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Om dette dokument

Denne monterings- og brugsvejledning er en del
af apparatet. Den svarer til maskinens udførelse
og det aktuelle tekniske niveau på tidspunktet
for den første markedsføring.
Hvis ikke anvisningerne og henvisningerne i denne monterings- og brugsanvisning overholdes, overtager Dürr Technik
ingen garanti og intet ansvar for sikker
drift og sikker funktion af maskinen.
Oversættelsen er udarbejdet efter bedste vidende. I ethvert tvivlstilfælde gælder den tyske originaludgave. Dürr Technik kan ikke gøres ansvarlig for oversættelsesfejl.

1.1 Advarselshenvisninger og symboler
Advarselshenvisninger
Advarselshenvisninger i dette dokument henviser til mulig fare for kvæstelser og materielle
skader.
De er markeret med følgende advarselssymptomer:
Generelle advarselssymboler
Advarsel om farlig elektrisk spænding
Advarsel om automatisk opstart af apparatet
Advarselshenvisningerne er opbygget som beskrevet i det efterfølgende:
Beskrivelse af typen og kilden til
faren
Her anføres de mulige konsekvenser
ved manglende overholdelse af advarselshenvisningerne
ii Vær opmærksom på forholdsregler for
at undgå faren.

Med signalordet skelnes der mellem fire faretrin
i advarslerne:
–– FARE
Umiddelbar fare for alvorlige kvæstelser eller
dødsfald
–– ADVARSEL
Potentiel fare for alvorlige kvæstelser eller
dødsfald
–– FORSIGTIG
Fare for lettere kvæstelser
–– OPMÆRKSOMHED
Fare for omfattende materielle skader
Yderligere symboler
Disse symboler benyttes i dokumentet og på eller i apparatet:
Henvisning, f.eks. særlige oplysninger om
apparatets økonomiske anvendelse.
CE-mærkning
Før der udføres arbejde på maskinen eller
i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til
spændingsfri tilstand (f.eks.ved at trække
netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.
Vær opmærksom på de ledsagende dokumenter.
Bortskaf maskinen efter gældende nationale og lokale forskrifter.
Emballeringsmateriale skal bortskaffes på
miljøvenlig vis.

1.2 Henvisning om ophavsret
Alle anførte kredsløb, fremgangsmåder, navne,
softwareprogrammer og enheder er beskyttet
ved ophavsret.
Kopiering af monterings- og brugsanvisningen,
også delvist, er kun tilladt med skriftlig tilladelse
fra Dürr Technik.
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Sikkerhed

Dürr Technik har udviklet og konstrueret maskinen på en sådan måde, at farer ved tilsigtet
brug i vidt omfang er udelukket. Alligevel kan
der være restrisici. Bemærk derfor følgende
henvisninger.

DA

2.1 Tilsigtet brug
Maskinen er beregnet til komprimering af atmosfærisk luft.
Maskinen er udviklet til drift i tørre, ventilerede
rum. Maskinen må ikke benyttes i fugtige eller
våde omgivelser. Brug af maskinen i nærheden
af gasser eller brændbare væsker er forbudt.

2.2 Utilsigtet brug
Enhver anden anvendelse anses for at være i
modstrid med den tilsigtede brug. Producenten
hæfter ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf. Brugeren bærer den fulde risiko.
ADVARSEL
Alvorlige person- og tingsskader forårsaget af ikke-tilsigtet brug
ii Transport af eksplosionsfarlige blandinger uden for tilsigtet brug er ikke
tilladt.

2.3 Generelle sikkerhedshenvisninger
ii Vær ved brugen af apparatet opmærksom på
de retningslinjer, love, regulativer og forskrifter,
der gælder på anvendelsesstedet.
ii Kontrollér apparatets funktion og tilstand før
hver anvendelse.
ii Apparatet må ikke ombygges eller ændres.
ii Følg monterings- og brugsvejledningen.
ii Sørg for, at monterings- og brugsvejledningen
til enhver tid er tilgængelig for brugeren ved
apparatet.

2.4 Fagpersonale
Betjening
Personer, som betjener apparatet, skal på baggrund af deres uddannelse og kendskab sikre
en sikker og korrekt håndtering.
ii Alle brugere skal instrueres i korrekt håndtering af apparatet.

4

Montage og reparation
ii Montering, nye indstillinger, ændringer, udvidelser og reparationer skal udføres af Dürr Technik eller af kvalificeret personale, der er
autoriseret af Dürr Technik. Kvalificeret personale er uddannet af Dürr Technik, er fortroligt
med maskinens tekniske specifikationer og er
vidende om farerne, der udgår fra maskinen.

2.5 Beskyttelse mod elektrisk
strøm
ii Når der udføres arbejder på apparatet, skal de
gældende elektriske sikkerhedsforskrifter
overholdes.
ii Beskadigede ledninger og stik skal straks udskiftes.

2.6 Anvend kun originaldele
ii Anvend kun det tilbehør, der er angivet eller
godkendt af Dürr Technik.
ii Anvend kun originale sliddele og reservedele.
Dürr Technik overtager intet ansvar for
skader, der er opstået på grund af anvendelse af ikke-godkendt tilbehør eller ikke-originale sliddele og reservedele.

2.7 Transport og opbevaring
Kun originalemballagen sikrer optimal beskyttelse af maskinen under transport.
Dürr Technik påtager sig intet ansvar for
skader, der opstår under transport som
følge af mangelfuld eller for ringe indpakning. Det gælder også, selvom det er inden for garantiperioden.
–– Transportér kun maskinen i original emballage.
–– Hold emballagen på afstand af børn.
ADVARSEL
Eksplosion af trykbeholder og
trykslanger
ii Trykbeholdere og trykslanger skal opbevares og transporteres i afluftet tilstand.
ii Under transporten skal maskinen beskyttes mod fugt.
ii Maskinen skal transporteres lodret.
ii Udstyr bør kun transporteres i de dertil beregnede greb.
ii Transportér ikke maskinen ved indsugningsfilteret.
1013100500L18 1901V001

Vigtige oplysninger
Opbevaring af den originalemballerede maskine
er mulig
–– i varme, tørre og støvfrie rum.
–– når den er beskyttet mod forurening.
Emballeringsmaterialet skal om muligt
gemmes.

