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Ważne informacje
1

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest częścią składową urządzenia. Jest ona zgodna z
wersją urządzenia oraz stanem wiedzy technicznej w chwili pierwszego wprowadzenia do obrotu.

W zależności od określenia niebezpieczeństwa
wśród ostrzeżeń wyróżnia się cztery stopnie
zagrożenia:

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji
i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu i użytkowania firma Dürr
Technik nie udziela żadnej gwarancji, ani
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
bezpieczną pracę i bezpieczne działanie
urządzenia.

–– NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkich
obrażeń lub śmierci
–– OSTRZEŻENIE
Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
lub śmierci
–– UWAGA
Zagrożenie lekkimi obrażeniami
–– UWAGA
Zagrożenie znacznymi szkodami rzeczowymi

Tłumaczenie zostało przygotowane zgodnie
z najlepszą wiedzą. Decydującą wersją jest oryginalna wersja niemiecka. Firma Dürr Technik nie
odpowiada za błędy zawarte w tłumaczeniu.

Dalsze symbole
Poniższe symbole użyte zostały w dokumencie,
na urządzeniu lub w jego wnętrzu:

1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole
Wskazówki ostrzegawcze
Informacje w niniejszym dokumencie służące
ochronie przed ewentualnymi szkodami osobowymi lub szkodami rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Ogólny symbol ostrzegawczy

Wskazówki, np. szczególne zalecenia
dotyczące ekonomicznego użytkowania
urządzenia.
Oznakowanie CE
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu lub w razie wystąpienia zagrożenia odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego (n p. wyciągnąć wtyczkę
sieciową z gniazda) i zabezpieczyć je
przed ponownym włączeniem.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Przestrzegać dołączonych dokumentów.

Ostrzeżenie przed samoczynnym uruchomieniem się urządzenia

Urządzenie zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i lokalnym.
Materiał opakowania utylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Wskazówki ostrzegawcze wyglądają następująco:
OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
W tym miejscu opisane są możliwe następstwa nieprzestrzegania wskazówek
ostrzegawczych
ii Stosować się do tych zaleceń, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
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1.2 Informacje o prawach autorskich
Wszystkie użyte układy, sposoby postępowania,
nazwy, programy komputerowe i urządzenia są
chronione prawem autorskim.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania lub jej
fragmentów jest dozwolony wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy Dürr
Technik.
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Bezpieczeństwo

Firma Dürr Technik zaprojektowała i skonstruowała urządzenie w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykluczyć zagrożenia podczas użytkowania urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Mimo tego wciąż mogą wystąpić zagrożenia szczątkowe. W związku z tym
należy przestrzegać poniższych wskazówek.

2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie służy do sprężania powietrza atmosferycznego. Urządzenie zostało przystosowane
do pracy w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. Urządzenie nie może być użytkowane
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Używanie
urządzenia w pobliżu źródeł gazu lub łatwopalnych cieczy jest zabronione. Urządzenia jezdne
użytkować wyłącznie po ich uprzednim zatrzymaniu.

2.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem
Użytkowanie w inny sposób lub w sposób wykraczający poza opisany, jest rozumiane jako
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek takiego stosowania. Ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
OSTRZEŻENIE
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować
poważne obrażenia ciała i szkody
materialne
ii Zabrania się tłoczenia wybuchowych
mieszanin w zastosowaniach wykraczających poza użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem.

2.4 Przeszkolony personel
Obsługa
Osoby użytkujące urządzenie muszą zapewnić
ze względu na swoje wykształcenie i umiejętności bezpieczną i prawidłową obsługę.
ii Przeszkolić wszystkich użytkowników z obsługi urządzenia.
Montaż i naprawa
ii Montaż, ponowne ustawienia, zmiany, rozbudowy i naprawy powierzać wyłącznie firmie
Dürr Technik lub personelowi upoważnionemu
i przeszkolonemu przez firmę Dürr Technik.
Wykwalifikowany personel został przeszkolony
przez firmę Dürr Technik, orientuje się w konstrukcji urządzenia i zna źródła zagrożeń związane z urządzeniem.

2.5 Ochrona przed napięciem elektrycznym
ii Przy pracach przy urządzeniu należy przestrzegać odpowiednich elektrycznych przepisów bezpieczeństwa.
ii Uszkodzone przewody i urządzenia wtyczkowe muszą być niezwłocznie wymienione.

2.6 Korzystać wyłącznie z oryginalnych części
ii Używać wyłącznie akcesoriów wyszczególnionych lub dopuszczonych do użytku przez Dürr
Technik.
ii Korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
Dürr Technik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane przez zastosowanie akcesoriów niedopuszczonych do użytku lub innych niż oryginalne
części eksploatacyjne i zamienne.

2.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
ii W trakcie użytkowania urządzenia przestrzegać wytycznych, przepisów i zarządzeń obowiązujących w miejscu użytkowania.
ii Przed każdym użyciem urządzenia sprawdzić
jego stan i działanie.
ii Nie przebudowywać urządzenia i nie wprowadzać w nim zmian.
ii Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
ii Instrukcję montażu i użytkowania należy udostępnić użytkownikowi w pobliżu urządzenia.
4
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2.7 Transport i przechowywanie
Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną
ochronę urządzenia w trakcie transportu.
Firma Dürr Technik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie
transportu na skutek nieprawidłowego
opakowania, również w trakcie okresu
gwarancji.
–– Urządzenie transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
–– Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
OSTRZEŻENIE
Wybuch zbiornika ciśnieniowego i
węży ciśnieniowych
ii Zbiorniki i węże ciśnieniowe przechowywać i transportować odpowietrzone.
ii Chronić urządzenie przed wilgocią
w trakcie transportu.
ii Urządzenie transportować pionowo.
ii Urządzenie przenosić wyłącznie za
zamontowane uchwyty.
ii Nie transportować urządzenia za filtr
ssania.

Warunki otoczenia podczas przechowywania
i transportu
Warunki otoczenia podczas przechowywania i transportu
Temperatura
od -25 do
°C
+55
Wzgl. wilgotność pood 10% do
wietrza
%
90%

PL

Zwracać uwagę na napisy umieszczone na
ochronnym materiale opakowaniowym.

2.8 Utylizacja
Urządzenie
Urządzenie zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i lokalnym.
Opakowanie
Materiał opakowania utylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
–– Przestrzegać aktualnych procedur utylizacji.
–– Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie w oryginalnym opakowaniu można
przechowywać
–– w ciepłych, suchych i wolnych od pyłu pomieszczeniach;
–– przy zapewnieniu ochrony przed zanieczyszczeniami.
W miarę możliwości przechowywać materiał opakowania do późniejszego wykorzystania.

