
Vacüum Oil Conditioners - Purifiers 

- Verhoog de levensduur van uw hydraulische       
   installatie en mechanische componenten. 
- Vergroot het wissel interval van de smeer- en   
  hydraulische oliën. 
- Bespaar op milieukosten door het verminderen  
   van de lozing van gebruikte oliën. 

Beschikbare standaard modellen : 
Voor kleine tot middelgrote installaties  
Debieten van  10 tot 100 l/min 
 

Voor grote installaties  
Debieten van 150 tot 300 l/min 

TYA-10 

De Pecker Gent NV – Uitgebreide service en 
exclusieve verdeling van vacüum oliezuiverings- en 
conditionerings toestellen  voor Benelux en Frankrijk. 
 
De Pecker Gent NV service omvat : 
- De levering van nieuwe toestellen. 
- Verhuur van toestellen. 
- Installatie van de toestellen. 
- Onderhoud op de toestellen 

- Service op hydraulische installaties . 

TYA-100 
INDUSTRIES 
- Automobiel industrie 
- Chemische Industrie 
- Petrochemie 
- Glasindustrie 
- Nucleaire Industrie 
- Kunststofindustrie 
- Rubberindustrie 
- Papierindustrie 
- Staalindustrie 
- Scheepswerven 
- Metaalschroot verwerking 
- Betonindustrie 
- Afvalverwerkingsindustrie 

TYA-300 



Water is één van de meest voorkomende vervuilingen in oliën met een zeer nadelig effect wat leidt 
tot de beschadiging van componenten en snellere slijtage. 
Een continu of periodieke vervuiling door water in de olie kan leiden tot beschadigingen 
zoals :  
 
- Pitting en corrosie van metalen onderdelen 
- Abrassieve slijtage van hydraulische componenten en lageringen 
- Afbraak en ontbinding, snellere oxidatie van de oliën met nadelige gevolgen door verlies van     
  eigenschappen (smering en koeling).   

Vrij water komt voor in oliën wanneer de olie verzadigd is en deze geen olie meer kan oplossen. Dit water maakt de olie troebel en geeft 
een witte kleur, dit kan visueel vastgesteld worden. Het vrij niet opgeloste water kan vastgesteld worden op de bodem van het reservoir. 
Water dat geabsorbeerd is door de olie is opgelost water. Naarmate de temperatuur van de olie hoger is kan de olie meer water opnemen 
door de uitzetting van de moleculen. Als de olie afkoelt zal de absorptie capaciteit afnemen en zal er vrij water ontstaan dat voordien niet 
werd opgemerkt.  
Elk type olie heeft een bepaald verzadigingspunt en is functie van de temperatuurveranderingen. 
- Hydraulische olie ong. 300 ppm – 0,03% 
- Smeerolie ong. 400 ppm – 0,04 % 
- Transformator olie ong. 50 ppm – 0,005% (Specifieke toestellen op aanvraag) 

      1000 PPM                  300 PPM 
       (0,100%)                    (0,03%) 

Tabel met indicatieve waarden – factoren verhoging levensduur door 
toepassing van de zuiverings- conditioneringstoestellen 

Capaciteiten  van de TYA-reeks 

Grafiek als hulp voor de bepaling van grootte van het toestel in functie van de hoeveelheid te zuiveren oliën, de selectie 
is bij benadering, de opgegeven zijn indicatief en kunnen afwijken volgens de vervuilingsgraad van de olie. 

Toepassingsgebied : 
- Verwijderen van vrij en opgelost water 

tot een niveau van 20 ppm (0,002%). 
Met automatische aflaat voor 24/7 
werking. 

- Verwijderen van vrije en opgeloste  
gassen. 

- Verwijderen van partikels door gebruik 
te maken van dubbele filtering. 


