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AVERTISMENT:

 

V= rug=m s= citi>i cu aten>ie acest manual ?i s= v= asigura>i c= a>i @n>eles toate instruc>iunile @nainte de a 
incede exploatarea compresorului.

 
  

  
  

  
  

COMPRESOARE DE AER CU PISTON



 
 

 
   

             

   
            
 

CITI�I MANUALUL DE UTILIZARE 
Înainte de a amplasa, exploata ?i regla compresorul, citi>i cu aten>ie Manualul de Utilizare. 

 

 
 

  
              

  
   

          
   

 

RISC DE ELECTROCUTARE 
Aten>ie: înainte de a efectua orice lucrare de repara>ie sau reglaj asupra compresorului, asigura>i-v= c= acesta nu este conectat la 
priza de alimentare cu electricitate. 

 

 

 
 

   
            
   

       

RISC DE SUPRAÎNC>LZIRE 
Aten>ie: anumite componente ale compresorului se pot supraînc=lzi în timpul func>ion=rii. 

 

 

 
 

Pozor: Kompresor se mQže náhodn< spustit po výpadku dodávky elektrického proudu a jejím následném obnovení. 
RIESC DE PORNIRE AUTOMAT>
Aten>ie: dup= o pan= de curent, compresorul poate reporni automat. 
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INFORMA(II UTILE
Înainte de a începe exploatarea compresorului, v, rug,m s, citi-i cu aten-ie acest manual .i s,
v, asigura-i c, a-i în-eles toate instruc-iunile, m,surile de precau-ie indicate .i avertismentele
enun-ate în Manualul de Utilizare. Majoritatea accidentelor ap,rute în timpul lucr,rilor de
exploatare .i între-inere a compresorului sunt cauzate de nerespectarea unor reguli elementare
de siguran-, sau a avertismentelor. Accidentele pot fi evitate prin preîntâmpinarea tuturor situa-iilor
de risc .i prin respectarea tuturor procedurilor de siguran-,. Principalele norme de siguran-,
sunt enumerate în sec-iunea “M,suri de Siguran-,” a acestui Manual de Utilizare, precum .i în
sec-iunile care con-in instruc-iuni de exploatare .i între-inere. Factorii de risc care trebuie lua-i în
considerare pentru a evita defectarea utilajului, precum .i pentru evitarea r,nirii lucr,torilor, sunt
marca-i cu “AVERTISMENT”, atât pe compresor, cât .i în  acest Manual de Utilizare.
Nu utiliza-i acest compresor într-o modalitate nespecificat, de constructor, decât dac, v, asigura-i
c, utilizarea în maniera respectiv, este sigur, atât pentru dvs., cât .i pentru ceilal-i lucr,tori.

EXPRIMAREA AVERTISMENTELOR:
“AVERTISMENT”:  indic, poten-iale riscuri care, în cazul în care sunt ignorate, pot avea drept
consecin-, r,nirea lucr,torilor.
“ATEN(IE”:  indic, existen-a unor riscuri care, în cazul în care sunt ignorate, pot avea drept
consecin-, r,nirea u.oar, a lucr,torilor sau pot deteriora compresorul.
“NOT)”:  subliniaz, informa-ii esen-iale.

M)SURI DE SIGURAN()
INSTRUC/IUNI DE UTILIZARE A COMPRESORULUI

AVERTISMENT:
UTILIZAREA NEADECVAT0 SAU CU NERESPECTAREA CONDI/IILOR DE SIGURAN/0 ÎN
EXPLOATARE A COMPRESORULUI POATE CAUZA MOARTEA SAU V0T0MARE
CORPORAL0 GRAV0

CITI(I CU ATEN(IE TOATE INSTRUC(IUNILE DE MAI JOS

1. NU ATINGE(I COMPONENTELE AFLATE ÎN MI*CARE
Nu v, apropia-i cu mâinile, degetele sau alte p,r-i ale corpului, de componentele compresorului
aflate în mi.care.

2. NU UTILIZA(I COMPRESORUL DAC) NU ESTE ECHIPAT CU TOATE SCUTURILE DE
PROTEC(IE
Nu utiliza-i compresorul în cazul în care scuturile de protec-ie .i celelalte elemente de siguran-,
nu sunt instalate corect .i în bun, stare (ex. carenaje, curea de transmisie, supap, de
siguran-,). În cazul în care lucr,rile de între-inere .i repara-ii necesit, scoaterea scuturilor
de protec-ie sau a celorlalte elemente de siguran-,, înlocui-i-le sau monta-i-le la loc, dup,
caz, înainte de a pune compresorul în func-iune.

3. FOLOSI(I ÎNTOTDEAUNA OCHELARI DE PROTEC(IE
La exploatarea compresorului, folosi-i întotdeauna ochelari de protec-ie sau alte elemente
de protec-ie a ochilor. Jetul de aer comprimat nu trebuie niciodat, îndreptat spre alte persoane
.i spre nici o parte a corpului.

4. PROTEJA(I-V) ÎMPOTRIVA *OCURILOR ELECTRICE
Nu atinge-i cu nici o parte a corpului elementele care prezint, împ,mântare, cum ar fi
conducte, rezervor sau p,r-i din metal conectate la p,mânt, .i nu p,trunde-i în raza de
ac-iune a acestora.  Nu utiliza-i compresorul în medii care prezint, umezeal,.

5. DECONECTA(I COMPRESORUL
Înainte de efectuarea oric,rei lucr,ri de între-inere, repara-ie, inspectare, cur,-are, înlocuire
sau verificare a oric,ror componente ale compresorului, deconecta-i compresorul de la sursa
de curent electric .i goli-i rezervorul de aer comprimat.

