
 

Nasze zalecenia i instrukcje dotyczące korzystania z produktów bazują na aktualnym stanie wiedzy i rozwoju techniki. Odbiorcy i klienci korzystający z naszych 
produktów mogą samodzielnie je ocenić według własnych oczekiwań dotyczących ich wykorzystania oraz stawianych wobec nich wymagań. Nie ponosimy 
odpowiedzialności, w przypadku kiedy nasze produkty stosowane są bez uwzględnienia naszych zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Ponadto 
nasze zalecenia, instrukcje użytkowania oraz dostawa produktów podlegają ogólnym warunkom handlowym firmy SABA Dinxperlo BV. 
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Najczęściej zadawane pytania 
 

 Pyt.: Co się stanie, jeśli nie usunę niebieskiej nasadki zabezpieczającej? 

 Odp.: Podczas podłączania złączki niebieska nasadka zabezpieczająca zostanie dociśnięta 
do zbiornika. Można ją usunąć, a następnie nadal korzystać ze zbiornika LWC. Jednakże 
po odłączeniu złączki zawór wewnątrz zbiornika LWC może zostać uszkodzony i zbiornik 
LWC może nie być całkowicie zamknięty. 

 Najlepszy sposób: nie odłączać ponownie złączki aż do zużycia produktu. 
  

 Pyt.: Co się stanie, jeśli docisnę szarą nasadkę do zbiornika LWC? 

 Odp.: Jeśli złączka jest podłączona do szarej nasadki zabezpieczającej i dociśnięta zbyt 
mocno do zbiornika LWC, nasadka może wpaść do środka zbiornika. W tym przypadku 
zbiornik LWC może nie utrzymać sprężonego powietrza, ponieważ posiada tylko 
plastikowe uszczelnienie.  

 Najlepszy sposób: Podłączyć złączkę i delikatnie doprowadzić ciśnienie do zbiornika LWC. 
Delikatnie potrząsać zbiornikiem, dopóki szara nasadka nie wskoczy z powrotem na 
miejsce. 
 

 Pyt.: Czy mogę doprowadzić zbyt duże ciśnienie do zbiornika LWC? 

 Odp.: Aby temu zapobiec zastosowano 2 elementy zabezpieczające: 

 Zawór bezpieczeństwa na złączce, który zwalnia ciśnienie, gdy jego wartość 
przekroczy 3,5 bara. 

 Regulatory powietrza z ograniczonym zakresem regulacji ciśnienia 0 – 4 bary. 

 Najlepszy sposób: ostrożność!!! 
 

 Pyt.: Czy konieczne jest zmniejszanie ciśnienia podczas demontowania łącznika? 

 Odp.: Nie. Ciśnienie przyczynia się do właściwego zamknięcia pojemników LWC, co 
powinno zapobiegać wyciekowi. 

 Najlepszy sposób: zdejmowanie łącznika stopniowo. 
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 Czy LWC powinien być zupełnie pusty przed recyklingiem? 

 Odp.: Nie.  Jednak woda ze środka powinna odparować.Najlepszy sposób: zdejmowanie 
łącznika stopniowo. 

 Najlepsze sposób: Po zmniejszeniu ciśnienia, „stworzyć otwór” (wyciąć otwór) tak aby 
powietrze połączyło się z powietrzem z danego miejsca. Można to zrobić poprzez 
naciśnięcie zaworka wewnątrz.  

 


