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Tästä dokumentista

Nämä asennus- ja käyttöohjeet kuuluvat osana
laitteeseen. Opas vastaa laitteen mallia sekä
tekniikan kehitystasoa sillä hetkellä, jolloin laite
on saatettu ensimmäistä kertaa markkinoille.
Dürr Technik ei takaa tämän laitteen käyttöturvallisuutta eikä virheetöntä toimintaa
siinä tapauksessa, että tätä asennus- ja
käyttöohjetta ei noudateta. Tämä koskee
myös tällaisessa tilanteessa aiheutuvia
vahinkoja.
Käännös on laadittu parhaan tietämyksen mukaan. Oppaan saksankielinen alkuperäisversio
on aina ensisijainen oppaan käännöksiin verrattuna. Dürr Technik ei vastaa käännösvirheistä.

1.1 Varoitukset ja symbolit
Varoitukset
Tässä dokumentissa olevat varoitukset viittaavat
henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaaraan.
Ne on merkitty seuraavilla varoitusmerkeillä:
Yleinen varoitusmerkki
Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä
Varoitus laitteen käynnistymisestä itsestään
Varoitukset on muodostettu seuraavasti:
HUOMIOSANA
Vaaran tyypin ja lähteen kuvaus
Varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset
ii Vältä vaara ottamalla nämä toimenpiteet huomioon.

Huomiosanalla erotetaan varoituksissa neljä
vaaranastetta:
–– VAARA
Välitön vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaara
–– VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vakavia vammoja tai kuolema
–– VARO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata lieviä
vammoja
–– HUOMIO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata suurta
aineellista vahinkoa
Muut symbolit
Näitä merkkejä käytetään asiakirjassa ja laitteen
päälle tai sisälle kiinnitettynä:
Ohje, erityisiä tietoja esim. laitteen taloudellisesta käytöstä.
CE-merkintä
Ennen laitetta koskevien huoltotöiden
aloittamista tai vaaratilanteessa: tee laite
jännitteettömäksi (esim. irrottamalla verkkopistoke) ja huolehdi siitä, että jännitettä
ei voi kytkeä uudelleen.
Ota huomioon laitteen mukana toimitetut
oheisasiakirjat.
Hävitä laite kansallisten ja paikallisten
säädösten mukaisesti.
Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti.

1.2 Muistutus tekijänoikeuksista
Kaikki mainitut kytkennät, menetelmät, nimet,
ohjelmistot ja laitteet on suojattu tekijänoikeudella.
Asennus- ja käyttöohjeen osittainenkin jälkipainos on sallittua ainoastaan Dürr Technikin kirjallisella luvalla.
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Turvallisuus

Dürr Technik on kehittänyt ja suunnitellut laitteen
siten, että laitteen käytön yhteydessä ei yleensä
esiinny riskejä, mikäli laitetta käytetään sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Vaaratilanteita voi
tästä huolimatta syntyä. Noudata tämän vuoksi
seuraavia ohjeita.

2.1 Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu normaalipaineisen ilman tiivistämiseen. Laite on suunniteltu käytettäväksi
kuivissa, tuuletetuissa tiloissa. Laitetta ei saa
käyttää kosteassa tai märässä ympäristössä.
Käyttö kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä on kielletty. Liikuteltavia laitteita saa käyttää vain pystyasennossa.

2.2 Määräysten vastainen käyttö
Määräystenvastaista on laitteen käyttäminen johonkin muuhun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa tällaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Vastuu on silloin kokonaan käyttäjällä.
VAROITUS
Käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä aiheutuvat vakavat henkilöja esinevahingot
ii Laitteen avulla ei saa siirtää räjähtäviä
seoksia muutoin kuin laitteelle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

2.3 Yleisiä turvallisuusohjeita
ii Noudata laitteen käytössä käyttöpaikalla voimassa olevia direktiivejä, lakeja, säädöksiä ja
määräyksiä.
ii Tarkasta aina ennen käyttöä laitteen toiminta
ja kunto.
ii Laitteeseen ei saa tehdä lisäyksiä eikä muutoksia.
ii Ota huomioon asennus- ja käyttöohjeet.
ii Pidä asennus- ja käyttöohjeet laitteen lähellä
käyttäjän aina saatavilla.

Asennus ja käyttöönotto
ii Asennustyöt, uuden laitteen säätäminen samoin kuin muutos-, laajennus- ja korjaustyöt
ovat työtehtäviä, joihin saa ryhtyä ainoastaan
Dürr Technikin henkilöstö tai Dürr Technikin
valtuuttama ja pätevä henkilöstö. Pätevään
henkilöstöön katsotaan kuuluvan sellaisten
henkilöiden, jotka ovat saaneet Dürr Technikin
järjestämän koulutuksen, jotka ovat perehtyneet laitteeseen liittyvään tekniikkaan ja jotka
myös tuntevat laitteeseen liittyvät vaarat.

2.5 Suojautuminen sähkövirralta
ii Noudata laitteella työskennellessäsi kyseeseen
tulevia sähköalan turvallisuusmääräyksiä.
ii Vaurioituneet johdot ja pistokytkimet on vaihdettava välittömästi.

2.6 Vain alkuperäisosien käyttäminen
ii Käytä vain Dürr Technikin nimeämiä tai hyväksymiä varusteita.
ii Käytä vain alkuperäiskulutusosia ja -varaosia.
Dürr Technik ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat muiden kuin laitteeseen hyväksyttyjen varusteiden ja muiden kuin valmistajan alkuperäisten kulutus- tai varaosien käytöstä.

2.7 Kuljetus ja varastointi
Alkuperäinen pakkaus antaa parhaan suojan
laitteelle kuljetuksen aikana.
Dürr Technik ei vastaa kuljetuksen aikana
tapahtuneista vahingoista, mikäli laitteen
pakkaus on ollut puutteellinen. Tämä koskee myös takuuajan sisällä syntyneitä vahinkoja.
–– Kuljeta laitetta vain alkuperäispakkauksessa.
–– Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta.

2.4 Ammattihenkilökunta
Käyttö
Henkilöiden, jotka käyttävät laitetta, on koulutuksensa ja tietojensa perusteella taattava laitteen turvallinen ja asiantunteva käsittely.
ii Jokaiselle käyttäjälle on opastettava laitteen
käsittely tai hänelle on hankittava siihen tarvittava koulutus.
4
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VAROITUS
Painesäiliön ja paineletkujen räjähtäminen
ii Varastoi ja kuljeta painesäiliö ja paineletkut tyhjennettynä ilmasta.
ii Suojaa laite kuljetuksen aikana esiintyvältä kosteudelta.
ii Kuljeta laite pystysuorassa.
ii Kuljeta laitetta vain tarkoitukseen varatuista kantokahvoista.
ii Älä nosta laitetta imusuodattimen
kohdalta.

FI

Voit varastoida alkuperäispakatun laitteen
–– lämpimissä, kuivissa ja pölyttömissä tiloissa.
–– lialta suojattuna.
Säilytä pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan.
Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana
Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana
Lämpötila
°C
-25 ... +55
Suht. ilmankosteus
%
10% ... 90%
Noudata tämän osalta pakkauspehmusteen
merkintöjä.

