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Důležité informace
1

K tomuto dokumentu

Tento návod k montáži a použití je součástí zařízení. Odpovídá provedení přístroje a technické
úrovni v době prvního uvedení do provozu.
V případě nedodržení pokynů a upozornění uvedených v tomto návodu k montáži a použití nepřebírá společnost Dürr
Technik žádnou záruku ani odpovědnost
za bezpečný provoz a bezpečné fungování zařízení.
Překlad byl vypracován podle nejlepšího vědomí. Rozhodující je německá originální verze. Za
chyby v překladu společnost Dürr Technik neručí.

1.1 Výstražné pokyny a symboly
Výstražné pokyny
Výstražné pokyny v tomto dokumentu upozorňují na možné ohrožení osob a na možnost vzniku věcných škod.
Jsou označené následujícími výstražnými pokyny:
Všeobecný výstražný symbol
Varování před nebezpečným elektrickým
napětím
Varování před samočinným spuštěním
přístroje
Tyto výstražné pokyny jsou vytvořeny následovně:
SIGNÁLNÍ SLOVO
Popis druhu a zdroje nebezpečí
Jsou zde uvedeny možné následky nerespektování výstražných upozornění
ii Dodržujte tato opatření za účelem
zabránění nebezpečí.

0678106020L20 1708V004

Pomocí signálního slova rozlišujeme čtyři stupně
výstražných pokynů:
–– NEBEZPEČÍ
Bezprostřední nebezpečí těžkých úrazů nebo
smrti
–– VAROVÁNÍ
Možné nebezpečí těžkých úrazů nebo smrti
–– UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí lehkých úrazů
–– POZOR
Nebezpečí rozsáhlých věcných škod

CS

Další symboly
V dokumentu a na přístroji nebo v přístroji se
používají tyto symboly:
Upozornění, např. zvláštní údaje ohledně
hospodárného použití přístroje.
Označení CE
Před prováděním prací na zařízení nebo
v případě nebezpečí uveďte zařízení do
stavu bez napětí (např. vytáhněte síťovou
zástrčku) a zajistěte je proti opětovnému
spuštění.
Respektujte průvodní dokumentaci.
Přístroj odborně zlikvidujte podle platných
zemských a místních právních předpisů.
Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

1.2 Upozornění na základě autorského práva
Všechny uvedené postupy, zapojení, názvy,
softwarové programy a přístroje jsou chráněny
autorským právem.
Kopírování návodu k montáži a použití, a to i
v podobě výňatků, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Dürr Technik.

3

Důležité informace

2

CS

Bezpečnost

Společnost Dürr Technik vyvinula a zkonstruovala zařízení tak, aby v případě použití k určenému
účelu byla dalekosáhle vyloučena všechna nebezpečí. Přesto mohou existovat zbytková nebezpečí. Respektujte proto následující upozornění.

2.1 Použití k určenému účelu
Zařízení je určeno ke stlačování atmosférického
vzduchu. Zařízení je koncipováno pro provoz
v suchých, větraných prostorách. Zařízení se
nesmí provozovat ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Použití v blízkosti plynů nebo hořlavých
kapalin je zakázáno. Pojízdná zařízení provozujte
pouze ve stojící poloze.

2.2 Použití neodpovídající určenému účelu
Jiné použití nebo použití přesahující stanovený
rámec platí za použití neodpovídající určenému
účelu. Za škody plynoucí z takového použití výrobce neručí. Riziko nese pouze uživatel.
VAROVÁNÍ
Těžké škody na zdraví osob a věcné
škody v důsledku použití neodpovídajícího určenému účelu
ii Čerpání výbušných směsí nad rámec
použití k určenému účelu není přípustné.

2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny
ii Při provozu tohoto přístroje dodržujte směrnice, zákony, vyhlášky a předpisy, které platí
v místě jeho použití.
ii Před každým použitím zkontrolujte funkci
a stav přístroje.
ii Přístroj nepřestavujte a ani na něm neprovádějte změny.
ii Dodržujte Návod k montáži a použití.
ii Návod k montáži a použití mějte u přístroje
vždy přístupný pro uživatele.
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2.4 Odborný personál
Obsluha
Osoby, které obsluhují tento přístroj, musí na základě svého vzdělání a znalostí zabezpečit bezpečnou a správnou manipulaci s ním.
ii Každému uživateli je nutné dát návod nebo ho
nechat zasvětit do toho, jak se přístroj obsluhuje.
Montáž a oprava
ii Montáž, nová nastavení, změny, rozšíření a
opravy nechejte provést společností Dürr
Technik nebo kvalifikovanými pracovníky autorizovanými společností Dürr Technik. Kvalifikovaný personál je vyškolen u společnosti
Dürr Technik, je seznámen s technikou zařízení a zná nebezpečí zařízení.

2.5 Ochrana před elektrickým proudem
ii Při práci na přístroji dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení.
ii Poškozené vedení a zástrčky ihned vyměňte.

2.6 Používejte jen originální součásti
ii Používejte pouze příslušenství uvedené nebo
schválené společností Dürr Technik.
ii Používejte pouze originální spotřební materiál
a originální náhradní součásti.
Společnost Dürr Technik neručí za škody,
které vzniknou v důsledku použití neschváleného příslušenství a jiných než
originálních rychle opotřebitelných součástí a náhradních dílů.

0678106020L20 1708V004
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2.7 Přeprava a skladování
Originální obal skýtá optimální ochranu přístroje
během přepravy.
Dürr Technik neručí za škody vzniklé při
přepravě v důsledku vadného obalu, a to
ani v rámci záruční doby.

CS

–– Přístroj přepravujte pouze v originálním obalu.
–– Obal udržujte mimo dosah dětí.
VAROVÁNÍ
Výbuch tlakové nádoby a tlakových
hadic
ii Tlakovou nádobu a tlakové hadice
uskladňujte a přepravujte odvzdušněné.
ii Během přepravy chraňte zařízení před
vlhkostí.
ii Přístroj přepravujte ve svislé poloze.
ii Přemisťujte zařízení pouze za držadla
určená k tomuto účelu.
ii Nepřepravujte zařízení za sací filtr.
Zařízení v originálním obalu lze skladovat
–– v teplých, suchých a bezprašných prostorách.
–– chráněné před znečištěním.
Obalový materiál podle možnosti uchovejte.
Okolní podmínky při skladování a přepravě
Okolní podmínky při skladování a přepravě
Teplota
°C
-25 až +55
Rel. vlhkost vzduchu
%
10 % až 90 %
Respektujte přitom nápisy na výstelce obalu.

