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Informaţii importante
1

Despre acest document

Aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare constituie o parte integrantă a dispozitivului. Acestea
corespund configuraţiei dispozitivului şi celor
mai recente progrese tehnice de la momentul introducerii pe piaţă.
Dürr Technik nu îşi asumă nicio răspundere pentru operarea şi funcţionarea dispozitivului în condiţii de siguranţă, în cazul în care indicaţiile şi notele din aceste
instrucţiuni de montaj şi utilizare nu sunt
respectate.
Traducerea a fost realizată în mod coerent şi cu
bună credinţă. Relevantă este însă versiunea
originală în limba germană. Dürr Technik nu îşi
asumă răspunderea pentru erorile de traducere.

1.1 Avertismente şi simboluri
Avertismente
Avertismentele din acest documente atrag atenţia asupra pericolelor de vătămări corporale şi
prejudicii materiale.
Acestea sunt marcate cu următoarele simboluri
de avertizare:

Există patru trepte de pericol descrise prin
următoarele cuvinte de avertizare:
–– PERICOL
Pericol iminent de răniri grave sau deces
–– AVERTIZARE
Posibil pericol de răniri grave sau deces
–– PRECAUŢIE
Pericol de răniri uşoare
–– ATENŢIE
Pericol de daune materiale extinse

RO

Alte simboluri
Aceste simboluri sunt utilizate în document, precum şi pe dispozitiv sau în interiorul acestuia:
Notă, de ex. indicaţii speciale referitoare
la utilizarea economică a dispozitivului.
Marcaj CE
Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv
sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul
de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul
de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul
împotriva repornirii.

Simbol general de avertizare

Respectaţi documentele însoţitoare.

Avertizare tensiune electrică periculoasă

Dispozitiv în conformitate cu legislația federală, statală și locală în vigoare.

Avertizare pornire independentă a dispozitivului

Eliminaţi materialul de ambalare în mod
ecologic.

Avertismentele sunt structurate după cum urmează:
CUVÂNT DE AVERTIZARE
Descrierea tipului şi sursei pericolului
Aici sunt menţionate posibilele consecinţe ale nerespectării avertismentului
ii Respectaţi aceste măsuri pentru a
evita pericolele.
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1.2 Notă privind drepturile de autor
Toate schemele de conexiuni, procedurile, numele, programele de software şi dispozitivele
menţionate sunt protejate de drepturi de autor.
Reproducerea instrucţiunilor de montaj şi utilizare, inclusiv în extras, este permisă doar cu aprobarea scrisă din partea Dürr Technik.
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Informaţii importante

2

Siguranţă

Dürr Technik a creat şi a construit dispozitivul
astfel încât riscurile să fie excluse într-o măsură
cât mai mare, în condiţiile unei utilizări conforme.
Totuşi, pot exista riscuri reziduale. De aceea,
respectaţi notele de mai jos.

RO

2.1 Utilizare conformă
Dispozitivul este conceput pentru comprimarea
aerului atmosferic. Dispozitivul este conceput
pentru utilizare în spații uscate și ventilate. Nu
este permisă utilizarea dispozitivului în medii
umede sau ude. Este interzisă utilizarea în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile. Dispozitivele mobile se operează doar în staționare.

2.2 Utilizarea neconformă
Oricare utilizare diferită sau care nu respectă
domeniul de utilizare se consideră a fi neconformă. Producătorul nu îşi asumă răspunderea
pentru daunele rezultate din utilizarea neconformă. Utilizatorul este cel care îşi asumă riscul
unei astfel de utilizări.
AVERTIZARE
Pot apărea vătămări corporale şi
daune materiale grave ca urmare a
utilizării neconforme
ii Nu este permisă transportarea de
amestecuri explozive în afara limitelor
utilizării conforme.

2.3 Indicaţii generale privind siguranţa
ii La operarea dispozitivului, respectaţi directivele, legile, reglementările şi prevederile aflate în
vigoare la locul utilizării.
ii Înainte de fiecare utilizare, verificaţi funcţionalitatea şi starea dispozitivului.
ii Nu efectuaţi lucrări de reconstrucţie sau modificare asupra dispozitivului.
ii Respectaţi instrucţiunile de montaj şi utilizare.
ii Instrucţiunile de montare şi utilizare ale dispozitivului trebuie să fie puse în permanenţă la
dispoziţia utilizatorului.

2.4 Personalul specializat
Operarea
Persoanele care operează dispozitivul trebuie să
asigure o manevrare sigură şi corectă a acestuia, pe baza instruirii şi cunoştinţelor lor.
ii A se instrui fiecare utilizator al dispozitivului cu
privire la manevrarea acestuia.
Montaj şi reparaţie
ii Montajul, resetările, modificările, extensiile şi
reparaţiile se efectuează de către Dürr Technik
sau de către personalul autorizat şi calificat de
către Dürr Technik. Personalul calificat este
instruit de Dürr Technik, este familiarizat cu
tehnologia dispozitivului şi cunoaşte pericolele
pe care le implică acesta.

2.5 Protecţie împotriva curentului
electric
ii La efectuarea unor lucrări asupra dispozitivului, respectaţi prevederile de siguranţă corespunzătoare privind electricitatea.
ii Înlocuiţi imediat cablurile şi conectoarele deteriorate.

2.6 Utilizaţi doar piese originale
ii Utilizați doar accesoriile recomandate sau autorizate de Dürr Technik.
ii Utilizaţi doar consumabile şi piese de schimb
originale.
Rezultat:
Dürr Technik nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile survenite ca urmare a utilizării unor accesorii neautorizate și a unor consumabile și piese de
schimb care nu sunt originale.

2.7 Transport şi depozitare
Ambalajul original oferă o protecție optimă a dispozitivului în timpul transportului.
Dürr Technik nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate în timpul
transportului din cauza ambalajului defectuos, chiar dacă dispozitivul se află încă
în perioada de garanție.
–– Transportați dispozitivul numai în ambalajul
original.
–– Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.

4
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Informaţii importante
AVERTIZARE
Explozia recipientului sub presiune și
a furtunurilor de presiune
ii Dezaerați recipientul sub presiune și
furtunurile de presiune înainte de depozitare și transport.
ii Protejaţi dispozitivul împotriva umidităţii în timpul transportului.
ii Transportați dispozitivul în poziție verticală.
ii Transportaţi dispozitivul folosind doar
mânerele prevăzute pentru acest lucru.
ii Nu transportaţi dispozitivul ţinându-l
de filtrul de admisie.

RO

Depozitarea dispozitivului în ambalajul original
este permisă
–– în spaţii calde, uscate şi lipsite de praf.
–– protejat de murdărie.
În funcţie de posibilităţi, păstraţi materialul de ambalare.
Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
Condiţiile de mediu la depozitare şi transport
Temperatura
-25 până la
°C
+55
Umiditatea relativă a
10% până la
aerului
%
90%
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile inscripţionate
pe căptuşeala ambalajului.

