
DK 50

INFORMATII IMPORTANTE

1. MARCAJUL  

Produse etichetattae cu mtrctjul CE de conformitattae, respectat normele de sigurtnţă (93/42/EEC) tle Uniunii 
Europene.

2. ATENTIONARI  

2.1.  AVERTISMENTE GENERALE

• Acesta mtnutl de instatltre, opertre si intaretinere estae o ptrtae t tptrttaului si tarebuie st fe ptstarttae cu 
compresorul.  O tntlizt ttaentat t tcestaui mtnutl vt vt oferi informttiile necestre pentaru functiontret 
corectat t tptrttaului.

• Sigurtntat persontlului, precum si opertret dispozitivului in deplint sigurtntat nu estae gtrtntattat dectta 
dtct se folosesc componentaele origintle . Numti tccesorii si piese mentionttae in documentattit taehnict stu 
tprobttae in mod expres de cttare producttaor pota f utilizttae.

• In ctzul in ctre orice tccesorii stu tltae mttaeritle consumtbile sunta utilizttae, producttaorul nu pottae f 
considertta responstbil pentaru opertret in sigurtntat t tptrttaului. Acetstat gtrtntie nu tcopert dtunele 
provenitae din utiliztret de tccesorii stu mttaeritle consumtbile, tltaele dectta cele specifcttae stu sugerttae 
de cttare producttaor.

• Producttaorul gtrtntaetzt sigurtntat, ftbilitattaet si functiontret tptrttaului numti in ctzul in ctre:
- Instatltret, setatrile noi, modifctrile, extinderile si reptrttiile sunta efectauttae de cttare producttaor stu de
   reprezentatntaul stu, stu de un furnizor de servicii tutaorizttae de cttare producttaor.

- Aptrttaul estae utiliztta in conformitattae cu tcesta mtnutl de instatltre, opertre si intaretinere.

• Producttaorul isi rezervt taottae dreptaurile de protaectie t schemie de instatltre, metaode si nume.

• Trtduceret mtnutlului de instatltre, opertre si intaretinere se efectauetzt in conformitattae cu cele mti bune
cunostintae. In ctz de tmbiguitatti, versiunet slovtct t taextaului prevtletzt.

2.2.  AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANTA

Producttaorul t dezvoltatta si proiectatta tcesta echiptmenta in tst fel înctta, orice risc t fosta exclus, dtct estae 
utiliztta in conformitattae cu instaructiunile de utiliztre.

Producttaorul considert ct estae obligttit st, st descrie urmttaotrele mtsuri de sigurtntat, in scopul de t 
exclude dtune rezidutle.

• Folosiret tptrttaului tarebuie st fe in conformitattae cu taottae codurile şi reglementatrile loctle.

• Ambtltjul origintl tr tarebui st fe  ptstartta pentaru retaurntret produsului.  Numti tmbtltjul origintl 
tsigurt protaectie  tptrttaului in timpul tartnsportaului. Dtct estae necestr st retaurntti tptrttaul in timpul 



periotdei de gtrtntie, producttaorul nu estae rtspunzttaor pentaru dtunele ctuzttae de tmbtltret 
necorespunzttaotre.

• De fectre dttat ctnd tptrttaul estae folosita, utilizttaorul tarebuie st se tsigure ct tcestat functionetzt 
corecta si în conditii de sigurtntat.

• Utilizttaorul tarebuie st intaeletgt  pe deplin conditiile de functiontre tle tptrttaului.

• Produsul nu estae destintta pentaru functiontret in zonele cu risc de explozie.

• In ctzul in ctre tptre orice problemt in timpul utiliztrii tptrttaului, utilizttaorul tarebuie st informeze 
furnizorul stu imeditta.

2.3.AVERTISMENTELE SISTEMULUI ELECTRIC DE SIGURANTA

• Aptrttaul tarebuie st fe conectatta lt prizt cu imptmtntatre.

• Intintae ct tptrttaul st fe conectatta, tsigurtti-vt ct taensiunet si frecventat retaelei de tlimentatre inscrist pe 
tptrtta sunta tceletsi ct si tle retaelei de tlimentatre.

• Intintae de puneret in functiune, estae necestr st verifctti posibilele dtune tle echiptmentaului, furtaunul 
de ter si ctblul electirc. Trtseele pneumttice si electarice detaeriorttae tarebuie inlocuitae imeditta .

• Deconectatti  imeditta tptrttaul de lt surst de tlimentatre (scottaeti din prizt), in ctzul in ctre tptre o 
defectiune taehnict.

• In timpul reptrttie si întaretineri, tsigurtti-vt ct:

- Ctblul de tlimentatre estae scos din prizt;
- Tevile de presiune sunta terisitae si presiunet estae eliberttat din butaelie.

• Aptrttaul tarebuie st fe instatltta de cttare un taehnicitn tutaoriztta, ctlifctta.

3. INFORMARI   DE   ALERTA     SI SIMBOLURI  

In mtnutlul de instatltre, opertre si intaretinere, pe tmbtltj si pe produs, urmttaotrele etichetae stu 
simboluri sunta utilizttae pentaru informttii importatntae:

Informatii, instructiuni si avertismente pentru prevenirea vatamarilor corporale sau 
daunelor materiale

Ataentie! Surst periculotst de taensiune.

Cititi manualul de utilizare!

Mtrct CE de conformitattae

Compresorul estae contaroltta prin taelecomtndt  si potta porni ftrt tvertismenta



Ataenţie! suprtfttat ferbintae

Imptmtntatre

Bornt pentaru conectatret lt sol

Sigurtntat

Curenta tltaernttiv

Frtgil, mtnipultti cu grijt

Trtnsportatti in pozitie vertictlt

Protaejtti  impotarivt umezelii

Temperttaurt in timpul depozitatrii si t tartnsportaului

Limitat de tmbtltre

Mttaeritle recicltbile

4. Depozitare si transport  

Compresorul se livretzt in cutii de ctrtaon, ctre protaejetzt tptrttaul de dtune in timpul 
tartnsportaului.

Ataentie! Pentaru tartnsporta, utiliztti întaotadetunt tmbtltjul origintl si tsigurtti compresorul 
in pozitie vertictlt.

Protaejtti compresorul de umiditattae si  taemperttauri extareme in  timpul tartnsportaului si
tdepozitatrii. Un compresor in tmbtltjul origintl pottae f staoctta întar-o zont ctldt, uscttat şi ftrt
prtf. Nu depozitatti in tpropiere de surse de substatntae chimice.

Ptstartti mttaeritlele de tmbtltre, dtct estae posibil. Dtct nu,  vt rugtm st trunctti tmbtltjul
intar-un loc de recicltre, dtct estae posibil.



Ataentie! Intintae de t mutat stu tartnsportat compresorul, elibertti taottat presiunet terului din
butaelie si furtaunuri si scurge tpt condensttat.