6. EVITA(I PORNIREA INVOLUNTAR) A COMPRESORULUI
Nu transporta-i compresorul în timp ce este conectat la sursa de curent sau dac, în rezervor
se mai afl, înc, aer comprimat. Asigura-i-v, c, butonul presostatului se afl, în pozi-ia “OFF”
înainte de conectarea compresorului la sursa de alimentare cu electricitate.

7. DEPOZITA(I COMPRESORUL ÎN CONDI(II ADECVATE
Când nu utiliza-i compresorul, depozita-i-l într-o incint, uscat,. Nu-l l,sa-i la îndemâna copiilor.

8. MEN(INE(I CUR)(ENIA LA LOCUL DE MUNC)
Locurile de munc, aflate în dezordine faciliteaz, producerea accidentelor. Prin urmare, toate
uneltele, resturile .i piesele de mobilier nenecesare trebuie îndep,rtate din incinta
compresorului. P,stra-i locul de munc, bine aerisit. Nu folosi-i compresorul în prezen-a de
lichide inflamabile sau gaz. Compresorul poate produce scântei pe timpul func-ion,rii. Nu
folosi-i compresorul în situa-ii în care se pot g,si vopsele, benzine, substan-e chimice, adezivi
.i orice alt material combustibil sau ecploziv.

9. NU PERMITE(I ACCESUL COPIILOR ÎN APROPIEREA COMPRESORULUI
Nu permite-i contactul persoanelor neavizate cu prelungitorul cablului de alimentare cu
electricitate al compresorului sau p,trunderea acestora în raza de ac-iune a compresorului.
Toate persoanele str,ine trebuie s, fie -inute la o distan-, de siguran-, de zona de lucru.

10. ECHIPAMENTUL PERSONALULUI
Nu purta-i îmbr,c,minte larg, sau bijuterii.  Acestea pot fi antrenate de p,r-ile mobile ale
compresorului.  Persoanele cu p,rul lung trebuie s, lucreze numai cu capul acoperit.

11. NU TRAGE(I DE CABLUL DE ALIMENTARE
Nu trage-i de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priza de curent.  Feri-i cablul de
alimentare de c,ldur,, uleiuri .i muchii t,ioase. Nu c,lca-i cablul electric .i nu îl strivi-i cu
greut,-i inadecvate.

12. LUCR)RILE DE ÎNTRE(INERE TREBUIE EFECTUATE CU GRIJ)
Respecta-i instruc-iunile de lubrifiere a compresorului (nevalabile pentru oiless). Verifica-i
cablurile de alimentare cu electricitate în mod regulat .i, în cazul în care se constat, defec-iuni,
solicita-i asisten-, din partea unei echipe specializate pentru remedierea defec-iunii respective.
Verifica-i .i prelungitoarele cablurilor în mod regulat .i, în cazul în care se constat, defec-iuni,
înlocui-i-le imediat.

13. UTILIZAREA CABLURILOR ELECTRICE ÎN SPA(II DESCHISE
În cazul în care compresorul este utilizat în spa-ii deschise, folosi-i numai prelungitoare de
alimentare cu electricitate dedicate folosirii în aceste condi-ii.

14. FI(I ATEN(I ÎN PERMANEN()
Fi-i în permanen-, aten-i la ceea ce face-i. Respecta-i cu stricte-e regulile elementare de
protec-ia muncii. Nu utiliza-i compresorul în stare de oboseal,. Nu utiliza-i compresorul în
stare de ebrietate, sub influen-a drogurilor sau a unor medicamente care v, produc st,ri de
somnolen-,.

15. VERIFICA(I COMPONENTELE DEFECTE *I PIERDERILE DE AER
Înainte de pornirea compresorului, trebuie verificate scuturile de protec-ie, precum .i orice
alte componente care pot fi defecte, pentru a v, asigura c, func-ioneaz, corect .i c,
îndeplinesc func-iile pentru care au fost concepute.
Verifica-i echilibrarea componentelor mobile .i elementele de fixare ale acestora, starea
componentelor, instalarea corect, a acestora, posibilele scurgeri de aer, precum .i orice
alte defec-iuni care pot afecta buna func-ionare a compresorului.
Orice scut de protec-ie, precum .i orice alt, component, a compresorului care se constat,
a fi defect, trebuie reparat, sau înlocuit, de c,tre un specialist autorizat, dac, nu se indic,
altfel în acest Manual de Utilizare.  Presostatele defecte trebuie de asemenea înlocuite
numai de c,tre personal autorizat. NU UTILIZA/I COMPRESORUL DAC0 PRESOSTATUL
NU FUNC/IONEAZ0 CORECT.

16. UTILIZA(I COMPRESORUL NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INDICA(IILE CON(INUTE
ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE.
Compresorul este o ma.in, care produce aer comprimat. Nu folosi-i niciodat, compresorul
pentru func-ii diverse de cele specificate în manualul de instruc-iuni.

17. MANIPULA(I CORECT COMPRESORUL
Pune-i în func-iune compresorul conform instruc-iunilor specificate în acest manual. Nu
permite-i accesul copiilor în apropierea compresorului sau manipularea compresorului de
c,tre ace.tia, de c,tre persoane neautorizate precum .i de c,tre persoane nefamiliarizate
cu acest tip de utilaj.

18. TOATE *URUBURILE, BOL(URILE *I ELEMENTELE DE CARCAS) TREBUIE S) FIE
BINE FIXATE
Toate .uruburile, bol-urile .i elementele de carcas, trebuie s, fie bine fixate.
Verifica-i-le periodic.

19. MEN(INE(I CUR)(ENIA FANTELOR DE AERISIRE ALE MOTORULUI
Fantele de aerisire ale motorului trebuie men-inute curate pentru a permite circularea liber,
a aerului în orice moment.  De asemenea, cur,-a-i orice depunere de praf.

