OLJEPRØVE-KIT
KOMPLETT KOFFERT MED VAKUUMPUMPE OG PRØVEFLASKER

Oljeprøve-kit til bruk ved oljeprøvetaking med vakuumpumpe
Tas oljeprøvene riktig, vil prøvene kunne gi oss riktig og viktig informasjon om systemets tilstand.
Servi har utstyret og kompetansen som gjør dette mulig.
Servi tilbyr et komplett analysetilbud for tilstandskontroll og smøreteknisk rådgivning, inkludert
elektronmikroskopi (SEM-EDS) der vi kan utføre materialundersøkelser.
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Komplett oljeprøvekoffert
Innhold:
l
l
l
l

1 stk. vakuumpumpe
3 stk. prøveflasker, art. nr. 668287
Plastrør Ø8mm, art. nr. 9992034
3 stk. konvolutter for innsending til oljelab

Komplett koffert, art. nr. 763017
Pumpen er konstruert for en effektiv prøvetaking av
væsker under alle forhold. Oljen går direkte fra prøveobjektet/oljetanken til prøveflasken uten å berøre
pumpen. Ikke behov for rengjøring av pumpe, bare
utskifting av plastrør. Alle deler er laget av høystyrke
plast og skrudd sammen Den er lett å ta fra hverandre.
Pumpen gir opptil 95% vakuum.
Når prøven skal tas med vakuumpumpe, påse å ha
enden av slangen 2/3 ned i oljen.
Ta alltid prøver samme sted, og på samme måte.
Om mulig benytt et fast prøvepunkt (se eksempel
på fast prøvepunkt). Prosedyre for prøvetaking bør
utarbeides, for å sikre at prøven tas på samme måte
hver gang.
Fyll prøveflasken 3/4 full.
Fyll ut etikett med så mye informasjon som mulig.
Ved behov for flere prøveflasker eller andre typer
flasker, kontakt vår laboratorieleder.
Se manual for oljeprøvetaking! Ved å følge instruksjonene, vil prøvetaking skje raskt og sikkert.

Vakuumpumpe-systemet kan leveres med adaptere
for en rekke flasketyper og tilleggsutstyr som gjør
hverdagen lettere for den som skal ta oljeprøver fra
installasjonene. Eksempel på dette er holdemagnet for
lettvint å henge opp pumpen under prøvetaking.
Adapter ø22 mm til ø45 mm, Servi Art. nr 763018
Til GL45 gjenger på Glass prøveflasker

Viktig at oljeprøven (= ferskvare)
blir sendt så fort som mulig!
Kontaktperson:
Laboratorieleder Anita Bakkeli
Tlf: 916 00 740
E-post: aab@servi.no
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