5. DATE     TEHNICE  

DK50
2V

DK50 2VS DK50 2V/110
DK50

2V/110S

DK50

2x2V/110

DK50

2x2V/110S

Tensiunea nominala / (*)
frecventa                                    
V / Hz

230 /
50

230 / 60 

3x400/5
0   

230 / 50
230 / 60 

3x400/50 

230 / 50
230 / 60

3x400/50  

230 / 50
230 / 60

3x400/50 

230 / 50
230 / 60

3x400/50 

230 / 50
230 / 60

3x400/50 

Eficienta compresorului  la 
supra-presiune 5 bari Lit.min-1   

140 140 140 140 280 280

Eficienta compresorului cu 

uscator  lt suprt-presiune 5 
btri                                        Lita.min-1

140 140 105 (**) 105 (**) 220(**) 220 (**)

Eficienta compresorului cu KJF 
la supra-presiune 5 bari             
Lit.min-1                      

140 140 140 140 280 280

Mtxim de curenta                                    

                                                 A                          

7.5

8,5

3,6

7,7

8,7

3,8

7,5

8,5

3,6

8

9

4,1

15

17

7,2

15,5

17,5

7,7

Maxima de curent la compresor
cu uscator                                              A

7,8

8,8

3,9

8

9

4,1

7,8

8,8

3,9

8,3

9,3

4,4

15,3

17,3

7,5

15,8

17,8

8

Performanta motorului               
kW

1,1 1,1 1,1 1,1 2x1,1 2x1,1

Capacitatea buteliei  Lit. 25 25 110 110 110 110

Campul de presiune bar 5,0 –
7,0

5,0 – 7,0 5,0 – 7,0 5,0 – 7,0 5,0 – 7,0 5,0 – 7,0

Presiunea maximA de 
functionare a supapei de 
siguranta  bar

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Nivelul de zgomot  LpfA [dB] 71 53 71 52 73 53

Modul de functionare a 
compresorului sau compresor 
cu S KJF

continu
tl

S 1

continutl

S 1

continutl

S 1

continutl

S 1

continutl

S 1

continutl

S 1

Modul de functionare a 
compresorului cu uscator 

intaermi
ttenta

intaermittenta continutl continutl continutl continutl



MONZUN - M1a
S 3-60% S 3-60% S 1 S 1 S 1 S 1

cu uscator  MONZUN – M2     

Ansamblu de condensare KJF-1 KJF-1 KJF-1 / KJF-2 KJF-1 / KJF-2 KJF-2 KJF-2

Dimensiunile compresorului /

compressor cu uscator

w x l x h                                  
mm

460x46
0x690/

460x53
5x690

560x665x860
1090x425x815/

1090x605x815

1200 x 720

x 990

1090x425x815/

1090x605x815

1200 x 720

x 990

Dimensiunile compresorului 
ambalat in cutii de carton 

w x l x h                                 
mm

550x58
0x760

600x680x895
1180x720

x1030

1330x840

x1185

1180x720

x1030

1330x840

x1185

Greutatea compresorului / 

compresor cu uscator      kg
52 /62 88 / 99 70 / 90 145 / 165 98 / 118 173 / 193

Greutatea compresorului / 

compresor cu uscator      

Ambalat in cutii de carton    kg      

57 / 67 94 / 105 91 / 110 227 / 246 120 / 142 239 / 257

Punctul de uscare               -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C

Versiunea   EN 60 601-1 Applitnce of taype B, cltss I

(*)  Cand faceti comanda, va rugam sa specificati versiunea compresorului

(**) Parte din eficienta compresoruluil (CCA-20%) este folosita pentru regenerarea uscătorului

-     Greutatea compresorului cu KJF1 creste cu trei kilograme, cu KJF2 creste cu 4 kg

-      Aerului de iesire din KJF sau uscator de M1and / M2 este filtrat cu ajutorul filtrului 5μm

Conditii climatice pe timpul depozitarii si al transportului: Conditii climatice de operare:

Temperttaurt: -25 ° C lt +55 ° C, 24 h lt +70 ° C Temperttaurt: 5 ° C lt +40 ° C

Umiditattaet relttivt  t terului: 10% lt 90% (ftrt condens) Umiditattaet relttivt t terului: 70%

6. DESCRIEREA PRODUSULUI  

6.1. Variatii de model si utilizarile lor

Compresoarele sunt surse de curatare, fara ulei,  pe baza de aer comprimat folosite pentru aparate dentare.



Modele de compresoare sunt proiectate pentru urmatoarele utilizari:

Compresoarele DK50 2V - sunt proiecatte pentru plasarea independenta, in orice zona.

Compresoarele  DK50 2V / K - sunt proiectate pentru plasarea independenta, in orice zona si dispun de o 
unitate de condensare si filtrare (KJF1).

Compresoarele DK50 2V / M - sunt proiectate pentru plasarea independenta, in orice zonas si dispun de 
uscator de aer M1a.

Compresoarele DK50 2VS - sunt dotate cu cutii izolate fonic, potrivite pentru folosirea în chirurgiea 
stomatologica.

Compresoarele DK50 2VS / K - dispun de cutii izolttae fonic, cu o unitattae de condenstre si fltartre (KJF1).

Compresoarele DK50 2VS / M - dispun de cutii izolttae fonic, precum si uscttaor de ter M1t.

Compresoarele DK50 2V/110 si DK50 2x2V/110 - Aceste compresoare pot fi utilizate in zonele in care 
folosirea lor si zgomotul nu va deranjaza împrejurimile lor imediate. Ele sunt capabile sa furnizeze aer 
comprimat pentru mai multe interventii chirurgicale.

Compresoarele  DK50 2V/110/K si DK50 2x2V/110/K - sunt echipate cu o unitate de condensare si de 
filtrare.

Compresoarele DK50 2V/110/M si DK50 2x2V/110/M - sunt echipate cu un uscator de aer M2.

Compresoarele dentare DK50 2V/110S si DK50 2x2V/110S - sunt ambalate in cutii compacte, izolate fonic
si sunt capabile sa furnizeze aer comprimat pentru mai multe unituri dentare.

Compresoarele DK50 2V/110S/K si DK50 2x2V/110S/K - sunt ambalate in cutii compacte, izolate fonic si 
sunt echipate cu o unitate de condensare si de filtrare.

Compresoarele DK50 2V/110S/M si DK50 2x2V/110S/M - sunt ambalate in cutii compacte, izolate fonic si 
sunt echipate cu un uscator de aer M2.

Cutia S110 - serveste pentru scaderea nivelului de zgomot, caz in care compresorul poate fi depozitat in 
camera de consultatii su au in laborator ca parte din moblierul stomatologic.

DK50 2V   DK50 2VS       DK50 2x2V/110         DK50 2V/110        S110
       DK50 2V/110S
       DK50 2x2V/110S



   KJF1 

 Fara echipament de filtrare suplimentar, aerul comprimat de la un compresor nu este adecvat 
pentru functionarea aparatelor de respiratie sau echipamente similare.

7. FUNCTIONAREA  
Compresor (Fig.1, Fig.2)
Compresorul  (1) trage aer printr-un filtru (8), comprimandu-l  printr-o supapa de retinere  (3) intr-un
rezervor de aer (2).
Aparatul  conectat trage aer comprimat de la rezervorul de aer, pana cand presiunea  scade la un
nivel implicit presetat pe comutatorul de aer de presiune (4) de comutare pe compresor.
Compresorul comprima din nou aer in duza pana cand presiunea maxima este atinsa si compresorul
se opreste.
Dupa ce compresorul este oprit, electrovalva elibereaza presiunea din capul pistonului.
Supapa de siguranta (5) previne ca presiunea din camera de aer sa creasca mai sus de valoarea
maxima permisa.
Supapa de evacuare (7) elibereaza condensul de la duza de aer.
Comprimat, curat, fara urme de ulei, aerul este stocat in butelie, gata de utilizare.

