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Varumärken 

Varumärken som tillhör andra tillverkare används enbart för produkter från dessa 
tillverkare. 

 

Copyright © 2011 by 
HYDAC Filter Systems GmbH 
alla rättigheter förbehållna 

Alla rättigheter förbehållna. Utan skriftligt tillstånd från HYDAC FILTER SYSTEMS 
GMBH får denna skötselinstruktion inte reproduceras, vare sig som helhet eller 
delvis. Överträdelser kommer att beivras. 

 

Begränsning av ansvar 

Vi har så vitt möjligt försökt utesluta alla felaktigheter ur detta dokument. Fel kan 
dock aldrig helt undvikas. Vi åtar oss därför inget ansvar för sådana fel och inte 
heller för skador som kan uppkomma till följd av sådana fel.  innehåll kontrolleras 
fortlöpande. Eventuella fel kommer att rättas till i kommande utgåvor. Vi tar tacksamt 
emot förslag på förbättringar. 

Tekniska ändringar förbehålles. 

Ändringar kommer att genomföras utan avisering. 

 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar  

Tyskland 

 

Fullmaktsinnehavare av dokumentation 

Mr. Günter Harge 

c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar 

Telefon:  ++49 (0)6897 509 1511 

Telefax: ++49 (0)6897 509 1394 

E-post: guenter.harge@hydac.com 
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Förord 

 

För dig som användare av en av våra produkter har vi tagit fram denna 
bruksanvisning som innehåller de viktigaste anvisningarna för hantering och 
underhåll av produkten. 

 

Genom bruksanvisningen får du bekanta dig med produkten och dess avsedda 
användningsmöjligheter, för att sedan kunna använda den på bästa möjliga sätt. 

 

Denna dokumentation ska alltid finnas tillgängliga på användningsplatsen. 

 

Observera att de tekniska uppgifterna i denna dokumentation är de som gäller vid 
tiden för publiceringen. 
Därför kan det förekomma avvikelser i förhållande till tekniska data, bilder och 
måttangivelser. 

 

Tveka inte att kontakta oss om du påträffar felaktigheter i dokumentationen, har 
förslag till tillägg eller ändringar eller vill tillföra annan nyttig information: 

 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Technische Dokumentation
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar  

Tyskland 

 

 

Redaktören välkomnar ditt engagemang. 

”Vi omsätter erfarenheten i praktisk nytta” 
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Tekniskt stöd 
Om du har frågor eller problem av teknisk natur ber vi dig kontakta oss. Tänk på att 
alltid uppge typbeteckning, serienummer och artikelnummer för produkten till: 

Fax: ++49 (0) 6897 / 509 - 846 

E-post: filtersystems@hydac.com 

 

 

 

Produktändringar 
Vi vill göra dig uppmärksam på att informationen i denna bruksanvisning inte täcker 
alla förändringar av produkten (t.ex. vid inköp av tillbehör etc). 

Om du ändrar eller reparerar produkten eller komponenter på sådant sätt att 
säkerheten påverkas, bör enheten inte tas i drift innan den har undersökts och 
godkänts av representant för HYDAC. 

Vi ber dig omedelbart meddela oss om ändringar utförts på produkten, antingen av 
ditt företag eller av tredje part. 

 

 

 

Garanti 
Beträffande garanti hänvisar vi till de allmänna villkor för försäljning och leverans 
som fastställts av HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH. 

Dessa hittar du under www.hydac.com -> Legal information. 

 

 

 

http://www.hydac.com/
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Användning av dokumentationen 

 

Observera att nedan beskrivna metod för att hitta viss information inte 
befriar dig från kravet att noga läsa bruksanvisningen i sin helhet innan 
du första gången tar enheten i drift. Du måste därefter också 
regelbundet konsultera bruksanvisningen . 

 

Vad är det jag vill veta? 

Jag sorterar in den önskade informationen under ett temaområde. 

 

Var hittar jag informationen jag söker? 

Längst fram i bruksanvisningen finns en innehållsförteckning. I den letar jag 
reda på önskat kapitel och motsvarande sidnummer. 

 

deHYDAC Filtertechnik GmbH
BeWa 123456a de

Seite x

Produkt / Kapitel

200x-xx-xx

 

 

 

 

Kapitelrubrik 

Sidnummer 

Utgivningsdatum 

Dokumentspråk Dokumentnr.
med index /

filnamn 

 

Dokumentnumret med index ska hjälpa dig att identifiera och efterbeställa 
instruktioner. Numret ökar för varje revidering/ändring av bruksanvisningen. 
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Säkerhetsanvisningar 

Grundförutsättningen för säker hantering och felfri drift av filteraggregatet är 
kännedom om de grundläggande säkerhetsanvisningarna och 
säkerhetsföreskrifterna. 

Hela bruksanvisningen och i synnerhet säkerhetsföreskrifterna måste följas av alla 
som arbetar med filteraggregatet. 

Dessutom måste alla följa de olycksfallsförebyggande föreskrifter som är tillämpliga 
på platsen där produkten används. 

Säkerhetsföreskrifterna i denna anvisning avser endast användningen av 
filteraggregatet. 

