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šroubových kompresorů
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TENTO STROJ MÁ DVĚ NEZÁVISLÁ ELEKTRICKÁ PŘÍVODNÍ VEDENÍ: TROJFÁZOVÉ NEBO
JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ PRO KOMPRESOR, JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ PRO SUŠIČKU

PŘED UVEDENÍM KOMPRESORU DO PROVOZU SI, PROSÍM, PROČTĚTE TENTO NÁVOD.

TENTO STROJ JE VHODNÝ JAK PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ TAK I PRO PŘERUŠOVANÝ PROVOZ.
ABYSTE SE VYVAROVALI PROBLÉMŮM S KONDENZACÍ OLEJE, MUSÍ SE STROJ SPUSTIT SE ZATÍŽENÍM
ALESPOŇ 10% SVÉ KAPACITY. VÝSKYT KONDENZÁTU V OLEJI KONTROLUJTE PODLE POKYNŮ
UVEDENÝCH V KAPITOLE 15.2.
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obr.1 Umístění štítku s identifikačními údaji
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ADRESY MÍST ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Adresy a telefonní čísla zákaznického servisu se nachází na zadním krytu. V případě vad nebo poruch funkce se
musí stroj vypnout. Nepokoušejte se tento stroj sami opravit. Obracejte se pouze na autorizované místo
zákaznického servisu a požadujte originální náhradní díly. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k ohrožení
bezpečnosti stroje.

ÚVOD

Tento návod na obsluhu a údržbu, který patří k příslušnému stroji, musí být vždy k dispozici. Před uvedením
kompresoru do provozu si, prosím, pročtěte pozorně tento návod na obsluhu a údržbu. Instalace a veškeré
zásahy prováděné u stroje se provádí za dodržení příslušných bezpečnostních ustanovení platných pro
elektrická zařízení.

CHARAKTERISTIKY A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

STROJ S AUTOMATICKÝM STARTEM
PŘED ODSTRANĚNÍM OCHRANNÝCH ZAŘÍZENÍ ZA ÚČELEM PROVEDENÍ ÚDRŽBY U STROJE
ODPOJTE NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZAJISTĚTE, ABY SE ZDE NEVYSKYTOVAL VNITŘNÍ
ZBYTKOVÝ TLAK.
VŠECHNY, I MALÉ ZÁSAHY NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ STROJE SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ
PERSONÁL.
- za účelem vyvarování se vnitřní koroze, což má za následek ohrožení bezpečnosti vypouštějte vytvořený
kondenzát alespoň jednou z týden.
- tlakovou nádobu podrobujte pravidelné kontrole v souladu se zákony platnými v zemi instalace nádoby.
- nádobu nelze více používat a musí se vyměnit, pokud síla stěny nedosahuje z důvodu koroze příslušné tolerance,
které jsou uvedeny v návodu na obsluhu nádoby.
- nádoba se smí používat pouze v rozsahu teplotních limitů, které jsou uvedeny v jejím prohlášení o shodě.
Výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku nesprávného jednání resp. nedodržením výše
uvedených pokynů.

PŘÍSTROJ NENÍ VHODNÝ PRO VENKOVNÍ INSTALACI.
PŘÍSTROJ ODPOVÍDÁ PODSTATNÝM BEZPEČNOSTNÍM POŽADAVKŮM EVROPSKÝCH SMĚRNIC
(98/37 CE) A NORMÁM EN 292.
KAPALNÁ MAZIVA A OSTATNÍ KAPALINY SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOSTAT DO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ. TYTO LÁTKY POVAŽOVANÉ ZA NEBEZPEČNÉ A ŠKODLIVÉ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
PODLÉHAJÍ LIKVIDACI PODLE PŘEDPISŮ PROVÁDĚNÉ AUTORIZOVANÝMI FIRMAMI
SPECIALIZOVANÝMI PRO RŮZNÉ TYPOLOGIE VÝROBKŮ.
DÍLY, ZE KTERÝCH SE SKLÁDÁ KOMPRESOR, TŘÍDIT PODLE RŮZNÝCH KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ
(UMĚLÁ HMOTA, MĚĎ, ŽELEZO, OLEJOVÉ FILTRY, VZDUCHOVÉ FILTRY, ATD.).
1.0 OBECNÉ ZNAKY
Kompresory používají jednostupňové šroubové vzduchové kompresory se vstřikováním oleje. Systém je
samonosný a nevyžaduje proto žádné šrouby nebo přístroje sloužící k upevnění k podlaze. Zařízení je kompletně
smontováno v závodě výrobce. Pro uvedení zařízení do provozu je zapotřebí následujících připojení:
• Připojení k elektrické síti (viz kapitola Instalace)
• Připojení k síti stlačeného vzduchu (viz kapitola Instalace)
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2.0 ÚČEL POUŽITÍ
Kompresor slouží k vytvoření stlačeného vzduchu pro průmyslové účely.
Stroj se v žádném případě nesmí instalovat do místností resp. pracovišť ohrožených výbuchem nebo požárem,
kde unikají nebezpečné látky (např. rozpouštědla, zápalné páry, substance alkoholu atd.). Vzduch vyráběný
přístrojem se nesmí vdechovat a nesmí přijít do přímého styku s potravinami. Stlačený vzduch by musel být
pro tyto účely ošetřen vhodným filtračním systémem (konzultujte pro takové speciální použití s výrobcem).
Tento přístroj byl navržen pro určité použití a proto jej nelze používat v rozporu s jeho účelem. Výrobce
není povinen ručit za případné škody způsobené neodborným nebo nesprávným zacházením.

3.0 FUNKCE ZAŘÍZENÍ
3.1 FUNKCE ŠROUBOVÉHO KOMPRESORU

Elektromotor a kompresorová konstrukční skupina jsou spojeny jedním hnacím řemenem. Kompresorová
jednotka nasává venkovní vzduch přes sací ventil. Nasávaný vzduch se filtruje vložkou filtru, která je nainstalována
před sací ventil. Uvnitř kompresorové jednotky se stlačují vzduch a mazací olej a jsou vedeny k odmašťovací
nádobě, kde jsou oddělovány. Stlačený vzduch proudí poté opět filtrem, aby byl na minimum snížen výskyt
vznášejících se olejových částic. Stroj je opatřen vhodným vzduchovým chlazením. Stroj je chráněn speciálním
bezpečnostním termostatem a zastaví se, pokud teplota oleje dosáhne +105 až +110 °C.

