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Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Dürr
Technik nie można powielać ani
rozpowszechniać żadnej części niniejszej
dokumentacji do żadnych celów,
niezależnie w jaki sposób i w jakiej
formie, mechanicznej czy elektronicznej,
miałoby to nastąpić
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Odtwarzanie nazw użytkowych,
handlowych, znaków towarowych itp.
zawartych w niniejszej dokumentacji nie
upoważnia do traktowania tych nazw w
znaczeniu prawa ochrony znaków
handlowych i marki jako ogólnie
dostępnych.
Niniejsza instrukcja obsługi odpowiada
obecnemu stanowi techniki naszych
urządzeń. Zmiany i pomyłki zastrzeżone.
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Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
wszelkie niezbędne wskazówki dotyczące
prawidłowej i bezpiecznej obsługi
bezolejowych sprężarek tłokowych KK
oraz tłokowych pomp próżniowych KV.
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i
przestrzegać zawartych w niej wskazówek
w celu uniknięcia błędów i zagrożeń.
Instrukcja obsługi została podzielona w
następujący sposób:
Rozdział

Przewidziany cel

Grupa docelowa

Rozdział 1

Zawiera wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki
ogólne dotyczące urządzeń KK i KV.

Ustawiacz, użytkownik,
operator, wykwalifikowany
personel

Rozdział 2

Zawiera obszerne informacje i porady
dotyczące transportu, magazynowania,
ustawienia, instalacji i pierwszego
uruchomienia urządzeń.

Ustawiacz, operator,
wykwalifikowany personel

Rozdział 3-4

Zawiera wskazówki i instrukcje
dotyczące bezpiecznej obsługi
urządzeń.

Użytkownik

Rozdział 5-6

Zawiera obszerne wskazówki dotyczące
czyszczenia, konserwacji i
serwisowania urządzeń

operator, wykwalifikowany
personel

Załącznik *

W załączniku znajdują się ważne
informacje techniczne, np. rysunki itp.

Wykwalifikowany personel

*patrz instrukcja obsługi załącznik – 9000-607-38PL-2
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WSTĘP
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy
bezolejowych sprężarek tłokowych typu
KK oraz tłokowych pomp próżniowych
typu KV, zwanych dalej urządzeniami.

Nasz wykwalifikowany personel chętnie
służy Państwu pomocą, jeżeli pomimo
zapoznania się z instrukcją obsługi mają
Państwo jakieś problemy.

Instrukcja obsługi obowiązuje wyłącznie w
takim zakresie, w jakim urządzenie
odpowiada opisanemu w niej stanowi.

Zarząd firmy
Dürr Technik GmbH + Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 0
Telefax 0 71 42 / 90 22 99

Instrukcja zawiera wszelkie dane
niezbędne do transportowania, montażu,
uruchomienia, naprawy, konserwacji i
wyłączenia z eksploatacji urządzeń.
Przed pierwszym uruchomieniem należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją
obsługi, aby zagwarantować bezpieczną i
ekonomiczną pracę urządzeń.
W przypadku wystąpienia zakłóceń lub
konieczności przeprowadzenia napraw,
które nie zostały opisane w niniejszej
instrukcji obsługi, należy koniecznie
nawiązać kontakt z naszym
wykwalifikowanym personelem.
Wszelkie prace związane z konserwacją
i naprawą muszą zostać wykonane
przez nasz wykwalifikowany personel.
W przypadku, gdy prace związane z
konserwacją lub naprawą zostaną
zaniedbane lub wykonane nieprawidłowo,
wówczas nasza gwarancja wygasa.
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Znak bezpieczeństwa CE. Znak
bezpieczeństwa informuje o tym, że
urządzenie odpowiada dyrektywom
bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

1. WPROWADZENIE I
WSKAZÓWKI OGÓLNE
1.1 Objaśnienie znaków i definicje
1.1.1 Objaśnienie znaków
W niniejszej instrukcji obsługi stosowane
są symbole i piktogramy, których
znaczenie należy zapamiętać. Symbole te
pozwalają szybciej zrozumieć informacje
zawarte w niniejszej instrukcji oraz zwrócić
uwagę na zagrożenia lub ważne
wskazówki.
Uwaga! Symbole zagrożenia.
Informacja o nakazach i zakazach, w
celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i
szkód materialnych.
Wskazówka! Zwrócenie uwagi na
wskazówki dotyczące obchodzenia
się z urządzeniem oraz na
wskazówki dotyczące
ekonomicznego użytkowania.
Ostrzeżenie przed napięciem
elektrycznym! Zagrożenie dla
życia! Proszę pamiętać, że prace na
urządzeniach elektrycznych mogą
wykonywać tylko wykwalifikowani
elektrycy!
Wskazówka ostrzegająca, że
urządzenie może zostać
uruchomione bez ostrzeżenia.
Na urządzeniu i w instrukcji obsługi
stosowane są specjalne tabliczki i symbole
ostrzegawcze o następującym znaczeniu:
Ostrzeżenie przed gorącymi
powierzchniami! Istnieje
niebezpieczeństwo oparzeń! Proszę
koniecznie pamiętać, że
powierzchnie mogą być gorące
również po wyłączeniu urządzenia.
Pracę w pobliżu tych powierzchni
można rozpocząć dopiero po ich
schłodzeniu.
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1.1.2

