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Dieselrenser
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Wågene Diesel Purifier

Maskininstruksjon for type WFP-200 singel diesel filter.

Wågene Diesel Purifier er en liten maskin, konstruert til å 

rense diesel. Maskinen består av selve enheten som renser 

diesel fri for vann og partikler, bygget opp på et stålstativ 

med en sugepumpe og et forfilter som tar ut de grove 

partiklene før dieselen kommer inn i pumpen.

Wågene Diesel Purifier har en rensekapasitet på 200 lit.pr. time ved 

kontinuerlig drift.

Max løftehøyde på pumpen er 3 meter

(Målinger gjort ved 18` Celsius)

Kapasiteten reduseres noe ved lavere temperaturer. 

Dieselrenseren er bygget for kontinuerlig rensing av diesel, og er 

derfor beregnet for å plassere opp på en diesel tank, hvor man suger 

den forurensete dieselen fra bunnen av tanken. Dieselen vil da bli ført 

igjennom virvel-/syklonfilteret hvor man tar de største partiklene.

Deretter gjennom  filter og pumpen. 

Rensefilteret bygger på et virvelprinsipp, slik at 95 til 97% av 

partiklene felles ut til bunn av filteret.

Videre skjer det samme med vann som er kommet inn i dieselen, den 

virvelstrøm som oppstår i filteret gjør til at vannet skilles ut og 96 til 

98% av vannet  blir liggende i bunn av rensefilteret.

I bunnen av rensefilteret er det montert en ventil du kan åpne og 

lukke.

Når denne ventilen åpner, dreneres ut all forurensing av vann og 

partikler som er skilt ut i den kontinuerlige renseprosess som foregår 

når dieselfilteret er i gang.

Lykke til med å rense diesel- her er det store penger å spare.

Videre beskrives/ dokumenteres hver del og oppbygging av WFP-200 

singel dieselfilter.
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(Nummer referer til teknisk tegning)

No. 01 Start-/styringsskap.
I dette styring skapet er det montert startutstyr for 

pumpemotor 1 fas utrustning, se vedlagt koblingsdiagram. 

No. 02 Sugepumpe med el.motor.
Sugepumpen med el.motor er beskrevet på egen tegning som viser 

oppbygging, og de ulike deler .

Selve sugepumpen er en liten tannhjulspumpe og har betegnelsen B/AJ6 

som er på 250 watt.

Til dieselrenseren er ventilen innstillet på en kapasitet på 200 lit. pr. time 

som er den optimale gjennomstrømming dieselfilteret skal ha for å få den 

optimale renseeffekten.

No. 03 Forfilter.
Det er installert et forfilter; WP-110T60, for å filtrere bort de groveste 

partikler før dieselen kommer går inn i sugepumpen. Man skal ved jevne 

mellomrom etterse dette filter, og bytte dette for å få optimal effekt av 

dieselrenseren. Det er et skrufilter så det er lett å bytte. 

Det er installert et manometer som viser undertrykk på -0,5 til -0,6 når alle 

filtre er rene.

Når manometeret viser – 1,0kg  må forfilteret skiftes det er i ferd med å gå 

tett.

(Ved særdeles lave temperaturer kan dieselens viskositet gi lavt undertykk 

og misvisning)

No.04 Retur av renset diesel til dieseltanken.

No.05 Tilkobling/inntak diesel
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No.06 Dieselrenseren
Selve dieselrenser enheten, som er montert på høykant,

har inntak av diesel (No.05) hvor man tilkobler en 

sugeslange som har en dimensjon på 3/8”  (10 mm) 

og tilpasset lengde, etter  behov. (Max 5m) 

Dieselrenseren er utstyrt med inspeksjonsglass 

pos.( Nr. 07) Selve drenering av partikler som er skillet ut

fra dieselen foregår via en manuelt styrt ventil.

No.07 inspeksjonsglass
På siden av filteret kan du se når vann eller partikler samler seg i bunnen av filteret 

før du drenerer.

No.08 Drenering av partikler og vann.
En ventil er plassert under dieselfilteret som drenerer ut vann og partikler.

Denne ventilen åpner du manuelt for drenering.

Det er også en puste ventil i toppen, der du må skru av toppen for så å trykke i 

midten av den for å åpne.

For å tømme tanken må du skru av uniten, åpne puste ventilen og åpne ventilen i 

bunn. Lukk ventilen når du ser ren diesel komme ut.

Bruk en bøtte eller lignende for å samle opp partiklene i bunnen.

Innholdet som blir samlet opp i denne plastbeholder er farlig avfall, og skal leveres til 

sikker avfall stasjon som behandler farlig og forurenset avfall.
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No.09 Stålstativ
Dieselrenseren er bygget opp på et stålstativ som har 

følgende mål i cm Høyde 580, Lengde 480 og Bredde 370, 

Komplett, med alt utstyr montert, veier en dieselrenser 

kun 25 kg.  Stålstativet er bygget opp i en robust utførelse,

alt er helsveiset og godt avstivet.

Stålstativet er av type svart stål, er først behandlet med en 

primer, og deretter pulverlakkert i en grønnfarge RAL 6000.

No.10 Manometer for å kontrollere anleggets undertrykk

Service: 
Se på vedlagt tegning av pumpen. Pos.4 på denne tegning viser et vaskbart 

finfilter av netting og dette skal med jevne mellomrom taes ut og vaskes. 

Over dette lille filter er et filterhus nr.5 som har 4 skruer nr. 6 som må skrues ut 

for å få ut det vaskbare filteret.  

Mellom filterhuset og pumpen er der en papirpakning nr. 3, og påse at denne 

ligger riktig ved montasje av filterhuset, om den blir skadet, må den skiftes for å få 

filterhuset tett.

Denne diesel renser er beregnet for å rense normal diesel som brukes på 

dieselmotorer .

Det kan IKKE brukes for annet foremål.  Det er ikke mulig å rense tung fyringsolje 

eller annet tennbart drivstoff for motorer.

Wågene Purifiner Technology AS er et teknologi firma som har spesialisert seg på 

rensing og vedlikehold  av alle typer oljer, hydraulikk- smørolje motorolje og nå 

diesel.

Vi har erfaring i snart 15 år med å rense og vedlikeholde hydraulikksmørolje og 

får en kvalitet på oljen som er bedre en ny olje.

Skulle De ha interesse, og har spørsmål rundt renset olje og diesel, er De 

velkommen til å kontakte oss.

Åge S. Wågene 
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Problem Kontroller / Utfør

Purifier starter ikke

Står kontakten skikkelig i?

Kontroller om motorvern har slått ut, resett dette.

(Finnes inne i koblingsboks på enheten)

Trykk inn rød bryter. (Om problemet vedvarer, kontakt 
oss)

Det kommer ikke Diesel frem til pumpen
Er sugeslangen nede i dieselen på tanken?

Er filteret ok? (Max undertrykk på manometeret =-1kg)

Det kommer ikke noe ut av dreneringen 

Ventilen kan være tett. Slå av anlegget og demonter 
ventil for rengjøring.

Det kommer kun ren diesel ut av 
dreneringen

Dieselen er ferdig renset

For ytterligere support:

Tlf: +47 33 48 90 20

E-post: post@waagene.no
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