3.2 FUNKCE SUŠIČKY

Vzduch proudí při provozu z tlakové nádoby k sušičce, suší se a poté je veden do rozvodu vzduchu. Sušička
funguje, jak je popsáno v následujícím textu. Plynná chladicí kapalina, která je přiváděna z výparníku (4), je
nasávána chladicím výparníkem (1) a čerpána do kondenzátoru (2): poslední – v daném případě pomocí
ventilátoru (3) umožňuje kondenzaci kapaliny; kondenzovaná chladicí kapalina teče dehydratačním filtrem (8),
roztahuje se kapilární trubičkou (7) a vrací se k výparníku, kde vyvíjí chlad.
V důsledku tepelné výměny se stlačeným vzduchem, který teče výparníkem proti proudu, se vypařuje kapalina a
vrací se k výparníku, aby zahájila nový oběh.
Oběh je opatřen systémem by-pass sloužícím k uzpůsobení dostupného chladicího výkonu skutečnému
tepelnému zatížení. Toto se provádí vstřikováním horkého plynu za dohledu ventilu (9):
Tento ventil udržuje tlak chladicí kapaliny ve výparníku a proto rovněž i teplotu rosného bodu, která
nikdy neklesne pod nulu, aby se zabránilo zamrznutí kondenzované vody ve výparníku. Sušička pracuje zcela
automaticky; je kalibrována v továrně na rosný bod ~ 3°C a další kalibrace nejsou proto již zapotřebí.
Schéma toku:

výstup vzduchu
vstup vzduchu

odpouštění
kondenzátu

4.0 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení smí obsluhovat pouze školený a oprávněný personál. Výrobce neručí za přímé nebo nepřímé škody, které
vzniknou v důsledku neodborného zacházení a manipulace nebo neoprávněných zásahů cizích osob. Odstranění
bezpečnostních zařízení nebo neodborná manipulace s nimi představuje porušení EU-bezpečnostních předpisů.

POZOR: VYBAVIT STROJ ODPOJOVAČEM K AUTOMATICKÉMU VYPNUTÍ V PŘÍPADĚ PŘETÍŽENÍ
PROUDEM S DIFERENČNÍM ZAŘÍZENÍM, PRO NASTAVENÍ VIZ PLÁN ZAPOJENÍ NA POSLEDNÍ STRANĚ.

VŠECHNY, I MALÉ ZÁSAHY PROVÁDĚNÉ U ELEKTRICKÝCH DÍLŮ ZAŘÍZENÍ SMÍ PROVÁDĚT POUZE
ODBORNÝ PERSONÁL.
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5.0 ŠTÍTKY S NEBEZPEČÍM A JEJICH VÝZNAM

5.1

1) Únik kapaliny

6) Vysoký tlak

2) Nebezpečné napětí

7) Horké díly

3) Nevdechovat vzduch

8) Díly v pohybu

4) Hluk

9) Ventilátor je v provozu

5) Stroj s automatickým startem

10) Vypuštět každý týden

POPIS ŠTÍTKŮ S UPOZORNĚNÍM
Pročíst návod na obsluhu a údržbu

6.0 OBLASTI NEBEZPEČÍ
6.1

OBLASTI NEBEZPEČÍ PRO ŠROUBOVÝ KOMPRESOR

Oblasti nebezpečí vyskytující se u zařízení
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6.2

OBLASTI NEBEZPEČÍ PRO SUŠIČKU A TLAKOVOU NÁDOBU

Oblasti nebezpečí vyskytující se u zařízení

7.0 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
7.1

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ŠROUBOVÝ KOMPRESOR (FIG. 4)

1) Bezpečnostní šrouby
2) Čelní ochrana, kterou lze otevřít pomocí speciálního klíče
3) Pevné ochranné zařízení větráku / řemenice
4) Pojistný ventil
5) Nouzové zastavení
6) Plnicí hrdlo oleje s pojistným ventilem
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7.2

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SUŠIČKU A TLAKOVOU NÁDOBU

1) Pojistný ventil
2) Ochranné víčko spínače
3) Ochranné víčko tlakového spínače
4) Relé pro kompresor (automatické)
5) Ochranný spínač motoru pro kompresor
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8.0 UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ
8.1

UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ NEBEZPEČÍ PRO ŠROUBOVÝ KOMPRESOR

8.2

UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ NEBEZPEČÍ PRO SUŠIČKU A TLAKOVOU NÁDOBU

Štítky, které se nacházejí u kompresoru, jsou součástí stroje. Jsou umístěny z bezpečnostních důvodů
a nesmí být v žádném případě odstraňovány nebo poškozeny.
1) Štítek s nebezpečím, kód 2202260790
2) Štítek „stroj s automatickým startem“, kód 2202251089

Štítky, které se nacházejí u kompresoru, jsou součástí stroje. Jsou umístěny z bezpečnostních důvodů
a nesmí být v žádném případě odstraňovány nebo poškozeny.
1) Štítek pro by-pass, kód 2202770200
2) Štítek nebezpečí, kód 1079990109
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8.3

UMÍSTĚNÍ INFORMATIVNÍCH ŠTÍTKŮ PRO ŠROUBOVÝ KOMPRESOR
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8.4

UMÍSTĚNÍ INFORMATIVNÍCH ŠTÍTKŮ PRO SUŠIČKU A TLAKOVOU NÁDOBU

9.0 KOMPRESOROVNA
9.1

PODLAHA

9.2

VĚTRÁNÍ

9.3

PŘÍKLADY VĚTRÁNÍ PRO KOMPRESOROVNU

Podlaha, na které se zařízení postaví, musí být rovná a vhodná pro průmyslové využití. Při instalaci je třeba dbát na
to, aby celková hmotnost stroje odpovídala údajům uvedeným v kapitole 13.0.
Volba vhodného místa k instalaci prodlužuje životnost Vašeho kompresoru; místo instalace musí být dostatečně
velké, suché, dobře větrané a bez výskytu prachu.
3
Při provozu stroje nesmí být okolní teplota vyšší než 40 °C a nižší než 5°C. Objem místnosti musí být ca. 30 m .
Prostor musí mít dva velké větrací otvory. Otvor pro odpadní vzduch se musí nacházet nahoře, aby horký vzduch
mohl unikat ven. Otvor pro přiváděný vzduch musí být oproti tomu umístěn dole, aby
chladicí vzduch mohl proudit do místnosti zvenčí.
V případě okolí zatíženého prachem by se měla před tento otvor namontovat filtrační destička.

Větrák
výstupního
vzduchu
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10.0. DOPRAVA A ZVEDÁNÍ STROJE
Doprava stroje probíhá jak je znázorněno na následujících obrazcích:

L=m. 6 minimálně
pásky ISO 4878
Zvedací
lišta
pro

Zvedací lišta

Pozor: umístit pásky

okolo stojen dle obrázku

11.0 VYBALENÍ
Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je stroj skutečně nepoškozen a nevykazuje viditelné vady a poškození. V
případě pochybností by se stroj neměl používat. Pro jistotu se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo Vašeho
prodejce.
Obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, styropor, hřebíky, šrouby, dřevo, kovové pásky atd.) může být
nebezpečný a nesmí se dostat do dětských rukou. Musí se odstraňovat podle předpisů.
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12.0 INSTALACE
12.1

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Po vybalení a po přípravě kompresorovny nainstalujte stroj a přitom dbejte na následující:
• okolo stroje musí zůstat dostatek místa pro provádění údržby (viz obr. 12).
• zkontrolujte, zda je kompresor postaven na zcela rovné podlaze.

min. 2 metry

Chraňte přívodní kabel
vhodným vedením

Minimální odstup 1,5m

min. 2 metry

Jednofázový kabel
Jedno- nebo třífázový
kabel, napájení
kompresoru

ZKONTROLUJTE, ZDA OBSLUHA MÁ OD OVLÁDACÍHO PANELU DOKONALÝ PŘEHLED NAD ZAŘÍZENÍM.
NEPOVOLANÝM OSOBÁM JE PŘÍSTUP DO BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY STROJE ZAKÁZÁN.