Pojęcia

Osoba obsługująca, Operator: Osoba,
która została upoważniona przez użytkownika
do obsługi urządzenia. Użytkownik jest
zobowiązany przekazać operatorowi
instrukcje dotyczące bezpiecznej pracy z
urządzeniem.
Użytkownik: Odpowiedzialny za
bezpieczne ustawienie, regularne
serwisowanie i czyszczenie urządzenia.
Wykwalifikowany personel: Przeszkolony i
autoryzowany przez użytkownika lub przez
firmę Dürr personel, który zna zagrożenia
związane z obsługą urządzenia oraz jego
konstrukcję. Wykwalifikowany personel jest
przeszkolony w zakresie konserwacji i
napraw urządzenia.
Urządzenie: Ogólny opis bezolejowej
sprężarki tłokowej KK oraz tłokowej kolby
próżniowej KV.

1.2 Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
Podczas użytkowania, konserwacji i
serwisowania urządzeń w celu
zabezpieczenia operatora, techników
przeprowadzających konserwację i
czynności serwisowe oraz samego
urządzenia należy przestrzegać
następujących zasad bezpieczeństwa:
Podczas projektowania i
konstrukcji urządzeń
uwzględniano i stosowano
obowiązujące zasady techniki
oraz obowiązujące
normy i dyrektywy. Poza tym urządzenia
zostały zaprojektowane i skonstruowane w
taki sposób, że w przypadku stosowania
zgodnie z przeznaczeniem zagrożenia są
mało prawdopodobne. Mimo to czujemy się

