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Важна информация
1

За този документ

Това упътване за монтаж и експлоатация е
съставна част на уреда. То съответства на
модела на уреда и на нивото на технологията
към момента на пускането на пазара.
При неспазване на инструкциите и
указанията в това упътване за монтаж
и експлоатация Dürr Technik не поема
никаква гаранция или отговорност за
безопасната експлоатация и сигурното
функциониране на уреда.
Преводът е изготвен добросъвестно. За решаваща се счита немската оригинална версия. За грешки в превода Dürr Technik не
носи отговорност.

1.1 Предупредителни указания и
символи
Предупредителни указания
Предупредителните указания в този документ посочват възможна опасност от наранявания и материални щети.
Те са обозначени със следните предупредителни символи:
Общ предупредителен символ
Предупреждение за опасно електрическо напрежение
Предупреждение за автоматично стартиране на уреда
Педупредителните указания са структурирани както следва:
СИГНАЛНА ДУМА
Описание на вида и източника на
опасността
Тук са посочени възможните последици при пренебрегване на предупредителното указание
ii Следвайте тези мерки, за да избегнете опасността.
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Чрез сигналната дума в предупредителните
указания се различават четири степени на
опасност:
–– ОПАСНОСТ
Непосредствена опасност от тежки наранявания или смърт
–– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Възможна опасност от тежки наранявания
или смърт
–– ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ
Опасност от леки наранявания
–– ВНИМАНИЕ
Опасност от сериозни материални щети
Други символи
Тези символи се използват в документа и
върху или в уреда:
Указание, напр. специални данни за
икономичното използване на уреда.
CE обозначение
Преди извършване на работи по уреда
или при опасност изключете уреда от
захранващото напрежение (напр. извадете мрежовия щепсел от контакта)
и го подсигурете срещу повторно
включване.
Следвайте придружаващите документи.
Изхвърлете уреда правилно съгласно
областните и местните разпоредби.
Изхвърляйте опаковъчния материал
екологосъобразно.

1.2 Указание относно авторското
право
Всички посочени електрически схеми, методи, имена, софтуерни програми и уреди са
защитени с авторски права.
Препечатването на упътването за монтаж и
експлоатация, дори и частично, е позволено
само с писменото разрешение на Dürr
Technik.
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Безопасност

Dürr Technik е проектирала и конструирала
уреда така, че при използване по предназначение опасностите до голяма степен са изключени. Въпреки това е възможно да съществуват остатъчни рискове. Поради това
спазвайте следните указания.

2.1 Използване по предназначение
Уредът е предназначен за компресиране на
атмосферен въздух. Уредът е проектиран за
използване в сухи, проветриви помещения.
Уредът не трябва да се използва във влажна
или мокра среда. Забранено е използването
в близост до газове или запалими течности.
Използвайте мобилните уреди само в изправено положение.

2.2 Използване не по предназначение
Всяка друга или допълнителна употреба се
счита за употреба не по предназначение.
Производителят не носи отговорност за произтичащи вследствие на това щети. Риск
носи единствено потребителят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тежки наранявания и материални
щети вследствие на използване не
по предназначение
ii Транспортирането на експлозивни
смеси извън употребата по предназначение не е разрешено.

2.3 Общи инструкции за безопасност
ii При експлоатация на уреда спазвайте директивите, законите, регламентите и правилниците, действащи на мястото на ползване.
ii Преди всяка употреба проверявайте функционирането и състоянието на уреда.
ii Не преустройвайте или променяйте уреда.
ii Спазвайте упътването за монтаж и експлоатация.
ii Упътването за монтаж и експлоатация
трябва да бъде достъпно за потребителя
по всяко време.
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2.4 Квалифициран персонал
Обслужване
Лицата, които обслужват уреда, трябва въз
основа на тяхната квалификация и техните
знания да гарантират безопасна и правилна
работа.
ii Всеки потребител трябва да бъде инструктиран за работа с уреда.
Монтаж и ремонт
ii Монтаж, нови настройки, промени, разширения и ремонти трябва да се извършват
от Dürr Technik или от оторизиран от Dürr
Technik квалифициран персонал. Квалифицираният персонал трябва да е обучен
от Dürr Technik, да е запознат с механиката
на уреда и да познава опасностите при работа с уреда.

2.5 Защита от електрически ток
ii При работи по уреда спазвайте съответните предписания за електрическа безопасност.
ii Незабавно сменяйте повредени проводници и щепселни съединения.

2.6 Използвайте само оригинални части
ii Използвайте само посочени или разрешени от Dürr Technik принадлежности.
ii Използвайте само оригинални износващи
се и резервни части.
Резултат
Dürr Technik не поема отговорност за
щети, възникнали вследствие на употреба на неразрешени принадлежности и различни от оригиналните износващи се и резервни части.

2.7 Транспорт и съхранение
Оригиналната опаковка предлага оптимална
защита на уреда по време на транспорта.
За щети при транспорта поради недостатъчно опаковане Dürr Technik не
носи отговорност дори в рамките на
гаранционнния период.
–– Транспортирайте уреда само в оригинална
опаковка.
–– Дръжте опаковката далеч от деца.
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Важна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Експлозия на съда под налягане и
напорните маркучи
ii Съхранявайте и транспортирайте
съда под налягане и напорните
маркучи обезвъздушени.
ii По време на транспортиране пазете уреда от влага.
ii Транспортирайте уреда във вертикално положение.
ii Транспортирайте уреда само за
предвидените дръжки за носене.
ii Не транспортирайте уреда за смукателния филтър.

BG

Съхраняването на уреда в оригинална опаковка е възможно
–– в топли, сухи и незапрашени помещения.
–– защитен от замърсяване.
По възможност запазете опаковъчния
материал.
Околни условия при съхраняване и транспортиране
Околни условия при съхраняване и
транспортиране
Температура
°C
-25 до +55
Относителна влажност
%
10 % до 90 %
За целта вижте надписите върху защитното
уплътнение на опаковката.