12.2
•

•
•
•

Elektrické zapojení

Zkontrolujte, zda síťové napětí a napětí zařízení souhlasí (štítek s identifikačními údaji).
Pozor: Kompresor, poz. 3 a sušička, poz. 4 mají dvě oddělená napájení, a to třífázové a jednofázové pro
kompresor a jednofázové pro sušičku.
Zkontrolujte stav elektrických vedení a ujistěte se, že zařízení je uzemněno.
Nad strojem se musí nainstalovat samočinná pojistka - diferenciál (poz. 1 pro šroubový kompresor, poz. 2 pro
sušičku), viz plán elektrického zapojení
Zapojte elektrická vedení stroje podle předpisů a podle plánu zapojení.

PŘÍSTUP K OVLÁDACÍMU PANELU JE POVOLEN POUZE ODBORNÉMU PERSONÁLU. PŘED ZASTAVENÍM ELEKTRICKÝCH
BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ VYPNĚTE NAPÁJENÍ PROUDEM. DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH USTANOVENÍ PRO
ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ JE VELICE DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OBSLUHY A ZAŘÍZENÍ.
KABELY, ZÁSTRČKY A KAŽDÝ DRUH ELEKTRICKÉHO MATERIÁLU POUŽITÉHO V RÁMCI ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT VHODNÝ A
ODPOVÍDAT PLATNÝM PŘEDPISŮM.
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12.3

PNEUMATICKÉ ZAPOJENÍ

Dbejte na to, aby mezi strojem a sítí stlačeného vzduchu byl vestavěn manuální uzavírací ventil, (poz. 1), aby bylo
možné izolovat kompresor od sítě při provádění údržby (viz obr. 13).

TRUBKY, ŠROUBENÍ A SPOJKY PRO PŘIPOJENÍ KOMPRESORU DO ROZVODU STLAČENÉHO
VZDUCHU MUSÍ BÝT VHODNÉ PODLE POŽADAVKŮ PŘEDPISŮ PRO UŽÍVÁNÍ PLATNÝCH V ZEMI
POUŽITÍ.
VÝROBCE NERUČÍ A NEBUDE PLNIT ZE ZÁRUKY ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU NEDODRŽENÍM VÝŠE
UVEDENÝCH POKYNŮ.

Vždy použít
ohebnou hadici

Kompresor musí být spojen se vzdušníkem pomocí pojistného
ventilu (kategorie IV P.E.D. 97/23)

Odvádění kondenzátu manuálně, (poz. 2, obr. 13) a automaticky (poz. 3, obr. 13), se provádí pomocí flexibilního
vedení ven. Vypouštění se provádí podle místních předpisů.

VÝROBCE NERUČÍ A NEBUDE PLNIT ZE ZÁRUKY ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU NEDODRŽENÍM VÝŠE
UVEDENÝCH POKYNŮ.
12.4

UVEDENÍ DO PROVOZU

Viz část B v kapitole 20.0 tohoto návodu
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13.0 VNĚJŠÍ ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (mm)

HP 7,5-10-15-20
KW 5,5-7,5-11-15
se vzdušníkem 270 l.
se vzdušníkem 500 l.

HP 7,5-10-15-20
KW 5,5-7,5-11-15

d

š

v

1533
1935

620
620

1332
1463

d
810

Rozměry
š
620

HP 7,5
kW 5,5

Závit

se vzdušníkem 270 l.

1/2"

se vzdušníkem 500 l.

š

v

1533
1935

620
620

1332
1463

1/2"

3/4"

HP 7,5 HP 10
kW 5,5 kW 7,5

HP 10
kW 7,5

HP 10 HP 15
kW 7,5 kW 111

8 bar

8 bar

630

750

1008

920

Množství oleje (l)

~3

~3

~3

~3

~3

~3

Hlučnost db(A)

66

66

66

66

66

68

Standardní průtok vzduchu (l/min)

Závit

d

Závit
v
975

10
(9 bar DIR)

Nastavený tlak

Rozměry (mm)

HP 7,5-10-15-20
KW 5,5-7,5-11-15

10
13 bar
(9 bar DIR)

Nastavení termostatu ºC

557

8 bar

HP 15
HP 15 HP 20
kW 111 kW 111 kW 155
10
13 bar
(9 bar DIR)

1428

1310

8 bar

HP 20
kW 15

HP 20
kW 15

10
13 bar
(9 bar DIR)

887

1750

1650

1190

~3

~3

~3

~3

~3

68

68

69

69

69

105 ÷ 110 (trvalé nastavení)

čistá váha Kg.
HP 7,5 - kW 5,5

HP 10 - kW 7,5

HP 15 - kW 11

HP 20 - kW 15

Váha
(bez vzdušníku)

156

168

180

188

Se vzdušníkem 270 l.
váha (s /bez) sušičky

191 – 219

203 – 236

215 – 250

223 – 258

Se vzdušníkem 500 l.
váha (s /bez) sušičky

281 – 309

293 – 326

305 – 340

313 - 348
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Sušička

R134a
Kg

Hmotnost

Nominální
výkon motoru

Nominální
výkon větráku
60 Hz

Tlak

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

(max)

A2

20 kg

0,290

0,290

161

173

29

49

190

222

13 bar

A3

25 kg

0,350

0,350

233

252

33

54

266

306

13 bar

A4

27 kg

0,480

0,480

251

310

33

54

284

364

13 bar

Referenční podmínky:
Teplota místnosti 25°C
Teplota vstupujícího vzduchu 35 °C
Tlak 7 bar
Rosný bod pod tlakem 3°C

50 Hz

Celkový
nominální výkon

Provozní podmínky:
Max. teplota místnosti 43°C
Min. teplota míst nosti 5°C
Max. vstupní teplota vzduchu 55°C
Max. provozní tlak 13 bar

14.0 VYOBRAZENÍ STROJE
14.1

OBECNÝ POPIS SUŠIČKY A TLAKOVÉ NÁDOBY

Je zakázáno měnit nastavení
pojistného ventilu

1. výparník chladicí kapaliny
2. kondenzátor
3. elektrický ventilátor
4. tepelný výměník vzduch – vzduch
5. výpusť kondenzované vody
6. horký plyn, ventil by-pass
7. filtr chladicí kapaliny
8. roztahovací kapilární trubička
9. senzor tlaku
10.*pojistný ventil
11. manuální výpusť kondenzované vody
12. tlaková nádoba
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14.2

OBECNÝ POPIS ŠROUBOVÉHO KOMPRESORU

Legenda k obrázku:
1. sací filtr
2. ventil termostatu
3. olejový filtr
4. chladič vzduch-olej
5. nasávací agregát
6. systém upnutí řemene
7. ventil minimálního tlaku
8. odlučovač vzduch-olej v odmašťovacím filtru
9. plnicí hrdlo oleje
10. kontrolní panel

11. olejoznak
12. výpusť oleje
13. nádoba s olejem
14. manometr
15. pojistný ventil
16. elektromotor
17. šroubový kompresor

je zakázáno měnit nastavení bezpečnostního ventilu!
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14.3

OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PANEL

OBSLUHA SE MUSÍ PŘED ZKUŠEBNÍM PROVOZEM OBEZNÁMIT S FUNKCEMI JEDNOTLIVÝCH
TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU.