2.8 Depozitarea deşeurilor
Dispozitiv
Dispozitiv în conformitate cu legislația federală, statală și locală în vigoare.
Ambalaj
Eliminaţi materialul de ambalare în mod
ecologic.
–– Respectaţi măsurile actuale de eliminare a
deşeurilor.
–– Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.

0678106020L52 1708V004

5

Descrierea produsului
3

Prezentare generală

3.1 Sistem modular flexibil
RO

Stațiile de compresoare pot fi configurate individual din diferite componente, în funcție de cerințe.
Sunt disponibile următoarele componente:
–– Agregate compresoare fără ulei între 25 l/min și 600 l/min. Echipate cu motoare de curent alternativ
monofazat sau motoare asincrone trifazate sau configurații speciale cu motoare de curent continuu
cu magnet permanent.
–– Diferite recipiente sub presiune cu capacitatea de 3 l, 10 l, 25 l, 55 l sau 90 l.
–– Diferite configurații de unități de armături cu supapă de siguranță, manometru și cablu de rețea,
precum și scurgere automată a condensului (opțional) sau pornire fără sarcină prin supapă magnetică (opțional).
–– O gamă variată de accesorii precum: filtru de admisie, cuplaje rapide, furtunuri de presiune
(opțional), reductor de presiune (opțional) etc.
–– Instalație de uscare cu membrană (opțional) ca și componentă separată.

6
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Descrierea produsului
Explicația denumirii produsului

2

1

3

RO

T A-200 M
1 Recipient*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Recipient cu presiune maximă admisibilă (PS) de 10 bari (excepție: stații de compresoare cu recipient de 25 l cu PS = 8 bari)
2 Agregate compresoare

A

Agregate compresoare cu motoare de curent alternativ monofazat

B

Agregate compresoare cu motoare asincrone trifazate

D

Agregate compresoare cu motoare de curent continuu cu magnet permanent

3 Module suplimentare
K

Golire automată a condensului

AK

Golire automată a condensului + pornire fără sarcină

M

Instalație de uscare cu membrană (îndeplinește și funcția
modulului AK)

De exemplu, stația de compresor TA-200M se compune din:
–– recipient de 25 l (T)
–– agregat compresor: A-200 (cu motor de curent alternativ monofazat)
–– instalație de uscare cu membrană (M)
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Descrierea produsului
Posibilități de combinare a unei stații de compresor cu motor de curent alternativ monofazat

10 l

25 l

55 l

90 l

Modul M = modul AK + instalație de
uscare cu membrană

Module suplimentare
Modul AK = modul K + pornire automată fără sarcină

Recipient

Modul K = golire automată a condensului

Agregate compresoare

l

l

l



l

l





l

l



l

l



Serie de
fabricație

Agregat

3l

KK8

A-025

25

KK15

A-038

38

l

l

l

l



l

l

l



l

l



l

o

l

l

A-061

60

A-062

70

l

l

l

l



KK40

A-065

65



l

l

l



A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

KK70

A-100

105





l

l

l

l

l

l

A-200

195





l

l

l

l

l

l

Marathon

A-080

90





l

l



l

l

l

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

Combinație standard

o

deja inclusă în dispozitiv



Nu face parte din standard
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Debit volumic la 0 bari (l/min)
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0678106020L52 1708V004

Descrierea produsului
Posibilități de combinare a unei stații de compresor cu motor asincron trifazat

10 l

25 l

55 l

l

l

l

l

l



l

l



l

o

l

l

l

o

l

l

l

l

l

90 l

l



Modul M = modul AK + instalație de uscare cu membrană

3l

Modul AK = modul K + pornire automată
fără sarcină

KK15

Agregat

Module suplimentare
Modul K = golire automată a condensului

Serie de
fabricație

Recipient

Debit volumic la 0 bari (l/min)

Agregat compresor

B-038

38

B-062

73

l

l

l

l



B-065

65



l

l

l



BG-132

130



l

l

l

KK70

B-100

105





l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

Marathon

B-080

90





l

l



l

l

l

KK40

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

Combinație standard

o

deja inclusă în dispozitiv



Nu face parte din standard
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Descrierea produsului
Posibilități de combinare a unei stații de compresor cu motor de curent continuu cu magnet
permanent

Număr articol

Debit volumic la 0 bari (l/min)

în l

Configurație

Notă privind stația de
compresor

Agregat

Recipient

Serie de fabricație

Agregat compresor*

KK15

D-040

0832-25B-01

40

10

12 V CC

KK8

D-030

0590 1000

30

3

24 V CC

KK15

D-040

0832-22B-01

40

10

24 V curent continuu
inclusiv filtru antiparazit

D-040

0832-22B-02

40

10

24 V curent continuu
inclusiv filtru antiparazit
cu scurgere automată
a condensului

D-040

0832-22B-03

40

10

24 V curent continuu
inclusiv filtru antiparazit
cu scurgere automată
a condensului și pornire automată fără sarcină

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 V CC

D-100

0652 0000

105

10

24 V CC

RO

KK70

* La cerere, sunt disponibile și agregate compresoare cu alte configurații

10
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Descrierea produsului

3.2 Exemple de stații de compresoare
Numerele pozițiilor indică piesele de schimb (vezi "3.4 Consumabile şi piese de schimb")
12

8

RO

1
7
3
9
13
10

2

11

Imagine 1: Structură TA-200M: agregat compresor A-200 cu recipient de 25 l (T) și modul suplimentar M (instalație de uscare cu membrană)

Imagine 2: Structură UA-025: agregat compresor A-025 cu recipient de 3 l (U)
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Descrierea produsului

RO

Imagine 3: Structură WA-062AK: agregat compresor A-062 cu recipient de 10 l (W) și modul suplimentar AK (golire automată a condensului + pornire automată fără sarcină)

Imagine 4: Structură TA-100K: agregat compresor A-100 cu recipient de 25 l (T) și modul suplimentar K (golire automată a condensului)

12
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Descrierea produsului

RO

8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Imagine 5: Structură WA-062 Mobil AK: agregat compresor A-062 cu recipient de 10 l (W), modul
suplimentar AK (golire automată a condensului și pornire automată fără sarcină) și cărucior pentru
transport

Imagine 6: Structură HA-160M: agregat compresor A-160 cu recipient de 55 l (H) și modul suplimentar M (instalație de uscare cu membrană) și reductor de presiune
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3.3 Accesorii
Accesorii pentru stațiile de compresoare
La comandarea accesoriilor, specificați
întotdeauna denumirea de tip (de ex:
WA-038/0643 1000) și numărul de serie.