DA
Omgivelsesbetingelser ved opbevaring og
transport
Omgivelsesbetingelser ved opbevaring og
transport
Temperatur
°C
-25 til +55
Rel. luftfugtighed
%
10% til 90%
Bemærk i den forbindelse påskrifterne på emballeringspolsteret.

2.8 Bortskaffelse
Enhed
Bortskaf maskinen efter gældende nationale og lokale forskrifter.
Emballage
Emballeringsmateriale skal bortskaffes på
miljøvenlig vis.
–– Bemærk de aktuelle bortskaffelsesprocedurer.
–– Hold emballagen på afstand af børn.
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Oversigt

3.1 Fleksibelt modulsystem
DA

Alt efter kravene kan kompressorstationerne med den elektroniske styring DürrTronic sammensættes
individuelt af forskellige komponenter.
I standardversionerne er der allerede monteret en pressostat, et manometer, en sikkerhedsventil, en
kondensatafløbsventil og en startmagnetventil.
Der kan vælges mellem følgende komponenter:
–– Oliefrie kompressor-aggregater som opnår en forsyningsmængde på 25 l/min og 200 l/min. Udstyret med enfasede eller trefasede vekselstrømsmotorer.
–– Forskellige trykbeholdere med 3 l, 10 l, 25 l, 55 l eller 90 l volumen.
–– Tilbehør såsom indsugningsfilter, lynkoblinger, trykslanger (ekstraudstyr), tykreduktionsventiler (ekstraudstyr) etc. findes i stort udvalg.

6
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Forklaring af produktbetegnelsen

2

1

3

T A-200 Cx
1 Beholder*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Beholder med maksimalt tryk (PS) 10 bar (undtagelse: kompressorstationer med 25 l beholder PS =
8 bar)
2 Kompressoraggregater

A

Kompressoraggregater med enfasede vekselstrømsmotorer

B

Kompressoraggregater med trefasede vekselstrømsmotorer

3 Ekstramoduler
Cx

Kompressorstation med elektronisk styring DürrTronic
består af magnetventiler til automatisk kondensattømning og
automatisk startaflastning

Eksemplet kompressorstation TA-200C1 består af:
–– 25 l beholder (T)
–– kompressoraggregat: A-200 (med enfasemotor)
–– Med elektronisk styring DürrTronic (C1)

1013100500L18 1901V0017
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3.2 Eksempler på kompressorstationer
Positionsnumrene kendetegner reservedelene (se "3.4 Slid- og reservedele")

1

8

7

DA

3
9
10
5

11
6

4
2

Billede 1: Opbygning WA-062C1: Kompressoraggregat A-062 med 10 l beholder (W) og ekstramodul Dürr Tronic (elektronisk styring med autom. kondensattømning + autom. startaflastning)

8
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3.3 Tilbehør
Tilbehør til kompressorstationer
Ved tilbehørsbestillinger skal typebetegnelsen (f.eks.: WA-038C1/1013200001)
og serienummeret oplyses.

4

Tekniske data
Detaljerede oplysninger om de tekniske
data til kompressoraggregaterne findes i
monterings- og brugsvejledningen "Oliefrie stempelkompressorer KK og stempelvakuumpumper KV".

Reservedele, tilbehør
Trykreduktionsventil
Lynkobling
(art.-nr. 9000-312-03)
Slangestuds til NV 10
(art.-nr. 9000-312-06)
Slangestuds til NV 6
(art.-nr. 9000-311-46)

3.4 Slid- og reservedele
Reservedele til kompressorstation med
membrantørreanlæg
Ved reservedelsbestillinger skal typebetegnelsen (f.eks.: WA038C1/1013200001) og serienummeret
altid oplyses.
Pos.-nr.

Reservedele til kompressorstation

1
2
3
4
5
7
8

Kompressorenhed
Beholder uden prop
Pressostat
Startmagnetventil
Kondensatmagnetventil
Trykslange
Indsugningsfilter komplet
Indsats til indsugningsfilter
Manometer
Sikkerhedsventil
Svingningsdæmper
Kondensator
Udluftningsslange
Lynkobling
(art.-nr. 9000-312-03)
Pakning
Komplet armaturenhed
Netkabel

9
10
11
12
15
-

1013100500L18 1901V0019
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Trykbeholder

5.1 Oversigt
I enhederne er der indbygget trykbeholdere fra firmaet Behälter-Werk Burgau GmbH.
Den følgende betjeningsvejledning gælder for følgende trykbeholdertyper:

DA

Type
316033 / 0834-000-010
316053 / 0654-0900
316030 / 0833-320-60
316034 / 5430-200-51
316016 / 4220-200-50
235791 /5450-200-90

Tryk1)

Beholder2)

EB3)

c4)

PS 8 bar
PS 8 bar
PS 11 bar
PS 10 bar
PS 10 bar
PS 11 bar

V3l
V3l
V 10 l
V 25 l
V 55 l
V 90 l

A
A
A
B
A
A

c = 1,0 mm
c = 1,0 mm
c = 1,0 mm
c = 0 mm
c = 1,0 mm
c = 1,0 mm

Bemærkning5)
2
2
4; 5
1; 6
3; 5
4

Mht. serienummer og produktionsår: se mærkningen på beholderen
Tryk
Beholder
3)
Anvendelsesområde
(EB)
1)
2)

Tillæg for korrosion
Maksimal temperatur
Minimal temperatur
Medium
5)
Bemærkning
4)

Anvendte standarder

10

Maksimalt driftstryk PS i bar
Beholdervolumen V i liter
A = Trykbeholder til kompressorer
B = Trykbeholder til stationære anlæg
c i mm
+100°C
-10°C
Luft / kvælstof
1: Beholderen har en meget høj svingningsstyrke ved et tryksvingningsområde på
1,6bar (10%PS)
2: Beholderen har en meget høj svingningsstyrke ved et tryksvingningsområde på
1,6bar (20%PS)
3: Beholderen har en meget høj svingningsstyrke ved et tryksvingningsområde på
2,0bar (20%PS)
4: Beholderen har en meget høj svingningsstyrke ved et tryksvingningsområde på
2,2bar (20%PS)
5: Vægtykkelserne må ikke være mindre end 2 mm
6: Kondensataftapning skal foretages under indvendigt tryk iht. driftsvejledningen
EN 286-1:1998

1013100500L18 1901V001
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5.2 Betjeningsvejledning Trykbeholder (erklæring fra firmaet Behälter-Werk Burgau GmbH)
Trykbeholderen må udelukkende anvendes inden for det ovenfor anførte anvendelsesformål
og de tekniske data. Anden anvendelse er af
sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt. Trykbeholderen er konstrueret iht. direktiv 2014/29/EU
og er fremstillet som enkeltkomponent uden sikkerhedsteknisk udstyr til det anførte anvendelsesområde. Dimensioneringen er foretaget i forhold til indvendig trykbelastning.