2.8 Hävittäminen
Laite
Hävitä laite kansallisten ja paikallisten
säädösten mukaisesti.
Pakkaus
Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti.
–– Noudata voimassa olevia jätteenkäsittelyohjeita.
–– Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta.
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Yleiskuva

3.1 Joustava moduulijärjestelmä
FI

Kompressoriasemat voidaan koota yksilöllisesti erilaisista komponenteista kulloistenkin vaatimusten
mukaisesti.
Valittavissa ovat seuraavat komponentit:
–– Öljyttömät kompressoriaggregaatit, joiden tuotto on 25 l/min:n ja 600 l/min:n välillä. Aggregaatit voi
olla varustettu yksivaihemoottoreilla tai kolmivaihemoottoreilla, erikoismallit myös kestomagneeteilla
varustetuilla tasavirtamoottoreilla.
–– Erilaisia painesäiliöitä, joiden tilavuus on 3 l, 10 l, 25 l, 55 l tai 90 l.
–– Erilaisia ohjausyksiköitä, jotka on varustettu tarvittavalla varoventtiilillä, painemittarilla ja virtakaapelilla sekä (valinnaisesti) automaattisella lauhteenpoistimella tai (valinnaisesti) magneettiventtiilin avulla
toteutetulla käynnistyksen kevennystoiminnolla.
–– Varusteita kuten imusuodattimia, pikaliittimiä, paineletkuja (valinnaisesti), paineenalennusventtiilejä
(valinnaisesti) jne. monipuolisesta valikoimasta.
–– Kalvokuivauslaitteisto (valinnaisesti) erillisenä komponenttina.

6
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Tuotemerkinnässä käytettyjen merkkien selitykset

2

1

3
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T A-200 M
1 Säiliö*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Säiliöiden enimmäispaine (PS) 10 baaria (poikkeus: 25 litran säiliöllä varustettujen kompressoriasemien enimmäispaine PS = 8 baaria)
2 Kompressoriaggregaatit

A

Yksivaiheisilla vaihtosähkömoottoreilla varustetut kompressoriaggregaatit

B

Kolmivaihemoottoreilla varustetut kompressoriaggregaatit

D

Kestomagneetti-tasavirtamoottoreilla varustetut kompressoriaggregaatit

3 Lisämoduulit
K

Automaattinen lauhteenpoisto

AK

Automaattinen lauhteenpoisto + käynnistyksen kevennys

M

Kalvokuivauslaitteisto (vastaa myös moduulin AK tehtävistä)

Esimerkkikompressoriasema TA-200M käsittää seuraavat osat:
–– 25 litran säiliö (T)
–– Kompressoriaggregaatti: A-200 (varustettu yksivaiheisella vaihtosähkömoottorilla)
–– Kalvokuivauslaitteisto (M)
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Yksivaiheisella vaihtosähkömoottorilla varustetun kompressoriaseman yhdistelmämahdollisuudet

10 l

25 l

55 l

90 l

Moduuli K = autom. lauhteenpoisto

Moduuli AK = moduuli K + autom. käynnistyksen kevennys

Moduuli M = moduuli AK + kalvokuivauslaitteisto

Lisämoduulit

l

l

l

l



l

l



l

l

l

l



l

l



Aggregaatti

KK8

A-025

25

KK15

A-038

38

A-061

60



l

l

l



l

l



A-062

70

l

l

l

l



l

l



A-065

65



l

l

l



l

o

l

A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

l

l

l

l

l

l

FI
Mallisarja

KK40
KK70
Marathon

3l

A-100

105





A-200

195





l

l

l

l

l

l

A-080

90





l

l



l

l

l

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

Vakioyhdistelmä

o

sisältyy laitteeseen



ei vakiovarusteena

8

Säiliöt
Tilavuusvirta paineella 0 bar (l/
min)

Kompressoriaggregaatit
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Kolmivaihemoottorilla varustetun kompressoriaseman yhdistelmämahdollisuudet

10 l

25 l

55 l

90 l

Moduuli K = autom. lauhteenpoisto

Moduuli AK = moduuli K + autom.
käynnistyksen kevennys

Moduuli M = moduuli AK + kalvokuivauslaitteisto

38

l

l

l

l



l

l



73

l

l

l

l



l

l



65



l

l

l



l

o

l

130



l

l

l

l

l

o

l

B-100

105





l

l

l

l

l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

Aggregaatti

KK15

B-038
B-062

KK40

B-065
BG-132

Marathon

Lisämoduulit

3l

Mallisarja

KK70

Säiliöt
Tilavuusvirta paineella 0 bar (l/min)

Kompressoriaggregaatti

B-080

90





l

l



l

l

l

B-160

160





l

l

l

l

l

l

B-304

295







l

l

l

l

l

2 x B-304

590









l





l

l

Vakioyhdistelmä

o

sisältyy laitteeseen



ei vakiovarusteena
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Tuotteen kuvaus
Kestomagneetti-tasavirtamoottorilla varustetun kompressoriaseman yhdistelmämahdollisuudet

litroina

Malli

10

12 VDC

30

3

24 VDC

40

10

24 VDC
sis. häiriönpoistosuotimen

0832-22B-02

40

10

24 VDC
sis. häiriönpoistosuotimen
, autom. lauhteenpoistin

D-040

0832-22B-03

40

10

24 VDC
sis. häiriönpoistosuotimen
, autom. lauhteenpoistin ja autom. käynnistyksen kevennystoiminto

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 VDC

KK70

D-100

0652 0000

105

10

24 VDC

Aggregaatti

Tuotenro

Mallisarja
KK8
KK15

Huomautuksia kompressoriasemasta

40

FI

KK15

Säiliöt
Tilavuusvirta paineella
0 bar (l/min)

Kompressoriaggregaatti*

D-040

0832-25B-01

D-030

0590 1000

D-040

0832-22B-01

D-040

* muita kompressoriaggregaatin malleja saatavissa pyynnöstä

10
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3.2 Esimerkkejä kompressoriasemista
Kuvien numerot viittaavat varaosiin (ks. "3.4 Kulutus- ja varaosat")
12

8

FI

1
7
3
9
13
10

2

11

Kuva 1: Aseman TA-200M kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-200, varustettu 25 litran säiliöllä
(T) ja lisämoduulilla M (kalvokuivauslaitteisto)

Kuva 2: Aseman UA-025 kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-025, varustettu 3 litran säiliöllä
(U)
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Kuva 3: Aseman WA-062AK kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-062, varustettu 10 litran säiliöllä (W) ja lisämoduulilla AK (autom. lauhteenpoisto + autom. käynnistyksen kevennys)

Kuva 4: Aseman TA-100K kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-100, varustettu 25 litran säiliöllä
(T) ja lisämoduulilla K (autom. lauhteenpoisto)

12
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8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Kuva 5: Aseman WA-062 Mobil AK kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-062, varustettu 10 litran säiliöllä (W), lisämoduulilla AK (autom. lauhteenpoisto ja autom. käynnistyksen kevennys) ja kuljetuskärryllä

Kuva 6: Aseman HA-160M kokoonpano: kompressoriaggregaatti A-160, varustettu 55 litran säiliöllä (H) ja lisämoduulilla M (kalvokuivauslaitteisto) ja paineenalennusventtiilillä
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3.3 Lisätarvikkeet
Kompressoriasemien varusteet
Ilmoita varustetilausten yhteydessä aina
tyyppimerkintä (esim.: WA-038/0643
1000) ja sarjanumero.

