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Despre acest document

Aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare constituie o parte integrantă a dispozitivului. Acestea
corespund configuraţiei dispozitivului şi celor
mai recente progrese tehnice de la momentul introducerii pe piaţă.
Dürr Technik nu îşi asumă nicio răspundere pentru operarea şi funcţionarea dispozitivului în condiţii de siguranţă, în cazul în care indicaţiile şi notele din aceste
instrucţiuni de montaj şi utilizare nu sunt
respectate.
Traducerea a fost realizată în mod coerent şi cu
bună credinţă. Relevantă este însă versiunea
originală în limba germană. Dürr Technik nu îşi
asumă răspunderea pentru erorile de traducere.

1.1 Avertismente şi simboluri
Avertismente
Avertismentele din acest documente atrag atenţia asupra pericolelor de vătămări corporale şi
prejudicii materiale.
Acestea sunt marcate cu următoarele simboluri
de avertizare:
Simbol general de avertizare
Avertizare tensiune electrică periculoasă

–– PERICOL
Pericol iminent de răniri grave sau deces
–– AVERTIZARE
Posibil pericol de răniri grave sau deces
–– PRECAUŢIE
Pericol de răniri uşoare
–– ATENŢIE
Pericol de daune materiale extinse
Alte simboluri
Aceste simboluri sunt utilizate în document, precum şi pe dispozitiv sau în interiorul acestuia:
Notă, de ex. indicaţii speciale referitoare
la utilizarea economică a dispozitivului.
Marcaj CE
Număr de serie
Număr de comandă
Respectaţi documentele însoţitoare.
Data fabricaţiei

Avertizare temperaturi ridicate

Eliminarea deşeurilor conform legislaţiei
federale, statale şi locale în vigoare.

Avertizare pornire independentă a dispozitivului

Scoateţi dispozitivul de sub tensiune
(de ex. scoateţi din priză ştecherul de reţea).

Avertismentele sunt structurate după cum urmează:
CUVÂNT DE AVERTIZARE
Descrierea tipului şi sursei pericolului
Aici sunt menţionate posibilele consecinţe ale nerespectării avertismentului
ii Respectaţi aceste măsuri pentru a
evita pericolele.
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Există patru trepte de pericol descrise prin
următoarele cuvinte de avertizare:

1.2 Notă privind drepturile de autor
Toate schemele de conexiuni, procedurile, numele, programele de software şi dispozitivele
menţionate sunt protejate de drepturi de autor.
Reproducerea instrucţiunilor de montaj şi utilizare, inclusiv în extras, este permisă doar cu aprobarea scrisă din partea Dürr Technik.
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Siguranţă

Dürr Technik a creat şi a construit dispozitivul
astfel încât riscurile să fie excluse într-o măsură
cât mai mare, în condiţiile unei utilizări conforme.
Totuşi, pot exista riscuri reziduale. De aceea,
respectaţi notele de mai jos.

2.1 Utilizare conformă
Compresoare cu piston fără ulei KK
Dispozitivul este conceput pentru comprimarea
aerului atmosferic. Acesta produce aer fără ulei
pentru diferite domenii de utilizare. Dispozitivul
este conceput pentru montare în instalaţii şi maşini. Dispozitivul este conceput pentru utilizare în
spaţii uscate şi aerisite. Nu este permisă utilizarea dispozitivului în medii umede sau ude. La
utilizarea în spaţiile exterioare, dispozitivul trebuie protejat cu ajutorul unei carcase (de ex. cofraj
metalic) împotriva deteriorărilor mecanice, a
umidităţii şi a murdăriei excesive. Acesta poate fi
pus în funcţiune doar după ce producătorul instalaţiei în care este montat s-a asigurat că toate cerinţele, care garantează o operare sigură,
sunt îndeplinite.
Este interzisă utilizarea în apropierea gazelor
sau lichidelor inflamabile.

2.2 Utilizarea neconformă
Oricare utilizare diferită sau care nu respectă
domeniul de utilizare se consideră a fi neconformă. Producătorul nu îşi asumă răspunderea
pentru daunele rezultate din utilizarea neconformă. Utilizatorul este cel care îşi asumă riscul
unei astfel de utilizări.
AVERTIZARE
Pot apărea vătămări corporale şi daune materiale grave ca urmare a utilizării neconforme
ii Nu este permisă transportarea de
amestecuri explozive în afara limitelor
utilizării conforme.

ii Respectaţi instrucţiunile de montaj şi utilizare.
ii Instrucţiunile de montare şi utilizare ale dispozitivului trebuie să fie puse în permanenţă la
dispoziţia utilizatorului.