Compresor cu uscator M1a (fig.3)
Compresorul (1) trage  aer printr-un filtru (8) si il trimite la uscator in forma comprimata. Aerul trece
prin racitor (15) si prin uscator (9) deshidratat (16).
Umiditatea  este retinuta intr-un filtru de iesire (17) si supapa de retinere (3),  trimitand aerul curat,
uscat in butelie (2).
Decantorul trebuie golit dupa fiecare oprire a compresorului cu ajutorul comutatorului de presiune
din uscator.
Aerul care scapa cand electrovalva este deschisa (14), este suflat impreuna aerul uscat.
Nivelul  de uscare al aerului care trece, este monitorizat de un senzor de umiditate (23),  care va
deschide supapa de regenerare (24), in cazul inregistrarii de umiditate mai mare si in momentul unei
pauze, acesta regenereaza in mod automat agentul de uscare in camera. Apa captiva din camera va
fi impinsa prin intermediul unui ventil.
Aerul comprimat uscat, curatat fara urme de ulei, este stocat in butelie gata de utilizare.

Compresor cu uscator M2 (Fig.4)

Compresorul (1) tartge ter printar-un fltarul de tdmisie (8) si furnizetzt ter comprimtta cttare rtcitaor
(15).

              Aerul comprimat trece apoi la separatorul de condens (43) prin camera de uscare (9), cu   

           absorbant (16) in cazul in care umezeala este eliminata, si apoi prin filtrul de evacuare (17)    



           si  supapa de retinere (3) in butelie (2).

Decantorul  se  goleste atunci  cand camera  de uscare este evacuata,  intotdeauna dupa  ce
compresorul este oprit de la  comutatorul de  presiune.  Aerul  este  apoi eliberat din camera de
absorbtie prin electrovalva deschis (14) atunci cand este evacuat si aerul comprimat uscat.

Nivelul  de uscare al aerului este monitorizat  de un senzor de umiditate (23),  care va deschide
supapa de regenerare (24), in cazul inregistrării de umiditate mai mare şi in momentul unei pauze a
compresorului aceasta va regenera în mod automat agent de uscare in camera.

Apa captiva din camera va fi impinsa prin intermediul unui ventil. Uscat, curat, aerul comprimat fara
urme de ulei este stocat in butelie gata de utilizare.

Compresor cu uscator M2 (Fig.4)

Compresorul (1) trage aer prin filtrul de admisie (8) si trimite aer comprimat la racitor (15).

Aerul comprimat trece apoi la separatorul de condens (43), prin camera de uscare (9), in de cantor
(16) in cazul in care umezeala este eliminata, si afara prin filtrul de evacuare (17) si supapa de
retinere (3)  in butelie (2).

Decantorul  se  goleste atunci  cand camera  de uscare este evacuata,  intotdeauna dupa  ce
compresorul este oprit de la comutatorul de presiune.

Aerul  este apoi eliberat din camera de absorbtie prin electrovalva deschis (14) atunci cand este
evacuat si aerul comprimat uscat.

Uscarea aerului se produce intr-o camera in timp ce are loc regenerarea in camera cealalta.

Modul  de modifctre  tl  fectrei  ctmere  se  ftce  in cicluri  regulttae si usctret si  procesele de
regenertre sunta tpoi efectauttae in ctmert tltaernttivt.

Uscat, curat, aerul comprimat fara urme de ulei este gata de utilizare suplimentara in butelie.

Compresor cu unitate de condensare si de filtrare KJF1, KJF2 (fig. 5)

Compresorul  (1) tartge ter printar-un fltaru (8), il comprimt intar-o suptpt de retinere (3) in butaelie
(2).

Aerul comprimat de la duza curge printr-un racitor (10), care raceste aerul comprimat.

Umiditatea condensata este prinsa in filtru (11) si separata in mod automat ca si condens (12).

Uscat, curat, aerul comprimat fara urme de ulei este gata de utilizare.

Cutia compresorului (Fig.6, Fig.7)

Cutia este  izolata fonic si permite suficient schimbul de aer rece.  Acesta poate fi plasat într-un
cabinet stomatologic, in conformitate cu prevederile pentru compresor de racire, cand acesta este în
functiune, sau atunci cand temperatura din carcasa se ridica la peste 40 ° C.

Dupa ce carcasa se raceste la aproximativ 32 ° C, trebuie oprit automat. Ust ctrctsei cu deschidere
pe dretptat de pottae f schimbttat cu deschideret lt statngt (t se vedet ctpitaolul 9).

 Asigurati-va ca nimic nu impiedica libera circulatie a aerului sub si in jurul compresorului.
Nu acoperiti niciodata aerul cald care iese prin spatele carcasei.



 Daca asezati compresorul pe  o  podea moale,  cum ar  fi  covorul,  asigurati  spatiu
pentru ventilatie intre baza si podea sau carcasa si podea.

             

 Fig.1 –   Compresor 

Fig.2 –   Compresor

1. Motorul compresorului
2. Butelia
3. Supapa de retinere
4. Comutator de presiune
5. Supapa de siguranta
6. Manometru
7. Supapa de scurgere
8. Filtru de intrare
9. Uscator

10. Conducta de racire
11. Filtru de iesire
12. Condensator de evacuare
13. Valva solenoid
14. Valva solenoid de iesire din uscator
15. Racitor
16. Deshidratant
17. Filtru de iesire
18. Sita
19. Cutie pentru ventilator
20. Opritor
21. Supapa de control
22. Sticla
23. Senzor de umiditate
24. Regenerare supapa
25. Carcasa
26. Incuietoare
27. Armtret
28. Opritaotre peretae
29. Comutattaor
30. Mtnometaru
31. Suporta mtgnetic pentaru sticlt
32. Btltmt
33. Roti
34. Prizt de pe ctrctst
35. Silencer
36. Furtaun PUR ø8 /ø6
37. Insurubtre cu robineta
38. Surub
39. Ctblu de tlimentatre
40. Furtaun mtnometaru
41. Cutie pentaru compresor
42. Coltauri de insurubtre ¼“M-8/6“
43. Septrttaor de tpt
44. Rectifcttaor surub
45. Ust pini
46. Mtner mtnevrtre compresor
47. Incuietaotre S110
48. Surub M5
49. Amortizor
50. Suptpt de scurgere
51. Iesire furtaun de presiune
52. Coltauri de insurubtre 3/8“ MF
53. Mtner S110 
54. Ttnc
55. Suptpt de sigurtntat
56. Suporta mtgnetic pentaru sticlt S110
57. Vessel S110



Fig. 3 -   Compresor cu uscator MONZUN – M1a



Fig. 4 -   Compresor cu uscator MONZUN – M2



Fig.5 -   Compresor cu condensare si fltru KJF

Fig.6 - Carcasa

Fig.7 - Carcasa S110
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INSTALAREA

8. UTILIZARE  



Mtnipultre

Aparatul trebuie instalat si folosit intr-un spatiu uscat, bine aerisit si fara praf, unde temperatura se 
afla intre valorile +5°C - +40°C si umiditatea relativa nu depaseste 70%.
 Altfel, nu se poate garanta functionarea compresorului. 
Compresorul trebuie instalat asa incat sa fie accesibil mereu pentru revizie si operare. Va rugam 
asigurati-va ca eticheta aparatului este la vedere.
Aparatul trebuie sa stea pe o suprafata plata si stabila. A se vedea paragraful 5 (Instructiuni tehince) 
atunci cand se pozitioneaza sau se ridica compresorul.
Compresorul nu poate fi expus intr un mediu deschis (afara). Aparatul nu poate fi utilizat in medii 
umede. Nu folositi compresorul in prezenta substantelor explozive, a prafului sau combustibililor.