Udstyrsproducenten skal desuden afgøre, om
trykbeholderen, der er klargjort til drift, skal underkastes en godkendelsesprøve før ibrugtagningen. Udstyrsproducenten/driftslederen skal
overholde de gældende love og forordninger om
drift af trykbeholdere i det pågældende land.
Dimensioneringen er foretaget i forhold til indvendig trykbelastning, overvejende i hviletilstand,
og dermed er følgende driftsparametre dækket:1000 lastcyklusser fra 0 til PS og meget høj
svingningsstyrke ved et tryksvingningsområde
på 1,6 til 2,2 bar
se "5.1 Oversigt"bemærkninger.

Inden ibrugtagning skal beholderen forsynes
med de nødvendige sikkerhedsanordninger såsom trykmanometer, sikkerhedsanordninger
mod trykoverskridelse osv. Disse komponenter
er ikke indeholdt i vores leveringsomfang.
Der må ikke udføres svejsearbejde eller varmebehandling på beholderens trykbærende vægge. Det skal sikres, at det indvendige tryk ikke
„driftsmæssigt overskrider" driftstrykket PS, der
er anført i beholdermærkningen. Dette tryk må
dog overskrides op til 10% i kort tid. En svingbelastning, der er til skade for trykbeholderen,
samt korrosion på beholderen skal undgås ved
hjælp af egnede foranstaltninger.
Montering og opstilling af trykbeholderen skal
foretages således, at beholderens driftssikkerhed er garanteret (f.eks. ingen stiv forbindelse til
gulvet eller maskinens bundramme uden svingningsdæmper).
Driftsvejledningen, der skal udarbejdes af udstyrsproducenten, skal under hensyntagen til
udstyrsdelene indeholde følgende:
–– a) Vejledning til tømning af kondensat
–– b) Angivelser til vedligeholdelse for at garantere driftssikkerheden

1013100500L18 1901V00111
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Overensstemmelseserklæring til maskiner iht. direktiv
2006/42/EF

Vi erklærer hermed, at det nedenfor beskrevne produkt opfylder alle relevante bestemmelser i maskindirektiv 2006/42/EF.
Det nedenfor beskrevne produkt opfylder kravene i følgende relevante direktiver:
–– Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
–– Direktiv for enkle trykbeholdere 2014/29/EU
–– RoHS-direktiv 2011/65/EU
Producentens navn:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Producentens adresse:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referencenummer:

UA-025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…,
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…,
SAS…, ...Cx (10132xxxxx)

Varebetegnelse:

Kompressorstationer eller tørrestationer

Fra serienummer:

K400000

Vi erklærer hermed, at ibrugtagningen af produktet først må foretages, når det er konstateret, at maskinen, som dette produkt inkorporeres i, opfylder bestemmelserne i maskindirektiv 2006/42/EF.
Følgende harmoniserede og andre standarder er anvendt:
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, den 20.04.2016
Andreas Ripsam

Dokumentation for underskrift i

Forretningsledelse Dürr Technik

Originaldokument hos Dürr Technik

12
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Funktion
8 7
1

3

12

9

6

5

11

10

4
6

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

2

Kompressorenhed
Trykbeholder
Pressostat
Startmagnetventil
Kondensatmagnetventil
DürrTronic
Trykslange
Indsugningsfilter
Manometer
Sikkerhedsventil
Svingningsdæmper
Kondensator*

* hvis indeholdt i leveringsomfanget
Via indsugningsfilteret indsuges der atmosfærisk
luft. Denne luft komprimeres af stemplet i cylinderen. Indløbs- hhv. udløbsventilen spærrer en
strømretning. Den komprimerede luft føres gennem trykslangen via den integrerede kontraventil
og ind i trykbeholderen.
Kompressoraggregatet transporterer trykluft,
indtil det indstillede frakoblingstryk er nået. Maskinen frakobles. Trykket vises på manometret.
Trykslangen gøres trykløs af den integrerede aflastningsventil (ved stationer med start-magnetventil muligvis først ved start af maskinen).Når
der fjernes trykluft fra en forbruger, falder beholdertrykket. Når tilkoblingstrykket nås, tilkobles
kompressoraggregatet igen automatisk ved
hjælp af pressostaten. En sikkerhedsventil forhindrer, at det maksimalt tilladte beholdertryk
overskrides.

1013100500L18 1901V00113
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Forudsætninger

8.1 Opstillingsrum
Opstillingslokalet skal opfylde følgende krav:
–– Rummet skal være tørt og godt ventileret
–– Lokalet må ikke være øremærket til andre
formål (f.eks. varme- eller vådrum)
–– Apparatet skal opstilles på et rent, plant og
tilstrækkelig stabilt underlag (vær opmærksom
på apparatets vægt).
–– Stikkontakten skal være let tilgængelig.
–– Typeskiltet på maskinen skal være letlæseligt
(også i monteret tilstand).
–– Maskinen skal være let tilgængelig til betjening
og vedligeholdelse.
–– Ved monterede maskiner skal tilslutningsklemmerne være let tilgængelige, når kabinetadgangen tages af/åbnes.
–– Hold tilstrækkelig afstand til væggen (mindst
30 mm til 40 mm).

OPMÆRKSOMHED
Fare for overophedning ved utilstrækkelig ventilation
Maskinen producerer varme. Der er risiko for varmeskader og/eller reduktion af
maskinens levetid.
ii Apparatet må ikke tildækkes.
ii Luften skal kunne strømme uhindret til
og fra.
ii Ventilations- og udluftningshullerne
skal være tilstrækkeligt store.
ii Ved monterede maskiner kan der under ugunstige forhold være behov for
en ekstern ventilation.

30
30

8.2 Svingningsdæmpning mellem
kompressoraggregat og beholder

30

Maskinerne frembringer vibrationer. Der skal anvendes egnede svingningsdæmpere til at dæmpe disse vibrationer.
FORSIGTIG
Stive forbindelser kan beskadige
maskinerne eller anlægget, som maskinerne er indbygget i.
ii Montér ingen stive forbindelsesledninger mellem maskinen og anlægget.

