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Belangrijke informatie
1

Bij dit document

Deze montage- en gebruikshandleiding maakt
deel uit van het apparaat. De montage- en gebruikshandleiding komt overeen met de uitvoering van het apparaat en de stand van de techniek op het tijdstip van het voor de eerste keer
op de markt brengen ervan.
Wanneer de aanwijzingen en instructies
in deze montage- en gebruikshandleiding
niet worden aangehouden, geeft Dürr
Techniek op geen enkele wijze garantie
en is Dürr Technik op geen enkele wijze
aansprakelijk voor het veilig bedrijf en het
veilig werken van het apparaat.
De vertaling is naar beste weten gemaakt. De
originele Duitse versie is maatgevend. Voor vertaalfouten is Dürr Technik niet aansprakelijk.

1.1 Waarschuwingen en symbolen
Waarschuwingen
De waarschuwingsaanwijzingen in dit document
attenderen op mogelijke gevaren voor personen
en voorwerpen.
Ze worden aangeduid met de volgende waarschuwingssymbolen:
Algemeen waarschuwingssymbool
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
Waarschuwing voor automatische start
van het apparaat
De waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:
SIGNAALWOORD
Beschrijving van de aard en de bron
van het gevaar
Hier staan de mogelijke gevolgen bij
niet-inachtneming van de waarschuwing
ii Volg deze stappen om het risico te
vermijden.
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Met de signaalwoorden worden vier gevarenniveaus onderscheiden:
–– GEVAAR
Onmiddellijk gevaar voor ernstig letsel of de
dood
–– WAARSCHUWING
Mogelijk gevaar voor ernstig letsel of de dood
–– VOORZICHTIG
Gevaar voor lichte verwondingen
–– ATTENTIE
Gevaar voor aanzienlijke materiële schade
Verdere symbolen
Deze symbolen worden in het document en op
of in het apparaat gebruikt:
Let op, bijv. bijzondere informatie met betrekking tot het economische gebruik van
het apparaat.
CE-keurmerk
Schakel het apparaat spanningsloos
(bijv. netstekker lostrekken) voordat
werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd of in geval van gevaar en
beveilig het apparaat tegen herinschakelen.
Neem begeleidende papieren in acht.
Voer het apparaat af op de juiste wijze
volgens de geldende nationale en lokale
voorschriften.
Voer het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk af.

1.2 Copyright notice
Alle vermelde schakelingen, processen, namen,
softwareprogramma's en apparaten zijn door de
auteurswet beschermd.
Het nadrukken van de montage- en gebruikshandleiding, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Dürr Technik.
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Veiligheid

Dürr Technik heeft het apparaat zodanig ontwikkeld en geconstrueerd, dat gevaar bij het correct gebruik verregaand is uitgesloten. Toch
kunnen er nog gevaren optreden. Houd daarom
de volgende instructies aan.

NL

2.1 Gebruik volgens de voorwaarden
Het apparaat is bedoeld voor het comprimeren
van atmosferische lucht. Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik in droge, geventileerde ruimten. Het apparaat mag niet in een vochtige of
natte omgeving worden gebruikt. Gebruik in de
buurt van gassen of brandbare vloeistoffen is
verboden. Gebruik de mobiele apparaten alleen
in staande positie.

2.2 Onjuist gebruik
Een ander of niet passend gebruik geldt als onjuist gebruik. Voor schade die hieruit voortvloeit,
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.
Het risico draagt alleen de gebruiker.
WAARSCHUWING
Ernstig persoonlijk letsel of materiële
schade door gebruik niet volgens de
voorwaarden
ii Het transport van explosiegevaarlijke
mengsels buiten de specificaties voor
correct gebruik is niet toegestaan.

2.3 Algemene veiligheidsaanwijzingen
ii Neem bij het gebruik van het apparaat de
richtlijnen, wetten, verordeningen en voorschriften in acht, die op de plaats van gebruik
gelden.
ii Controleer voor elk gebruik de werking en de
toestand van het apparaat.
ii Apparaat niet modificeren of veranderen.
ii Neem de montage- en gebruikshandleiding in
acht.
ii De montage- en gebruikshandleiding te allen
tijde beschikbaar houden voor de gebruiker in
de buurt van het apparaat.

2.4 Gekwalificeerd personeel
Bediening
Personen die het apparaat bedienen, moeten
op basis van hun opleiding en kennis een veilig
en correct gebruik van het apparaat waarborgen.
ii Iedere gebruiker moet worden geïnstrueerd en
vertrouwd worden gemaakt met het gebruik
van het apparaat.
Montage en reparatie
ii Laat de montage, nieuwe instellingen, veranderingen, uitbreidingen en reparaties uitvoeren
door Dürr Technik of door personeel dat daarvoor door Dürr Technik is geautoriseerd en
gekwalificeerd. Gekwalificeerd personeel is
door Dürr Technik opgeleid, is bekend met de
techniek van het apparaat en kent de gevaren
van het apparaat.

2.5 Bescherming tegen elektrische
stroom
ii Bij werken aan het apparaat moeten de overeenstemmende elektrische veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
ii Beschadigde leidingen en stekkers onmiddellijk vervangen.

2.6 Gebruik alleen originele onderdelen
ii Gebruik alleen door Dürr Technik gespecificeerde of vrijgegeven toebehoren.
ii Uitsluitend originele slijt- en vervangingsonderdelen gebruiken.
Dürr Technik is niet aansprakelijk voor
schade, die ontstaat door het gebruik
van niet vrijgegeven toebehoren en andere dan de originele slijtagedelen en reservedelen.

2.7 Opslag en transport
De originele verpakking beschermt het apparaat
optimaal tijdens het transport.
Voor schade bij het transport wegens gebrekkige verpakking neemt DÜRR Technik ook binnen de garantietermijn geen
verantwoordelijkheid op.
–– Het apparaat alleen in de originele verpakking
transporteren.
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Belangrijke informatie
–– Verpakking buiten het bereik van kinderen
houden.
WAARSCHUWING
Ontploffing van de druktank en de
drukslangen
ii Druktank en drukslangen ontlucht opslaan en transporteren.
ii Bescherm het apparaat tegen vocht
tijdens het transport.
ii Transporteer het apparaat alleen in
verticale positie.
ii Transporteer het apparaat alleen aan
de voorziene draaggrepen.
ii Transporteer het apparaat niet aan het
aanzuigfilter.