2.8 Изхвърляне
Уред
Изхвърлете уреда правилно съгласно
областните и местните разпоредби.
Опаковка
Изхвърляйте опаковъчния материал
екологосъобразно.
–– Спазвайте актуалните начини за изхвърляне на отпадъците.
–– Дръжте опаковката далеч от деца.
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Преглед

3.1 Гъвкава модулна система
BG

Компресорните станции могат да бъдат индивидуално комплектовани от различни компоненти
в съответствие с изискванията.
Могат да се избират следните компоненти:
–– Безмаслени компресорни агрегати между 25 l/min и 600 l/min, оборудвани с еднофазни или
трифазни променливотокови двигатели или специални модели с постояннотокови двигатели
с постоянен магнит.
–– Различни съдове под налягане с обем 3 l, 10 l, 25 l, 55 l или 90 l.
–– Различни модели на арматурни блокове с необходимия предпазен клапан, манометър и
захранващ кабел, както и автоматично източване на кондензата (по избор) или разтоварване
при пуска чрез електромагнитен вентил (по избор).
–– Богат избор от принадлежности като смукателен филтър, бързодействащи съединители,
напорни маркучи (по избор), редукционен клапан (по избор) и т. н.
–– Мембранна изсушителна инсталация (по избор) като отделен компонент.

6
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Описание на продукта
Обяснение на обозначението на продукта

2

1

3

BG

T A-200 M
1 Съд*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Съд с максимално налягане (PS) 10 bar (изключение: компресорни станции със съд 25 l съд
PS = 8 bar)
2 Компресорни агрегати

А

Компресорни агрегати с еднофазни променливотокови двигатели

B

Компресорни агрегати с трифазни променливотокови двигатели

D

Компресорни агрегати с постояннотокови двигатели с постоянен магнит

3 Допълнителни модули
K

Автоматично източване на кондензата

AK

Автоматично източване на кондензата + разтоварване при
пуска

M

Мембранна изсушителна инсталация (изпълнява също и
функцията на модул AK)

Примерната компресорна станция TA-200M се състои от:
–– 25 l съд (T)
–– Компресорен агрегат: A-200 (с еднофазен променливотоков двигател)
–– Мембранна изсушителна инсталация (М)
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Описание на продукта
Възможности за комбиниране на компресорна станция с еднофазен променливотоков
двигател

25 l

55 l

90 l

l

l

l

l



l

l



l

l

l



l

l



l

l



3l

KK8

А-025

25

KK15

А-038

38

l

А-061

60



l

l

l



А-062

70

l

l

l

l



l

l



А-065

65



l

l

l



l

o

l

А-132

130



l

l

l

l

l

o

l

А-100

105





l

l

l

l

l

l

А-200

195





l

l

l

l

l

l

А-080

90





l

l



l

l

l

А-160

160





l

l

l

l

l

l

А-234

230







l

l

l

l

l

KK40
KK70
Marathon

l

Стандартна комбинация

o

вече се съдържа в уреда



няма стандарт
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10 l

Модул M = Модул AK+мембранна
изсушителна инсталация

Агрегат

Модул AK = Модул K + автом.
разтоварване при пуск

Серия

Допълнителни
модули
Модул K = автом. изпразване на
кондензата

BG

Съд

Обемен поток при 0 bar (l/min)

Компресорни агрегати
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Възможности за комбиниране на компресорна станция с трифазен променливотоков
двигател

KK40
KK70
Marathon

Модул M = Модул AK + мембранна изсушителна инсталация

Допълнителни модули

Модул AK = Модул K + автом.
разтоварване при пуск

KK15

B-038

38

l

l

l

l



l

l



B-062

73

l

l

l

l



l

l



Обемен поток при 0 bar (l/min)

Серия

Съд

Модул K = автом. изпразване на
кондензата

Компресорен агрегат

Агрегат

3l

10 l

25 l

55 l

90 l

B-065

65



l

l

l



l

o

l

BG-132

130



l

l

l

l

l

o

l

B-100

105





l

l

l

l

l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

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

Стандартна комбинация

o

вече се съдържа в уреда



няма стандарт
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Описание на продукта
Възможности за комбиниране на компресорна станция с постояннотоков двигател с постоянен магнит

KK70

Обемен поток при 0 bar
(l/min)

KK8
KK15

Каталожен номер

KK15

Агрегат

Серия

BG

Съд

D-040

0832-25B-01

40

D-030

0590 1000

D-040

0832-22B-01

D-040

Забележка към
компресорната
станция

вl

Модел

Компресорен агрегат*

10

12 VDC

30

3

24 VDC

40

10

24 VDC
включително филтър
за смущенията

0832-22B-02

40

10

24 VDC
включително филтър
за смущенията
с автом. източване
на кондензата

D-040

0832-22B-03

40

10

24 VDC
включително филтър
за смущенията
с автом. източване
на кондензата и автом. разтоварване
при пуск

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 VDC

D-100

0652 0000

105

10

24 VDC

* Възможен е друг модел компресорен агрегат при запитване

10
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3.2 Примери за компресорни станции
Каталожните номера обозначават резервните части (вижте "3.4 Износващи се и резервни части")
12
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11

Фиг. 1: Конструкция TA-200M: компресорен агрегат A-200 със съд 25 l (T) и допълнителен
модул M (мембранна изсушителна инсталация)

Фиг. 2: Конструкция UA-025: компресорен агрегат A-025 със съд 3 l (U)

0678106020L50 1708V004
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Фиг. 3: Конструкция WA-062AK: компресорен агрегат A-062 със съд 10 l (W) и допълнителен
модул AK (автом. изпразване на кондензата + автом. разтоварване при пуска)

Фиг. 4: Конструкция ТA-100K: компресорен агрегат A-100 с резервоар 25 l (Т) и допълнителен модул K (автом. изпразване на кондензата)

12
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8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Фиг. 5: Конструкция WA-062 Mobil AK: компресорен агрегат A-062 с резервоар 10 l (W) и допълнителен модул AK (автом. изпразване на кондензата + автом. разтоварване при пуска)

Фиг. 6: Конструкция НA-160M: компресорен агрегат A-160 с резервоар 55 l (Н) и допълнителен модул M (мембранно сушилно устройство) и редукционен клапан

0678106020L50 1708V004
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3.3 Принадлежности

Поз. №

Принадлежности за компресорни станции
При поръчка на принадлежности посочвайте винаги обозначението на
типа (напр.: WA-038/0643 1000) и серийния номер.