Filteraggregat har utformats och konstruerats i enlighet med de senaste tekniska 
rönen och gällande säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan olyckor inträffa där 
operatören eller personer i omgivningen drabbas av allvarliga eller livshotande 
personskador, eller där skador uppstår på enheten eller på annan utrustning och 
egendom. 

Filteraggregatet ska endast användas: 

 för avsett ändamål 

 i säkert och perfekt skick 

Fel eller felfunktioner som medför en säkerhetsrisk måste omedelbart repareras 
eller åtgärdas. 

Produkten omfattas av våra allmänna villkor för försäljning och leverans. Dessa 
kommer att ställas köparen till förfogande senast vid ingånget avtal. Vi frånsäger 
oss alla garantikrav och krav på ansvar vid personskada och/eller skada på 
utrustningen om de kan tillskrivas en eller flera av nedanstående orsaker: 

 felaktig montering och idrifttagning, inkorrekt hantering eller bristfälligt underhåll 

 användning av filteraggregatet när säkerhetssystemen är defekta 

 ändringar på filteraggregatet utförda av användaren eller köparen 

 Bristande övervakning av komponenter som utsätts för slitage 

 felaktigt utförda underhålls- och reparationsarbeten 
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Viktiga symboler 

  FARA 
FARA betecknar risksituationer 
som leder till livshotande 
skador om lämpliga åtgärder 
inte vidtas. 

  

  VARNING 
VARNING betecknar 
risksituationer som kan leda till 
livshotande skador om 
lämpliga åtgärder inte vidtas. 

  

  RISK! 
RISK! betecknar risksituationer 
som kan leda till allvarliga 
personskador om lämpliga 
åtgärder inte vidtas. 

  

  FÖRSIKTIGHET 
FÖRSIKTIGHET betecknar 
situationer som leder till 
materiella skador om lämpliga 
åtgärder inte vidtas. 

 

Avsedd användning 

OLF Compact är ett stationärt filteraggregat för filtrering av oljor. 

Ingen annan användning är tillåten. 

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning 
av produkten. 

Korrekt och avsedd användning innefattar följande: 

 att filtrera oljor 

 att alla anvisningar i bruksanvisningen följs 

 Att inspektions- och underhållsarbeten utförs. 

 

Ej avsedd användning 

Felaktig användning kan medföra risker. 

Ej avsedd användning omfattar t.ex. drift med ett otillåtet medium eller under ej 
tillåtna driftsförhållanden. 

 

 

Informella säkerhetsåtgärder 

Förvara alltid bruksanvisningen på aggregatet. 

Vid sidan av anvisningarna i bruksanvisningen ska allmänna och lokala driftsregler, 
miljöskyddsföreskrifter och föreskrifter för förebyggande av olycka beaktas. 
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Kontrollera dagligen att slangar och kopplingsstycken är täta. Kontrollera de 
elektriska komponenterna i filteraggregatet varje månad med avseende på lösa 
anslutningar eller skadade kablar. 

 

Personalens utbildning 

Endast utbildad och instruerad personal får arbeta med filteraggregatet. 

Personalens respektive ansvarsområden måste vara klart och tydligt fastställda. 

Personal som är under utbildning får endast arbeta med filteraggregatet under 
översikt av en erfaren medarbetare. 

P
er

so
n

er
 

P
er

so
n

er
 s

o
m

 
g

en
o

m
g

år
 

u
tb

ild
n

in
g

 

P
er

so
n

er
 m

ed
 

te
kn

is
k 

u
tb

ild
n

in
g

 

E
le

kt
ri

ke
r 

Ö
ve

ro
rd

n
ad

 m
ed

 
m

o
ts

va
ra

n
d

e 
ko

m
p

et
en

s 

Åtgärdsområde     

Emballering och transport X X  X 

Drifttagning  X X X 

Drift X X X X 

Felsökning  X X X 

Åtgärder vid mekaniskt fel  X  X 

Åtgärder vid elfel   X X 

Underhåll X X X X 

Reparationer    X 

Urdrifttagning / lagring X X X X 
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Risker p.g.a. överskottsenergi 

Tänk på att mekanisk och elektrisk överskottsenergi kan uppstå i aggregatet och 
vidta lämpliga åtgärder för detta i samband med att personalen instrueras. Se 
respektive kapitel för detaljerade anvisningar. 

  VARNING 
Hydraulsystem är trycksatta 

Personskada 
 

► Genomför en tryckavlastning före alla arbeten. 

 

Faror p.g.a. elektrisk energi 

  FARA 

Elektriska stötar 

Livsfara  

► Arbeten på den elektriska anläggningen får 
endast utföras av elektriker. 

 

Anvisningar i händelse av nödsituation 

Koppla i händelse av nödsituation omedelbart bort filteraggregatet från elnätet. 

 

Konstruktiva ändringar på filteraggregatet 

Utför inga ändringar på filteraggregat utan tillstånd från tillverkaren. 
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Kontroll av leveransomfattning 

Filteraggregatet OLF 5 levereras förpackat och som anslutningsklart aggregat. 
Kontrollera aggregatet med avseende på tänkbara skador innan aggregatet tas i 
drift. 