20. UTILIZA(I COMPRESORUL NUMAI LA TENSIUNEA INDICAT)
Utiliza-i compresorul numai la tensiunea indicat, pe pl,cu-e. În cazul în care utiliza-i
compresorul la tensiuni superioare, num,rul de rota-ii ale motorului se va m,ri, putând distruge
blocul compresor sau putând arde motorul.

21. NU UTILIZA(I COMPRESORUL DAC) ESTE DEFECT SAU FUNC(IONEAZ) ANORMAL
În cazul în care se constat, func-ionarea anormal, a compresorului, apari-ia unor zgomote
ciudate sau a unor defecte de orice alt fel, deconecta-i compresorul .i solicita-i interven-ia
unei echipe specializate de depanare.

22. NU CUR)(A(I COMPONENTELE DIN PLASTIC CU SOLVEN(I
Solven-ii cum ar fi benzina, tinerul, gazul, alcoolul sau tetraclorura de carbon pot deteriora
sau produce cr,p,turi la componentele de plastic. Prin urmare, nu se recomand, cur,-irea
componentelor de plastic cu solven-i, ci cu ap, .i detergent, care se aplic, cu ajutorul unei
cârpe moi.

23. FOLOSI(I NUMAI PIESE DE SCHIMB ORIGINALE
Folosirea altor piese de schimb decât cele originale poate determina func-ionarea defectuoas,
a compresorului sau r,nirea lucr,torilor.  Piesele de schimb originale pot fi procurate de la
dealer.

24. NU MODIFICA(I COMPRESORUL
Nu modifica-i parametrii tehnici ai compresorului.  Pentru orice repara-ie, solicita-i asisten-a
unei echipe specializate de depanare.  Orice modificare neautorizat, poate determina
func-ionarea defectuoas, a compresorului sau r,nirea depanatorilor care nu au experien-a
tehnic, necesar, efectu,rii corecte a repara-iilor.

25. DECONECTA(I PRESOSTATUL CÂND COMPRESORUL ESTE OPRIT
Când compresorul este oprit, comuta-i presostatul în pozi-ia “OFF”, deconecta-i-l de la sursa
de alimentare cu electricitate .i deschide-i robinetul de evacuare pentru golirea rezervorului
de aer comprimat.

26. NU ATINGE(I SUPRAFE(ELE ÎNCINSE
Pentru a reduce la maximum riscul de arsuri, nu atinge-i tuburile, buteliile, motoarele .i
tobele de evacuare.

27. NU ÎNDREPTA(I JETUL DE AER C)TRE CORP
Pentru prevenirea oric,ror accidente, nu îndrepta-i jetul de aer c,tre persoane sau animale.

28. EVACUAREA REZERVORULUI
Evacua-i rezervorul dup, fiecare patru ore de utilizare.
Deschide-i robinetul de evacuare .i înclina-i compresorul în cazul în care este necesar,
pentru evacuarea apei acumulate.

29. NU OPRI(I COMPRESORUL PRIN SCOATEREA CABLULUI DE ALIMENTARE
Utiliza-i pozi-iile „O/”(ON/OFF) ale butonului presostatului pentru oprirea acestuia..

30. CIRCUIT PNEUMATIC
Utiliza-i tuburi, unelte pneumatice recomandabile care suport, o presiune superioar, sau
egal, cu presiunea maxim, de exerci-iu a compresorului.

PIESELE DE SCHIMB
Pentru repara-ii utiliza-i numai piese de schimb originale identice cu cele înlocuite.
Toate lucr,rile de repara-ii trebuie efectuate numai de c,tre personal specializat.
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M)SURI DE SIGURAN()
INSTRUC(IUNI DE ÎMP)MÂNTARE

Compresorul trebuie s, aib, împ,mântare în timpul func-ion,rii, pentru a proteja lucr,torii împotriva
electrocut,rii. Compresorul monofazic este echipat cu un cablu bipolar .i cu fi., de conectare
cu trei .tifturi, destinat prizei cu împ,mântare. Compresorul trifazic este furnizat cu un cablu
electric f,r, priz,. Este necesar ca leg,tura s, fie efectuat, de c,tre un tehnician specializat.
Nu demonta-i niciodat, compresorul .i nici nu efectua-i alte leg,turi în presostat. Orice repara-ie
trebuie efectuat, doar de c,tre centrele de asisten-, autorizate sau de c,tre alte centre calificate.
Nu uita-i niciodat, c, firul verde (sau verde-galben) al cablului de alimentare cu electricitate este
destinat împ,mânt,rii. Nu conecta-i firul verde (sau verde-galben) al cablului de alimentare cu
electricitate la o conexiune aflat, sub tensiune. Înainte de a înlocui fi.a cablului de alimentare,
conecta-i cablul la o împ,mântare. În caz de dubii, chema-i un electrician calificat pentru a
controla împ,mântarea.

PRELUNGITOR
Utiliza-i doar prelungitoare prev,zute cu fi.e de conectare cu trei .tifturi pentru împ,mântare.
Cablurile defecte sau deteriorate trebuie înlocuite imediat. Asigura-i-v, c, prelungitoarele sunt
în stare bun,. La folosirea prelungitoarelor, asigura-i-v, c, acestea au capacitatea de a rezista
la consumuri mari de energie. Conductibilitatea cablurilor destinate consumurilor de energie
inferioare este redus,, în compara-ie cu necesit,-ile compresorului, .i se supraînc,lzesc. În
tabelul de mai jos pute-i consulta o clasificare a capacit,-ilor cablurilor în raport cu dimensiunea
acestora .i cu indica-iile referitoare la amperaj. În cazul în care ave-i îndoieli, utiliza-i cablul de
tipul .i valoarea imediat urm,toare. Cu cât cifra corespunz,toare grosimii este mai mic,, cu atât
cablul rezist, la puteri mai mari.