BG

Поз. №

20 до 22

Резервни части принадлежности
Редукционен клапан
Бързодействащ съединител
(кат. № 9000-312-03)
Щуцер за маркуч за SW 10
(кат. № 9000-312-06)
Щуцер за маркуч за SW 6
(кат. № 9000-311-46)
Брояч на работните часове
Скоба*
(кат. № 0835-999-00)
Транспортна количка комплектована
(кат. № 0643 0100)1)

*Скоба за WA-025 до WA-062
1)
Предлага се по избор като принадлежност
за WA -038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132
Mobil K

3.4 Износващи се и резервни
части
Резервни части за компресорна станция с
мембранна изсушителна инсталация
При поръчка на резервни части посочвайте винаги обозначението на типа
(напр.: WA-038/0835-43В-01) и серийния номер.

9
10
11
12
13
14
15
16

Резервни части за компресорна станция
Вложка на смукателния филтър
Манометър
Предпазен клапан
Гасител на вибрации
Кондензатор
Ръчно източване на кондензата
(частично без изображение)
Изпускателен клапан
Обезвъздушителен маркуч
Изравнителен резервоар
(кат. № 9000-330-09)
Бързодействащ съединител
(кат. № 9000-312-03)
Уплътнение
комплектован арматурен блок
Реле (само постоянен ток)
Захранващ кабел
Комплектован филтър за смущенията (само постоянен ток)
Въгленови четки (само постоянен ток)
Капачка/резбова пробка (само
постоянен ток)

Резервни части за мембранната изсушителна инсталация
При поръчка на резервни части посочвайте винаги обозначението на типа
(напр.: WA-038/0835-43В-01) и серийния номер.
Каталожен №

Резервни части за
мембранната сушилна станция
Комплект дюзи за
продухващия въздух
Металокерамичен
филтър
Вложка на финия
филтър 3 µm
Вложка на финия
филтър 0,01 µm

Поз. №

Резервни части за компресорна станция

1650-981-0000

1
2
3
4

Компресор
Резервоар без пробка
Пневматичен прекъсвач
Пусков електромагнитен вентил
(без изображение)
Електромагнитен вентил за кондензата
Напорен маркуч
Смукателен филтър комплектован

1650-101-00

5
7
8

14

1610-121-00
9000-416-0035ET

0678106020L50 1708V004

Описание на продукта

4

Технически данни
Подробна информация за техническите данни на компресорните агрегати
ще намерите в упътването за монтаж
и експлоатация "Безмаслени бутални
компресори KK и бутални вакуум помпи KV".

0678106020L50 1708V004
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Съд под налягане

5.1 Преглед
В уредите са монтирани съдове под налягане на фирма Behälter-Werk Burgau GmbH.
Следното упътване за обслужване е валидно за следните типове съдове под налягане:

BG

Тип

Налягане1)

Съд2)

EB3)

c4)

Забележка5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 bar

V3l

А

c = 1,0 mm

2

316053 / 0654-0900

PS 8 bar

V3l

А

c = 1,0 mm

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 bar

V 10 l

А

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

А

c = 1,0 mm

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 bar

V 90 l

А

c = 1,0 mm

4

За серийния номер и годината на производство вижте обозначението на съда
Налягане
максимално работно налягане PS в bar
Съд
Обем на съда V в литри
3)
Област на приложе- A = съд под налягане за компресори
ние (ОП)
B = съд под налягане за стационарни инсталации
4)
Прибавка за комc в mm
пенсация на корозията
Максимална темпе- +100 °C
ратура
Минимална темпера- -10 °C
тура
Среда
Въздух / азот
5)
Забележка
1: Съдът има продължителна якост при диапазон на колебанията в
налягането от
1,6 bar (10 %PS)
2: Съдът има продължителна якост при диапазон на колебанията в
налягането от
1,6 bar (20 %PS)
3: Съдът има продължителна якост при диапазон на колебанията в
налягането от
2,0 bar (20 %PS)
4: Съдът има продължителна якост при диапазон на колебанията в
налягането от
2,2 bar (20 %PS)
5: Дебелината на стените не трябва да е под 2 mm
6: Източването на кондензата трябва да се осъществява под вътрешно налягане съгласно упътването за експлоатация
Приложими стандар- EN 286-1:1998
ти
1)
2)

16
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5.2 Упътване за обслужване съд
под налягане (обяснения на
фирма Behälter-Werk Burgau
GmbH)
Съдът под налягане може да се използва
само в рамките на горепосочената цел на
приложение и на техническите данни. От съображения за безопасност друга употреба
не е разрешена. Конструкцията на съда под
налягане съответства на Директива 2014/29/
EС и е изработена като отделен компонент
без приспособления за техническа безопасност за посочената област на приложение.
Конструктивните изчисления са извършени
за натоварване от вътрешно налягане.

преди пускане в експлоатация. Доставчикът
на екипировката/ползвателят трябва да
спазва валидните в съответната страна закони и директиви за експлоатацията на съда
под налягане.
Конструктивните изчисления са извършени
за предимно непроменливо натоварване от
вътрешно налягане, те покриват следните
работни параметри:1000 изменения на натоварването от 0 до PS и продължителна якост
при диапазон наколебянията в налягането от
1,6 до 2,2 bar
вижте "5.1 Преглед"Забележки.

Преди пускането в експлоатация съдът трябва да бъде снабден с необходимите приспособления за техническа безопасност, като
манометри, защитни приспособления срещу
надвишаване на налягането и т.н. Тези части
не са включени в нашата доставка.
По стените на съда, които са подложени на
налягане, не трябва да се извършват заваръчни работи или топлинна обработка. Трябва да се гарантира, че вътрешното налягане
"оперативно не надвишава" посоченото в
обозначението на резервоара работно налягане PS. Въпреки това, за кратко време това
налягане може да бъде надвишено до 10 %.
Вредно за съда под налягане натоварване от
вибрации, както и корозията на съда, трябва
да се избягват с подходящи мерки.
Монтажът, съотв. поставянето на съда под
налягане, трябва да се извърши по такъв начин, че да се гарантира експлоатационната
безопасност (напр. да не се изпълнява твърда връзка с пода или основната рама на уреда без гасител на вибрации).
Работната инструкция, която трябва да бъде
изготвена от доставчика на екипировката
при отчитане на оборудването трябва да съдържа:
–– a) Упътване за изпразване на кондензата
–– б) Данни за техническото обслужване,
за да се гарантира експлоатационната
безопасност
Доставчикът на екипировката трябва да определи освен това дали готовият за експлоатация оборудван съд под налягане трябва да
бъде подложен на проверка за приемане
0678106020L50 1708V004
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Декларация за съответствие за машини съгласно Директива 2006/42/EО

