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IT- Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità, che il compressore 
d'aria qui di seguito descritto è conforme alle prescrizioni di sicurezza 
delle direttive: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/105/CE, 
EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4.

SI - Na lastno odgovornost izjavlja, da je spodaj opisani zračni 
kompresor v skladu z varnostnimi predpisi, ki veljajo za stroje
2006/42/EU, 2006/95/EU, 2004/108/EU , 2009/105/EU, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4.

GB - Declares under its sole responsibility that the air compressor 
described below complies with the safety requirements of directives:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4

HU Kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy a lent megnevezett 
légsűrítő megfelel a 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 
2009/105/EK, EN 1012-1, EN 60204-1 és EN 61000-6-3/4 irányelvek 
rendelkezéseinek

FR - Déclare sous son entière responsabilité que le compresseur d’air décrit ci-
après est conforme aux prescriptions de sécurité des directives : 2006/42/CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/105/CEE, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-
3/4..

CZ - prohlašuje s plnou odpovědností, že uvedený vzduchový kompresor vyhovuje 
bezpečnostním požadavkům směrnic : 2006/42/ES, 2006/95/ЕS, 2004/108/ЕS ,
2009/105/ES, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4.

DE - erklärt unter ihrer alleinigen Verantwortung, daß der in Folge beschriebene 
Luftkompressor  den Sicherheitsvorschriften der Richtlinien: 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG, 2009/105/EG, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-
3/4..

SK - Zodpovedne vyhlásuje, že uvedený vzduchový kompresor 
zodpovedá bezpečnostným požiadavkám smerníc: 2006/42/ES, 2006/95/ES, 
2004/108/ES, 2009/105/ES, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4.

ES - Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el compresor de aire descrito 
a continuación  responde a las prescripciones de seguridad de las directivas :
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/105/CEE,EN 1012-1, EN 60204-1, 
EN 61000-6-3/4

RU - Заявляет под свою полную ответственность, что нижеописанный 
воздушный компрессор соответствует требованиям безопасности согласно 
директивам 2006/42/EC, 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, 2009/105/EC, EN 1012-1,EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4

PT - Declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o compressor 
de ar descrito a seguir está em conformidade com as prescrições de 
segurança das directivas: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE,
2009/105/CEE, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

NO - Erklærer under eget ansvar at luftkompressoren her beskrevet  er i 

overensstemmelse med sikkerhetsforskriftene i direktivene: 2006/42/EC,
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4..

NL - Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven 
luchtcompressor  in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften van de  
richtlijnen: 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2009/105/EG(ex 
87/404/EEG), EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

TR - Tek sorumluluk kendisinde olmak üzere, aşağıda anlatılan hava 
kompresörünün şu direktifl erin güvenlik gereklerine uygun olduğunu 
beyan eder/ederiz: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

DK - Forsikrer på eget ansvar, at luftkompressoren, der beskrives 
nedenfor, er i 
overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i direktiverne:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4..

RO - Declara pe propria raspundere ca,compresorul de aer denumit in 
continuare,este in conformitate cu cerintele de securitate cuprinse in 
directivele: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE , 2009/105/CE, EN 
1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

SE - Försäkrar under eget ansvar att den luftkompressor som beskrivs följande är 
i överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna i EU-direktiv: 2006/42/EG,
2000/14/EG, 2006/95/EG, 2009/105/EG, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-
3/4..

BG - Декларира на собствена отговор ност, че въздушният
компресор описан по-долу е в съответствие с изискванията на
директивата за безопасност: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

FI - vakuuttaa, että seuraavassa esitelty ilmakompressori vastaa alla 
lueteltujen direktiivien  turvallisuusvaatimuksia: 2006/42/EC,
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 
61000-6-3/4..