Tabelul 1: VALORI VALABILE PENTRU LUNGIME DE MAXIMUM 20 METRI,

CABLU MONOFAZIC

Valoarea constant+ KW 220/230V 110/120V
mm2 mm2

0,75 - 1 0.65 - 0.7 1.5 2.5
1,5 1.1 2.5 4
2 1.5 2.5 4 - 6

2,5 - 3 1.8 - 2.2 4 /

Diametrul prelungitorului la compresoarele trifazice trebuie s, fie propor-ional cu lungimea.
Pentru detalii, consulta-i tabelul 2.

Tabelul 2: VALORI VALABILE PENTRU LUNGIME DE MAXIMUM 20 METRI,
CABLU TRIFAZIC

Valoarea constant+ KW 220/230V 110/120V
mm2 mm2

2 - 3 - 4 1.5 - 2.2 - 3 2.5 1.5
5,5 4 4 2
7.5 5.5 6 2.5
10 7.5 10 4

AVERTISMENT
Evita-i orice risc de electrocutare. Nu utiliza-i niciodat, compresorul al c,rui cablu de racordare
sau prelungitorul acestuia este deteriorat sau uzat. Verifica-i frecvent toate cablurile utilizate. Nu
utiliza-i compresorul în zone umede sau cu ap, sau în orice alte loca-ii unde riscul de electrocutare
este ridicat.

P)STRA(I ACESTE INSTRUC(IUNI DE UTILIZARE ,I ÎNTRE(INERE PENTRU A FI
CONSULTATE ,I DE C)TRE AL(I UTILIZATORI

EXPLOATARE ,I ÎNTRE(INERE
NOT0: Informa-iile con-inute în acest Manual de Utilizare sunt menite s, asigure utilizarea .i
între-inerea compresorului în condi-ii de siguran-,.
Anumite ilustra-ii con-inute în acest Manual de Utilizare pot releva detalii sau componente diferite
de cele ale compresorului achizi-ionat de dvs.

INSTALARE
Dup, ce a-i scos compresorul din ambalaj (fig. 1) .i v-a-i asigurat de perfecta sa integritate .i de
faptul c, nu a subit daune pe parcursul transportului, efectua-i urm,toarele opera-iuni: la
compresoarele cu rezervor monta-i ro-ile .i racordul de cauciuc pe rezervoarele unde nu sunt
deja montate, respectând instruc-iunile din fig. 2. În cazul în care ro-ile sunt gonflabile, presiunea
de umflare a acestora trebuie s, fie de maxim 1,6 bari (24 PSI).
La compresoarele care nu sunt prev,zute cu rezervoare de aer comprimat, monta-i ventuzele
(fig. 2B). Amplasa-i compresorul pe o suprafa-, plan, sau cu o înclina-ie maxim, de 10o (fig. 3),
într-o incint, bine ventilat,, protejat, împotriva factorilor atmosferici .i care nu este expus,
pericolului de explozie.
În cazul în care suprafa-a pe care se amplaseaz, compresorul este înclinat, .i neted,, verifica-i
dac, exist, tendin-a de deplasare în plan orizontal a compresorului, în timpul func-ion,rii. În
cazul în care compresorul se deplaseaz, în timpul func-ion,rii, bloca-i ro-ile cu piedici. În cazul
în care suprafa-a de amplasare a compresorului const, dintr-o consol, sau un prag, asigura-i-v,
c, acestea sunt stabile .i c, nu exist, riscul c,derii în timpul func-ion,rii.
Pentru asigurarea unei ventila-ii adecvate .i a r,cirii eficiente a componentelor compresorului,
atât compresorul, cât .i scutul curelei de transmisie, dac, exist,, trebuie s, se g,seasc, la o
distan-, de 50-100 cm de orice perete (fig. 4-4A).
Compresoarele montate pe rezervor, prev,zute cu picioare fixe, nu trebuie fixate rigid pe suprafa-a
de amplasare. În cazul în care dori-i fixarea rigid,, v, recomand,m montarea a patru supor-i de
amortizare a vibra-iilor.

INSTRUC(IUNI DE UTILIZARE
- Asigura-i transportul adecvat al compresorului.  Nu-l r,sturna-i .i nu-l ridica-i cu ajutorul

cârligelor sau al cablurilor (fig. 5 - 6).
- În cazul compresoarelor lubrifiate cu ulei, înlocui-i dopul de plastic aflat pe scut (fig. 7-8) cu

joja (fig. 9) sau cu o r,sufl,toare (fig. 10), care v, este oferit, împreun, cu bro.ura care
con-ine instruc-iunile. Verifica-i nivelul uleiului cu ajutorul marcajelor de pe joj, (fig. 9) sau
prin fanta de observare a nivelului în baia de ulei (fig. 11).