2.8 Likvidace
Zařízení
Přístroj odborně zlikvidujte podle platných
zemských a místních právních předpisů.
Balení
Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.
–– Respektujte aktuální způsoby likvidace odpadů.
–– Obal udržujte mimo dosah dětí.

0678106020L20 1708V004
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Popis výrobku
3

Přehled

3.1 Flexibilní stavebnicový systém
CS

Kompresorové stanice se mohou individuálně sestavit z různých složek podle požadavků.
Na výběr jsou následující složky:
–– Bezolejové kompresorové agregáty od 25 l/min do 600 l/min. Vybavené jednofázovými motory
na střídavý proud nebo trojfázovými motory nebo zvláštním vybavením s motory na stejnosměrný
proud s permanentním magnetem.
–– Různé tlakové nádoby s objemovým obsahem 3 l, 10 l, 25 l, 55 l nebo 90 l.
–– Různá provedení jednotek armatur s potřebným bezpečnostním ventilem, manometrem a síťovým
kabelem a automatickým vypouštěním kondenzátu (možnost) nebo odlehčením náběhu magnetickým ventilem (možnost).
–– Velký výběr příslušenství jako sací filtry, rychlospojky, tlakové hadice (možnost), redukční ventily
(možnost) atd.
–– Membránové sušicí zařízení (možnost) jako zvláštní složka.

6
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Popis výrobku
Vysvětlení označení výrobku

2

1

3

CS

T A-200 M
1 Nádoba*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Nádoba s maximálním tlakem (PS) 10 bar (výjimka: kompresorové stanice s 25 l nádobou PS = 8
bar)
2 Kompresorové agregáty

A

Kompresorové agregáty s jednofázovými motory na střídavý
proud

B

Kompresorové agregáty s trojfázovými motory

D

Kompresorové agregáty se stejnosměrnými motory s permanentním magnetem

3 Přídavné moduly
K

Automatické vyprazdňování kondenzátu

AK

Automatické vyprazdňování kondenzátu + odlehčení náběhu

M

Membránové sušicí zařízení (plní také funkci modulu AK)

Příkladná kompresorová stanice TA-200M se skládá z:
–– 25 l nádoby (T)
–– Kompresorového agregátu: A-200 (s jednofázovým motorem na střídavý proud)
–– Membránového sušicího zařízení (M)

0678106020L20 1708V004
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Popis výrobku
Možnosti kombinování kompresorové stanice s jednofázovým motorem na střídavý proud

Modul M = Modul AK+Membránové sušicí zařízení

KK8

A-025

25

l

l

l

l



l

l



A-038

38

l

l

l

l



l

l





l

l

l



l

l



l

l



l

o

l

Konstrukční
řada

Agregát

Objemový proud při 0 bar (l/min)

Modul AK = Modul K + autom.
odlehčení náběhu

Přídavné moduly

KK15

CS

3l

10 l

25 l

55 l

90 l

A-061

60

A-062

70

l

l

l

l



A-065

65



l

l

l



A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

KK70

A-100

105





l

l

l

l

l

l

A-200

195





l

l

l

l

l

l

Marathon

A-080

90





l

l



l

l

l

KK40

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

Standardní kombinace

o

již obsažená v zařízení



žádný standard

8

Nádoba

Modul K = autom. vyprazdňování
kondenzátu

Kompresorové agregáty
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Popis výrobku
Možnosti kombinování kompresorové stanice s trojfázovým motorem

KK15
KK40
KK70
Marathon

10 l

25 l

55 l

90 l

Modul M = Modul AK + Membránové sušicí zařízení

3l

Modul AK = Modul K + autom. odlehčení náběhu

Agregát

Přídavné moduly
Modul K = autom. vyprazdňování
kondenzátu

Konstrukční řada

Nádoba
Objemový proud při 0 bar (l/min)

Kompresorový agregát

B-038

38

l

l

l

l



l

l



B-062

73

l

l

l

l



l

l



B-065

65



l

l

l



l

o

l

BG-132

130



l

l

l

l

l

o

l

l

l

l

l

l

l

B-100

105





B-200

195





l

l

l

l

l

l

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

Standardní kombinace

o

již obsažená v zařízení



žádný standard
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Popis výrobku
Možnosti kombinování kompresorové stanice s motorem na stejnosměrný proud s permanentním motorem

Číslo výrobku

Objemový proud při 0
bar (l/min)

vl

Provedení

Poznámka ke kompresorové stanici

Agregát

CS

Nádoba

Konstrukční řada

Kompresorový agregát*

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
včetně odrušovacího
filtru

D-040

0832-22B-02

40

10

24 VDC
včetně odrušovacího
filtru
s autom. vypouštěním
kondenzátu

D-040

0832-22B-03

40

10

24 VDC
včetně odrušovacího
filtru
s autom. vypouštěním
kondenzátu a autom.
odlehčením náběhu

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 VDC

D-100

0652 0000

105

10

24 VDC

KK70

* Kompresorové agregáty s jiným provedením jsou na požádání možné

10

0678106020L20 1708V004

Popis výrobku

3.2 Příklady kompresorových stanic
Čísla pozic označují náhradní díly (viz "3.4 Spotřební materiál a náhradní díly")
12

8

CS

1
7
3
9
13
10

2

11

Obr. 1: Struktura TA-200M: kompresorový agregát A-200 s 25 l nádobou (T) a přídavným modulem M (membránové sušicí zařízení)

Obr. 2: Struktura UA-025: kompresorový agregát A-025 s 3 l nádobou (U)

0678106020L20 1708V004
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Popis výrobku

CS

Obr. 3: Struktura WA-062AK: kompresorový agregát A-062 s 10 l nádobou (W) a přídavným modulem AK (autom. vyprazdňování kondenzátu + autom. odlehčení náběhu)

Obr. 4: Struktura TA-100K: kompresorový agregát A-100 s 25 l nádobou (T) a přídavným modulem
K (autom. vyprazdňování kondenzátu)

12
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Popis výrobku

CS

8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Obr. 5: Struktura WA-062 Mobil AK: kompresorový agregát A-062 s 10 l nádobou (W), přídavný
modul AK (autom. vyprazdňování kondenzátu a autom. odlehčení náběhu) a přepravní kolečka

Obr. 6: Struktura HA-160M: kompresorový agregát A-160 s 55 l nádobou (H) a přídavným modulem M (membránové sušicí zařízení) a redukční ventil

0678106020L20 1708V004
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Popis výrobku

3.3 Příslušenství
Příslušenství pro kompresorové stanice
Při objednání příslušenství vždy uvádějte
typové označení (např.: WA-038/0643
1000) a sériové číslo.