С настоящото декларираме, че упоменатият по-долу уред отговаря на всички приложими разпоредби на Директивата за машините 2006/42/ЕО.
Упоменатият по-долу уред изпълнява изискванията на следните приложими директиви:
–– Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EС
–– Директива за обикновени съдове под налягане 2014/29/EС
–– Директива за ограничаване използването на опасни вещества 2011/65/ЕС
Име на производителя:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Адрес на производителя:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Референтен номер:

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

Обозначение на продукта:

Кмпресорни станции, респ. сушилни станции

след сериен номер:

H400000

Ние декларираме, че пускането в експлоатация на уреда може да се извърши, ако се установи, че машината, в която трябва да бъде монтиран този уред, съответства на разпоредбите на
Директивата за машините 2006/42/EО.
Приложени са следните хармонизирани и други стандарти:
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

Битигхайм-Бисинген, 20.04.2016 г.
Андреас Рипзам

Спесимен в

ръководството на Dürr Technik

Оригинален документ в Dürr Technik

18
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7

Функция

7.1 Компресорна станция без
мембранна изсушителна инсталация

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

Компресорен агрегат
Съд под налягане
Пневматичен прекъсвач
Пусков електромагнитен вентил*
Електромагнитен вентил за кондензата*
Брояч на работните часове*
Напорен маркуч
Смукателен филтър
Манометър
Предпазен клапан
Гасител на вибрации
Кондензатор*

* ако се съдържа в доставката
Чрез смукателния филтър се засмуква атмосферен въздух. Този въздух се сгъстява
чрез буталото в цилиндъра. Входният, съотв.
изходният вентил, затваря посоката на протичане. Сгъстеният въздух се отвежда чрез
напорния маркуч през интегрирания възвратен клапан в съда под налягане.
Компресорният агрегат доставя сгъстен въздух, докато бъде достигнато настроеното налягане за изключване. Уредът се изключва.
Налягането се показва от манометъра. Налягането в напорния маркуч се понижава чрез
интегрирания изпускателен клапан (при станции с пусков електромагнитен вентил при
определени обстоятелства едва при стартиране на уреда).Ако се отнеме сгъстен въздух
за консуматор, налягането в съда спада. При
достигане на налягането на включване компресорният агрегат автоматично се включва
отново чрез пневматичния прекъсвач. Пред-

0678106020L50 1708V004

пазен клапан предотвратява надвишаването
на максимално допустимото налягане на
съда.

7.2 Компресорна станция с мембранна изсушителна инсталация

1
2
3
4
5
6
7
8

Компресорен агрегат
Съд под налягане
Пневматичен прекъсвач
Охладител
Мембранен изсушител
Напорен маркуч
Смукателен филтър (бързодействащ съединител)
9 Манометър
10 Предпазен клапан
11 Гасител на вибрации
12 Кондензатор*
* ако се съдържа в доставката
Чрез смукателния филтър се засмуква атмосферен въздух. Този въздух се сгъстява
чрез буталото в цилиндъра. Входният, съотв.
изходният вентил, затваря посоката на протичане. Идващият от компресорния агрегат
горещ и наситен с влага сгъстен въздух протича в охладителя. Сгъстеният въздух се охлажда в охладителя. Водата кондензира.
100 % наситеният сгъстен въздух и кондензиралата вода напускат охладителя и изтичат към водния сепаратор.
Чрез металокерамичния филтър се отделя
съдържащата се кондензна вода и се събира в резервоара за съхраняване на водата.
Автоматичният електромагнитен вентил за
кондензата периодично изпуска водата.

19

BG

Описание на продукта

BG

След това въздухът се отвежда към мембранния елемент. Въздухът протича през
влакната на мембраната. Съдържащите се
във въздуха водни молекули дифундират
през стената на мембраната и се събират на
външната страна на влакната. Изсушеният
въздух протича през финия филтър, клапана
за ограничаване на налягането и възвратния
клапан към резервоара.

изпускателния клапан.Ако се отнеме сгъстен
въздух за консуматор, налягането в съда
спада.
При достигане на налягането на включване
компресорният агрегат автоматично се
включва отново чрез пневматичния прекъсвач. Предпазен клапан предотвратява надвишаването на максимално допустимото налягане на съда.

За регенериране в мембраната се въвежда
малък частичен поток от изсушен въздух
през дюзата за продухващия въздух към
външната страна на влакната на мембраната. Той отнема събраната влага и се отвежда
в околната среда. Това регенериране се извършва непрекъснато по време на работа.
Не са необходими престои.
Клапанът за ограничаване на налягането в
горната част на мембраната осигурява на
мембранната изсушителна инсталация да
достигне за най-кратко време своето номинално работно налягане. В горната част на
мембраната е монтиран индикатор за влагата, който се вижда през прозрачната горна
част. В случай на недостатъчно изсушаване
на въздуха, цветът се променя от син в розов.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Топъл въздух
Охладител с вентилатор
Студен въздух
Мембранен изсушител
Източване на кондензата
Сух въздух

Компресорният агрегат доставя сгъстен въздух, докато бъде достигнато настроеното налягане за изключване. Уредът се изключва.
Налягането се показва от манометъра. Налягането в напорния маркуч се понижава чрез
20
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Монтаж
8

Условия

8.1 Помещение за монтиране
Помещението за монтиране трябва да изпълнява следните условия:

30

–– Сухо, добре проветрено помещение
–– Да не е помещение за определена цел
(напр. за отопление или мокро помещение)
–– Поставете уреда върху чиста, равна, достатъчно стабилна основа (съблюдавайте
теглото на уреда).
–– Контактът трябва да е лесно достъпен.
–– Типовата табела на уреда трябва да е
лесно четлива (също и в монтирано състояние).
–– Уредът трябва да е леснодостъпен за обслужване и техническо обслужване.
–– При монтирани уреди клемите за свързване при сваляне/отваряне на приспособлението за достъп към корпуса трябва да са
леснодостъпни.
–– Спазвайте достатъчно разстояние до стената (мин. 30 mm до 40 mm).