CONEXIUNILE ELECTRICE
Compresoarele monofazice sunt alimentate cu electricitate printr-un cablu electric, prev,zut
cu o fi., de conectare cu dou, .tifturi, plus împ,mântarea.  Conectarea compresorului la o
surs, de curent împ,mântat, este important, (fig. 12).
Compresoarele trifazice (L1+L2+L3+PE) trebuie instalate de personal specializat.
Compresoarele trifazice sunt livrate f,r, fi.e de conectare la sursa de curent. Monta-i pe cablu
o fi., de conectare prev,zut, cu garnitur, de etan.are .i guler fixate cu .urub (fig. 13), respectând
valorile din tabelul de mai jos:

CP Kw Voltaj alimentare/faz+ Tip fi*+ alim.
2 - 3 - 4 1,5 - 2,2 - 3 220/380/3

230/400/3 16A 3 .tifturi + împ,mântare
5,5 - 7,5 - 10 4 - 5,5 - 7,5 220/380/3

230/400/3 32A 3 .tifturi + împ,mântare

NOT): Compresoarele instalate pe rezervoarele de 500 de litri, cu o capacitate de 7,5CP/
5,5kW .i 10CP/7,5 kW pot fi prev,zute cu un dispozitiv de pornire triunghiular sau dispus în
stea.
Instruc-iuni de instalare:
- Amplasa-i panoul de comand, pe un perete sau pe un alt suport fix .i monta-i-i un cablu cu

fi., de alimentare, cablul având diametrul propor-ional cu lungimea sa.
- Orice deteriorare cauzat, de conectarea incorect, a cablului la re-eaua de alimentare cu

electricitate anuleaz, automat garan-ia acordat, pentru componentele electrice ale
compresorului achizi-ionat de dvs. Pentru a evita orice erori de conectare la re-eaua de
alimentare cu energie electric,, v, suger,m s, apela-i la ajutorul unui specialist.

IMPORTANT
Nu utiliza-i niciodat, împ,mântarea în locul liniei nule. Împ,mântarea trebuie astfel instalat,
încât s, corespund, standardelor de siguran-, (EN 60204). Fi.a de conectare a cablului de
alimentare cu electricitate nu trebuie utilizat, ca întrerup,tor, ci trebuie fixat, într-o priz, prev,zut,
cu un comutator diferen-ial potrivit (termoîntrerup,tor).

PUNEREA ÎN FUNC(IUNE A COMPRESORULUI
Verifica-i dac, valorile parametrilor din re-eaua de alimentare cu electricitate corespund celor
indicate pe pl,cu-a cu date referitoare la acestea (fig. 14), toleran-a admisibil, este de ± 5%.

COMPRESOR CU REZERVOR
La prima punere în func-iune a compresoarelor cu rezervoare de aer comprimat care func-ioneaz,
cu curent trifazic, verifica-i cu aten-ie direc-ia de rota-ie a ventilatorului de r,cire, comparând cu
direc-ia indicat, de s,geat, înscris, pe scutul curelei de transmisie sau pe carcasa de protec-ie.
Roti-i sau ap,sa-i întrerup,torul amplasat spre extremitatea superioar, pân, în pozi-ia „0” (în
func-ie de tipul de presostat instalat pe utilajul respectiv) (fig. 15).  Introduce-i fi.a de alimentare
în priz, (fig. 12-13) .i porni-i compresorul, rotind butonul presostatului în pozi-ia „I”. Compresorul
este complet automatizat .i este controlat de presostat, care îl decupleaz, în situa-ia în care
presiunea în rezervor atinge valoarea maxim, .i îl reporne.te când presiunea devine minim,.
Diferen-a de presiune dintre valorile maxime .i minime este de obicei de 2 bari (29 PSI).
De exemplu: compresorul se opre.te când presiunea ajunge la 8 bari (116 PSI - presiunea
maxim, de func-ionare) .i reporne.te automat când presiunea în rezervor scade la 6 bari (87
PSI). Dup, conectarea compresorului la re-eaua de alimentare cu electricitate, înc,rca-i presiunea
maxim, în rezervor .i verifica-i modul exact de func-ionare al compresorului.

COMPRESOR F)R) REZERVOR
Cupla-i compresorul la priza de alimentare cu electricitate (fig. 12-13). Ap,sa-i butonul de pornire
amplasat pe latura compresorului (fig. 16). Acest tip de compresor f,r, rezervor, este prev,zut
cu un dispozitiv care controleaz, în mod automat presiunea maxim, de lucru, chiar dac, lucr,torul
nu utilizeaz, aer comprimat. Compresorul evacueaz, automat excesul de aer comprimat printr-
un ventil amplasat pe toba de evacuare. Compresorul nu se opre.te automat. Ac-iona-i butonul
„ON/OFF” pentru oprirea compresorului.
Ata.a-i furtunul de cauciuc sau furtunul spiralat pe .tu-ul amplasat în partea superioar, a
compresorului, lâng, motoreductor (fig. 17).

NOT): Toba de evacuare /butelia/furtunul de refulare situate sub panou pot atinge temperaturi
ridicate, prin urmare apropia-i-v, cu aten-ie de aceste componente .i nu le atinge-i pentru a nu
fi r,ni-i (fig. 18-19).

IMPORTANT
Electrocompresoarele trebuie conectate la o priz, de alimentare cu electricitate protejat, de un
comutator diferen-ial potrivit (termoîntrerup,tor). Motorul compresoarelor de tip „A” este prev,zut
cu o protec-ie termic, automat, amplasat, în interiorul bobinei, care decupleaz, compresorul în
momentul în care temperatura motorului atinge valori înalte excesive. În cazul în care
termoîntrerup,torul este decuplat, compresorul reporne.te automat dup, 10-15 minute. Motoarele
seriei “B”-”C” de compresoare sunt prev,zute cu un termoîntrerup,tor amperometric automat
care poate fi ac-ionat .i ajustat .i manual, amplasat în afara carcasei. În cazul în care
termoîntrerup,torul este decuplat, a.tepta-i câteva minute .i apoi reajusta-i-l manual (fig. 20).
În cazul compresoarelor trifazice, termoîntrerup,torul este automat .i este montat în interiorul
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presostatului. În cazul în care termoîntrerup,torul este blocat, presostatul este eliberat .i fixat în
pozi-ia “0” (“OFF”). A.tepta-i câteva minute .i apoi comuta-i presostatul în pozi-ia “I” (“ON”). La
compresoarele prev,zute cu panou de comand,, termoîntrerup,torul este instalat în interiorul
panoului de comand,.  În cazul în care termoîntrerup,torul este blocat, respecta-i urm,toarele
proceduri:
- fixa-i comutatoarele panoului de comand, în pozi-ia “0”, deschide-i capacul .i ap,sa-i

pushbutton-ul 1 al termoîntrerup,torului.  Închide-i capacul panoului de comand, .i reporni-i
compresorul, respectând opera-iunile descrise în paragraful “Pornirea compresoarele
prev,zute cu panou de comand,”.
Acela.i set de instruc-iuni trebuie respectat .i în cazul compresoarelor care func-ioneaz, la
60 Hz.