CS

Poz. č.

20 až 22

Náhradní díly příslušenství

3.4 Spotřební materiál a náhradní
díly
Náhradní díly pro kompresorovou stanici s
membránovým sušicím zařízením
Při objednání náhradních dílů vždy uvádějte typové označení (např.: WA038/0835-43B-01) a sériové číslo.
Poz. č.

Náhradní díly pro kompresorovou stanici

1
2
3
4

Kompresor
Nádoba bez zátky
Tlakový spínač
Náběhový magnetický ventil (bez
vyobrazení)
Magnetický ventil kondenzátu
Tlaková hadice
Sací filtr kompletní
Vložka sacího filtru
Manometr
Pojistný ventil
Tlumič vibrací
Kondenzátor

9
10
11
12

14

Náhradní díly pro kompresorovou stanici

13

Vypouštění kondenzátu ruční (částečně bez vyobrazení)
Ventil pro redukci tlaku
Odvzdušňovací hadice
Nádrž na vyrovnání tlaku
(výr. č. 9000-330-09)
Rychlospojka
(výr. č. 9000-312-03)
Těsnění
Kompletní armaturová jednotka
Relé (jen stejnosměrný proud)
Síťový kabel
Odrušovací filtr kompletní (jen stejnosměrný proud)
Uhlíkové kartáče (jen stejnosměrný
proud)
Uzávěr/uzavírací šroub (jen stejnosměrný proud)

14
15
16

Redukční ventil
Rychlospojka
(výr. č. 9000-312-03)
Hadicové hrdlo pro SW 10
(výr. č. 9000-312-06)
Hadicové hrdlo pro SW 6
(výr. č. 9000-311-46)
Počitadlo provozních hodin
Třmen*
(výr. č. 0835-999-00)
Přepravní kolečka kompletní
(výr. č. 0643 0100)1)

*Třmen pro WA-025 až WA-062
1)
k dostání volitelně jako příslušenství pro WA
-038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA-062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132 Mobil K

5
7
8

Poz. č.

Náhradní díly pro membránové sušicí zařízení
Při objednání náhradních dílů vždy uvádějte typové označení (např.: WA038/0835-43B-01) a sériové číslo.
Výrobek č.

Náhradní díly pro
membránovou sušicí
stanici

1650-981-0000

Sada trysek oplachovacího vzduchu
Slinutý filtr
Vložka jemného filtru
3 µm
Vložka jemného filtru
0,01 µm

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

Technické údaje
Detailní informace k technickým údajům
kompresorových agregátů najdete v návodu k montáži a použití "Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová
čerpadla KV".
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5

Tlaková nádoba

5.1 Přehled
Do zařízení jsou namontované tlakové nádoby firmy Behälter-Werk Burgau GmbH.
Následující návod k obsluze je platný pro následující typy tlakových nádob:

CS

Typ

Tlak1)

Nádoba2)

EB3)

c4)

Poznámka5)

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

Sériové číslo a rok výroby viz označení nádoby
Tlak
Nádoba
3)
Oblast použití (EB)
1)
2)

Přídavek na korozi
Maximální teplota
Minimální teplota
Médium
5)
Poznámka
4)

Použité normy

16

maximální provozní tlak PS v bar
Objem nádoby V v litrech
A = tlaková nádoba pro kompresory
B = tlaková nádoba pro stacionární zařízení
c v mm
+100 °C
-10 °C
Vzduch / dusík
1: Nádoba je trvale pevná při rozsahu kolísání tlaku
1,6 bar (10%PS)
2: Nádoba je trvale pevná při rozsahu kolísání tlaku
1,6 bar (20%PS)
3: Nádoba je trvale pevná při rozsahu kolísání tlaku
2,0 bar (20%PS)
4: Nádoba je trvale pevná při rozsahu kolísání tlaku
2,2 bar (20%PS)
5: Tloušťky stěn nesmí být menší než 2 mm
6: Vypouštění kondenzátu musí probíhat při vnitřním tlaku podle návodu k
obsluze
EN 286-1:1998
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5.2 Návod k obsluze tlakové nádoby (prohlášení firmy BehälterWerk Burgau GmbH)
Tlaková nádoba se smí používat jen v rámci
výše uvedeného účelu použití a technických
údajů. Jiné použití není z důvodu bezpečnosti
přípustné. Tlaková nádoba byla zkonstruována
podle směrnice 2014/29/EU a byla vyrobena
jako samostatná složka bez bezpečnostně technického vybavení pro uvedenou oblast použití.
Dimenzování bylo provedeno pro namáhání
vnitřním tlakem.

CS

Před uvedením do provozu se musí nádoba
opatřit potřebným bezpečnostním zařízením
jako tlakový manometr, pojistná zařízení proti
překročení tlaku atd. Tyto díly nejsou součástí
naší dodávky.
Na stěnách nádoby nesoucích tlak se nesmí
provádět svářecí práce nebo tepelné úpravy. Je
nutné zajistit, aby vnitřní tlak "provozně nepřekročil" provozní tlak PS uvedený v označení nádoby. Krátkodobě se smí tento tlak ovšem překročit až o 10%. Otřesům škodlivým pro tlakovou nádobu a korozi u nádoby je nutné zamezit
vhodnými opatřeními.
Montáž popř. instalace tlakové nádoby se musí
provést tak, aby zůstala zachovaná bezpečnost
při používání nádoby (např. žádné pevné spojení
s podlahou nebo základní rám stroje bez tlumiče
vibrací).
Provozní návod vyhotovený zhotovitelem zařízení musí při zohlednění dílů vybavení obsahovat:
–– a) Návod k vyprázdnění kondenzátu
–– b) Údaje k údržbě, aby se zaručila bezpečnost
při používání
Zhotovitel zařízení musí dále zjistit, zda je nutné
tlakovou nádobu připravenou k provozu před
uvedením do provozu podrobit přejímací zkoušce. Zhotovitel/provozovatel je povinen dodržovat
zákona a nařízení platné v dané zemi týkající se
provozu tlakových nádob.
Zařízení bylo zkonstruováno převážně pro klidové namáhání vnitřním tlakem, tím jsou pokryté
následující provozní parametry:1000 změn zatížení z 0 do PS a trvalá pevnost při rozsahu kolísání tlaku od 1,6 do 2,2 bar
viz "5.1 Přehled"Poznámky.
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6