RO

Nr. poz.

Accesorii piese de schimb

Reductor de presiune
Cuplaj rapid
(nr. art. 9000-312-03)
Ștuț pentru furtun pentru SW 10
(nr. art. 9000-312-06)
Ștuț pentru furtun pentru SW 6
(nr. art. 9000-311-46)
Contor al orelor de funcționare
Colier*
(nr. art. 0835-999-00)
20 până la Cărucior complet pentru transport
22
(nr. art. 0643 0100)1)

Nr. poz.

Piese de schimb pentru stația
de compresor

12
13

Condensator
Scurgere manuală a condensului
(parțial fără imagine)
Supapă de descărcare
Furtun de dezaerare
Recipient de egalizare a presiunii
(nr. art. 9000-330-09)
Cuplaj rapid
(nr. art. 9000-312-03)
Garnitură de etanșare
Unitate completă de armătură
Releu (doar curent continuu)
Cablu de rețea
Filtru antiparazit complet (doar curent continuu)
Perii de carbon (doar curent continuu)
Capac/șurub de închidere (doar
curent continuu)

14
15
16

*Colier pentru WA-025 până la WA-062
1)
disponibil opțional ca accesoriu pentru WA
-038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA-062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132 Mobil K

3.4 Consumabile şi piese de
schimb
Piese de schimb pentru stația de compresor
cu instalație de uscare cu membrană
La comandarea pieselor de schimb,
specificați întotdeauna denumirea de tip
(de ex.: WA-038/0835-43B-01) și numărul de serie.
Nr. poz.

Piese de schimb pentru stația
de compresor

1
2
3
4

Compresor
Recipient fără dop
Comutator de presiune
Supapă magnetică pentru pornire
(fără imagine)
Supapă magnetică pentru condens
Furtun de presiune
Filtru de admisie complet
Cartuș pentru filtru de admisie
Manometru
Supapă de siguranță
Amortizor de vibrații

5
7
8
9
10
11
14

Piese de schimb pentru instalația de uscare
cu membrană
La comandarea pieselor de schimb,
specificați întotdeauna denumirea de tip
(de ex.: WA-038/0835-43B-01) și numărul de serie.
Nr. articol

Piese de schimb pentru
instalația de uscare cu
membrană

1650-9810000
1650-101-00
1610-121-00
9000-4160035ET

Set de duze pentru aerul de
purjare
Filtru sinterizat
Cartuș pentru filtru fin 3 µm
Cartuș pentru filtru fin 0,01 µm
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4

Date tehnice
Informații detaliate privind datele tehnice
referitoare la agregatele compresoare
sunt disponibile în instrucțiunile de montaj și utilizare pentru „Compresoare cu
piston fără ulei KK și pompe de vacuum
cu piston KV”.

0678106020L52 1708V004
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5

Recipient sub presiune

5.1 Prezentare generală
În dispozitive sunt montate recipiente sub presiune produse de compania Behälter-Werk Burgau
GmbH.
Manualul de operare de mai jos este valabil pentru următoarele tipuri de recipiente sub presiune:

RO

Tip

Presiune1)

Recipient2)

EB3)

c4)

Notă5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 bari

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316053 / 0654-0900

PS 8 bari

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 bari

V 10 l

A

c = 1,0 mm

4; 5

316034 / 5430-200-51

PS 10 bari

V 25 l

B

c = 0 mm

1; 6

316016 / 4220-200-50

PS 10 bari

V 55 l

A

c = 1,0 mm

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 bari

V 90 l

A

c = 1,0 mm

4

Numărul de serie și anul fabricației sunt înscrise pe eticheta recipientului
Presiune
presiune maximă de regim PS în bari
Recipient
Volumul recipientului V în litri
3)
Domeniul de utilizare A = recipient sub presiune pentru compresoare
(DU)
B = recipient sub presiune pentru instalații staționare
4)
Adaos de coroziune c în mm
Temperatură maximă +100 °C
Temperatură minimă
-10 °C
Mediu
Aer/azot
5)
Notă
1: Recipientul rezistă în regim de funcționare susținută la o fluctuație de
presiune de
1,6 bari (10%PS)
2: Recipientul rezistă în regim de funcționare susținută la o fluctuație de
presiune de
1,6 bari (20%PS)
3: Recipientul rezistă în regim de funcționare susținută la o fluctuație de
presiune de
2,0 bari (20%PS)
4: Recipientul rezistă în regim de funcționare susținută la o fluctuație de
presiune de
2,2 bari (20%PS)
5: Grosimile pereților nu trebuie să scadă sub limita de 2 mm
6: Scurgerea condensului se efectuează sub presiune internă conform manualului de operare
Norme aplicate
EN 286-1:1998
1)
2)

16
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5.2 Manual de operare pentru recipientul sub presiune (explicație
din partea companiei BehälterWerk Burgau GmbH)
Recipientul sub presiune se utilizează doar în limitele scopului menționat mai sus și ale datelor
tehnice. Alte utilizări nu sunt permise din motive
de siguranță. Construcția recipientului sub presiune s-a realizat conform Directivei 2014/29/UE,
acesta fiind confecționat ca o componentă individuală fără echipament tehnic de siguranță,
pentru domeniul de utilizare specificat. Recipientul a fost creat pentru solicitare la presiune internă.

De asemenea, furnizorul de echipament trebuie
să stabilească dacă recipientul echipat și gata
de utilizare trebuie supus unui test de recepție
înainte de punerea în funcțiune. Furnizorul de
echipament/operatorul trebuie să respecte legile
și reglementările din țara respectivă referitoare la
operarea recipientului sub presiune.
Recipientul a fost creat pentru solicitarea la presiune internă predominant statică, prin urmare,
sunt prevăzuți următorii parametrii de operare:1000 de alternanțe de sarcină, de la 0 până
la PS și rezistență în regim de funcționare
susținută la o fluctuație de presiune de 1,6 până
la 2,2 bari,
vezi "5.1 Prezentare generală"notele.