FI

Kuvan
nro

20 - 22

Varaosat, varusteet

3.4 Kulutus- ja varaosat
Varaosat kalvokuivauslaitteistolla varustettuun kompressoriasemaan
Ilmoita varaosatilausten yhteydessä aina
tyyppimerkintä (esim.: WA-038/0835A43B-01) ja sarjanumero.
Kuvan
nro

Kompressoriaseman varaosat

1
2
3
4

Kompressori
Säiliö ilman tulppaa
Painekytkin
Käynnistyksen magneettiventtiili (ei
kuvaa)
Lauhteenpoiston magneettiventtiili
Paineletku
Imusuodatin, täydellinen
Imusuodattimen suodatinelementti
Painemittari
varoventtiili
Värähtelynvaimennin
Kondensaattori

9
10
11
12

14

Kompressoriaseman varaosat

13

Lauhteenpoistin, manuaalinen (näkyy vain osittain kuvassa)
Kevennysventtiili
Ilmanpoistoletku
Paineentasaussäiliö
(tuotenro 9000-330-09)
Pikaliitin
(tuotenro 9000-312-03)
Tiiviste
Täydellinen ohjauslaitteisto
Rele (vain tasavirta)
Virtakaapeli
Häiriönpoistosuodin, täydellinen
(vain tasavirta)
Hiiliharjat (vain tasavirta)
Sulkutulppa/ruuvitulppa (vain tasavirta)

14
15
16

Paineenalennin
Pikaliitin
(tuotenro 9000-312-03)
Letkuliitin, avainväli 10
(tuotenro 9000-312-06)
Letkuliitin, avainväli 6
(tuotenro 9000-311-46)
Käyttötuntilaskuri
Kiinnitin*
(tuotenro 0835-999-00)
Kuljetuskärry, täydellinen
(tuotenro 0643 0100)1)

*Kiinnitin malleihin WA-025 ... WA-062
1)
saatavissa valinnaisena varusteena malleihin
WA -038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA-062
Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132 Mobil K

5
7
8

Kuvan
nro

Varaosat kalvokuivauslaitteistoon
Ilmoita varaosatilausten yhteydessä aina
tyyppimerkintä (esim.: WA-038/0835A43B-01) ja sarjanumero.
Tuotenro

Varaosat kalvokuivausasemaan

1650-981-0000

Huuhteluilmasuuttimet,
sarja
Sintrattu suodatin
Hienosuodattimen elementti, 3 µm
Hienosuodattimen elementti, 0,01 µm

1650-101-00
1610-121-00
9000-416-0035ET
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4

Tekniset tiedot
Kompressoriaggregaatin yksityiskohtaiset
tekniset tiedot sisältyvät asennus- ja
käyttöohjeeseen "Öljyttömät mäntäkompressorit KK ja mäntätyhjiöpumput KV".

FI
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5

Painesäiliö

5.1 Yleiskuva
Laitteisiin on asennettu Behälter-Werk Burgau GmbH:n painesäiliöitä.
Seuraava käyttöohje koskee seuraavia painesäiliötyyppejä:

FI

Tyyppi

Paine1)

Säiliö2)

EB3)

c4)

Huomautus5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316053 / 0654-0900

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 bar

V 10 l

A

c = 1,0 mm

4; 5

316034 / 5430-200-51

PS 10 bar

V 25 l

B

c = 0 mm

1; 6

316016 / 4220-200-50

PS 10 bar

V 55 l

A

c = 1,0 mm

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 bar

V 90 l

A

c = 1,0 mm

4

Sarjanumero ja valmistusvuosi, ks. säiliön merkintöjä
Paine
Säiliö
3)
Käyttöalue (KA)
1)
2)

Korroosiolisä
Enimmäislämpötila
Vähimmäislämpötila
Väliaine
5)
Huomautus
4)

Sovelletut standardit

16

enimmäiskäyttöpaine PS baareina
säiliön tilavuus V litroina
A = painesäiliö kompressoreille
B = painesäiliö kiinteisiin laitteisiin
c (mm)
+100 °C
-10 °C
Ilma / typpi
1: Säiliö kestää väsytyskuormitusta paineen vaihtelualueella
1,6 bar (10 % arvosta PS)
2: Säiliö kestää väsytyskuormitusta paineen vaihtelualueella
1,6 bar (20 % arvosta PS)
3: Säiliö kestää väsytyskuormitusta paineen vaihtelualueella
2,0 bar (20 % arvosta PS)
4: Säiliö kestää väsytyskuormitusta paineen vaihtelualueella
2,2 bar (20 % arvosta PS)
5: Seinämien paksuus ei saa alittaa arvoa 2 mm
6: Lauhteenpoiston on tapahduttava sisäisellä paineella käyttöohjeen mukaisesti
EN 286-1:1998

0678106020L08 1708V004
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5.2 Painesäiliön käyttöohje (valmistajan Behälter-Werk Burgau
GmbH vakuutus)
Painesäiliötä saa käyttää vain edellä mainittuun
käyttötarkoitukseen ja teknisten tietojen mukaisesti. Muunlainen käyttö on turvallisuussyistä
kielletty. Painesäiliö on suunniteltu direktiivin
2014/29/EU mukaisesti. Painesäliliö on valmistettu yksittäiseksi osaksi, jota ei ole varustettu
edellä mainitulla käyttöalueella vaadittavilla varolaitteilla. Mitoituksen perustana on ollut sisäisen
paineen aiheuttama kuormitus.

FI

Säiliö on varustettava ennen käyttöönottoa tarvittavilla varolaitteilla, kuten painemittarilla, sallitun paineen ylitykseltä suojaavilla varolaitteilla
jne. Nämä varusteet eivät sisälly toimitukseen.
Paineen kuormittamia säiliön seinämiä ei saa hitsata eivätkä seinämät saa olla myöskään lämpökäsittelyn kohteena. Käyttäjän on varmistettava,
että sisäinen paine ei ylitä pysyvästi säiliön merkinnässä ilmoitettua käyttöpainetta PS. Tämä
paine saa kuitenkin ylittyä lyhytaikaisesti enimmillään 10 %:lla. Painesäiliölle vahingollinen värähtelyrasitus sekä säiliön korroosio on estettävä
sopivilla toimenpiteillä.
Painesäiliö on asennettava ja sijoitettava siten,
että säiliön käyttö on turvallista (säiliötä ei saa
esimerkiksi yhdistää lattiaan tai koneen perusrunkoon jäykkien liitosten avulla ilman värinänvaimentimia).
Varusteiden toimittajan on laadittava käyttöohje,
jonka tulee sisältää varusteosien osalta seuraavat tiedot:
–– a) Lauhteen tyhjentämistä koskeva ohje
–– b) Huoltotiedot, joita noudattamalla käyttöturvallisuuus on varmistettavissa
Varusteiden toimittajan on lisäksi arvioitava,
onko käyttövalmiiksi varustetulle painesäiliölle
suoritettava lopputarkastus ennen käyttöönottoa. Varusteiden toimittajan/omistajan on noudatettava käyttömaassa voimassa olevia paineastioiden käyttöä koskevia lakeja ja asetuksia.
Mitoituksen perustana on ollut pääosin staattinen paineastian sisäpuolinen painekuormitus,
jolloin mitoitus ottaa huomioon seuraavat käyttöparametrit:1000 kuormanvaihtoa paineesta 0
paineeseen PS ja jatkuvatoiminen käyttö painevaihtelujen ollessa 1,6 - 2,2 baarin välillä
ks. "5.1 Yleiskuva"Huomautuksia.