Speditören eller den ansvariga enheten måste informeras om eventuella 
transportskador. Aggregatet får i sådant fall inte tas i drift. 

Leveransen omfattar följande komponenter: 

Pos. Antal Beskrivning 

1 1 OffLine Filter OLF-5 (utförande enligt beställning) 

- 1 Montage- och bruksanvisning (detta dokument) 
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Kännetecknande för OLF 

OLF-5-… 

OLF-5 serien är baserad på ett DIMICRON®-filterkoncept med delflöde. 

Med OLF-5-… är det möjligt att uppnå färre oljebyten, en förlängning av 
systemfiltrets och komponenternas livslängd samt en bättre maskintillgänglighet. 

Filterelement med en absolut finhet upp till 2 µm kan användas, vilket ger en 
smutsupptagningskapacitet på upp till 200g ISOMTD. 

 

OLF-5/4-… 

OffLine-filtren för OLF-5/4-... i Lubrication-serien har utvecklats framför allt för att 
användas i smörjsystem (med drivning) med en tankvolym upp till ~ 300 liter. 
Filteraggregatet arbetar med ett volymflöde på 4 l/min. 

 

OLF-5/15-… 

Off-Line filtren till OLF-5/15-... i hydraulikserien har utvecklats framför allt för att 
användas i hydraulsystem med en tankvolym upp till ~ 2000 liter. 

OLF-5/15 arbetar med ett volymflöde mellan 5 och 15 l/min. 

 

Användningsbegränsningar 

FÖRSIKTIGHET 

Ej tillåtna driftmedier 

Aggregatet förstörs 

► Använd endast aggregatet med mineraloljor eller med raffinerade produkter 
som baseras på mineraloljor. 
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Montering av OLF 

Filteraggregatet får endast monteras vertikalt. 

Fäst filteraggregatet, beroende på utförande, med hjälp av motorfoten eller 
fästfoten. 

Se till att det finns tillräckligt friutrymme för byte av filterelement. 

 

 

Montering med fästfot Montering med motorfot 

 

Måtten, anslutningarna och kretsscheman till de olika utförandena finns från sida 38. 

 

Om oljenivån är högre än filteraggregatet, montera spärrar till inloppet (IN) och 
utloppet (OUT). De här spärrarna garanterar ett snabbt och rent filterelementsbyte. 
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Hydraulisk anslutning av OLF 

Tryckförlusten i en hydraulledning beror på: 

 Volymflöde 

 Kinematisk viskositet 

 Ledningsmått 

 Mediets densitet 

För hydrauloljor kan tryckförlusten approximativt beräknas enligt följande: 

Δp ~ 6,8 * L / d4 * Q * V * D 
Δp = Tryckdifferens i [bar] 

LL = Ledningslängd [m] 

D = Innerdiamater för ledning [mm] 

Q = Volymflöde [l/min] 

V = Kinematisk viskositet [mm²/s] 

DD = Densitet [kg/dm³] Hydraulolja på mineraloljebas har en densitet 
på ~ 0,9 kg/dm³. 

 

Denna formel gäller för raka rörledningar och hydrauloljor. Observera att extra 
skruvförband och rörkrökar ökar tryckskillnaden, i synnerhet på sugsidan. 

Håll aggregatets höjdskillnad till oljenivån så liten som möjligt. 

Observera att slangarna måste vara lämpade för ett tryck på minst -0,5 bar. 

Se till att anslutningsledningarna inte täpps till eftersom detta minskar effekten och 
ökar risken för kavitation. 

Tänk på att anslutningsledningens nominella bredd minst ska motsvara 
anslutningsgängans tvärsnitt. 

Se till att inga spänningar och vibrationer kan överföras till filteraggregatet via 
rörledningsfästena. Använd slangar eller expansionsförband om det behövs. 
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FÖRSIKTIGHET 

Övertryck på suganslutning 

Aggregatet förstörs 

► Trycket på suganslutningen IN måste vara mellan -0,4 bar till 0,6 bar. 

 

FÖRSIKTIGHET 

Tryckanslutning (OUT) stängd 

Aggregatet förstörs 

► Se till att tryckanslutningen alltid är öppen. 

 

Gör så här för att ansluta hydrauliken: 

1. Anslut filteraggregatets utlopp (OUT) till tanken på respektive 
hydraulanläggning. 

2. Anslut filteraggregatets inlopp (IN) till hydraulanläggningen. 

Om det handlar om ett filteraggregat utan motorpumpenhet ska inloppet (IN) 
anslutas till hydraulanläggningens returledning. 

 Om grov smuts (>100 µm) är att vänta, t.ex. svetsslagg, förkoppla 
en sugsil till filteraggregatet för att skydda pumpen. 

 Planera in avstängningsarmaturer vid inloppet (IN) och utloppet 
(OUT) vid montering av filteraggregatet under oljenivån. 
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Elektrisk anslutning av OLF 

  FARA 
Elektriska stötar 

Livsfara  

► Arbeten på den elektriska utrustningen får 
endast utföras av elektriker. 