8.3 Monteringsposition og fastgørelse

30

DA

Luften filtreres ved indsugningen. I den
forbindelse ændres luftens sammensætning ikke. Hold den indsugede luft fri for
skadelige stoffer (undlad f.eks. at suge
luft ind fra et parkeringshus eller i nærheden af en anden sugemotor).

40

40

Maskinerne skal monteres så horisontalt som
muligt. Andre monteringspositioner skal aftales
på forhånd med Dürr Technik.

8.4 Startcyklusser
Motorerne i kompressorstationerne er dimensioneret til 10 start/stop i timen. Hyppigere skift
medfører øget slitage.

14
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9

Idrifttagning

9.1 Fjernelse af transportsikring
Maskinen er sikret til sikker transport med emballeringsmateriale.
ii Fjern emballeringsmaterialet.
ii Træk beskyttelsesfolierne af.
ii Kontrollér apparatet for transportskader.

9.2 Etablering af tryklufttilslutning
Maskinerne er standardmæssigt dimensioneret til et nominelt tryk på 7 bar. Hvis
det nominelle tryk overskrides regelmæssigt, forkortes maskinens levetid.
Maskinen er standardmæssigt udstyret med en
armaturenhed, der består af pressostat, manometer, sikkerhedsventil, kontraventil og kondensatafløb.
For at undgå svingningsoverførsler anbefaler vi,
at der installeres en fleksibel trykslange mellem
pressostat og forbruger. Som yderligere tilbehør
kan der tilsluttes en trykreduktionsventil.
ii Tryklufttilslutningen foretages ved lynkoblingen
(inkl. slangestuds) eller ved pressostaten via et
G 1/4" indvendigt gevind.
ii Fastgør trykslangen på slangestudsen ved
hjælp af et spændebånd.
ii Forbind slangestudsen med lynkoblingen.

9.3 Kondensat
Under driften udskilles der løbende kondensat i
kompressorstationen.
Kondensvandet kan ledes til et afløb via
en slange.
ii Fastgør kondensataftapningsslangen på maskinen, og sikr den mod at glide ud.
ii Sikr kondensataftapningsslangen ved føring
eller fastgørelse på afløbet.

9.4 Elinstallation
Detaljerede oplysninger om elinstallationen findes i monterings- og brugsanvisningen "Oliefrie stempelkompressorer KK
og stempelvakuumpumper KV".
Hvis apparatet transporteres fra en meget kold til en meget varm omgivelse er
dannelse af kondensvand på printkortet
mulig. Vent med at tænde for apparatet,
indtil der er forgået en time.

Elektrisk tilslutning med netstik
ii Maskinen må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt.
ii Ledningerne til maskinen skal føres uden mekanisk spænding.
ii Stikkontakten skal være let tilgængelig.
ii Før ibrugtagning skal netspændingen sammenlignes med spændingsangivelsen på typeskiltet.
FARE
Risiko for stød ved defekt netkabel
ii Netkablet må ikke berøre maskinens
varme overflader.
ii Netkablet skal lægges uden mekanisk
spænding.
ii Sæt netstikket i en stikkontakt med
beskyttelsesleder.
ii Maskinen tænder umiddelbart efter, at
netstikket sættes i.

1013100500L18 1901V00115
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Montage
Elektrisk tilslutning uden netstik
FARE
Tilslutning til spændingsforsyningen
må kun udføres af en kvalificeret elinstallatør.

ii Tænd for maskinen på pressostaten, og fyld
trykbeholderen indtil frakoblingstrykket.
ii Drej kappen til sikkerhedsventilen et par omdrejninger til venstre, indtil ventilen afblæser.
Lad kun sikkerhedsventilen afblæse kortvarigt.
ii Drej kappen til højre til anslag.

DA

9.5 Kontrol af pressostaten
Frakoblingstrykket er normalt indstillet til 7 bar
(0,7 MPa).
ii Tænd maskinen på pressostaten ved at dreje
kontakten til stillingen "I".
ii Aflæs frakoblingstrykket på manometeret.
Hvis den aflæste værdi afviger fra værdien, der
er indstillet på fabrikken, kan pressostaten indstilles (se "10.1 Indstilling af pressostaten").

9.6 Kontrol af sikkerhedsventil
Under den indledende idriftsættelse af maskinen
skal sikkerhedsventilens funktionalitet kontrolleres.

Ventilen er lukket.

Sikkerhedsventilen er fra fabrikkens side
indstillet til 10 bar (1 MPa) eller 8 bar (0,8
MPa) (afhængigt af det maksimale tryk)
og kontrolleret og stemplet (se også "5.1
Oversigt").
FARE
Eksplosion af trykbeholder og
trykslanger
ii Sikkerhedsventilens indstilling må ikke
ændres.
ADVARSEL
Beskadigelse af sikkerhedsventilen
Eksplosion af trykbeholder og trykslanger på grund af en defekt sikkerhedsventil
ii Sikkerhedsventilen må ikke bruges til
afluftning af trykbeholderen.

16
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10 Indstillingsmuligheder
10.1 Indstilling af pressostaten
FARE
Trykbeholder kan eksplodere
Hvis det angivne tryksvingningsområde
overskrides, er der fare for eksplosioner.
ii Vær opmærksom på det foreskrevne,
tilladte tryksvingningsområde, se "5.1
Oversigt"

ii Indstil frakoblingstrykket p på indstillingsskruen.
Frakoblingstrykket øges, når der drejes i
pileretningen "+", og reduceres, når der drejes
i pileretningen "-". Trykdifferencen ∆p ændres
ligeledes ved denne indstilling.