Ovládací panel sušičky

Ovládací panel kompresoru

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Manometr
Odpojovač – slouží rovněž jako zařízení pro nouzové zastavení a pro navrácení tepelného
ochranného spínače motoru do původní polohy
Počítadlo provozních hodin: znázorňuje provozní hodiny
Kontrolní karta „ES99“
Vypínač sušičky
Teploměr rosného bodu
Pojistka transformátoru

POZOR: JE-LI SPÍNAČ VOLBY, POZ. 2 NA „OFF“, JSOU SPODNÍ SVORKY I PŘESTO POD NAPĚTÍM.

14.4

ELEKTRONICKÁ KARTA, MODEL „ES99“
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Symbol

Označení
Stisknutím tlačítka lze vymazat uložená hlášení alarmu. Pokud je tlačítko stisknuto delší
dobu než 3 vteřiny, dochází k testu řídící jednotky: všechny LED se musí rozsvítit.
Stisknutím tlačítka se zapíná kompresor. Zapnutí následuje 10 vteřin po napájení
ovládacího panelu.
Stisknutím tlačítka se vypíná kompresor: tento bude fungovat před zastavením 30 vteřin v
provozu naprázdno

Kontrolky LED pro indikaci provozních stavů kompresoru:
Symbol

Blikající LED

Zapnuté LED

Alarm pro tepelnou ochranu
motoru v provozu

Alarm pro tepelnou ochranu motoru je navrácen do
původní polohy

Alarm pro překročení
teploty oleje v provozu

Teplota oleje překročila 100°C

Spuštění kompresoru (přechodová fáze:
aktivní hvězdicový kontaktní snímač)
-

Provoz kompresoru se zátěží

Obecný alarm v provozu
Není aktivní

Není aktivní

Provoz kompresoru na prázdno pro vypnutí
Kompresor čeká na spuštění – (stand by)
-

Kompresor v provozu
Existuje síťové napětí

POZOR: při novém startu po připojení jištění přístroje (alarm) stisknout tlačítko reset a
poté start.

POZOR: k zapnutí dojde 10 vteřin po napájení ovládacího panelu.
PROVOZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY:
Řídící jednotka je naprogramována pro provoz šetřící energii (Energy Saving); vypíná kompresor,
čímž je snížena na minimum doba běhu naprázdno.
Ovládací panel je připraven pro běh naprázdno před vypnutím, který je o to kratší, čím nižší je spotřeba vzduchu.
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15.0 ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ OBSLUHOU STROJE

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT. PŘÍVOD PROUDU JE
NUTNÉ PŘERUŠIT A UZAVŘÍT PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
Zásahy údržby uvedené v této kapitole může provádět obsluha sama.
Komplikovanější zásahy jsou popsány v kapitole B a tyto provádí pouze odborný personál
(obecná údržba, kap. 21.0)

15. 1

PROGRAM ÚDRŽBY

 Zásahy, které může provést sama obsluha stroje
 Zásahy, které smí provádět pouze odborný personál. Tyto jsou uvedeny v části B tohoto návodu.
Intervaly platí pro dobře větrané pracovní prostředí bez výskytu prachu.
V případě silnějšího zatížení prachem se musí kontroly provádět s polovičním intervalem.
Každých 50 provozních hodin

Každých 500 provozních hodin

Každých 2000 provozních hodin

Každých 4000 provozních hodin





Vypustit kondenzovanou vodu z nádrže na olej
Zkontrolovat stav oleje
Očistit filtrační destičku na filtraci vzduchu

 Očistit filtr nasávaného vzduchu
 Zkontrolovat automatické vyprazdňování kondenzátu
 Očistit zkapalňovací baterii (pro sušičku, pokud je k dispozici)
 Očistit sběrný filtr nečistot
  Zkontrolovat napnutí řemene
 Vyměnit vzduchový filtr
  Výměna oleje
  Vyměnit olejový filtr
  Očistit žebrovaný povrch chladiče vzduch/olej
  Vyměnit filtr separátoru
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15.2.

VYPOUŠTĚNÍ KONDENZOVANÉ VODY Z OLEJOVÉ NÁDOBY

Pokud jsou během pracovního cyklu kompresoru naplánovány delší přestávky s příslušným ochlazením
stroje, dochází v nádrži na olej k hromadění kondenzované vody. Toto se stává především v noci nebo
o víkendu.
Z toho důvodu je proto nutné každých 50 hodin, resp. jednou týdně vypustit kondenzovanou vodu. Tato operace
se může provádět pouze u studeného stroje, tzn. tento musí být vypnut alespoň 8 hodin.

PŘED VYPUŠTĚNÍM KONDENZOVANÉ VODY SE MUSÍ STROJ VYPNOUT A NESMÍ BÝT POD NAPĚTÍM.
Operaci provést následujícím způsobem:
- stroj vypnout stisknutím tlačítka, poz. 1 obr. 17: tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách běhu na prázdno.
- spínač volby, poz. 2, obr. 17 nastavit na „0“ a uzamknout klíčem
- zastavit spínač poz. 3, obr. 17 (pro sušičku, pokud je k dispozici)
- otevřít hlavní spínač, poz. 4 (pro šroubové kompresory) a poz. 5 (pro sušičky, pokud jsou k dispozici) obr. 17.

Nepřekročit maximální stav
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- vyčkejte, dokud stroj nevychladne
- sejměte tabuli, poz. 6, obr. 17 za použití dodaného klíče
- pomalu otevřete kohout, poz. 8, obr. 17 a vypusťte kondenzovanou vodu
- pokud se objeví první stopy oleje, musí se kohout uzavřít

VYPUŠTĚNÁ KONDENZOVANÁ VODA SE MUSÍ LIKVIDOVAT PODLE PŘEDPISŮ.
- stav oleje zkontrolujte průzorem, poz. 9, obr. 17
- doplňte, jak je popsáno v bodě 15.3, pokud se stav oleje nachází pod minimem

POUŽÍVEJTE BEZPODMÍNEČNĚ STEJNÉ DRUHY OLEJE, JAKO SE NACHÁZÍ V PŘÍSTROJI. OLEJ SE
NESMÍ ROVNĚŽ MÍCHAT S JINÝMI DRUHY.
15.3

KONTROLA STAVU OLEJE A DOPLNĚNÍ

- ZASTAVTE STROJ, UZAVŘETE OTOČENÍM SPÍNAČE PŘEDVOLBY, POZ. 2, OBR. 17 DO POLOHY „OFF“,
POUZE POKUD SE KONTROLKA ROZSVÍTÍ, POZ. 11, OBR. 17
- VYČKEJTE 10 MINUT, ABY ZMIZELA PĚNA V OLEJOVÉM KOLEKTORU
- ZKONTROLUJTE STAV OLEJE PRŮZOREM, POZ. 9, OBR. 17
- pokud je olej pod hranicí minima: doplňte až po červenou rysku
- vypněte sušičku, poz. 3, obr. 17 (pokud je k dispozici)
- otevřete diferenciální napájecí spínač, poz. 4 (pro šroubový kompresor) a poz. 5 (pro sušičku, pokud je k
dispozici) – obr. 17

