnik zawiera 

dużą ilość procentową wody. 

Brakuje oleju diatermicznego 

Woda wydłuża proces. 

                                                          

Wykonać serwis z wymiana oleju. 
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Spalona grzałka lub osad na 

grzałce/kach 

Wykonać serwis ; wyczyścić grzałkę/ki 

wymienić grzałkę/ki 

 

Urządzenie grzeje lecz nie 

destyluje 

Brudny zbiornik  

                                                 

Temperatura wrzenia 

rozpuszczalnika z karty 

niezgodna z temperaturę 

ustawioną na termostacie pracy. 

Temperatura wrzenia 

destylowanego rozpuszczalnika 

przekracza maksymalną 

temperaturę pracy destylatora. 

Zepsuty(e) termostat(y) pracy. 

Rozregulowany termostat 

bezpieczeństwa. 

Brakuje oleju diatermicznego. 

Jeżeli destylator wyposażona jest 

w urządzenie próżniowe -

destylator nie osiąga wymaganej  

próżni. 

Wyczyścić zbiornik. Usunąć izolację 

termiczną 

Popraw Ustawienia /Sprawdź 

kalibrowanie termostatu. 

 

                                                          

Konieczna destylacja próżniowa. 

 

                                                            

Wymienić termostat(y). 

Wymienić termostat bezpieczeństwa. 

                                                         

Wymienić oleju do żądanego poziomu. 

Sprawdzić wszystkie możliwe 

nieszczelności układu. Sprawdzić 

nastawy i osiągnięte podciśnienie, jeśli 

Vacuum wyposażone jest w pompę 

elektryczna sprawdź poziom oleju 

pompy próżniowej. 

Rozpuszczalnik uchodzi poprzez 

zawór nadciśnieniowy na 

pokrywie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatkany obwód chłodzenia  

(zatkana chłodnica). 

 

 

 

 

Ustawiona Temperatura oleju 

diatermicznego znacznie 

przekracza temperaturę wrzenia 

Słychać stuki w chłodnicy. 

Przegrzany silnik wirnika 

chłodzącego (tylko modele XE). 

. 

 

 

Wyłączyć nagrzewanie i pozwolić 

ostygnąć urządzeniu. Wlać czysty 

rozpuszczalnik do obwodu. Zaczekać na 

reakcję, a następnie przedmuchać 

sprężonym powietrzem. Jeśli nie 

udrożnimy elementów układu /chłodnicy. 

Wymienić elementy układ/chłodnicę. 

                                                               

Obniżyć temperaturę ustawiona na 

termostacie pracy. 

 

Sprawdzić temperaturę otoczenia 

Sprawdzić i ewentualnie wymienić  

termostat. Sprawdzić obroty silnika 

wirnika elektrycznego. 

Sprawdzić zabrudzenie lameli chłodnicy, 

jeśli są zanieczyszczone, przedmuchać 

powietrzem sprężonym. 
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18.UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA 

 TIP 

(*) NOMINALNA WYDAJNOŚĆ DESTYLACJI NIE JEST WIĄŻĄCA Z UWAGI NA FAKT, IŻ JEST 

ZALEŻNA OD WIELU CZYNNIKÓW ZMIENNYCH; OGÓLNIE RZECZ BIORĄC DOTYCZY 

WYDAJNOŚCI URZĄDZENIA W OPTYMALNEJ KONDYCJI, O OPTYMALNYCH ZDOLNOŚCIACH 

OPERACYJNYCH O PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZABRUDZENIA W DESTYLOWANYM 

ROZPUSZCZALNIKU NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10%. 

 

 TIP 

URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE WYMAGAJĄ ZASILANIA POPRZEZ OLEJO-ODWADNIACZ I 

ZAWÓR ZASILAJĄCY, ZAMONTOWANY W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ODCIĘCIE POWIETRZA Z 

URZADZENIA. 

 TIP 

W PRZYPADKU DESTYLACJI ROZPUSZCZALNIKÓW WYSOKOWRZĄCYCH( PUNKT WRZENIA 

POWYŻEJ 160 STOPNI CELSJUSZA  )( oraz mieszanin farb zawierających nitrocelulozę punkt 

zapłonu 120 STOPNI CELSJUSZA ) KONIECZNE JEST STOSOWANIE VACUUM. W ZALEŻNOŚCI 

OD ZANIECZYSZCZENIEM ORAZ W PRZYPADKU DESTYLACJI (FLEKSOZOL, NYLOSOL, 

SOLWIT ITP.) CZAS TRWANIA CYKLU MOŻE WYDŁUŻYĆ . 

 TIP 

W URZĄDZENIACH NIE WOLNO STOSOWAĆ ROZCIEŃCZALNIKÓW LUB MIESZANIN 

ROZPUSZCZALNIKA Z ZABRUDZENIAMI, REAGUJĄCYCH Z MATERIAŁEM Z KTÓREGO 

WYKONANA JEST CHŁODNICA -  MOŻE TO SPOWODOWAĆ TRWAŁE 

USZKODZENIECHŁODNICY 

 TIP 

PRZY PROCESIE DESTYLACJI NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD BHP I 

ZALECEŃ INSTRUKCJI OBSŁUGI, NALEŻY UWAŻAĆ NA STOPIEŃ DOSUSZANIA ODPADU, ZE 

WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ JEGO SAMOZAPŁONU (np. farby nitrocelulozowe) LUB 

NIEMOŻLIWOŚĆ USUNIECIA ODPADU ZE ZBIORNIKA ORAZ ZABLOKOWANIE USZKODZENIE 

EWENTUALNEGO MIESZADŁA. 

