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Információk ehhez a dokumentumhoz

Ez a szerelési és használati utasítás a készülék
részét képezi. Az utasítás megfelel a készülék
kivitelének és a technikának az első forgalomba
hozatal időpontjában érvényes állásának.
Az ebben a szerelési és használati utasításban szereplő utasítások és tudnivalók
figyelmen kívül hagyása esetén a Dürr
Technik semmilyen garanciát vagy szavatosságot nem vállal a készülék biztonságos üzemeltetéséért és biztonságos működéséért.
A fordítás legjobb tudásunk szerint történt. Az
irányadó a német nyelvű eredeti változat. A fordítási hibákért a Dürr Technik nem vállal felelősséget.

1.1 Figyelmeztetések és szimbólumok
Figyelmeztetések
Az ebben a dokumentumban lévő figyelmeztetések a lehetséges személyi sérülésekre és anyagi
károkra utalnak.
A következő figyelmeztető szimbólumokkal vannak jelölve:

–– VESZÉLY
Súlyos sérülések vagy halál közvetlen veszélye
–– FIGYELMEZTETÉS
Súlyos sérülések vagy halál lehetséges
veszélye
–– VIGYÁZAT
Könnyű sérülések veszélye
–– FIGYELEM
Jelentős anyagi kár veszélye
További szimbólumok
A következő szimbólumokat a dokumentumban
és a készüléken vagy a készülékben használjuk:
Tudnivaló, pl. különleges információk a
készülék gazdaságos kezelése tekintetében.
CE jelölés
Sorozatszám
Rendelési szám
Vegye figyelembe a kísérő dokumentumokat.

Általános figyelmeztető szimbólum

Gyártási dátum

Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre
Figyelmeztetés forró felületekre

Az ártalmatlanítást az érvényben lévő
szövetségi, tartományi és helyi jogszabályok szerint, szakszerűen kell elvégezni.

Figyelmeztetés a készülék önálló beindulására

Feszültségmentesítse a készüléket
(pl. húzza ki a hálózati dugaszt).

A figyelmeztetések felépítése a következő:
JELZŐSZÓ
A veszély jellegének és forrásának leírása
Itt a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén bekövetkező lehetséges
következmények találhatók
ii A veszély elkerülése érdekében vegye
figyelembe ezen intézkedéseket.
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A jelzőszó alapján négy veszélyességi fokozatba
sorolhatók a figyelmeztetések:

1.2 Szerzői jogi tudnivaló
Minden megadott kapcsolás, eljárás, név, szoftverprogram és készülék szerzői jogi védelem
alatt áll.
A szerelési és használati utasítás bármely részének másolásához a Dürr Technik előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
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Biztonság

A Dürr Technik úgy fejlesztette ki és építette
meg a készüléket, hogy rendeltetésszerű használat esetén a veszélyeztetések a legmesszebbmenőkig ki vannak zárva. Ennek ellenére is előfordulhatnak fennmaradó veszélyek. Ezért vegye
figyelembe a következő tudnivalókat.

2.1 Rendeltetésszerű használat
KK típusú olajmentes dugattyús kompres�szorok
A készülék atmoszférikus levegő sűrítéséhez készült. Olajmentes levegőt állít elő különböző alkalmazási területek számára. A készüléket berendezésekbe és gépekbe történő beépítésre
terveztük. A készülék száraz, szellőztetett helyiségekben történő üzemeltetésre készült. A készüléket nem szabad nyirkos vagy nedves környezetben üzemeltetni. Kültéri alkalmazási területek esetén a készüléket házzal (pl. lemezburkolattal) kell mechanikai sérülések, nedvesség
és túlzott szennyeződés ellen védeni. A készüléket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a
berendezés gyártója biztosította azt, hogy a biztonságos üzemeléshez szükséges követelmények teljesülnek.
Az éghető gázok és éghető folyadékok közelében történő üzemeltetés tilos.