Înainte de punerea în funcțiune, recipientul trebuie prevăzut cu dispozitivele de siguranță necesare, precum manometrul de presiune, dispozitive de siguranță împotriva depășirii presiunii
etc. Aceste componente nu fac parte din pachetul nostru de livrare.
Pe pereții sub presiune ai recipientului nu este
permisă efectuarea lucrărilor de sudură sau a
tratamentelor termice. Asigurați-vă că în timpul
funcționării normale, presiunea internă nu
depășește presiunea de regim PS indicată pe
eticheta recipientului. Pe o perioadă scurtă,
această presiune poate depăși valoarea limită
cu până la 10%. Prin măsuri adecvate trebuie
împiedicată solicitarea recipientului cauzată de
vibrații, precum și coroziunea.
Montajul, respectiv amplasarea recipientului
sub presiune trebuie efectuate în așa fel încât să
poată fi garantată siguranța în exploatare a
acestuia (de ex. fără conexiune rigidă cu podeaua sau cu cadrul de bază al mașinii fără amortizor de vibrații).
Manualul de operare întocmit de furnizorul de
echipament trebuie să conțină următoarele, în
funcție de echipament:
–– a) instrucțiuni privind golirea condensului
–– b) date privind întreținerea, în vederea garantării siguranței în exploatare

0678106020L52 1708V004
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Declaraţie de conformitate pentru echipamentele tehnice
conform Directivei 2006 / 42 /CE

Prin prezenta, declarăm că dispozitivul menţionat mai jos corespunde tuturor dispoziţiilor relevante ale
Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.
Dispozitivul menţionat mai jos este în conformitate cu următoarele directive:
–– Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
–– Directiva 2014/29/UE privind recipientele simple sub presiune
–– Directiva RoHS 2011/65/UE
Numele producătorului:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adresa producătorului:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Număr de referinţă:

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

Denumire articol:

Stații de compresoare, respectiv instalații de uscare

începând de la numărul de serie:

H400000

Declarăm prin prezenta că punerea în funcţiune a dispozitivului se poate face doar după ce s-a constatat că maşina în care acesta trebuie montat corespunde prevederilor Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.
Au fost aplicate următoarele norme armonizate şi alte norme:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60034-7:2001-12
DIN EN 60034-8:2014-10
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, 20.04.2016
Andreas Ripsam

Dovada aplicării semnăturilor se află la

sediul administrativ al companiei Dürr Technik

Documentul original se află la compania Dürr
Technik
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7

Funcție

7.1 Stație de compresor fără
instalație de uscare cu membrană

7.2 Stație de compresor cu
instalație de uscare cu membrană

RO

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

Agregat compresor
Recipient sub presiune
Comutator de presiune
Supapă magnetică pentru pornire*
Supapă magnetică pentru condens*
Contor al orelor de funcționare*
Furtun de presiune
Filtru de admisie
Manometru
Supapă de siguranță
Amortizor de vibrații
Condensator*

* în măsura în care este cuprins în pachetul de
livrare
Prin filtrul de admisie este aspirat aer atmosferic.
Acest aer este comprimat în cilindru cu ajutorul
pistonului. Supapa de admisie și cea de evacuare închid câte o direcție de flux. Aerul comprimat
este dirijat în recipientul sub presiune prin furtunul de presiune, cu ajutorul supapei de reținere
integrate.
Agregatul compresor transportă aer comprimat
până când se atinge presiunea de declanșare
setată. Dispozitivul se oprește. Presiunea este
afișată pe manometru. Furtunul de presiune este
depresurizat cu ajutorul supapei de descărcare
integrate (la stațiile cu supapă magnetică pentru
pornire, acest lucru are loc, în anumite împrejurări, abia la pornirea dispozitivului).Dacă se extrage aer comprimat pentru un consumator, presiunea din recipient scade. La atingerea presiunii
de anclanșare, agregatul compresor pornește
din nou automat cu ajutorul comutatorului de
presiune. O supapă de siguranță împiedică
depășirea presiunii maxime admise din recipient.
0678106020L52 1708V004

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

Agregat compresor
Recipient sub presiune
Comutator de presiune
Radiator
Uscător cu membrană
Furtun de presiune
Filtru de admisie (cuplaj rapid)
Manometru
Supapă de siguranță
Amortizor de vibrații
Condensator*

* în măsura în care este cuprins în pachetul de
livrare
Prin filtrul de admisie este aspirat aer atmosferic.
Acest aer este comprimat în cilindru cu ajutorul
pistonului. Supapa de admisie și cea de evacuare închid câte o direcție de flux. Aerul comprimat
fierbinte și încărcat cu umiditate ce vine de la
agregatul compresor pătrunde în radiator. În radiator, aerul comprimat este răcit. Apa se transformă în condens. Aerul comprimat saturat în
proporție de 100% și apa de condensare părăsesc radiatorul și pătrund în separatorul de apă.
Prin filtrul sinterizat, apa de condensare din aerul comprimat este separată și se adună în recipientul pentru colectarea apei. Supapa magnetică automată pentru condens evacuează apa în
cicluri.
Ulterior, aerul este ghidat spre elementul cu
membrană. Aerul pătrunde prin fibrele membranei. Moleculele de apă pe care le conține aerul
se difuzează prin peretele membranei și se adună pe partea exterioară a fibrelor. Aerul uscat
19
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este dirijat spre recipient prin filtrul fin, prin supapa limitatoare de presiune și prin supapa de
reținere.

RO

Pentru regenerare, cu ajutorul duzei pentru aer
de purjare, este dirijat un mic curent parțial de
aer uscat în membrană, către partea exterioară
a fibrelor membranei. Acesta preia umiditatea
acumulată și este apoi evacuat în mediul înconjurător. Această regenerare are loc continuu în
timpul funcționării. Nu sunt necesari timpi de
staționare.
Supapa de limitare a presiunii din partea superioară a membranei asigură atingerea presiunii
nominale de regim a instalației de uscare cu
membrană în cel mai scurt timp. În partea superioară a membranei este instalat și se poate vedea un indicator de umiditate. În cazul unei uscări deficitare a aerului, culoarea indicatorului se
schimbă din albastru în roz.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Aer cald
Radiator cu ventilator
Aer rece
Uscător cu membrană
Scurgerea condensului
Aer uscat

Agregatul compresor transportă aer comprimat
până când se atinge presiunea de declanșare
setată. Dispozitivul se oprește. Presiunea este
afișată pe manometru. Furtunul de presiune este
depresurizat cu ajutorul supapei de descărcare.
Dacă se extrage aer comprimat pentru un consumator, presiunea din recipient scade.
La atingerea presiunii de anclanșare, agregatul
compresor pornește din nou automat cu ajutorul
comutatorului de presiune. O supapă de
siguranță împiedică depășirea presiunii maxime
admise din recipient.
20
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8

Condiţii

8.1 Spațiul de amplasare
Spaţiul de amplasare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

ATENȚIE
Pericol de supraîncălzire ca urmare a
ventilării insuficiente
Dispozitivul generează căldură. Sunt posibile pagube cauzate de căldură şi/sau
scurtarea duratei de viaţă a dispozitivului.
ii Nu acoperiţi dispozitivul.
ii Aerul trebuie să poată circula neperturbat.
ii Orificiile de aerisire şi dezaerare trebuie să fie suficient de mari.
ii În cazul dispozitivelor montate, în unele cazuri nefavorabile poate fi necesară o ventilaţie externă.

