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1. Úvod 
 
Tento předpis určuje základní podmínky nutné k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a správné 
údržby zařízení rozvodu stlačeného vzduchu v provozovně ……….  
Provozem se rozumí souhrn činností nutných k využívání zařízení rozvodu stlačeného vzduch (separace 
vody a nečistot se stlačeným vzduchu) v provozovně ……...  
Údržbou se rozumí souhrn činností nutných k udržování zařízení separátoru vody a vzduchu a (dále jen 
zařízení) v provozuschopném stavu. 
 
2. Všeobecně 
 
Tímto předpisem se stanovují základní povinnosti provozovatele, který je zejména povinen: 
1. Zpracovat na základě tohoto předpisu svůj vlastní „Místní provozní a pracovní předpis“ s určením 
odpovědnosti a povinností jednotlivých pracovníků s přihlédnutím k místním podmínkám, organizační 
struktuře a podobně. 
2. Stanovit potřebný počet pracovníků pro provoz a údržbu zařízení, sledovat jejich činnost a věnovat jí plnou 
podporu. 
3. Zajistit odbornou způsobilost pracovníků pro provoz a údržbu zařízení. 
4. Ustanovit pracovníka odpovědného za provoz zařízení. 
5. Oznámit dozorčím orgánům případné úrazy, havárie, závažné poruchy apod. 
6. Zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze zařízení byly dodržovány Místní provozní a pracovní předpisy a 
pokyny dozorčích orgánů. 
7. Pracovníky provozu a údržby vybavit potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami. 
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3. Podmínky pro uvedení zařízení do provozu 
 
1. Zařízení se smí uvést do provozu, jestliže jeho stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí a byly u něj 
provedeny úspěšně těsností. (odvaděč kondenzátu, šroubení spoje).  
Musí mít Místní provozní a pracovní předpisy, popřípadě dočasné Místní provozní a pracovní předpisy (tento 
předpis s organizačními a odpovědnostními dodatky lze prohlásit za dočasný Místní provozní a pracovní 
předpis). 
2. Musí být kompletní a jeho výstroj, pomocná zařízení a příslušenství musí splňovat požadavky příslušných 
norem. 
 
 
4. Uvádění zařízení do provozu – najíždění 
 
1. Před uvedením do provozu je nutno zařízení prohlédnout hlavně se zaměřením na to, aby v něm 
nezůstaly předměty, které tam nepatří. 
2. Překontrolovat výstroj (manometry, kulové ventily, regulační manometry, apod.), nastavení redukčních 
ventilů a ostatních zařízení. 
3. Funkčnost ihned při zapnutí zařízení nemá dobu najíždění. Vpouštění tlakového vzduchu přes kulový 
ventil postupným otevíráním, aby nedocházelo k vzdušným rázům. 
4. Pro kontrolu celkového zařízení se doporučuje instalovat kontrolní manometry před a za zařízením.  
Takto je možné sledovat tlakovou ztrátu (0,38 bar u separátoru. Tlak se sleduje na manometrech.  
5. Sledovat funkci automatického odvádění nečistot. 
 
5. Pravidelný provoz zařízení 
 
Obsluha to kontroluje tlak na manometrech. Přesnost manometrů se kontroluje v souladu s příslušnými 
předpisy. 
Kontrolu manometrů 1x měsíčně. Výsledek kontrol se musí zapsat do deníku obsluhy!  
Jakékoli svévolné zvyšování nastaveného tlaku nad provozní tlak smí provádět povolaná osoba a to do max. 
15 bar. 
U uzavíracích armatur – ventilů automatického odvaděče kondenzátu se hlavně kontroluje jejich znečištění a 
těsnost (např. čištění sítek – přesným instalováním závitu a dotažením a těsnost ucpávek). 
Ucpávky je nutné v případě potřeby dotáhnout příslušným klíčem – provádí stanovený pracovník údržby. 
Stanovený pracovník údržby provádí pravidelnou vizuální kontrolu zařízení s cílem zjišťovat možné zdroje 
netěsností, nebezpečná místa a změny oproti normálnímu stavu zařízení. 
 