0678106020L22 1708V004

5

Opis produktu
3

Przegląd

3.1 Elastyczny system modułowy
PL

Stacje sprężarkowe mogą składać się z różnych elementów, w zależności odpowiednio do indywidualnych wymagań.
Dostępne są następujące komponenty:
–– Bezolejowe agregaty sprężarkowe o wydajności od 25 l/min do 600 l/min. Wyposażone w jednofazowe silniki prądu przemiennego lub silniki indukcyjne trójfazowe, a także wersje specjalne z silnikami z magnesami trwałymi na prąd stały.
–– Różne zbiorniki ciśnieniowe o pojemnościach 3 l, 10 l, 25 l, 55 l lub 90 l.
–– Różne wersje osprzętu z wymaganym zaworem zabezpieczającym, manometrem i kablem sieciowym, jak również automatycznym odpływem skroplin (opcja) lub odciążeniem rozruchu przez zawór
elektromagnetyczny (opcja).
–– Akcesoria, takie jak filtr ssania, szybkozłącza, węże ciśnieniowe (opcjonalne), reduktory ciśnienia
(opcjonalne) itp. w różnych wariantach.
–– Membranowa instalacja osuszająca (opcjonalna) jako oddzielny komponent.

6
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Objaśnienie oznaczenia produktu

2

1
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T A-200 M
1 Zbiornik*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Zbiornik o ciśnieniu maksymalnym (PS) 10 bar (wyjątek: stacje sprężarkowe ze zbiornikiem o pojemności 25 l PS = 8 bar)
2 Agregaty kompresora

A

Agregaty sprężarkowe z jednofazowymi silnikami prądu przemiennego

B

Agregaty sprężarkowe z trójfazowymi silnikami indukcyjnymi

D

Agregaty sprężarkowe z silnikami z magnesami trwałymi na prąd
stały

3 Moduły dodatkowe
K

Automatyczne usuwanie skroplin

AK

Automatyczne usuwanie skroplin + odciążenie rozruchu

M

Membranowa instalacja osuszająca (pełni również funkcję modułu AK)

Przykładowa stacja sprężarkowa TA-200M, składająca się z następujących elementów:
–– Zbiornik o poj. 25 l (T)
–– Agregat sprężarkowy: A-200 (z jednofazowym silnikiem prądu przemiennego)
–– Osuszacz membranowy (M)

0678106020L22 1708V004
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Możliwości łączenia stacji sprężarkowej z jednofazowym silnikiem prądu przemiennego
Moduły dodatkowe

A-025

25

l

l

l

l



l

l



A-038

38

l

l

l

l



l

l



Seria

KK40
KK70
Marathon

Agregat

A-061

60

A-062

70

3l

10 l


l

25 l

55 l

90 l

Moduł M = moduł AK + osuszacz
membranowy

KK8
KK15

PL

Przepływ przy ciśn. 0 bar (l/min)

Moduł AK = moduł K + autom. odciążenie rozruchu

Zbiornik

Moduł K = autom. usuwanie skroplin

Agregaty kompresora

l

l

l



l

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

A-100

105





A-200

195





l

l

A-080

90





l

l

A-160

160





A-234

230





l


l


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Standardowa kombinacja
o

znajduje się już w urządzeniu

 nie jest standardem
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Możliwości łączenia stacji sprężarkowej z trójfazowym silnikiem indukcyjnym

KK15

10 l

25 l

55 l

B-038

38

l

l

l

l



l

l



B-062

73

l

l

l

l



l

l



l

l

l



l

o

l

l

l

l

o

l

l

l

l

B-065

65



BG-132

130



KK70

B-100

105



B-200

195





l

l

Marathon

B-080

90





l

l

l

l
l

KK40

90 l

Moduł M = moduł AK + osuszacz
membranowy

3l

Moduł AK = moduł K + autom. odciążenie rozruchu

Agregat

Moduły dodatkowe
Moduł K = autom. usuwanie skroplin

Seria

Zbiornik
Przepływ przy ciśn. 0 bar (l/min)

Agregat kompresora

l


B-160

160





B-304

295







2 x B-304

590









l

l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



l





PL

l

l Standardowa kombinacja
o

znajduje się już w urządzeniu



nie jest standardem
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Możliwości łączenia stacji sprężarkowej z silnikiem z magnesem trwałym na prąd stały

PL

Zbiornik

Uwaga dot. stacji
sprężarkowej

wl

Model

Przepływ przy ciśn.
0 bar (l/min)

Agregat kompresora*

Seria

Agregat

Nr kat.

KK15

D-040

0832-25B-01

40

10

12 V DC

KK8

D-030

0590 1000

30

3

24 V DC

KK15

D-040

0832-22B-01

40

10

24 V DC
z filtrem odkłócającym

D-040

0832-22B-02

40

10

24 V DC
z filtrem odkłócającym
z autom. usuwaniem
skroplin

D-040

0832-22B-03

40

10

24 V DC
z filtrem odkłócającym
z autom. usuwaniem
skroplin i autom. odciążeniem rozruchu

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 V DC

D-100

0652 0000

105

10

24 V DC

KK70

* Agregaty sprężarkowe w innej wersji są dostępne na zamówienie

10
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3.2 Przykłady stacji sprężarkowych
Numery pozycji oznaczają części zamienne (zobacz "3.4 Materiały eksploatacyjne i części zamienne")
12

8
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1
7
3
9
13
10

2

11

Rysunek 1: Konstrukcja TA-200M: agregat sprężarkowy A-200 ze zbiornikiem o poj. 25 l (T) i modułem dodatkowym M (osuszacz membranowy)

Rysunek 2: Konstrukcja UA-025: agregat sprężarkowy A-025 ze zbiornikiem o poj. 3 l (U)

0678106020L22 1708V004
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Rysunek 3: Konstrukcja WA-062AK: agregat sprężarkowy A-062 ze zbiornikiem o poj. 10 l (W)
i modułem dodatkowym AK (autom. usuwanie skroplin + autom. odciążenie rozruchu)

Rysunek 4: Konstrukcja TA-100K: agregat sprężarkowy A-100 ze zbiornikiem o poj. 25 l (T) i modułem dodatkowym K (autom. usuwanie skroplin)
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Rysunek 5: Konstrukcja WA-062 Mobil AK: agregat sprężarkowy A-062 ze zbiornikiem o poj. 10 l
(W), modułem dodatkowym AK (autom. usuwanie skroplin i autom. odciążenie rozruchu) i kółkami
transportowymi

Rysunek 6: Konstrukcja HA-160M: agregat sprężarkowy A-160 ze zbiornikiem o poj. 55 l (H) i modułem dodatkowym M (membranowa instalacja osuszająca) i reduktorem ciśnienia

0678106020L22 1708V004
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3.3 Wyposażenie
Akcesoria do stacji sprężarkowych
Przy zamawianiu akcesoriów zawsze podawać oznaczenie typu (np.: WA038/0643 1000) i numer seryjny.

PL

Nr poz.