 

Säkerställ att anslutningsspänningen och frekvensen i det befintliga strömnätet är 
korrekta. Jämför med typskylten och informationsbladet i kopplingsskåpet till 
filteraggregatet. 

Förkoppla en motorskyddsbrytare som är anpassad till motorns märkström före 
aggregatet. 

Stjärnkoppling Triangelkoppling 

  

Kontrollera motorns rotationsriktning i joggdrift. 

En pil på huset visar korrekt rotationsriktning. 
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Om rotationsriktningen måste ändras, kasta om två faser i elektromotorns 
anslutningshus. 
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Drifttagning av OLF 

Gör så här för att ta filteraggregatet i drift: 

Steg Beskrivning  

1.  Slå på OLF.  

2.  Kontrollera sug- och pumpeffekten.  

3. -> a. Om pumpen pumpar mediet -> gå till steg 4 

 -> b. Om pumpen inte pumpar något medium efter ~ 2 
minuter, stäng av OLF. Fyll pumpen via sugledningen 

-> gå till steg 1 

4.  Idrifttagningen är nu avslutad  

 

 

Observera för OLF 5/4: 

Om pumpen inte är förfylld och driftsviskositeten är < 200 mm²/s, 
uppnår aggregatet det maximala volymflödet på 4 l/min först efter ~ 10 
minuter 
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OLF med flödesventil (endast OLF-5-E-Z) 

Flödesventilen håller det utströmmande volymflödet konstant med hjälp av en 
reglering. 

Volymflödet är i stort oberoende av trycket och viskositeten. 

Volymflödet är inställt på 5 l/min från fabrik. Flödesventilen kan ställas in från 4,0 till 
5,2 l/min. 

A

B

IN

OUT

 

Pos. Beskrivning 

(A) Justeringsskruv 

(B) Kontramutter 
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Inställning av flödesventil 

Observera att volymflödet bestäms av en fast strypfläns. Flödet kan endast ställas in 
inom ett visst område. 

FÖRSIKTIGHET 

Inställning med våld 

Flödesventilen förstörs 

► Vrid inte justeringsskruven med våld längre än begränsningen. 

 

Gör så här: 

1. Lossa kontramuttern (B) motsols med 
hjälp av en u-nyckel. A

B

2. Ställ in det önskade volymflödet på 
justeringsskruven (A). 

 

3. Håll justeringsskruven i detta läge. 

Säkra läget genom att dra åt 
kontramuttern (B) medsols. 

 

4. Inställningen är avslutad.  
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Utföra underhåll 

  VARNING 
Hydraulsystem är trycksatta 

Personskada 
 

► Genomför en tryckavlastning före arbeten på 
hydraulsystemet. 

 

Filterelement bytesintervall 

För övervakning av föroreningsgrad är filteraggregatet utrustat med en optisk eller 
elektrisk smutsindikator. 

Byt ut filterelementet så snart smutsindikatorn visar 2 bar (vid optisk 
differenstrycksindikering syns en röd markering utvändigt). 
Vid elektrisk smutsindikering indikeras tidpunkten för ett filterelementbyte med en 
elektrisk signal. 
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Byte av filterelement – DIMICRON® 
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1. Stäng av anläggningen och anslut 
spärrdonen till in- och utloppet. 

Säkra aggregatet mot oavsiktlig 
återinkoppling medan underhållsarbeten 
utförs.  

2. Förbered en lämplig behållare (1) där 
utrinnande driftmedium kan fångas upp. 

Genomför en tryckavlastning av filterhuset. 

Öppna avtappningsskruven (2) på filterkärlet 
stegvis och töm filterhuset fullständigt via 
tömningsskruven (NV 6 mm) på botten av 
filterhuset. 

 Volymen är ~ 2 liter. 

Skruva in avtappningsskruven i filterkärlet 
igen efter att tömningen avslutats. 

 

3. Lossa spännklammern (1) på filterhuset och 
ta av detta nedåt (2). 

Använd en insexnyckel med NV 6 mm (1). 
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4. Dra filterkärlet och filterelementet nedåt. 

 

5. Ta ut (2) filterelementet ur filterkärlet genom 
att vrida det lätt (1). 
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6. Rengör filterkärlet invändigt från smuts och 
andra avlagringar. 

 

7. Kontrollera om O-ringenpå filterkärlet är 
skadad. 

Byt ut ringen vid behov. 

Fukta O-ringen på filterkärlet med lite 
driftmedium. 

 

8. Fukta O-ringen på filterelementet med lite 
driftmedium. 
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9. Tryck in det nya filterelementet och vrid det 
försiktigt på plats i filterkärlet. 

 

10. Skjut filterkärlet med filterelement uppåt i 
fästet på filterhuvudet. 
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11. Skjut spännklammern (1) nerifrån över 
filterkärlet och uppåt över vulsten på 
filterkärlet/filterhuvudet. 

Dra åt spännklammern medurs med en 
insexnyckel med NV 6 mm. 