6. Odstavení zařízení z provozu 
 
Odstavení zařízení při čištění je nutný u instalace odvaděče separátu před zařízením (separátorem). 
Uzavřením kulového ventilu před zařízením lze provést odstavení dílčích částí, jejichž odstavení vždy vymezí 
zodpovědný pracovník.  
V žádném případě nesmí dojít k tomu, že při práci na odstavené části mohou být ohroženi pracovníci 
provádějící údržbu, které v provozu zůstávají!!! 
 
7. Provoz zařízení za mimořádných podmínek 
 
Stanovuje vždy zodpovědný pracovník provozovatele! Je za něj plně zodpovědný a musí se řídit vždy 
příslušnými normami a předpisy. 
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8. Údržba a obsluha zařízení 
 
K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení je povinen provozovatel provádět preventivní a 
provozní údržbu.  
Při preventivní údržbě provozovatel včas odhaluje závady, popřípadě možnost jejich vzniku a zjišťuje rozsah 
potřebných údržbářských prací. 
Při provozní údržbě provozovatel odstraňuje zjištěné závady a nedostatky při kontrole provozu. Při provozní 
údržbě je provozovatel povinen zejména zajišťovat těsnost systému, uzavíracích armatur, funkce odvaděčů 
kondenzátu, stav šroubů a těsnění apod. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci k tomu provozovatelem 
stanovení a vyškolení. 
Provozovat zařízení mohou jen pracovníci k tomu provozovatelem stanovení a vyškolení. Mohou být pro 
provoz a údržbu stanoveni titíž pracovníci. 
 
9. Povinnosti pracovníků obsluhy a údržby 
 
Stanoví provozovatel zařízení. Jsou to ale zejména tyto povinnosti: 
1. Znát provozované zařízení a plnit příkazy nadřízených při provádění obsluhy. 
2. Dbát, aby do zařízení nezasahovaly nepovolané (provozovatelem nestanovené) osoby. 
3. Provádět předepsané záznamy do deníku zařízení. 
4. Ohlásit nadřízenému pracovníkovi neprodleně každou poruchu nebo závadu na 
provozovaném/obsluhovaném zařízení, jakož i všechny okolnosti, které by mohly způsobit poruchu zařízení, 
nebo ohrozit bezpečnost pracovníků. 
 
Teoretickou a praktickou přípravu obsluhy zajišťuje stanovený pracovník provozovatele. Ten určí i rozsah 
přípravy a zkoušek obsluhy. 
 
10. Provozní evidence 
 
provozovatel zařízení je povinen založit a pravidelně vést Provozní deník zařízení. Pokud podmínky provozu, 
zejména jeho řádná organizace a sledování vyžadují založení a vedení další dokumentace, založí a vede ji 
provozovatel v potřebném rozsahu. Provozní deník musí být označen, tak aby bylo jednoznačně zřejmé, ke 
kterému zařízení se vztahuje. Doporučujeme, aby obsahoval zejména tyto údaje: 
1. stanovit kontrolní místa, kde se bude sledovat tlak média nebo zařízení. 
2. Do provozního deníku se zapisuje 
-den a hodina zapnutí/odstavení zařízení 
-zápis o předání a převzetí zařízení podepsaný předávajícím a přebírajícím pracovníkem 
-údaje o mimořádných jevech a stavech 
-údaje o předání zřízení (nebo jeho části) do údržby. Podepisuje pracovník provozu – předal a pracovník 
údržby-převzal. 
-údaje o převzetí zřízení (nebo jeho části) z údržby do provozu. Podepisuje pracovník provozu – převzal a 
pracovník údržby-předal. 
Další údaje potřebné pro posouzení stavu zařízení 
-zkoušky pojistných ventilů 1x za týden 
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Do provozního deníku provádí záznamy určený pracovník obsluhy, jeho přímý nadřízený v rozsahu určeném 
Místním provozním a pracovním předpisem. Záznamy o předání a převzetí zařízení do údržby a zpět do 
provozu píše pracovník obsluhy a podepisuje jak pracovník provozu, tak údržby.  
 
11. Přílohy 
 
Technický list dle potřeby výroby. 
 
1. Technický list zařízení (separátoru)  
2. Technický list odvaděče kondenzátu 
3. Technický list KAKIT 
4. Technický list TITAN 
5. Instalace návod 
 
 
V                      dne: 
 
 
Předal:                                                                Převzal: 
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1. Introduction 
 
This regulation specifies the basic conditions necessary to ensure the safe and economical operation and 
proper maintenance of the compressed air distribution system at the premises .......... 
Operation means the sum of the activities required to use the compressed air distribution system (separation 
of water and impurities with compressed air) at the premises ...... ... 
Maintenance means the sum of the activities required to maintain the water / air separator and (hereinafter 
only) the equipment in a workable condition. 
 