DA

FARE
Fritliggende strømførende dele
Risiko for stød ved strømførende dele
ii Tag stikket til maskinen ud af stikkontakten.
ii Brug isoleret værktøj.
ii Undgå at berøre strømførende dele.
Frakoblingstrykket skal ligge på mindst
0,5 bar (0,05 MPa) under sikkerhedsventilens maksimale tryk på 10bar (1 MPa)
eller 8bar (0,8 MPa) (afhængigt af det
maksimale tryk). Ellers kan sikkerhedsventilen åbne for tidligt, og frakoblingstrykket for kompressoraggregatet nås
ikke, hvorved denne kører uafbrudt. Det
maksimale tryk er angivet med en rød
streg på det monterede manometer.
Indstillingen af pressostaten skal udføres
under tryk.
Pressostatens betegnelse (MDR3 eller
MDR2) findes på pressostatens afdækning.

ii Efterjustér trykdifferencen ∆p mellem tilkoblingstrykket og frakoblingstrykket ved indstillingsskruen.
Trykdifferencen øges, når der drejes i pileretningen "+", og reduceres, når der drejes i
pileretningen "-".

Indstilling af MDR3
Hvis de aflæste værdier afviger fra fabriksindstillingerne, eller hvis der behøves andre indstillinger, kan kompressorens frakoblingstryk ændres
ved indstillingsskruen på pressostaten. Tilkoblingstrykket kan derefter tilpasses via trykdifferencen Δp.
ii Tag pressostatafdækningen af.
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Indstilling af MDR2
Hvis de aflæste værdier afviger fra fabriksindstillingerne, eller hvis der behøves andre indstillinger, kan kompressorens frakoblingstryk ændres
ved indstillingsskruen på pressostaten. Tilkoblingstrykket kan derefter tilpasses via trykdifferencen Δp.
ii Løsn fastgørelsesskruerne til pressostatens
afdækning.
ii Tag pressostatafdækningen af.
ii Indstil frakoblingstrykket p ved de to indstillingsskruer (1).
Frakoblingstrykket øges, når der drejes i
pileretningen "+", og reduceres, når der drejes
i pileretningen "-".

1

10.2 Indstilling af motorværn
Der er ikke monteret motorværn på alle
maskiner.
ii Motorværnet er indstillet på fabrikken og markeret.
ii Tag pressostatafdækningen af.
ii Motorværnet indstilles med indstillingsskruen
afhængigt af motorstrømmen (bemærk området mellem minimalt tilladt indstilling og maksimalt tilladt indstilling af motorværnet).
Maks. tilladt motorstrøm fremgår af strømangivelsen på typeskiltet +10%.

1

2

ii Trykdifferencen ∆p mellem tilkoblingstrykket
og frakoblingstrykket indstilles ved indstillingsskruen (2).
I pileretningen "+" øges trykdifferencen (lavere
tilkoblingstryk), og i pileretningen "-" formindskes trykdifferencen (højere tilkoblingstryk).

18
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10.3 Indstilling af trykreduktionsventil
Trykreduktionsventilen (fås som ekstraudstyr) regulerer beholdertrykket (primærtryk) til det ønskede arbejdstryk (sekundærtryk). Ved hjælp af
en yderligere sekundær udluftning forhindres
det, at trykket stiger, når forbrugeren er koblet
fra. Trykreduktionsventilen monteres på pressostaten (G1/4").
Indstilling af trykreduktionsventil:
ii Løft indstillingsknappen (1).
ii Forøgelse af forsyningstryk: Drej indstillingsknappen (1) med uret til "+".
ii Formindskelse af forsyningstryk: Drej indstillingsknappen (1) mod uret til "-".
ii Når det ønskede forsyningstryk er nået (kan
aflæses på manometer (2)), trykkes indstillingsknappen (1) ned, så den går i indgreb.
ii Kontrollér forsyningstrykket på manometrets
(2) visning.

1
2

Indstillingsknap
Manometer
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Anvendelse
11 Betjening
Før der udføres arbejde på maskinen eller
i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til
spændingsfri tilstand (f.eks.ved at trække
netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.

DA

11.1 Tænding/slukning af apparatet
ii Tænd maskinen på pressostaten ved at dreje
kontakten til stillingen "I".
Kompressoraggregatet går automatisk i
gang, og trykbeholderen fyldes. Når frakoblingstrykket er nået, slukker kompressoraggregatet automatisk.
ii Sluk for maskinen ved behov ved at dreje
kontakten på pressostaten til stilling "0".

11.2 Indstilling af maskinen efter
strømafbrydelse
Apparatet er udstyret med en automatisk startmagnetventil, som bevirker, at anlægget starter
uden tryk.

11.3 Kontrol af trykbeholder
Driftslederen skal overholde de nationale
retningslinjer!
Eksempel for Tyskland: Driftssikkerhedsforordning

20
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12 DürrTronic
Den elektroniske styring DürrTronic er bestanddel af kompressorstationen. Den er konciperet til overvågning af de vigtigste driftsparametre for kompressorstationer.
Den registrerer driftstimer og tilkoblingscyklussers varighed, informerer om nødvendige vedligeholdelsestrin og advarer betjeningspersonen i forbindelse med overbelastning af apparatet som følge af for
mange tilkoblingscyklusser pr. time. Desuden overtager den styringen af magnetventiler. Den elektroniske styring DürrTronic er udstyret med et GUI (graphical user interface).
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12.1 Produktbeskrivelse
Betjeningselementer

DA

1
2
3
4

1
2
3
4
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Status-liste
Infoområde
Navigations-liste
Taster
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5

6

7

8
1

9
2

10

11
3

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

14

15

Status-liste
Infoområde
Navigations-liste
Status apparat
Status u-manchet
Status indsugningsfilter
Klokkeslæt
Netdrift i timer
Driftstimer
Antal cyklusser motorstart
Hovedmenu
Vedligeholdelse
Indstillinger
Info

Version
Ved at trykke på
tasten skifter infofeltet til undermenuen "INFO". Her er det muligt at hente serienummer E-SN for den elektroniske styring og software-versionen (APP).
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Anvendelse
Viste symboler
Symbol

Beskrivelse
Menu
Vedligeholdelse
Indstillinger

DA

Info
Netdrift i timer
Driftstimer
Antal cyklusser motorstart
U-manchet/status
Filter/status
Apparat/status
Advarselsmelding gul
Alarmmelding rød
Diagnose
Klokkeslæt
Home
Statistik
Tilbage
Gem data
Behandl data
Erstat
Plus
Minus
Til
Fra
Pil "opad"
Pil "nedad"
Pil "til venstre"
Bekræft indtastning

24
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Første idrifttagning
Når stationen bliver isat i nettet, bliver anmodningen "SET_TIME" til indstillingen af klokkeslættet vist
på startskærmens navigationsliste.
ii