Åtdragningsmomentet: 5 Nm 

 

12. Kontrollera att avtappningsskruven på 
filterkärlet sitter korrekt. 

 

13. Bytet av filterelement är slutfört. 

Kontrollera filteraggregatet med avseende 
på läckage efter att det tagits i drift. 
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Byte av filterpatron (Spin-on) wechseln 
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1. Stäng av anläggningen och anslut 
spärrdonen till in- och utloppet. 

Säkra aggregatet mot oavsiktlig 
återinkoppling medan underhållsarbeten 
utförs.  

2. Genomför en tryckavlastning av 
filteraggregatet. 

Filteraggregatet är tryckavlastat när 
smutsindikatorn sjunkit till grönt. 

 

3. Se till att inget driftmedium kan rinna från 
ledningarna till filteraggregatet och se till att 
aggregatet inte kan startas igen under 
underhållsarbetena. 

 

4. Lossa filterpatronen med hjälp av en 
oljefiltertång genom att vrida den motsols 
och skruva försiktigt av den från fästet. 

 Driftsmedium kan tränga ut. 

 

5. I filterpatronen finns det en resterande 
oljemängd på ~ 1,5 liter. Avfallshantera 
elementet samt oljan i det på korrekt sätt. 

 

6. Fukta tätningsringen i den nya filterpatronen 
med driftsmedium. 

 

7. Ta bort den gamla tätningsringen (1) mot 
filterelementet på filterpatronen 0160 MA 0xx 
BN i anslutningshuvudet och sätt in en ny 
tätningsring. 

På filterpatronen 0160 MG 010 P är 
tätningsringen (2) redan monterad. 

9. Skruva fast filterpatronen motsols för hand 
på filterfästet. 

Efter kontakt med tätningsytan ska 
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filterpatronen skruvas ¾ varv till för hand. 

10. Kontrollera filteraggregatet med avseende 
på läckage efter att det tillkopplats. 

Efterdra vid behov filterpatronen. 
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Byte av filterelement – Toploader 

Byt ut filterelementet allra senast när en röd markeringsring visas på den optiska 
differenstryckindikeringen. 

Filterelementet är utrustat med en bajonettkoppling för att underlätta elementbytet. 
Elementet eller påbyggnadskomponenter behöver endast vridas 90° medsols eller 
motsols. 
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1. Stäng av anläggningen och se till att inget 
driftmedium kan rinna från ledningarna till 
filteraggregatet och se till att aggregatet inte 
kan startas igen under underhållsarbetena. 

Genomför en tryckavlastning av filterhuset. 
Öppna försiktigt avluftningsskruven (Air 
Bleed) på filterhusets lock (skruva inte ut den 
helt). 

 Var försiktig när driftmediet rinner 
ut. 

 

2. Ställ upp ett lämpligt kärl under filterhuset för 
uppsamling av driftsmediet. 

 Volymen är ~ 3 liter. 

Töm filterhuset med hjälp av 
avtappningsskruven (Drain) på 
anslutningsstycket. 

 Mediet kan rinna ned över E-
motorn om ingen avtappningsanordning 
används. 

 

3. Lossa spännklammern på filterhusets lock 
genom att skruva loss muttern. 

Ta av spännklammern. 
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4. Dra försiktigt ut filterhusets lock uppåt. Vrid 
försiktigt medsols så att filterelementet inte 
lossnar från locket. 

Om locket vrids motsols kan 
smutsuppsamlingskorgen lossas från 
elementet och elementet lossas från locket. 

 

5. Ta ut smutsuppsamlingskorgen. 

 

6. Ta av filterelementet från filterhusets lock. 

Avfallshantera det gamla filterelementet 
enligt gällande bestämmelser. 

 

7. Rengör de demonterade delarna och 
kontrollera att de inte är skadade. 

Kontrollera om O-ringen på filterkärlets lock 
är skadad. Byt ut ringen om det behövs. 

Fukta O-ringarna på filterkärlets lock och på 
det nya filterelementet med driftmedium. 

 Använd inga fetter eller andra 
medier. 

 

8. Sätt på filterkärlets lock på det nya 
filterelementet och lås fast det. 
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9. Fäst smutsuppsamlingskorgen på nedre 
delen av filterelementet. 

 

10. Sätt i filterelementet i filterhuset tillsammans 
med locket och 
smutsuppsamlingsbehållaren. 

Se till att O-ringen sitter ordenligt i locket. 

 

11. Fäst locket med spännklammern. 

Max. åtdragningsmoment: 5 Nm 

 

12. Stäng till avtappningsskruven (Drain) på 
aggregatets anslutningsstycke. 

Slå på filteraggregatet. 

Avlufta filterhuset med hjälp av 
avluftningsskruven (Air Bleed) i filterlocket. 
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Fel och felavhjälpning 

Fel Orsak Åtgärd 

Pumpen pumpar i fel 
riktning 

Se till att pumpen pumpar i pilens 
riktning på huset. Kast eventuellt om 
två faser på elanslutningen 

Luft i sugledningen 
och pumpen 

 

Det kan dröja några minuter innan 
pumpen transporterat bort luften. Det 
kan även vara fördelaktigt att vrida 
OLF-5 i vågrätt läge tills luten 
transporterats bort. 