30

При всмукване въздухът се филтрира.
При това съставът на въздуха не се
променя. Поради това поддържайте
всмукания въздух без примеси на
вредни вещества (напр. не всмуквайте
въздух от подземен гараж или директно до засмукваща машина).
ВНИМАНИЕ
Опасност от прегряване вследствие на недостатъчна вентилация
Уредът произвежда топлина. Възможни са повреди вследствие на топлината и/или скъсяване на експлоатационния живот на уреда.
ii Не покривайте уреда.
ii Въздухът трябва да може безпрепятствено да се подава и отвежда.
ii Вентилационните отвори трябва да
са достатъчно големи.
ii При монтирани уреди в неблагоприятни случаи може да е необходимо външна вентилация.

8.2 Гасене на вибрациите между
компресорния агрегат и резервоара

30

Уредите предизвикват вибрации. За смекчаване на тези вибрации трябва да се използват подходящи гасители на вибрации.
БЛАГОРАЗУМИЕ
Твърдите връзки могат да повредят
уредите или инсталацията, в която
са монтирани уредите.
ii Не монтирайте твърди връзки между уреда и инсталацията.

30

8.3 Позиция за монтаж и закрепване

40
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По възможност монтирайте уредите хоризонтално. Други позиции за монтаж съгласувайте предварително с Dürr Technik.
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8.4 Шумозаглушител

BG

При работа с вакуум възникват повишени
шумове на изходния щуцер. Затова трябва
да се използва подходящ шумозаглушител,
който изпуска всмукания въздух в атмосферата. Шумозаглушителите се предлагат като
принадлежности (вижте "Принадлежности
бутални компресори KV" за съответната серия).
Подробна информация за принадлежностите и комплектите резервни части
на компресорните агрегати ще намерите в упътването за монтаж и експлоатация "Безмаслени бутални компресори KK и бутални вакуум помпи
KV".

8.5 Пускови цикли
Двигателите в компресорните станции са изчислени за 10 старта/стопа на час. По-честите превключвания водят до повишено износване.

9

Пускане в експлоатация

9.1 Отстраняване на обезопасителното приспособление за
транспортиране
Уредът е обезопасен за сигурен и безопасен
транспорт с опаковъчен материал.
ii Отстранете опаковъчния материал.
ii Отстранете защитното фолио.
ii Проверете уреда за повреди от транспорта.

9.2 Свързване със сгъстения
въздух
Уредите стандартно са изчислени за
номинално налягане 7 bar. Ако номиналното налягане редовно се превишава, се скъсява експлоатационният
живот на уреда.
Уредът е оборудван серийно с арматура,
състояща се от пневматичен прекъсвач, манометър, предпазен клапан, възвратен клапан и щуцер за източване на кондензата.
За да избегнете пренасяне на вибрациите,
препоръчваме да се монтира гъвкав напорен
маркуч между пневматичния прекъсвач и
консуматора. В допълнение може да бъде
свързан и редукционен клапан.
ii Свързването на сгъстения въздух се осъществява с бързодействащ съединител
(вкл. щуцер за маркуча) или на пневматичния прекъсвач чрез вътрешна резба G
1/4".
ii Закрепете напорния маркуч към щуцера за
маркуча с помощта на скоба за маркуч.

22
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ii Свържете щуцера за маркуча с бързодействащ съединител.

ОПАСНОСТ
Токов удар вследствие на дефектен захранващ кабел
ii Захранващите кабели не трябва да
влизат в контакт с горещите повърхности на уреда.
ii Положете захранващия кабел без
механично напрежение.
ii Включете мрежовия щепсел в контакт със заземителен проводник.
ii Уредът стартира непосредствено
след включване на мрежовия щепсел.
Електрическо свързване без мрежов щепсел

9.3 Кондензат
По време на работа в компресорната станция непрекъснато се отделя кондензат.
Кондензатът може да се отведе с маркуч в отвор за оттичане.
ii Закрепете маркуча за кондензат на уреда
и го обезопасете срещу изместване.
ii Фиксирайте маркуча за кондензат чрез водач или закрепване към отвора за оттичане.

9.4 Електрическа инсталация
Подробна информация по темата
Електрически инсталации ще намерите в упътването за монтаж и експлоатация "Безмаслени бутални компресори KK и бутални вакуум помпи KV".

Електрическо свързване с мрежов щепсел
ii Свързвайте уреда само към правилно монтиран контакт.
ii Положете кабелите към уреда без механично напрежение.
ii Контактът трябва да е лесно достъпен.
ii Преди пускане в експлоатация сравнете
мрежовото напрежение с посоченото на
типовата табела напрежение.

0678106020L50 1708V004

ОПАСНОСТ
Свързването със захранващото напрежение може да бъде изпълнено
само от квалифициран електротехник.

9.5 Проверка на пневматичния
прекъсвач
Налягането на изключване по правило е настроено на 7 bar (0,7 MPa).
ii Включете уреда от пневматичния прекъсвач чрез завъртане на прекъсвача на позиция "I".
ii Отчетете налягането за изключване на манометъра.
Ако отчетената стойност се отклонява от
фабричната настройка, пневматичният прекъсвач може да бъде регулиран (вижте "10.1
Настройване на пневматичния прекъсвач").

9.6 Проверка на предпазния клапан
При първо пускане в експлоатация на уреда
трябва да бъде проверена функционалната
годност на предпазния клапан.
Предпазният клапан е настроен фабрично на 10 bar (1 MPa) или 8 bar
(0,8 MPa) (в зависимост от максималното налягане) проверен и пломбиран
(вижте също "5.1 Преглед").
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ОПАСНОСТ
Експлозия на съда под налягане
инапорните маркучи
ii Не променяйте настройката на
предпазния клапан.

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреда на предпазния клапан
Експлозия на съда под налягане и
напорните маркучи поради дефектен
предпазен клапан
ii Не използвайте предпазния клапан
за обезвъздушаване на съда под
налягане.
ii Включете уреда от пневматичния прекъсвач и напълнете съда под налягане до налягането на изключване.
ii Завъртете капачката на предпазния клапан
няколко оборота наляво, докато клапанът
се продуха. Оставете предпазния клапан
да се продуха само за кратко.
ii Завъртете капачката до упор надясно.