2.2 Nem rendeltetésszerű használat
Az eltérő vagy ezen túlmenő használat már nem
rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő
károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.
FIGYELMEZTETÉS
A nem rendeltetésszerű használat miatt súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek
ii A nem rendeltetésszerű használatba
tartozó, robbanásveszélyes keverékek
szállítása nem megengedett.

2.3 Általános biztonsági tudnivalók
ii A készülék üzemeltetése közben vegye figyelembe a használat helyén érvényes irányelveket, törvényeket, rendeleteket és előírásokat.
ii Minden alkalmazás előtt ellenőrizze a készülék
működését és állapotát.
ii A készüléket átépíteni és módosítani tilos.
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ii Vegye figyelembe a szerelési és használati
utasítást.
ii A szerelési és használati utasítást a felhasználó számára mindig hozzáférhető módon, a készülék közelében kell készenlétbe állítani.

2.4 Szakképzett személyzet
Kezelés
A készüléket kezelő személyeknek képzettségük
és ismereteik alapján biztonságos és szakszerű
kezelést kell garantálniuk.
ii Minden használót be kell tanítani vagy be kell
taníttatni a készülék kezelésébe.
Szerelés és javítás
ii A szerelést, az újbóli beállításokat, változtatásokat, bővítéseket és javításokat a Dürr
Technik céggel vagy a Dürr Technik által feljogosított és kiképzett személyzettel kell végeztetni. A képzett személyzetet a Dürr Technik
oktatja ki, az ismeri a készülék műszaki felépítését és veszélyeit.

2.5 Védelem elektromos árammal
szemben
ii A készüléken végzendő munka esetén tartsa
be a megfelelő villamossági biztonsági előírásokat.
ii A sérült vezetékeket és csatlakozó elemeket
azonnal cserélje ki.

2.6 Csak eredeti alkatrészeket
használjon.
ii Csak a Dürr Technik által megnevezett vagy
engedélyezett tartozékokat és külön tartozékokat használjon.
ii Csak eredeti kopó és pótalkatrészeket használjon.
A Dürr Technik nem vállal felelősséget az
olyan károkért, melyek nem jóváhagyott
tartozékok, külön tartozékok és az eredetitől eltérő kopó és pótalkatrészek használatából erednek.

2.7 Szállítás és tárolás
A készüléket csomagolási párnázattal ellátott
kartondobozban szállítjuk ki. Ez a csomagolás
biztosítja a készülék optimális védelmét a szállítás alatt. Ha lehet, akkor használja mindig az
eredeti csomagolást a készülék szállításához
vagy tárolásához.
–– A csomagolást tartsa távol gyermekektől.
3
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FIGYELEM
A hibás szállítás/tárolás a készülék
megsérülését okozhatja
A hibás tárolás és szállítás anyagi károkat
okozhat a készülékben.
ii Szállítás közben védje a készüléket a
nedvességtől.
ii A készüléket a motor lábával lefelé kell
szállítani.
ii A készüléket csak az arra tervezett tartófogantyúknál fogva szabad szállítani.
ii Ne szállítsa a készüléket a szívószűrőnél fogva.

HU

Az eredeti csomagolásban lévő készülék tárolása:
–– meleg, száraz és pormentes helyiségben,
–– szennyeződéstől védve.
Ha lehet, akkor őrizze meg a csomagolóanyagot.
Környezeti feltételek tárolás és szállítás
esetén
Környezeti feltételek tárolás és szállítás
esetén
Hőmérséklet
°C
-25 ... +55
Rel. páratartalom
%
10% ... 90%
Erre vonatkozóan vegye figyelembe a csomagolási párnázaton lévő feliratokat.

2.8 Ártalmatlanítás
Készülék
Az ártalmatlanítást az érvényben lévő
szövetségi, tartományi és helyi jogszabályok szerint, szakszerűen kell elvégezni.
Csomagolás
A csomagolóanyagot környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
–– Ügyeljen az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekre.
–– A csomagolást tartsa távol gyermekektől.