Om pumpen fortfarande inte pumpar 
efter ~ 5 min, hjälper det att förfylla 
pumpen (via sugledningen) med 
pumpmedium 

Inget oljeflöde 

 

Driftsviskositet 
<200 mm²/s och 
ofylld pump 

I det här viskositetsområdet tar det ~ 
10 minuter för pumpen att nå max. 
volymflöde 

Mediet är kraftigt 
förorenat 

Filterelementet är 
förbrukat 

Byt ut filterelementet Smutsigt oljefilter 

(smutsindikator 
varnar) 

Mediets viskositet är 
för hög 

Vänta tills returpumpning av oljan i 
pumpen (öppen 
tryckbegränsningsventil) har medfört 
en temperaturhöjning av oljan och 
normal pumpdrift upptas. 

Läckage i 
filterkärlet 

 Efterdra avtappningsskruven på 
filterkärlet eller spännklammern på 
filterkärlet  
(åtdragningsmoment för 
spännklammer: 5 Nm (max. 10 Nm)) 
På Spin-on-element: dra åt elementet 
alt. byt ut tätningen. 
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Reservdelar och tillbehör 

Pos. Ant
al Beskrivning 

 Art.nr 

NBR 303191 
1.2 1 

Smutsindikator VM2BM.1 
(optisk differenstryckindikering) FPM 303200 

1.4 4 O-ring FPM 635966 

1.42 1 O-ring FPM 634517 

NBR 3054619 

2.1.x 1 

Reparationssats för pump OLF-
5/xx, 
bestående av:  
o-ringar, vingar, axeltätningsring, 
fästskruvar 

FPM 3081959 

NBR 3052460 
2.1.x 1 

Reparationssats OLF-5/4, 
bestående av: 
vingpump, 6x O-ring, 4x skruv FPM 3075885 

NBR 3052462 
2.1.x 1 

Reparationssats OLF-5/15, 
bestående av: 
vingpump, 6x O-ring, 4x skruv FPM 3075886 

120 V/60 Hz 6008059 

230 V/50 Hz 6008058 2.2 1 E-motor 

400 V/50 Hz 609070 

4 1 Filterelement 2 µm, DIMICRON N5DM002 349494 

4 1 Filterelement 5 µm, DIMICRON N5DM005 3068101 

4 1 Filterelement 10 µm, DIMICRON N5DM010 3102924 

4 1 Filterelement 20 µm, DIMICRON N5DM020 3023508 

4 1 Filterelement 2 µm, 
AQUAMICRON 

N5AM002 349677 

4 1 Filterelement 20 µm, 
AQUAMICRON 

N5AM020 3040345 

- 1 Spin-on, filterpatron 3 µm, 
Betamicron 

0160 MA 003 BN 314609 

- 1 Spin-on, filterpatron 5 µm, 
Betamicron 

0160 MA 005 BN 315621 

- 1 Spin-on, filterpatron 10 µm, 
Betamicron 

0160 MA 010 BN 314022 

- 1 Spin-on, filterpatron 20 µm, 
Betamicron 

0160 MA 020 BN 315485 
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- 1 Spin-on, filterpatron 10 µm, 
papper 

0160 MG 010 P 249005 

- 1 Tom patron för returpumpning 0160 MA 300082 

- 1 Klisterdekal "HYDAC"  625925 

- 1 Varningsskylt "Motorns 
rotationsriktning" 

 3252700 

 

Reservdelar – endast för OLF-5-T (Toploader) 

Pos. 
Ant
al Beskrivning 

 Art.nr 

NBR 617095 
1.11 1 

Avtappningsskruv med tätningsring 
(DRAIN) FPM 630700 

3.2 1 Spännklammer  3233965 

3.6 1 Filterkärllock, kompl. Alu./FPM 3233899 

NBR 628963 
3.6.2 1 O-ring till filterkärllock 

FPM 6011252 

NBR 615002 
3.6.3 1 

Avluftningsskruv med tätningsring (AIR 
BLEED) FPM 615003 

4.1 1 Smutsuppsamlingskorg  1202364 

- 1 Klisterdekal "Byte av filterelement"  3232421 

- 1 Klisterdekal "Air bleed"  3233901 

- 1 Klisterdekal "Drain"  3130552 
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Reservdelsritning OLF-5-... 

3.4

2.3

2.2

1.16

1.15

3.1

1.91

1.1

1.7 1.8

1.3

1.31

1.32

1.33

1.4 1.6

1.5

1.9

3.2 3.3 4 3.5

1.81

1.2 
1.21

2.1

 

BeWa OLF5_Serie 3433222b sv 2011-11-14.doc 2011-11-14
 

 



OLF-5 Serie Reservdelar och tillbehör
 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH sv Sida 36 / 52

Reservdelsritning OLF-5/x-... 