10 Възможности за настройка
10.1 Настройване на пневматичния прекъсвач
ОПАСНОСТ
Открити токопроводящи части
Токов удар от токопроводящи части
ii Изключете уреда от щепсела.
ii Използвайте изолирани инструменти.
ii Не докосвайте откритите токопроводящи части.
Изключващото налягане трябва да е
минимум 0,5 bar (0,05 MPa) под максималното налягане от 10 bar (1 MPa)
или 8 bar (0,8 MPa) (в зависимост от
максималното налягане) на предпазния клапан. В противен случай предпазният клапан може да се отвори
преждевременно, налягането на изключване няма да бъде достигнато от
компресорния агрегат и поради това
той ще работи постоянно. Максималното налягане е обозначено с червена
линия на монтирания манометър.
Настройването на пневматичния прекъсвач трябва да се извърши под налягане.
Обозначението на пневматичния прекъсвач (MDR3 или MDR2) се намира на
капака на пневматичния прекъсвач.

Клапанът е затворен.
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Настройка MDR3
Ако отчетените стойности се отклоняват от
фабричните настройки или са необходими
други настройки, налягането но изключване
на компресора може да бъде променено с
регулиращия винт на пневматичния прекъсвач. След това чрез разликата в наляганията
Δp налягането на включване може да бъде
адаптирано.
ii Свалете капака на пневматичния прекъсвач.
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ii Настройте налягането на изключване p от
регулиращия винт.
По посока на стрелката "+" налягането но
изключване се увеличава и по посока на
стрелката "-" то се намалява. Разликата в
наляганията ∆p също се променя при тази
настройка.

Настройка MDR2
Ако отчетените стойности се отклоняват от
фабричните настройки или са необходими
други настройки, налягането но изключване
на компресора може да бъде променено с
регулиращия винт на пневматичния прекъсвач. След това чрез разликата в наляганията
Δp налягането на включване може да бъде
адаптирано.
ii Развийте закрепващите болтове на капака
на пневматичния прекъсвач.
ii Свалете капака на пневматичния прекъсвач.
ii Настройте налягането за изключване p от
двата регулиращи винта (1).
По посока на стрелката "+" налягането но
изключване се увеличава и по посока на
стрелката "-" то се намалява.

1

1

2
ii Настройте допълнително разликата в наляганията ∆p между налягането на включване и налягането на изключване.
По посока на стрелката "+" разликата в
наляганията се увеличава и по посока на
стрелката "-" тя се намалява.

ii Настройте допълнително разликата ∆p
между налягането на включване и налягането на изключване с регулиращия винт
(2).
По посока на стрелката "+" разликата в наляганията се увеличава (по-ниско налягане
на включване) и по посока на стрелката
"-" тя се намалява (по-високо налягане на
включване).

0678106020L50 1708V004
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10.2 Настройване на защитния
прекъсвач на двигателя
Защитният прекъсвач на двигателя не
е наличен във всички уреди.

BG

ii Защитният прекъсвач на двигателя е настроен и маркиран фабрично.
ii Свалете капака на пневматичния прекъсвач.
ii Настройте защитния прекъсвач на двигателя с регулиращия винт според тока на
двигателя (спазвайте обхвата между мин.
допустима настройка и макс. допустима
настройка на защитния прекъсвач на двигателя).
Макс. допустим ток на двигателя се получава от посочения на типовата табела ток
+ 10 %.

10.3 Настройване на редукционния клапан
Редукционният клапан (предлага се по избор) регулира налягането в резервоара (първично налягане) до желаното работно налягане (вторично налягане). Чрез допълнително
вторично обезвъздушаване се предотвратява покачването на налягането при изключен
консуматор. Редукционният клапан се монтира на пневматичния прекъсвач (G1/4").
Настройка на редукционния клапан:
ii Повдигнете регулиращия бутон (1).
ii Увеличаване на захранващото налягане:
Завъртете регулиращия бутон (1) по посока на часовниковата стрелка към "+".
ii Намаляване на захранващото налягане:
Завъртете регулиращия бутон (1) по посока, обратна на часовниковата стрелка към
"-".
ii При желаното захранващо налягане (отчита се на манометъра (2)) натиснете регулиращия бутон (1) надолу и го фиксирайте.
ii Проверете захранващото налягане като
отчитате манометъра (2).

1
2
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Регулиращ бутон
Манометър

0678106020L50 1708V004

Монтаж

10.4 Настройване на електромагнитния вентил за кондензата
Електромагнитният вентил за кондензата
(предлага се по избор) управлява изпускането на кондензат от съда.
Настройка на времената на превключване на електромагнитния вентил за кондензата с таймер 9000-303-0010 (670-000-104)
и 9000-303-0013 (601-001-347)
Електромагнитен
вентил за
кондензата

Време на
превключване
Tein (вентилът е включен)

Време на
превключване
Taus (вентилът е изключен)

9000-3030010

мин. 0,1 s
до
макс. 10 s

мин. 36 s
до
макс. 60 min

9000-3030013

мин. 1 s
до
макс. 5 s

мин. 18 s
до
макс. 30 min

s = секунда
min = минута

Tein

ВНИМАНИЕ
Повреди на електромагнитния вентил за кондензата при настройване
да времената на превключване
Ако регулиращите копчета за настройка на времената на превключване се настройват с отвертка, може
да се стигне до необратими повреди
на електромагнитния вентил
ii Предприемете настройката на времената на превключване с червените въртящи се регулатори отстрани.
ii Настройване на времената на превключване
ii Позиционирайте върха на стрелката на регулатора (4) над вдлъбнатината (3) на регулиращото копче.
ii Поставете захващането на регулатора (1) в
отвора на регулиращoто копче (2).
ii Настройте желаното време на превключване за Tein и Taus чрез въртене на червения
регулатор между мин. и макс. позиция на
регулиращия бутон.
ii Позицията на върха на стрелката (4) върху
разграфената ска́ла показва настроеното
време на превключване.
ii Стойностите върху разграфената ска́ла
отговарят на следните процентни стойно-

Taus

Tein Регулиращо копче "Таймер вентил включен"
Taus Регулиращо копче "Таймер вентил изключен"

0678106020L50 1708V004
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сти на времената на превключване на Tein и
Taus:
1 отговаря на 10 %
5 отговаря на 50 %
9 отговаря на 90 %

4

BG

1

3
2

1
2
3
4
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Захващане на въртящия се регулатор
Отвор на регулиращото копче
Вдлъбнатина на регулиращото копче
Връх на стрелката на въртящия се регулатор
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11 Обслужване
Преди извършване на работи по уреда
или при опасност изключете уреда от
захранващото напрежение (напр. извадете мрежовия щепсел от контакта)
и го подсигурете срещу повторно
включване.