zobowiązani do opisania zasad
bezpieczeństwa, aby można było uniknąć
pozostałych zagrożeń.
Ostrzeżenie! Podczas pracy z
urządzeniami elektrycznymi należy
przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, aby wykluczyć
zagrożenie pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i możliwość
odniesienia obrażeń przez osoby.
Dlatego należy przeczytać i stosować
się do niniejszej instrukcji obsługi
przed rozpoczęciem pracy. Instrukcję
należy przechowywać w miejscu
dostępnym dla wykwalifikowanego
personelu i użytkownika. W
przypadku odsprzedaży urządzenia
należy przekazać go wraz z instrukcją
obsługi.
Podczas użytkowania urządzenia należy
przestrzegać obowiązującego w miejscu
użytkowania prawa, pozostałych
przepisów, norm i reguł techniki. W
interesie bezpiecznego użytkowania
użytkownik i osoby nadzorujące są
odpowiedzialnie za ich przestrzeganie.
Podczas wykonywania wszelkich prac na
urządzeniu należy sprawdzić, czy nie jest
ono uszkodzone. Wszystkie części muszą
być prawidłowo zamontowane i muszą
spełniać wszystkie warunki bezpiecznej
pracy. Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek
sposób uszkodzone, nie wolno na nim
pracować. Należy również zagwarantować
fachową naprawę urządzenia. Należy
wyraźnie oznaczyć usterkę i wyłączyć
wtyczkę z gniazdka, tak aby do momentu
naprawy uszkodzone urządzenie nie
przyczyniło się do powstania wypadku lub
uszkodzeń.
Należy uwzględnić wpływ otoczenia!
Nie wolno użytkować urządzenia w
wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Nie wolno stosować sieciowego przewodu
zasilającego do celów, do których nie jest
on przeznaczony. Nie wolno ciągnąć za
kabel w celu wyciągnięcia wtyczki z
gniazda. Wtyczkę należy zawsze
wyjmować z gniazda chwytając za
obudowę wtyczki. Przewód należy chronić
przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
W sytuacjach zagrożeń lub w
przypadku usterek technicznych
należy natychmiast odłączyć
urządzenie od zasilania.
Proszę regularnie kontrolować sieciowy
przewód zasilający oraz obudowy urządzeń
elektrycznych, a w razie stwierdzenia usterki
należy zlecić jej naprawę
wykwalifikowanemu elektrykowi. Przed
rozpoczęciem prac należy skontrolować
urządzenia elektryczne pod kątem
uszkodzeń zewnętrznych. Należy zwracać
szczególną uwagę na ewentualne
uszkodzenia przewodów lub kabli.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń
nie wolno dalej użytkować
urządzenia. Wyłączyć urządzenie z
sieci!
Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju
prac związanych z naprawą i konserwacją
należy wyłączyć urządzenie z sieci.
Uwaga ! Prace na urządzeniach
elektrycznych mogą wykonywać tylko
wykwalifikowani elektrycy!
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne. W przeciwnym wypadku
może dojść do wypadku.
Ostrzeżenie! Stosowanie innych
części zamiennych i akcesoriów, niż
podane w instrukcji, może stanowić
zagrożenie. Proszę stosować
wyłącznie części zamienne
dozwolone przez producenta!
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1.3 Opis urządzenia
1.3.1 Użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Bezolejowa spr arka tłokowa KK:
Urządzenie jest przeznaczone do
sprężania powietrza i nie agresywnych
gazów.
Zasysanie cieczy, agresywnych
lub wybuchowych gazów jest
zabronione!
Istnieje zagrożenie dla zdrowia,
niebezpieczeństwo eksplozji lub
pożaru!
Urządzenie zostało zaprojektowane do
stosowania z instalacją lub maszyną.
Może ono zostać uruchomione wówczas,
gdy producent instalacji lub maszyny, w
której urządzenie zostało zamontowane,
zagwarantuje spełnienie wszystkich
wymagań gwarantujących bezpieczne
użytkowanie urządzenia.
Urządzenie zostało zaprojektowane do
pracy w suchym, przewietrzanym
pomieszczeniu. Nie wolno użytkować
urządzenia w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu. Oprócz tego zabrania się
użytkować urządzenia w pobliżu gazów
lub łatwopalnych cieczy.
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Bezolejowa tłokowa pompa pró niowa
KV:
Urządzenie jest przeznaczone do
zasysania powietrza i nie agresywnych
gazów.
Zasysanie agresywnych lub
wybuchowych gazów jest
zabronione! Istnieje zagrożenie
dla zdrowia, niebezpieczeństwo
eksplozji lub pożaru! Zassanie
cieczy prowadzi do uszkodzenia
urządzenia.
Urządzenie zostało zaprojektowane do
monta u w instalacji lub maszynie. Może
ono zostać uruchomione wówczas, gdy
producent maszyny, w której urządzenie
zostało zamontowane, zagwarantuje
spełnienie wszystkich wymagań
gwarantujących bezpieczne użytkowanie
urządzenia.
Urządzenie zostało zaprojektowane do
pracy w suchym, przewietrzanym
pomieszczeniu. Nie wolno użytkować
urządzenia w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu. Oprócz tego zabrania się
użytkować urządzenia w pobliżu gazów
lub łatwopalnych cieczy.

1.3.2 Opis działania lejowej sprężarki
tłokowej KK
Model podstawowy składa się z głowicy
sprężarki z silnikiem elektrycznym. W
przypadku typów posiadających
oznaczenie A- stosowane są jednofazowe
silniki prądu zmiennego, natomiast w
przypadku typów z oznaczeniem B –
trójfazowe silniki 230 V / 400 V, 50/60 Hz.
W przypadku typów posiadających
oznaczenie D stosowane są silniki prądu
stałego z magnesem stałym.
We wszystkich rodzajach silników, z
wyjątkiem silników prądu trójfazowego
400V, jako dodatkowe zabezpieczenie
zintegrowano wyłącznik temperaturowy.
Po zadziałaniu wyłącznika
temperaturowego następuje
automatyczne wyłączenie urządzenia.
Po ochłodzeniu następuje
ponowne automatyczne
załączenie urządzenia.
W przypadku silników prądu
stałego, silników prądu
trójfazowego oraz silników o
mocy powyżej 10A należy do
zabezpieczenia termicznego
zastosować podatkowy
przekaźnik.
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Poprzez filtr zasysania (1), patrz ilustr. 1,
jest zasysane powietrze atmosferyczne.
Powietrze to jest sprężane w cylindrze (6)
za pomocą tłoka (3). Zawór wlotowy (2)
wzgl. wylotowy (4) blokuje kierunek
przepływu, dzięki czemu sprężone
powietrze jest w sposób wymuszony
odprowadzane przez przewód sprężonego
powietrza (5) do odbiornika.