DA

ii Ved at trykke på

tasten skifter infoområdet til undermenuen "SET_TIME"

ii Ved at trykke på
tasten skifter navigationslisten til indstillingsmodus. Ved at trykke på
tasterne kan det aktuelle klokkeslæt indstilles.
ii Bekræft klokkeslættet ved at trykke på
tasten.

og
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Navigations-liste
Navigations-liste på startskærm
I navigations-listen (3) findes der menu-symboler (kontaktflader), som kan aktiveres ved at trykke på
dem.
Følgende menuer kan hentes i navigations-listen på startskærmen:

DA

Menuer - Startskærm

Beskrivelse
Menu
Vedligeholdelse
Indstillinger
Info

Navigations-liste i menu
Hvis der bliver skiftet til en menu fra startskærmen ændrer sig navigations-listen (3).
Symbolerne i navigations-listen gør det muligt at bladre igennem undermenuerne, bekræfte en indtastning eller vende tilbage til en forudgående menu:
Symboler - Menu

Beskrivelse
Tilbage til et forudgående menupunkt
Pil "opad"
Pil "nedad"
Bekræft indtastning
Tasten Home fører tilbage til startskærmen

Navigations-liste for advarsels-/alarmmeldinger
Ændring mhp. apparattilstand eller advarselsmelding/alarmmelding (se "Advarsels-/alarmmelding")
vedr. vedligeholdelsesintervaller bliver ligeledes vist i navigationslisten.
Status-liste
Status-liste startskærm
Status-Listen (1) viser følgende status-information på startskærmen:
–– Apparattilstand
–– Status u-manchet
–– Status indsugningsfilter
–– Klokkeslæt
Statusvisning

Beskrivelse
Status: "Apparattilstand grøn"
Apparatet er parat til drift og fungerer korrekt.
Status: "U-manchet grøn"
U-manchet i god tilstand.
Status: "Indsugningsfilter grøn"
Indsugningsfilter-indsats i god tilstand.

Hvis statusvisninger skifter farve til gul eller rød, se "Advarsels-/alarmmelding"
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Status-liste undermenu
Hvis der bliver hentet en undermenu fra navigations-listen på startskærmen, bliver denne undermenu
vist i status-listen (1).
Nogle eksempler:
Undermenu

Beskrivelse
Undermenu vedligeholdelse
Undermenu indstillinger
Undermenu info

Menuføring infoområde
Menuføring ved eksemplet "Hovedmenu"
ii Tryk f.eks. på tasten "Hovedmenu"
på navigations-listen (startskærm).
ii Startskærmens infoområde skifter til "Hovedmenu".

Billede 2: Infoområde "Hovedmenu"
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Med pil-tasterne "nedad" og "opad"
og
på navigations-listen er det muligt at vælge den
ønskede undermenu.
Markeringen
viser, hvilken undermenu er valgt. Ved at trykke på tasten "Enter"
bliver der
skiftet til den valgte undermenu.
Infoområdet skifter i undermenuen f.eks. STATISTIC

DA

Billede 3: Infoområde undermenu "Statistic"
ii Ved at trykke på "tilbage" tasten

28

bliver der skiftet til den forudgående menuen.
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Advarsels-/alarmmelding
Advarsels-/alarmmeldinger
Hvis der vises en advarsel- eller alarmmelding i navigationslisten er det nødvendigt at foretage et manuelt indgreb.
Advarsels-/alarmmeldinger

Handlingstrin
Advarselsmelding: Start/stop-cyklusser pr. time* bliver overskredet
(over 20 start/stop-cyklusser pr. time).
Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det grønne symbol for apparaterne - status
til et
gult symbol
Det gule symbol skifter automatisk tilbage til det grønne symbol, når der
inden for de næste 24 timer ikke finder nogen overskridelse af start/
stop-cyklusser sted.
Alarmmelding: Start/stop-cyklusser pr. time* bliver overskredet (over
30 start/stop-cyklusser pr. time) og befinder sig i det kritiske område.
I status-listen skifter det gule symbol for apparaterne - status
til et
rødt symbol
Det røde symbol skifter automatisk tilbage til det grønne symbol, når der
inden for de næste 24 timer ikke finder nogen overskridelse af start/
stop-cyklusser sted.
Advarselsmelding: Udskiftning af U-manchet skal udføres inden for
de næste 100 driftstimer.
Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det grønne symbol for U-manchet
til et gult symbol
Alarmmelding: Udskiftning af U-manchet er påkrævet
Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det gule symbol for U-manchet
til et rødt symbol
Udskiftning af U-manchet er påkrævet.
Advarselsmelding: Udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen skal
udføres inden for de næste 100 driftstimer
Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det grønne symbol for indsugningsfilter-indsatsen
til et gult symbol
Alarmmelding: Udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen er påkrævet
Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det gule symbol for indsugningsfilter-indsatsen
til
et rødt symbol
Udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen er påkrævet.
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* Det maksimalt anbefalede antal start/stop-cyklusser for motoren er på 10 start/stop-cyklusser pr.
time. Mere end 10 start/stop-cyklusser pr. time forøger slitage på apparatet og forkorter dets levetid.

DA
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13 Ud-af-drift-tagning
13.1 Ud-af-drift-tagning af apparatet
Benyttes apparatet ikke i længere tid, anbefales
det at tage det ud af drift.
I den forbindelse skal opsamlet kondensat aftappes fra apparatet.
ii Tænd for apparatet, og vent, til frakoblingstrykket er nået.
Apparat med kondensatudskiller
ii Skru op for forskruningen nederst på kondensatudskilleren ved maksimalt tryk på beholderen.
ii Luk forskruningen, når al kondensat er blæst
ud.

13.2 Opbevaring af apparatet
ADVARSEL
Eksplosion af trykbeholder og
trykslanger
ii Trykbeholdere og trykslanger skal opbevares og transporteres i afluftet tilstand.
ii Under opbevaring skal apparatet beskyttes
mod fugt, snavs og ekstreme temperaturer (se
omgivelsesbetingelser).
ii Apparatet må kun opbevares, når det er tømt
fuldstændigt.

Trykbeholder
ii Sluk maskinen.
ii Træk netstikket ud.
ii Fjern al tryk fra trykluftbeholderen (f.eks. via en
udblæsningspistol, der er sluttet til lynkoblingen, eller via kondensataftapningshanen (hvis
monteret)).
ii Træk lynkoblingen ud af tryklufttilslutningen.
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Vedligeholdelse
Før der udføres arbejde på maskinen eller i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til spændingsfri tilstand (f.eks.ved at trække netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.
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14 Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesarbejde

Halvårligt

ii Kontrollér sikkerhedsventil (se "9.6 Kontrol af sikkerhedsventil").