NL

Het in de originele verpakking verpakte apparaat
kan worden opgeslagen
–– in warme, droge en stofvrije ruimten.
–– beschermd tegen vervuiling.
Verpakkingsmateriaal indien mogelijk bewaren.
Omgevingscondities tijdens opslag en transport
Omgevingscondities tijdens opslag en
transport
Temperatuur
°C
-25 tot +55
Rel. luchtvochtigheid
%
10% tot 90%
Let hierbij ook op de opschriften op het verpakkingsmateriaal.

2.8 Verwijdering
Apparaat
Voer het apparaat af op de juiste wijze
volgens de geldende nationale en lokale
voorschriften.
Verpakking
Voer het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk af.
–– Houd de voorgeschreven afvoermethoden
aan.
–– Verpakking buiten het bereik van kinderen
houden.
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3

Overzicht

3.1 Flexibel modulesysteem
NL

De compressorstation kunnen uit verschillende componenten individueel worden samengesteld, afhankelijk van de wensen.
De volgende componenten staan ter beschikking:
–– Olievrije compressoraggregaten tussen 25 l/min en 600 l/min. Uitgerust met éénfase-wisselstroommotoren of driefase-draaistroommotoren of speciale uitvoeringen met gelijkstroom-permanentemagneetmotoren.
–– Verschillende druktanks met 3 l, 10 l, 25 l, 55 l of 90 l volume-inhoud.
–– Verschillende uitvoeringen van de armatuureenheden met benodigde veiligheidsklep, manometer en
netvoedingskabel plus een automatische condensafvoer (optie) of aanloopontlasting met magneetventiel (optie).
–– Toebehoren zoals aanzuigfilters, snelkoppelingen, drukslangen (optie), reduceerventielen (optie)
enzovoort in vele varianten.
–– Membraandrooginstallatie (optie) als separaat component.

6
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Verklaring van de productbenaming

2

1

3

NL

T A-200 M
1 Tank*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Tank met maximale druk (PS) 10 bar (uitzondering: compressorstations met 25 l tank PS = 8 bar)
2 Compressoraggregaten

A

Compressoraggregaat met éénfase-wisselstroommotoren

B

Compressoraggregaat met driefase-draaistroommotoren

D

Compressoraggregaat met gelijkstroom-permanente-magneetmotoren

3 Extra modules
K

Automatische condensafvoer

AK

Automatische condensafvoer + aanloopontlasting

M

Membraandrooginstallatie (vervult ook de functie van module AK)

Het voorbeeld - compressorstation TA-200M bestaat uit:
–– 25 l tank (T)
–– Compressoraggregaat: A-200 (met éénfase-wisselstroommotor)
–– Membraandrooginstallatie (M)
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Combinatiemogelijkheden van een compressorstation met éénfase-wisselstroommotor

Module M = module AK + membraandrooginstallatie
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Model

Aggregaat

KK40
KK70
Marathon

Volumestroom bij 0 bar (l/min)

Module AK = module K + automatische
aanloopontlasting

Extra modules

KK15

NL

3l

10 l

25 l

55 l

90 l

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

Standaard combinatie

o

al in apparaat opgenomen



geen standaard
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Tank

Module K = automatisch condensafvoer

Compressoraggregaten
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Combinatiemogelijkheden van een compressorstation met driefase-draaistroommotor

KK15
KK40
KK70
Marathon

l

10 l

25 l

55 l

90 l

Module M = module AK + membraandrooginstallatie

3l

Module AK = module K + automatische
aanloopontlasting

Aggregaat

Extra modules
Module K = automatisch condensafvoer

Model

Tank

Volumestroom bij 0 bar (l/min)

Compressoraggregaat
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l
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l
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Standaard combinatie

o

al in apparaat opgenomen



geen standaard
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Combinatiemogelijkheden van een compressorstation met gelijkstroom-permanente-magneetmotor

Volumestroom bij 0 bar
(l/min)

in l

KK15

D-040

0832-25B-01

40

10

12 VDC

KK8

D-030

0590 1000

30

3

24 VDC

KK15

D-040

0832-22B-01

40

10

24 VDC
inclusief ontstoringsfilter

D-040

0832-22B-02

40

10

24 VDC
inclusief ontstoringsfilter
met automatische
condensafvoer

D-040

0832-22B-03

40

10

24 VDC
inclusief ontstoringsfilter
met automatische
condensafvoer en automatische aanloopontlasting

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 VDC

D-100

0652 0000

105

10

24 VDC

NL

KK70

Uitvoering

Artikelnummer

Opmerking over
compressorstation

Aggregaat

Tank

Model

Compressoraggregaat*

* Compressoraggregaten met andere uitvoering op aanvraag mogelijk
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3.2 Voorbeelden voor compressorstations
De positienummers geven de reservedelen aan (zie "3.4 Aan slijtage onderhevige onderdelen
en vervangstukken")
12

8

NL

1
7
3
9
13
10

2

11

Afb.1: Model TA-200M: compressoraggregaat A-200 met 25 l tank (T) en extra module M (membraandrooginstallatie)

Afb.2: Model UA-025: compressoraggregaat A-025 met 3 l tank (U)

0678106020L14 1708V004
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NL

Afb.3: Model WA-062AK: compressoraggregaat A-062 met 10 l tank (W) en extra module AK (automatische condensafvoer + automatische aanloopontlasting)

Afb.4: Model TA-100K: compressoraggregaat A-100 met 25 l tank (T) en extra module K (automatische condensafvoer)

12
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NL

8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Afb.5: Model WA-062 Mobiel AK: compressoraggregaat A-062 met 10 l tank (W) en extra module
AK (automatische condensafvoer + automatische aanloopontlasting) en transportwagentje

Afb.6: Model HA-160M: compressoraggregaat A-160 met 55 l tank (H) en extra module M (membraandrooginstallatie) en reduceerventiel

0678106020L14 1708V004
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3.3 Accessoires
Toebehoren voor compressorstations
Bij bestellingen van toebehoren altijd de
typecodering (bijvoorbeeld WA-038/0643
1000) en het serienummer opgeven.

NL

Positienr.

Reservedelen toebehoren

20 tot 22

3.4 Aan slijtage onderhevige onderdelen en vervangstukken
Reservedelen voor compressorstations met
membraandrooginstallatie
Geef bij bestellingen van reservedelen altijd de typecodering (bijvoorbeeld: WA038/0835-43B-01) en het serienummer
op.
Positienr.