2. General 
 
This regulation sets out the basic obligations of the operator, which is in particular obliged: 
1. To process, on the basis of this regulation, its own "Local operating and working regulation", specifying the 
responsibilities and responsibilities of individual workers, taking into account local conditions, organizational 
structure and the like. 
2. Determine the number of staff needed to operate and maintain the facility, monitor their activities and give 
them full support. 
3. Ensure staff competence for operation and maintenance of equipment. 
4. Establish a worker responsible for operating the facility. 
5. Report to the supervisory authorities any accidents, accidents, serious failures, 
6. Ensure that local Operating and Operating Regulations and the instructions of the Supervisory Authorities 
are observed during operation, maintenance and operation of the equipment. 
7. Provide service and maintenance personnel with the necessary work and protective equipment. 
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3. Conditions for putting the equipment into service 
 
1. The device may be commissioned if its condition does not endanger the safety of persons and 
surroundings and has been successfully sealed. (Condensate drain, connector fitting). 
Local and operational regulations and / or temporary local operating and work regulations must be in place 
(this code can be declared as a temporary Local Operating and Working Code) with organizational and 
liability supplements. 
2. It shall be complete and its equipment, auxiliaries and accessories shall meet the requirements of the 
relevant standards. 
 
4. Commissioning of equipment - approach 
 
1. Before commissioning, it is necessary to inspect the equipment mainly with the aim of not leaving objects 
that do not belong there. 
2. Check the equipment (pressure gauges, ball valves, regulating gauges, etc.), adjusting valves and other 
devices. 
3. The functionality does not have a startup time immediately when the device is turned on. Pushing the 
compressed air over the ball valve by opening it gradually to avoid airborne impacts. 
4. To check the overall device, it is recommended to install control gauges in front of and behind the device. 
In this way, a pressure loss (0.38 bar for the separator can be monitored. Pressure is monitored by pressure 
gauges. 
5. Monitor the automatic dirt removal function. 
 
5. Regular operation of the device 
 
The operator controls the pressure on the pressure gauges. The accuracy of the pressure gauges shall be 
checked in accordance with the relevant regulations. 
Checking manometers once a month. The result of the checks must be entered in the logbook! 
Any arbitrary increase of set pressure above operating pressure may be carried out by the person called up 
to a maximum of 15 bar. 
In the case of shut-off valves - automatic condensate drain valves, their contamination and tightness (eg 
screen cleaning - precise thread installation and tightening and tightness of seals) are controlled. 
Seals must be tightened if necessary with the appropriate key - Performed by the designated maintenance 
worker. 
The designated maintenance officer performs regular visual inspection of the equipment in order to identify 
possible sources of leakage, hazardous locations and changes from the normal state of the device. 
 
6. Shutdown of the facility 
 
Deactivating the device during cleaning is necessary when installing the separator separator in front of the 
device (separator). 
By closing the spherical valve in front of the device, it is possible to shut down parts that are always 
deactivated by the responsible person. 
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In any case, the maintenance personnel who are left in operation may not be at risk when working on 
decommissioned parts !!! 
 
7. Operation of equipment under extraordinary conditions 
 
It is always determined by the responsible operator of the operator! He is fully accountable to him and must 
always follow the relevant standards and regulations. 
 
8. Maintenance and opesure safe and reliable operation of the equipment, the operator is required to  
 
perform preventive and operational maintenance. 
In the case of preventive maintenance, the operator discovers in time the defects or the possibility of their 
occurrence and identifies the extent of the necessary maintenance work. 
During operational maintenance, the operator removes the identified operating deficiencies and deficiencies. 
In the case of operational maintenance, the operator is obliged to ensure in particular the tightness of the 
system, the shut-off valves, the condensate drainage function, the condition of the screws and the seals, etc. 
These work can be carried out by the personnel designated by the operator and trained. 
Operators can only operate the facility for the operator to be trained and trained. The same personnel may 
be designated for operation and maintenance. 
 