Årligt

ii Udskift indsugningsfilter - ved høj støvkoncentration skal dette gøres to
gange årligt (se"16 Udskift indsugningsfilterets indsats").

Hvert 4. år

ii Udskift svingningsdæmper.

I overensstemmelse
med nationale retningslinjer

ii Udfør gentagne sikkerhedstekniske kontroller (f.eks. trykbeholderkontrol, elektrisk sikkerhedskontrol etc.) iht. nationale retningslinjer.

Iht. monterings- og
brugsanvisningen
"Oliefrie stempelkompressorer KK og stempelvakuumpumper KV"

ii Vedligeholdelse af kompressoraggregatet
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15 Udskiftning af indsugningsfilter

16 Udskift indsugningsfilterets indsats
ii Åbn dækslet til indsugningsfilteret ved at dreje
det med uret.
ii Tag indsugningsfilterindsatsen ud.

DA

2
1
1
2
ii Åbn dækslet til indsugningsfilteret ved at dreje
det med uret.
ii Tag filterelementet (hvid/grøn) ud.
ii Indsæt et nyt filterelement.
ii Luk dækslet til indsugningsfilteret ved at dreje
det mod uret

Dæksel til indsugningsfilter
Indsugningsfilterindsats

ii Indsæt en ny indsugningsfilterindsats.
ii Luk dækslet til indsugningsfilteret ved at dreje
det mod uret.
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17 Udskift svingningsdæmper

18 Udskiftning af cylinder
med u-manchet

Bemærk monteringshenvisningen i det pågældende reservedelssæt.

Bemærk monteringshenvisningen i det pågældende reservedelssæt.
Reparationsarbejder, der ligger ud over
normal vedligeholdelse, må kun udføres
af uddannet personale eller af Dürr Dentals serviceafdeling.

DA
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19 Udskiftning af kompressorenhed
OPMÆRKSOMHED
Maskinskader på grund af fejlagtig
montering
Udskiftning af disse reservedele kræver
særlige fagkundskaber. Fejlagtig montering medfører svigt af maskinen.
ii Reparationer må kun udføres af
Dürr-Technik eller personale, som er
uddannet af Dürr-Technik.
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20 DürrTronic vedligeholdelsesanbefaling
20.1 Udskift indsugningsfilterets indsats
Det forindstillede vedligeholdelsesinterval er fastlagt på grundlag af mange års erfaringer og er
en anbefaling.
Alt efter opstillingsbetingelserne og anvendelsen af apparatet (f.eks. ren/støvet omgivelsesluft,
omgivelsestemperatur, temperatursvingninger, tilkoblingscyklusser osv.) kan det faktiske vedligeholdelsesinterval afvige fra anbefalingen.
Dette er ingen grund til reklamationer.
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Hvis den røde alarmmelding for udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen
bliver vist på navigationslisten skal udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen udføres.
ii Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det gule symbol for udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen
til et rødt
symbol
ii Udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen skal udføres i henhold til vedligeholdelses- og reparationsvejledningen, som er vedlagt reservedels-sættet.
ii Efter udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen er det muligt at skifte til undermenuen vedligeholdelse ved at trykke på tasten vedligeholdelse
på navigations-listen.

ii Ved at trykke på pil-tasten "nedad"
bliver undermenuen "SERVICE" markeret (se indikator
og ved at trykke på tasten Enter
bliver der skiftet til denne.
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Vedligeholdelse
ii Ved at trykke på pil-tasten "nedad"
bliver undermenuen "FILTER" markeret (se indikator
ved at trykke på tasten Enter
bliver der skiftet til denne.

) og
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ii Udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen bliver bekræftet ved at trykke på "Udskift-tasten"
.
ii Der forekommer en sikkerhedsforespørgsel
. Dette er muligt at
bekræfte denne ved at trykke på enter-tasten
. Driftstimetælleren bliver stillet tilbage til den oprindelige værdi (REMAINING = 1500 h). Antallet af udskiftningsprocesser bliver talt i opad i feltet
"REPLACEMENT". Den røde alarmmelding i status-listen for udskiftning af indsugningsfilter-indsatsen
skifter til status grøn
.

20.2 Udskiftning af cylinder med u-manchet
Det forindstillede vedligeholdelsesinterval er fastlagt på grundlag af mange års erfaringer og er
en anbefaling.
Alt efter opstillingsbetingelserne og anvendelsen af apparatet (f.eks. ren/støvet omgivelsesluft,
omgivelsestemperatur, temperatursvingninger, tilkoblingscyklusser osv.) kan det faktiske vedligeholdelsesinterval afvige fra anbefalingen.
Dette er ingen grund til reklamationer.
Hvis den røde alarmmelding for udskiftning af cylinder/U-manchetter
bliver vist på navigationslisten skal udskiftning af friktionskombinationen udføres.
ii Ved at trykke på enter-tasten
forsvinder visningen fra navigations-listen.
I status-listen skifter det gule symbol for udskiftning af cylinder/U-manchetter
til et rødt symbol
ii Udskiftning af cylinder/U-manchetter skal udføres i henhold til vedligeholdelses- og reparationsvejledningen, som er vedlagt reservedels-sættet.
ii Efter udskiftning af cylinder/U-manchetterne er det muligt at skifte til undermenuen vedligeholdelse
ved at trykke på tasten vedligeholdelse
på navigations-listen.
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Vedligeholdelse
ii Ved at trykke på pil-tasten "nedad"
bliver undermenuen "SERVICE" markeret (se indikator
og ved at trykke på tasten Enter
bliver der skiftet til denne.

)
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ii Undermenuen "CUPSEAL" er markeret (se indikator
der skiftet til denne undermenu.

) og ved at trykke på tasten Enter

bliver

ii Udskiftning af cylinder/U-manchetten bliver bekræftet ved at trykke på "Udskift-tasten"
.
ii Der forekommer en sikkerhedsforespørgsel
. Dette er muligt at
bekræfte denne ved at trykke på enter-tasten
. Driftstimetælleren bliver stillet tilbage til den oprindelige værdi (REMAINING = 5000 h). Antallet af udskiftningsprocesser bliver talt i opad i feltet
"REPLACEMENT". Den røde alarmmelding i status-listen for cylinder/U-manchet
skifter til status grøn
.