POUŽÍVEJTE BEZPODMÍNEČNĚ STEJNÉ DRUHY OLEJE, JAKO SE NACHÁZÍ V PŘÍSTROJI. OLEJ SE NESMÍ
ROVNĚŽ MÍCHAT S JINÝMI DRUHY.
PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM PROVÁDĚNÝM NA STROJI SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA, ZDA JE PŘERUŠEN
PŘÍVOD PROUDU.
- otevřete čelní ochranný panel, poz. 6, obr. 17 speciálním klíčem
- sejměte pevný ochranný panel (panel stroje), poz. 7, obr. 17
- pomalu otevřete zátku olejové nádrže, poz. 10, obr. 17, přitom zajistěte, aby se zde nevyskytoval zbytkový tlak
- doplňte olej stejného typu jako v kompresoru až po maximální stav oleje, poz. 9, obr. 17
- zavřete zátku olejové nádrže, poz. 10, obr. 17
- opět uzavřete pevný ochranný panel (panel stroje), poz.7, obr. 17 pomocí bezpečnostních šroubů
- uzavřete čelní ochranný panel, poz. 6, obr. 17

15.4

ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ DESTIČKY

- vypněte stroj stisknutím tlačítka, poz. 1, obr. 17: tímto způsobem se stroj zastaví po 30 vteřinách chodu
naprázdno
- spínač předvolby nastavte na „0“,, poz. 2, obr. 17 a uzamkněte zámkem
- otevřte diferenciální napájecí spínač, poz. 4, obr. 17
- profoukněte vložku filtru, poz. 1, obr. 17A proudem vzduchu nebo ji vyperte ve vodě.
- nepoužívejte rozpouštědla.

VLOŽKU FILTRU JE NUTNÉ
ČISTIT KAŽDÝCH 50 HODIN
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15.5

ČIŠTĚNÍ NEBO VÝMĚNA FILTRU SÁNÍ VZDUCHU

- stroj vypněte stisknutím tlačítka, poz. 1, obr. 18: tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách chodu naprázdno
- spínač předvolby, poz. 2, obr. 18 nastavte na „0“ a uzamkněte zámkem
- zastavte spínač, poz. 3, obr. 18 (pro sušičku, pokud je k dispozici)
- otevřete hlavní spínač, poz. 4 (pro šroubový kompresor) a poz. 5 (pro sušičku, pokud je k dispozici
- odstraňte pevný ochranný kryt (kryt stroje), poz. 6, obr. 18

HORKÉ DÍLY UVNITŘ STROJE
Odstraňte pevný ochranný kryt (kryt stroje), poz. 6, obr. 18
- kryt, poz. 7, obr. 18 (viz směr šipky)
- vyjměte filtr, poz. 8, obr. 18

DO SACÍHO KANÁLU NESMÍ VNIKNOUT CIZÍ TĚLESA.
- filtr očistěte zevnitř směrem ven stlačeným vzduchem, nepoužívejte vodu a ani rozpouštědla! Popřípadě
namontujte nový filtr.
- očistěte instalační plochy filtru čistým hadrem
- namontujte filtr a kryt
- pokud je to nutné, zlikvidujte starý filtr podle předpisů
- uzavřete pevný ochranný kryt (kryt stroje), poz. 6, obr. 18 pomocí bezpečnostních šroubů
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15.6

KONTROLA AUTOMATICKÉHO A MANUÁLNÍHO VYPRÁZDNĚNÍ KONDENZÁTU
(PRO TLAKOVOU NÁDOBU A SUŠIČKU)

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A
UZAVŘÍT PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
Automatické a manuální vyprázdnění kondenzátu (poz. 1 a poz. 2, obr. 19) se musí kontrolovat každých 500
hodin, resp. každý měsíc.
Operaci proveďte následujícím způsobem:
- stiskněte několik vteřin tlačítko „TEST“, poz. 1, obr. 19 a zkontrolujte, zda je kondenzát správně
vyprazdňován odtokovou trubkou
- zkontrolujte manuální vyprazdňování kondenzátu v nádrži, zda kondenzát je správně vyprazdňován kohoutem,
poz. 2, obr. 19 (vypustit každý týden)
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15.7

ČIŠTĚNÍ VÝPARNÍKU (PRO SUŠIČKU)

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A UZAVŘÍT
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
Kondenzátor se musí čistit každý měsíc (poz.1, obr. 20) Operaci proveďte následujícím způsobem:
- stroj vypněte stisknutím tlačítka, poz. 2, obr. 20: tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách chodu
naprázdno
- spínač předvolby, poz. 3, obr. 20 nastavte na „0“ a uzamkněte zámkem
- zastavte sušičku, poz. 4, obr. 20
- otevřte hlavní spínač, poz. 5 (pro šroubový kompresor) a poz. 6 (pro sušičku, pokud je k dispozici)

HORKÉ DÍLY UVNITŘ STROJE
- odstraňte ochranu, poz. 8, obr. 20
- očistěte žebra kondenzátoru, poz. 1, obr. 20 proudem vzduchu. Nepoužívejte vodu ani rozpouštědla.
- uzavřete ochranný kryt, poz. 8, obr. 20

15.8

ČIŠTĚNÍ SBĚRNÉHO FILTRU NA ZNEČIŠTĚNÉ DÍLY PRO SUŠIČKU (OBR. 20)

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A UZAVŘÍT
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
Operaci proveďte následujícím způsobem:
- stroj vypněte stisknutím tlačítka, poz. 2, obr. 20: tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách chodu naprázdno
- spínač předvolby, poz. 3, obr. 20 nastavte na „0“ a uzamkněte zámkem
- uzavřete kohout, poz. 7 a poz. 13, obr. 20
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- otevřete hlavní spínač, poz. 5 (pro šroubový kompresor) – obr. 20
- stisknutím tlačítka „TEST“ vyprázdnění kondenzátu (po dobu cca 10-20 vteřin), na ukazateli času, poz. 9 – poz. 14,
obr., snižte tlak u sušičky
- odpojte sušičku, poz. 4, obr. 20
- otevřete hlavní spínač, poz. 6 (pro sušičku, pokud je k dispozici) – obr. 20
- uzavřete kulový kohout, poz. 15, obr. 20
- zbavte zařízení tlaku otevřením kulového kohoutu, poz. 12, obr. 20
- vyjměte zátku, poz. 10, obr. 20
- vyjměte filtr, poz. 11, obr. 20
- filtr očisťte zevnitř směrem ven stlačeným vzduchem
- opět namontujte filtr, uzavřete zátku
- otevřte kulový kohout, poz. 15, obr. 20