0678106020L08 1708V004
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6

FI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY
mukaan

Vakuutamme täten, että seuraavassa mainittu laite täyttää kaikki asiaankuuluvat konedirektiivin
2006/42/EY vaatimukset.
Seuraavassa mainittu laite täyttää seuraavien asiaankuuluvien direktiivien vaatimukset:
–– Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
–– Yksinkertaisia painesäiliöitä koskeva direktiivi 2014/29/EU
–– RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Valmistajan nimi:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Valmistajan osoite:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Viitenumerot:

UA-025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…,
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…, SAS…

Tuotteen nimitys:

Kompressoriasemat tai kuivausasemat

Alkaen sarjanumerosta:

H400000

Tämän laitteen käyttöönotto on kielletty siihen saakka, kunnes sen koneen, johon tämä laite on määrä
yhdistää, on todettu täyttävän konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.
Sovelletut yhdenmukaistetut ja muut standardit:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60034-7:2001-12
DIN EN 60034-8:2014-10
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 ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, 20.4.2016
Andreas Ripsam

Allekirjoituksilla varustettu

Yrityksen johto, Dürr Technik

alkuperäinen asiakirja Dürr Technikin hallussa

18
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7

Toiminta

7.1 Kompressoriasema ilman kalvokuivauslaitteistoa

7.2 Kalvokuivauslaitteistolla varustettu kompressoriasema

FI

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

Kompressoriaggregaatti
Painesäiliö
Painekytkin
Käynnistyksen magneettiventtiili*
Lauhteenpoiston magneettiventtiili*
Käyttötuntilaskuri*
Paineletku
Imusuodatin
Painemittari
varoventtiili
Värähtelynvaimennin
Kondensaattori*

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

Kompressoriaggregaatti
Painesäiliö
Painekytkin
Jäähdytin
Kalvokuivain
Paineletku
Imusuodatin (pikaliitin)
Painemittari
varoventtiili
Värähtelynvaimennin
Kondensaattori*

* mikäli sisältyy toimitukseen

* mikäli sisältyy toimitukseen
Kompressori imee normaalipaineisen ilman imusuodattimen kautta. Mäntä puristaa tämän jälkeen ilman sylinterin sisällä. Imu- tai poistoilmaventtiili sulkee toisen virtaussuunnan. Tiivistynyt
ilma ohjautuu paineletkun ja siihen integroidun
vastaventtiilin kautta painesäiliöön.
Kompressoriaggregaatti syöttää paineilmaa,
kunnes säädetty pysäytyspaine on saavutettu.
Laite pysähtyy. Painemittari näyttää paineen. Integroitu kevennysventtiili tekee paineletkun paineettomaksi (käynnistyksen magneettiventtiilillä
varustetuilla asemilla toisinaan vasta laitteen
käynnistymisen yhteydessä).Säiliön paine laskee, mikäli jokin laite ottaa säiliöstä paineilmaa.
Painekytkin käynnistää kompressoriaggregaatin
automaattisesti uudelleen, kun paine on saavuttanut kytkentäpaineen tason. Varoventtiili estää
suurimman sallitun säiliöpaineen ylittymisen.

Kompressori imee normaalipaineisen ilman imusuodattimen kautta. Mäntä puristaa tämän jälkeen ilman sylinterin sisällä. Imu- tai poistoilmaventtiili sulkee toisen virtaussuunnan. Kuuma ja
kostea paineilma virtaa kompressoriaggregaatista jäähdyttimeen. Jäähdytin jäähdyttää paineilman. Vesi tiivistyy nesteeksi. Kyllästynyt paineilma (ilmankosteus 100 %) ja lauhde poistuvat
jäähdyttimestä ja virtaavat vedenerottimeen.
Sintrattu suodatin erottaa lauhteen, joka kerääntyy vedenkeruusäiliöön. Automaattinen lauhteenpoiston magneettiventtiili tyhjentää veden
jaksottaisesti.
Tämän jälkeen ilma ohjautuu kalvoelementille.
Ilma virtaa kalvon kuitujen läpi. Ilman sisältämät
vesimolekyylit diffundoituvat kalvopinnan läpi ja
kerääntyvät kuidun ulkopinnalle. Näin kuivunut
ilma virtaa hienosuodattimen, paineenrajoitusventtiilin ja vastaventtiilin kautta säiliöön.
Kalvon regenerointia varten pieni osa kalvon sisältämästä kuivatusta ilmasta virtaa huuhteluilmasuuttimen kautta kalvokuitujen ulkopuolelle.

0678106020L08 1708V004
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Kerääntynyt kosteus ohjautuu tämän virtauksen
mukana ympäristöön. Kalvon regenerointi on
toiminnassa jatkuvasti käytön aikana. Käyttöä ei
tarvitse tämän vuoksi keskeyttää.

FI

Kalvon yläosassa olevan paineenrajoitusventtiilin
ansiosta kalvokuivauslaitteisto saavuttaa nimelliskäyttöpaineensa hyvin nopeasti. Kalvon yläosaan on asennettu kosteudenilmaisin, joka on
mahdollista nähdä läpinäkyvän yläosan läpi. Mikäli ilmakuivaus toimii puutteellisesti, väri muuttuu sinisestä vaalenpunaiseksi.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Lämmin ilma
Tuulettimella varustettu jäähdytin
Kylmä ilma
Kalvokuivain
Lauhteenpoistoventtiili
Kuiva ilma

Kompressoriaggregaatti syöttää paineilmaa,
kunnes säädetty pysäytyspaine on saavutettu.
Laite pysähtyy. Painemittari näyttää paineen.
Paineletkun paine purkautuu kevennysventtiilin
kautta.Säiliön paine laskee, mikäli jokin laite ottaa säiliöstä paineilmaa.
Painekytkin käynnistää kompressoriaggregaatin
automaattisesti uudelleen, kun paine on saavuttanut kytkentäpaineen tason. Varoventtiili estää
suurimman sallitun säiliöpaineen ylittymisen.

20
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8

Edellytykset

8.1 Sijoituspaikka
Sijoituspaikan on täytettävä seuraavat edellytykset:

HUOMAUTUS
Ylikuumenemisvaara tuuletuksen ollessa riittämätöntä
Laite kehittää lämpöä. Lämpövauriot ja/
tai laitteen käyttöiän lyheneminen ovat
mahdollisia.
ii Älä peitä laitetta.
ii Ilman on päästävä virtaamaan esteettömästi sisään ja ulos.
ii Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen on
oltava riittävän suuria.
ii Laitteistoon liitetyissä laitteissa voi olla
hankalissa tapauksissa tarpeen käyttää ulkopuolista ilmanvaihtojärjestelmää.