REGLAREA PRESIUNII DE FUNC(IONARE (fig. 21)
Nu este obligatorie utilizarea permanent, a presiunii maxime de func-ionare. Dimpotriv,,
dispozitivul pneumatic utilizat necesit, adesea presiuni mai mici. La compresoarele prev,zute
cu un reductor de presiune, presiunea de func-ionare trebuie s, fie reglat, la parametrii corec-i.
Elibera-i prin tragere butonul reductorului de presiune, regla-i presiunea la valoarea corect, prin
întoarcerea butonului respectiv în sensul acelor de ceasornic, pentru a m,ri presiunea, .i în
sens invers acelor de ceasornic pentru a o mic.ora (fig. 21). La ob-inerea presiunii optime,
bloca-i butonul prin ap,sare. În cazul reductoarelor de presiune furnizate f,r, manometru,
presiunea stabilit, poate fi m,surat, cu ajutorul scalei gradate instalate în reductor. În cazul
reductoarelor de presiune echipate cu manometru, valoarea presiunii poate fi vizualizat, chiar
pe manometru.

LUCR)RI DE ÎNTRE(INERE
Înainte de efectuarea oric,ror opera-iuni de între-inere sau repara-ii, asigura-i-v, c,:
- principalul comutator de alimentare “ON/OFF” este în pozi-ia “0”;
- presostatul sau comutatorul de alimentare este în pozi-ia “0”;
- nu exist, aer sub presiune în rezervorul de aer (numai pentru modelul cu rezervor);
Compresorul formeaz, condens care se acumuleaz, în rezervor. Condensul trebuie s, fie evacuat
din rezervor cel pu-in o dat, pe s,pt,mân, prin deschiderea robinetului de evacuare (fig. 22)
amplasat sub rezervor (în cazul compresoarelor prev,zute cu rezervor). Verifica-i existen-a aerului
comprimat în butelie, pentru c, aerul poate -â.ni afar, cu putere. Se recomand, introducerea
unei presiuni de cel mult 1-2 bari.

CUR)(IREA FILTRULUI (TIPUL “E” - “F” - “D”)
Dup, fiecare 50 de ore de func-ionare este util, demontarea filtrului de aspirare .i cur,-area elementului
filtrant suflând cu aer comprimat.
V, recomand,m de asemenea înlocuirea elementului de filtrare cel pu-in o dat, pe an, în cazul
în care în compresorul func-ioneaz, într-un mediu curat .i înlocuirea frecvent, în cazul în care
se lucreaz, într-un mediu cu impurit,-i.

SCHIMBAREA - COMPLETAREA ULEIULUI

în elementul de pompare, dup, primele 100 de ore de func-ionare. De.uruba-i dispozitivul de
scurgere a uleiului de pe carcasa compresorului, scurge-i uleiul .i monta-i dispozitivul la loc. (fig.
35-36). Turna-i uleiul în orificiul din partea superioar, a carcasei (fig. 37) pân, când ajunge la
nivelul indicat pe joj, (fig. 9) sau pe indicator (fig. 11). Turna-i ulei în orificiul din partea superioar,
a tobei de evacuare (fig. 38), în componentele antrenate cu curea de transmisie concepute spre
a fi umplute în zona respectiv,. Verifica-i s,pt,mânal nivelul uleiului în elementul de pompare
(fig. 11) pentru eventuale complet,ri. În cazul în care compresorul func-ioneaz, într-un mediu cu

o

este acela c, nu-.i pierde caracteristicile de ungere la temperaturile men-ionate anterior, atât în
perioada de var, cât .i de iarn,.
Uleiul nu trebuie evacuat în canalizare sau în locuri neamenajate.
Uleiul trebuie schimbat în conformitate cu datele din urm,torul tabel:

TIPUL DE ULEI ORE DE FUNC(IONARE

                    Uleiuri de sintez,.........................................................500
Uleiuri sintetice

         
Alte tipuri:

              ulei mineral multigrad SAE15 W40....................................100

REMEDIEREA MICILOR DEFEC(IUNI
Pierderea aerului prin ventilul de dedesubtul presostatului (existent numai la
compresoarele cu rezervor)
Aceast, defec-iune se datoreaz, etan.,rii incorecte a ventilului de re-inere. Pentru remediere,
se procedeaz, astfel (fig. 23):
- Se evacueaz, complet aerul sub presiune din rezervor.
- Se scot panourile carcasei prin de.urubarea celor patru .uruburi de prindere (fig. 23-24)

(tipul “F”).
- Se de.urubeaz, panoul hexagonal al ventilului (A) (fig. 25).
- Se cur,-, cu grij, micul disc de cauciuc (B) .i loca.ul s,u (fig. 25). Monta-i-l la loc în pozi-ia

ini-ial,.
Pierderea aerului (tipul “E” - “D”)
Pierderea aerului poate fi datorat, etan.,rii precare a unuia dintre .tu-uri. Verifica-i toate .tu-urile
udându-le cu ap, cu s,pun.
Compresorul func-ioneaz+ îns+ nu încarc+:
Seria de compresoare “E” - “D” (fig. 26)
- Defec-iunea poate fi datorat, deterior,rii unui ventil sau a unei garnituri de etan.are (B1-

B2).  Înlocui-i componenta deteriorat,.