9

1.3.3 Opis działania bezolejowej
tłokowej pompy próżniowej KV
Model podstawowy składa się z głowicy
pompy z silnikiem elektrycznym. W
przypadku typów posiadających
oznaczenie A-XXX E stosowane są
jednofazowe silniki prądu zmiennego.
W przypadku typów posiadających
oznaczenie D-XXX E stosowane są silniki
prądu stałego z magnesem stałym.
We wszystkich rodzajach silników, z
wyjątkiem silników prądu trójfazowego
400V (typ B-XXXE), jako dodatkowe
zabezpieczenie zintegrowano wyłącznik
temperaturowy. Po zadziałaniu wyłącznika
temperaturowego następuje
automatyczne wyłączenie urządzenia.
Po ochłodzeniu następuje
ponowne automatyczne
załączenie urządzenia.
W przypadku silników prądu
stałego do odłączenia
termicznego stosowany jest
dodatkowy przekaźnik.

2

Na króćcu wylotowym (1), patrz ilustr. 2,
następuje wylot powietrza. Powietrze jest
zasysane przez tłok (3) do cylindra (6).
Zawór wlotowy (2) wzgl. wylotowy (4)
blokuje kierunek przepływu w taki sposób,
że zasysane powietrze jest oddawane do
atmosfery przez tłumik (5).

1.3.4 Zakres dostawy / Aksesoria
Każde urządzenie seryjne występuje jako
model podstawowy. Urządzenie można
skompletować dobierając różne części z
listy akcesoriów, na przykład tłumiki drgań,
filtry, węże itp. Te dodatkowe części są
dodatkowo oznaczone w dokumentacji za
pomocą numerów katalogowych.
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2. TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE,
PIERWSZE
URUCHOMIENIE
2.1

Transport i przechowywanie

Urządzenie jest seryjnie wysyłane w kartonie
transportowym ze specjalnym wyłożeniem
zabezpieczającym. Dzięki temu urządzenie
jest zabezpieczane przed uszkodzeniami
transportowymi. Proszę w miarę możliwości
zawsze stosować oryginalne opakowanie
urządzenia.
Urządzenie należy transportować w
pozycji pionowej.
Podczas transportu i przechowywania
urządzenie należy chronić przed
wilgocią i ekstremalnymi
temperaturami. Proszę zwracać
szczególną uwagę, aby wyposażenie
elektryczne nie było wilgotne.
Urządzenia można transportować
wyłącznie w stanie
bezciśnieniowym. Przed
transportem należy odpowietrzyć
przymocowane do urządzenia
zbiorniki i przewody ciśnieniowe.
Urządzenia są przeznaczone do
natychmiastowego montażu. Oryginalnie
zapakowane urządzenia mogą być
przechowywane w ciepłych, suchych i
bezpyłowych pomieszczeniach. Jeżeli
urządzenie jest przechowywane np. jako
część zamienna, lub jeżeli nie jest
użytkowane przez długi okres czasu,
należy go zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniem.
W miarę możliwości należy
przechowywać opakowanie.
Jeżeli przechowywanie opakowania jest
niemożliwe, należy go usunąć zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska. Karton
transportowy można traktować jako odpad

papierowy. W przypadku wyłożenia
zabezpieczającego, folię i wyłożenie
należy usuwać oddzielnie. Proszę
stosować się do oznaczeń umieszczonych
na wyłożeniu zabezpieczającym.

2.2 Warunki transportu i
przechowywania
Temperatura: -25 °C do + 55 °C
Wilgotność względna powietrza: 10% do
90% (bez kondensacji)

2.3 Wskazówki dotyczące ustawienia i
pierwsze uruchomienie
Urządzenia są przystosowane do montażu
w maszynach. Mogą być one instalowane
wyłącznie przez wykwalifikowany personel,
który zapoznał się z niebezpieczeństwami
związanymi z urządzeniami. Urządzenia
mogą być uruchamiane dopiero wówczas,
gdy zagwarantowane zostanie spełnienie
wszystkich wymagań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa.