Reservedelen compressorstation

1
2
3
4

Compressor
Tank zonder stoppen
Drukschakelaar
Aanloopmagneetventiel (niet afgebeeld)
Condensaatmagneetventiel
Drukslang
Aanzuigfilter compleet
Aanzuigfilterinzetstuk
Manometer
Veiligheidsklep
Trillingsdemper

9
10
11
14

Reservedelen compressorstation

12
13

Condensator
Condensafvoer handmatig (deels
niet afgebeeld)
Ontlastingsventiel
Ontluchtingsslang
Drukcompensatievat
(artikelnr. 9000-330-09)
Snelkoppeling
(artikelnr. 9000-312-03)
Afdichting
Complete armatuureenheid
Relais (alleen gelijkstroom)
Netkabel
Ontstoringsfilter compleet (alleen
gelijkstroom)
Koolborstels (alleen gelijkstroom)
Afsluitkap/-schroef (alleen gelijkstroom)

14
15
16

Drukregelaar
Snelkoppeling
(artikelnr. 9000-312-03)
Slangaansluitingen voor SW 10
(artikelnr. 9000-312-06)
Slangaansluitingen voor SW 6
(artikelnr. 9000-311-46)
Bedrijfsurenteller
Beugel*
(artikelnr. 0835-999-00)
Transportwagentje compleet
(artikelnummer 0643 0100)1)

*Beugel voor WA-025 t/m WA-062
1)
optie als toebehoren voor WA -038 Mobil AK,
WA-061 Mobil AK, WA-062 Mobil AK, WA-065
Mobil AK, WAG-132 Mobil K leverbaar

5
7
8

Positienr.

Reservedelen voor membraandrooginstallatie
Geef bij bestellingen van reservedelen altijd de typecodering (bijvoorbeeld: WA038/0835-43B-01) en het serienummer
op.
Artikelnr.

Reservedelen membraandroogstation

1650-981-0000
1650-101-00
1610-121-00
9000-416-0035ET

Set spoelluchtsproeiers
Sinterfilter
Fijnefilterinzetstuk 3 µm
Fijnefilterinzetstuk 0,01
µm
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4

Technische gegevens
Meer informatie betreffende de technische gegevens vindt u in de montage- en
gebruikshandleiding "Olievrije zuigercompressoren KK en zuiger-vacuümpompen
KV".
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5

Druktank

5.1 Overzicht
In de apparaten zijn persluchttanks van de firma Behälter-Werk Burgau GmbH ingebouwd.
De handleiding hierna geldt voor de volgende tanktypen:

NL

Type

Druk1)

Tank2)

EB3)

c4)

Opmerking5)

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

Serienummer en jaar van fabricage zie tankmarkering
Druk
Tank
3)
Toepassingsgebied
(EB)
1)
2)

Maximale bedrijfsdruk PS in bar
Tankvolume V in liter
A = druktank voor compressoren

B = druktank voor stationaire installaties
Corrosietoeslag
c in mm
Maximale tempera+100 °C
tuur
Minimale temperatuur -10 °C
Medium
Lucht/stikstof
5)
Opmerking
1: De tank is permanent bestendig bij een drukvariatiebereik van
1,6 bar (10%PS)
2: De tank is permanent bestendig bij een drukvariatiebereik van
1,6 bar (20%PS)
3: De tank is permanent bestendig bij een drukvariatiebereik van
2,0 bar (20%PS)
4: De tank is permanent bestendig bij een drukvariatiebereik van
2,2 bar (20%PS)
5: De wanddikten mogen niet meer zijn dan 2 mm
6: De condens moet onder de inwendige druk conform de handleiding
worden afgevoerd
Toegepaste normen
EN 286-1:1998
4)

16
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5.2 Bedieningshandleiding druktank (verklaring van de firma
Behälter-Werk Burgau GmbH)
De druktank mag alleen in het kader van de
hiervoor opgegeven toepassing en de technische gegevens worden gebruikt. Ander gebruik
is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
De constructie van de druktank is uitgevoerd
conform de richtlijn 2014/29/EG en deze werd
als afzonderlijk component zonder veiligheidstechnische uitrusting voor het genoemde toepassingsgebied gefabriceerd. Dimensionering
voor de inwendige drukbelasting.

De constructie gebeurde voor voornamelijk een
statische binnendrukbelasting, zo zijn volgende
bedrijfsparameters opgenomen:1000 lastwisselingen van 0 tot PS en bestendig bij een drukvariatiebereik van 1,6 tot 2,2 bar
zie "5.1 Overzicht"opmerkingen.

NL

Voor de inbedrijfname moet de tank van de benodigde veiligheidsinrichtingen worden voorzien,
zoals drukmanometer, veiligheidsinrichtingen tegen drukoverschrijding enzovoort. Deze onderdelen behoren niet tot onze leveringsomvang.
Aan de drukdragende wanden van de tank mogen geen laswerkzaamheden of warmtebehandelingen worden uitgevoerd. Gewaarborgd
moet worden, dat de inwendige druk niet "bedrijfsmatig hoger wordt" dan de op de tanktypeplaat aangegeven bedrijfsdruk PS. Kortstondig
mag deze druk echter tot maximaal 10% worden overschreden. Een voor de druktank schadelijke trilbelasting en corrosie aan de tank moeten worden voorkomen door het nemen van geschikte maatregelen.
Voer de montage respectievelijk de opstelling
van de druktank zodanig uit, dat de gebruiksveiligheid van de tank gewaarborgd blijft (bijvoorbeeld geen starre verbinding met de vloer of het
machineframe zonder trillingsdempers).
De door de leverancier op te stellen gebruikshandleiding moet, rekening houdend met de uitrustingscomponenten, het volgende bevatten:
–– a) Handleiding voor het afvoeren van het
condensaat
–– b) Instructies betreffende het onderhoud, om
de gebruikszekerheid te waarborgen
De leverancier moet verder vastleggen, of de
bedrijfsklaar uitgeruste druktank een afnamebeproeving voor de inbedrijfname moet ondergaan. De leverancier/eigenaar moet de in het
betreffende land geldende wetgeving en verordeningen betreffende het gebruik van de druktank aanhouden.