30

–– Spațiu uscat, bine ventilat
–– Fără spații alocate (de ex. spații încălzite sau
umede)
–– Dispozitivul se amplasează pe o suprafaţă
curată, plană şi suficient de stabilă (a se avea
în vedere greutatea dispozitivului).
–– Priza trebuie să fie ușor accesibilă.
–– Plăcuța cu caracteristici a dispozitivului trebuie
să fie ușor lizibilă (inclusiv în stare montată).
–– Dispozitivul trebuie să fie uşor accesibil pentru
operare şi întreţinere.
–– În cazul dispozitivelor montate, clemele de
prindere trebuie să fie ușor accesibile la scoaterea/deschiderea carcasei.
–– Păstrați o distanță suficientă față de perete
(de la min. 30 mm până la 40 mm).

La aspirare, aerul este filtrat. Compoziția
aerului nu se modifică. De aceea
mențineți aerul aspirat fără substanțe dăunătoare (de ex. nu aspirați aer dintr-un
garaj subteran sau din imediata vecinătate a unei mașini de aspirare).

30

8.2 Amortizarea vibrațiilor între
agregatul compresor și recipient

30

Dispozitivele generează vibraţii. Pentru amortizarea acestor vibraţii trebuie utilizate amortizoare
de vibraţii adecvate.
PRECAUȚIE
Conexiunile rigide pot afecta dispozitivele sau instalaţia în care acestea
sunt montate.
ii Nu utilizați interconexiuni rigide între
dispozitiv și instalație.

30

8.3 Poziţia de montare şi fixarea

40
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Pe cât posibil, montaţi dispozitivele orizontal.
Pentru alte poziţii de montare discutaţi în prealabil cu compania Dürr Technik.
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8.4 Amortizor de zgomot

RO

Atunci când vacuumul funcționează, se emit
zgomote puternice la ștuțul de evacuare. Trebuie utilizat un amortizor de zgomot corespunzător
care să elibereze aerul aspirat în atmosferă.
Sunt disponibile amortizoare de zgomot ca accesorii (vezi „Accesorii pentru compresoare cu
piston KK” pentru seria de fabricație respectivă).
Informații detaliate privind accesoriile și
piesele de schimb pentru agregatele
compresoare sunt disponibile în
instrucțiunile de montaj și utilizare pentru
„Compresoare cu piston fără ulei KK și
pompe de vacuum cu piston KV”.

8.5 Cicluri de pornire
Motoarele din stațiile de compresoare sunt concepute pentru 10 operațiuni de pornire/oprire pe
oră. Comutarea frecventă cauzează o uzare
sporită.

9

Punerea în funcţiune

9.1 Înlăturarea siguranţei de transport
Pentru un transport sigur, dispozitivul este asigurat cu materiale de ambalare.
ii Îndepărtaţi materialul de ambalare.
ii Dezlipiţi foliile de protecţie.
ii Verificaţi ca dispozitivul să nu prezinte deteriorări survenite la transport.

9.2 Realizarea racordului pentru aer
comprimat
În mod standard, dispozitivele sunt concepute pentru o presiune nominală de 7
bari. Dacă această presiune nominală
este depășită în mod regulat, durata de
viață a dispozitivului se reduce.
Dispozitivul conține ca dotare de serie o unitate
de armătură compusă dintr-un comutator de
presiune, un manometru, o supapă de
siguranță, o supapă de reținere și o scurgere
pentru condens.
Pentru evitarea transmiterii vibrațiilor, recomandăm instalarea unui furtun de presiune flexibil între comutatorul de presiune și consumator. Un
alt accesoriu ce poate fi racordat este reductorul
de presiune.
ii Racordul de aer comprimat se realizează la
cuplajul rapid (inclusiv ștuțul furtunului) sau la
comutatorul de presiune, printr-un filet interior
G 1/4".
ii Furtunul de presiune se fixează de ștuțul furtunului cu ajutorul unei bride pentru furtun.

22
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ii Conectați ștuțul furtunului cu cuplajul rapid.

PERICOL
Electrocutare ca urmare a cablului de
rețea defect
ii Cablurile de rețea nu trebuie să intre
în contact cu suprafețele fierbinți ale
dispozitivului.
ii Pozați cablul de rețea fără tensiune
mecanică.
ii Introduceți ștecherul de rețea într-o
priză cu conductor de protecție.
ii Dispozitivul pornește imediat după ce
ștecherul de rețea a fost introdus în
priză.
Conexiune electrică fără ştecher de reţea

9.3 Condensul

PERICOL
Conectarea la alimentarea cu tensiune se face doar de către personalul
calificat.

În timpul funcționării, în stația de compresor se
elimină în mod continuu condens.
Condensul poate fi dirijat într-o scurgere
cu ajutorul unui furtun.
ii Fixați furtunul de scurgere pentru condens la
nivelul dispozitivului și asigurați-l împotriva alunecării.
ii Fixați furtunul de scurgere pentru condens pe
scurgere printr-un ghidaj sau element de fixare.

9.4 Instalaţia electrică
Informații detaliate privind instalațiile electrice sunt disponibile în instrucțiunile de
montaj și utilizare pentru „Compresoare
cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum cu piston KV”.

Conexiune electrică cu ștecher de rețea
ii Conectați dispozitivul doar la o priză instalată
în mod corespunzător.
ii Pozați cablurile la dispozitiv fără tensiune mecanică.
ii Priza trebuie să fie ușor accesibilă.
ii Înainte de punerea în funcţiune, comparaţi
tensiunea de reţea cu datele referitoare la tensiune menţionate pe plăcuţa cu caracteristici.

0678106020L52 1708V004

9.5 Verificarea comutatorului de
presiune
De regulă, presiunea de declanșare este setată
la 7 bari (0,7 MPa).
ii Porniți dispozitivul de la comutatorul de presiune prin răsucirea comutatorului în poziția „I”.
ii Citiți presiunea de declanșare de pe manometru.
În cazul în care valoarea citită diferă de cea setată din fabricație, comutatorul de presiune poate fi reglat (vezi "10.1 Reglarea comutatorului de
presiune").

9.6 Verificarea supapei de
siguranță
La prima punere în funcțiune a dispozitivului, trebuie verificată funcționalitatea supapei de
siguranță a acestuia.
Din fabricație, supapa de siguranță este
setată, verificată și avizată la 10 bari (1
MPa) sau 8 bari (0,8 MPa) (în funcție de
presiunea maximă) (vezi și "5.1 Prezentare generală").
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PERICOL
Explozia recipientului sub presiune și
a furtunurilor de presiune
ii Nu modificați reglajul supapei de
siguranță.