Inainte de conectarea compresorului la echipamentul medical, furnizorul trebuie sa confirme ca        
acesta indeplineste toate cerintele de utilizare . Se referă la datele tehnice ale produsului in acest scop.

Atunci cand unitul este construit, clasificarea şi evaluarea de compatibilitate trebuie sa fie facuta de 
catre producător sau furnizorul produsului care urmeaza sa fie utilizat.

Orice alta utilizare decat cea descrisa in acest manual nu este acoperita de garantie, iar 
producatorul nu este responsabil pentru orice daune care ar putea rezulta. Operatorul / Utilizatorul isi asuma 
toate riscurile.

9. INSTALAREA  

 Doar personalul calificat poate instala si porni aparatul, si tehnicienii service de teren. 
Instalarea si instruirea  tuturor utilizatorilor vor fi confirmate prin semnatura de instalare, de pe 
certificatul de instalare.

 Inainte de instalare, asigurati-va, ca compresorul este desfacut de toate ambalajele de 
transport si stabilizatori pentru a evita orice risc de deteriorare a produsului.

 Atentie! In timpul functionarii compresorul este fierbinte. Pot rezulta Arsuri sau incendiI In 
cazul în care contactul se face de catre operator sau de orice material inflamabil.

 Cablul electric pentru conectarea la reteaua electrica si furtunurile de aer nu poat fi 
rupte.Cablul de alimentare nu poate fi expus la tragere, presiune si csldurs excesivs

9.1. Plasarea compresorului



DesptchetatreFig.8

Manipulare

Fig.9 Desptchetatre

Compressor  DK50 2V, DK50 2V/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/M, DK50 2x2V/110, 

DK50 2x2V/110/M  (Fig.8)

Dupa despachetarea de toate materialele de ambalare,  pozitionati  produsul pe podea si
scoateti stabilizatoarele piese X si Y (Detaliu A).

Conectati furtunul de iesire cu piesa la aparat.

Conectati cablul de alimentare intr-o priza.

Asezati furtunul de evacuare intr-un recipient pregatit în avans.

Compresor in carcasa de DK50 2VS (Fig.6, Fig.8)

Dupa indepartarea ambalajelor, asezati produsul pe podea si scoateti stabilizatoarele piese X si Y (Detaliu
A). Puneti opritoarele de perete (28) - 2 buc pe carcasa compresorului in partea de sus din spate a carcasei
pe locul necesar.

Opritoarele ofera o distanta suficienta de perete, pentru o aerisire profunda.

Pentru instalarea compresorului in incapere,  trebuie sa  deschideti usa folosind cheia atasata si  scoateti
siguranta de legătură (27), in partea de jos din fata  carcasei. Daca este necesar, usa poate fi dezasamblata



cu ajutorul balamalei (32). Conectati compresorul prin traseul pregatit dinainte in podea , în conformitate cu
planul de instalare sau prin gaurile din partea din spate a carcasei (Fig.10).

Scoateti furtunul de presiune printr-o gaura din carcasa, si conectati-l la aparat intr-un mod adecvat.

Apucati compresorul de maner si  puneti-l in carcasa (33).

Fixati furtunul (40) de manometru (30), intr-o cupla  rapida la un compresor,  si refaceti conexiunea (27) si
conectati furtunul de presiune la un compresor.

Introduceti cablul de alimentare electrica a compresorului intr-o priza (34) de pe  carcasa. Prin rotirea usoară
a suruburilor(44) stabilit pozitia corecta a usii. La inchiderea usii PIN-ii (45) de pe usa trebuie fixati usor in
cadrul carcasei. Inchideti usa si blocati (26). Conectati stecherul in priza. 

Nu este permis sa lasati cheia in incuietoare! Este pentru siguranta celor neinstruiti! 

Compresorul in carcasa de DK50 2VS / M (Fig.6, Fig.8)

Dupa indepartarea ambalajelor, asezati produsul pe podea si scoateti stabilizatoarele piese X si Y (Detaliu
A). Asezati compresorul in carcasa in mod similar ca si în paragraful anterior.

Inainte de a introduce compresorul in incapere, treceti furtunul pentru condensat prin gaura corespunzatoare
si introduceti-l  intr-o sticla (22).

Suportaul mtgnetic (31) cu un vts (22), pentaru tntarentret condensului de lt uscttaor pottae f montatta pe orice
ptrtae vertictlt t ctrctsei, stu lt ust din fttat.

Cand fixati suportul vasului, este necesar sa se ia in considerare un spatiu de cel puţin 11 cm intre carcasa
si mobilier. Distanta mai mica decat cea specificata, poate provoca probleme de manipulare a vasului.

Compresor in caseta de 2V/110S DK50, DK50 2x2V/110S (Fig.7, Fig.9)

Dupa indepartarea ambalajelor, asezati produsul pe podea si scoateti stabilizatoarele piese X si Y (Detaliu
A). Puneti opritoarele de perete (28) - 2 buc pe carcasa compresorului in partea de sus din spate a carcasei
pe locul necesar. Opritoarele ofera o distanta suficienta de perete, pentru o aerisire profunda.

Demontati usa, fixata prin 4 suruburi M5 (48) situate in marginile ascutite ale usii si deconectati de la sarma
de legare la pamant.

Daca este necesar, panoul de sus al carcasei poate fi deschis (47), prin rotatie moderata a surubelnitei in
conformitate cu pictogramele, si  ridicat cu un maner (53). Pistoanele (49) il vor tine intr-o pozitie deschisa.
Introduceti compresorul in carcasa, astfel  ca aerul comprimat a fost orientat catre utilizatori si, astfel  ca o
diferenta de minim 50 mm a fost intre motorul electric si spuma de plastic de pe panoul din spate al carcasei.
Orientati furtunul de iesire al presiuni la partea din spate a compresorului. Conectati cablul de alimentare al
compresorului (39) in priza (34) de pe panoul electric al carcasei.

Plasati mufa filetata (37)  la conducta de la reteaua de apa Ø8 / Ø6 (36). Acoperiti gaura de pe partea opusa
a carcasei, cu  un dop cu Ø15.5.  (Decizia  partii de introducere in conducta de retea cu apa depinde de
client). Celalalt capat al furtunului (36) se infileteaza direct (38) in rezervorul de aer. Plasati un furtun (40)
care duce de la manometru la camera de aer (42). Conectati cablul de alimentare care duce de la carcasa la
priza. Introduceti conectorul de sarma de legare la pamant pe usa si insurubati-l pe carcasa.