2.3.1 Warunki otoczenia
Urządzenie może być ustawiane i
użytkowane wyłącznie w suchych,
dobrze przewietrzanych i
bezpyłowych pomieszczeniach.
Przy wyborze miejsca ustawiania należy
zwrócić uwagę, aby zagwarantować łatwy
dostęp do urządzenia podczas obsługi,
czyszczenia i konserwacji. W
szczególności należy zapewnić łatwy
dostęp do złączy oraz elementów obsługi.
Urządzenie należy ustawić na płaskim i
odpowiednio stabilnym podłożu. Do
tłumienia wibracji należy stosować
odpowiednie tłumiki drgań. Jeżeli
urządzenie jest montowane w obudowie
lub w maszynie, należy zwrócić uwagę, aby
tabliczka znamionowa była łatwo czytelna
bez konieczności demontażu urządzenia.
Proszę zwrócić uwagę, aby
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zaciski połączeniowe były łatwo dostępne
po zdjęciu/otwarciu pokrywy obudowy.
Należy zwrócić uwagę, aby strona
zasysania filtra powietrza nie była
zakryta.

3

4

Podczas montażu obudowy należy zwrócić
uwagę na zachowanie minimalnej odległości
od ściany. (patrz ilustracja 3 i 4). Należy
również zapewnić odpowiednią wentylację. W
niekorzystnych przypadkach konieczne jest
zastosowanie wentylacji wymuszonej.
Proszę zwrócić uwagę, aby sieciowy
przewód zasilający i przewody powietrzne
nie były załamane.
Temperatura w pomieszczeniu nie może być
niższa, niż 5°C, ponieważ wówczas nie
będzie można zagwarantować prawidłowej
pracy organów sterujących urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu nie może
przekraczać 40°C / 55°C (patrz załącznik
Dane techniczne). W przypadku, gdy
temperatura w pomieszczeniu przekracza
40°C / 55°C konieczna jest dodatkowa
wentylacja za pomocą wentylatora.
Najodpowiedniejsza jest temperatura
otoczenia w zakresie od 10°C do 15°C.
Około 70% energii elektrycznej
pobieranej przez urządzenie jest
przetwarzane w ciepło i oddawane
do otoczenia.
Wentylator silnika zapewnia skuteczne
wymuszone chłodzenie urządzenia. W tym
celu jednak powietrze musi dopływać i
odpływać bez przeszkód. Poza tym otwory
napowietrzania i odpowietrzania muszą być
odpowiednio duże. W niekorzystnych
przypadkach, gdy urządzenie jest
wbudowane, konieczne może być
zastosowanie wentylacji wymuszonej.

2.3.2 Tłumienie drgań
Urządzenia wytwarzają wibracje. Do
tłumienia wibracji należy stosować
odpowiednie tłumiki drgań.
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Dostosowane do urządzeń tłumiki drgań
można znaleźć na naszej liście
akcesoriów. Nie wolno stosować żadnych
sztywnych przewodów połączeniowych
pomiędzy urządzeniami i układem.
Stosowanie nieprawidłowych
tłumików drgań lub sztywnych
połączeń może spowodować
uszkodzenie urządzeń lub
układów, w których zostały one
zamontowane.
Podczas dokręcania śrub należy
uważać, aby guma łącznika
gumowo-metalowego nie
skręcała się.

2.3.3 Pozycja montażowa
Urządzenia należy w miarę możliwości
montować poziomo (patrz ilustr. 3 i 4).

2.3.4 Tłumienie hałasu
Zarówno na króćcu zasysania, jak i na
króćcu powietrza odlotowego podczas
wytwarzania ciśnienia lub próżni powstają
głośne dźwięki. Dlatego też należy
stosować odpowiednie tłumiki dźwięków.
Filtry zasysania i powietrza odlotowego
(tłumiki drgań) można znaleźć na naszej
liście akcesoriów.
Uwaga: Tłumiki drgań pełnią
równocześnie funkcję filtrów powietrza.

2.3.5 Instalacja elektryczna
Prace przy urządzeniach
elektrycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych elektryków!
Proszę koniecznie przestrzegać przepisy
lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.
Podłączenie (z wyjątkiem urządzeń
napędzanych silnikiem prądu stałego)
może być wykonane tylko do zasilania z
prawidłowo zainstalowanym przewodem
ochronnym.

Proszę zwrócić uwagę, aby żadne kable
przyłączeniowe nie przebiegały nad
urządzeniem. Gorące powierzchnie
urządzenia mogłyby uszkodzić izolację kabli.
Elektryczne podłączanie urządzeń zostało
opisane w rozdziale Zabezpieczenie silnika.
Zabezpieczenie obwodów
elektrycznych przed
przeciążeniem i zwarciem:
Elektryczne obwody zasilania
należy zabezpieczyć na wszystkich
biegunach, odpowiednio do prądu
zwarciowego silników!