0678106020L14 1708V004
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Conformiteitsverklaring voor machines conform de richtlijn
2006/42/EG

Wij verklaren hierbij dat het hieronder genoemde apparaat in overeenstemming is met de desbetreffende bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.
Het hieronder genoemde apparaat vervult de eisen van de volgende relevante richtlijnen:
–– Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EG
–– Richtlijn voor eenvoudige druktanks 2014/29/EG
–– RoHS-richtlijn 2011/65/EU
Naam van de fabrikant:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adres van de fabrikant:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referentienummer:

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

Artikelomschrijving:

Compressorstations of droogstations

Vanaf serienummer:

H400000

Wij verklaren hierbij, dat de inbedrijfname van het apparaat pas plaats mag vinden, wanneer is vastgesteld, dat de machine, waarin dit apparaat wordt ingebouwd, aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.
De volgende geharmoniseerde en overige normen werden toegepast:
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, 20.04.2016
Andreas Ripsam

Bewijs tekenbevoegdheid in

Directie Dürr Technik

Origineel document bij Dürr Technik

18
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7

Functie

7.1 Compressorstation zonder
membraandrooginstallatie

7.2 Compressorstation met membraandrooginstallatie

NL

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

Compressoraggregaat
Druktank
Drukschakelaar
Aanloopmagneetventiel*
Condensaatmagneetventiel
Bedrijfsurenteller
Drukslang
Aanzuigfilter
Manometer
Veiligheidsklep
Trillingsdemper
Condensator*

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

Compressoraggregaat
Druktank
Drukschakelaar
Koeler
Membraandroger
Drukslang
Aanzuigfilter (snelkoppeling)
Manometer
Veiligheidsklep
Trillingsdemper
Condensator*

* Voor zover meegeleverd

* Voor zover meegeleverd
Via het aanzuigfilter wordt atmosferische lucht
aangezogen. Deze lucht wordt door de zuiger in
de cilinder gecomprimeerd. De in- resp. uitlaatklep blokkeert een doorstroomrichting. De gecomprimeerde lucht wordt door de drukslang
via het geïntegreerde terugslagklep naar de
druktank getransporteerd.
Het compressoraggregaat produceert perslucht,
tot de ingestelde uitschakeldruk is bereikt. Het
apparaat schakelt uit. De druk wordt door de
manometer aangewezen. De drukslang wordt
door het geïntegreerde ontlastingsventiel (bij
stations met aanloopmagneetventiel onder bepaalde omstandigheden pas bij het starten van
het apparaat) drukloos gemaakt.Wanneer voor
een verbruiker perslucht wordt verbruikt, daalt
de druk in de tank. Bij het bereiken van de inschakeldruk wordt via de drukschakelaar het
compressoraggregaat automatisch weer ingeschakeld. Een veiligheidsklep voorkomt, dat de
maximaal toegestane tankdruk kan worden
overschreden.

0678106020L14 1708V004

Via het aanzuigfilter wordt atmosferische lucht
aangezogen. Deze lucht wordt door de zuiger in
de cilinder gecomprimeerd. De in- resp. uitlaatklep blokkeert een doorstroomrichting. De van
het compressoraggregaat komende, hete en
vochtige perslucht stroomt in de koeler. In de
koeler wordt de perslucht afgekoeld. Water condenseert. 100% verzadigde perslucht en condenswater verlaten de koeler en stromen naar
de waterafscheider.
Via het sinterfilter wordt het aanwezige condenswater afgescheiden en in het verzamelvat
opgevangen. Het automatische condensaatmagneetventiel voert het water cyclisch af.
Daarna wordt de lucht naar het membraanelement geleid. De lucht stroomt door de membraanvezels. De watermoleculen in de lucht diffunderen door de membraanwand en verzamelen zich op de buitenzijde van de vezels. De gedroogde lucht stroomt via het fijnfilter, het drukbegrenzingsventiel en de terugslagklep naar de
tank.
19
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Voor de regeneratie wordt in het membraan een
kleine deelstroom gedroogde lucht via de spoelluchtsproeier tegen de buitenkant van de membraanvezels geleid. Deze neemt de verzamelde
vochtigheid op en wordt afgevoerd naar de atmosfeer. Deze regeneratie vindt tijdens bedrijf
continu plaats. Er zijn geen stilstandtijden nodig.

NL
Het drukbegrenzingsventiel in het membraanbovendeel zorgt ervoor, dat de membraandrooginstallatie in korte tijd de nominale bedrijfsdruk bereikt. In het membraanbovendeel is een vochtindicator ingebouwd, die door het transparante
bovendeel zichtbaar is. In geval van een gebrekkige luchtdroging verandert de kleur van blauw
in roze.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Warme lucht
Koeler met ventilator
Koude lucht
Membraandroger
Condensafvoer
Droge lucht

Het compressoraggregaat produceert perslucht,
tot de ingestelde uitschakeldruk is bereikt. Het
apparaat schakelt uit. De druk wordt door de
manometer aangewezen. De drukslang wordt
door het ontlastingsventiel drukloos gemaakt.
Wanneer voor een verbruiker perslucht wordt
verbruikt, daalt de druk in de tank.
Bij het bereiken van de inschakeldruk wordt via
de drukschakelaar het compressoraggregaat
automatisch weer ingeschakeld. Een veiligheidsklep voorkomt, dat de maximaal toegestane
tankdruk kan worden overschreden.
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8

Voorwaarden

8.1 Opstellingsruimte
De ruimte waarin het apparaat wordt geplaatst,
moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

ATTENTIE
Oververhittingsgevaar door onvoldoende verluchting
Het apparaat genereert warmte. Schade
door hitte en/of bekorten van de levensduur van het apparaat mogelijk.
ii Dek het apparaat niet af.
ii Lucht moet ongehinderd kunnen toeen wegstromen.
ii Be- en ontluchtingsopeningen moeten
voldoende groot zijn.
ii Bij ingebouwde apparaten kan in ongunstige omstandigheden een externe
beluchting nodig zijn.

30

–– Droge, goed geventileerde ruimte
–– Geen ruimte die voor een bepaald doel bestemd is ( bijv. stookruimtes of natte ruimtes)
–– Plaats het apparaat op een zuivere, egale,
voldoende stabiele ondergrond (let op het
gewicht van het apparaat).
–– De contactdoos moet goed toegankelijk zijn.
–– De typeplaat van het apparaat moet goed
leesbaar zijn (ook in ingebouwde toestand).
–– Het apparaat moet goed toegankelijk zijn voor
bediening en onderhoud.
–– Bij ingebouwde apparaten moeten de aansluitklemmen bij het afnemen/openen van de
toegang tot de behuizing goed bereikbaar zijn.
–– Houd voldoende afstand aan tot de wand
(minimaal 30 mm tot 40 mm).