Acoperi gaurile dupa ce ati  insurubat folosind capacele albe Ø11.  Inchideti panoul de sus a carcasei si
blocati incuietoarea.

Compresor in carcasa de 2V/110S/M DK50, DK50 2x2V/110S/M (Fig.7, Fig.9)



Dupa indepartarea ambalajelor, asezati produsul pe podea si scoateti stabilizatoarele piese X si Y (Detaliu
A). Puneti opritoarele de perete (28) - 2 buc pe carcasa compresorului in partea de sus din spate a carcasei
pe locul necesar.  Opritoarele ofera o distanta suficienta de perete, pentru o aerisire profunda.  Demontati
usa, fixata prin 4 suruburi M5 (48) situate in marginile ascutite ale usii si deconectati de la sarma de legare la
pamant.  Daca  este  necesar,  panoul de  sus al  carcasei poate fi  deschis (47),  prin  rotatie  moderata a
surubelnitei in conformitate cu pictogramele, si  ridicat cu un maner (53). Pistoanele  (49) il vor tine intr-o
pozitie deschisa. Inainte de a introduce compresorul in incapere, treceti furtunul pentru condensat prin gaura
corespunzatoare si introduceti-l  intr-o sticla (57). Suportul magnetic (56) cu un vas (57), pentru antrenarea
condensului de la uscator poate fi montat pe orice parte verticala a carcasei, sau la usa din fata. Cand fixati
suportul vasului, este necesar sa se ia in considerare un spatiu de cel puţin 16  cm intre carcasa si mobilier.
Distanta  mai  mica decat cea specificata, poate  provoca probleme de  manipulare a vasului.  Introduceti
compresorul in carcasa, astfel ca  aerul comprimat sa fie orientată catre utilizator si ventilatorul uscatorului a
fost introdus in tunelul de aerisire din carcasa. Orientati furtun de presiune de iesire la partea din spate a
compresorului.  Conectati cablul de alimentare al compresorului (39) la priza (34) de pe panoul electric al
carcasei. Ascundeti gaurile de la parţile laterale ale carcasei folosind o priza cu Ø15.5. Plasati un furtun (40)
care duce de la manometru la camera de aer (42). Conectati cablul de alimentare care duce de la carcasa la
priza.  Conectati cablul de alimentare care duce de la carcasa la priza.  Introduceti conectorul de sarma de
legare la pamant pe usa si insurubati-l pe carcasa. Acoperi gaurile dupa ce ati insurubat folosind capacele
albe Ø11. Inchideti panoul de sus a carcasei si blocati incuietoarea.

Compresoarele DK50 2V/110/M, DK50 2x2V/110/M, DK50 2V/110, DK50 2x2V/110 care nu a fost livrate
impreuna cu carcasa S110 (Fig.7, Fig.9)

Inainte de introducerea compresorului in carcasa, este necesar sa se faca urmatoarele lucrari la compresor:

• Scoateti robinetul pentru a drena condensul (15) de la camera de aer, si inlocuiti-l cu conexiunea dreapta
Ø8 - ¼ "(12) - Pentru versiunea de compresor, fara uscator.

• Mutati cupla (16) de pe furtunul de ieşire al presiunii (legat in comun) şi puneti-l în mufa cotita (17) 3/8 "M /
F. Apoi fixati unitul in locul stabilit, astfel ca surplusul de aer a fost directionat in jos.

• Scoateti mufa si înlocuiti-o cu mufa cotita (13) ¼ M-8/6.

Asezati compresorul in carcasa in mod similar ca si in alineatele precedente pentru compresor într-o carcasa
2V/110S/M DK50, DK50 2x2V/110S/M sau compresorul intr-o carcasa 2V/110S DK50, DK50 2x2V/110S.

 In timp ce inchideti placa de sus, este necesar sa se mareasca atentia- exista riscul de a va
prinde degetele de la mana.

Dupa ce ati inchis capacul asigurati elementele de siguranta!



1 – Schita carcasei

2 - Prezentarea de baza

3 - Partea din fata a carcasei – usa

4 - Presiune aerului G3 / 8 "

5 - Tensiunea de alimentare

  230V/50(60)Hz    3Gx1.5x1000

   400V/50(60)Hz    5Gx1.0x3000

- toate dimensiunile sunt in milimetri

- distanta fata de perete min. 100mm

Fig.10

9.2. Evacuarea aerului comprimat

(FIG.11)   

Introduceti furtunul de presiune de la iesirea compresorului catre unit.

Fig.11   

 

9.3. Conexiunea electrica

Conectati cablul electric in priza.  Aparatul  este  echipat  cu un stecher cu impamantare.  Asigurati-va ca

aceasta conexiune este in conformitate cu codurile electrice locale.  Tensiunet  de tlimentatre si frecventat
tarebuie st respectae dttaele indicttae pe etichetat tptrttaului.

(Fig.12)

• Pastrati distanta de la priza, pentru a fi usor accesibila, pentru a ne asigura ca, in caz de urgenta, aparatul 
poate fi deconectat de la retea in conditii de siguranta.



Fig.12

• Conectarea la caseta de distributie a energiei electrice trebuie sa fie de max.16 A.

• Conectarea prin impamantare pin   6mm (1),  cu alte aparate trebuie sa fie in conformitate cu codurile
electrice locale.

• Priza mama (2), care nu este inclusa in setul standard, este un accesoriu optional.

 Cablu electric nu are voie sa intre in contact cu partile fierbinti ale unui compresor. Izolatia ar
putea fi deteriorata!

Daca orice cablul electric sau furtunul de aer este deteriorat trebuie inlocuit imediat.

9.4. Riscul in deschiderea usii

• Demontati usa, surubul de rectificare (3) si holderul (2) din balamaua D (4).

• Montati holderul cu balamaua D pe partea stanga a carcasei.

• Rotiti usa cu 180 °.

• Introduceti un distantier (5) intre balamaua H (1) si partea de jos a usii.

• Montati usa.

• Demontaţi incuietoarea (6) de pe usa, rotind-o cu 180 °.

• Demontati dispozitivul de blocare (7), rotindu-l cu 180 º.

• Montati incuietoarea la usa.



B

10. SCHEMA ELECTRICA  

M1 Motaorul compresorului

EV1 Ventilttaorul compresorului

EV3* Ventilttaorul uscttaorului

EV4 Ventilttaorului ctrctsei

FA1 Intarerupttaor
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S110

11. PRIMA     FUNCTIONARE/UTILIZARE  

(Fig.13)

• Asigurati-va ca toti stabilizatorii folositi in timpul transportului au fost eliminati

• Verificati ca toate conexiunile de aer sub presiune, sunt asigurate.

• Conectati la reteaua de alimentare.

• Porniti compresorul la comutatorul de presiune (2) prin rotirea comutatorului (3) in poztia "I".

• Pentru compresorul  in carcasa rotiti comutatorul (29) (Fig.6, Fig.7) in partea din fata a carcasei izolate 
fonic la poziţia "I" - lumina verde indica faptul ca aparatul este pornit.

Compresorul - la prima functionare rezervorul de aer este presurizat pana cand se ajunge la un nivel 
prestabilit, atunci compresorul se opreste automat. Dupa cum aerul este folosit, compresorul functioneaza in 
mod automat, pornit sau oprit, de catre comutatorul de presiune.