2.3.6 Wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące zabezpieczenia silnika
Uwaga ! Po ochłodzeniu wyłącznik
temperaturowy ponowne
automatycznie załącza urządzenia!
W razie zablokowania silnika, np. w
przypadku zwarcia uzwojeń silnika,
pobór prądu jest tak duży, że może
nastąpić uszkodzenie
wbudowanego wyłącznika
temperaturowego. Przypadkom
takim można zapobiec jedynie przez
zainstalowanie zabezpieczenia
nadmiarowo-prądowego.
Podczas użytkowania bez nadzoru
konieczna jest instalacja wyłącznika
nadmiarowo-prądowego.
W przypadku, gdy prace związane
instalacją zostaną zaniedbane lub
wykonane nieprawidłowo, wówczas
nasza gwarancja wygasa.
W przypadku samodzielnie
powracającego przekaźnika
urządzenie włącza się po
ochłodzeniu samoczynnie.
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5

Prąd zmienny

~

(patrz niżej Zabezpieczenie silnika)

6

7

14

Prąd trójfazowy

Prąd trójfazowy

U

Zabezpieczenie silnika w przypadku
jednofazowych silników prądu
zmiennego (np. 115 V AC lub. 230 V AC):
Aby zapobiec przegrzaniu uzwojeń silnika w
przypadku zbyt wysokiej temperatury
otoczenia , silniki wyposażono w otwierający
się wyłącznik temperaturowy, który
bezpośrednio wyłącza prąd silnika.
Wyłącznik temperaturowy odłącza
urządzenie w przypadku zbyt wysokiej
temperatury otoczenia.
Podłączenie elektryczne należy wykonać
zgodnie z ilustracją 8 lub ewentualnie
zgodnie z oznaczeniem połączeń na
listwie zacisków.
Wyj tek: W przypadku urządzeń IP 44/54
podłączenie elektryczne należy wykonać
zgodnie ze schematem połączeń w skrzynce
zacisków urządzenia.
Sprężarka 0880-03 jest wyposażona w
wyłącznik temperaturowy, który w razie
potrzeby należy podłączyć do
odpowiedniego, przełączającego wszystkie
bieguny i otwartego w stanie bezprądowym
przekaźnika. Punkty przyłączeniowe znajdują
się w skrzynce zacisków. Wyłącznik
temperaturowy wyłącza urządzenie w
przypadku zbyt wysokiej temperatury.
Zalecamy instalację wyłącznika
nadmiarowo-prądowego.
Zabezpieczenie silników trójfazowych
(400 V AC):
Silniki trójfazowe posiadają fabrycznie
wbudowane zabezpieczenie
temperaturowe (wyłącznik
temperaturowy).
W przypadku zakłócenia w pracy maszyny
(np. na skutek przerwania zasilania,
zaniku fazy, rozruchu pod obciążeniem,
mechanicznego błędu urządzenia lub
zwarcia) nie ma żadnego
zabezpieczenia, silnik może się
przegrzać!
Przyłącze elektryczne należy wykonać
zgodnie z ilustracją 6 lub 7.

Zalecamy instalację wyłącznika
nadmiarowo-prądowego.
bez przekaznika (wylacznik ochronny silnika nieaktywny)
czerwony/brazowy

Zabezpieczenie silników prądu stałego:
Aby zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem
przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia,
silniki prądu stałego wyposażono seryjnie w
otwierający się wyłącznik temperaturowy.

niebieski
zólty/czarny

zielony/zólty - PE jezeli wymagany
czerwony
z przekaznikiem
(wylacznik ochronny silnika aktywny)

czerwony
zólty

zólty

czerwony
niebieski

niebieski
zólty

8

Wyłącznik temperaturowy nie jest
przystosowany do dużych prądów
silników. Bezpieczne odłączenie
urządzenia w przypadku zbyt
wysokiej temperatury otoczenia
można zagwarantować tylko
wówczas, gdy wyłącznik
temperaturowy zostanie podłączony
do odpowiedniego przekaźnika.
W przypadku silników prądu
stałego do odłączenia
termicznego stosowany jest
dodatkowy przekaźnik.
Przyłącze elektryczne należy wykonać
zgodnie z ilustracją 8.
Zalecamy instalację wyłącznika
nadmiarowo-prądowego.