De lucht wordt bij het aanzuigen gefilterd.
De luchtsamenstelling wordt daarbij niet
veranderd. Houd de aangezogen lucht
daarom vrij van schadelijke stoffen (zuig
bijv. geen lucht aan uit een ondergrondse
parkeergarage of direct naast een afzuigmachine).

30

8.2 Trillingsdemping tussen compressoraggregaat en tank

30

De apparaten genereren trillingen. Voor het
dempen van deze trillingen moeten geschikte
trillingsdempers worden gebruikt.

30

VOORZICHTIG
Starre verbindingen kunnen de apparaten of de installatie, waarin de
apparaten zijn ingebouwd, beschadigen.
ii Gebruik geen starre verbindingsleidingen tussen de apparaten en de installatie.

40
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8.3 Inbouwpositie en bevestiging
40

Apparaten zo mogelijk horizontaal inbouwen.
Andere inbouwposities vooraf met Dürr Technik
bespreken.
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8.4 Geluiddemper

NL

Zowel op de aanzuigaansluiting als ook op de
uitlaataansluiting ontstaat bij druk- of vacuümbedrijf extra geluidsbelasting. Daarom moet een
geschikte geluiddemper worden gebruikt die de
afgezogen lucht aan de atmosfeer afgeeft. Geluiddempers zijn als accessoires te verkrijgen
(zie "Accessoires" zuiger-compressoren KV"
voor de respectieve serie).
Meer informatie betreffende de technische gegevens vindt u in de montage- en
gebruikshandleiding "Olievrije zuigercompressoren KK en zuiger-vacuümpompen
KV".

8.5 Aanloopcycli
De motoren in de compressorstations zijn voor
10/start/stop per uur ontwikkeld. Frequenter inschakelen leidt tot een hogere slijtage.

9

Inbedrijfname

9.1 Transportzekering verwijderen
Het apparaat is voor het veilig transport met
verpakkingsmateriaal gezekerd.
ii Verpakkingsmateriaal verwijderen.
ii Beschermfolie wegtrekken.
ii Controleer het apparaat op transportschade.

9.2 Persluchtaansluiting tot stand
brengen
De apparaten zijn standaard ontworpen
voor een nominale druk van 7 bar. Wanneer de nominale druk regelmatig wordt
overschreden, dan heeft dit een negatieve invloed op de levensduur van het apparaat.
Het apparaat is standaard voorzien van een armatuureenheid bestaande uit drukschakelaar,
manometer, veiligheidsklep, terugslagklep en
condensafvoer.
Om trillingsoverdracht te voorkomen adviseren
wij een flexibele drukslang tussen de drukschakelaar en de verbruiker te installeren. Als extra
toebehoren kan een reduceerventiel worden
aangesloten.
ii De perslucht wordt op de snelkoppeling aangesloten (inclusief slangaansluiting) of op de
drukschakelaar via een G 1/4" binnendraad.
ii Drukslang op slangaansluiting met behulp van
een slangklem bevestigen.
ii Slangaansluitingen met de snelkoppeling verbinden.

22
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9.3 Condensaat

9.5 Drukschakelaar controleren

Tijdens bedrijf wordt in het compressorstation
continu condenswater afgescheiden.

De uitschakeldruk is in de regel ingesteld op
7 bar (0,7 MPa).
ii Het apparaat op de drukschakelaar inschakelen door de schakelaar in de stand "I" te
draaien.
ii Uitschakeldruk op de manometer aflezen.

Het condensaat kan via een slang in een
afvoer worden geleid.
ii Bevestig de condenswaterslang op het apparaat en borg deze tegen wegglijden.
ii Bevestig de condenswaterslang aan de afvoer.

9.4 Elektrotechnische installatie
Meer informatie over het onderwerp elektrotechnische installaties vindt u in de
montage- en gebruikshandleiding "Olievrije zuigercompressoren KK en zuigervacuümpompen KV".

Elektrische aansluiting met netstekker
ii Sluit het apparaat uitsluitend op een volgens
de voorschriften geïnstalleerd stopcontact
aan.
ii De kabels naar het apparaat zonder mechanische spanning installeren.
ii De contactdoos moet goed toegankelijk zijn.
ii Vergelijk voor de inbedrijfname de netspanning met de spanningswaarde op het typeplaatje.
GEVAAR
Elektrische schok door defecte netkabel
ii De netkabels mogen niet in contact
komen met de hete oppervlakken van
het apparaat.
ii Installeer de netkabel zonder mechanische spanning.
ii Stop de netstekker in een stopcontact
met een randaarde.
ii Het apparaat start onmiddellijk na het
insteken van de netstekker op.

Wanneer de afgelezen waarde afwijkt van de af
fabriek ingesteld waarde, dan kan de drukschakelaar worden ingesteld (zie "10.1 Drukschakelaar instellen").

9.6 Veiligheidsventiel controleren
Bij de eerste ingebruikname van het apparaat
moet de werking van de veiligheidsklep worden
gecontroleerd.
De veiligheidsklep is af fabriek ingesteld
op 10 baar (1 MPa) of 8 bar (0,8 MPa)
(afhankelijk van de maximale druk), beproefd en gestempeld (zie ook "5.1 Overzicht").
GEVAAR
Ontploffing van de druktank en de
drukslangen
ii Verander de instelling van de veiligheidsklep niet.
WAARSCHUWING
Beschadiging van de veiligheidsklep
Explosie van de druktank en de drukslangen door defecte veiligheidsklep
ii De veiligheidsklep niet gebruiken voor
het ontluchten van de druktank.

Elektrische aansluiting zonder netstekker
GEVAAR
De voedingsspanning mag alleen
door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur worden aangesloten.

0678106020L14 1708V004
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ii Schakel het apparaat op de drukschakelaar in
en vul de druktank tot aan de uitschakeldruk.
ii Kap van de veiligheidsklep enkele slagen naar
links draaien, tot het ventiel afblaast. Laat de
veiligheidsklep slechts kort afblazen.
ii Draai de kop tot de aanslag naar rechts.

NL

De klep is gesloten.