4
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3

Áttekintés

3.1 Szállítási terjedelem
A következő cikkek a szállítási terjedelem részét
képezik (az országonkénti különböző előírások
és beviteli rendelkezések miatt eltérések lehetségesek):

HU

Marathon 1035100100
A termék neve����������������������������������Cikkszám
Kompresszor-aggregát������������������1035100100
Szerelési és használati
utasítás������������������������������������ 1035100020Lxx
A szállítás terjedelem nem tartalmazza a rezgéscsillapító készletet, azt külön kell megrendelni
Rezgéscsillapító készlet�����������������8010100018
A szívószűrőt feltétlenül használni kell, és
a vásárlónak kell róla gondoskodnia.
Marathon 1035100200
A termék neve����������������������������������Cikkszám
Kompresszor-aggregát ������������������1035100200
Szívószűrő ����������������������������� 4 x 9000-416-50
Szerelési és használati
utasítás������������������������������������ 1035100020Lxx
A szállítás terjedelem nem tartalmazza a rezgéscsillapító készletet, azt külön kell megrendelni
Rezgéscsillapító készlet�����������������8010100018
Marathon 1035100300
A termék neve����������������������������������Cikkszám
Kompresszor-aggregát������������������1035100300
Szívószűrő ����������������������������� 4 x 9000-416-50
Szerelési és használati
utasítás������������������������������������ 1035100020Lxx
A szállítás terjedelem nem tartalmazza a rezgéscsillapító készletet, azt külön kell megrendelni
Rezgéscsillapító készlet�����������������8010100018
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3.2 Kopó és pótalkatrészek
Kopó alkatrészek
A következő kopó alkatrészeket rendszeres időközönként ki kell cserélni (lásd a karbantartást is):
Kopó alkatrész

HU

Cikkszám

1035100100

1035100200

1035100300

Szívószűrő (4 darab)

9000-416-50 (1 darab)
4 darabot kell rendelni!

--

l

l

Rezgéscsillapító készlet

8010100018

l

l

l

Pótalkatrészek
FIGYELEM
A hibás szerelés károkat okozhat a készülékben
Ezeknek a pótalkatrészeknek a kicseréléséhez speciális szakismeretekre van szükség. A hibás
szerelés a készülék meghibásodását okozza.
ii A javítást kizárólag a Dürr Technik cégnek szabad végeznie.
Pótalkatrész-készletek

Pozíciószám
lásd az alábbi
rajzot

Dugattyúk és lendkerék

10, 110, 120, 130 0735100006 (1 pótalkatrész-készlet)
2 pótalkatrész-készletet kell rendelni!

Tömítéskészlet

140, 150, 160,
170, 180

6

1035100100
1035100200
1035100300

5150-981-00 (1 darab)
4 darabot kell rendelni!
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4

Műszaki adatok

4.1 Vázlatos rajz

HU

247,5

x

247,5

40

h

l

Ø 40

M8x15
y
b

Sűratettlevegő-csatlakozó, M16x1,5 külső menet

8
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4.2 Műszaki adatok
Elektromos adatok
Típus
Cikkszám

B-304 ZF

B-304 HP

B-304   

1035100100

1035100200

1035100300

Hálózati frekvencia

Hz

50

50

50

Névleges feszültség

V AC

3~ 400

3~ 400

3~ 400

Névleges teljesítmény

P1 (W)

2200

2200

2200

Névleges áram

A

4,0

4,0

4,0

Fordulatszám

perc

1450

1450

1450

Védettség (motor)

IP

54

54

54

Hőmérséklet-kapcsoló (motor)

PTC

-1

igen

igen

igen

nem

nem

nem

Használat frekvenciaváltóval

igen

igen

igen

Hálózati csatlakoztatás

Prysmian H07RN-F 4G1,0; 4 x 1,0 mm²;
teljes hossz: 890 mm; a kapocsdoboz
tömszelencéjétől mért hossz: kb. 770
mm