Compresor cu uscator - in plus, absorbantul uscator sinlatura umiditatea de la anteriorul aer compresat in 
timpul functionarii dispozitivului si il sufla afara prin iesirea condensatului din usator, care se aude ca un 
fasait, atunci când compresorul se opreste, sau in timpul functionarii cand se comuta pe uscator (pentru M2).

Compresorul cu condensare si unitate de filtrare – modelul de filtre KDF umidifica aerul si elibereaza in 
mod automat condensul, prin supapa de evacuare a filtrului.

Compresorul nu este echipat cu o sursa de alimentare de urgenta.

FUNCTIONAREA

In caz de urgenta, deconectati compresorul de la reteaua de alimentare (scoateti stecherul din priza).

Compresorul are suprafete fierbinti.

          Arsuri sau incendii poat rezulta in cazul in care se realizeaza un contact.



 
 In timpul functionarii prelungite a compresorului, temperatura in carcasa poate creste la peste 40 ° C. 

In acest caz, ventilatorul de racire comuta automat. Dupa racirea spatiului sub 32 ° C, ventilatorul se opreste.

 Sistemul automat de pornire: atunci cand presiunea din butelie scade la limita inferioara, 

compresorul porneste automat. Compresorul se oprestae tutaomtta dupt ttingeret nivelului de presiune lt 
limitat superiotrt.

Compresorul cu uscator M1a

O functionare corecta a uscatorului depinde de functionarea compresorului .

Vasul sub presiune nu trebuie sa fie colmatat, deoarece presiunea aerului care intra in camera este deja 
uscat.

• Pentru o functionare corecta a unui uscator, este necesar sa:

• Respectati functionarea compresorului in mod intermitent pana la 60%.  Cu toate acestea, timpul de 
functionare continua a compresorul nu ar trebui sa fie mai mare de 10 minute.

• Este interzisa modificarea presiuni de lucru de la comutatorul de presiune stabilit de catre producator.

Functionarea compresorului la presiunea de lucru mai mica decat presiunea de comutare, demonstreaza 
suprasarcina (consum mare de aer), scurgeri din distributiile pneumatice, insuficienta de agregate sau 
uscare.

• Lasati compresorul conectat la reteaua electrică (nu opriti comutatorul de presiune si nu deconectati cablul 
de alimentare) - in cazul in care senzorul de umiditate a  aerului evalueaza ca "insuficient de uscat", acesta 
va regenera rezerva de uscare de aportul de aer din camera de aer in care presiunea scade si se poate 
ajunge la pornirea compresorului de mai multe ori. Dupa ce uscatorul este regenerat, functionarea 
compresorului va fi oprita in mod automat.

• In cazul in carede regenerarea dureaza mai mult de 1 ora si nu exists consum de aer, va fi necesar sa se 
verifice daca:

- Are loc regenerarea,

- Aerul care iese din electrovalvă prin uscator este condensat.

- Nu exista nici o defectiune a compresorului sau uscatorului.

Compresor cu uscator M2

• Este interzisa modificarea presiuni de lucru de la comutatorul de presiune stabilit de catre producator.

Functionarea compresorului la presiunea de lucru mai mica decat presiunea de comutare, demonstreaza 
suprasarcina (consum mare de aer), scurgeri din distributiile pneumatice, insuficienta de agregate sau 
uscare. Inainte de conectarea uscatorului la camera de aer, care a fost folosit cu compresor fara uscator, 
este necesar sa curatati suprafata interioară a camerei de aer si sa eliminati lichidul condensat. 
Interconectati partea electrica din uscator in functie de schema de conexiuni, in acord cu reglementarile 
valabile regionale.
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12. PORNIREA COMPRESORULUI

       (Fig.13)

Porniti compresorul de la comutatorul de presiune (2) rotind 

butonul (3) in pozitia "I" (pentaru compresor in ctrctst de 
comutatre (29) Fig.6, Fig.7), pe ptrtaet din fttat t ctrctsei 
compresorului), Compresorul tarimitae presiune in butaelie. 
Dupt ce terul comprimtta sctde sub un tnumita nivel, 
compresorul vt porni pentaru t umple din nou rezervorul.      
Fig. 13

Pe masura ce aerul comprimat etse utilizat, presiunea in 
duza scade catre nivelul prestabilit, compresorul porneste si 
duza se umple cu aer cimprimat.

Dupa atingerea presiunii, compresorul se opreste in mod 
automat si ciclul se repeta. Verificati valoarea de comutare-
on si comutare-off a presiunii pe manometru. Valorile pot 
avea o toleranta de 10%. Presiunea aerului in butelie nu 
trebuie sa depaseasca presiunea maximă permisa.

 
 Nu umblati la comutatorul de presiune (2). Ajustarile nu sunt permise. Comutator de presiune 

(2) a fost setat de catre producator, si setarea de pornire sau de oprire de presiune poate fi efectuata 
numai de catre un expert calificat, instruit de catre producator.

Dupa punerea     infunctiune   a   compresorului cu     uscator M1a   (dupa instalare sau mai multe zile de pauza), 
regenerarea uscatorului poate fi pornita. Compresorul este pus în funcţiune în mod automat fără a scadea 
presiunea aerului din aparat.  Crescand astfel presiunea jetului de aer pana la limita, aparatul se opreşte. 
Apoi are loc procesul de uscare (trecerea aerului prin tub catre zona de uscare). Presiunea jetului de aer 
scade pana la presiunea de inchidere, compresorul porneste si creste presiunea in jetul de aer si se opreste.
Procesul de pornire si oprire a compresorului se repeta in acest mod, pana cand uscatorul nu este suficient 
de regenerat. Acest nivel este controlat in uscator prin intermediul monitorului de umiditate - hygrostat.

Procesul de regenerare poate dura cateva minute (5 - 15 min) - pentru un uscator nou sau regenerat 
anterior, in timpul operatiunii precedente, sau de mai multe zeci de minute (30 - 120 min) - pentru uscatorul 
care a fost anterior in functia  "supraincarcare" cu vapori de apa (de exemplu, ca urmare a regimului de 
activitatea in afara compresorului, in masura permisa, in timpul de lucru in mediu cu umiditate relativ mare, 
etc).

N o t a !



Used jet : 
DK50 2V-  0,7 mm
                         

Valorile mentionate pentru regenerare, sunt valabile pentru cazul in care activitatea compresorului se 
desfasoara cu valva inchisa, ceea ce inseamna ca presiunea aerului nu este redusa in aparat. In cazul in 
care presiunea aerului este redusa, timpul mentionat este prelungit.

In cazul in care compresorul nu termina regenerarea 
automata a uscatorului in 120 min, va fi necesar sa se 
apeleze la furnizoru sau la service.

Tabelul 1 prevede timpul ciclului de regenerare a 
compresorului cu uscator M1a (cu conditia ca aerul sa nu fie 
luat de la compresorul la un aparat).