9. Obligations of maintenance and servicing personnel 
 
Determined by the facility operator. But these are in particular the following: 
1. To know the equipment operated and to perform the orders of the supervisors during the operation. 
2. Ensure that the device does not interfere with the unauthorized (non-operator) person. 
3. Perform the prescribed log entries on the device log. 
4. Report to a supervisor immediately any failure or fault on the operating / servicing device, as well as any 
circumstances that could cause equipment malfunction or endanger worker safety. 
 
Theoretical and practical training is provided by the designated operator. This also determines the scope of 
training and testing of the operator. 
 
10. Operational records 
 
The facility operator is obliged to establish and regularly maintain the Operations Log of the facility. If the 
operating conditions, in particular its proper organization and monitoring, require the establishment and 
management of further documentation, it shall be set up and maintained by the operator to the extent 
necessary. The logbook must be labeled so that it is unambiguously clear which appliance it covers. We 
recommend that it include in particular the following: 
1. Establish control points where media pressure or equipment pressure is monitored. 
2. The logbook shall be entered 
- day and hour of switching on / off of the device 
- the surrender and take-over of the equipment signed by the transferring and accepting worker 
- data on extraordinary events and conditions 
- Data on the handover of the installation (or part thereof) to maintenance. Signed by the operator - handed 
over and the maintenance worker - took over. 
- Data on taking over the installation (or part thereof) from maintenance to operation. Signed by the operator 
of the operation - taken over and the maintenance worker - handed over. 
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Other data needed to assess the status of the device 
- Safety valve tests once a week 
 
In the logbook, records are made by the designated operator, his / her direct superior to the extent specified 
by the Local Operating and Operating Regulations. Records of the take-over and take-over of equipment for 
maintenance and re-use are written by the operator and signed by both the operator and the maintenance 
staff. 
 
11. Attachments 
 
Technical Data Sheet according to production needs. 
 
1. Device sheet (separator) 
2. Technical sheet of condensate drain 
3. KAKIT Technical Sheet 
4. TITAN Technical Sheet 
5. Install instructions 
 
Date: 
 
 
Posted by:        Taken by: 
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1. Einleitung 
 
Diese Verordnung legt die Grundbedingungen fest, die erforderlich sind, um einen sicheren und 
wirtschaftlichen Betrieb und eine ordnungsgemäße Wartung der Druckluftverteilungsanlagen in der 
Einrichtung zu gewährleisten. 
Betrieb bedeutet die Reihe von Tätigkeiten, die für die Verwendung von Druckluftverteilungsanlagen 
(Trennung von Wasser und Verunreinigungen mit Druckluft) in einer Einrichtung erforderlich sind …… ... 
Wartung bezeichnet die Reihe von Aktivitäten, die erforderlich sind, um die Wasser- und 
Luftabscheiderausrüstung und (im Folgenden als Ausrüstung bezeichnet) funktionsfähig zu halten. 
 
2. Allgemeines 
 
Diese Verordnung legt die grundlegenden Verpflichtungen des Betreibers fest, der insbesondere verpflichtet 
ist: 
1. Entwickeln Sie auf der Grundlage dieser Verordnung Ihren eigenen "lokalen Betriebs- und Arbeitskodex", 
in dem die Verantwortlichkeiten und Pflichten der einzelnen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten, der Organisationsstruktur und dergleichen festgelegt sind. 
2. Bestimmen Sie die erforderliche Anzahl von Mitarbeitern für den Betrieb und die Wartung der Anlage, 
überwachen Sie deren Aktivitäten und geben Sie ihr volle Unterstützung. 
3. Stellen Sie die Fachkompetenz des Personals für den Betrieb und die Wartung der Anlage sicher. 
4. Ernennen Sie einen Mitarbeiter, der für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist. 
5. Informieren Sie die Aufsichtsbehörden über mögliche Unfälle, Zwischenfälle, schwerwiegende Ausfälle 
usw. 
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6. Stellen Sie sicher, dass die örtlichen Betriebs- und Arbeitsvorschriften und Anweisungen der 
Aufsichtsbehörden während des Betriebs, der Wartung und des Betriebs des Geräts eingehalten werden. 
7. Rüsten Sie die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter mit den erforderlichen Arbeits- und Schutzhilfen aus. 
 