Уреди с пусков обем, механичен обезвъздушителен клапан и уреди с мембранна
изсушителна инсталация

BG

11.1 Включване/изключване на
уреда
ii Включете уреда от пневматичния прекъсвач чрез завъртане на прекъсвача на позиция "I".
Компресорният агрегат стартира автоматично и съдът под налягане се пълни.
При достигане налягането на изключване
компресорният агрегат автоматично се
изключва.
ii При необходимост изключете уреда от
пневматичния прекъсвач чрез завъртане
на прекъсвача на позиция "0".

11.2 Включване на уреда след
спиране на електрическия ток
Някои уреди принципно не стартират
при наличие на налягане. По избор
тези уреди могат да бъдат оборудвани
или с пусков обем (1) и механичен
обезвъздушителен клапан (2) или с автоматичен пусков клапан.
Уреди с автоматичен пусков клапан:
Ако уредът е оборудван с автоматичен пусков клапан, клапанът осигурява пускане на
уреда без налягане.

0678106020L50 1708V004
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3
4

Пусков обем
механичен обезвъздушителен клапан
Предпазен клапан
Източване на кондензата (ръчно)

ii Изключете уреда с пневматичния прекъсвач.
ii Включете отново уреда с пневматичния
прекъсвач, след като въздухът е изтекъл
от пусковия обем (продължителност: прибл. 5 секунди), съотв. през мембранната
изсушителна инсталация.

11.3 Проверка на съда под налягане
Ползвателят трябва да спазва националните директиви!
Пример за Германия: Наредба за експлоатационна безопасност
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11.4 Мобилна компресорна станция
ВНИМАНИЕ
Опасност от премазване при обслужване на шарнирите

BG

ii Ако наклонът и височината на
дръжката за бутане са променени,
дръжте пръстите извън зоната, в
която могат да бъдат премазани от
шарнирите.
ii При едновременно натискане на двата
черни бутона на шарнирите дръжката за
бутане се регулира по височина и наклон.
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12 Техническо обслужване
Преди извършване на работи по уреда или при опасност изключете уреда от захранващото напрежение (напр. извадете мрежовия щепсел от контакта) и го подсигурете срещу повторно включване.

12.1 План за техническо обслужване

BG

Уреди без мембранна изсушителна инсталация
Интервал за техническо обслужване

Работи по техническото обслужване

Седмично

ii Необходимо при уреди без K модул: Изпускайте кондензната
вода - при висока влажност на въздуха ежедневно (вижте "12.2
Източване на кондензата").

На всеки шест месеца

ii Контролирайте предпазния клапан (вижте "9.6 Проверка на предпазния клапан").

Ежегодно

ii Сменяйте смукателния филтър - при силна запрашеност на всеки
шест месеца (вижте "12.3 Смяна на смукателния филтър").

На всеки 4 години

ii Сменяйте гасителя на вибрациите.

В съответствие с националните директиви

ii Извършвайте периодични проверки на безопасността (напр. проверка на съда под налягане, проверка на електрическата безопасност) в съответствие с националните директиви.

В съответствие с
упътването за монтаж и експлоатация
"Безмаслени бутални
компресори KK и бутални вакуум помпи
KV"

ii Техническо обслужване на компресорния агрегат
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Уред с мембранна изсушителна инсталация
Интервал за техническо обслужване

Работи по техническото обслужване

На всеки шест месеца

ii Източване на кондензната вода (вижте "12.2 Източване на кондензата").
ii Контролирайте предпазния клапан (вижте "9.6 Проверка на предпазния клапан").

Ежегодно

ii Сменяйте смукателния филтър - при силна запрашеност на всеки
шест месеца (вижте "12.3 Смяна на смукателния филтър").
ii Сменяйте финия филтър 3 µm, респ. финия филтър 0,01 µm (вижте
"12.4 Сменете филтъра на мембранната изсушителна инсталация").
ii Сменяйте металокерамичния филтър (вижте "12.4 Сменете филтъра на мембранната изсушителна инсталация").

На всеки 4 години

ii Сменяйте гасителя на вибрациите.

В съответствие с националните директиви

ii Извършвайте периодични проверки на безопасността (напр. проверка на съда под налягане, проверка на електрическата безопасност) в съответствие с националните директиви.

В съответствие с
упътването за монтаж и експлоатация
"Безмаслени бутални
компресори KK и бутални вакуум помпи
KV"

ii Техническо обслужване на компресорния агрегат

BG
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12.2 Източване на кондензата
При уреди с автоматичен електромагнитен
вентил за източване на кондензата и/или с
мембранни изсушителни инсталации ръчното изпразване отпада.
По време на работа в съда под налягане се
образува кондензат.
ii При максимално налягане в съда развийте
щуцера за източване на кондензата.

4

ii Затворете капака на смукателния филтър
с въртене по посока, обратна на часовниковата стрелка

12.4 Сменете филтъра на мембранната изсушителна инсталация
Фин/стерилен филтър
ii Изключете уреда.
ii Изключете уреда от захранващото напрежение.
ii Развийте капака на филтъра и го свалете.
ii Извадете финия/стерилния филтър.
ii Поставете нов фин/стерилен филтър.
ii Поставете капака на филтъра и го затворете.

Източване на кондензата (ръчно)

ii Затворете щуцера за източване на кондензата, след като кондензатът е източен напълно.

12.3 Смяна на смукателния филтър

ii Отворете капака на смукателния филтър с
въртене по посока на часовниковата
стрелка.
ii Извадете филтърната вложка (бяла/зелена).
ii Поставете нова филтърна вложка.
0678106020L50 1708V004
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Металокерамичен филтър
ii Развийте и извадете кутията на филтъра.
ii Извадете металокерамичния филтър.
ii Поставете нов металокерамичен филтър.
ii Поставете и затворете кутията на филтъра.