(Ttbelul 1)

Compresor
Dimensiune

t jetaului

Presiunet de
inchidere- cuta-of

pressure

Timpul de tctivitattae
tl Compresorului

Timpul ptuzt tl
compresorului

- regenertret uscttaorului

DK50 2V/M1t, 

DK50 2V S/M1t
Ø 0,7 mm 5 – 7 btr tproximttiv 30 – 40 s tproximttiv  90 – 110 s

In caz de abatere de la activitate descrisa, va rugam sa verificati:

Conectarea electrovalvei - fluxul de aer atunci cand directia de regenerare este orientata pe sageata de pe 
corpul vanei, care marchează, de asemenea, corect.

Posibila scurgere     prin     compresor   - aproape de supapa de evacuare, porniti compresorul si lasati-l în 
functiune pana cand se opreste presiunea. Opriti intrerupatorul si ceasul de presiune de pe manometru ceea
ce inseamna presiunea in jet de aer. Scaderea tensiunii nu poate fi mai mare de 0,2 bar in 2 ore.

Utilizarea corecta a jetului - un jet este montat intre electrovalva si deschidere (a se vedea tabelul 1).

Atunci cand asamblati este important sa se mentina orientarea jetului - vizeati suprafata cu un con filetat de 
la robinet.



Marimea     duzei de     regenerare     pentru     uscator     M2  

(Ttbelul 2)

Compresor
Mtrimet

jetaului

Presiunet de
inchidere - cuta-of

pressure
Ctntitattaet de ter usctta Ctntitattaet de ter regenertta

DK50 2V/110/M2  Ø 0,7 mm 5 – 7 btr 140 l/min. 25 l/min.

DK50 2x2V/110/M2 Ø 1 mm 5 – 7 btr 280 l/min. 50 l/min.

INTRETINEREA

13. Programul de intretinere  

Intreţinere care trebuie efectuata Capitol Intervalul de timp Efectuata de catre

•  Eliberetret de condens

    Compresor ftrt uscttaor de ter

   Lt umiditattae ridicttat

    Compresor cu uscttaor de ter

    Compresotre cu unitattae de condenstre:

          - de lt fltaru

          - de lt vtsul de presiune

14.1

  1 x stptatmtnt

  1 x zi

 1 x stptatmtnt, verifctti functiontret

  

 1 x stptatmtnt, verifctti functiontret

  1 x stptatmtnt

persontlulu de 
explottatre

persontlulu de 
explottatre

persontlulu de 
explottatre

persontlulu de 
explottatre

persontlulu de 
explottatre

•  Verifctţi suptpt de sigurtntat 14.2   1 x tn taehnicitn ctlifctta

•  Inlocuiret fltarului de intartre si
    prefltaru

14.3
  1 x  2 tni or dupt 5000 ore taehnicitn ctlifctta

•  Înlocuiret fltarului în uscătaor 14.4   1 x tn taehnicitn ctlifctta

•  Înlocuiret fltarului
    în unitattaet de condenstre

14.5
  1 x tn taehnicitn ctlifctta

• Inlocuiret btlizt in septrttaorul de tpt 14.6   1 x tn taehnicitn ctlifctta

•  Verifctti etatnseitattaet imbintrilor

Extmintre de tnstmblu t dispozitivului

Documentattit
service

  1 x tn taehnicitn ctlifctta

Obr.8
1



Fig.14

  Fig.15 DK50 2V

             DK50 2V

1

14. INTRETINEREA

 
 Lucrarile de reparatie dincolo de intretinere normala pot fi efectuate numai de catre 

personalul calificat sau reprezentantul producatorului. Folositi doar piese de schimb si 
accesorii aprobate de producator.

Inainte de orice lucrare de intretinere sau reparatii, opriti compresorul si deconectati-l 
de la reteaua de alimentare (scoateti stecherul din priza).

 
 Pentru o eficienta ridicata a uscarii, este necesar sa se mentina intregul aparat, si mai 

ales ventilatorul curat - curatati in mod regulat suprafata de ventilator si aripioarele de racire 
din cooler.
Pentru a garanta ca COMPRESORUL functioneaza corect, efectuati urmatoarele activitati de 
intretinere la intervale regulate (capitolul 13)

14.1. Condensarea supapei de evacuare 
Compresor (Fig.14, Fig.15)
In timpul utilizarii regulate, eliberati de condensul de la
 rezervorul de presiune.
Opriti compresorul de la sursa de alimentare.
Reduceti presiunea aerului in aparat pana la max. 1 bar, 

prin eliberarea aerului prin intermediul unui dispozitiv conectat.
Asezati furtunul cu supapa de evacuare intr-un recipient 
pregatit in avans (pentru compresoarele DK50 2V/110 si DK50 2x2V/110 orientati vasul spre supapa
de evacuare, pentru compresoarele DK50 2V puneti vasul sub supapa) si deschideti supapa de 
evacuare (1). Asteptati pana cand condensului este complet drenat din rezervorul de presiune. 
Inchideti robinetul de golire (1).

 Compresoare cu unitate de condensare si de filtrare (Fig.18)

In  timpul  utilizarii regulate,  condensarea este  automat eliberata prin
supapa de presa al filtrului unitatii de condensare.

Pentru  a verifica daca  evacuarea automata  functioneaza corect,  se
deschide robinetul (4) din vasul descurgere (2) prin rotirea spre stanga.

Eliberati o cantitate mica de condens de la vas.  InchideTi robinetul (4)
prin rotirea la dreapta.

Compresoare cu uscator de aer

In cazul unei operatiuni de condens regulat, condensul este eliminat prin
uscator  si  este stocat intr-o  sticla.  Scoateti suportul,  suflati,  si varsati
condensul. 

Pentru versiunile de compresor carcasa, este  necesar să se
deschida pentru urmatoarele verificări.  Pentru DK50 2VS - deblocti
incuietoarea de pe usa si deschideti carcasa (Fig.6) Pentru 2V/110S
DK50, DK50 2x2V/110S deschideti încuietorile de pe panoul de sus
al carcasei si ridicati (Fig.7).



Fig.16

14.2. VERIFICAREA SUPAPEI DE SIGURANTA

(Fig.13)

Atunci cand compresorul este FOLOSIT pentru prima data, asigurati-va ca supapa de siguranta 
functioneaza in mod corespunzator.

Rotiti surubul (4) din supapa de siguranta (1) cu mai multe rotatii spre stanga pana cand elibereaza 
aer.

Lasati supapa de siguranta sa sufle cateva minute.

Rotiti surubul (4) la dreapta, inchideti valva.

 Supapa de siguranta nu trebuie utilizata niciodata pentru depresurizarea buteliei. 
Aceasta ar putea deteriora supapa de siguranta. Robinetul este setat la presiunea maxima 
permisa de producător. Ajustările nu sunt permise.

        Atentie!  Aerul  comprimat poate fi periculos.  Purtati
ochelari de protectie atunci cand sufla aer afara.

14.3. Inlocuirea filtrului de intrare si prefiltru

(Fig.16)

La capatul carsarsei compresorului se gaseste un filtru 

(1) si un prefiltru (3).

Inlocuirea     filtrului de     intrare  :  

• Trtgeti cu mtnt dopul de ctuciuc (2).
• Indeptrtatti fltarul utiliztta si murdtr.

 Puneti fltarul nou si opritaorul de ctuciuc.

Inlocuiret     prefltarului  :  
• Trtgeti cu mtnt prefltarul.
• InlocuiTi prefltaruL vechi cu unul nou.