Motorvédő kapcsoló (motor)

HU

Általános műszaki adatok
Szállítási mennyiség, pe 0 bar

l/perc

290

290

290

Szállítási mennyiség, pe 5 bar

l/perc

248

248

248

Névleges nyomás

bar

10

10

10

Biztonsági nyomás PS

bar

12

12

12

Hangnyomásszint

dB(A)

77-79

77-79

77-79

Súly

kg

47

47

47

Méretek (H x Sz x Ma)

mm

620 x 351 x
278

620 x 351 x
284

620 x 351
x 284

125 ; 140

125 ; 140

125 ; 140

Szívószűrőt
nem tartalmaz. A készüléket
központi
szűrőhöz
kell csatlakoztatni.

Tömített
forgattyúsház
és védőlakkozás korrózió
ellen

-

Méretek x; y
Megjegyzések

-

Környezeti feltételek az üzemeltetés közben
Hőmérséklet
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°C

+5 ... +40
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4.3 Megfelelőségi nyilatkozat gépekhez a 2006/42/EK sz. irányelv szerint
Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi készülék megfelel a 2006/42/EK számú, gépekre vonatkozó irányelv minden idevágó rendelkezésének.
Az alábbi készülék teljesíti a következő irányelvek követelményeit:
–– 2014/30/EU sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről
–– 2011/65/EU sz. RoHS irányelv

HU

A gyártó neve:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

A gyártó címe:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referenciaszám:

Marathon

A cikk megnevezése:

Kompresszor

Kezdő sorozatszám:

H400000

Ezennel kijelentjük, hogy a készülék üzembe helyezése csak akkor történhet meg, ha megállapításra
került, hogy az a gép, amelybe ezt a készüléket be kell építeni, megfelel a 2006/42/EK számú, gépekre vonatkozó irányelv rendelkezéseinek.
A következő harmonizált és egyéb szabványokat alkalmaztuk:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN 50106:2009-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, 2016.04.20.
Andreas Ripsam

Aláírási igazolás

Dürr Technik ügyvezetés

a Dürr Technik eredeti dokumentumában

10
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5

Előfeltételek

5.1 Felállítás
A felállítási helyiségnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

50

–– Száraz, jól szellőztetett helyiség (nem célzott
használatú helyiség, mint pl. fűtő- vagy nedves helyiség)
–– Kültérben nedvességtől, szennyeződéstől és
mechanikus sérülésektől védve, házban (pl.
lemezburkolatban) kell beépíteni a készüléket.
–– A készüléket tiszta, sík, megfelelően stabil
alapfelületen kell felállítani (a készülék súlyát
figyelembe kell venni).
–– A készülék típustáblájának könnyen olvashatónak kell lennie (beépített állapotban is).
–– Kezeléshez és karbantartáshoz a készüléknek
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
–– A megfelelő távolságokat be kell tartani (lásd
a rajzot).

50

50

FIGYELEM
Túlmelegedés veszélye nem megfelelő
szellőzés miatt
A készülék hőt termel. Forróságból eredő
károk és/vagy a készülék élettartamának
lerövidülése lehetséges.
ii A készüléket letakarni tilos.
ii A levegőnek akadálymentesen kell a
készülékre áramolnia és arról leáramolnia.
ii A szellőzőnyílásoknak elegendő nagynak kell lenniük.
ii Beépített készülékeknél kedvezőtlen
esetben kényszerszellőztetésre lehet
szükség.

5.2 Rezgéscsillapítás
A készülékek rezgéseket keltenek. Ezeknek a
rezgéseknek a csillapítására megfelelő rezgéscsillapítókat kell használni.
VIGYÁZAT
A merev összekötések károsíthatják
a készüléket vagy azt a berendezést,
amibe a készüléket beépítették.
ii Ne használjon merev összekötő vezetékeket a készülékek és a berendezés
között.