2.4 Personalul specializat
Operarea
Persoanele care operează dispozitivul trebuie să
asigure o manevrare sigură şi corectă a acestuia, pe baza instruirii şi cunoştinţelor lor.
ii A se instrui fiecare utilizator al dispozitivului cu
privire la manevrarea acestuia.
Montaj şi reparaţie
ii Montajul, resetările, modificările, extensiile şi
reparaţiile se efectuează de către Dürr Technik
sau de către personalul autorizat şi calificat de
către Dürr Technik. Personalul calificat este
instruit de Dürr Technik, este familiarizat cu
tehnologia dispozitivului şi cunoaşte pericolele
pe care le implică acesta.

2.5 Protecţie împotriva curentului
electric
ii La efectuarea unor lucrări asupra dispozitivului, respectaţi prevederile de siguranţă corespunzătoare privind electricitatea.
ii Înlocuiţi imediat cablurile şi conectoarele deteriorate.

2.6 Utilizaţi doar piese originale
ii Utilizaţi doar accesoriile şi accesoriile speciale
recomandate sau aprobate de Dürr Technik.
ii Utilizaţi doar consumabile şi piese de schimb
originale.
Dürr Technik nu îşi asumă nicio răspundere pentru prejudiciile survenite ca urmare a utilizării unor accesorii şi accesorii
speciale sau a unor consumabile şi piese
de schimb care nu sunt originale.

2.3 Indicaţii generale privind siguranţa
ii La operarea dispozitivului, respectaţi directivele, legile, reglementările şi prevederile aflate în
vigoare la locul utilizării.
ii Înainte de fiecare utilizare, verificaţi funcţionalitatea şi starea dispozitivului.
ii Nu efectuaţi lucrări de reconstrucţie sau modificare asupra dispozitivului.
1035100020L52 1607V003
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2.7 Transport şi depozitare

2.8 Depozitarea deşeurilor

Dispozitivul este expediat într-o cutie de carton
cu ambalaj din polistiren. Acest ambalaj oferă o
protecţie optimă a dispozitivului în timpul transportului. Utilizaţi întotdeauna, în funcţie de posibilităţi, ambalajul original pentru transportul sau
depozitarea dispozitivului.
–– Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.

Dispozitiv

ATENȚIE
Deteriorări ale dispozitivului în urma
unui transport/unei depozitări neconforme
Depozitarea şi transportul neconform pot
cauza deteriorări ale dispozitivului.
ii Protejaţi dispozitivul împotriva umidităţii
în timpul transportului.
ii Transportaţi dispozitivul cu motorul în
jos.
ii Transportaţi dispozitivul folosind doar
mânerele prevăzute pentru acest lucru.
ii Nu transportaţi dispozitivul ţinându-l de
filtrul de admisie.

Eliminarea deşeurilor conform legislaţiei
federale, statale şi locale în vigoare.
Ambalaj
Eliminaţi materialul de ambalare în mod
ecologic.
–– Respectaţi măsurile actuale de eliminare a
deşeurilor.
–– Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.

Depozitarea dispozitivului în ambalajul original
este permisă
–– în spaţii calde, uscate şi lipsite de praf.
–– protejat de murdărie.
În funcţie de posibilităţi, păstraţi materialul de ambalare.
Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
Temperatura
°C
-25 până la +55
Umiditatea relativă
a aerului
%
10 până la 90
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile inscripţionate
pe căptuşeala ambalajului.
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Prezentare generală

3.1 Pachetul de livrare
Pachetul de livrare conţine următoarele articole
(posibile variaţii pe baza reglementărilor specifice ţării şi de import):

RO

Marathon 1035100100
Numele produsului�����������Numărul articolului
Agregat compresor������������������������1035100100
Instrucţiuni de montaj
şi utilizare�������������������������������� 1035100020Lxx
Setul amortizor de vibraţii nu este inclus în pachetul de livrare şi trebuie comandat separat
Set amortizor de vibraţii ����������������8010100018
Utilizarea unui filtru de admisie este obligatorie şi trebuie asigurată de către client.
Marathon 1035100200
Numele produsului�����������Numărul articolului
Agregat compresor ����������������������1035100200
Filtru de admisie��������������������� 4 x 9000-416-50
Instrucţiuni de montaj
şi utilizare�������������������������������� 1035100020Lxx
Setul amortizor de vibraţii nu este inclus în pachetul de livrare şi trebuie comandat separat
Set amortizor de vibraţii ����������������8010100018
Marathon 1035100300
Numele produsului�����������Numărul articolului
Agregat compresor������������������������1035100300
Filtru de admisie��������������������� 4 x 9000-416-50
Instrucţiuni de montaj
şi utilizare�������������������������������� 1035100020Lxx
Setul amortizor de vibraţii nu este inclus în pachetul de livrare şi trebuie comandat separat
Set amortizor de vibraţii ����������������8010100018
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3.2 Consumabile şi piese de schimb
Consumabile
Următoarele piese consumabile trebuie înlocuite la intervale regulate (vezi Întreţinere):
Consumabilă