RS - Izjavljuje pod punom odgovornošću da je dole opisan kompresor 
vazduha u skladu sa sigurnosnim zahtevima sledećih Direktiva: 
2006/42/EZ, 2006/95/EZ, 2004/108/EZ, 2009/105/EZ, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4

GR - Δηλώνει με αποκλειστική δική της ευθύνη, ότι ο συμπιεστής αέρος που
περιγράφεται παρακάτω ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφαλείας των
οδηγιών:2006/42/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2009/105/EK, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4.

LT - Su visa atsakomybe pareiškia, kad žemiau aprašytas oro 
kompresorius atitinka saugumo direktyvų 2006/42/ES, 2006/95/ES, 
2004/108/ES, 2009/105/ES, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4

PL - Deklaruje pod pełną własną odpowiedzialność, że opisana niżej 
sprężarka powietrzna odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa 
zawartym w Dyrektywach
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, 
EN 61000-6-3/4

EE - Avaldab enda täieliku vastatusega, et edaspidi kirjeldatud 
õhukompressor vastav ohutuse nõudmistele direktiividele 2006/42/CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/105/CE, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-
6-3/4.

HR - Izjavljuje pod punom odgovornošću da je dolje opisan kompresor 
zraka u skladu sa sigurnosnim zahtjevima sljedećih direktiva
2006/42/EC, 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, 2009/105/EC, EN 1012-1, EN 
60204-1, EN 61000-6-3/4

LV - Apliecinā zem savas pilnīgas atbildības, ka apakšā aprakstītais 
gaisa kompresors atbilst direktīvu, 2006/42/EC, 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС,
2009/105/EC, EN 1012-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3/4..

FN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Seuraava vakuutus toimitetaan kompressorin mukana alkuperäisenä liitteenä. 
Kaikki tunnistustiedot: valmistaja, malli, tunnus ja sarjanumero ovat CE-merkinnässä. 
Kopioiden pyytämistä varten on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ antaa KAIKKI CE-merkinnän tiedot.

Cod.197DD7022 
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STANDARDIVARUSTEET
Hankkimasi kompressoriin kuuluu seuraavat lisävarusteet:
• käyttö- ja huolto-opas
• tärinää vaimentavat pehmusteet,
• sähkökaapin avain,
• avain luukkujen avaamiseen
• kondenssiveden/öljyn tyhjennysputki
Tarkasta aina, että nämä lisävarusteet ovat paikalla. Toimituksen jälkeen tehtyjä valituksia ei hyväksytä.

TOIMITUKSEN TILA
Jokainen kompressori testataan tehtaalla ja toimitetaan valmiina asennusta ja käyttöönottoa varten.
Käytetty öljy: RotEnergy Plus

YLEISTÄ
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FN LAITTEEN MITAT
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FNLAITTEEN MITAT - 270 L.
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FN LAITTEEN MITAT- 500 L.
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KOMPRESSORISSA KÄYTETYT SYMBOLIT
Kompressoriin on kiinnitetty erilaisia tarroja, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea korostaa mahdolliset piilovaarat ja
osoittaa koneen käytön aikana tai erityisissä tilanteissa pidettävä oikea käytös.
Niiden noudattaminen on erityisen tärkeää.

HUOMIO!
Korostaa tärkeää kuvausta, joka koskee:
teknisiä toimenpiteitä, vaarallisia olosuhteita,
turvaohjeita, varoittavia neuvoja ja/tai erityisen
tärkeitä tietoja.

KONE PYSÄHDYKSISSÄ!
Jokainen tällä symbolilla korostettu toimenpide
on suoritettava koneen ollessa pysähdyksissä

KYTKE VIRTA POIS PÄÄLTÄ!
Ennen jokaisen koneeseen liittyvän
toimenpiteen suorittamista, kytke virta pois
koneesta.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA!
Jokainen tällä symbolilla korostettu toimenpide
kuuluu ainoastaan ammattitaitoisen teknikon
suoritettavaksi.