Części zamienne — akcesoria

od 20 do
22

Reduktor ciśnienia
Szybkozłącze
(nr kat. 9000-312-03)
Króciec węża do średnicy 10
(nr kat. 9000-312-06)
Króciec węża do średnicy 6
(nr kat. 9000-311-46)
Licznik roboczogodzin
Pałąk*
(nr kat. 0835-999-00)
Kółka transportowe komplet
(nr kat. 0643 0100)1)

*Pałąk do WA-025 do WA-062
1)
opcjonalnie dostępne jako akcesoria do WA
-038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA-062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132 Mobil K

3.4 Materiały eksploatacyjne i części zamienne
Części zamienne do stacji sprężarkowej
z membranową instalacją osuszającą
Przy zamawianiu części zamiennych zawsze podawać oznaczenie typu (np.:
WA-038/0835-43B-01) i numer seryjny.
Nr poz.

Części zamienne stacji sprężarkowej

1
2
3
4

Kompresor
Zbiornik bez korka
Przełącznik ciśnieniowy
Zawór elektromagnetyczny rozruchu (nie ma na ilustracji)
Zawór elektromagnetyczny skroplin
Wąż ciśnieniowy
Filtr ssania kompletny
Wkład filtra ssania
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Tłumik drgań
Kondensator

5
7
8
9
10
11
12
14

Nr poz.

Części zamienne stacji sprężarkowej

13

Ręczny spust skroplin (częściowo
nie widać na ilustracji)
Zawór spustowy
Wąż odpowietrzający
Zbiornik wyrównawczy ciśnienia
(nr kat. 9000-330-09)
Szybkozłącze
(nr kat. 9000-312-03)
Uszczelka
Kompletny osprzęt
Przekaźnik (tylko prąd stały)
Kabel sieciowy
Filtr odkłócający kompletny (tylko
prąd stały)
Szczotki węglowe (tylko prąd stały)
Zatyczka/śruba zamykająca (tylko
prąd stały)

14
15
16

Części zamienne do osuszacza membranowego
Przy zamawianiu części zamiennych zawsze podawać oznaczenie typu (np.:
WA-038/0835-43B-01) i numer seryjny.
Nr kat.

Części zamienne do
membranowej stacji
osuszacza

1650-981-0000

Zestaw dysz nadmuchowych
Filtr spiekany
Wkład filtra drobnego 3
µm
Wkład filtra drobnego
0,01 µm

1650-101-00
1610-121-00
9000-416-0035ET
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Dane techniczne
Szczegółowe informacje dot. danych
technicznych agregatów sprężarkowych
znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania „Bezolejowe sprężarki tłokowe
KK i tłokowe pompy próżniowe KV”.
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Zbiornik ciśnieniowy

5.1 Przegląd
W urządzeniach zamontowano zbiorniki ciśnieniowe firmy Behälter-Werk Burgau GmbH.
Następująca instrukcja obsługi dotyczy następujących typów zbiorników ciśnieniowych:

PL

Typ

Ciśnienie1)

Zbiornik2)

OZ3)

c4)

Uwaga5)

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

Numer seryjny i rok produkcji, patrz oznaczenie zbiornika
Ciśnienie
Zbiornik
3)
Obszar zastosowania (OZ)
1)
2)

Naddatek korozyjny
Maksymalna temperatura
Minimalna temperatura
Medium
5)
Uwaga
4)

Zastosowane normy

16

maksymalne ciśnienie robocze PS w barach
Pojemność zbiornika V w litrach
A = zbiornik ciśnieniowy do sprężarek
B = zbiornik ciśnieniowy do instalacji stacjonarnych
c w mm
+100 °C
-10 °C
Powietrze/azot
1: Zbiornik jest trwale odporny na wahania ciśnienia w zakresie
1,6 bar (10% PS)
2: Zbiornik jest odporny na wahania ciśnienia w zakresie
1,6 bar (20%PS)
3: Zbiornik jest trwale odporny na wahania ciśnienia w zakresie
2,0 bar (20% PS)
4: Zbiornik jest trwale odporny na wahania ciśnienia w zakresie
2,2 bar (20% PS)
5: Ściany nie mogą być cieńsze niż 2 mm
6: Spust skroplin musi następować przy ciśnieniu wewnętrznym zgodnym
z instrukcją użytkowania
EN 286-1:1998

0678106020L22 1708V004
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5.2 Instrukcja obsługi zbiornika ciśnieniowego (objaśnienie firmy
Behälter-Werk Burgau GmbH)
Zbiornik ciśnieniowy może być użytkowany wyłącznie w ramach wyżej podanego przeznaczenia oraz danych technicznych. Ze względów
bezpieczeństwa każde inne zastosowanie jest
niedozwolone. Konstrukcja zbiornika ciśnieniowego powstała zgodnie z dyrektywą 2014/29/
UE i została wykonana jako pojedynczy komponent bez wyposażenia zabezpieczającego
z przeznaczeniem do wyszczególnionego obszaru zastosowania. Wykonanie przewiduje obciążenie ciśnieniem wewnętrznym.

zujących w danym kraju ustaw i rozporządzeń
dotyczących eksploatacji zbiorników ciśnieniowych.
Wykonanie przewiduje obciążenie przede
wszystkim statycznym ciśnieniem wewnętrznym, zapewnione są następujące parametry robocze:1000 zmiana obciążenia od 0 do PS
i trwała odporność na wahania ciśnienia w zakresie od 1,6 bar do 2,2 bar
patrz"5.1 Przegląd"Uwagi.

Przed uruchomieniem zbiornik należy wyposażyć w wymagane urządzenia zabezpieczające
takie jak manometr ciśnieniowy, urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia
itp. Te elementy nie należą do zakresu naszej
dostawy.
Na ścianach zbiornika poddawanych obciążeniom ciśnieniowym nie można przeprowadzać
żadnych prac spawalniczych ani obróbki cieplnej. Ciśnienie wewnętrzne podczas stałej pracy
nie może przekraczać ciśnienia roboczego PS
podanego na oznaczeniu zbiornika. Jedynie
przez krótką chwilę ciśnienie to może zostać
przekroczone o maks. 10%. Przez zastosowanie odpowiednich działań zapobiegać obciążeniu drganiami oraz korozji, które niekorzystnie
działają na zbiornik ciśnieniowy.
Montaż lub ustawienie zbiornika ciśnieniowego
musi odbyć się w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczeństwo jego użytkowania
(np. nie można stosować sztywnego połączenia
z podłogą lub ramą główną maszyny bez zastosowania tłumików drgań).
Instrukcja użytkowania tworzona przez dostawcę wyposażenia musi zawierać, przy uwzględnieniu elementów wyposażenia, następujące
punkty:
–– a) instrukcję usuwania skroplin;
–– b) informacje o konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
Dostawca wyposażenia musi ponadto ustalić,
czy wyposażony i gotowy do pracy zbiornik ciśnieniowy ma być poddany odbiorowi kontrolnemu przed uruchomieniem. Dostawca wyposażenia/użytkownik musi przestrzegać obowią-