RO

AVERTIZARE
Deteriorarea supapei de siguranță
Explozia recipientului sub presiune și a
furtunurilor de presiune ca urmare a supapei de siguranță defecte
ii Nu utilizați supapa de siguranță pentru dezaerarea recipientului sub presiune.
ii Porniți dispozitivul de la comutatorul de presiune și umpleți recipientul sub presiune până la
atingerea presiunii de declanșare.
ii Rotiți de câteva ori spre stânga capacul supapei de siguranță, până când supapa evacuează. Lăsați supapa de siguranță să evacueze
doar pentru o scurtă perioadă de timp.
ii Rotiți spre dreapta capacul până întâmpinați
rezistență.

10 Posibilități de reglare
10.1 Reglarea comutatorului de presiune
PERICOL
Componente deschise parcurse de
curent electric
Electrocutare ca urmare a componentelor parcurse de curent electric
ii Scoateți dispozitivul din priză.
ii Utilizați o unealtă izolată.
ii Nu atingeți componentele parcurse de
curent electric.
Presiunea de declanșare trebuie să se situeze cu minimum 0,5 bari (0,05 MPa)
sub presiunea maximă de 10 bari (1
MPa) sau 8 bari (0,8 MPa) (în funcție de
presiunea maximă) a supapei de
siguranță. În caz contrar, supapa de
siguranță se poate deschide prematur,
agregatul compresor nu atinge presiunea
de declanșare și astfel funcționează continuu. Presiunea maximă este marcată cu
o linie roșie pe manometrul instalat.
Reglarea comutatorului de presiune trebuie efectuată sub presiune.
Denumirea comutatorului de presiune
(MDR3 sau MDR2) este menționată pe
apărătoarea comutatorului de presiune.
Reglare MDR 3
Dacă valorile citite diferă de setările din fabrică
sau dacă sunt necesare alte setări, presiunea de
declanșare a compresorului poate fi modificată
de la șurubul de reglare de pe comutatorul de
presiune. Pe baza diferenței de presiune Δp,
poate fi ajustată apoi presiunea de anclanșare.
ii Înlăturați apărătoarea comutatorului de presiune.

Supapa este închisă.

24
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ii Reglați presiunea de declanșare p de la
șurubul de reglare.
În direcția săgeții „+”, presiunea de declanșare
se mărește, iar în direcția săgeții „-”, presiunea de declanșare se reduce. Se modifică
și diferența de presiune ∆p atunci când se
efectuează acest reglaj.

Reglare MDR 2
Dacă valorile citite diferă de setările din fabrică
sau dacă sunt necesare alte setări, presiunea de
declanșare a compresorului poate fi modificată
de la șurubul de reglare de pe comutatorul de
presiune. Pe baza diferenței de presiune Δp,
poate fi ajustată apoi presiunea de anclanșare.
ii Desfaceți șuruburile de fixare ale apărătorii comutatorului de presiune.
ii Înlăturați apărătoarea comutatorului de presiune.
ii Reglați presiunea de declanșare p de la cele
două șuruburi de reglare (1).
În direcția săgeții „+”, presiunea de declanșare
se mărește, iar în direcția săgeții „-”, presiunea
de declanșare se reduce.

1

1

2

ii Ajustați ulterior diferența de presiune ∆p dintre
presiunea de anclanșare și presiunea de
declanșare, de la șurubul de reglare.
În direcția săgeții „+”, diferența de presiune se
mărește, iar în direcția săgeții „-”, diferența de
presiune se reduce.

ii Diferența de presiune ∆p dintre presiunea de
anclanșare și presiunea de declanșare se reglează de de la șurubul de reglare (2).
În direcția săgeții „+”, diferența de presiune se
mărește (presiune de anclanșare mai mică), iar
în direcția săgeții „-”, diferența de presiune se
reduce (presiune de anclanșare mai mare).

0678106020L52 1708V004
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10.2 Reglarea comutatorului de
protecție pentru motor
Comutatorul de protecție pentru motor
nu este disponibil la toate dispozitivele.

RO

ii Comutatorul de protecție pentru motor este
reglat și marcat din fabrică.
ii Înlăturați apărătoarea comutatorului de presiune.
ii Reglați comutatorul de protecție pentru motor
de la șurubul de reglare în funcție de curentul
motorului (respectați limitele dintre reglajul minim admis și reglajul maxim admis al comutatorului de protecție pentru motor).
Curentul motorului maxim admis rezultă din
datele referitoare la curent de pe plăcuța cu
caracteristici + 10%.

10.3 Reglarea reductorului de presiune
Reductorul de presiune (disponibil opțional) reglează presiunea din recipient (presiunea primară) la presiunea de lucru dorită (presiune secundară). Printr-o dezaerare secundară suplimentară, se împiedică o creștere a presiunii atunci
când consumatorul este oprit. Reductorul de
presiune este montat pe comutatorul de presiune (G1/4").
Reglarea reductorului de presiune:
ii Ridicați butonul de reglare (1).
ii Mărirea presiunii de alimentare: Răsuciți butonul de reglare (1) în sens orar, spre „+”.
ii Reducerea presiunii de alimentare: Răsuciți
butonul de reglare (1) în sens antiorar, spre „-”.
ii După reglarea presiunii de alimentare dorite (lizibilă pe manometru (2)), apăsați în jos butonul
de reglare (1) și lăsați-l să se blocheze.
ii Verificați presiunea de alimentare citind manometrul (2).

1
2
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Buton de reglare
Manometru

0678106020L52 1708V004

Montaj

10.4 Reglarea supapei magnetice
pentru condens

ATENȚIE
Deteriorare a supapei magnetice
pentru condens la setarea timpilor de
comutare
Supapa magnetică se poate deteriora
ireversibil dacă butoanele de reglare
pentru setarea timpilor de comutare
sunt reglate cu ajutorul unei șurubelnițe.
ii Setarea timpilor de comutare se realizează cu ajutorul axelor demontabile
de culoare roșie incluse.

Supapa magnetică pentru condens (disponibilă
opțional) comandă scurgerea condensului din
recipient.
Setarea timpilor de comutare la nivelul supapei magnetice pentru condens cu temporizator 9000-303-0010 (670-000-104) și 9000303-0013 (601-001-347)
Supapă
magnetică
pentru condens

Timp de comutare
Tporn (supapă
pornită)

Timp de comutare
Topr (supapă
oprită)

9000-3030010

min. 0,1 s
până la
max. 10 s

min. 36 s
până la
max. 60 min

9000-3030013

min. 1 s
până la
max. 5 s

min. 18 s
până la
max. 30 min

s = secundă
min = minut

ii Setarea timpilor de comutare
ii Poziționați vârful de săgeată al axei demontabile (4) deasupra crestăturii (3) butonului de
reglare.
ii Introduceți limba axului demontabil (1) în fanta
butonului de reglare (2).
ii Setați timpul de comutare dorit prin rotirea
axei demontabile de culoare roșie între poziția
min. și cea max. la nivelul butonului de reglare
pentru Tporn și Topr.
ii Poziția vârfului de săgeată (4) de pe scala de
valori indică timpul de comutare setat.
ii Valorile de pe scală corespund următoarelor
procente din timpii de comutare Tporn și T opr:
1 reprezintă 10 %
5 reprezintă 50 %
9 reprezintă 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

Tporn Buton de reglare „Temporizator supapă
pornită”
Topr Buton de reglare „Temporizator supapă
oprită”

1
2
3
4
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Limba axului demontabil
Fantă buton de reglare
Crestătură buton de reglare
Vârf de săgeată ax demontabil
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11 Operarea
Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv
sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul
de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul
de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul
împotriva repornirii.