Varoitussymbolit                                                                      Kieltosymbolit

Korkean lämpötilan vaara

Sähköiskuvaara

Työalueella esiintyvien kuumien tai
vaarallisten kaasujen vaara

Paineistettu astia

Mekaanisia osia liikkeessä

Huoltotyöt käynnissä

Automaattisesti käynnistyvä kone

Älä avaa luukkuja koneen toimiessa.

Tarpeen vaatiessa käytä aina hätäpainiketta,
älä linjan katkaisinta

Älä käytä vettä sähkölaitteissa syntyvien
tulipalojen sammuttamiseen

 Määräysmerkit

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi.

YLEISET VAROITUKSET
• Pyörivät kompressorit on tarkoitettu raskaaseen ja jatkuvaan teollisuuskäyttöön. Ne käyvät erityisesti teollisuussovelluksiin,
joissa suurta ilmankäyttöä vaaditaan pidennetyllä ajalla.
• Kompressoria on käytettävä ainoastaan tässä käyttöohjeessa osoitetulla tavalla. Käyttöohjetta on säilytettävä tunnetussa
ja helppopääsyisessä paikassa ja sen on kuljettava koneen mukana sen koko käyttöiän ajan.
• Yrityksessä, johon kompressori asennetaan on nimitettävä kompressorista vastaava henkilö. Tarkastukset, säädöt ja
huoltotoimenpiteet kuuluvat hänen tehtäviin: mikäli vastaava henkilö muuttuu, sijaiseksi tulevan henkilön on luettava huolellisesti
käyttö- ja huolto-ohje sekä siihen hetkeen asti suoritettuihin mahdollisiin teknisiin ja huoltotoimenpiteisiin liittyvät huomautukset.

KÄYTTÖOHJEESSA KÄYTETYT SYMBOLIT
Käyttöohjeessa käytetään joitakin symboleita, jotka korostavat tilanteita joissa vaaditaan äärimäistä varovaisuutta,
käytännöllisiä neuvoja tai yksinkertaisia tietoja. Kyseisiä symboleita voi löytyä tekstin tai kuvan vierestä tai sivun yläreunasta 
(tässä tapauksessa ne viittaavat kaikkiin sillä sivulla käsiteltyihin aiheisiin.
Ole erityisen tarkkaavainen symbolien tarkoituksen suhteen.

Cod.197DD7022 
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CODE

S/N
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psi =
Tank =
RPM
Kg =Lwa =             Lwa m =

V =         Hz =       A =       kW =      HP = 
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4

6

2
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SUORITETTAVAT TOIMENPITEET:
Tarkasta, että verkon jännite vastaa CE-merkinnässä osoitettua jännitettä ja että sähköliitäntä on suoritettu läpimitaltaan sopivan 
kokoisilla kaapeleilla.
Tarkasta öljyn taso aina ennen kompressorin käynnistämistä. 
Opettele kompressorin pysäyttäminen äkillisesti ja ymmärrä kaikkien ohjausten käyttö.
Ennen jokaista huoltotoimenpidettä, kytke virta pois päältä, jotta tahattomilta käynnistymisiltä vältyttäisiin.
Huoltotoimenpiteiden jälkeen on hyvä varmistaa huolellisesti, että kaikki osat on asetettu oikein paikoilleen.
Pidä lapset ja eläimet loitolla toiminta-alueelta, jotta kompressoriin liitettyjen laitteistojen aiheuttamilta vammoilta vältyttäisiin.
Varmista, että ympäristön lämpötila on +2 - + 45 ºC välillä. Kompressorin toimintalämpötilan on oltava pysyvästi 70÷85°C välillä 
(>20-25°C ympäristön lämpötila). Alhaisemmat arvot voivat saada aikaan kondenssia öljynerottimen säiliöön (kompressorin sisälle). 
Tarkista jos paikalla on kondenssia ja tyhjennä se. (katso huolto-ohje) 
Kompressori on asennettava ja sitä on käytettävä potentiaalisesti räjähtämättömässä ympäristössä, jossa ei ole liekkejä. 
Jätä vähintään 80 cm rako kompressorin ja seinän väliin. Tällä tavoin ei estetä ilmavirtausta moottorin tuulettimelle.
Kojelaudalle asetettua hätäpainiketta on käytettävä vain todellisessa tarpeessa, jotta henkilö- ja konevahingoilta vältyttäisiin.
Huoltopyyntöä tehtäessä tai neuvoa kysyttäessä, anna aina CE-merkinnässä osoitettu malli ja sarjanumero.
Noudata aina käyttöohjeessa olevaa huolto-ohjelmaa.