- Defec-iunea poate fi de asemenea datorat, deterior,rii ventilelor (C1-C2) sau a unei garnituri de etan.are
(B1-B2). Înlocui-i componenta deteriorat, (fig. 27).

Seria de compresoare 31L427 (fig. 28)
- Defec-iunea poate fi datorat, deterior,rii ventilelor (C1-C2) sau a unor garnituri de etan.are

(B1). Înlocui-i componenta deteriorat, (fig. 28).
Compresoare cu arbore .i roat, de transmisie (fig. 27)
- Defec-iunea poate fi datorat, nefunc-ion,rii corecte a ventilelor F1 .i F2 sau a unei etan.,ri

(D1-D2). Înlocui-i componenta deteriorat,. Verifica-i dac, nivelul apei condensate în rezervor
nu este prea mare (fig. 34).

Compresorul nu porne*te
În cazul în care compresorul nu porne.te, asigura-i-v, c,:
- tensiunea din re-eaua de alimentare nu este diferit, de cea indicat, pe pl,cu-a de pe carcasa

compresorului (fig. 8);
- nu se utilizeaz, prelungitoare cu grosimea sau lungimea inadecvat,;
- temperatura în incinta în care func-ioneaz, compresorul nu este prea sc,zut, (sub 0o C);
- linia de alimentare cu electricitate este eficient, (fi.a de alimentare este conectat, corect,

magnetotermoîntrerup,torul este în bun, stare de func-ionare, siguran-ele nu sunt arse). S-
a blocat termoîntrerup,torul? (seria de compresoare “B-C”).

- Lubrifierea este corect,? (fig. 11)
Compresorul nu se opre*te (în cazul compresoarelor prev+zute cu rezervor).
În cazul în care compresorul nu se opre.te la atingerea presiunii maxime, se va bloca ventilul de
siguran-, al rezervorului. Contacta-i cea mai apropiat, unitate de depanare pentru remedierea
defec-iunii.

AVERTISMENT
- Nu de.uruba-i nici o conexiune a rezervorului când acesta se afl, sub presiune. Înaintea de

efectuarea oric,rei opera-iuni asigura-i-v, c, rezervorul este depresurizat.
- Nu g,uri-i, nu suda-i .i nu deforma-i inten-ionat rezervorul de aer comprimat.
- Nu efectua-i nici o lucrare asupra compresorului înainte de a-l decupla de la priza de alimen-

tare cu electricitate.
- Pentru o func-ionare eficient,, temperatura mediului în care este amplasat compresorul

trebuie s, fie 0/+25oC (maximum 45oC).
- Nu uda-i compresorul cu jet de ap, sau lichide inflamabile.
- Nu amplasa-i obiecte inflamabile în apropierea compresorului.
- La oprirea temporar,, în timpul perioadei de func-ionare, comuta-i presostatul sau butonul

“ON/OFF” în pozi-ia “0” (“OFF”) (oprit).
- Nu îndrepta-i niciodat, jetul de aer comprimat c,tre oameni sau animale (fig. 30).
- Nu transporta-i compresorul atunci când rezervorul se afl, sub presiune.
- Aten-ie! Unele componente ale compresorului, cum ar fi toba de evacuare sau furtunurile de

refulare, pot atinge temperaturi înalte, prin urmare nu le atinge-i pentru a nu v, r,ni (fig. 31).
- Transporta-i compresorul prin ridicare sau tragere cu dispozitive de prindere sau de manipulare

adecvate (fig. 32).
- Nu permite-i accesul copiilor .i animalelor în zona de func-ionare a compresorului.
- În cazul în care compresorul este utilizat pentru vopsire:

a) nu utiliza-i compresorul în incinte închise sau lâng, surse de foc deschis;
b) asigura-i-v, c, mediul în care lucra-i este bine aerisit;
c) proteja-i-v, c,ile respiratorii .i ochii cu o masc, de protec-ie (fig. 33-33A).

- Nu utiliza-i compresorul în cazul în care cablul de alimentare cu electricitate sau fi.a de
conectare a acestuia sunt deteriorate.

- Contacta-i cea mai apropiat, unitate de depanare pentru înlocuirea pieselor deteriorate cu
componente originale.

- În cazul în care compresorul este amplasat pe o consol, sau un prag deasupra solului,
asigura-i-v, c, acestea sunt stabile .i c, nu exist, riscul c,derii în timpul func-ion,rii.

- Pentru a evita r,nirea dvs. sau deteriorarea compresorului, nu introduce-i obiecte sau mâna
prin gr,tarul de protec-ie.

- Nu utiliza-i compresorul pentru a amenin-a oameni sau animale, pentru a evita r,nirea
acestora.

- Întotdeauna scoate-i fi.a de racord din priza de curent, la terminarea activit,-ii.

ELECTROCOMPRESOR TIP  “A” - “F” - “D” - “E” - “G”
Presiunea maxim, în exploatare: 8,5 bari.
Presiunea maxim, de lucru: 8 bari.

ELECTROCOMPRESOR TIP “B”
Presiunea maxim, în exploatare: 10,5 bari.
Presiunea maxim, de lucru: 10 bari.

ELECTROCOMPRESOR TIP “C” - “H”
Presiunea maxim, de func-ionare: 10,5 bari.
Presiunea maxim, de lucru: 10 bari.

N.B. Compresoarele bifazice pot fi construite la cerere pentru a func-iona la presiuni de pân, la
14 bari. În acest caz,
Presiunea maxim, de func-ionare: 14,75 bari;
Presiunea maxim, de lucru: 14 bari.