RO

Nr. articol

1035100100

1035100200

1035100300

Filtru de admisie (4 bucăţi)

9000-416-50 (1 bucată)
Trebuie comandate 4 bucăţi!

--

l

l

Set amortizor de vibraţii

8010100018

l

l

l

Piese de schimb
ATENȚIE
Deteriorări ale dispozitivului în urma montajului neconform
Înlocuirea acestor piese de schimb necesită cunoştinţe speciale. Montajul neconform conduce
la defectarea dispozitivului.
ii Reparaţiile trebuie să fie realizate exclusiv de către Dürr Technik.
Seturi piese de schimb

Nr. poz.
a se vedea desenul de mai jos

Piston şi volant

10, 110, 120, 130 0735100006 (1 Set ET)
Trebuie comandate 2 seturi ET!

Set garnituri

140, 150, 160,
170, 180

6

1035100100
1035100200
1035100300

5150-981-00 (1 bucată)
Trebuie comandate 4 bucăţi!

1035100020L52 1607V003

180

150
160

140

Descrierea produsului

1035100020L52 1607V003

120 130
100 110 120

10

10

170

RO

7

Descrierea produsului

4

Date tehnice

4.1 Desen schematic

RO

247,5

x

247,5

40

h

l

Ø 40

M8x15
y
b

Filet exterior pentru racordul pentru aer comprimat M 16 x 1,5
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4.2 Date tehnice
Date electrice
Tip
Nr. articol

B-304 ZF

B-304 HP

B-304   

1035100100

1035100200

1035100300

Frecvenţă de reţea

Hz

50

50

50

Tensiune nominală

V AC

3~ 400

3~ 400

3~ 400

Putere nominală

P1 (W)

2200

2200

2200

Curent nominal

A

4,0

4,0

4,0

Turaţie

min

1450

1450

1450

Tip de protecţie (Motor)

IP

54

54

54

Comutator de temperatură (Motor)

PTC

-1

da

da

da

Reglarea comutatorului de protecţie pentru motor (Motor)

nu

nu

nu

Adecvat pentru invertor

da

da

da

Conectare la reţea

Prysmian H07RN-F 4G1,0; 4 x 1,0 mm²;
lungime totală: 890 mm; lungimea de la
îmbinarea cutiei de borne: cca. 770 mm

RO

Date tehnice generale
Cantitatea furnizată pe 0 bar

l/min

290

290

290

Cantitatea furnizată pe5 bari

l/min

248

248

248

Presiune nominală

bar

10

10

10

Presiune de siguranţă PS

bar

12

12

12

Nivel de presiune sonoră

dB(A)

77-79

77-79

77-79

Greutate

kg

47

47

47

Dimensiuni (L x l x î)

mm

620 x 351 x
278

620 x 351 x
284

620 x 351 x
284

125 ; 140

125 ; 140

125 ; 140

-

nu conţine
niciun filtru
de admisie.
Dispozitivul
trebuie conectat la un
filtru central.

Carter compactat şi
strat protector împotriva coroziunii

-

°C

+5 până la +40

Dimensiuni x; y
Note

Condiţiile de mediu la operare
Temperatura

1035100020L52 1607V003
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4.3 Declaraţie de conformitate pentru echipamentele tehnice conform
Directivei 2006 / 42 /CE

RO

Prin prezenta, declarăm că dispozitivul menţionat mai jos corespunde tuturor dispoziţiilor relevante ale
Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.
Dispozitivul menţionat mai jos este în conformitate cu următoarele directive:
–– Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
–– Directiva RoHS 2011/65/UE
Numele producătorului:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adresa producătorului:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Număr de referinţă:

Marathon

Denumire articol:

Compresor

începând de la numărul de serie:

H400000

Declarăm prin prezenta că punerea în funcţiune a dispozitivului se poate face doar după ce s-a constatat că maşina în care acesta trebuie montat corespunde prevederilor Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.
Au fost aplicate următoarele norme armonizate şi alte norme:
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, 20.04.2016
Andreas Ripsam

Dovada aplicării semnăturilor se află la

sediul administrativ al companiei Dürr Technik

Documentul original se află la compania Dürr Technik

10
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Condiţii

5.1 Amplasare
Spaţiul de amplasare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

50

–– trebuie să fie uscat, bine aerisit (nu sunt permise spaţiile alocate, ca de ex. spaţiile calde
sau umede)
–– La utilizarea în spaţiile exterioare, dispozitivul
trebuie protejat împotriva umidităţii, murdăriei
şi a deteriorărilor mecanice cu ajutorul unei
carcase (de ex. cofraj metalic).
–– Dispozitivul se amplasează pe o suprafaţă
curată, plană şi suficient de stabilă (a se avea
în vedere greutatea dispozitivului).
–– Plăcuţa cu caracteristici a dispozitivului trebuie
să fie uşor lizibilă (inclusiv atunci când dispozitivul este montat).
–– Dispozitivul trebuie să fie uşor accesibil pentru
operare şi întreţinere.
–– Păstraţi o distanţă suficientă (a se vedea
desenul).

50

50

Marathon 1035100100 (nu este inclus
niciun filtru de admisie):
Aerul de admisie trebuie filtrat. Dispozitivul trebuie să fie conectat la un filtru central adecvat.
ATENȚIE
Pericol de supraîncălzire ca urmare a
ventilării insuficiente
Dispozitivul generează căldură. Sunt posibile pagube cauzate de căldură şi/sau
scurtarea duratei de viaţă a dispozitivului.
ii Nu acoperiţi dispozitivul.
ii Aerul trebuie să poată circula neperturbat.
ii Orificiile de aerisire şi dezaerare trebuie
să fie suficient de mari.
ii În cazul dispozitivelor montate, în unele
cazuri nefavorabile poate fi necesară o
ventilaţie externă.

5.2 Amortizarea vibraţiilor
Dispozitivele generează vibraţii. Pentru amortizarea acestor vibraţii trebuie utilizate amortizoare
de vibraţii adecvate.
PRECAUȚIE
Conexiunile rigide pot afecta dispozitivele sau instalaţia în care acestea sunt
montate.
ii Nu utilizaţi interconexiuni rigide între
dispozitive şi instalaţie.

5.3 Poziţia de montare şi fixarea
Pe cât posibil, montaţi dispozitivele orizontal.
Pentru alte poziţii de montare discutaţi în prealabil cu compania Dürr Technik.

5.4 Amortizorul de zgomot
50

50

Atât la ştuţul de admisie, cât şi la cel de evacuare a aerului, se emit zgomote puternice la funcţionarea compresiei. Prin urmare, este necesară
utilizarea unui amortizor de zgomot. Filtrele de
admisie şi de evacuare a aerului (amortizoare de
zgomot) se găsesc în lista noastră de piese de
schimb.
Filtrele de aer au în acelaşi timp rol de
amortizoare de zgomot.

1035100020L52 1607V003
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Instalaţia electrică

6.1 Conexiune electrică fără ştecher de reţea
PERICOL
Conectarea la alimentarea cu tensiune se face doar de către personalul
calificat.

RO

ii Respectaţi prevederile companiilor locale furnizoare de energie electrică.
ii Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare
cu un conductor de protecţie instalat corect.
(Excepţie: dispozitivele cu motoare de curent
continuu cu magneţi permanenţi.)
ii Înainte de punerea în funcţiune, comparaţi
tensiunea de reţea cu datele referitoare la tensiune menţionate pe plăcuţa cu caracteristici.
Aveţi grijă ca circuitul electric din incintă să fie
protejat corespunzător.
Dacă dispozitivul este prevăzut cu o conexiune
fixă la alimentarea cu tensiune, în vecinătatea
acestuia trebuie să fie prevăzut un dispozitiv de
separare cu orificii de contact de minimum 3
mm (de ex. un întrerupător). Dispozitivul de separare trebuie să corespundă normativului EN
60204-1:2010-05, 5.3.
Conexiunea electrică se poate vedea în planurile
de conexiuni, în marcaje sau în schema de conexiuni din cutia de borne.