RO

11.1 Pornirea/oprirea dispozitivului
ii Porniți dispozitivul de la comutatorul de presiune prin răsucirea comutatorului în poziția „I”.
Agregatul compresor pornește automat, iar
recipientul sub presiune se umple. La atingerea presiunii de declanșare, agregatul compresor se oprește automat.
ii Dacă este necesar, opriți dispozitivul de la comutatorul de presiune, răsucindu-l în poziția
„0”.

11.2 Pornirea dispozitivului după întreruperea curentului
În principiu, unele dispozitive nu pornesc
contra presiunii. Opțional, aceste dispozitive pot fi echipate fie cu un volum de
pornire (1) și cu o supapă mecanică de
dezaerare (2) sau cu o supapă automată
de pornire.
Dispozitive cu supapă automată de pornire:
Dacă dispozitivul este echipat cu o supapă automată de pornire, aceasta asigură pornirea fără
presiune a dispozitivului.
Dispozitive cu volum de pornire, supapă
mecanică de dezaerare și dispozitive cu
instalație de uscare cu membrană

1
28

2
3
4

Supapă mecanică de dezaerare
Supapă de siguranță
Scurgerea condensului (manual)

ii Opriți dispozitivul de la comutatorul de presiune.
ii Porniți din nou dispozitivul de la comutatorul
de presiune după evacuarea aerului din volumul de pornire (durată: circa 5 secunde), respectiv prin instalația de uscare cu membrană.

11.3 Verificarea recipientului sub
presiune
Operatorul trebuie să respecte directivele
naționale!
Exemplu pentru Germania: Ordonanța privind
siguranța operațională

11.4 Stație de compresor mobilă
ATENȚIE
Pericol de strivire la operarea
articulațiilor
ii În cazul în care înclinația și înălțimea
mânerului de împingere se modifică,
țineți degetele în afara zonei de strivire
a articulațiilor.
ii În cazul apăsării simultane a ambelor butoane
negre de pe articulații, mânerul de împingere
modifică înălțimea și înclinația.

Volum de pornire
0678106020L52 1708V004
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12 Întreţinerea
Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii.

12.1 Plan de întreţinere
RO

Dispozitive fără instalație de uscare cu membrană
Intervale de întreţinere

Lucrări de întreţinere

Săptămânal

ii Necesar la dispozitivele fără modul K: Scurgeți apa de
condensare - zilnic în cazul în care umiditatea aerului
este ridicată (vezi "12.2 Scurgerea condensului").

La jumătate de an

ii Controlați supapa de siguranță (vezi "9.6 Verificarea
supapei de siguranță").

Anual

ii Schimbați filtrul de admisie - la jumătate de an, în cazul
în care concentrația de praf este ridicată (vezi "12.3
Schimbaţi filtrul de admisie").

La fiecare 4 ani

ii Schimbaţi amortizorul de vibraţii.

În funcție de directivele naționale

ii Efectuați verificări tehnice de securitate recurente (de ex.
verificarea recipientului sub presiune, verificare electrică
de siguranță) conform directivelor naționale.

Conform instrucțiunilor de montaj și
utilizare pentru „Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum
cu piston KV”

ii Întreținerea agregatului compresor

Dispozitiv cu instalație de uscare cu membrană
Intervale de întreţinere

Lucrări de întreţinere

La jumătate de an

ii Scurgeți apa de condensare (vezi "12.2 Scurgerea
condensului").
ii Controlați supapa de siguranță (vezi "9.6 Verificarea
supapei de siguranță").

Anual

ii Schimbați filtrul de admisie - la jumătate de an, în cazul
în care concentrația de praf este ridicată (vezi "12.3
Schimbaţi filtrul de admisie").
ii Schimbați filtrul fin de 3 µm, respectiv filtrul fin de 0,01
(vezi "12.4 Schimbarea filtrului instalației de uscare cu
membrană").
ii Schimbați filtrul sinterizat (vezi "12.4 Schimbarea filtrului
instalației de uscare cu membrană").

La fiecare 4 ani

ii Schimbaţi amortizorul de vibraţii.

În funcție de directivele naționale

ii Efectuați verificări tehnice de securitate recurente (de ex.
verificarea recipientului sub presiune, verificare electrică
de siguranță) conform directivelor naționale.

Conform instrucțiunilor de montaj și
utilizare pentru „Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum
cu piston KV”

ii Întreținerea agregatului compresor

0678106020L52 1708V004
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12.2 Scurgerea condensului

RO

La dispozitivele cu supapă magnetică pentru
condens și/sau cu instalații de uscare cu
membrană, nu se efectuează golirea manuală.
În timpul funcționării, în recipientul sub presiune
se formează condens.
ii Atunci când s-a atins presiunea maximă în recipient, deșurubați scurgerea pentru condens.

4

12.4 Schimbarea filtrului instalației
de uscare cu membrană
Filtru fin/steril
ii Opriți dispozitivul.
ii Scoateți dispozitivul de sub tensiune.
ii Deșurubați și înlăturați apărătoarea filtrului.
ii Scoateți filtrul fin/steril.
ii Introduceți un filtru fin/steril nou.
ii Puneți la loc apărătoarea filtrului și închideți.

Scurgerea condensului (manual)

ii Închideți scurgerea condensului de îndată ce
a fost evacuat tot condensul.

12.3 Schimbaţi filtrul de admisie

ii Deschideți capacul filtrului de admisie răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic.
ii Scoateți elementul filtrant (alb/verde).
ii Introduceți un element filtrant nou.
ii Închideți capacul filtrului de admisie răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

30
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Filtru sinterizat
ii Deșurubați și scoateți carcasa filtrului.
ii Scoateți filtrul sinterizat.
ii Introduceți un filtru sinterizat nou.
ii Puneți la loc carcasa filtrului și închideți.