30

–– Kuiva, hyvin tuuletettu tila
–– Ei muuhun käyttöön tarkoitettu tila (esim. lämmitys- tai märkätila)
–– Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja riittävän tukevalle alustalle (ota huomioon laitteen paino).
–– Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa.
–– Laitteen tyyppikilven tulee olla helposti luettavissa (myös laitteen ollessa asennettuna
paikalleen).
–– Laitteeseen on päästävä helposti käsiksi käytön ja huollon aikana.
–– Asennettujen laitteiden liitinten on oltava helposti saavutettavissa kotelon luukun avaamisen tai poistamisen jälkeen.
–– Huolehdi siitä, että etäisyys seinään on riittävä
(vähintään 30 mm ... 40 mm).

Laite suodattaa ilman imuvaiheen yhteydessä. Ilman koostumus ei tällöin muutu.
Imetty ilma on siksi pidettävä puhtaana
haitallisista aineista (ilmaa ei saa imeä
esim. pysäköintihallista tai suoraan imukoneen vierestä).

30

8.2 Värinänvaimennus kompressoriaggregaatin ja säiliön välillä

30

Laitteet aiheuttavat tärinää. Tärinän vaimentamiseen on käytettävä sopivia värinänvaimentimia.
HUOMIO
Jäykät liitokset voivat vahingoittaa
laitteita tai laitteistoa, joihin laitteet
on asennettu.
ii Älä asenna laitteen ja laitteiston väliin
jäykkiä yhdyslinjoja.

8.3 Asennusasento ja kiinnitys
30

Asenna laitteet mahdollisimman tarkasti vaakasuoraan. Sovi muista asennusasennoista Dürr
Technikin kanssa.

40
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8.4 Äänenvaimennin

FI

Poistoilmayhteessä esiintyy tyhjiökäytön aikana
voimakasta melua. Tämän vuoksi on käytettävä
tarkoitukseen sopivaa äänenvaimenninta, joka
johtaa imuilman ympäröivään ilmaan. Äänenvaimentimia on saatavissa lisävarusteena (ks. "Varusteet: mäntätyhjiöpumput KV" kulloisenkin
mallisarjan kohdalla).
Kompressoriaggregaattien lisävarusteita
ja varaosasarjoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot sisältyvät asennus- ja käyttöohjeeseen "Öljyttömät mäntäkompressorit
KK ja mäntätyhjiöpumput KV".

8.5 Käynnistyssyklit
Kompressoriasemien moottorit on mitoitettu 10
käynnistykselle ja pysäytykselle tunnissa. Kuluminen nopeutuu, mikäli kytkentätiheys on tätä
suurempi.

9

Käyttöönotto

9.1 Poista kuljetusvarmistimet
Laite on suojattu kuljetuksen ajaksi pakkausmateriaalin avulla.
ii Poista pakkausmateriaali.
ii Irrota suojakelmut.
ii Tarkasta, ilmeneekö laitteessa kuljetusvaurioita.

9.2 Paineilman liittäminen
Laitteet on mitoitettu yleensä 7 baarin nimellispaineelle. Laitteen käyttöikä lyhenee, mikäli nimellispaine ylittyy säännöllisesti.
Laitteen vakiovarustukseen kuuluu ohjausyksikkö, jonka osat ovat painekytkin, painemittari, varoventtiili, vastaventtiili ja lauhteenpoistin.
Valmistaja suosittelee taipuisan paineletkun
asentamista painekytkimen ja paineilmalaitteen
väliin. Näin on mahdollista ehkäistä tärinän siirtyminen näiden osien välillä. Lisäksi laitteistoon on
mahdollista yhdistää paineenalennusventtiili.
ii Paineilmaliitäntä yhdistetään pikaliittimeen (sis.
letkuliittimen) tai painekytkimeen koon G 1/4"
sisäkierteen avulla.
ii Kiinnitä paineletku letkuliittimeen letkunkiristimen avulla.
ii Yhdistä letkuliitin pikaliittimeen.

9.3 Lauhde
Kompressoriasemasta erkanee käytön aikana
jatkuvasti lauhdetta.
22
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Lauhteen voi johtaa letkua pitkin viemäriin.
ii Kiinnitä lauhteenpoistoletku laitteeseen ja kiinnitä letku siten, että se pysyy paikoillaan.
ii Varmista lauhteenpoistoletkun pysyminen paikallaan joko johteen avulla tai kiinnittämällä letku viemäriliitäntään.

9.4 Sähköasennus
Yksityiskohtaisia tietoja sähköasennustöistä on saatavissa asennus- ja käyttöohjeesta "Öljyttömät mäntäkompressorit
KK ja mäntätyhjiöpumput KV".

Verkkopistokkeella varustettu sähköliitäntä
ii Liitä laite vain asianmukaisesti asennettuun
pistorasiaan.
ii Asenna johdot laitteeseen siten, että niihin ei
muodostu mekaanisia jännityksiä.
ii Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa.
ii Vertaa verkkojännitettä ennen käyttöönottoa
tyyppikilvessä ilmoitettuun jännitteeseen.

9.5 Painekytkimen tarkastus
Painekytkimen katkaisupaineen asetus on yleensä 7 baaria (0,7 MPa).
ii Käynnistä laite painekytkimestä kiertämällä
kytkin asentoon "I".
ii Katso katkaisupaine painemittarista.

FI

Painekytkimen voi säätää, mikäli luettu arvo
poikkeaa tehdasasetuksesta (ks. "10.1 Painekytkimen säätö").

9.6 Turvaventtiilin tarkastaminen
Varoventtiilin toiminta on tarkastettava laitteen
ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.
Varoventtiili on säädetty, tarkastettu ja leimattu tehtaalla joko 10 baarin (1 MPa) tai
8 baarin (0,8 MPa) käyttöpainetta vastaavasti (riippuu enimmäispaineesta) (ks.
myös "5.1 Yleiskuva").
VAARA
Painesäiliön japaineletkujen räjähtäminen
ii Älä muuta varoventtiilin säätöä.

VAARA
Viallisesta virtakaapelista aiheutuva
sähköisku
ii Virtakaapelit eivät saa koskettaa laitteen kuumia pintoja.
ii Asenna virtakaapeli siten, että kaapeliin ei muodostu mekaanisia jännityksiä.
ii Liitä verkkopistoke suojajohtimella varustettuun pistorasiaan.
ii Laite käynnistyy heti verkkopistokkeen
liittämisen jälkeen.
Sähköliitäntä ilman verkkopistoketta
VAARA
Laitteen saa yhdistää jännitelähteeseen ainoastaan pätevä sähköalan
ammattihenkilö.

0678106020L08 1708V004
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VAROITUS
Varoventtiilin vaurioituminen
Painesäiliön ja paineletkujen räjähtäminen varoventtiilin ollessa viallinen
ii Älä käytä varoventtiiliä painesäiliön ilmaamiseen.