0678106020L22 1708V004
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Deklaracja zgodności maszyn zgodna z dyrektywą 2006/42/
WE

Niniejszym deklarujemy, że podane poniżej urządzenie jest zgodne z odnośnymi postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Podane niżej urządzenie spełnia wymogi następujących obowiązujących dyrektyw:
–– Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
–– Dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
–– Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
Nazwa producenta:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adres producenta:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numer referencyjny:

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

Opis produktu:

Stacje sprężarkowe lub stacje osuszania

od numeru seryjnego:

H400000

Niniejszym oświadczamy, że uruchomienie urządzenia może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu, że
maszyna kompletna, w której niniejsze urządzenie ma zostać wbudowane, jest zgodna z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Zastosowano następujące zharmonizowane i pozostałe 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, dnia 20.04.2016
Andreas Ripsam

Dowód podpisu

u kierownictwa firmy Dürr Technik

Oryginalny dokument w firmie Dürr Technik

18
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Działanie

7.1 Stacja sprężarkowa bez osuszacza membranowego

7.2 Stacja sprężarkowa z osuszaczem membranowym

PL

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

Agregat kompresora
Zbiornik ciśnieniowy
Przełącznik ciśnieniowy
Zawór elektromagnetyczny rozruchu*
Zawór elektromagnetyczny skroplin*
Licznik roboczogodzin*
Wąż ciśnieniowy
Filtr wlotowy
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Tłumik drgań
Skraplacz*

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

Agregat kompresora
Zbiornik ciśnieniowy
Przełącznik ciśnieniowy
Chłodnica
Osuszacz membranowy
Wąż ciśnieniowy
Filtr ssania (szybkozłącze)
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Tłumik drgań
Skraplacz*

* jeśli należy zakresu dostawy

* jeśli należy zakresu dostawy
Przez filtr ssania zasysane jest powietrze atmosferyczne. Powietrze to jest sprężane przez tłok
w cylindrze. Zawór wlotu lub wylotu odcina
przepływ powietrza w określonym kierunku.
Sprężone powietrze jest prowadzone przez zintegrowany zawór zwrotny i wąż ciśnieniowy do
zbiornika ciśnieniowego.
Agregat sprężarkowy tłoczy sprężone powietrze
aż do osiągnięcia ustawionego ciśnienia wyłączenia. Urządzenie się wyłącza. Ciśnienie pojawia się na manometrze. Ciśnienie jest usuwane
z węża ciśnieniowego przez zintegrowany zawór
odciążający (w stacjach z zaworem elektromagnetycznym rozruchu może to nastąpić dopiero
podczas uruchamiania urządzenia).Po pobraniu
sprężonego powietrza dla odbiornika, ciśnienie
w zbiorniku ciśnieniowym spada. Po osiągnięciu
ciśnienia włączenia, przełącznik ciśnieniowy ponownie włącza automatycznie agregat sprężarkowy. Zawór bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w zbiorniku.

0678106020L22 1708V004

Przez filtr ssania zasysane jest powietrze atmosferyczne. Powietrze to jest sprężane przez tłok
w cylindrze. Zawór wlotu lub wylotu odcina
przepływ powietrza w określonym kierunku. Gorące i wilgotne sprężone powietrze wypływa
z agregatu sprężarkowego i przepływa do
chłodnicy. W chłodnicy sprężone powietrze jest
schładzane. Tworzą się skropliny. Nasycone
w 100% sprężone powietrze i skropliny wypływają z chłodnicy i przepływają do wodooddzielacza.
Skropliny są filtrowane przez filtr ze spieków
i gromadzone w zbiorniku zbiorczym wody. Automatyczny zawór elektromagnetyczny skroplin
w określonych odstępach czasu wypuszcza
wodę.
Następnie powietrze kierowane jest do elementu
membranowego. Powietrze przepływa przez
włókna membrany. Molekuły wody zawarte
w powietrzu przenikają przez ścianę membrany
i gromadzą się po zewnętrznej stronie włókien.

19
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Osuszone powietrze przepływa przez filtr drobny, zawór ograniczający ciśnienia i zawór zwrotny do zbiornika.

PL

Regeneracja membrany odbywa się przez skierowanie niewielkiego strumienia osuszonego powietrza przez dyszę nadmuchową po zewnętrznej stronie włókien membrany. Powietrze to pochłania nagromadzoną wilgoć i odprowadza ją
do otoczenia. Regeneracja ta odbywa się bez
przerwy podczas pracy. Nie są wymagane żadne przerwy.

Po osiągnięciu ciśnienia włączenia, przełącznik
ciśnieniowy ponownie włącza automatycznie
agregat sprężarkowy. Zawór bezpieczeństwa
zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w zbiorniku.

Zawór ograniczający ciśnienie w górnej części
membrany jest wymagany, aby membranowa
instalacja osuszająca w jak najkrótszym czasie
mogła osiągnąć nominalne ciśnienie robocze.
W górnej, przezroczystej części membrany zamontowany jest wskaźnik wilgotności, który jest
widoczny od góry. Gdy powietrze jest niedostatecznie osuszone, pojawia się ramka w kolorze
od niebieskiego do różowego.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Ciepłe powietrze
Chłodnica z wentylatorem
Zimne powietrze
Osuszacz membranowy
Spust skroplin
Suche powietrze

Agregat sprężarkowy tłoczy sprężone powietrze
aż do osiągnięcia ustawionego ciśnienia wyłączenia. Urządzenie się wyłącza. Ciśnienie pojawia się na manometrze. Ciśnienie jest usuwane
z węża ciśnieniowego zawór odciążający.Po pobraniu sprężonego powietrza dla odbiornika, ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym spada.

20
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8

Wymagania

8.1 Pomieszczenie montażu
Pomieszczenie montażu musi spełniać następujące wymagania:

UWAGA
Niebezpieczeństwo przegrzania na
skutek niedostatecznej wentylacji
Urządzenie wytwarza ciepło. Możliwe
szkody spowodowane przez wysoką
temperaturę i/lub skrócenie żywotności
urządzenia.
ii Nie przykrywać urządzenia.
ii Powietrze musi dopływać i odpływać
bez przeszkód.
ii Otwory napowietrzające i odpowietrzające muszą mieć odpowiedni rozmiar.
ii Przy zamontowanych urządzeniach
może w niekorzystnych przypadkach
zajść konieczność montażu zewnętrznego układu wentylacji.