NOT): Pentru pia-a european,, rezervoarele compresoarelor sunt construite în conformitate cu
prevederile Directivei CE nr. 2009/105.
Pentru pia-a european,, compresoarele sunt construite în conformitate cu prevederile Directivei
CE nr. 2006/42.

Presiunea acustic, m,surat, în mediu liber la o distan-, de un metru este de ±3dB(A), la presiunea
maxim, de func-ionare (tabelul 3).

Compresorul con-ine ulei sintetic de tip “FIAC OIL”.  Se  recomand, înlocuirea complet, a uleiului

temperaturi   între    –5/+40 C,  utiliza-i   uleiuri   sintetice.   Avantajul   acestui  tip  de  ulei

                             FIAC OIL SYNTHESIS

  AGIP Sint 2000 Evolution - BP Visco 5000 - ESSO Ultron - MOBIL Mobil 1 - 

Total DACNIS 100 - NUOVA STILMOIL ArroW 5W50 ..........  400 
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  Mod. “A”

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Volant
4. Grup compresor
5. Joj,
6. Filtru de aer
7. Scut de protec-ie
8. Presostat
9. Reductor de presiune
10. Mâner
11. Evacuare aer comprimat
12. Ventil limitator de presiune

  Mod. “B”

1. Rezervor
2. Manometru
3. Presostat
4. Mâner
5. Scut de protec-ie
6. Grup compresor
7. Filtre de aer
8. Joj,
9. Reductor evacuare aer comprimat
10. Reductor de presiune
11. Evacuare direct, aer comprimat
12. Volant
13. Supap, de control
14. Scurgere condens

  Mod. “F”

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Evacuare aer comprimat
4. Reductor de presiune
5. Mâner
6. Presostat
7. Scut de protec-ie
8. Volant
9. Manometru

  Mod. “G”

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Volant
4. Scut de protec-ie
5. Filtru de aer
6. Presostat
7. Reductor de presiune
8. Evacuare aer comprimat
9. Manometru
10. Mâner

  Mod. “D”

1. Rezervor
2. Scurgere condens
3. Volant
4. Filtru de aer
5. Mâner
6. Scut de protec-ie
7. Supap, de control

  Mod. “C” - “H”

1. Evacuare direct, aer comprimat
2. Rezervor
3. Reductor de presiune
4. Protec-ie – cureaua de transmisie
5. Grup compresor
6. Motor electric
7. Presostat
8. Manometru
9. Roat, cu pivot
10. Scurgere condens
11. Volant
12. Supap, de control

“A” “B”

CP/kW RPM dB(A) CP/kW RPM dB(A)
0.65/0.5 1400 73 1.5/1.1 1450 75
0.65/0.5 2850 75 2/1.5 1700 - 1450 75
0.75/0.65 1700 - 1450 73 2.5/1.8 1450 75.5
1.5/1.1 3450 - 2850 75 3/2.2 2850 80
2/1.5 2800 79 / / /

2.5/1.8 2850 82

“H” - “C”

Mod. CP/kW dB(A)
31L456 2 - 1.5 77
C 245 2 - 1.5 78
C 335 3 - 2.25 80
C 410 3 - 2.25 80
C 510 4 - 3 85
C 480 4 - 3 81
C 530 4 - 3 82
C 550 5.5 - 4.1 83
C 671 5.5 - 4.1 84
C 851 7.5 - 5.5 83
C 1000 10 - 7.5 88

SERIA “E” - “F” - “G”

CP/KW RPM dB(A)
1/075 1450-1750 65
1.5/1.1 2850 77
1.5/1.1 3000 77
1.5/1.1 3450 80
2/1.5 2850 78

SERIA“D”

CP/KW RPM dB(A)
2/1.5 1450 77
2/1.5 1750 80
3/2.2 2850 82

Valoarea nivelului sonor poate cre.te de la 1 la 10 dB(A) în func-ie de mediul în care se instaleaz,
compresorul.

SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOAT"RII COMPRESOARELOR DE TIP “F”

COMPRESOARELE TIP 1I TIP AU FOST CONCEPUTE PENTRU A FUNC/IONA CU INTERMITEN/0
1I NU CONTINUU. ACESTE MODELE SE UTILIZEAZ0 DOAR PENTRU PASIONA/I.
NU SE RECOMAND0 DEP01IREA A 25% DIN CICLUL DE LUCRU ÎN TIMPUL UNEI ORE DE
FUNC/IONARE. ACESTE MODELE TREBUIE UTILIZATE PENTRU SUBSTAN/E USCATE.

SUGESTII PENTRU EFICIENTIZAREA EXPLOAT0RII COMPRESOARELOR
PENTRU O FUNC/IONARE EFICIENT0 A COMPRESORULUI LA ÎNTREAGA CAPACITATE
DE LUCRU, PE TOAT0 DURATA DE LUCRU 1I LA PRESIUNEA DE LUCRU MAXIM0,
ASIGURA/I-V0 C0 TEMPERATURA INCINTEI DE LUCRU NU DEP01E1TE 25OC.

CONEXIUNI PNEUMATICE
Verifica-i mereu ca tuburile pneumatice pentru aerul comprimat s, aib, caracteristici de presiune
maxim, adecvat, celei a compresorului. Nu încerca-i s, repara-i tubul în cazul în care este
defectuos.

NE REZERV"M DREPTUL DE A EFECTUA ORICE MODIFICARE F"R" PREAVIZARE,

ACOLO UNDE ESTE NECESAR.

  Mod. “E”

1. Scut de protec-ie
2. Filtru de aer
3. Reductor de presiuneElectrocompresori trasi cu putere superioara sau egala la 3Hp sunt destinati la un uz in mediu inchis
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