15.9

VÝMĚNA PŘEDŘAZENÉHO FILTRU A DODATEČNÉHO FILTRU

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A
STLAČENÉHO VZDUCHU.
Pozor: Vnitřní koroze může těžce ohrozit bezpečnost stroje. Proto se tento jev musí zkontrolovat při
výměně patrony.
Operaci proveďte následujícím způsobem:
- uzavřete kulový kohout, poz. 1 a poz. 2, obr. 20A
- stisknutím tlačítka „TEST“ dojde k vyprázdnění kondenzátu (po dobu cca 10-20 vteřin), na ukazateli
času, poz. 3, obr. 20A, snižte tlak u filtrů
- odpojte sušičku, poz. 4, obr. 20A
- vypněte stroj stisknutím tlačítka, poz. 5, obr. 20A: tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách chodu naprázdno
- spínač předvolby, poz. 6, obr. 20A nastavte na „0“ a uzamkněte zámkem
- otevřte hlavní spínač, poz. 7 (pro šroubový kompresor) a poz. 8 (pro sušičku, pokud je k dispozici) - obr. 20A
- vyměňte filtry, poz. 9 (předřazený filtr) – 10 (dodatečný filtr), obr. 20A
- na nádobu s filtrem umístěte nálepku s uvedením měsíce a roku příští výměny filtru (max. jeden rok)
- otevřte kulový kohout, poz. 1 a poz. 2, obr. 20A

Dodatečný filtr

Předfiltr
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15.10 SYSTÉM BY-PASS (VIZ OBR. 20B – 20C)
PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY SE MUSÍ STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A STLAČENÉHO
VZDUCHU!
Sušička

Vstup

Výstup
Sušička

Vstup vzduchu

16.0

Výstup

ZASTAVENÍ STROJE NA DELŠÍ PŘESTÁVKY V PROVOZU

Pokud jsou naplánovány delší přestávky v provozu, musí se stroj zastavit následujícím způsobem:
- uzavřete kulový kohout, poz. 1 a poz. 2, obr. 21
- stisknutím tlačítka „TEST“ zahajte vyprázdnění kondenzátu (po dobu cca 10-20 vteřin), na ukazateli času, poz. 3,
obr. 21, snížte tlak u sušičky
- vypněte stroj stisknutím tlačítka, poz. 5, obr. 21 tímto způsobem se zastaví po 30 vteřinách chodu naprázdno
- spínač předvolby, poz. 6, obr. 21 nastavte na „0“ a uzamkněte zámkem
- otevřte hlavní spínač, poz. 7 (pro sušičku, pokud je k dispozici) - obr. 21
- otevřte hlavní spínač, poz. 7 (pro šroubový kompresor) a poz. 8 (pro sušičku, pokud je k dispozici) - obr. 21
- zbavte zařízení tlaku otevřením kulového kohoutu, poz. 10, obr. 21
- opět zavřete kulový kohout, poz. 10, obr. 21, poté co byl vypuštěn celý zbývající tlak
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Během doby, kdy stroj není v provozu, musí být chráněn před atmosférickými vlivy, prachem a vlhkostí,
jinak může dojít k poškození motoru a elektrického vybavení stroje. Opětovné uvedení stroje do provozu provede
technik zákaznické služby výrobce.

17.0 DEMONTÁŽ STROJE
V případě demontáže stroje se tento musí rozložit na homogenní díly a poté likvidovat podle platných předpisů.

DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ PLATNÁ PRO LIKVIDACI POUŽITÉHO OLEJE A
OSTATNÍCH MATERIÁLŮ ZATĚŽUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JAKO MATERIÁLY
POHLCUJÍCÍ HLUK, IZOLACE ATD.
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18.0 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO ÚDRŽBU

Poz.

Označení

HP 7,5 HP 7,5 - 10 - 15 – 20
kW 5,5 - 7,5 - 11 - 15

Kód

1

Filtr sání vzduchu

2200640814

2

Olejový filtr

2202726102

3

Odlučovač – vložka filtru

2200640593

4

Filtrační destička

2202715000

5

Sací filtr (druhá série) se montuje od sériového
čísla:"CAI 374630"

6211473950
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19.0 VYHLEDÁVÁNÍ CHYB A JEJICH ODSTRANĚNÍ
ZÁSAHY OZNAČENÉ ZNAČKOU
VÝROBCEM.

SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ PERSONÁL SCHVÁLENÝ

VŠECHNY ZÁSAHY SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ PERSONÁL. PŘEDTÍM JE NUTNÉ STROJ
ZASTAVIT A NESMÍ BÝT POD NAPĚTÍM.
19.1

VYHLEDÁVÁNÍ CHYB A JEJICH ODSTRANĚNÍ PRO ŠROUBOVÝ KOMPRESOR
PORUCHA

MOŽNÉ PŘÍČINY

POKYNY K ODSTRANĚNÍ

1) Stroj nestartuje

1A - výpadek proudu
1B – vypálené pojistky transformátoru

- zkontrolovat napájecí vedení,
viz kap. 12.2
- nahradit pojistky (poz. 7, obr. 16)

2) Stroj nestartuje

2A – spuštěna tepelná ochrana
hlavního motoru

- odpojovač otočit na
„OFF“/“ON“ pro navrácení do původní
polohy

3) Stroj nestartuje
LED 2 svítí (viz obr. A)

3A – byl spuštěn termostat pro
vysokou teplotu oleje

- okolní teplota je příliš vysoká, lepší
větrání kompresorovny, viz kap. 9.2
 - znečištěn chladič, očistit
- stav oleje je příliš nízký, doplnit olej
- navrátit bezpečnostní termostat do
původní polohy – viz kap. 14.3

4) Kompresor nedosahuje
provozní tlak

4A – příliš vysoká spotřeba stlačeného
vzduchu
4B – výpustný ventil zůstává otevřen –
poz. EV/SC – plán
zapojení

 - kontrola elektrického zařízení

5) Příliš vysoká spotřeba oleje

5A – vadný filtr odmašťování, stav
oleje je příliš vysoký

 - vyměnit odmašťovací filtr,
viz kap. 23
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19.2

VYHLEDÁVÁNÍ CHYB A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ PRO SUŠIČKU
Zásahy označené značkou  smí provádět pouze odborný personál schválený výrobcem

VŠECHNY ZÁSAHY SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ PERSONÁL. PŘEDTÍM JE NUTNÉ STROJ ZASTAVIT A
NESMÍ BÝT POD NAPĚTÍM.
PORUCHA

MOŽNÉ PŘÍČINY

POKYNY K ODSTRANĚNÍ PORUCHY

1) Žádný stlačený vzduch na
výstupu sušičky

1A) Vedení jsou zamrznuta

 - horký plyn - ventil by - pass je
vadný nebo nekalibrován
- teplota místností je příliš nízká
a vedení výparníku jsou
zamrzlá

2) Kondenzovaná voda ve vedení

2A) Odlučovač kondenzované
vody pracuje špatně

 - zkontrolovat elektroventil
výpusti

2B) Sušička pracuje mimo
oblast použití

 - zkontrolovat časovač výpusti
- zkontrolovat průchod vzduchu
- zkontrolovat pokojovou teplotu
- zkontrolovat teplotu vzduchu
u vstupu sušičky
- očistit kondenzátor

2C) Sušička pracuje se špatnými
poměry kondenzace

 - zkontrolovat, zda ventilátor
pracuje správně

3) Hlava kompresoru se ohřívá
(> 55 °C)

Viz 2B Viz 2C
3A) Chladicí okruh nepracuje se
správným množstvím plynu

4) Kompresor vynechává

Viz 2B
Viz 2C Viz 3A

5) Motor bručí a nenaskakuje

Napětí ve vedeních je příliš nízké.