30

–– Suche pomieszczenie o dobrej wentylacji
–– Nie może to być pomieszczenie o konkretnym
przeznaczeniu (n p. kotłownia lub pomieszczenie wilgotne)
–– Ustawić urządzenie na czystym, równym i odpowiednio stabilnym podłożu (zwrócić uwagę
na wagę urządzenia).
–– Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne.
–– Tabliczka znamionowa urządzenia musi być
dobrze czytelna (także po zamontowaniu
urządzenia).
–– Urządzenie musi być łatwo dostępne do jego
obsługi i konserwacji.
–– W zamontowanych urządzeniach musi być
zapewniony łatwy dostęp do zacisków przyłączeniowych podczas zdejmowania/otwierania
dojścia do obudowy.
–– Zachować dostateczny odstęp od ściany
(min. 30 mm do 40 mm).

Zasysane powietrze jest filtrowane. Skład
powietrza nie ulega przy tym zmianie.
Dlatego też zassane powietrze musi być
pozbawione substancji szkodliwych (np.
nie może być to powietrze z garażu podziemnego lub bezpośrednio z pobliża
pompy ssącej).

30

8.2 Tłumiki drgań między agregatem sprężarkowym a zbiornikiem

30

Urządzenia generują drgania. W celu tłumienia
tych drgań należy zastosować odpowiednie tłumiki drgań.

30

PRZESTROGA
Unikać sztywnego łączenia urządzeń
w instalacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tych urządzeń
lub całej instalacji.
ii Między urządzeniami a instalacją nie
używać sztywnych przewodów łączących.

40
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8.3 Położenie montażowe i mocowanie
Urządzenia montować w miarę możliwości
w poziomie. Inne położenia montażowe uzgodnić z Dürr Technik.

PL

8.4 Tłumik
Podczas pracy w trybie próżni przy króćcu powietrza wydechowego występuje podwyższony
hałas. Stąd też należy stosować odpowiedni tłumik hałasu, który odprowadza zassane powietrze do atmosfery. Tłumiki hałasu są dostępne
jako wyposażenie dodatkowe (patrz "Wyposażenie tłokowych pomp próżniowych KV" dla
konkretnej serii).
Szczegółowe informacje dot. wyposażenia i zestawów części zamiennych agregatów sprężarkowych znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania „Bezolejowe sprężarki tłokowe KK i tłokowe pompy próżniowe KV”.

8.5 Cykle załączania
Silniki w stacjach sprężarkowych są przeznaczone do 10 cykli start/stop na godzinę. Częstsze uruchamianie prowadzi do szybszego zużycia.

9

Odbiór techniczny

9.1 Usuwanie zabezpieczeń transportowych
Urządzenie zostało zabezpieczone materiałem
opakowaniowym w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.
ii Usunąć materiał opakowania.
ii Ściągnąć folie ochronne.
ii Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

9.2 Przygotowanie przyłącza sprężonego powietrza
Urządzenia są standardowo zaprojektowane dla ciśnienia znamionowego 7 bar.
Regularne przekraczanie ciśnienia nominalnego skraca żywotność urządzenia.
Urządzenie zostało wyposażone seryjnie w cały
osprzęt, zawierający przełącznik ciśnieniowy,
manometr, zawór zabezpieczający, zawór
zwrotny oraz spust skroplin.
W celu uniknięcia przenoszenia drgań zaleca się
zamontowanie elastycznego węża ciśnieniowego między przełącznikiem ciśnieniowym a odbiornikiem. Jako dalsze akcesoria można podłączyć reduktor ciśnienia.
ii Przyłącze sprężonego powietrza odbywa się
przez szybkozłącze (z króćcem węża) lub na
przełączniku ciśnieniowym przez gwint wewnętrzny G 1/4".
ii Wąż ciśnieniowy przymocować do króćca
węża za pomocą obejmy.

22
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ii Połączyć króciec węża z szybkozłączem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem z powodu uszkodzonego kabla sieciowego
ii Kable sieciowe nie mogą dotykać gorących powierzchni urządzenia.
ii Kable sieciowe układać bez naprężenia mechanicznego.
ii Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda
wtykowego z wtykiem ochronnym.
ii Urządzenie uruchamia się bezpośrednio po włożeniu wtyczki sieciowej.
Przyłącze elektryczne bez wtyczki sieciowej
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podłączenie do zasilania elektrycznego można powierzyć wyłącznie
wykwalifikowanemu elektrykowi.

9.3 Skropliny
Podczas pracy ze stacji sprężarkowej na bieżąco odprowadzane są skropliny.
Można odprowadzić go za pomocą węża
do odpływu.
ii Przymocować wąż skroplin do urządzenia
i zabezpieczyć go przez wyślizgnięciem.
ii Zabezpieczyć wąż skroplin, prowadząc go lub
mocując na odpływie.

9.4 Instalacja elektryczna
Szczegółowe informacje na temat instalacji elektrycznej znajdują się w instrukcji
montażu i użytkowania „Bezolejowe sprężarki tłokowe KK i tłokowe pompy próżniowe KV”.

Przyłącze elektryczne za pomocą wtyczki
sieciowej
ii Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanego gniazda sieciowego.
ii Przewody do urządzenia należy przeprowadzić bez naprężeń mechanicznych.
ii Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne.
ii Przed uruchomieniem porównać napięcie sieciowe z informacją o napięciu podaną na tabliczce znamionowej.
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9.5 Sprawdzenie przełącznika ciśnieniowego
Ciśnienie wyłączania jest zazwyczaj ustawione
na 7 bar (0,7 MPa).
ii Uruchomić urządzenie przełącznikiem ciśnieniowym poprzez przekręcenie go w pozycję
"I".
ii Odczytać ciśnienie wyłączające na manometrze.
Jeśli odczytana wartość odbiega od wartości
ustawionej fabrycznie, można ustawić przełącznik ciśnieniowy (zobacz "10.1 Ustawienie przełącznika ciśnieniowego").

9.6 Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy
sprawdzić zawór bezpieczeństwa, czy prawidłowo działa.
Zawór zabezpieczający został ustawiony,
sprawdzony i zaplombowany fabrycznie
na ciśnienie 10 bar (1 MPa) lub 8 bar
(0,8 MPa) (w zależności od ciśnienia
maksymalnego; zobacz również "5.1
Przegląd").
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wybuch zbiornika ciśnieniowego i
węży ciśnieniowych
ii Nie zmieniać ustawień zaworu bezpieczeństwa.

PL

OSTRZEŻENIE
Uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa
Rozerwanie zbiornika ciśnieniowego
i węży ciśnieniowych wskutek uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa
ii Nie stosować zaworu bezpieczeństwa
do odpowietrzania zbiornika ciśnieniowego.
ii Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika
ciśnieniowego i napełnić zbiornik ciśnieniowy
do poziomu ciśnienia wyłączania.
ii Obrócić zatyczkę zaworu zabezpieczającego
o kilka obrotów w lewo, aż do wypuszczenia
powietrza przez zawór. Zawór bezpieczeństwa powinien być otwarty tylko przez chwilę.
ii Obrócić zatyczkę do oporu w prawo.