CS

Prohlášení o shodě pro strojní zařízení podle směrnice
2006/42/ES

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení odpovídá všem příslušným ustanovením směrnice pro
strojní zařízení 2006/42/ES.
Níže uvedené zařízení splňuje požadavky následujících příslušných směrnic:
–– Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES
–– Směrnice pro jednoduché tlakové nádrže 2014/29/EU
–– Směrnice RoHS 2011/65/ES
Jméno výrobce:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adresa výrobce:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referenční číslo:

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

Název výrobku:

Kompresorové stanice popř. sušicí stanice

od sériového čísla:

H400000

Tímto prohlašujeme, že k uvedení zařízení do provozu smí dojít až poté, co bude konstatováno, že
stroj, do kterého se toto zařízení má zabudovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních
2006/42/ES.
Byly aplikovány následující harmonizované a jiné normy:
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, dne 20.04.2016
Andreas Ripsam

Důkaz o podpisu

Management Dürr Technik

v originálním dokumentu u společnosti Dürr Technik
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7

Funkce

7.1 Kompresorová stanice bez
membránového sušicího zařízení

7.2 Kompresorová stanice s membránovým sušicím zařízením

CS

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

Kompresorový agregát
Tlaková nádoba
Tlakový spínač
Náběhový magnetický ventil*
Magnetický ventil kondenzátu*
Počitadlo provozních hodin*
Tlaková hadice
Sací filtr*
Manometr
Pojistný ventil
Tlumič vibrací
Kondenzátor*

* pokud je součástí dodávky
Přes sací filtr je nasáván atmosférický vzduch.
Tento vzduch je pístem stlačován ve válci.
Vstupní ventil, resp. výstupní ventil blokuje směr
proudění. Stlačený vzduch je veden tlakovou
hadicí přes integrovaný redukční ventil do tlakové nádoby.
Kompresorový agregát čerpá stlačený vzduch,
dokud nebude dosažen nastavený vypínací tlak.
Zařízení se vypne. Tlak zobrazí manometr. Tlaková hadice se odtlakuje integrovaným odvzdušňovacím ventilem (u stanic s náběhovým
magnetickým ventilem podle okolností teprve při
spuštění přístroje).Pokud se ze spotřebiče odebere stlačený vzduch, poklesne tlak v nádobě.
Při dosažení zapínacího tlaku se pomocí tlakového spínače kompresorový agregát automaticky opět zapne. Pojistný ventil zamezuje překročení maximálně přípustného tlaku v nádobě.

0678106020L20 1708V004

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

Kompresorový agregát
Tlaková nádoba
Tlakový spínač
Chladič
Membránový sušič
Tlaková hadice
Sací filtr (rychlospojka)
Manometr
Pojistný ventil
Tlumič vibrací
Kondenzátor*

* pokud je součástí dodávky
Přes sací filtr je nasáván atmosférický vzduch.
Tento vzduch je pístem stlačován ve válci.
Vstupní ventil, resp. výstupní ventil blokuje směr
proudění. Horký stlačený vzduch a s obsahem
vlhkosti přicházející z kompresorového agregátu
proudí do chladiče. V chladiči se stlačený
vzduch ochladí. Voda vykondenzuje. 100% nasycený stlačený vzduch a kondenzát opustí
chladič a proudí do odlučovače vody.
Přes sintrový filtr se odlučuje obsažený kondenzát a shromažďuje se ve vodní sběrné nádobě.
Automatický magnetický ventil kondenzátu vypouští vodu cyklicky.
Následně se vzduch přivádí k membránovému
elementu. Vzduch proudí membránovými vlákny. Molekuly vody, které jsou obsaženy ve vzduchu, prolínají přes stěnu membrány a shromažďují se na vnější straně vláken. Vysušený vzduch
proudí přes jemný filtr, ventil pro omezení tlaku a
zpětný ventil k nádobě.
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K regeneraci se v membráně vede malý dílčí
proud vysušeného vzduchu přes trysku pro proplachovací vzduch k vnější straně membránových vláken. Pojme nashromážděnou vlhkost a
odvede ji do okolí. Regenerace probíhá kontinuálně během provozu. Nejsou nutné žádné prostoje.

CS
Omezovací ventil tlaku v horní části membrány
zajistí, že membránové sušicí zařízení dosáhne
co nejdříve svůj jmenovitý provozní tlak. Ve vrchní části membrány je zabudovaný indikátor vlhkosti, který je viditelný přes transparentní horní
část. V případě chybného sušení vzduchu se
uskuteční změna barvy z modré na růžovou.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Teplý vzduch
Chladič s ventilátorem
Studený vzduch
Membránová sušička
Vypouštění kondenzátu
Suchý vzduch

Kompresorový agregát čerpá stlačený vzduch,
dokud nebude dosažen nastavený vypínací tlak.
Zařízení se vypne. Tlak zobrazí manometr. Tlaková hadice se odtlakuje odvzdušňovacím ventilem.Pokud se ze spotřebiče odebere stlačený
vzduch, poklesne tlak v nádobě.
Při dosažení zapínacího tlaku se pomocí tlakového spínače kompresorový agregát automaticky opět zapne. Pojistný ventil zamezuje překročení maximálně přípustného tlaku v nádobě.
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8

Předpoklady

8.1 Instalační místnost
Prostor pro instalaci přístroje musí splňovat
následující předpoklady:

30

–– Suchý, dobře větraný prostor
–– Žádná účelová místnost (např. kotelna nebo
mokrý prostor)
–– Přístroj umístěte na čistém, rovném, dostatečně stabilním podkladu (dbejte na hmotnost
přístroje).
–– Zásuvka musí být dobře přístupná.
–– Typový štítek zařízení musí být snadno čitelný
(i v zabudovaném stavu).
–– Zařízení musí být snadno přístupné za účelem
obsluhy a údržby.
–– U zabudovaných zařízení musejí být při snímání/otevírání přístupu k tělesu snadno dosažitelné připojovací svorky.
–– Dodržte dostatečnou vzdálenost od stěny
(min. 30 mm až 40 mm).