3. Bedingungen für die Inbetriebnahme des Gerätes 
 
1. Geräte können in Betrieb genommen werden, wenn ihr Zustand die Sicherheit von Personen und der 
Umwelt nicht gefährdet und erfolgreich versiegelt wurde. (Kondensatablauf, Anschlussstücke). 
Es muss lokale Betriebs- und Arbeitsvorschriften oder vorübergehende lokale Betriebs- und 
Arbeitsvorschriften enthalten (diese Vorschrift mit Ergänzungen zu Organisation und Verantwortung kann als 
vorübergehende lokale Betriebs- und Arbeitsvorschriften deklariert werden). 
2. Es muss vollständig sein und seine Ausrüstung, sein Zubehör und sein Zubehör müssen den 
Anforderungen der einschlägigen Normen entsprechen. 
 
 
4. Inbetriebnahme des Geräts - Inbetriebnahme 
 
1. Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät hauptsächlich im Hinblick auf die Aufbewahrung von 
Gegenständen überprüft werden, die nicht dorthin gehören. 
2. Überprüfen Sie die Ausrüstung (Manometer, Kugelhähne, Steuermanometer usw.), die Einstellungen der 
Druckminderventile und andere Geräte. 
3. Die Funktionalität hat keine Startzeit unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts. Einlass von Druckluft 
durch den Kugelhahn durch allmähliches Öffnen, um Luftstöße zu vermeiden. 
4. Um die Gesamtausrüstung zu überprüfen, wird empfohlen, Steuermanometer vor und hinter der 
Ausrüstung zu installieren. 
Auf diese Weise ist es möglich, den Druckabfall (0,38 bar am Abscheider) zu überwachen. Der Druck wird 
auf Manometern überwacht. 
5. Überwachen Sie die automatische Schmutzfunktion. 
 
5. Regelmäßiger Betrieb der Geräte 
 
Der Bediener überprüft den Druck auf die Manometer. Die Genauigkeit der Manometer wird gemäß den 
einschlägigen Vorschriften geprüft. 
Überprüfen Sie die Manometer einmal im Monat. Das Ergebnis der Prüfungen muss im Bedienerprotokoll 
festgehalten werden! 
Jede willkürliche Erhöhung des eingestellten Drucks über den Betriebsdruck kann von einer qualifizierten 
Person bis maximal 15 bar durchgeführt werden. 
Bei Absperrventilen - Ventilen des automatischen Kondensatablaufs - werden hauptsächlich deren 
Verschmutzung und Dichtheit überprüft (z. B. Reinigung der Siebe - durch präzise Installation des Gewindes 
und Anziehen und Dichtheit der Dichtungen). 
Falls erforderlich, müssen die Dichtungen mit einem geeigneten Schraubenschlüssel festgezogen werden - 
durchgeführt von einem ausgewiesenen Wartungsarbeiter. 
Der benannte Wartungsarbeiter führt eine regelmäßige Sichtprüfung des Geräts durch, um mögliche 
Ursachen für Undichtigkeiten, gefährliche Punkte und Änderungen im Vergleich zum normalen Zustand des 
Geräts zu ermitteln. 
 
6. Außerbetriebnahme des Gerätes 
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Das Herunterfahren des Geräts während der Reinigung ist erforderlich, um eine separate Falle vor dem 
Gerät (Separator) zu installieren. 
Durch Schließen des Kugelhahns vor dem Gerät können die Teilteile abgeschaltet werden, deren 
Abschaltung immer vom zuständigen Mitarbeiter festgelegt wird. 
In jedem Fall darf es nicht vorkommen, dass bei Arbeiten an stillgelegten Teilen die in Betrieb befindlichen 
Wartungsarbeiter gefährdet sind !!! 
 
7. Betrieb des Geräts unter außergewöhnlichen Bedingungen 
 
Immer vom verantwortlichen Mitarbeiter des Betreibers bestimmt! Er ist voll verantwortlich dafür und muss 
immer die relevanten Normen und Vorschriften befolgen. 
 