10 Możliwości ustawienia
10.1 Ustawienie przełącznika ciśnieniowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odsłonięte części pod napięciem
Porażenie elektryczne przez części pod
napięciem
ii Odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego.
ii Stosować izolowane narzędzia.
ii Nie dotykać części pod napięciem.
Ciśnienie wyłączania musi wynosić przynajmniej 0,5 bar (0,05 MPa) przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar (1 MPa) lub
8 bar (0,8 MPa) (w zależności od ciśnienia maksymalnego) zaworu zabezpieczającego. W przeciwnym razie zawór bezpieczeństwa może otworzyć się zbyt
wcześnie, ciśnienie wyłączające nie jest
osiągane przez agregat kompresora, który na skutek tego ciągle pracuje. Maksymalne ciśnienie jest oznaczone czerwoną
kreską na zainstalowanym manometrze.
Przełącznik ciśnieniowy należy ustawiać
pod ciśnieniem.
Oznaczenie przełącznika ciśnieniowego
(MDR3 lub MDR2) znajduje się na pokrywie przełącznika.

Zawór jest zamknięty.
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Ustawienie MDR3
Jeśli odczytane wartości różnią się od ustawień
fabrycznych lub konieczne jest zastosowanie innych ustawień, wtedy można zmienić ciśnienie
wyłączające kompresora na śrubie nastawnej
przełącznika ciśnieniowego. Za pomocą różnicy
ciśnień Δp można wtedy dopasować ciśnienie
włączające.
ii Zdjąć obudowę przełącznika ciśnieniowego.
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ii Ustawić ciśnienie wyłączania p za pomocą
śruby regulacyjnej.
Obrót w kierunku "+" zwiększa ciśnienie
wyłączające, a obrót w kierunku "-" zmniejsza
ciśnienie wyłączające. Przy tym ustawieniu
zmienia się również różnica ciśnień ∆p.

Ustawienie MDR2
Jeśli odczytane wartości różnią się od ustawień
fabrycznych lub konieczne jest zastosowanie innych ustawień, wtedy można zmienić ciśnienie
wyłączające kompresora na śrubie nastawnej
przełącznika ciśnieniowego. Za pomocą różnicy
ciśnień Δp można wtedy dopasować ciśnienie
włączające.
ii Odkręcić śruby mocujące pokrywy przełącznika ciśnieniowego.
ii Zdjąć obudowę przełącznika ciśnieniowego.
ii Ustawić ciśnienie wyłączania p za pomocą
obu śrub regulacyjnych (1).
Obrót w kierunku "+" zwiększa ciśnienie
wyłączające, a obrót w kierunku "-" zmniejsza
ciśnienie wyłączające.

1

1

2
ii Wyregulować różnicę ciśnień ∆p między ciśnieniem włączania a ciśnieniem wyłączania
za pomocą śruby regulacyjnej.
Obrót w kierunku "+" zwiększa różnicę
ciśnień, a obrót w kierunku "-" zmniejsza
różnicę ciśnień.

ii Różnicę ciśnień ∆p między ciśnieniem włączania a ciśnieniem wyłączania ustawia się za pomocą śruby regulacyjnej (2).
W kierunku strzałki „+” różnica ciśnień się
zwiększa (niskie ciśnienie włączania), a w kierunku strzałki „-” różnica ciśnień się zmniejsza
(wyższe ciśnienie włączania).

0678106020L22 1708V004
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10.2 Ustawienie wyłącznika ochronnego silnika
Wyłącznik ochronny silnika nie występuje
we wszystkich urządzeniach.

PL

ii Wyłącznik ochronny silnika został fabrycznie
ustawiony i oznaczony.
ii Zdjąć obudowę przełącznika ciśnieniowego.
ii Wyłącznik ochronny silnika ustawić śrubą regulacyjną zgodnie z prądem silnika (zwrócić
uwagę na zakres między min. dopuszczalnym
ustawieniem a maks. dopuszczalnym ustawieniem wyłącznika ochronnego silnika).
Maks. dopuszczalny prąd silnika wynika
z informacji dotyczącej prądu, podanej na
tabliczce znamionowej + 10%.

10.3 Ustawienie reduktora ciśnienia
Reduktor ciśnienia (dostępny opcjonalnie) reguluje ciśnienie zbiornika (ciśnienie pierwotne) do
żądanego ciśnienia roboczego (ciśnienie wtórne). Przez dodatkowe odpowietrzanie wtórne,
po wyłączeniu odbiornika nie dochodzi w nim
do wzrostu ciśnienia. Reduktor ciśnienia jest zamontowany na przełączniku ciśnieniowym
(G1/4").
Ustawianie reduktora ciśnienia:
ii Podnieść pokrętło (1).
ii Zwiększenie ciśnienia zasilania: obrócić pokrętło (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku „+”.
ii Zmniejszenie ciśnienia zasilania: obrócić
pokrętło (1) przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara w kierunku „-”.
ii Po osiągnięciu żądanego ciśnienia zasilania
(odczytuje się na manometrze (2)) wcisnąć pokrętło (1) aż do zatrzaśnięcia.
ii Sprawdzić ciśnienie zasilania, odczytując wartość na manometrze (2).

1
2
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Pokrętło
Manometr
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10.4 Ustawienie zaworu elektromagnetycznego skroplin

UWAGA
Możliwość uszkodzenia zaworu
elektromagnetycznego skroplin przy
ustawianiu czasów włączenia
Jeśli regulatory do ustawiania czasów
włączenia zostaną ustawione śrubokrętem, może dojść do nieodwracalnych
uszkodzeń zaworu elektromagnetycznego
ii Ustawienie czasów włączenia dokonywać dołączonym czerwonym kluczem.

Zawór elektromagnetyczny skroplin (dostępny w
opcji) steruje spustem skroplin ze zbiornika.
Ustawienia czasów włączenia zaworu elektromagnetycznego skroplin za pomocą minutnika 9000-303-0010 (670-000-104) i 9000303-0013 (601-001-347)
Zawór
elektromagnetyczny
skroplin

Czas włączenia
Twł. (zawór
włączony)

Czas włączenia
Twył. (zawór
wyłączony)

9000-3030010

min. 0,1 s
do
maks. 10 s

min. 36 s
do
maks. 60
min

9000-3030013

min. 1 s
do
maks. 5 s

min. 18 s
do
maks. 30
min

s = sekunda
min = minuta

ii Ustawienie czasów włączenia
ii Umieścić grot klucza (4) nad nacięciem (3) regulatora.
ii Język klucza (1) umieścić w szczelinie regulatora (2).
ii Poprzez obracanie czerwonego klucza między
pozycjami min. i maks. na regulatorze ustawić
żądany czas włączenia dla Twł. i Twył..
ii Pozycja grota (4) na skali przedstawia ustawiony czas włączenia.
ii Wartości na skali odpowiadają następującym
wartościom procentowym czasów włączenia
dla Twł. i Twył.:
1 odpowiada 10 %
5 odpowiada 50 %
9 odpowiada 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

TWł. Regulator "Minutnik zawór włączony"
TWył. Regulator "Minutnik zawór wyłączony"

1
2
3
4
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Język klucza
Szczelina regulatora
Nacięcie regulatora
Grot klucza
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11 Obsługa
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu lub w razie wystąpienia zagrożenia odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego (n p. wyciągnąć wtyczkę
sieciową z gniazda) i zabezpieczyć je
przed ponownym włączeniem.