FI

ii Käynnistä laite painekytkimestä ja täytä painesäiliö katkaisupaineeseen saakka.
ii Kierrä varoventtiilin kantta muutama kierros
vastapäivään, kunnes venttiili alkaa päästää ilmaa. Päästä varoventtiilistä ilmaa vain lyhyen
ajan.
ii Kierrä kantta vasteeseen saakka myötäpäivään.

10 Säätömahdollisuudet
10.1 Painekytkimen säätö
VAARA
Suojaamattomat jännitteiset osat
Jännitteisten osien aiheuttamat sähköiskut
ii Irrota laite pistorasiasta.
ii Käytä eristettyä työkalua.
ii Älä koske jännitteisiin osiin.
Katkaisupaineen on oltava vähintään 0,5
baaria (0,05 MPa) pienempi kuin varoventtiilin enimmäispaine 10 baaria (1
MPa) tai 8 baaria (0,8 MPa) (riippuu enimmäispaineesta). Muutoin varoventtiili voi
saattaa avautua liian aikaisin. Kompressoriaggregaatti ei tällöin saavuta katkaisupainetta ja on siten jatkuvasti käynnissä. Enimmäispaine on merkitty laitteeseen asennettuun painemittariin punaisella viivalla.
Painekytkimen on oltava säätämisen aikana paineistunut.
Painekytkimen malli (MDR3 tai MDR2) on
merkitty painekytkimen suojukseen.

Venttiili on nyt lukittu suljettuun asentoon.
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MDR3-kytkimen säätäminen
Mikäli luetut arvot poikkeavat tehdasasetuksista
tai mikäli asetuksia on tarpeen muuttaa, kompressorin katkaisupainetta voi säätää painekytkimen säätöruuvia kiertämällä. Paine-eroa Δp
muuttamalla voi tämän jälkeen korjata kytkentäpainetta.
ii Poista painekytkimen suojus.
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ii Säädä katkaisupaine p kiertämällä säätöruuvia.
Katkaisupaine kasvaa kierrettäessä ruuvia
nuolen suuntaan "+". Katkaisupaine puolestaan pienenee kierrettäessä ruuvia nuolen
suuntaan "-". Tämän säädön yhteydessä
muuttuu myös paine-ero ∆p.

MDR2-kytkimen säätäminen
Mikäli luetut arvot poikkeavat tehdasasetuksista
tai mikäli asetuksia on tarpeen muuttaa, kompressorin katkaisupainetta voi säätää painekytkimen säätöruuvia kiertämällä. Paine-eroa Δp
muuttamalla voi tämän jälkeen korjata kytkentäpainetta.
ii Avaa painekytkimen suojuksen kiinnitysruuvit.
ii Poista painekytkimen suojus.
ii Säädä katkaisupaine p kiertämällä kumpaakin
säätöruuvia (1).
Katkaisupaine kasvaa kierrettäessä ruuvia
nuolen suuntaan "+". Katkaisupaine puolestaan pienenee kierrettäessä ruuvia nuolen
suuntaan "-".

1

1

2

ii Kytkentä- ja katkaisupaineen välistä paineeroa ∆p voi korjata säätöruuvia kiertämällä.
Paine-ero kasvaa kierrettäessä ruuvia suuntaan "+" ja pienenee kierrettäessä ruuvia
suuntaan "-".

ii Säätöruuvista (2) säädetään kytkentä- ja katkaisupaineen välistä paine-eroa ∆p.
Paine-ero kasvaa (kytkentäpaine pienenee)
kierettäessä ruuvia nuolen suuntaan "+".
Paine-ero puolestaan pienenee (kytkentäpaine
kasvaa) kierrettäessä ruuvia nuolen suuntaan
"-".

0678106020L08 1708V004
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10.2 Moottorin suojakytkimen säätö
Kaikissa laitteissa ei ole moottorinsuojakytkintä.

FI

ii Moottorinsuojakytkin on säädetty ja merkitty
tehtaalla.
ii Poista painekytkimen suojus.
ii Säädä moottorinsuojakytkintä säätöruuvilla
moottorin virran mukaan (älä ylitä moottorinsuojakytkimen pienimmän ja suurimman sallitun asetuksen väliselle alueelle määriteltyjä rajoja).
Suurin sallittu moottorin virta on laskettavissa
lisäämällä 10 % tyyppikilvessä ilmoitettuun
virtaan.

ii Sisäänmenopaineen pienentäminen: käännä säätönuppia (1) vastapäivään suuntaan "-".
ii Kun sisäänmenopaine on sopiva (luettavissa
painemittarista (2)), paina säätönuppia (1)
alaspäin ja anna nupin lukittua paikalleen.
ii Tarkasta sisäänmenopaine painemittarista (2).

1
2

Säätönuppi
Painemittari

10.3 Paineenalennusventtiilin säätäminen
Paineenalennusventtiili (valinnainen varuste) säätää säiliön paineen (ensiöpaineen) tarvittavan
työpaineen (toisiopaine) tasolle. Varustukseen lisäksi kuuluva toisiopuolen ilmanpoistoventtiili
estää paineen kasvamisen siinä tapauksessa,
että paineilmalaite on kytketty pois päältä. Paineenalennusventtiili asennetaan painekytkimeen
(G1/4").
Paineenalennusventtiilin säätäminen:
ii Nosta säätönuppia (1).
ii Sisäänmenopaineen kasvattaminen: käännä säätönuppia (1) myötäpäivään suuntaan
"+".
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10.4 Lauhteenpoiston magneettiventtiilin säätäminen

HUOMAUTUS
Lauhteenpoiston magneettiventtiilin
vaurioituminen kytkentäaikojen säätämisen yhteydessä
Magneettiventtiili voi vaurioitua peruuttamattomasti, jos kytkentäaikojen säätönuppien säätämiseen käytetään ruuvitalttaa.
ii Käytä kytkentäaikojen säätämiseen
mukana toimitettuja punaisia pistoakseleita.

Lauhteenpoiston magneettiventtiili (valinnainen
varuste) säätelee lauhteenpoistoa säiliöstä.
Kytkentäaikojen säätäminen ajastimella varustetusta lauhteenpoiston magneettiventtiilistä 9000-303-0010 (670-000-104) ja 9000303-0013 (601-001-347)
Lauhteenpoiston
magneettiventtiili

Kytkentäaika
Tpäällä (venttiili kytkeytynyt)

Kytkentäaika
Tpois (venttiili
kytkeytymätön)

9000-3030010

min. 0,1 s
...
maks. 10 s

min. 36 s
...
maks. 60
min

9000-3030013

min. 1 s
...
maks. 5 s

min. 18 s
...
maks. 30
min

s = sekuntia
min = minuuttia

ii Kytkentäaikojen säätäminen
ii Aseta pistoakselin nuolen muotoinen kärki (4)
säätönupin loven (3) päälle.
ii Aseta pistoakselin (1) kieleke säätönupin (2)
uraan.
ii Säädä kytkentäajat Tpäällä ja Tpois kiertämällä
punaista pistoakselia säätönupista minimi- ja
maksimiasentojen välillä.
ii Nuolen muotoisen kärjen (4) paikka viiva-asteikolla ilmaisee säädetyn kytkentäajan.
ii Viiva-asteikon arvot vastaavat seuraavia kytkentäaikojen Tpäällä ja T pois prosenttiarvoja:
1 = 10 %
5 = 50 %
9 = 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

Tpäällä Venttiilin kytkentäajan ajastimen säätönuppi
Tpois Venttiilin poiskytkentäajan ajastimen säätönuppi
1
2
3
4
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Pistoakselin kieleke
Säätönupin ura
Säätönupin lovi
Pistoakselin nuolen muotoinen kärki
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11 Käyttö
Ennen laitetta koskevien huoltotöiden
aloittamista tai vaaratilanteessa: tee laite
jännitteettömäksi (esim. irrottamalla verkkopistoke) ja huolehdi siitä, että jännitettä
ei voi kytkeä uudelleen.