Vzduch se při nasávání filtruje. Složení
vzduchu se přitom nemění. Nasávaný
vzduch proto udržujte bez obsahu škodlivých látek (např. nenasávejte vzduch
z podzemní garáže nebo z prostoru přímo vedle sacího zařízení).
POZOR
Nebezpečí přehřátí vlivem nedostatečného větrání
Zařízení produkuje teplo. Jsou možné
škody způsobené přehřátím a/nebo
zkrácení životnosti zařízení.
ii Přístroj nezakrývejte.
ii Musí být umožněn neomezený vstup
a výstup vzduchu.
ii Větrací a odvzdušňovací otvory musejí
být dostatečně velké.
ii U zabudovaných zařízení může být
v nevýhodných případech zapotřebí
použití externího větrání.

8.2 Tlumení vibrací mezi kompresorovým agregátem a nádobou

30

30

Zařízení vytvářejí vibrace. K tlumení těchto vibrací se musejí použít vhodné tlumiče vibrací.
UPOZORNĚNÍ
Tuhá spojení mohou poškodit zařízení nebo stroj, ve kterém jsou tato
zařízení zabudována.
ii Nepoužívejte žádná tuhá spojení mezi
zařízeními a strojem.

8.3 Montážní poloha a upevnění

30

Montujte zařízení pokud možno v horizontální
poloze. Jiné montážní polohy předem konzultujte se společností Dürr Technik.

40
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8.4 Tlumič hluku

CS

Na hrdle odváděného vzduchu vzniká při vakuovém provozu zvýšený hluk. Je proto nutné použít vhodný tlumič hluku, který odsátý vzduch odvádí do atmosféry. Tlumiče hluku jsou k dostání
jako příslušenství (viz "Příslušenství pístová vakuová čerpadla KV" pro příslušnou konstrukční
řadu).
Detailní informace k příslušenství a sadám náhradních dílů najdete v návodu
k montáži a použití "Bezolejové pístové
kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV".

8.5 Náběhové cykly
Motory v kompresorových stanicích jsou konstruované pro 10 startů/zastavení za hodinu.
Častější spínání vede ke zvýšenému opotřebení.

9

Uvedení do provozu

9.1 Odstranění přepravní pojistky
Zařízení je za účelem bezpečné přepravy zajištěno obalovým materiálem.
ii Odstraňte obalový materiál.
ii Stáhněte ochranné fólie.
ii Zkontrolujte zařízení z hlediska případných
škod vzniklých při přepravě.

9.2 Proveďte napojení na stlačený
vzduch
Zařízení jsou standardně dimenzována
pro jmenovitý tlak 7 bar. Jestliže se bude
jmenovitý tlak pravidelně překračovat,
sníží se životnost zařízení.
Zařízení je sériově vybavené armaturovou jednotkou sestávající z tlakového spínače, manometru, pojistného ventilu, zpětného ventilu a výpusti kondenzátu.
Aby se zamezilo přenášení vibrací, doporučujeme nainstalovat flexibilní tlakovou hadici mezi
tlakovým spínačem a spotřebičem. Jako další
příslušenství lze připojit redukční ventil.
ii Připojení stlačeného vzduchu se provede
u rychlospojky (včetně hrdla hadice) nebo u
tlakového spínače pomocí vnitřního závitu G
1/4".
ii Připevněte tlakovou hadici k hrdlu hadice pomocí hadicové svorky.
ii Spojte hrdlo hadice s rychlospojkou.

22
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9.3 Kondenzát

9.5 Kontrola tlakového spínače

Během provozu se v kompresorové stanici běžně vytváří kondenzát.

ii Připevněte hadici pro vypouštění kondenzátu
k zařízení a zajistěte ji proti sklouznutí.
ii Zajistěte hadici pro vypouštění kondenzátu vedením nebo upevněním na odtoku.

Vypínací tlak je zpravidla nastaven na 7 bar (0,7
MPa).
ii Zapněte přístroj tlakovým spínačem otočením
spínače do polohy "I".
ii Odečtěte vypínací tlak na manometru.
Výsledek:
Jestliže se odečtená hodnota liší od hodnoty
nastavené ve výrobním závodu, lze tlakový spínač nastavit (viz "10.1 Nastavit tlakový spínač").

9.4 Elektroinstalace

9.6 Zkontrolovat pojistný ventil

Kondenzát lze vést hadicí do odtoku.

Detailní informace k tématu elektroinstalace najdete v návodu k montáži a použití
"Bezolejové pístové kompresory KK a
pístová vakuová čerpadla KV".

Elektrické připojení se síťovou zástrčkou
ii Přístroj připojujte pouze k řádně instalované
zásuvce.
ii Vedení k zařízení pokládejte bez mechanického pnutí.
ii Zásuvka musí být dobře přístupná.
ii Před uvedením do provozu porovnejte síťové
napětí s údajem o napětí na typovém štítku.
NEBEZPEČÍ
Zásah elektrickým proudem v důsledku vadného elektrického kabelu
ii Síťové kabely se nesmí dotýkat horkých povrchů zařízení.
ii Pokládejte síťové kabely bez mechanického pnutí.
ii Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky
s ochranným vodičem.
ii Zařízení se rozběhne bezprostředně
po zastrčení síťové zástrčky.

Při prvním uvedení přístroje do provozu se musí
zkontrolovat funkčnost pojistného ventilu.
Pojistný ventil je ze závodu nastavený na
10 bar (1 MPa) nebo 8 bar (0,8 MPa) (v
závislosti na maximálním tlaku), podrobený kontrole a opatřený razítkem (viz také
"5.1 Přehled").
NEBEZPEČÍ
Výbuch tlakové nádoby a tlakových
hadic
ii Nastavení pojistného ventilu neměňte.
VAROVÁNÍ
Poškození pojistného ventilu
Výbuch tlakové nádoby a tlakových hadic vzhledem k vadnému pojistnému
ventilu
ii Pojistný ventil nepoužívejte k odvzdušnění tlakové nádoby.

Elektrické připojení bez síťové zástrčky
NEBEZPEČÍ
Připojení k napájecímu napětí smí
provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

0678106020L20 1708V004
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ii Přístroj zapněte tlakovým spínačem a tlakovou
nádobu naplňte až do vypínacího tlaku.
ii Čepičkou pojistného ventilu otočte o několik
otáček směrem doleva, dokud se ventil neodpustí. Pojistný ventil nechejte jen krátce vypustit.
ii Čepičkou otočte na doraz doprava.