3.10

3.20

3.30

3.40

1.16
1.11

1.11

1.11

1.30
1.31

1.32
1.33

1.40

1.41
1.42

1.43

1.50

1.60
1.61

1.62
1.63

1.64

1.70

2.20

2.10 1.20

2.21

2.22

3.50

1.10

2.30

2.23

2.31

1.70

4.00

4.00
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Reservdelsritning OLF-5/xx-T 
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Mått/kretsschema OLF-5-S 

 

Pos. Beskrivning 

1 Inlopp 

2 Differenstryckindikering (tillval) 

3 Smutsindikator 

4 Utlopp 

5 Spännklammer 

6 Filterkärl 

7 Hustömning 

8 Filterelement 

9 Elektromotor 
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M

OUT:   G1/2

IN:   G1/2

3,5 bar
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Mått/kretsschema OLF-5-F-Z 

 4 3 2 1

5 

8 7 6

CI

OUT:   G1/2 

IN:   G1/2 

3,5 bar

 

Pos. Beskrivning 

1 Inlopp 

2 Differenstryckindikering (tillval) 

3 Smutsindikator (CI) 

4 Utlopp 

5 Spännklammer 

6 Filterkärl 

7 Hustömning 

8 Filterelement 

9 Elektromotor 
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Mått/kretsschema OLF-5/15-S-... 

 

Pos. Beskrivning 

1 Inlopp 

2 Differenstryckindikering (tillval) 

3 Smutsindikator 

4 Utlopp 

5 Spännklammer 

6 Filterkärl 

7 Hustömning 

8 Filterelement 

9 Elektromotor 

M

VA

OUT:   G1

IN:   G1

4,5 bar

3,5 bar
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Mått/kretsschema OLF-5-E-Z-... 

CI

OUT:   G1/2

IN:   G1/2

3.5 bar

 

Pos. Beskrivning 

1 Inlopp 

2 Differenstryckindikering (tillval) 

3 Smutsindikator (CI) 

4 Utlopp 

5 Spännklammer 

6 Filterkärl 

7 Hustömning 

8 Filterelement 

9 Elektromotor 
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Mått/kretsschema OLF-5/4-SP-.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN 

OUT 

 

Mått/kretsschema OLF-5/4-S-.. 

 

 
OUT 

IN 
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Mått/kretsschema OLF-5/x-T 

 

Pos. Beskrivning  

1 Inlopp [IN] 

2 Filterkärllock  

3 Smutsindikator  

4 Utlopp  [OUT] 

5 Spännklammer  

6 Filterkärl  

7 Oljeavtappningsskruv  [Drain] 

8 Filterelement  

9 Elektromotor  

10 Avluftningsskruv  [Air bleed] 

BeWa OLF5_Serie 3433222b sv 2011-11-14.doc 2011-11-14
 

 



OLF-5 Serie Tillbehör – OffLine Filter tankanslutningskit (OLF-5-TAK)
 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH sv Sida 44 / 52

Tillbehör – OffLine Filter tankanslutningskit (OLF-5-TAK) 

Tankanslutningskit TAK för snabb och enkel riggning av ett OLF på 
hydraulanläggningar. TAK kan installeras på alla anläggningar som är utrustade 
med andningsfilter och anslutningsdiagram enligt DIN 24557/T2. 

Beskrivning Art.nr 

OffLine Filter Tankanslutningskit OLF-5-TAK 3039235 

Pos. Beskrivning Leveransomfattning 
OLF-5-TAK Kit 

1 Andningsfilter 
2 Adapter 
3 Returledning 
4 Sugledning 
5 Tank 
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Typkod 

 OLF 5/xx - S - xxx - x - N5DM002 - BM

Grundtyp             
OLF = OffLine Filter             
Storlek             
5  = 5 l/min             
5/4 = 4 l/min             
5/15 = 15 l/min             
Utförande             
S = Standard – NBR 

(med motorpump) 
            

sv = Standard – FPM 
(med motorpump) 

            

SP = Spin-on filterpatron             

E = Med flödesventil 
(utan motorpump) 

            

F = Filter version             

T = Toploader – NBR             

TV = Toploader - FPM             

Motoreffekt spänning             
Se tabellen på sidan 45.             
Filterelement/filterpatrone             
Se tabellen på sidan 46.             
Smutsindikator             
Se tabellen på sidan 47.             
 

Motoreffekt spänningar 

  OLF-5 OLF-5/4 OLF-5/15

  5 l/min 4 l/min 15 l/min 

120-N 120 W, 3x400 V, 50 Hz   
120-M 120 W, 1x230 V, 50 Hz   
120-K 120 W, 1x120 V, 60 Hz   

370-N 
370 W, 3x400 V, 50 Hz 
370 W, 3x440 … 480 V, 60 Hz   

370-M 370 W, 1x230 V, 50 Hz   
370-K 370 W, 1x120 V, 60 Hz   
200-U 200 W, 24 V DC   

Z-Z 
Ingen drivning 
(endas på utförande E+F)   
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Filterelement/filterpatrone 

  OLF-5 OLF-5/4 OLF-5/15

  5 l/min 4 l/min 15 l/min 

N5DM001 Dimicron, filterfinhet 1µm absolut   
N5DM002 Dimicron, filterfinhet 2 µm absolut   
N5DM005 Dimicron, filterfinhet 5 µm absolut   
N5DM010 Dimicron, filterfinhet 10 µm absolut   
N5DM020 Dimicron, filterfinhet 20 µm absolut   
N5AM002 Aquamicron, filterfinhet 2 µm absolut   