10 Instelmogelijkheden
10.1 Drukschakelaar instellen
GEVAAR
Open, onder stroom staande delen
Elektrische schok door onder stroom
staande delen
ii Netstekker van het apparaat uit het
stopcontact halen.
ii Geïsoleerd gereedschap gebruiken.
ii Onder stroom staande delen niet aanraken.
De uitschakeldruk moet minimaal 0,5 bar
(0,05 MPa) onder de maximale druk van
10 bar (1 MPa) of 8 bar (0,8 MPa) (afhankelijk van de maximale druk) van de
veiligheidsklep liggen. Anders kan de veiligheidsklep vroegtijdig openen, de uitschakeldruk wordt door het compressoraggregaat niet bereikt waardoor deze
constant blijft werken. De maximale druk
is op de aangebrachte manometer gemarkeerd met een rode streep.
De drukschakelaar moet onder druk
worden ingesteld.
De identificatie van de drukschakelaar
(MDR3 of MDR2) bevindt zich op de afdekking van de drukschakelaar.
Instelling MDR3
Wanneer de afgelezen waarden afwijken van de
fabrieksinstellingen of wanneer andere instellingen nodig zijn, dan kan de uitschakeldruk van
de compressor via de instelschroef op de drukschakelaar worden veranderd. Via het drukverschil Δp kan daarna de inschakeldruk worden
aangepast.
ii Afdekking van de Afdekking van de drukschakelaar verwijderen.drukschakelaar verwijderen.

24
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ii Uitschakeldruk p via de instelschroef instellen.
In de pijlrichting "+" wordt de uitschakeldruk hoger en in de pijlrichting "-" wordt de
uitschakeldruk verlaagd. Het drukverschil ∆p
wordt bij deze instelling ook veranderd.

Instelling MDR2
Wanneer de afgelezen waarden afwijken van de
fabrieksinstellingen of wanneer andere instellingen nodig zijn, dan kan de uitschakeldruk van
de compressor via de instelschroef op de drukschakelaar worden veranderd. Via het drukverschil Δp kan daarna de inschakeldruk worden
aangepast.
ii Maak de bevestigingsschroeven van de afdekking van de drukschakelaar los.
ii Afdekking van de Afdekking van de drukschakelaar verwijderen.drukschakelaar verwijderen.
ii Uitschakeldruk p via de beide instelschroeven
(1) instellen.
In de pijlrichting "+" wordt de uitschakeldruk
hoger en in de pijlrichting "-" wordt de uitschakeldruk verlaagd.

1

ii Het drukverschil ∆p tussen inschakeldruk en
uitschakeldruk via de instelschroef bijstellen.
In pijlrichting '+' vermeerdert het drukverschil
en in pijlrichting '-' vermindert het drukverschil.

1

2

ii Het drukverschil ∆p tussen inschakeldruk en
uitschakeldruk wordt via de instelschroef (2)
ingesteld.
In de pijlrichting "+" wordt het drukverschil
groter (lagere inschakeldruk) en in de pijlrichting "-" wordt het drukverschil kleiner (hogere
inschakeldruk).

0678106020L14 1708V004
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10.2 motorbeveiligingsschakelaar instellen
De motorveiligheidsschakelaar is niet in
alle apparaten aanwezig.

NL

ii De motorveiligheidsschakelaar is af fabriek ingesteld en gemarkeerd.
ii Afdekking van de Afdekking van de drukschakelaar verwijderen.drukschakelaar verwijderen.
ii Motorveiligheidsschakelaar met de instelschroef conform de motorstroom instellen
(bereik tussen minimaal toegestane instelling
en maximaal toegestane instelling aanhouden).
De maximaal toegestane motorstroom is de
stroomspecificatie op de typeplaat + 10%.

10.3 Instelling reduceerventiel
Het reduceerventiel (als optie leverbaar) regelt
de tankdruk (primaire druk) op de gewenste
werkdruk (secundaire druk). Via een extra secundaire ontluchting wordt toenemen van de
druk bij uitgeschakelde verbruiker verhinderd.
Het reduceerventiel wordt op de drukschakelaar
(G1/4") gemonteerd.
Instellen van het reduceerventiel:
ii Instelknop (1) optillen.
ii Voedingsdruk verhogen: instelknop (1)
rechtsom naar "+" draaien.
ii Voedingsdruk verminderen: instelknop (1)
linksom naar "-" draaien.
ii Bij de gewenste voedingsdruk (afleesbaar op
manometer (2)) de instelknop (1) naar beneden drukken en laten vastklikken.
ii Voedingsdruk controleren door de manometer
(2) af te lezen.

1
2

26

Instelknop
Manometer
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10.4 Condensaat-magneetventiel instellen

ATTENTIE
Beschadiging van het condensaatmagneetventiel bij het instellen van
de schakeltijden
Worden de instelknoppen voor de instelling van de schakeltijden met een
schroevendraaier ingesteld, dan kan er
onomkeerbare schade aan het magneetventiel ontstaan
ii Voer de instelling van de schakeltijden
uit met de rode bijgeleverde steekassen.

Het condensaat-magneetventiel (naar keuze
verkrijgbaar) stuurt de condensaatafvoer uit het
reservoir.
Instelling van de schakeltijden aan het condensaat-magneetventiel met timer 9000-3030010 (670-000-104) en 9000-303-0013 (601001-347)
Condensaatmagneetventiel

Schakeltijd
Taan (ventiel
ingeschakeld)

Schakeltijd
Tuit (ventiel
uitgeschakeld)

9000-3030010

min. 0,1 s
tot
max. 10 s

min. 36 s
tot
max. 60 min

9000-3030013

min. 1 s
tot
max. 5 s

min. 18 s
tot
max. 30 min

s = seconde
min = minuut

ii Instellen van de schakeltijden
ii Plaats de pijlpunt van de steekas (4) over de
gleuf (3) van de instelknop.
ii Steek de lip van de steekas (1) in de gleuf van
de instelknop (2).
ii Als de rode steekas wordt gedraaid tussen de
min. en max. positie aan de instelknop, dan
wordt de gewenste schakeltijd voor Taan en Tuit
ingesteld.
ii De positie van de pijlpunt (4) op de streepjesschaal toont de ingestelde schakeltijd.
ii De waarden op de streepjesschaal beantwoorden aan de volgende procentwaarden
van de schakeltijden van Taan en T uit:
1 beantwoordt aan 10 %
5 beantwoordt aan 50 %
9 beantwoordt aan 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

Taan Instelknop "Timer ventiel ingeschakeld"
Tuit Instelknop "Timer ventiel uitgeschakeld"

1
2
3
4
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Lip steekas
Gleuf instelknop
Gleuf instelknop
Pijlpunt steekas

27

NL

Gebruik
11 Bediening
Schakel het apparaat spanningsloos
(bijv. netstekker lostrekken) voordat
werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd of in geval van gevaar en
beveilig het apparaat tegen herinschakelen.