6.2 Tip de protecţie IP
Noţiunea de „tip de protecţie IP” (International Protection) este definită în IEC/EN
60529 „Tipuri de protecţie prin carcasă
(IP-Code).
PERICOL
Respectaţi tipul de protecţie IP a dispozitivului privind atingerea, corpurile
străine şi umiditatea
Nerespectarea poate duce la electrocutare, vătămări corporale sau prejudicii materiale.
ii Dispozitivele se montează sau se utilizează doar conform tipului lor de protecţie.

6.3 Protejarea circuitului electric de
alimentare
PERICOL
Protejarea insuficientă a dispozitivelor
Protejarea insuficientă a dispozitivelor
poate duce la incendii, electrocutare, vătămări corporale sau prejudicii materiale!
ii Protejaţi circuitele de alimentare în
funcţie de curentul nominal al motoarelor electrice.
ii Instalarea unei protecţii la supracurent
conform EN 60204-1:2010-05, 7.2 la
instalaţiile nesupravegheate.
Recomandăm instalarea unui comutator
pentru protecţia motorului. Cel puţin o siguranţă de linie cu curent nominal + 10%
în cazul în care nu există alte specificaţii.

6.4 Protecţia motorului - temperatura
Motoare de curent alternativ trifazate
Electromotorul se poate supraîncălzi!
Conexiunea electrică se realizează conform
schemelor de conexiuni"6.5 Scheme de conexiuni".
După răcire, dispozitivele cu comutator
de temperatură repornesc automat.

PERICOL
Comutatorul de temperatură poate
fi avariat ca urmare a unui blocaj al
motorului sau a unui scurtcircuit în bobina motorului
Protejarea insuficientă a electromotoarelor poate duce la incendii, electrocutare,
vătămări corporale sau prejudicii materiale!
ii Instalarea unui comutator de supracurent.

Operatorul este responsabil ca dispozitivele să
fie montate sau utilizate doar în funcţie de tipul
lor de protecţie.

12
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PERICOL
Protecţie insuficientă a electromotoarelor la instalaţiile nesupravegheate
Protejarea insuficientă a electromotoarelor poate duce la incendii, electrocutare,
vătămări corporale sau prejudicii materiale!
ii Instalarea unui comutator de supracurent.
ii Comutatorul de temperatură trebuie
conectat la un releu adecvat.

Curent alternativ trifazic / conexiune stea
Imaginile sunt prezentate schematic.

W1

RO

W2
U2

V2

6.5 Scheme de conexiuni
Curent alternativ trifazic / conexiune triunghi
Imaginile sunt prezentate schematic.

V1

U1

U2

V2

W1

V2

W2

PE
U1
L1

W2

V1

U1

V1
L2

W1
L3

Imagine 2: Curent alternativ trifazic / conexiune stea

U2

W2

U2

V2

PE
U1
L1

V1
L2

W1
L3

Imagine 1: Curent alternativ trifazic / conexiune triunghi
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7

Punerea în funcţiune

7.1 Înlăturarea siguranţei de transport
RO

Pentru un transport sigur, dispozitivul este asigurat cu materiale de ambalare.
ii Îndepărtaţi materialul de ambalare.
ii Dezlipiţi foliile de protecţie.
ii Verificaţi ca dispozitivul să nu prezinte deteriorări survenite la transport.

7.2 Conectaţi compresorul cu piston fără ulei
În funcţie de produs, dispozitivele sunt
concepute pentru o anumită presiune nominală (vezi "4.2 Date tehnice").
La depăşirea presiunii nominale, durata
de viaţă a dispozitivelor scade.

Operarea dispozitivului într-o instalaţie
Dacă dispozitivul este montat într-o instalaţie,
presiunea de siguranţă (vezi "4 Date tehnice") nu
trebuie depăşită. Presiunea de siguranţă trebuie
asigurată împotriva suprapresiunii neadmise cu
ajutorul unui dispozitiv de siguranţă (de ex. supapă de siguranţă, supapă magnetică etc).
Presiunea de operare sau de lucru nu trebuie să
depăşească presiunea nominală a dispozitivului.
Sunt necesare accesorii pentru reglarea presiunii, de ex. un comutator de presiune şi un reductor de presiune, pentru a se garanta o presiune constantă de reţea în timpul funcţionării.
În funcţie de utilizare, sunt necesare dispozitive
de control, unităţi de armătură, recipiente sau
alte accesorii pentru o funcţionare sigură.