5.3 Beépítési helyzet és rögzítés
A készülékeket lehetőleg vízszintesen kell beépíteni. Az egyéb beépítési helyzeteket előzetesen
egyeztetni kell a Dürr Technik céggel.

5.4 Zajcsillapító

50

50

Nyomás alatti működéskor mind a szívócsonkon, mind pedig a kilépő levegőcsonkon fokozott erősségű zajok lépnek fel. Ezért megfelelő
zajcsillapítót kell használni. A szívószűrőt és a kilépő levegőhöz tartozó szűrőt (zajcsillapító) pótalkatrészlistánkban találhatja meg.
A levegőszűrők egyben zajcsillapítóként
is működnek.

Marathon 1035100100 (szívószűrőt
nem tartalmaz):
A beszívott levegőt szűrni kell. A készüléket megfelelő központi szűrőhöz kell
csatlakoztatni.

1035100020L17 1607V003
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6

Elektromos szerelés

6.1 Elektromos csatlakoztatás hálózati dugasz nélkül
VESZÉLY
A feszültségellátásra történő csatlakoztatást csak képzett elektromos
szakembernek szabad elvégeznie.

HU

ii A helyi áramszolgáltató vállalat előírásait figyelembe kell venni.
ii A készüléket előírásszerűen szerelt, szigetelt
védővezetővel kell a feszültségellátásra csatlakoztatni. (Kivétel: egyenáramú, állandó mágneses motorokkal rendelkező készülékek.)
ii Üzembe helyezés előtt össze kell hasonlítani a
hálózati feszültséget a típustáblán megadott
feszültségadatokkal. Ügyeljen arra, hogy a
házoldali áramkör megfelelő módon le legyen
biztosítva.
Ha fixen csatlakoztatják a készüléket a feszültségellátásra, akkor a készülék közelében el kell
helyezni egy, legalább 3 mm érintkezőnyitási távolságú lekapcsoló berendezést (pl. teljesítmény-kapcsolót). A leválasztó berendezésnek
meg kell felelnie a 60204-1:2010-05, 5.3 szabvány előírásainak.
Az elektromos csatlakoztatás a kapcsolási rajzokon és a kapocsdobozban lévő jelöléseken
vagy kapcsolási képen látható.

6.3 A tápáramkör biztosítása
VESZÉLY
A készülékek elégtelen biztosítása
A készülékek elégtelen biztosítása tűzhöz, elektromos áramütéshez, személyi
sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
ii A tápáramköröket az elektromos motorok névleges áramának megfelelően,
minden póluson biztosítani kell.
ii Felügyelet nélküli rendszereknél EN
60204-1:2010-05, 7.2 szerinti
túláramvédelmet kell beépíteni.
Ilyenkor motorvédő kapcsoló beszerelését javasoljuk. Ha nem más érték kerül
megadásra, akkor legalább a névleges
áram + 10% értékű vezetékbiztosítást kell
alkalmazni.

6.4 Motorvédelem + hőmérséklet
Háromfázisú motorok
Az elektromos motor túlmelegedhet!
Az elektromos csatlakoztatást a kapcsolási rajznak "6.5 Kapcsolási rajzok" megfelelően kell elvégezni.
A hőmérséklet-kapcsolóval ellátott készülékek lehűlés után automatikusan újraindulnak.

6.2 IP-védettség
Az „IP-védettség” (International
Protection) kifejezést az IEC/EN 60529
„Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) definiálja.
VESZÉLY
A készülék megérintés, idegen testek
és nedvesség elleni IP-védettségét
figyelembe kell venni.
Ennek figyelmen kívül hagyása elektromos áramütéshez, személyi sérülésekhez
vagy anyagi károkhoz vezethet.
ii A készüléket csak védettségének megfelelően szabad beépíteni vagy használni.