N5AM020 
Aquamicron, filterfinhet 20 µm 
absolut   

M160B003 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 3 µm absolut (1)   

M160B005 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 5 µm absolut (1)   

M160B010 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 10 µm absolut (1)   

M160B020 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 20 µm absolut (1)   

M180B003 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 3 µm absolut (1)   

M180B005 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 5 µm absolut (1)   

M180B010 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 10 µm absolut (1)   

M180B020 
Spin-on filterpatron, 
filterfinhet 20 µm absolut (1)   

Z Utan filterelement/filterpatron   
(1) – Inte för OLF Toploader 
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Smutsindikator 

  OLF-5 OLF-5/4 OLF-5/15

  5 l/min 4 l/min 15 l/min 

E Stagnationstryckmanometer   
F Tryckvakt, elektrisk (VR2F.0)   

BM 
Optisk differenstryckindikering 
(VM2BM.1) 

  

C 
Elektrisk differenstryckindikering 
(VM2C.0)   

DD 
Optisk-elektrisk 
differenstryckindikering (VM2D.0) 

  

Z Utan smutsindikator   
 - ej tillgänglig 

 

OLF-5 – bortskaffande 

Avfallshantera aggregatet efter demontering och sortering av materialen på ett 
miljövänligt sätt. 
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Tekniska data 

Filterelementets bypass-
öppningstryck 

~ 3,5 bar 

Arbetstryck ~ 4,5 bar 

Tillåten nedsmutsning < NAS 12  
enligt ISO4406:1999 klass 23/21/18 

Volymflöde:  

OLF-5/4 4 l/min 

OLF-5-S 5 l/min 

OLF-5/15 15 l/min 

Viskositetsområde:  

OLF-5-S 15 …150 mm²/s 

OLF-5/4 15 … 7000 mm²/s 

OLF-5/15 15 … 1000 mm²/s 

Tillåtet tryck vid 
suganslutningen (IN) 

-0,4 … 0,6 bar 

Medietemperatur 0 … 80°C / 32 … 176°F 

Omgivningstemperatur -20 … 40°C / -4 … 104°F 

IP-klass IP 54 

Vikt ~ 11,7 kg 

Filtreringsgrad  (2)>1000 (Δp 2,5 bar) på N5DM-element 

 



 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 



 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 



 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



  

 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH 
Industriegebiet   Postfach 1251 
66280 Sulzbach/Saar  66273 Sulzbach/Saar 
Tyskland   Tyskland 
 
 
Tel: +49 (0) 6897 509 01 växel 
Fax: +49 (0) 6897 509 846 teknik 
Fax: +49 (0) 6897 509 577 försäljning 
 
Internet: www.hydac.com 
E-post: filtersystems@hydac.com 

 


	Varumärken
	Copyright © 2011 byHYDAC Filter Systems GmbHalla rättigheter förbehållna
	Begränsning av ansvar
	Fullmaktsinnehavare av dokumentation
	Innehåll
	Förord
	Tekniskt stöd
	Produktändringar
	Garanti
	Användning av dokumentationen

	Säkerhetsanvisningar
	Viktiga symboler
	Avsedd användning
	Ej avsedd användning
	Informella säkerhetsåtgärder
	Personalens utbildning
	Risker p.g.a. överskottsenergi
	Faror p.g.a. elektrisk energi
	Anvisningar i händelse av nödsituation
	Konstruktiva ändringar på filteraggregatet

	Kontroll av leveransomfattning
	Kännetecknande för OLF
	OLF-5-…
	OLF-5/4-…
	OLF-5/15-…
	Användningsbegränsningar

	Montering av OLF
	Hydraulisk anslutning av OLF
	Elektrisk anslutning av OLF
	Drifttagning av OLF
	OLF med flödesventil (endast OLF-5-E-Z)
	Inställning av flödesventil


	Utföra underhåll
	Filterelement bytesintervall

	Byte av filterelement – DIMICRON®
	Byte av filterpatron (Spin-on) wechseln
	Byte av filterelement – Toploader
	Fel och felavhjälpning
	Reservdelar och tillbehör
	Reservdelar – endast för OLF-5-T (Toploader)
	Reservdelsritning OLF-5-...
	Reservdelsritning OLF-5/x-...
	Reservdelsritning OLF-5/xx-T

	Mått/kretsschema OLF-5-S
	Mått/kretsschema OLF-5-F-Z
	Mått/kretsschema OLF-5/15-S-...
	Mått/kretsschema OLF-5-E-Z-...
	Mått/kretsschema OLF-5/4-SP-..
	Mått/kretsschema OLF-5/4-S-..
	Mått/kretsschema OLF-5/x-T
	Tillbehör – OffLine Filter tankanslutningskit (OLF-5-TAK)
	Typkod
	Motoreffekt spänningar
	Filterelement/filterpatrone
	Smutsindikator

	OLF-5 – bortskaffande
	Tekniska data