14.4. Inlocuirea filtrului de iesire in uscatorul de aer

 Inainte  de  a  incepe,  reduceti  presiunea  aerului in
rezervor  la  zero si  deconectati aparatul de  la sursa  de
alimentare.

(Fig.17)

In cazul unei folosiri regulate a unui uscator, este necesar sa se
inlocuiască filtrul in partea  de  sus sau după reparare de
disfunctie care le-ar putea polua.
• Scoateti mufa usatorului (1) prin desurubarea la stanga de la
capul uscatorului (4).
• Inlocuiti filtrul cu unul nou (2) si curatati sita (3).

Fig.17



Fig.18
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             • Montati mufa uscator pe capul uscatorului (4) si insurubati-o la
dreapta.

14.5. Inlocuirea filtrului in unitatea de condensare si de filtrare

 Inainte  de a incepe,  depresurizati rezervorul  de aer la zero si
deconectati aparatul de  la sursa  de  alimentare.
(Fig.18)

• Indepartati siguranta   (1) din vasul filtrului prin impingere in jos,  rotiţi
usor capacul filtrului (2) la stanga.

• Desurubati filtrul (3) prin rotatie la stanga.

• Inlocutiti filtrul si fixati-l pe cel nou prin rotirea holderului la spartea din
spate dreapta pe corpul filtrului.

• Inlocuiti capacul filtrului si asigurati-l prin rotirea la dreapta pana cand
se blocheaza pinul de siguranta.

14.6. Inlocuirea plutitorului in separatorul de apa

(Fig.19)

In  timpul operatiunilor  obisnuite de uscare este necesar sa schimbati
plutitorul in separatorul de apa.

A) Punerea sub presiune.
B) Demontati recipientul separatorului.
C) Trageti separatorul de condensare.
D) Plasati piulita plutitorului in partea de jos a recipientului.
E)  Scoateti plutitorul uzat de la separator si inlocuiti-l cu unul nou.
F) Fixati plutitorul cu piulita, in partea de jos a recipientului.

G) Asezati separatorul condensator inapoi asa cum se vede in imagine.
H)  Introduceti containerul separatorului in spate si insurubati-l.
I) Recipientul este securizat.



15. DEPOZITAREA  
In cazul In care compresorul nu va fi folosit pentru o perioada de
timp indelungata, goliti condensul de la rezervorul de aer.
Apoi porniti compresorul timp de 10 minute, tinand supapa de
evacuare deschisa (1) (Fig.14, Fig.15).
Opriti compresorul de la comutatorul (3) de presiune (2) (Fig.13),
se  inchide  supapa  de  evacuare si deconectati aparatul de  la
sursa de alimentare.

16. DEPOZITAREA APARATULUI

• Deconectatti tptrttaul de lt surst de tlimentatre.
• Ltstti presiunet terului in rezervor prin deschideret suptpei
de evtcutre (1) (Fig.14, Fig.15).
• Elementaele componentae tle produsului sunta non-taoxice.
• Depozitatti tptrttaulu dupt normele de mediu.

16. REPARATII     SERVICE  

Reparatiile in timpul si dupa garantie trebuie sa fie efectuatae de
catre producator,  reprezentantul sau autorizat,  sau de personal
de serviciu aprobate de catre furnizor.
Producatorul  isi  rezerva  dreptul  de a face modificari  la aparat
fara preaviz. Orice modificari efectuate nu vor afecta proprietatile
functionale ale aparatului.

18.   REZOLVAREA PROBLEMELOR  

 Atentie! Inainte de a incepe, depresurizati rezervorul de aer la
zero si  deconectati aparatul de  la sursa  de  alimentare.
Dupa remedierea defectiunii si instalarea inversa a uscatorului, este
necesar  sa  se efectueze  regenerare uscatorului cel  mai  bun,
compresorul continua sa  functineze  la  presiunea de 0.6-0.7 MPa
timp de cel putin 1 ora si apoi verificati uscatorul.

Deptntret pottae f efectauttat numti de cttare persontl ctlifctta.

DEFECTIUNE CAUZE POSIBILE REMEDIEREA



Compresorul nu pornestae Nu estae taensiune in comutattaorul de presiune Verifctti de taensiune in prizt

Verifctti sigurtntat – inlocuiti-o

Desurubtti taermintlul – startngeti-l

Verifctti ctblul  de  tlimentatre – inlocuiti-l pe  cel
defecta

Deconectattat  bobint  motaorului,  detaeriotre
protaective taermict

Condensttaor defecta

Blocret  pistaonului  stu  t  tltaei  ptrti rotattive
Comutattaor de presiune nu  comutat 

Inlocuiti motaorul 

Inlocuiti condensttaorul

Repltce dtmtged ptrtas

Verifctti functit de comutattaor de presiune

Compresorul se pornestae des Scurgere de  ter in  sistaemul de  distaributie
pneumttic

Scurgere lt suptpt d eretinere

Volumul mti mtre de lichid condenstta in vtsul
de presiune

Verifctti sistaemul de distaributie pneumttic – sigiliu
liber

Curttatti suptpele, inlocuiti sigiliile, inlocuiti vtlvt 

Drentti condensul 

Functiontre prelungitat t 
compresorului

Scurgere de  ter in  sistaemul de  distaributie
pneumttic

Uztret inelului de lt pistaon

 Contatmintta Filtarulu de intartre si prefltaru

Filtaru murdtr in uscttaor

Electarovtlvt defectat

Verifctti sistaemul de distaributie pneumttic – sigiliu
liber

Inlocuiti inelul pistaonului defecta

Inlocuiti fltarele contatminttae cu cele noi

Schimbtti fltarul de evtcutre si verifctti tbsorbtit

Reptrtti stu schimbtti  suptpt

Compresorul estae zgomotaos 
(bttae, zgomotae metatlice)

Loctsul pistaonului defecta,  tijt pistaonului, loctsul
motaorului 

In  ctz  de  pieredre  stu  rupere  t
trcului/pistaon/suptpt

Inlocuiti rulmentaul detaeriortta

Inlocuiti suptpt defectat  

Uscttaorul nu  usuct (condens 
in butaelie)

In ctz de nefunctiontre t uscttaorului Schimbtti fltarele stu uscttaorul

Presiunet sctzutat Reduceti evtcutret  terului,  verifctti surst  de
efcientat,   

verifctti posibilele scurgeri in distaributie

Inopertret electarovtlvei Reptrtti stu schimbtti vtlvt

Duzt infundttat Curttatti stu  inlocuiti duztfolositi mtrimet
corespunzttaotre t duzei (t se vedet Intaretineret)

Inopertret ventilttaorului din rtcitaor inlocuiti ventilttaor   Verifctti surst  de energie
electarict



Scurgeri d e lichid tlb prin electarovtlvt Demontatti ctmert, inlocuiti substatntat de usctre, 
ptrtae tde jos  tfltarului si  inspectatti etatnseitattaet, 
tplictti tpt cu stpun pe inelele - O

Uscttaorul estae zgomotaos stu 
scottae zgomotae enervtntae

Defectiunet vtlvei solenoid Inlocuiti vtlvt

substatntat de usctre detaeriorttat in vtsul de 
condenstre

Inlocuiti substatntat stu vtsul

Furtaun de presiune detaeriortta Inlocuiti furtaunul d epresiune