13 Scoaterea din funcțiune
13.1 Scoaterea din funcțiune a dispozitivului
În cazul în care dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă de timp mai îndelungată, se recomandă scoaterea sa din funcțiune.
Pentru aceasta, condensul acumulat trebuie
evacuat din dispozitiv.
ii Porniți dispozitivul și așteptați până când se
atinge presiunea de declanșare.
Dispozitiv cu separator de condens
ii La atingerea presiunii maxime în recipient,
desfaceți șurubul din partea de jos a separatorului de condens.
ii Închideți șurubul de îndată ce a fost evacuat
tot condensul.

Instalație de uscare cu membrană
ii Deschideți supapa de scurgere a condensului
de la instalația de uscare cu membrană cât
timp agregatul compresor funcționează. De îndată ce nu mai iese condens, închideți supapa
de scurgere a condensului.
ii Opriți dispozitivul.

0678106020L52 1708V004
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Recipient sub presiune
ii Opriți dispozitivul.
ii Scoateți din priză ștecherul de rețea.
ii Evacuați toată presiunea din recipientul sub
presiune (de ex. printr-un pistol de purjare racordat la cuplajul rapid sau prin robinetul de
evacuare a condensului (dacă există)).
ii Detașați racordul de aer comprimat de la cuplajul rapid.

13.2 Depozitarea dispozitivului
AVERTIZARE
Explozia recipientului sub presiune și
a furtunurilor de presiune
ii Dezaerați recipientul sub presiune și
furtunurile de presiune înainte de depozitare și transport.
ii Pe durata depozitării, protejați dispozitivul de
umiditate, murdărie și temperaturi extreme
(vezi condițiile ambientale).
ii Depozitați dispozitivul doar complet golit.

32
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14 Recomandări pentru utilizatori şi tehnicieni
Mai multe informații privind depistarea defectelor sunt disponibile în instrucțiunile de montaj și
utilizare pentru „Compresoare cu piston fără ulei KK și pompe de vacuum cu piston KV”.

Lucrările de reparaţii, care nu se limitează la lucrări de întreţinere obişnuită, pot fi efectuate
doar de personalul calificat sau de către serviciul nostru de asistenţă tehnică.
Înainte de a efectua lucrări la dispozitiv sau în caz de pericol, scoateţi dispozitivul de sub tensiune (de ex. scoateţi ştecherul de reţea din priză) şi asiguraţi dispozitivul împotriva repornirii.
Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Dispozitivul nu porneşte

Nu există tensiune de reţea

ii Informaţi electricianul. Verificaţi
siguranţa de reţea, eventual
porniţi din nou dispozitivul. În
cazul în care siguranța fuzibilă
este defectă, înlocuiți-o.

Subtensiune sau supratensiune

ii Informaţi electricianul. Măsuraţi
tensiunea de reţea.

Condensator defect

ii Informați electricianul/tehnicianul. Verificați condensatorul,
eventual înlocuiți-l.

Motor defect

ii Schimbaţi dispozitivul.

1.	Lăsați dispozitivul să se răceasComutatorul de temperatură din
motor (nu este disponibil la toate
că.
dispozitivele) s-a declanșat.
Asigurați un efect de răcire mai
bun.
1. Temperatură ambientală ridicaAtenție, dispozitivul pornește din
tă
nou automat!
2. Rigiditate mecanică
2.	
eparație la atelier.
R
3. Presiune în conductă
3.	Dezaerați volumul de aspirație.
Cartuș pentru filtru de admisie înfundat
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ii Instalați un nou cartuș pentru
filtrul de admisie.
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Eroare

Cauză posibilă

Capacitatea de pompare
scade.

Conductele, furtunurile sau racor- ii Informaţi personalul tehnic.
durile neetanşe
Verificaţi / înlocuiţi conductele,
furtunurile sau racordurile.

Remediere

Instalație de uscare cu membrană ii Informaţi personalul tehnic.
defectă
Schimbați instalația de uscare
cu membrană.

RO

Filtrul de admisie murdar

ii Schimbaţi filtrul de admisie cel
puţin 1 dată pe an. Nu este permisă sub nicio formă curățarea
filtrului de admisie.

Set de cap neetanș ca urmare a
uzurii și/sau din următoarele cauze:
–– Murdărie
–– Temperatură ambientală prea
ridicată
–– Sunt aspirate medii neadecvate.

Informaţi personalul tehnic.
Schimbați setul de capete.
–– Amplasați filtrul în amonte sau
schimbați-l.
–– Asigurați o răcire mai bună.
–– Transportați doar medii admise.

Placă port-supapă defectă

ii Informaţi personalul tehnic.
Schimbați placa port-supapă.

Cicluri de comutație prea frecven- ii Evitați pornirea/oprirea frecvente
tă, eventual lucrați cu un recipient mai mare de aer comprimat.
Dispozitivul produce prea
mult zgomot

Din consumatorii de aer
picură apă

Deteriorări în urma depozitării

ii Informaţi personalul tehnic.

Vibraţiile sunt transmise în carcasă

ii Utilizaţi amortizoare de vibraţii
adecvate.

Amortizor de vibraţii defect

ii Montaţi un nou amortizor de
vibraţii.

Stații de compresoare cu
ii Informaţi personalul tehnic.
instalație de uscare cu membraSchimbați instalația de uscare
nă:
cu membrană.
Instalație de uscare cu membrană
defectă
Stații de compresoare fără
instalație de uscare cu membrană:
Apă de condensare în recipient

Punctul de rouă sub presi- Duza pentru aerul de purjare este
une nu corespunde.
prea mare sau prea mică

34

ii Scurgeți regulat apa de condensare.

ii Informaţi personalul tehnic.
Schimbați duza pentru aerul de
purjare.
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Eroare

Cauză posibilă

Remediere

Indicatorul de umiditate de Dispozitivul nu a fost utilizat o pe- ii În timpul funcționării dispozitivupe instalația de uscare cu rioadă îndelungată.
lui, indicatorul de umiditate se
membrană este roz.
reglează singur și devine din nou
albastru.
În timpul operării: funcționare de- ii Informaţi personalul tehnic.
fectuoasă a instalației de uscare
Schimbați instalația de uscare
cu membrană. Uscare defectuoacu membrană.
să a aerului
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Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 20
Telefax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Comandă piese de schimb
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
Telefax 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Pentru a comanda piese de schimb sunt necesare următoarele date:
–– denumirea tipului şi numărul articolului
–– numărul de comandă conform listei pieselor
de schimb
–– numărul de bucăţi dorit
–– adresa exactă de expediere
–– date de expediere
Reparaţii / returnări
Dispozitivul se transportădepresurizat! În cazul
returnării dispozitivelor, utilizaţi pe cât mai mult
posibil ambalajul original. Ambalaţi întotdeauna
dispozitivele într-un sac din plastic. Utilizaţi material de umplere reciclabil.
Adresa de returnare
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germania
Adrese Dürr Technik la nivel mondial
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