Racordurile pentru admisia şi evacuarea aerului
se află pe chiulasă. Pe partea de admisie, aerul
atmosferic intră prin filtrul de admisie. Pe partea
de evacuare, aerul comprimat este dirijat spre
consumator prin conducta de aer comprimat.
Admisia aerului
Orificiul de admisie a aerului se află pe chiulasă.
Pentru menţinerea duratei de viaţă a dispozitivului, pe orificiul de admisie trebuie montat un filtru
de admisie adecvat.
ii Compresoarele 1035100200 şi 1035100300
se livrează cu filtre de admisie corespunzătoare.
ii Compresorul 1035100100 trebuie folosit cu
un filtru de admisie central (racord: filet interior
G 3/8").
Evacuarea aerului
Orificiul pentru evacuarea aerului se află pe conectorul T între capetele cilindrilor.
ii Conectaţi furtunul de presiune la filetul exterior
M16 x 1,5.

14
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8

Întreţinerea

8.1 Plan de întreţinere
PRECAUȚIE
Arsuri ca urmare a contactului cu suprafeţele fierbinţi
În timpul funcţionării, dispozitivul are suprafeţe fierbinţi
ii Înaintea oricăror lucrări de operare sau întreţinere, lăsaţi dispozitivul să se răcească.

RO

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii.
Intervale de întreţinere

Lucrări de întreţinere

Lunar

ii Curăţaţi suprafaţa dispozitivului cu o lavetă care nu lasă fibre. Nu permiteţi ca praful şi impurităţile să se acumuleze în orificiile de ventilaţie ale
carterului şi ale chiulasei.
ii Schimbaţi filtrul de admisie - la o jumătate de an, în cazul în care concentraţia de praf este ridicată.
ii Schimbaţi amortizorul de vibraţii.

Anual
La fiecare 4 ani

1035100020L52 1607V003
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8.2 Schimbaţi filtrul de admisie
ii Îndepărtaţi filtrul de admisie.
ii Instalaţi un nou filtru de admisie.

RO

8.3 Schimbarea amortizorului de vibraţii
Fixarea la baza motorului compresorului:
–– Montaţi amortizorul de vibraţii (2) cu rondela
de blocare (3) şi piuliţa hexagonală (4) la baza
motorului (10), conform prezentării generale a
montajului.
ATENȚIE
Răsucirea amortizorului de vibraţii
conduce la uzarea crescută a acestuia
Durata de viaţă a amortizorului de vibraţii
va fi redusă.
ii La strângerea şuruburilor, asiguraţi-vă
că cauciucul amortizorului de vibraţii nu
este răsucit.

4
3

10

2

1
3
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Identificarea defectelor
9

Recomandări pentru utilizatori şi tehnicieni
Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate
doar de personalul calificat sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.

RO

Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii.
Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Dispozitivul nu porneşte

Nu există tensiune de reţea

ii Informaţi electricianul. Verificaţi
siguranţa de reţea, eventual
porniţi din nou dispozitivul.

Subtensiune sau supratensiune

ii Informaţi electricianul. Măsuraţi
tensiunea de reţea.

Motor defect

ii Schimbaţi dispozitivul.

Filtrul de admisie înfundat

ii Instalaţi un nou filtru de admisie.

Capacitatea de pompare
scade

Dispozitivul produce prea
mult zgomot

1035100020L52 1607V003

Conductele, furtunurile sau racor- ii Informaţi personalul tehnic.
durile neetanşe
Verificaţi / înlocuiţi conductele,
furtunurile sau racordurile.
Filtrul de admisie murdar

ii Schimbaţi filtrul de admisie cel
puţin 1 dată pe an.

Deteriorări în urma depozitării

ii Informaţi personalul tehnic.

Vibraţiile sunt transmise în carcasă

ii Utilizaţi amortizoare de vibraţii
adecvate.

Amortizor de vibraţii defect

ii Montaţi un nou amortizor de
vibraţii.
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Adrese

RO

Service
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
Comandă piese de schimb
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
Telefax 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Pentru a comanda piese de schimb sunt necesare următoarele date:
–– denumirea tipului şi numărul articolului
–– numărul de comandă conform listei pieselor
de schimb
–– numărul de bucăţi dorit
–– adresa exactă de expediere
–– date de expediere
Reparaţii / returnări
Dispozitivul se transportădepresurizat! În cazul
returnării dispozitivelor, utilizaţi pe cât mai mult
posibil ambalajul original. Ambalaţi întotdeauna
dispozitivele într-un sac din plastic. Utilizaţi material de umplere reciclabil.
Adresa de returnare
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania
Adrese Dürr Technik la nivel mondial
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