PL

i urządzenia z membranową instalacją osuszającą

11.1 Włączyć/wyłączyć urządzenie
ii Uruchomić urządzenie przełącznikiem ciśnieniowym poprzez przekręcenie go w pozycję
"I".
Agregat kompresora uruchamia się automatycznie, a zbiornik ciśnieniowy zostaje napełniony. Po osiągnięciu ciśnienia wyłączania
agregat kompresora automatycznie się wyłącza.
ii W razie potrzeby urządzenie wyłączyć przełącznikiem ciśnieniowym poprzez przekręcenie
go w pozycję "0".

11.2 Włączanie urządzenia po przerwie w zasilaniu
Niektóre urządzenia nie uruchamiają się
w ogóle pod ciśnieniem. Urządzenia te
mogą być opcjonalnie wyposażone
w zbiornik o pojemności rozruchowej (1)
i mechaniczny zawór odpowietrzający (2)
albo w automatycznym zawór rozruchowy.
Urządzenia z automatycznym zaworem rozruchowym:
Jeśli urządzenie jest wyposażone w automatyczny zawór rozruchowy, to odpowiada on za
bezciśnieniowy rozruch urządzenia.

1
2
3
4

Komora rozruchowa
Mechaniczny zawór odpowietrzający
Zawór bezpieczeństwa
Spust skroplin (ręczny)

ii Wyłączyć urządzenie przełącznikiem ciśnieniowym.
ii Włączyć ponownie urządzenie przełącznikiem
ciśnieniowym, gdy z komory rozruchowej
(czas trwania: ok. 5 sekund) lub przez membranową instalację osuszającą zostanie usunięte powietrze.

11.3 Kontrola zbiornika ciśnieniowego
Użytkownik musi przestrzegać krajowych
przepisów!
Przykład dotyczący Niemiec: Betriebssicherheitsverordnung (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji)

Urządzenia z elementem rozruchowym,
mechanicznym zaworem odpowietrzającym
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11.4 Mobilna stacja sprężarkowa
UWAGA
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia
podczas obsługi przegubów
ii Podczas regulowania pochylenia i wysokości uchwytu nie trzymać palców
w obszarze zagrożenia zmiażdżeniem
przez przeguby.

PL

ii Jednoczesne wciśnięcie obu czarnych przycisków w przegubach umożliwia przestawienie
wysokości i pochylenia uchwytu.
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12 Konserwacja
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu lub w razie wystąpienia zagrożenia odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego (n p. wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda) i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.

PL

12.1 Plan konserwacji
Urządzenia bez osuszacza membranowego
Okres międzyobsługowy

Prace konserwacyjne

Co tydzień

ii Niezbędne w przypadku urządzeń bez modułu K: usunąć skropliny —
codziennie w przypadku wysokiej wilgotności powietrza (zobacz "12.2
Spust skroplin").

Co pół roku

ii Kontrola zaworu bezpieczeństwa (patrz "9.6 Sprawdzenie zaworu
bezpieczeństwa").

Co rok

ii Wymiana filtra wlotowego – w przypadku dużego zapylenia co pół roku
(patrz "12.3 Wymiana filtra wlotowego").

Co 4 lata

ii Wymienić tłumiki drgań.

Zgodnie z krajowymi
wytycznymi

ii Okresowe kontrole bezpieczeństwa technicznego (np. kontrola zbiorników ciśnieniowych, kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznej)
przeprowadzać zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Zgodnie z instrukcją
montażu i użytkowania
„Bezolejowe sprężarki
tłokowe KK i tłokowe
pompy próżniowe KV”

ii Konserwacja agregatu sprężarkowego

Urządzenie z osuszaczem membranowym
Okres międzyobsługowy

Prace konserwacyjne

Co pół roku

ii Usunąć skropliny (zobacz "12.2 Spust skroplin").
ii Kontrola zaworu bezpieczeństwa (patrz "9.6 Sprawdzenie zaworu
bezpieczeństwa").

Co rok

ii Wymiana filtra wlotowego – w przypadku dużego zapylenia co pół roku
(patrz "12.3 Wymiana filtra wlotowego").
ii Wymienić filtr drobny 3 µm lub filtr 0,01 µm (patrz "12.4 Wymiana filtra
w osuszaczu membranowym").
ii Wymienić filtr ze spieków (zobacz "12.4 Wymiana filtra w osuszaczu
membranowym").

Co 4 lata

ii Wymienić tłumiki drgań.

Zgodnie z krajowymi
wytycznymi

ii Okresowe kontrole bezpieczeństwa technicznego (np. kontrola zbiorników ciśnieniowych, kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznej)
przeprowadzać zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Zgodnie z instrukcją
montażu i użytkowania
„Bezolejowe sprężarki
tłokowe KK i tłokowe
pompy próżniowe KV”

ii Konserwacja agregatu sprężarkowego

30
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12.2 Spust skroplin
W urządzeniach z automatycznym zaworem
elektromagnetycznym skroplin i/lub membranowymi instalacjami osuszającymi nie
przeprowadza się ręcznego usuwania skroplin.
W trakcie pracy w zbiorniku ciśnieniowym gromadzą się skropliny.
ii Skropliny usunąć przez otwarcie zaworu, gdy
ciśnienie w zbiorniku dojdzie do wartości
maksymalnej.

4

ii Zamknąć pokrywę filtra wlotowego, obracając
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

12.4 Wymiana filtra w osuszaczu
membranowym
PL

Filtr drobny lub sterylny
ii Wyłączyć urządzenie.
ii Wyłączyć zasilanie urządzenia.
ii Odkręcić i zdjąć osłonę filtra.
ii Wyjąć filtr drobny/sterylny.
ii Włożyć nowy filtr drobny/sterylny.
ii Nałożyć pokrywę filtra i zamknąć.

Spust skroplin (ręczny)

ii Po całkowitym usunięciu skroplin ponownie
zamknąć zawór.

12.3 Wymiana filtra wlotowego

ii Otworzyć pokrywę filtra wlotowego, obracając
ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
ii Wyjąć wkład filtra (biały/zielony).
ii Włożyć nowy wkład filtracyjny.