FI

11.1 Laitteen kytkeminenpäälle/pois
päältä
ii Käynnistä laite painekytkimestä kiertämällä
kytkin asentoon "I".
Kompressoriaggregaatti käynnistyy automaattisesti, ja painesäiliö täyttyy. Kompressoriaggregaatti pysähtyy automaattisesti,
kun katkaisupaine on saavutettu.
ii Sammuta laite tarvittaessa painekytkimestä
kiertämällä kytkin asentoon "0".

11.2 Laitteen käynnistäminen virransyötön katkeamisen jälkeen
Eräät laitteet eivät käynnisty koskaan painetta vastaan. Nämä laitteet ovat varustettavissa joko käynnistyssäiliöllä (1) ja
mekaanisella ilmapoistoventtiilillä (2) tai
automaattisella käynnistysventtiilillä.
Automaattisella käynnistysventtiilillä varustetut laitteet:
Laitteeseen asennettu automaattinen käynnistysventtiili huolehtii siitä, että laitteen voi käynnistää paineettomassa tilassa.

2
3
4

mekaaninen ilmanpoistoventtiili
varoventtiili
lauhteenpoistin (käsikäyttöinen)

ii Pysäytä laite painekytkimen avulla.
ii Käynnistä laite uudelleen painekytkimestä sen
jälkeen, kun ilma on poistunut joko käynnistyssäiliöstä (kestää noin 5 sekuntia) tai kalvokuivauslaitteiston kautta.

11.3 Painesäiliön tarkastus
Omistajan on noudatettava kansallisia
määräyksiä!
Esimerkiksi Saksassa: Betriebssicherheitsverordnung

11.4 Liikkuva kompressoriasema
HUOMAUTUS
Ruhjeiden vaara nivelten liikuttamisen yhteydessä
ii Pidä sormet poissa nivelten liikealueelta muuttaessasi työntökahvan kallistuskulmaa ja korkeutta.
ii Työntökahvan korkeutta ja kallistusta voi säätää painamalla kumpaakin niveliin kuuluvaa
mustaa nuppia samanaikaisesti.

Käynnistyssäiliöllä ja mekaanisella ilmanpoistoventtiilillä varustetut laitteet sekä kalvokuivauslaitteistolla varustetut laitteet

1
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12 Huolto
Ennen laitetta koskevien huoltotöiden aloittamista tai vaaratilanteessa: tee laite jännitteettömäksi (esim. irrottamalla verkkopistoke) ja huolehdi siitä, että jännitettä ei voi kytkeä uudelleen.

12.1 Huoltokaavio
FI

Laitteet ilman kalvokuivauslaitteistoa
Huoltoväli

Huoltotoimenpiteet

Viikoittain

ii Tarpeen laitteissa ilman K-moduulia: lauhteen poistaminen. Poista lauhdevesi päivittäin, mikäli ilmankosteus on korkea (ks. "12.2 Lauhdeveden
poistaminen").

Puolivuosittain

ii Varoventtiilin tarkastus (ks. "9.6 Turvaventtiilin tarkastaminen").

Vuosittain

ii Imusuodattimen vaihto - pölypitoisuuden ollessa korkea puolivuosittain
(ks. "12.3 Imusuodattimen vaihto").

4 vuoden välein

ii Värähtelynvaimenninten vaihto.

Kansallisten määräysten mukaan

ii Vuosittain toistuvat turvatarkastukset (esim. painesäiliön tarkastus,
sähkölaitteiden turvatarkastus) on suoritettava kansallisten määräysten
mukaisesti.

Asennus- ja käyttöohjeen "Öljyttömät mäntäkompressorit KK ja
mäntätyhjiöpumput
KV" mukaisesti

ii Kompressoriaggregaatin huolto

Kalvokuivauslaitteistolla varustettu laite
Huoltoväli

Huoltotoimenpiteet

Puolivuosittain

ii Lauhdeveden tyhjennys (katso "12.2 Lauhdeveden poistaminen").
ii Varoventtiilin tarkastus (ks. "9.6 Turvaventtiilin tarkastaminen").

Vuosittain

ii Imusuodattimen vaihto - pölypitoisuuden ollessa korkea puolivuosittain
(ks. "12.3 Imusuodattimen vaihto").
ii 3 µm:n tai 0,01 µm:n hienosuodattimen vaihto (ks. "12.4 Kalvokuivauslaitteiston suodattimen vaihtaminen").
ii Sintratun suodattimen vaihto (ks. "12.4 Kalvokuivauslaitteiston suodattimen vaihtaminen").

4 vuoden välein

ii Värähtelynvaimenninten vaihto.

Kansallisten määräysten mukaan

ii Vuosittain toistuvat turvallisuustarkastukset (esim. painesäiliön tarkastus, sähkölaitteiden turvatarkastus) on suoritettava kansallisten määräysten mukaisesti.

Asennus- ja käyttöohjeen "Öljyttömät mäntäkompressorit KK ja
mäntätyhjiöpumput
KV" mukaisesti

ii Kompressoriaggregaatin huolto

0678106020L08 1708V004
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12.2 Lauhdeveden poistaminen
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Erillinen tyhjennys ei ole tarpeen, jos laitteet
on varustettu automaattisella lauhteenpoiston magneettiventtiilillä ja/tai kalvokuivauslaitteistolla.
Painesäiliöön muodostuu käytön aikana lauhdetta.
ii Avaa lauhteenpoistin säiliön enimmäispaineessa.

4

12.4 Kalvokuivauslaitteiston suodattimen vaihtaminen
Hienosuodatin/steriili suodatin
ii Kytke laite pois päältä.
ii Kytke laite jännitteettömäksi.
ii Kierrä suodattimen kansi auki ja ota pois.
ii Poista hieno-/steriili suodatin.
ii Aseta uusi hieno-/steriili suodatin sisään.
ii Aseta suodattimen suojakansi paikalleen ja
sulje se.

lauhteenpoistin (käsikäyttöinen)

ii Sulje lauhteenpoistin heti, kun lauhde on poistunut kokonaan.

12.3 Imusuodattimen vaihto

ii Avaa imusuodattimen kansi kääntämällä sitä
myötäpäivään.
ii Irrota suodatinelementti (valkoinen/vihreä).
ii Aseta uusi suodatinelementti paikalleen.
ii Sulje imusuodattimen kansi kääntämällä kantta vastapäivään
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Sintterisuodatin
ii Kierrä suodatinkotelo irti ja poista se.
ii Poista sintterisuodatin.
ii Aseta sintterisuodatin sisään.
ii Aseta suodatinkotelo paikalleen ja sulje se.