- vyhledat pomoc elektráren

Stroj byl vypnut a opět zapnut,
aniž by se mu nechala určitá
doba pro vyrovnání tlaku

- před opětovným spuštěním stroje
vyčkat pár minut.

Systém startování motoru je vadný

6) Kompresor je velmi hlučný

Problémy s mechanickými
vnitřními díly nebo s ventily.
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 - zkontrolovat, zda nedochází ke
ztrátám chladicího plynu
 - opakovat plnění plynem

- zkontrolovat provozní
kondenzátory a startovací
kondenzátory a relé (pokud jsou
k dispozici)

Čeština

část „B“
Pokyny pro odborný personál

Tato část návodu obsahuje zvláštní pokyny
a je určena pouze pro servisní personál autorizovaný
výrobcem

20.0 START

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY JE NUTNÉ SE PŘESVĚDČIT, ŽE PŘÍVOD PROUDU JE SKUTEČNĚ
PŘERUŠEN.
20.1

NASTAVENÍ PRO PROVOZ

Poté co byly provedeny všechny kontroly stanovené v kapitole 12, je třeba dodržovat údaje uvedené na obr. 23a.
- upevnit kryty, poz. 1
- tyto díly se nacházejí uvnitř krytu
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20.2

PŘÍPRAVA KE STARTU/UVEDENÍ DO PROVOZU

Ke kontrole stavu oleje otevřete poz. 1, obr. 23A; stroj je dodáván s úplnou náplní; pokud by neměl být stav oleje v
pořádku, doplňte jej stejným druhem oleje.
Pokud je interval mezi přejímkou v závodě a instalací delší než tři měsíce, musí se před provozem nově namazat
konstrukční skupina šroubů. Přitom postupujte následujícím způsobem:
- odstraňte ochranný kryt, poz. 2 (obr. 23A)
- odstraňte pevný ochranný kryt (kryt stroje), poz. 3, obr. 23A
- odmontujte kryt, poz. 4, obr. 23A
- odmontujte vzduchový filtr, poz. 5, obr. 23A
- přidejte určité množství oleje do sací jednotky
- opět namontujte vzduchový filtr, poz. 5, obr. 23A
- opět namontujte kryt, poz. 4, obr. 23A
Pokud činí interval mezi přejímkou v závodě a instalací více než 6 měsíců, musí se požadovat uvedení do provozu
u servisu výrobce.

20.3

START PRO SUŠIČKU

Sušičku spusťte před startem vzduchového kompresoru. Pouze tímto způsobem zůstává síť stlačeného
vzduchu stále bez výskytu kondenzované vody. Sušičku je nutno nechat běžet během celého provozu
vzduchového kompresoru.
Důležité: Pokud je sušička zastavena, vyčkejte alespoň
5 minut před jejím opětovným uvedením do provozu, aby mohlo dojít k vyrovnání tlaku.

NEPŘEKROČIT MAX.
ÚROVEŇ
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20.4

KONTROLA SMĚRU OTÁČENÍ A ZAPNUTÍ KOMPRESORU

- zkontrolujte, zda jsou všechna ochranná zařízení na správném místě.
- ovládací panel napájejte stisknutím automatického spínače diferenciálu řady, poz. 1 a poz. 2, obr. 24.
- stisknětt tlačítko „I“, obr. 24A a spusťte kompresor. Ihned poté, za zhruba 1 vteřinu, stiskněte tlačítko
„0“, obr. 24A a kompresor zastaví.
- pokud je směr otáčení správný, musí se list, poz. 3 pohybovat působením vystupujícího vzduchu (viz obr. A)
- pokud směr otáčení není správný, zůstává list ležet (viz obr. B) – obrácená fáze

VŠECHNY, I MALÉ, ZÁSAHY PROVÁDĚNÉ U ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ STROJE SMÍ
PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ PERSONÁL.
- nutné kontroly připojení k bodu, poz. 1, obr. B

NEZASAHUJTE DO OVLÁDACÍHO PANELU STROJE.
POKUD BYLY DODRŽENY VŠECHNY PŘEDPISY UVEDENÉ TOMTO NÁVODU, LZE PŘEJÍT KE SPUŠTĚNÍ
STROJE.

NESPRÁVNÁ FÁZE
Kabely jsou soucástí stroje; délka ~ 4 metry
Chraňte elektrické kabely vhodným vedením.

POZOR: SPUŠTĚNÍ STROJE JE ZPOŽDĚNO O 10 VTEŘIN OD OKAMŽIKU NAPÁJENÍ
OVLÁDACÍHO PANELU (LED, POZ. 1, OBR. 24A BLIKÁ)

Kód 2200772348 02 - Vydání 11/2009

Čeština
21.0 PRO OBECNOU OBVYKLOU ÚDRŽBU JE ZAPOTŘEBÍ ZAŠKOLENÉHO ODBORNÉHO PERSONÁLU

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A UZAVŘÍT
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
PLÁN ÚDRŽBY

Tyto intervaly platí pro dobře větrané pracovní prostředí bez výskytu prachu.
V případě silnějšího zatížení prachem se musí kontroly provádět s polovičním intervalem.
Každých 50 provozních hodin
Každých 500 provozních hodin

Každých 2000 provozních hodin
Každých 4000 provozních hodin















Vypustit kondenzovanou vodu z nádrže na olej
Zkontrolovat stav oleje
Očistit filtrační destičku na filtraci vzduchu
Očistit filtr sání vzduchu
Zkontrolovat automatické vyprazdňování kondenzátu
Očistit zkapalňovací baterii (pro sušičku, pokud je k dispozici)
Očistit sběrný filtr nečistot
Zkontrolovat napnutí řemene
Vyměnit vzduchový filtr
Výměna oleje
Vyměnit olejový filtr
Očistit žebrovaný povrch chladiče vzduch/olej
Vyměnit filtr odmašťovače

Operace označené značkou  jsou uvedeny v části „A“ tohoto návodu v kapitole 15.1

22.0 VÝMĚNA OLEJE
POZOR: TENTO PROCES SE MUSÍ PROVÉST SPOLU S VÝMĚNOU OLEJOVÉHO FILTRU A
VZDUCHOVÉHO FILTRU.

PŘED KAŽDÝM ZÁSAHEM ÚDRŽBY STROJ ZASTAVIT, PŘERUŠIT PŘÍVOD PROUDU A UZAVŘÍT
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU.
Výměna oleje je velice důležitá pro bezproblémový průběh a provoz kompresoru. V případě špatného mazání
ložiska vykazuje zařízení nižší životnost.
Výměna oleje se provádí u horkého stroje, tzn. bezprostředně po zastavení.
Je nutné přísně dodržovat následující pokyny: Po vypuštění použitého oleje, poz. 1, obr. 25.
- olej naplňte hrdlem, poz. 2, obr. 25 až po značku, hrdlo opět uzavřete
- opět uzavřete ochranná zařízení (kryt a čelní ochranný kryt)
- uveďte kompresor do provozu
- stroj vypněte po cca 1 minutě stisknutím tlačítka „STOP“(poz. 3, obr. 25); po několika vteřinách chodu naprázdno
se stroj zastaví
- postupujte, jak je popsáno v kapitole 15.3
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NEPŘEKROČIT MAXIMÁLNÍ
ÚROVEŇ

NESMÍ SE MÍSIT MAZACÍ OLEJE ROZLIČNÝCH ZNAČEK!
POZNÁMKY K MAZACÍM OLEJŮM
Stroj je v závodě naplněn olejem.
Tato maziva lze používat za normálních pracovních podmínek 4000 hodin. Kvůli nečistotám, které se dostávají do
kompresoru nasávaným vzduchem, by měl být olej měněn častěji, než jak je uvedeno v tabulce údržby.
Pokud je stroj používán při vysokých teplotách (trvalý provoz při teplotě nad 90°C) nebo v případě
silných zatížení, měla by se výměna oleje provádět častěji, než jak je popsáno v tabulce údržby.