10 Možnosti nastavení
10.1 Nastavit tlakový spínač
NEBEZPEČÍ
Obnažené součásti vedoucí proud
Zásah proudem prostřednictvím součástí vedoucích proud
ii Vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky.
ii Použijte izolovaný nástroj.
ii Nedotýkejte se součástí, které vedou
proud.
Vypínací tlak musí být minimálně 0,5 bar
(0,05 MPa) pod maximálním tlakem
10 bar (1 MPa) nebo 8 bar (0,8 MPa) (v
závislosti na maximálním tlaku) pojistného
ventilu. Jinak může dojít k předčasnému
otevření bezpečnostního ventilu, vypínacího tlaku ze strany kompresorového
agregátu se nedosáhne, a proto stále
běží. Maximální tlak je na připevněném
manometru označen červenou čárou.

Ventil je uzavřený.

Nastavení tlakového spínače se musí
provést pod tlakem.
Označení tlakového spínače (MDR3 nebo
MDR2) se nachází na krytu tlakového spínače.
Nastavení MDR3
Pokud se odečtené hodnoty odchylují od nastavení z výroby nebo jsou nutná jiná nastavení, lze
vypínací tlak kompresoru změnit regulačním
šroubem na tlakovém spínači. Pomocí tlakového
rozdílu Δp lze potom zapínací tlak přizpůsobit.
ii Odstraňte kryt tlakového spínače.
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ii Nastavte vypínací tlak p pomocí regulačního
šroubu.
Ve směru šipky "+" se zvýší vypínací tlak a ve
směru šipky "-" se sníží vypínací tlak. Tlakový
rozdíl ∆p se při tomto nastavení rovněž změní.

Nastavení MDR2
Pokud se odečtené hodnoty odchylují od nastavení z výroby nebo jsou nutná jiná nastavení, lze
vypínací tlak kompresoru změnit regulačním
šroubem na tlakovém spínači. Pomocí tlakového
rozdílu Δp lze potom zapínací tlak přizpůsobit.
ii Povolte upevňovací šrouby krytu tlakového
spínače.
ii Odstraňte kryt tlakového spínače.
ii Nastavte vypínací tlak p pomocí obou regulačních šroubů (1).
Ve směru šipky "+" se zvýší vypínací tlak a ve
směru šipky "-" se sníží vypínací tlak.

1

1

2

ii Tlakový rozdíl ∆p mezi zapínacím tlakem a vypínacím tlakem upravte pomocí regulačního
šroubu.
Ve směru šipky "+" se zvýší tlakový rozdíl a ve
směru šipky "-" se sníží.

ii Tlakový rozdíl ∆p mezi zapínacím tlakem a vypínacím tlakem se nastaví pomocí regulačního
šroubu (2).
Ve směru šipky "+" se zvýší tlakový rozdíl (nižší
zapínací tlak) a ve směru šipky "-" se sníží
tlakový rozdíl (vyšší zapínací tlak).

0678106020L20 1708V004
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10.2 Nastavení motorového jističe
Motorový jistič není k dispozici ve všech
zařízeních.

CS

ii Motorový jistič je nastavený ze závodu a označený.
ii Odstraňte kryt tlakového spínače.
ii Nastavte motorový jistič pomocí regulačního
šroubu podle proudu motoru (dodržte rozsah
mezi min. přípustným nastavením a max. přípustným nastavením motorového jističe).
Max. přípustný proud motoru vyplývá z údaje
proudu na typovém štítku + 10%.

10.3 Nastavení redukčního ventilu
Redukční ventil (k dostání volitelně) reguluje tlak
nádoby (primární tlak) na žádoucí pracovní tlak
(sekundární tlak). Dodatečným sekundárním odvzdušněním se zamezí nárůstu tlaku při vypnutém spotřebiči. Redukční ventil se namontuje
k tlakovému spínači (G1/4").
Nastavení redukčního ventilu:
ii Zvedněte nastavovací tlačítko (1).
ii Zvýšení vstupního tlaku: otáčejte nastavovacím tlačítkem (1) ve směru hodinových ručiček
po "+".
ii Snížení vstupního tlaku: otáčejte nastavovacím tlačítkem (1) proti směru hodinových ručiček po "-".
ii Při požadovaném vstupním tlaku (možné odečíst na manometru (2)) stlačte nastavovací tlačítko (1) dolů a nechejte je zasunout.
ii Zkontrolujte vstupní tlak odečtením údaje na
manometru (2).

1
2
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10.4 Nastavení magnetického ventilu
kondenzátu
Magnetický ventil kondenzátu (k dostání volitelně) řídí odtok kondenzátu z nádoby.
Nastavení spínacích dob u magnetického
ventilu kondenzátu s časovačem 9000-3030010 (670-000-104) a 9000-303-0013 (601001-347)
Magnetický
ventil kondenzátu

Spínací čas
Tzap. (ventil
zapnutý)

Spínací čas
Tvyp. (ventil
vypnutý)

9000-3030010

min. 0,1 s
až
max. 10 s

min. 36 s
až
max. 60 min

9000-3030013

min. 1 s
až
max. 5 s

min. 18 s
až
max. 30 min

ii Šipku zásuvného čepu (4) umístěte nad zářezem (3) nastavovacího tlačítka.
ii Jazýček zásuvného čepu (1) zasuňte do drážky nastavovacího tlačítka (2).
ii Otáčením červeného zásuvného čepu mezi
min. a max. polohou nastavovacího tlačítka
nastavte požadovaný spínací čas pro Tzap.
a Tvyp..
ii Poloha šipky (4) na dílkové stupnici ukazuje
nastavený spínací čas.
ii Hodnoty na dílkové stupnici odpovídají následujícím procentuálním hodnotám spínacích
časů Tzap. a T vyp.:
1 odpovídá 10 %
5 odpovídá 50 %
9 odpovídá 90 %

4
1

s = sekunda
min = minuta

Tein

3
2

Taus

Tzap. Nastavovací tlačítko "Časovač ventil zapnutý"
Tvyp. Nastavovací tlačítko "Časovač ventil vypnutý"

1
2
3
4

Jazýček zásuvného čepu
Drážka nastavovacího tlačítka
Zářez nastavovacího tlačítka
Šipka zásuvného čepu

POZOR
Poškození magnetického ventilu kondenzátu při nastavení spínací časů
Jestliže se nastavovací tlačítka pro nastavení spínacích časů nastavují pomocí
šroubováku, může dojít k nevratnému
poškození magnetického ventilu
ii Provádějte nastavení spínacích časů
pomocí červených přiložených zásuvných čepů.
ii Nastavení spínacích časů
0678106020L20 1708V004
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11 Obsluha
Před prováděním prací na zařízení nebo
v případě nebezpečí uveďte zařízení do
stavu bez napětí (např. vytáhněte síťovou
zástrčku) a zajistěte je proti opětovnému
spuštění.