Podlaczenie filtra odklócajacego
czerwony
niebieski

czerwony
niebieski

2.3.7 Urządzenia z napędem prądu
stałego

zólty
zólty
czerwony

czerwony
Podlaczenie filtra odklócajacego
w polaczeniu z przekaznikiem
czerwony
niebieski

zólty

9

zólty

zólty

niebieski

Aby spełnić wymagania wartości
granicznych dyrektywy dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej
89/336 EWG, konieczne jest wyposażenie
niektórych typów w filtr odkłócający.
Ze względu na wibracje
urządzenia, filtr kompatybilności
elektromagnetycznej nie może
być montowany na urządzeniu.
Przyłącze elektryczne należy wykonać
zgodnie z ilustracją 9.
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2.3.8 Stopień ochrony
Modele podstawowe są wykonane w
różnych wersjach stopni ochrony (IP 00 do
IP 54 – patrz dane techniczne).
Urządzenia mogą być montowane i
użytkowane tylko zgodnie z właściwym dla
nich stopniem ochrony.
Urządzenia posiadające stopień
ochrony IP00 nie oferują żadnej
ochrony przed przypadkowym
dotknięciem zarówno elektrycznych,
jak i mechanicznych źródeł
zagrożeń. Użytkownik jest
zobowiązany zapewnić właściwe
zabezpieczenia, w zależności od
przeznaczenia urządzenia. Oprócz
tego na stałej instalacji elektrycznej
należy zamontować rozłącznik
działający na wszystkich biegunach,
zgodnie z zasadami połączeń
elektrycznych.
W przypadku montażu skrzynki
zacisków (na życzenie) przykryte
zostają wszystkie podzespoły
elektryczne. Stopień ochrony
urządzenia wynosi wówczas IP 20.

2.3.9

Kierunek obrotów

Urządzenia są wyposażone w wentylatory
o dowolnym kierunku obrotów. Dlatego też
określanie kierunku obrotów nie jest
wymagane.
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3. URUCHOMIENIE:
BEZOLEJOWA SPRĘŻARKA
TŁOKOWA
Proszę koniecznie pamiętać, że
urządzenie posiada gorące
powierzchnie. Istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia w
przypadku dotknięcia tych
powierzchni.
Urządzenia zostały zaprojektowane na
ciśnienie nominalne 7 do 8 bar (w
zależności od produktu).
Po przekroczeniu ciśnienia
nominalnego następuje skrócenie
żywotności urządzenia.

3.1

Złącze pneumatyczne

Złącze po stronie ciśnieniowej G1/4"
(typoszereg KK8 1/8") znajduje się na
głowicy cylindra (5) (patrz ilustracja 10).
Złącze po stronie ciśnieniowej (2) jest
oznaczone strzałkami wskazującymi
kierunek od cylindra.

10

Podczas pracy mogą występować
wibracje, a powierzchnie mogą się
rozgrzewać. Z tego względu zalecamy
stosowanie elastycznego, zbrojonego
węża ciśnieniowego (na życzenie).
Sztywne połączenia prowadzą do
powstania uszkodzeń! Do
połączeń proszę stosować
zbrojone węże ciśnieniowe.

3.2

Filtr zasysania

Aby zachować długą żywotność
urządzenia należy stosować odpowiedni
filtr zasysania (3). Filtry te można znaleźć
na liście akcesoriów. Filtr powietrza (3)
jest mocowany po stronie zasysania (4)
głowicy cylindra (5) za pośrednictwem
gwintu wewnętrznego G1/4". Strona
zasysania (4) jest oznaczona strzałkami
wskazującymi głowicę cylindra.
17

3.3 Rozruch przy ciśnieniu
Urządzeń nie wolno uruchamiać
przy pełnym ciśnieniu. Dlatego też
pomiędzy urządzeniem i zaworem
zwrotnym musi występować
objętość rozruchowa≥130 ml.
Przed każdym rozruchem należy ją
odpowietrzyć (np. za pomocą
mechanicznego zaworu
odpowietrzającego na wyłączniku
ciśnieniowym lub za pomocą
zaworu magnetycznego).
W przypadku typoszeregu KK 40 objętość
rozruchowa jest zintegrowana seryjnie w
głowicy cylindra

3.4 Ograniczenie ciśnienia
roboczego
Ciśnienie jest decydujące dla żywotności
urządzenia. Dlatego też zaleca się pracę
tylko przy faktycznie wymaganym
ciśnieniu.
Ponieważ ciśnienie końcowe
urządzenia jest znacznie wyższe, niż
ciśnienie nominalne, należy
zabezpieczyć urządzenie przed
niedopuszczalnym nadciśnieniem,
na przykład za pomocą zaworu
bezpieczeństwa.
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4. URUCHOMIENIE:
BEZOLEJOWA TŁOKOWA
POMPA PRÓŻNIOWA
4.1

Złącze zasysania
Do urządzenia nie mogą
przedostać się zanieczyszczenia,
ponieważ może to doprowadzić
do uszkodzeń i zakłóceń
funkcjonowania. Należy stosować
filtr zasysania.