13 Seisonta-aika
13.1 Laitteen poistaminen käytöstä
Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, on
suositeltavaa poistaa se käytöstä.
Tätä varten täytyy syntynyt lauhdevesi poistaa
laitteesta.
ii Kytke laite päälle ja odota, kunnes katkaisupaine on saavutettu.

FI

Lauhteenerottimella varustettu laite
ii Säiliöpaineen ollessa suurimmillaan kierrä ruuviliitos auki lauhteenerottimen alapuolesta.
ii Sulje ruuviliitos heti, kun kaikki lauhdevesi on
puhallettu ulos.

0678106020L08 1708V004
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Kalvokuivauslaitteisto
ii Avaa lauhdeveden poistoventtiili kalvokuivauslaitteistosta niin kauan kuin kompressoriaggregaatti on käynnissä. Heti kun lauhdevettä ei
enää tule ulos, sulje lauhdeveden poistoventtiili.
ii Kytke laite pois päältä.

Painesäiliö
ii Katkaise laitteen virta.
ii Irrota virtapistoke.
ii Päästä paine paineilmasäiliöstä kokonaan
(esim. pikaliittimeen yhdistetyllä puhalluspistoolilla tai lauhteelle tarkoitetun tyhjennysventtiilin avulla (mikäli varustuksessa)).
ii Irrota paineilmaliitäntä pikaliittimestä.

13.2 Laitteen varastointi
VAROITUS
Painesäiliön ja paineletkujen räjähtäminen
ii Varastoi ja kuljeta painesäiliö ja paineletkut tyhjennettynä ilmasta.
ii Suojaa laite varastoinnin aikana kosteudelta,
lialta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta (katso Ympäristöolosuhteet).
ii Varastoi laite ainoastaan kokonaan tyhjennettynä.
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14 Ohjeita käyttäjälle ja huoltoteknikolle
Lisätietoja vianetsinnästä on saatavissa asennus- ja käyttöohjeesta "Öljyttömät mäntäkompressorit KK ja mäntätyhjiöpumput KV".

Tavallisten huoltotöiden ulkopuolelle jäävät korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä alan ammattihenkilöstö tai valmistajan asiakaspalvelu.
Ennen laitetta koskevien huoltotöiden aloittamista tai vaaratilanteessa: tee laite jännitteettömäksi (esim. irrottamalla verkkopistoke) ja huolehdi siitä, että jännitettä ei voi kytkeä uudelleen.
Vika

Mahdollinen syy

Korjaus

Laite ei käynnisty

Verkkojännite puuttuu

ii Ilmoita asiasta sähköasentajalle.
Tarkasta verkkosulake, kytke laite tarvittaessa uudelleen päälle.
Jos tulppasulake on viallinen,
vaihda se uuteen.

Ali- tai ylijännite

ii Ilmoita asiasta sähköasentajalle.
Mittaa verkkojännite.

Viallinen kondensaattori

ii Ilmoita asiasta sähköasentajalle/
huoltoteknikolle. Tarkasta kondensaattori, vaihda tarvittaessa.

Viallinen moottori

ii Vaihda laite uuteen.

Moottorin lämpötilakytkin (ei kaikissa laitteissa) on pysäyttänyt
moottorin
1. Korkea ympäristön lämpötila
2. Mekaaninen jäykkyys
3. Painetta putkistossa

1.	Anna laitteen jäähtyä.
Ryhdy jäähdytystehoa parantaviin toimenpiteisiin.
Huomio! Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen!
2.	Korjaus tehtaalla.
3.	Ilmaa imusäiliö.

Imusuodattimen elementti tukossa

ii Asenna uusi imusuodattimen
elementti.

0678106020L08 1708V004
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Vika

Mahdollinen syy

Tuotto laskee.

Putket, letkut tai liitännät vuotavat ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Tarkasta / uusi putket, letkut tai
liitännät.

FI

Laite tuottaa liikaa melua

Paineilmalaitteista tippuu
vettä

Korjaus

Viallinen kalvokuivauslaitteisto

ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Vaihda kalvokuivauslaitteisto.

Likainen imusuodatin

ii Vaihda imusuodatin vähintään
1 x vuodessa. Imusuodatinta
ei saa missään tapauksessa
puhdistaa.

Head Kit vuotaa kulumisen vuoksi
ja/tai seuraavista syistä:
–– Likaantuminen
–– Liian korkea ympäristön lämpötila
–– Laitteen imemät väliaineet
epäsopivia

Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Vaihda Head Kit uuteen.
–– Asenna ylävirtaan lisäsuodatin
tai vaihda yksikkö uuteen.
–– Huolehdi paremmasta jäähdytyksestä.
–– Pumppaa laitteella ainoastaan
laitteeseen sallittuja väliaineita.

Viallinen venttiililevy

ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Vaihda venttiililevy.

Laite kytkeytyy liian usein

ii Huolehdi siitä, että laite ei voi
käynnistyä/pysäytyä liian usein.
Käytä tarvittaessa suurempaa
paineilmasäiliötä.

Laakerivaurio

ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.

Tärinä siirtyy laitteen runkoon

ii Käytä sopivia värinänvaimentimia.

Viallinen värinänvaimennin

ii Uusi värinänvaimentimet.

Kalvokuivauslaitteistolla varustetut ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
kompressoriasemat:
Vaihda kalvokuivauslaitteisto.
Viallinen kalvokuivauslaitteisto
Kompressoriasemat ilman kalvokuivauslaitteistoa:
Säiliössä lauhdevettä

ii Poista lauhdevesi säännöllisesti.

Virheellinen painekastepiste

Huuhteluilmasuutin on liian suuri
tai liian pieni

ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Vaihda huuteluilmasuutin uuteen.

Kalvokuivauslaitteiston
kosteudenilmaisin on vaaleanpunainen

Laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan

ii Laitteen käytön aikana kosteudenilmaisin palautuu itsestään entiselleen, jolloin myös
ilmaisimen väri muuttuu jälleen
siniseksi.

Käytön aikana: kalvokuivauslaitteiston toimintahäiriö. Ilmankuivaus toimii puutteellisesti

ii Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
Vaihda kalvokuivauslaitteisto.
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Huolto
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Puhelin +49 (0) 71 42 / 90 22 - 20
Faksi +49 (0) 71 42 / 90 22 – 99
S-posti: service@duerr-technik.de
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Varaosatilaus
Puhelin +49 (0) 71 42 / 9022 - 0
Faksi +49 (0) 71 42 / 9022 - 99
S-posti: office@duerr-technik.de
Varaosatilausta varten tarvitaan seuraavat tiedot:
–– Tyyppimerkintä ja tuotenro
–– Tilausnumero varaosaluettelon mukaan
–– haluttu kappalemäärä
–– tarkka toimitusosoite
–– Toimitustiedot
Korjaukset / palautukset
Laite on kuljetettava paineettomana! Käytä palautuslähetysten yhteydessä alkuperäispakkausta, mikäli tämä vain on mahdollista. Pakkaa laite
aina muovisäkkiin. Käytä kierrätettävää täyteainetta.
Palautusosoite
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-DeutschlandDürr Technikin osoitteet eri puolilla maailmaa
www.duerr-technik.com
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