NL

Apparaten met aanloopvolume, mechanisch
ontluchtingsventiel en apparaten met membraandrooginstallatie

11.1 Apparaat in/uitschakelen
ii Het apparaat op de drukschakelaar inschakelen door de schakelaar in de stand "I" te
draaien.
Het compressoraggregaat start automatisch
en de druktank wordt gevuld. Bij het bereiken van de uitschakeldruk schakelt het compressoraggregaat automatisch uit.
ii Het apparaat indien nodig op de drukschakelaar uitschakelen door de schakelaar in stand
'0' te draaien.

11.2 Inschakelen van het apparaat
na onderbreking van de voedingsspanning
Bepaalde apparaten starten in principe
niet met tegendruk. Deze apparaten kunnen als optie met een aanloopvolume (1)
en een mechanisch ontluchtingsventiel
(2) of met een automatisch aanloopventiel worden uitgerust.
Apparaten met automatisch aanloopventiel:
Wanneer het apparaat is uitgerust met een automatisch aanloopventiel, dan zorgt het ventiel
voor drukloos starten van het apparaat.

1
2
3
4

Aanloopvolume
Mechanisch ontluchtingsventiel
Veiligheidsklep
Condensafvoer (handmatig)

ii Apparaat via drukschakelaar uitschakelen.
ii Apparaat via de drukschakelaar weer inschakelen, nadat de lucht uit het aanloopvolume
(duur: ca. 5 seconden) of via de membraandrooginstallatie is ontweken.

11.3 Druktankbeproeving
De eigenaar moet de nationale richtlijnen
aanhouden!
Voorbeeld voor Duitsland: bedrijfsveiligheidsverordening

11.4 Mobiel compressorstation
ATTENTIE
Beknellingsgevaar bij bediening van
de verbindingen
ii Wanneer de hoek en de hoogte van
de schuifgreep wordt versteld, houd
dan de vingers buiten het beknellingsgebied van de verbindingen.
ii Bij tegelijkertijd indrukken van de beide zwarte
knoppen wordt de schuifgreep in hoogte en
hoek versteld.
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12 Onderhoud
Schakel het apparaat spanningsloos (bijv. netstekker lostrekken) voordat werkzaamheden aan
het apparaat worden uitgevoerd of in geval van gevaar en beveilig het apparaat tegen herinschakelen.

12.1 Onderhoudsschema

NL

Apparaten met membraandrooginstallatie
Onderhoudsinterval

Onderhoudswerkzaamheden

Wekelijks

ii Noodzakelijk bij apparaten zonder K-module: condenswater aftappen bij hoge luchtvochtigheid dagelijks (zie "12.2 Condensaat aflaten").

Halfjaarlijks

ii Veiligheidsklep controleren (zie "9.6 Veiligheidsventiel controleren").

Jaarlijks

ii Aanzuigfilter vervangen - bij hoge stofconcentraties halfjaarlijks (zie
"12.3 Aanzuigfilter vervangen").

Om de 4 jaar

ii Trillingsdemper vervangen.

Conform de nationale
richtlijnen

ii Preventieve regelmatige veiligheidstechnische beproevingen (bijv.
druktankbeproeving, elektrische veiligheidstest) conform de nationale
richtlijnen uitvoeren.

Conform de montageen gebruikshandleiding
"Olievrije zuigercompressoren KK en zuigervacuümpompen
KV"

ii Onderhoud compressoraggregaat

Apparaat met membraandrooginstallatie
Onderhoudsinterval

Onderhoudswerkzaamheden

Halfjaarlijks

ii Condenswater aftappen (zie "12.2 Condensaat aflaten").
ii Veiligheidsklep controleren (zie "9.6 Veiligheidsventiel controleren").

Jaarlijks

ii Aanzuigfilter vervangen - bij hoge stofconcentraties halfjaarlijks (zie
"12.3 Aanzuigfilter vervangen").
ii Fijnfilter 3 µm of fijnfilter 0,01 µm vervangen (zie "12.4 Vervang de filter
van de membraan-drooginstallatie").
ii Sinterfilter vervangen (zie "12.4 Vervang de filter van de membraandrooginstallatie").

Om de 4 jaar

ii Trillingsdemper vervangen.

Conform de nationale
richtlijnen

ii Preventieve regelmatige veiligheidstechnische beproevingen (bijv.
druktankbeproeving, elektrische veiligheidstest) conform de nationale
richtlijnen uitvoeren.

Conform de montageen gebruikshandleiding
"Olievrije zuigercompressoren KK en zuigervacuümpompen
KV"

ii Onderhoud compressoraggregaat
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12.2 Condensaat aflaten

NL

Bij apparaten met automatisch condensaatmagneetventiel en/of met membraandrooginstallaties komt het handmatig aftappen te
vervallen.
Tijdens bedrijf ontstaat condenswater in de
druktank.
ii Bij maximale tankdruk de condensaataftap
open draaien.

4

12.4 Vervang de filter van de membraan-drooginstallatie
Fijn/steriel filter
ii Apparaat uitschakelen.
ii Apparaat spanningsvrij schakelen.
ii Schroef de filterafdekking open en neem deze
af.
ii Verwijder het fijne/steriele filter.
ii Plaats een nieuw fijn/steriel filter.
ii Plaats de filterafdekking en sluit deze.

Condensafvoer (handmatig)

ii Sluit de condensaataftap, zodra al het condenswater is uitgelopen.

12.3 Aanzuigfilter vervangen

ii Open het deksel van het aanzuigfilter door
deze rechtsom te draaien.
ii Filterelement (wit/groen) uitnemen.
ii Nieuw filterelement plaatsen.
ii Sluit het deksel van het aanzuigfilter door deze
linksom te draaien
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Sinterfilter
ii Schroef de filterafdekking open en neem deze
af.
ii Neem het sinterfilter weg.
ii Plaats het nieuw sinterfilter.
ii Plaats de filterbehuizing en sluit deze.