Złącze zasysania z gwintem wewnętrznym
G1/4" znajduje się na głowicy cylindra (1)
(patrz ilustracja 11). Strona zasysania jest
oznaczona dwiema strzałkami
wskazującymi głowicę cylindra.
W momencie wyłączenia urządzenia
powietrze natychmiast wpływa do
opróżnianej przestrzeni.

11

Jeżeli jest to zjawisko niepożądane,
należy na przewodzie zasysania
zainstalować zawór zwrotny. Filtr w
połączeniu z zaworem zwrotnym można
znaleźć na naszej liście akcesoriów.

4.2

Tłumienie hałasu

Aby zredukować hałas wytwarzany przez
powietrze odlotowe należy zainstalować
tłumik hałasów (patrz lista akcesoriów).
Odpowiedni tłumik hałasów montuje się po
stronie powietrza odlotowego (3) (gwint
wewnętrzny G1/4)
W przypadku typoszeregu KV 8 konieczne
jest zastosowanie złączki redukcyjnej 1/8"
na 1/4".

4.3

Rozruch przy podciśnieniu

Urządzeń nie wolno uruchamiać przy
pełnym podciśnieniu.
Stronę zasysania (2) należy zatem
odpowietrzyć za pomocą zaworu
magnetycznego. Jeżeli dodatkowo
instalowana jest objętość rozruchowa,
musi ona wynosić co najmniej 130 ml.
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5. CZYSZCZENIE
Utrzymywanie urządzenia w czystości jest
kluczowe dla prawidłowego
funkcjonowania.
Urządzenie posiada gorące
powierzchnie. Przed
rozpoczęciem prac związanych z
czyszczeniem należy odczekać,
aż urządzenie się schłodzi.
Powierzchnie urządzenia należy czyścić
niestrzępiącą się ściereczką. W
szczególności otwory wentylacyjne
kadłuba i głowicy cylindra należy chronić
przed kurzem i zanieczyszczeniami.
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6. KONSERWACJA
Urządzenie posiada gorące
powierzchnie. Przed rozpoczęciem
prac konserwacyjnych należy
odczekać, aż urządzenie się
schłodzi.

6.1 Wymiana filtra
Przed wymianą filtra należy
wyłączyć urządzenie i odłączyć
go od sieci!
Okresy konserwacyjne filtra zasysania
wzgl. filtra powietrza odlotowego zależą
zasadniczo od zawartości pyłu w
zasysanym medium, stosowanych filtrów
oraz warunków, w jakich urządzenie jest
użytkowane.
Filtry należy wymieniać co najmniej raz w
roku. W zależności od warunków otoczenia
mogą być konieczne częstsze wymiany.
Uwaga
Zanieczyszczone filtry redukują
wydajność tłoczenia i ograniczają
żywotność!

6.2 Wymiana szczotek węglowych
(tylko w przypadku urządzeń prądu
stałego z oznaczeniem D-..
Uwaga! Przed sprawdzeniem
szczotek węglowych należy
koniecznie wyłączyć urządzenie z
sieci. Wyjąć wtyczkę zasilania!
Demontaż szczotek węglowych
(patrz ilustr. 12):
1. Odkręcić śrubę (2).
2. Wyjąć szczotki węglowe (3) i zmierzyć.
Jeżeli długość szczotek jest < 9 mm (w
przypadku D-100 < 15 mm) należy je
wymienić. Jest to zalecane jedynie
wówczas, gdy kolektor nie jest zużyty
(wytarty) lub nie jest okrągły. Montaż
odbywa się w odwrotnej kolejności do
demontażu.
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Kapturek ochronny (1) jest
konieczny tylko jako
zabezpieczenie podczas
transportu. Podczas użytkowania
kapturek ochronny należy zdjąć.
W przypadku typów urządzeń z
dokręconymi pokrywami należy je
zdjąć, a następnie postępować
zgodnie z wcześniejszym opisem.

6.3 Wymienić pierścień
samouszczelniający garnkowy i
cylinder
Instrukcje montażowe znajdują się w
odpowiednim zestawie części zamiennych
i na stronie internetowej www.duerrtechnik.de

12
Ilustr. 12: Przykład demontażu szczotek
węglowych (w przypadku D-040 i D-030)
1

2
3
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Kapturek ochronny (wymagany tylko
do zabezpieczenia podczas
transportu w przypadku urządzeń
D-030 i D-040)
Złącze śrubowe
Szczotka węglowa
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