VESZÉLY
A hőmérséklet-kapcsoló motorblokkolás vagy a motor tekercselésének
zárlata miatt megsérülhet
Az elektromos motorok elégtelen biztosítása tűzhöz, elektromos áramütéshez,
személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
ii Szereljen be túláramkapcsolót.

Az üzemeltető a felelős azért, hogy a készülékek
csak védettségüknek megfelelően építsék be
vagy használják.
12
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VESZÉLY
Elektromotorok elégtelen biztosítása
felügyelet nélküli rendszereknél
Az elektromos motorok elégtelen biztosítása tűzhöz, elektromos áramütéshez,
személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
ii Szereljen be túláramkapcsolót.
ii A hőmérsékletkapcsolót megfelelő relére kell csatlakoztatni.

Háromfázisú áram / csillagkapcsolás
Az ábrák csak vázlatos ábrázolást mutatnak.

W1

HU

W2

6.5 Kapcsolási rajzok

U2

V2

Háromfázisú áram / háromszögkapcsolás
Az ábrák csak vázlatos ábrázolást mutatnak.

V1

U1

V2
W1

W2

U2

V2

PE
U1
L1

V1
L2

W1
L3

W2

V1
Kép 2: Háromfázisú áram / csillagkapcsolás

U1

U2

W2

U2

V2

PE
U1
L1

V1
L2

W1
L3

Kép 1: Háromfázisú áram / háromszögkapcsolás
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7

Üzembe helyezés

7.1 A szállítási biztosító eltávolítása

HU

A készülék a biztonságos szállításhoz csomagolóanyaggal van biztosítva.
ii Távolítsa el a csomagolóanyagot.
ii Húzza le a védőfóliákat.
ii Ellenőrizze a készüléket szállítási sérülések
szempontjából.

nyomáskapcsolóra és nyomáscsökkentőre az
üzem közbeni állandó hálózati nyomás biztosításához van szükség.
Az alkalmazástól függően vezérlő berendezésekre, szerelvény-egységekre, tartályokra vagy
további tartozékokra is szükség van a biztonságos üzemeléshez.

7.2 Olajmentes, dugattyús kompresszorok csatlakoztatása
A készülékek a terméktől függően bizonyos névleges nyomásra készültek (lásd
"4.2 Műszaki adatok").
A névleges nyomás túllépése esetén a
készülékek élettartama lecsökken.
A levegőbelépő és levegőkilépő csatlakozók a
hengerfejen találhatók. A készülék a levegőbelépő oldalon atmoszférikus levegőt szív be a szívószűrőn keresztül. A levegőkilépő oldalon a
sűrített levegő a sűrítetlevegő-vezetékben a fogyasztóhoz jut.
Levegőbelépő
A levegőbelépő nyílás a hengerfejen található. A
készülék élettartamának megőrzése érdekében
megfelelő szívószűrőt kell szerelni a levegőbelépőre.
ii A 1035100200 és 1035100300 sorozatú
kompresszorokat a megfelelő szívószűrővel
szállítjuk.
ii A 1035100100 sorozatú kompresszort központi szívószűrővel kell üzemeltetni (csatlakozó: G 3/8"-os belső menet).
Levegőkilépő
A lebegőkilépő nyílás a hengerfejek közötti
T-idomon található.
ii Csatlakoztassa a nyomótömlőt a M16 x 1,5ös külső menetre.
A készülék üzemeltetése egy berendezésben
Ha a készüléket berendezésbe építik be, akkor
nem szabad túllépni a biztonsági nyomást (lásd
"4 Műszaki adatok"). A biztonsági nyomást biztonsági berendezéssel (pl. biztonsági szeleppel,
mágnesszeleppel stb.) kell lebiztosítani a nem
megengedett túlnyomás ellen.
Az üzemi vagy munkanyomásnak nem szabad
túllépnie a készülék névleges nyomását. A nyomásszabályozáshoz való tartozékokra pl.
14
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8

Karbantartás

8.1 Karbantartási terv
VIGYÁZAT
A forró felületek égési sérülést okozhatnak
Üzem közben a készülék felületei forrók
ii A kezelési vagy karbantartási munkák előtt hagyja lehűlni a készüléket.