 
 
8. Wartung und Betrieb der Geräte 
 
Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Geräte zu gewährleisten, ist der Bediener verpflichtet, 
vorbeugende und betriebliche Wartungsarbeiten durchzuführen. 
Während der vorbeugenden Wartung erkennt der Bediener Fehler rechtzeitig oder die Möglichkeit ihres 
Auftretens und legt den Umfang der erforderlichen Wartungsarbeiten fest. 
Während der Betriebswartung beseitigt der Bediener die festgestellten Mängel und Mängel während der 
Betriebsinspektion. Während der Betriebswartung ist der Bediener insbesondere verpflichtet, die Dichtheit 
des Systems, der Absperrventile, der Funktionen der Kondensatabläufe, des Zustands der Schrauben und 
Dichtungen usw. sicherzustellen. Diese Arbeiten können von vom Bediener festgelegtem und geschultem 
Personal durchgeführt werden. 
Nur vom Bediener benanntes und geschultes Personal darf das Gerät bedienen. Das gleiche Personal kann 
für Betrieb und Wartung eingesetzt werden. 
 
9. Pflichten der Bediener und Wartungsarbeiter 
 
Vom Anlagenbetreiber festgelegt. Dies sind jedoch hauptsächlich die folgenden Verpflichtungen: 
1. Kennen Sie die betriebenen Geräte und befolgen Sie bei der Durchführung der Operation die 
Anweisungen der Vorgesetzten. 
2. Stellen Sie sicher, dass nicht autorisierte Personen (nicht vom Bediener angegeben) das Gerät stören. 
3. Nehmen Sie die vorgeschriebenen Einträge im Geräteprotokoll vor. 
4. Melden Sie dem Vorgesetzten unverzüglich alle Fehler oder Defekte an den betriebenen / betriebenen 
Geräten sowie alle Umstände, die zu einem Ausfall der Geräte führen oder die Sicherheit der Mitarbeiter 
gefährden könnten. 
 
Die theoretische und praktische Ausbildung des Bedieners erfolgt durch einen bestimmten Mitarbeiter des 
Bedieners. Es wird auch den Umfang der Vorbereitung und Prüfung des Bedieners bestimmen. 
 
10. Betriebsaufzeichnungen 
 
Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet, ein Betriebsprotokoll der Anlage zu erstellen und regelmäßig zu 
führen. Wenn die Betriebsbedingungen, insbesondere die ordnungsgemäße Organisation und 
Überwachung, die Erstellung und Pflege zusätzlicher Unterlagen erfordern, muss der Betreiber diese im 
erforderlichen Umfang einrichten und warten. Das Betriebsprotokoll muss so gekennzeichnet sein, dass 
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klar ist, auf welches Gerät es sich bezieht. Wir empfehlen, dass es insbesondere folgende Informationen 
enthält: 
1. Kontrollpunkte festlegen, an denen der Druck des Mediums oder der Ausrüstung überwacht wird. 
2. Es wird in das Betriebsprotokoll eingetragen 
-Tag und Stunde des Ein- und Ausschaltens des Geräts 
- eine Aufzeichnung über die Übergabe und Annahme der vom übertragenden und akzeptierenden 
Mitarbeiter unterzeichneten Ausrüstung 
-Daten zu außergewöhnlichen Phänomenen und Bedingungen 
-Daten zur Übergabe der Installation (oder eines Teils davon) an die Wartung. Signs Operations Worker - 
Übergeben und Wartungsarbeiter übernommen. 
-Daten zur Übernahme der Installation (oder eines Teils davon) von der Wartung in Betrieb. Signs 
Operations Worker - Übernahme und Übergabe des Wartungsarbeiters. 
Zusätzliche Daten zur Beurteilung des Zustands der Ausrüstung 
-Tests von Sicherheitsventilen einmal pro Woche 
 
Die Einträge im Betriebsprotokoll werden vom benannten Betreiber vorgenommen, dessen direkter 
Vorgesetzter dem in den örtlichen Betriebs- und Arbeitsvorschriften festgelegten Umfang überlegen ist. 
Aufzeichnungen über die Übergabe und Übernahme von Geräten zur Wartung und Wiederinbetriebnahme 
werden vom Betreiber verfasst und sowohl vom Betriebs- als auch vom Wartungspersonal unterschrieben. 
 
11. Anhänge 
 
Technisches Blatt nach Produktionsbedarf. 
 
1. Technisches Datenblatt des Gerätes (Separator) 
2. Technisches Datenblatt des Kondensatablaufs 
3. Technisches Blatt KAKIT 
4. Technisches Blatt TITAN 
5. Installationsanweisungen 
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