13 Buiten bedrijf stellen
13.1 Apparaat buiten bedrijf stellen
Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, wordt het aanbevolen om dit uit te schakelen.
Hiertoe moet u alle condensaat uit het apparaat
aflaten.
ii Schakel het apparaat in en wacht totdat de
uitschakeldruk bereikt is.
Apparaat met condensaatafscheider
ii Draai bij de maximale tankdruk de schroefverbinding onderaan de condensaatafscheider
open.
ii De schroefverbinding sluiten zodra al het condenswater is uitgeblazen.

0678106020L14 1708V004
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Membraan-drooginstallatie
ii Open de condensaataftapklep aan de membraan-drooginstallatie zolang het compressoraggregaat draait. Sluit de condensaataftapklep zodra er geen condensaat meer naar buiten vloeit.
ii Apparaat uitschakelen.

Druktank
ii Apparaat uitschakelen.
ii Netstekker uittrekken.
ii Gehele druk uit de persluchttank aflaten (bijv.
via een uitblaaspistool, die op de snelkoppeling is aangesloten of via de condensaataftapkraan (indien aanwezig)).
ii Persluchtaansluiting losmaken van de snelkoppeling.

13.2 Apparaat opbergen
WAARSCHUWING
Ontploffing van de druktank en de
drukslangen
ii Druktank en drukslangen ontlucht opslaan en transporteren.
ii Bescherm het apparaat tijdens de opslag tegen vochtigheid, vuil en extreme temperaturen
(zie omgevingsvoorwaarden).
ii Het apparaat alleen geheel afgetapt opslaan.
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14 Tips voor gebruikers en technici
Meer informatie over het onderwerp "opsporen van fouten" vindt u in de montage- en gebruikshandleiding "Olievrije zuigercompressoren KK en zuigervacuümpompen KV".

NL

Reparatiewerkzaamheden, die buiten het gebruikelijke onderhoud vallen, mogen uitsluitend
door een gekwalificeerde vakman of door onze klantenservice uitgevoerd worden.
Schakel het apparaat spanningsloos (bijv. netstekker lostrekken) voordat werkzaamheden aan
het apparaat worden uitgevoerd of in geval van gevaar en beveilig het apparaat tegen herinschakelen.
Fouten

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Apparaat start niet

Geen netspanning

ii Elektrotechnicus inschakelen.
Controleer de netzekering,
eventueel apparaat opnieuw inschakelen. Indien smeltzekering
defect, vervangen.

Te lage of te hoge spanning

ii Elektrotechnicus inschakelen.
Netspanning meten.

Condensator defect

ii Elektricien/technicus inschakelen. Condensator controleren,
eventueel vervangen.

Motor defect

ii Apparaat vervangen.

Temperatuurschakelaar in motor
(niet in alle apparaten aanwezig)
heeft uitgeschakeld
1. Hoge omgevingstemperatuur
2. Mechanisch zwaar lopen
3. Druk in de leiding

1.	Laat het apparaat afkoelen.
Zorg voor een betere koelende
werking.
Opgelet: het apparaat schakelt
automatisch weer in!
2.	Fabrieksreparatie.
3.	Aanzuigvolume ontluchten.

Aanzuigfilter-inzetstuk verstopt

ii Plaats een nieuw aanzuigfilterinzetstuk.
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Fouten

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Capaciteit neemt af.

Leidingen, slangen of aansluitingen lek

ii Waarschuw een technicus. Leidingen, slangen of aansluitingen
controleren/vervangen.

Membraan-drooginstallatie defect ii Waarschuw een technicus.
Membraan-drooginstallatie
vervangen.

NL

Apparaat maakt te veel
geluid

Aanzuigfilter verontreinigd

ii Aanzuigfilter minimaal 1 keer per
jaar vervangen. Het aanzuigfilter mag in geen geval worden
schoongemaakt.

Head kit lek door slijtage en/of de
volgende oorzaken:
–– Vervuiling
–– Te hoge omgevingstemperatuur
–– Ongeschikt medium aangezogen

Waarschuw een technicus. Apparaat vervangen.
–– Filter voorschakelen of vervangen.
–– Voor betere koeling zorgen.
–– Transporteer alleen toegelaten
media.

Ventielplaat defect

ii Waarschuw een technicus.
Ventielplaat en afdichtingen
vervangen.

Te veel schakelcycli

ii Vaak in-/uitschakelen vermijden,
eventueel met grotere persluchttank werken.

Lagerschade

ii Waarschuw een technicus.

Trillingen worden op de behuizing ii Gebruik geschikte trillingsdemovergedragen
pers.
Trillingsdempers defect

ii Nieuwe trillingsdempers monteren.

Compressorstations met membraandrooginstallatie:
Membraandrooginstallatie defect

ii Waarschuw een technicus.
Membraandrooginstallatie
vervangen.

Compressorstations zonder
membraandrooginstallatie:
Condenswater in de tank

ii Condenswater regelmatig aftappen.

Drukdauwpunt past niet

Spoelluchtsproeier te groot of te
klein

ii Waarschuw een technicus.
Spoelluchtsproeier vervangen.

Vochtindicator op membraandrooginstallatie is
roze

Apparaat werd langere tijd niet
gebruikt

ii Bij gebruik van het apparaat
regenereert de vochtigheidsindicator zichzelf en wordt weer
blauw.

Uit de luchtverbruikers
druppelt water

Tijdens bedrijf: verkeerde werking ii Waarschuw een technicus.
van de membraandrooginstallatie.
Membraan-drooginstallatie
Gebrekkig drogen van de lucht
vervangen.
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Adressen
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefoon 0 71 42 / 90 22 - 20
Telefax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de

NL

Bestellen reservedelen
Telefoon 0 71 42 / 9022 - 0
Telefax 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Voor het bestellen van reservedelen is de volgende informatie nodig:
–– Typecodering en artikelnummer
–– Bestelnummer conform reservedelenlijst
–– Gewenste aantal
–– Exact verzendadres
–– Verzendingsinformatie
Reparaties/retour leveren
Het apparaat drukloos transporteren! Gebruik
bij het retour leveren van apparaten zo mogelijk
de originele verpakking. Verpak de apparaten altijd in een kunststof zak. Gebruik recyclebaar
vulmateriaal.
Retouradres
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-DuitslandAdressen Dürr Technik wereldwijd
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