20.3 Udskiftning af kompressorenhed
Udskiftningen af kompressorenheden må kun udføres af Dürr-Technik eller eller personale, som er uddannet af Dürr-Technik (se "19 Udskiftning af kompressorenhed").
ii Efter udskiftning af kompressorenheden er det muligt at skifte til undermenuen vedligeholdelse ved
at trykke på tasten vedligeholdelse
på navigations-listen.
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Vedligeholdelse
ii Ved at trykke på pil-tasten "nedad"
bliver undermenuen "SERVICE" markeret (se indikator
og ved at trykke på tasten Enter
bliver der skiftet til denne.

)
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ii Ved at trykke på pil-tasten "nedad"
bliver undermenuen "COMPRESSOR" markeret (se indikator
) og ved at trykke på tasten Enter
bliver der skiftet til denne.

ii Ved at trykke samtidigt på tasterne 2 og 3 bliver sikkerhedsforespørgslen
vist.

ii Dette er muligt at bekræfte denne ved at trykke på enter-tasten
. RUNNING-TIME bliver tilbagestillet til 0000 h (RUNNING = 0000 h). Antallet af udskiftningsprocesser bliver talt i opad i feltet
"REPLACEMENT".
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Fejlsøgning
21 Fejlsøgning DürrTronic
Service-afdelingen fra Dürr-Technik hjælper gerne ved spørgsmål vedrørende betjening af DürrTronic
(se se "Adresser" på side 43).
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Fejlsøgning

22 Tip til brugere og teknikere
Yderligere oplysninger om fejlsøgning findes i monterings- og brugsanvisningen "Oliefrie stempelkompressorer KK og stempelvakuumpumper KV".

Reparationsarbejder, der ligger ud over normal vedligeholdelse, må kun udføres af uddannet
personale eller af Dürr Dentals serviceafdeling.
Før der udføres arbejde på maskinen eller i tilfælde af fare, skal maskinen skiftes til spændingsfri tilstand (f.eks.ved at trække netstikket ud) og sikres mod gentilkobling.
Feijl

Mulig årsag

Afhjælpning

Maskinen starter ikke

Der mangler netspænding

ii Kontakt en elektriker. Kontrollér netsikringen og tænd evt.
maskinen igen. Skift smeltesikringen, hvis den er defekt.

Under- eller overspænding

ii Kontakt en elektriker. Mål netspændingen.

Kondensator defekt

ii Kontakt en elektriker/tekniker.
Kontrollér kondensatoren og
udskift ved behov.

Motor defekt

ii Udskift maskinen.

Temperaturafbryderen i motoren
(ikke monteret på alle maskiner)
er frakoblet
1.Høj omgivelsestemperatur
2.Mekanisk træghed
3.Tryk i ledningen

1.	Lad maskinen køle af.
Sørg for en bedre køleeffekt.
Obs: Maskinen tilkobles igen
automatisk!
2.	Fabriksreparation.
3.	Udluft indsugningsvolumenet.

Indsugningsfilterindsats tilstoppet

ii Isæt en ny indsugningsindsats.
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Fejlsøgning
Feijl

Mulig årsag

Afhjælpning

Transporteffekten reduceres.

Ledninger, slanger eller tilslutninger utætte

ii Kontakt en tekniker. Kontrollér/
udskift ledninger, slanger eller
tilslutninger.

Membrantørreanlæg defekt

ii Kontakt en tekniker. Udskift
membrantørreanlægget.

Indsugningsfilter snavset

ii Udskift indsugningsfilteret
mindst 1 x årligt. Indsugningsfilteret må under ingen omstændigheder rengøres.

Head kit utæt på grund af slitage
og/eller følgende årsager:
–– Tilsmudsning
–– For høj omgivelsestemperatur
–– Uegnede medier indsuget

Kontakt en tekniker. Udskift head
kit.
–– Tilkobl eller udskift filter.
–– Sørg for bedre køling.
–– Transportér kun egnede medier.

Ventilplade defekt

ii Kontakt en tekniker. Udskift
ventilpladen.

For hyppige skiftecyklusser

ii Undgå hyppig tænding/slukning, arbejd evt. med en større
trykluftbeholder.

Lejeskade

ii Kontakt en tekniker.

Svingninger overføres til kabinettet

ii Anvend egnede svingningsdæmpere.

Svingningsdæmpere defekte

ii Montér nye svingningsdæmpere.

Kompressorstationer med membrantørreanlæg:
Membrantørreanlæg defekt

ii Kontakt en tekniker. Udskift
membrantørreanlægget.

Kompressorstationer uden membrantørreanlæg:
Kondensvand i beholderen

ii Aftap kondensvand regelmæssigt.

Trykdugpunktet passer
ikke

Skylleluftdysen er for stor eller for
lille

ii Kontakt en tekniker. Udskift
skylleluftdysen.

Fugtindikatoren på membrantørreanlægget er rosa

Maskinen er ikke blevet anvendt i
en længere periode

ii Ved drift af maskinen regenererer fugtindikatoren sig selv og
bliver igen blå.

Under drift: Fejlfunktion af membrantørreanlægget. Mangelfuld
lufttørring

ii Kontakt en tekniker. Udskift
membrantørreanlægget.
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Maskine for støjende

Der drypper vand fra luftforbrugerne
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Adresser
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 71 42 / 90 22 - 20
Telefax +49 (0) 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Reservedelsbestilling
Telefon +49 (0) 71 42 / 9022 - 0
Telefax +49 (0) 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Følgende angivelser er nødvendige for bestilling
af reservedele:
–– Typebetegnelse og artikelnummer
–– Bestillingsnummer iht. reservedelsliste
–– Ønsket styktal
–– Nøjagtig forsendelsesadresse
–– Forsendelsesoplysninger
Reparationer/tilbagelevering
Transportér apparatet i trykløs tilstand! Ved tilbagelevering af maskinen skal originalemballagen så vidt muligt anvendes. Indpak altid maskinerne i en plastemballage. Anvend genanvendeligt fyldmateriale.
Tilbageleveringsadresse
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-TysklandAdresser for Dürr Technik i resten af verden
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