BG

13 Изключване при прекратяване на работа
13.1 Изключване на уреда при
прекратяване на работа
Ако уредът няма да бъде използван по-продължително време, е препоръчително да
бъде изключен.
За целта образувалият се кондензат трябва
да бъде източен от уреда.
ii Включете уреда и изчакайте, докато се
достигне налягането на изключване.
Уред със сепаратор за кондензата
ii При максимално налягане в съда развийте
резбовото съединение под сепаратора за
кондензата.
ii Затворете връзката, след като кондензатът е източен напълно.

Мембранна изсушителна инсталация
ii Отворете клапана за източване на кондензата на мембранната изсушителна инсталация, докато компресорният агрегат работи. Когато престане да изтича кондензат, затворете клапана за източване на
кондензата.
ii Изключете уреда.
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Съд под налягане
ii Изключете уреда.
ii Извадете щепсела.
ii Изпуснете напълно налягането от съда под
налягане (напр. чрез издухващ пистолет,
който е свързан към бързодействащ съединител или чрез крана за източване на
кондензата (ако има такъв)).
ii Разединете извода за свързване на сгъстения въздух от бързодействащия съединител.

13.2 Съхраняване на уреда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Експлозия на съда под налягане и
напорните маркучи
ii Съхранявайте и транспортирайте
съда под налягане и напорните
маркучи обезвъздушени.
ii По време на съхранението пазете уреда от
влага, замърсяване и екстремни температури (вижте "Околни условия").
ii Съхранявайте уреда само напълно изпразнен.

0678106020L50 1708V004

35

Търсене на повреди
14 Съвети за потребители и техници
Още информация по темата Търсене на повреди ще намерите в упътването за монтаж и
експлоатация "Безмаслени бутални компресори KK и бутални вакуум помпи KV".

BG

Ремонтни работи, които надхвърлят обичайното техническо обслужване, могат да бъдат
извършвани само от квалифицирани специалисти или от нашия сервиз.
Преди извършване на работи по уреда или при опасност изключете уреда от захранващото напрежение (напр. извадете мрежовия щепсел от контакта) и го подсигурете срещу повторно включване.
Грешка

Възможна причина

Отстраняване

Уредът не стартира

Липсва захранващо напрежение

ii Информирайте електротехника. Проверете предпазителя
на мрежата или включете повторно уреда. Ако стопяемият
предпазител е дефектен,
сменете го.

Ниско напрежение или пренапрежение

ii Информирайте електротехника. Измерете мрежовото
напрежение.

Кондензаторът е дефектен

ii Информирайте електротехника/техника. Проверете кондензатора, евент. го сменете.

Двигателят е повреден

ii Сменете уреда.

Температурният прекъсвач в
двигателя (не е наличен във
всички уреди) е изключил
1. Висока околна температура
2. Затруднена механична подвижност
3. Налягане в тръбопровода

1.	Оставете уреда да се охлади.
Осигурете по-добро охлаждане.
Внимание! Уредът автоматично се включва отново!
2.	Фабричен ремонт.
3.	Обезвъздушете смукателния
резервоар.

Вложката на смукателния фил- ii Поставете нова вложка на
тър е запушена
смукателния филтър.

36

0678106020L50 1708V004

Търсене на повреди
Грешка

Възможна причина

Отстраняване

Мощността пада.

Течове по тръбопроводите,
маркучите или връзките

ii Информирайте техника. Проверете / сменете тръбопроводите, маркучите или връзките.

Мембранната изсушителна инсталация е повредена

ii Информирайте техника. Сменете мембранната изсушителна инсталация.

Смукателният филтър е замър- ii Сменяйте смукателния
сен
филтър минимум веднъж годишно. Смукателният филтър
в никакъв случай не трябва да
се почиства.

Уредът е много шумен

От консуматорите на
въздух капе вода

Head Kit не е плътен поради износване и/или поради следните
причини:
–– Замърсяване
–– Много висока околна температура
–– Засмукани са неподходящи
вещества

Информирайте техника. Сменете Head Kit.
–– Предварително включете или
сменете филтъра.
–– Осигурете по-добро охлаждане.
–– Транспортирайте само разрешени вещества.

Плочата на клапана е повредена

ii Информирайте техника. Сменете плочата на клапана.

Много чести пускови цикли

ii Избягвайте честото включване/изключване, евентуално
работете с по-големи резервоари за сгъстен въздух.

Повреди по лагерите

ii Информирайте техника.

Вибрациите се пренасят върху
корпуса

ii Използвайте подходящ гасител на вибрации.

Гасителят на вибрациите е дефектен

ii Монтирайте нов гасител на
вибрации.

Компресорна станция с мембранен изсушител:
Мембранната изсушителна инсталация е дефектна

ii Информирайте техника. Сменете мембранната изсушителна инсталация.

Компресорни станции без мем- ii Редовно източвайте кондензбранна изсушителна инсталаната вода.
ция:
Кондензна вода в съда
Точката на оросяване
под налягане не е подходяща

0678106020L50 1708V004

Дюзата за продухващия въздух ii Информирайте техника. Смее много голяма или малка
нете дюзата за продухващия
въздух.
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Грешка

Възможна причина

Отстраняване

Индикаторът за влажност на мембранната
изсушителна инсталация
е розов

Уредът не е била използван
дълго време

ii При работа на уреда индикаторът за влажност се регенерира автоматично и отново
става син.

По време на работа: неправил- ii Информирайте техника. Смена функция на мембранната изнете мембранната изсушителсушителна инсталация. Недосна инсталация.
татъчно изсушаване на въздуха

BG
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Адреси
Сервиз
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Телефон 0 71 42 / 90 22 - 20
Факс 0 71 42 / 90 22 - 99
Имейл: service@duerr-technik.de
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Поръчване на резервни части
Телефон 0 71 42 / 9022 - 0
Факс 0 71 42 / 9022 - 99
Имейл: office@duerr-technik.de
За поръчването на резервни части са необходими следните данни:
–– обозначение на типа и каталожен номер
–– номер за поръчка съгласно списъка на
резервните части
–– желан брой
–– точен адрес за доставка
–– данни за доставката
Ремонти / връщане
Транспортирайте уреда без наличие на налягане! При връщане на уреди по възможност използвайте оригиналната опаковка.
Опаковайте уредите винаги в найлонова торба. Използвайте рециклируеми опаковъчни
материали.
Адрес за връщане
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-ГерманияАдреси на Dürr Technik по света
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