CS

11.1 Zapnutí a vypnutí přístroje
ii Zapněte přístroj tlakovým spínačem otočením
spínače do polohy "I".
Kompresorový agregát naběhne automaticky
a tlaková nádoba se naplní. Při dosažení vypínacího tlaku se vypne automaticky kompresorový agregát.
ii Přístroj vypněte v případě potřeby tlakovým
spínačem otočením spínače do polohy "0".

11.2 Zapnutí zařízení po přerušení
napájení
Některá zařízení zásadně nenaběhnou
proti tlaku. Tato zařízení je možné volitelně vybavit buď rozběhovým objemem (1)
a mechanickým odvzdušňovacím ventilem (2) nebo automatickým rozběhovým
ventilem.
Zařízení s automatickým rozběhovým ventilem:
Jestliže je zařízení vybavení automatickým rozběhovým ventilem, zajistí ventil beztlaký rozběh
zařízení.

2
3
4

Mechanický odvzdušňovací ventil
Pojistný ventil
Vypouštění kondenzátu (ručně)

ii Zařízení vypněte pomocí tlakového spínače.
ii Zařízení opět zapněte pomocí tlakového spínače poté, co unikne vzduch z rozběhového
objemu (trvání: cca 5 sekund) popř. přes
membránové sušicí zařízení.

11.3 Kontrola tlakové nádoby
Provozovatel musí dodržovat národní
směrnice!
Příklad pro Německo: Nařízení o provozní bezpečnosti

11.4 Pojízdná kompresorová stanice
POZOR
Riziko sevření při obsluze kloubů
ii V případě, že budete měnit sklon
a výšku posuvné rukojeti, nesmí se
prsty nacházet v úseku nebezpečí sevření kloubů.
ii Současným stisknutím obou černých tlačítek
na kloubech se změní výška a sklon posuvné
rukojeti.

Přístroje s rozběhovým objemem, mechanickým odvzdušňovacím ventilem a zařízení
s membránovým sušicím zařízením

1
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Rozběhový objem
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12 Údržba
Před prováděním prací na zařízení nebo v případě nebezpečí uveďte zařízení do stavu bez napětí (např. vytáhněte síťovou zástrčku) a zajistěte je proti opětovnému spuštění.

12.1 Plán údržby
CS

Zařízení bez membránového sušicího zařízení
Interval údržby

Údržbářské práce

Týdně

ii Nutné u zařízení bez K modulu: vypouštění kondenzátu - při vysoké
vlhkosti vzduchu denně (viz "12.2 Vypusťte kondenzát").

Každého půl roku

ii Zkontrolujte pojistný ventil (viz "9.6 Zkontrolovat pojistný ventil").

Ročně

ii Vyměňte sací filtr – v případě vysoké koncentrace prachu každého půl
roku (viz "12.3 Výměna sacího filtru").

Každé 4 roky

ii Vyměňte tlumič vibrací.

Podle národních směrnic

ii Pravidelné bezpečnostně technické kontroly (např. kontrola tlakové
nádoby, elektrická bezpečnostní kontrola) provádějte podle národních
směrnic.

Podle návodu k montáži a použití "Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV"

ii Údržba kompresorového agregátu

Přístroj s membránovým sušicím zařízením
Interval údržby

Údržbářské práce

Každého půl roku

ii Vypusťte kondenzát (viz "12.2 Vypusťte kondenzát").
ii Zkontrolujte pojistný ventil (viz "9.6 Zkontrolovat pojistný ventil").

Ročně

ii Vyměňte sací filtr – v případě vysoké koncentrace prachu každého půl
roku (viz "12.3 Výměna sacího filtru").
ii Vyměňte jemný filtr 3 µm popř. jemný filtr 0,01 µm (viz "12.4 Vyměňte
filtr membránového sušicího zařízení").
ii Vyměňte slinutý filtr (viz "12.4 Vyměňte filtr membránového sušicího
zařízení").

Každé 4 roky

ii Vyměňte tlumič vibrací.

Podle národních směrnic

ii Pravidelné bezpečnostně technické kontroly (např. kontrola tlakové
nádoby, elektrická bezpečnostní kontrola) provádějte podle národních
směrnic.

Podle návodu k montáži a použití "Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV"

ii Údržba kompresorového agregátu

0678106020L20 1708V004
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12.2 Vypusťte kondenzát

CS

U zařízení s automatickým magnetickým
ventilem kondenzátu a/nebo s membránovými sušicími zařízeními odpadá ruční vyprazdňování.
Během provozu se v tlakové nádobě tvoří kondenzát.
ii Při maximálním tlaku nádoby otočte kohoutkem vypuštění kondenzátu.

4

12.4 Vyměňte filtr membránového
sušicího zařízení
Jemný/sterilní filtr
ii Vypněte přístroj.
ii Přístroj odpojte od napětí.
ii Odšroubuje a sejměte kryt filtru.
ii Odeberte jemný/sterilní filtr.
ii Umístěte nový jemný/sterilní filtr.
ii Nasaďte a zavřete kryt filtru.

Vypouštění kondenzátu (ručně)

ii Vypouštění kondenzátu zavřete, jakmile dojde
zcela k vypuštění kondenzátu.

12.3 Výměna sacího filtru

ii Otevřete víko sacího filtru otáčením ve směru
chodu hodinových ručiček.
ii Vyjměte filtrační prvek (bílý/zelený).
ii Vložte nový filtrační prvek.
ii Zavřete víko sacího filtru otáčením proti směru
chodu hodinových ručiček

30
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Slinutý filtr
ii Odšroubuje těleso filtru a sejměte.
ii Odstraňte slinutý filtr.
ii Nasaďte nový slinutý filtr.
ii Nasaďte a zavřete těleso filtru.