0678106020L22 1708V004
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Filtr spiekany
ii Odkręcić i zdjąć obudowę filtra.
ii Wyjąć filtr spiekany.
ii Włożyć nowy filtr spiekany.
ii Nałożyć obudowę filtra i zamknąć.
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13 Tryb spoczynku
13.1 Przestawianie urządzenia w
tryb spoczynku
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, zalecane jest przestawienie go
w tryb spoczynku.
W tym celu należy spuścić z urządzenia kondensat, który mógł się tam skroplić.
ii Włączyć urządzenie przełącznikiem ciśnieniowym i poczekać do osiągnięcia ciśnienia wyłączającego.
Urządzenie z separatorem kondensatu
ii Przy maksymalnym ciśnieniu zbiornika odkręcić dławik u dołu separatora skroplin.
ii Zamknąć dławik, gdy tylko wszystkie skropliny
zostaną wydmuchane.

Osuszacz membranowy
ii Otworzyć zawór spustowy kondensatu w osuszaczu membranowym, tak długo jak pracuje
agregat kompresora. Gdy tylko kondensat
przestanie wypływać, zamknąć zawór spustowy.
ii Wyłączyć urządzenie.

32
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Zbiornik ciśnieniowy
ii Wyłączyć urządzenie.
ii Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
ii Usunąć całe ciśnienie ze zbiornika sprężonego powietrza (np. pistoletem pneumatycznym
podłączonym do szybkozłącza lub przez zawór spustowy skroplin (jeśli występuje)).
ii Odłączyć przyłącze sprężonego powietrza od
szybkozłączki.

13.2 Przechowywanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Wybuch zbiornika i węży ciśnieniowych
ii Zbiornik i węże ciśnieniowe magazynować i składować odpowietrzone.
ii W trakcie magazynowania urządzenie chronić
przed wilgocią, brudem oraz skrajnymi temperaturami (patrz Warunki otoczenia).
ii Urządzenie magazynować wyłącznie w stanie
całkowicie opróżnionym.

0678106020L22 1708V004
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Poszukiwanie błędów
14 Porady dla użytkownika i serwisanta
Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania błędów znajdują się w instrukcji montażu
i użytkowania „Bezolejowe sprężarki tłokowe KK i tłokowe pompy próżniowe KV”.
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Prace naprawcze, wykraczające poza normalną konserwację, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę lub przez nasz serwis.
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu lub w razie wystąpienia zagrożenia odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego (n p. wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda) i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Urządzenie się nie uruchamia

Brak napięcia sieciowego

ii Zgłosić problem elektrykowi.
Sprawdzić bezpiecznik sieciowy,
w razie potrzeby ponownie
włączyć urządzenie. W razie
potrzeby wymienić uszkodzony
bezpiecznik topikowy.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie

ii Zgłosić problem elektrykowi.
Zmierzyć napięcie sieciowe.

Uszkodzony kondensator

ii Zgłosić problem elektrykowi/
serwisantowi. Sprawdzić
kondensator, w razie potrzeby
wymienić.

Uszkodzony silnik

ii Wymienić urządzenie.

Zadziałał wyłącznik termiczny
1.	Urządzenie pozostawić do
w silniku (nie występuje we
schłodzenia.
wszystkich urządzeniach)
Zapewnić wydajniejsze chłodzenie.
1. Wysoka temperatura powietrza
Uwaga, urządzenie włącza się
otoczenia
automatycznie!
2. Utrudnienia mechaniczne
2.	
Naprawa fabryczna.
w czasie pracy
3.	Odpowietrzyć element zasysa3. Ciśnienie w przewodzie
jący.
Zatkany wkład filtra wlotowego
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ii Włożyć nowy wkład filtra wlotowego.
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Poszukiwanie błędów
Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Spadek wydajności tłoczenia.

Nieszczelne przewody, węże lub
przyłącza

ii Poinformować serwisanta.
Sprawdzić/wymienić przewody,
węże i przyłącza.

Uszkodzony osuszacz membranowy

ii Poinformować serwisanta. Wymienić osuszacz membranowy.

Zabrudzony filtr wlotowy

ii Wymieniać filtr wlotowy co
najmniej 1 raz w roku. Filtra
wlotowego nie można w żadnym
wypadku czyścić.

Nieszczelny head kit wskutek zużycia i/lub następujących przyczyn:
–– Zanieczyszczenie
–– Zbyt wysoka temperatura
otoczenia
–– Zasysane media są nieodpowiednie

Poinformować serwisanta. Wymienić head kit.
–– Zamontować dodatkowy filtr lub
wymienić.
–– Zapewnić wydajniejsze chłodzenie.
–– Tłoczyć tylko dopuszczalne
media.

Uszkodzona płytka zaworowa

ii Poinformować serwisanta. Wymienić płytkę zaworową.

Zbyt częste cykle załączania

ii Unikać częstych włączeń/wyłączeń, ewentualnie zastosować
większy zbiornik ciśnieniowy.

Uszkodzone łożysko

ii Poinformować serwisanta.

Na obudowę przenoszone są
drgania

ii Zastosować odpowiednie tłumiki
drgań.

Uszkodzenie tłumików drgań

ii Zamontować nowe tłumiki
drgań.

Urządzenie pracuje zbyt
głośno

Z odbiorników powietrza
kapie woda

Stacje sprężarkowe z osuszaii Poinformować serwisanta. Wyczem membranowym:
mienić osuszacz membranowy.
Uszkodzenie osuszacza membranowego
Stacje sprężarkowe bez osuszacza membranowego:
Skropliny w zbiorniku

Nieodpowiedni punkt rosy

ii Regularnie usuwać skropliny.

Zbyt duża lub mała dysza nadmu- ii Poinformować serwisanta. Wychowa
mienić dyszę nadmuchową.

Wskaźnik wilgotności w
Urządzenie długo nie było używa- ii Podczas pracy urządzenia
osuszaczu membranowym ne
wskaźnik wilgotności regeneruje
ma kolor różowy
się samoczynnie i ponownie
zmienia kolor na niebieski.
Podczas pracy: błędne działanie
osuszacza membranowego. Niedostateczne osuszanie powietrza

0678106020L22 1708V004

ii Poinformować serwisanta. Wymienić osuszacz membranowy.
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PL

Adresy

PL

Serwis
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 20
Faks 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Zamawianie części zamiennych
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
Faks 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Przy zamawianiu części zamiennych podawać
następujące informacje:
–– Nazwa typu i numer katalogowy
–– Numer zamówienia zgodnie z wykazem części
zamiennych
–– Żądana liczba sztuk
–– Dokładny adres wysyłki
–– Informacje o wysyłce
Naprawy/zwroty
Urządzenie transportować w stanie bezciśnieniowym! Urządzenia odsyłać w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach. Urządzenia
pakować zawsze do worków z tworzywa
sztucznego. Używać materiałów wypełniających
nadających się do ponownego przetworzenia.
Adres do zwrotów
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-NiemcyAdresy Dürr Technik na świecie
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