 TIP 

DESTYLATORY SĄ PRZEZNACZONE DO PRACY W ZAKRESIE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ  

OD +5°C DO+35 °C 
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 TIP 

OFEROWANE URZĄDZENIA SĄ ZGODNE Z CE ORAZ DYREKTYWAMI UNIJNYMI DOTYCZĄCYMI 

ROZPORZĄDZENIA ATEX. 
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19. SCHEMATY ELEKTRYCZNE 
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20. TECHNICZNA  SPECYFIKACJA  OLEJU DIATERMICZNEGO 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 51 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 52 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 53 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 54 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 55 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 56 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 57 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 58 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 59 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 60 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 61 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 62 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 63 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 64 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 65 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 66 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 67 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 68 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 69 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 70 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 71 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 72 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

 
 

 

 

mailto:redux@redux.com.pl
http://www.redux.com.pl/


Strona 73 
 

Agencja Promocji REDUX sp. z o.o.   
POLSKA, 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Sarni Stok 27F,  tel.: +48 33 815 07 83 - fax.: 33 497 04 97; e-mail: redux@redux.com.pl; www.redux.com.pl 

21. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
Urządzenie RAF na życzenie klienta mogą być doposażone w dodatkowe opcje usprawniające 

pracę z urządzeniem takie jak. 

 

21.1 WZIERNIKI 
Wzierniki zwane też „okna inspekcyjne” umieszczane w pokrywie zbiornika, pozwalają na 

kontrole procesu destylacji, sprawdzanie poziomu płynu. Najprostsze ich wykorzystanie to 

oświetlamy wnętrze przez jeden z okularów i przez drugi zaglądamy do wnętrza zbiornika. 

 

 

21.2 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 
Zawór montowany na zewnątrz w boku zbiornika pozwala na podawanie płynu do wnętrza 

zbiornika przy otwartej i zamkniętej pokrywie ( przy stosowaniu worków przy destylacji/ 

wymaga wkręcenia wewnątrz zbiornika rurki dystansowej, tak aby płyn nie płynął po ściance 

wewnętrznej lecz trafiał do worka.) zawory mogą być manualne lub pneumatyczne / 

automatyczne. 

              

21.3 POMPA MEMBRANOWA  

Pompa Membranowa zasilana 

pneumatycznie służy do napełniania  

zbiornika. Jej sterowanie może być 

manualne lub automatyczne w 

zależności od wersji wyposażenia. 
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21.4 PŁYWAK – STEROWANIE 
Pływak powoduje odłączenie pompy przy zadanym poziomie płynu w zbiorniku. W przypadku 

zastosowania układu z pływakiem system uruchamia się automatycznie przy starcie cyklu 

destylacji po osiągnieciu poziomu zadanego pływakiem, pompa zatrzymuje się dodatkowo 

układ jest zabezpieczony czasowo. 

 

    

21.5 LANCA ZASILANIA POMPY 
Lanca zasilania pompy-połączona z pompą gumowym wężem, wyposażona we wstępny filtr i 

zawór manualny. ( długość węża zasilającego standard 3mb.) 

 

 

 

 

21.6 KOSZ ROZPRĘŻNY 

 

Kosz rozprężny–służy do potrzymania worka do 

destylacji wewnątrz zbiornika. 

Wkładamy go do wewnątrz worka, poprzez lekkie 

ściśnięcie górnego pierścienia. 
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21.7. STOJAK NA POKRYWĘ 
 

Stojak na pokrywę . Specjalny kosz wykonany ze stali 

nierdzewnej zapewniający wysoki standard, wygodę i 

bezpieczeństwo pracy. 

Zabezpiecza on pokrywę na czas jej zdjęcia ze zbiornika 

destylatora, zabezpiecza on przede wszystkim pływak 

zamontowany w pokrywie oraz uszczelkę zbiornika przed 

uszkodzeniem. 

 

 

  DANGER / NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Pamiętaj nie odkładaj pokrywy opierając jej ciężar na pływaku –

spowoduje to jego trwałe mechaniczne uszkodzenie (nie 

podlegające gwarancji) 
 

 

21.8. VACUUM 
Przy destylacji rozpuszczalników o temp. Wrzenia powyżej 160◦C należy używać urządzenia VACUUM, 

podłączamy je w to samo miejsce co odprowadzenie czystego destylatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podciśnienie/poziom Manometr z regulacją 

Podłączenie powietrza 

Miejsce podłączenia VACUUM 

do destylatora 

Połączenie destylatora z 

VACUUM 

Wyprowadzenie / odpływ czystego 

rozpuszczalnika Podciśnienie powinno być ustawione w zależności od 

rozpuszczalnika na -5/-7. 

Sprężone powietrze zasilające 4/6Bar 110I/min. 
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22. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
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