NEDOPLŇOVAT RŮZNÉ OLEJE!

Čeština
23.0 VÝMĚNA ODMAŠŤOVACÍHO FILTRU A OLEJOVÉHO FILTRU

PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY JE NUTNÉ STROJ ZASTAVIT, IZOLOVAT OD SÍTĚ NAPĚTÍ A
STLAČENÉHO VZDUCHU A ZKONTROLOVAT, ZDA STROJ NENÍ POD TLAKEM.
Operaci proveďte následujícím způsobem:
- sejměte kryt, poz. 1 obr. 26 za použití dodaného klíče.
- odejměte pevný ochranný kryt (kryt stroje), poz. 2, obr. 26
- vyjměte odmašťovací filtr, poz. 3 a olejový filtr, poz. 4, obr. 26
- před montáží namažte těsnění filtru malým množstvím oleje
- přitažení proveďte rukou
- pevný ochranný kryt (kryt stroje) upevněte pomocí jeho bezpečnostních šroubů (poz. 2, obr. 26)
- uzavřete kryty, poz. 1, obr. 26

24.0 NAPNUTÍ ŘEMENE

PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY JE NUTNÉ STROJ ZASTAVIT, IZOLOVAT OD SÍTĚ NAPĚTÍ A
STLAČENÉHO VZDUCHU A ZKONTROLOVAT, ZDA STROJ NENÍ POD TLAKEM.
Napnutí starého nebo nového řemene. Operaci proveďte následujícím způsobem:
- sejměte kryt, poz. 1 obr. 27 za použití dodaného klíče.
- odejměte pevný ochranný kryt, poz. 2, 3, 4 obr. 27
- uvolněte šrouby, poz. 5, obr. 27 o poloviční otočení
- nastavte napnutí řemene stisknutím šroubu poz. 6, obr. 27 a za použití šestihranného klíče
- opět dotáhněte šrouby poz. 5 (**), obr. 27
- napnutí je správné, pokud se řemen při vyvolání síly 5 kg na polovině řemene prohne mezi kotouči o
6 mm (viz obr. A)
- pevný ochranný kryt (kryt stroje) upevněte pomocí jeho bezpečnostních šroubů (poz. 2, 3, 4 obr. 27)
- uzavřet kryty, poz. 1, obr. 27

25.0 VÝMĚNA ŘEMENE

PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY JE NUTNÉ STROJ ZASTAVIT, IZOLOVAT OD SÍTĚ NAPĚTÍ A STLAČENÉHO
VZDUCHU A ZKONTROLOVAT, ZDA STROJ NENÍ POD TLAKEM.
Operaci proveďte následujícím způsobem:
- sejměte kryt, poz. 1 obr. 27 za použití dodaného klíče.
- odstraňte pevný ochranný kryt, poz. 2, 3 obr. 27
- uvolněte šrouby, poz. 1, obr. 28 o poloviční otočení
- Uvolněte napnutí řemene tím, že se odšroubuje šroub , poz. 2, obr. 28
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- odšroubujte šrouby, poz. 3, obr. 28 a odstraňte sokl, poz. 4
- demontujte řemen, poz. 5 z vrtání rotoru ventilátoru a vyjměte jej, poté namontujte nový řemen v opačném
pořadí
- postupovat pro napnutí řemene, jak je popsáno v kapitole 24.0
- namontujte sokl, poz. 4, obr. 28
- namontujte pevné ochranné kryty, poz. 2,3, obr. 27 s bezpečnostními šrouby určenými pro tento účel
- uzavřete kryty, poz. 1, obr. 27

() Dotahovací moment 30 Nm

1 – F = 5 kg; síla v pravém úhlu uprostřed nového řemene
2 - f = 6 mm; odchylka použitím F (po 100 provozních hodinách F = 3 kg)

Čeština
26.0 DIAGRAM TOKU OLEJE A VZDUCHU

vzdušník

bez sušičky

vzdušník

se sušičkou

vzduchový okruh
olejový okruh
řídící okruh

1. filtr sání
2. regulátor nasávání
3. šroubový kompresor
4. uzavírací šoupátko, výpust oleje
5. odlučovač oleje
6. olejový filtr
7. ventil termostatu
8. chladič vzduch-olej
9. tlakový spínač
10. manometr
11. ventil minimálního tlaku
12. odlučovač vzduch-olej
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13. vzdušník
14. pojistný ventil
15. bezpečnostní termostat
16. elektromotor
17. elektroventil pro chod naprázdno
18. kontrola stavu oleje
19. ventil pro vypouštění kondenzátu
20. solenoidový ventil pro chod naprázdno
21. lapač nečistot
22. solenoidový ventil kondenzátu

Čeština
26.1

DIAGRAM TOKU OLEJE A VZDUCHU (DODATEČNÝ FILTR – PŘEDŘAZENÝ FILTR)

vzduch

šr. kompresor
sušička

výstup kondenzátu

1. šroubový kompresor
2. sušička
3. nádoba se stlačeným plynem
4. kohout
5. dodatečný filtr
6. předřazený filtr
7. pojistný ventil
8. magnetický ventil, výpust kondenzované vody
9. kohout
10. kohout, výpust kondenzované vody
11. zachycovač nečistot
12. by-pass

Čeština
27.0 NASTAVENÍ
Obchozí ventil horkého plynu
Tento ventil je nastaven již v závodě a nevyžaduje žádná další nastavení. Odchylující se rosný bod nezávisí
normálně na funkci tohoto ventilu.
1) Uzavírací zátka
2) Kalibrovaný šroub
Provozní tlaky a provozní teploty R134a
Strana sání chladicího kompresoru
Teplota vypařování
Tlak vypařování
(°C)
(bar)
Jmenovitá hodnota
(teplota 20°C)

27.1

1÷2

SCHÉMA TOKU

Výstup vzduchu
Vstup vzduchu

Výstup kondenzátu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kompresor chladicí kapaliny
kondenzátor
elektrický ventilátor
výparník
odlučovač kondenzované vody, demister
zachycovač nečistot
roztažení, kapilární trubička
filtr chladicího prostředku
horký plyn, ventil by-pass
tepelný výměník vzduch-vzduch
rosný bod, teploměr
ventilátor tlačítkového spínače (A3 – A4)
magnetický ventil, výpust kondenzované vody
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