13 Odstavení
13.1 Odstavení přístroje
Pokud se přístroj po delší dobu nepoužívá, doporučuje se ho uvést mimo provoz.
K tomu se musí vypustit kondenzát z přístroje.
ii Přístroj zapněte a počkejte, dokud nebude
dosažen vypínací tlak.
Přístroj s odlučovačem kondenzátu
ii Při maximálním tlaku v nádobě otočte šroubový spoj dole na odlučovači kondenzátu.
ii Šroubový spoj zavřete, jakmile dojde zcela
k vypuštění kondenzátu.

Membránové sušicí zařízení
ii Otevřete vypouštěcí ventil kondenzátu na
membránovém sušicím zařízení, dokud běží
kompresorový agregát. Jakmile již nevytéká
žádný kondenzát, zavřete vypouštěcí ventil
kondenzátu.
ii Vypněte přístroj.

0678106020L20 1708V004
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Tlaková nádoba
ii Vypněte přístroj.
ii Vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
ii Vypusťte kompletní tlak z nádoby na stlačený
vzduch (např. pomocí foukací pistole připojené
k rychlospojce nebo pomocí kohoutku pro vypouštění kondenzátu (když je k dispozici)).
ii Přípojku stlačeného vzduchu odpojte na rychlospojce.

13.2 Zařízení uložte
VAROVÁNÍ
Výbuch tlakové nádoby a tlakových
hadic
ii Tlakovou nádobu a tlakové hadice
uskladňujte a přepravujte odvzdušněné.
ii Zařízení je nutno během skladování chránit
před vlhkostí, nečistotami a extrémními teplotami (viz podmínky okolí).
ii Zařízení uložte jen kompletně vyprázdněné.
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14 Tipy pro uživatele a techniky
Další informace k tématu hledání chyb najdete v návodu k montáži a použití "Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV".

Opravy přesahující rámec běžné údržby smí provést pouze kvalifikovaní odborníci nebo náš zákaznický servis.
Před prováděním prací na zařízení nebo v případě nebezpečí uveďte zařízení do stavu bez napětí (např. vytáhněte síťovou zástrčku) a zajistěte je proti opětovnému spuštění.
Chyba

Možná příčina

Odstranění

Zařízení se nerozběhne

Chybí napětí v síti

ii Informujte elektrikáře. Zkontrolujte síťovou pojistku, popř.
opět zapněte zařízení. Pokud je
vadná tavná pojistka, vyměňte ji.

Podpětí nebo přepětí

ii Informujte elektrikáře. Změřte
síťové napětí.

Kondenzátor je vadný

ii Informujte elektrikáře/technika.
Zkontrolujte kondenzátor, popř.
jej vyměňte.

Vadný motor

ii Vyměňte zařízení.

Teplotní spínač v motoru (není
k dispozici ve všech zařízeních)
vypnul zařízení
1. Vysoká okolní teplota
2. Mechanický těžký chod
3. Tlak ve vedení

1. Nechejte zařízení zchladnout.
Zajistěte lepší chladicí účinek.
Pozor, zařízení se opět automaticky zapne!
2. Oprava ve výrobním závodě.
3. Odvzdušněte objem pro nasávání.

Ucpaná vložka sacího filtru

ii Vložte novou vložku sacího filtru.

0678106020L20 1708V004
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Chyba

Možná příčina

Odstranění

Čerpací výkon klesá.

Netěsná vedení, hadice nebo přípojky

ii Informujte technika. Zkontrolujte
/ vyměňte vedení, hadice nebo
přípojky.

Membránové sušicí zařízení je
vadné

ii Informujte technika. Membránové sušicí zařízení vyměňte.

Znečištěný sací filtr

ii Vyměňte sací filtr minimálně 1x
ročně. Sací filtr se nesmí v žádném případě čistit.

Netěsná sada hlavy v důsledku
opotřebení a/nebo následujících
příčin:
–– Znečistění
–– Příliš vysoká okolní teplota
–– Došlo k nasátí nevhodných
médií

Informujte technika. Vyměňte sadu
hlavy.
–– Předřaďte nebo vyměňte filtr.
–– Zajistěte lepší chlazení.
–– Čerpejte pouze schválená
média.

Ventilová deska je vadná

ii Informujte technika. Vyměňte
ventilovou desku.

Příliš časté spínací cykly

ii Zabraňte častému zapínání/
vypínání, popř. pracujte s větší
nádrží na stlačený vzduch.

Škoda vzniklá skladováním

ii Informujte technika.

Vibrace se přenášejí na těleso

ii Použijte vhodné tlumiče vibrací.

Vadné tlumiče vibrací

ii Namontujte nové tlumiče vibrací.

CS

Zařízení je příliš hlučné

Ze spotřebičů vzduchu
kape voda

Tlakový rosný bod neodpovídá

Kompresorové stanice s membrá- ii Informujte technika. Vyměňte
novým sušicím zařízením:
membránové sušicí zařízení.
Membránové sušicí zařízení je
vadné
Kompresorové stanice bez membránového sušicího zařízení:
Kondenzát v nádobě

ii Vypusťte pravidelně kondenzát.

Tryska s proplachovacím vzduchem příliš velká nebo malá

ii Informujte technika. Vyměňte
trysku s proplachovacím vzduchem.

Indikátor vlhkosti u mem- Zařízení se delší dobu nepoužíva- ii Při provozu zařízení se indikátor
bránového sušicího zaříze- lo
vlhkosti regeneruje sám a opět
ní je růžový
zmodrá.
Během provozu: chybná funkce
membránového sušicího zařízení.
Nedostatečné sušení vzduchu

34

ii Informujte technika. Membránové sušicí zařízení vyměňte.
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Adresy
Servis
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 20
Fax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de

CS

Objednávky náhradních dílů
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
F 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Pro objednání náhradních dílů jsou zapotřebí následující údaje:
–– Typové označení a číslo výrobku
–– Objednací číslo podle seznamu náhradních
dílů
–– Požadovaný počet kusů
–– Přesná adresa příjemce
–– Údaje pro zaslání
Opravy / vracení dodávek
Přepravujte zařízení bez tlaku! V případě vracení
dodávky zařízení pokud možno použijte originální obal. Zařízení vždy zabalte do plastového pytle. Použijte recyklovatelný výplňový materiál.
Adresa pro vracení dodávek
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-NěmeckoMezinárodní adresy společnosti Dürr Technik
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