HU

A készüléken végzett munkák előtt vagy veszélyek esetén feszültségmentesítse a készüléket
(pl. húzza ki a hálózati dugaszt) és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
Karbantartási intervallum

Karbantartási munkák

Havonta

ii Meg kell tisztítani a készülék felületeit egy, bolyhosodásmentes ruhadarabbal. A forgattyúsház és a hengerfej szellőzőnyílásait por- és szennyeződésmentesen kell tartani.
ii Cserélje ki a szívószűrőt - nagy porkoncentráció esetén félévente.
ii Cserélje ki a rezgéscsillapítókat.

Évente
4 évente

1035100020L17 1607V003
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8.2 A szívószűrő kicserélése
ii Vegye ki a szívószűrőt.
ii Helyezze be az új szívószűrőt.

HU

8.3 A rezgéscsillapítók kicserélése
Rögzítés a kompresszor motorjának lábára:
–– Szerelje fel a rezgéscsillapítókat (2) a recézett
alátéttel (3) és a hatlapú anyával (4) a szerelési
áttekintés alapján a motor lábára (10).
FIGYELEM
A rezgéscsillapítók elfordulása fokozott kopáshoz vezet
A rezgéscsillapítók élettartama lecsökken.
ii A csavarok meghúzásakor ügyeljen
arra, hogy a rezgéscsillapítók gumija ne
forduljon el.

4
3

10

2

1
3

16

4
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9

Tippek a felhasználó és a technikus számára
A szokásos karbantartáson túlmenő javítási munkákat csak képzett szakember vagy ügyfélszolgálatunk végezheti el.

HU

A készüléken végzett munkák előtt vagy veszélyek esetén feszültségmentesítse a készüléket
(pl. húzza ki a hálózati dugaszt) és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
Hiba

Lehetséges ok

Helyreállítás

A készülék nem indul el

Nincs hálózati feszültség

ii Értesítse a villanyszerelőt. Ellenőrizze a hálózati biztosítót, adott
esetben kapcsolja be ismét a
készüléket.

Alacsony feszültség vagy túlfeszültség

ii Értesítse a villanyszerelőt. Mérje
meg a hálózati feszültséget.

Hibás a motor

ii Cserélje ki a készüléket.

Eltömődött a szívószűrő

ii Helyezze be az új szívószűrőt.

Szivárognak a vezetékek, tömlők
vagy csatlakozók

ii Értesítse a technikust. Ellenőrizze / cserélje ki a vezetékeket,
tömlőket vagy csatlakozókat.

Elszennyeződött a szívószűrő

ii A szívószűrőt legalább évente
egyszer ki kell cserélni.

Csapágysérülések

ii Értesítse a technikust.

A rezgések átjutnak a házra

ii Használjon megfelelő rezgéscsillapítókat.

Hibás rezgéscsillapító

ii Szereljen fel új rezgéscsillapítót.

Csökken a szállítási teljesítmény

Túl hangos a készülék

1035100020L17 1607V003
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Szerviz
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 20
Telefax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Alkatrészrendelés
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
Telefax 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Alkatrészrendeléshez a következő adatokra van
szükség:
–– típusmegnevezés és cikkszám
–– rendelési szám a pótalkatrészlista szerint
–– kívánt darabszám
–– pontos szállítási cím
–– szállítási adatok
Javítások / visszaszállítás
A készüléket nyomásmentes állapotban kell
szállítani! A készülékek visszaszállítása esetén
lehetőleg az eredeti csomagolást kell használni.
A készülékeket mindig műanyag zsákba kell becsomagolni. Újrahasznosítható töltőanyagot kell
használni.
Visszaszállítási cím
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-DeutschlandA Dürr Technik cég címei világszerte
www.duerr-technik.com

18
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