TOIMENPITEET, JOITA EI SAA SUORITTAA:
Älä koske sisäosiin tai putkiin, sillä ne saattavat tulla erittäin kuumiksi toiminnan aikana ja pysyvät kuumina jonkin aikaa myös 
pysäytyksen jälkeen.
Älä aseta tulenarkoja, nylon- tai kangasesineitä lähelle kompressoria ja/tai sen päälle.
Älä kuljeta kompressoria säiliö paineistettuna.
Älä käytä kompressoria jos virtakaapelissa ilmenee vikoja tai jos kytkentä on epävakaa.
Älä käytä kompressoria kosteissa tai pölyisissä ympäristöissä.
Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa henkilöjä tai eläimiä kohti.
Älä anna kenenkään käyttää kompressoria ilman tarkoituksenmukaista opastusta.
Älä iske tuulettimeen tylpillä tai metallisilla esineillä, sillä ne saattavat aiheuttaa sen äkillisen rikkoutumisen toiminnan aikana.
Älä anna kompressorin toimia ilman ilmansuodatinta ja/tai esisuodatinta.
Älä tee muutoksia turva- ja säätölaitteisiin.
Älä koskaan anna kompressorin toimia luukut / paneelit auki tai irrotettuina.

TUOTTEEN TUNNISTAMINEN
Hankkimasi tuote voidaan tunnistaa siihen kiinnitetystä CE-merkinnästä, jossa lukee seuraavat tiedot:

 1) Valmistajan tiedot         .
 2) CE –merkintä ja valmistusvuosi
 3) TYPE = kompressorin nimi
          CODE = kompressorin koodi
          SERIAL N. = hankkimasi kompressorin sarjanumero (annettava aina huoltopyyntöä tehtäessä)
 4) Tekniset ominaisuudet: kompressorin tuottama ilma, joka mitataan  (l/min) ja (cfm)
   maksimaalinen käyttöpaine (bar ja PSI), kompressorin meluisuus dB(A)  kierroksia minuutissa (rpm).
 5) Sähkötiedot :sähkötiedot syöttöjännite (V/ph), taajuus (Hz), absorptio (A), teho (HP ja kW)
 6) Mahdolliset muut tyyppihyväksynnät

Cod.197DD7022
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KOMPRESSORIN KUVAUS 

ASENNUS 
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KOMPRESSORIN KUVAUS 

ASENNUS

1) Sähkölaitteisto
2) Etupaneeli  
3) Kansi
4) Sähkötuuletin
5) Öljynsuodatin
6) Öljynerotin suodatin 
7) Minimipaineventtiili
8) Öljynpoistosäiliö
  9) Ilmansuodatin
10) Öljynjäähdytin

11) Sähkömoottori
12) Kojetaulu  
13) Ilmanpoistoaukko
14) Paineilmasäiliö (270/500 litraa)
15) Säiliöpaineen painemittari
16) Imusäädin 
17) Ruuviyksikkö
18) Kuivain
19) Kondenssiveden tyhjennyshana
20) Hihnan suojus
21) Termostaattiventtiili

 PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA LIIKUTTAMINEN
Kompressori toimitetaan asiakkaalle yläosa kartonkipakkauksella suojattuna.
Suojakäsineitä käyttämällä leikkaa ulkoiset kiinnikkeet saksilla ja vedä kartonki yläkautta irti. Ennen kompressorin poistamista 
tarkasta koneen täydellinen kunto (ulkoinen) ja tutki silmämääräisesti etteivät eri  osat ole vahingoittuneet. Tarkasta lisäksi, että 
paikalla on koneeseen kuuluvat lisävarusteet.
Nosta konetta haarukkanosturia käyttämällä, aseta tärinää estävät osat tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ja kuljeta se äärimmäisen 
varovaisesti sille tarkoitettuun paikkaan.
Säilytä pakkausmateriaalia mahdollista siirtoa varten tai vähintään takuun voimassaolon ajan mikäli kompressori joudutaan 
lähettämään huoltokeskukseen.
Hävitä sitten em. materiaali toimittamalla se poistosta huolehtivalle henkilöstölle tai kyseisestä toiminnasta vastuussa 
olevalle laitokselle.

PAIKALLEEN ASENTAMINEN (KUVA 2)
Varmista, että valittu asennuspaikka tyydyttää käyttömaassa 
voimassa olevien turvamääräysten lisäksi seuraavat vaatimukset:
• alhainen prosenttimäärä pölyä ilmassa,
• tilan ilmastoinnin ja koon on oltava riittävä estämään 
kompressorin käydessä ympäristön lämpötilan nousemisen yli 
45 °C. Jos tätä ehtoa ei kyetä noudattamaan, asenna yksi tai 
useampi imuri ohjataksesi kuuman ilman ulos.

Varaa käyttöön lisäksi pieni kaivo tai vähintään säiliö kondenssiveden 
keräämistä varten.
Tilojen koot ovat osoittavia, mutta niitä on noudatettava ehdottoman 
tarkkaan.

Cod.197DD7022
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SÄHKÖKYTKENTÄ (KUVA 3)

•  Sähkölinja on valmistettava läpimitoiltaan sopivan kokoisilla 
kaapeleilla, jotka sopivat koneen tehoon ja siinä on oltava 
nro 3 vaihekaapelia ja nro 1 maadoituskaapeli sekä nro 1 
neutraali kaapeli.
•  On ehdottoman tärkeää, että virransyöttölinjan ja 
sähkötaulun välille, lähelle kaapeleiden sisäänmenoa 
koneeseen, asennetaan lämpömagneettinen katkaisin tai 
sulakkeet turvakytkimen kanssa. Kyseinen katkaisin  on 
asetettava vähintään 1,7 metrin päähän maasta.
• Käyttäjän on päästävä katkaisimeen  (A) helposti.
Kaapeleiden on oltava hyväksyttyä tyyppiä ja ne on 
asennettava vähintään IP44 suoja-asteella.

HUOM: Kaapeleiden läpimitan valintaa varten, noudata 
standardissa “VDE 0100 osa 430 ja 523” annettuja mitoituksia, 
koskien tähti-kolmio -käynnistystä, huonelämpötila 30° C ja 
kaapeleiden pituus alle 50 metriä.

Cod.197DD7022 
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Type 7,5 11 15

bar g 8 10 13 8 10 13 8 10 13

type FS26TF FS26TF FS26TF

l/min 1250 1000 750 1650 1500 1150 2150 1850 1550

l 5,5 6,5 6,5

l 0,6 0,8 0,8

°C 10 15 17

kJ/h 25600 37600 51300

m3/h 1500 1500 2000

mg/m3 2-4 2-4 2-4

type 132 B3B14 132 B3B14 132 B3B14

kW 7,5 11 15

kW 8,9 12,9 15,9

IP 54 54 54

°C +2/+45 +2/+45 +2/+45

dB(A) 62 63 64

V/Ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50

V/Ph/Hz 24/1~/50 24/1~/50 24/1~/50

A 36 59 79

A 15,5 22 30

kW 3,8 5,1 5,8

IP 55 55 55

F F F

1,1 1,1 1,1

°C 110 110 110

°C 105 105 105

A 10,5 14,5 17,5

bar 14 14 14

mm 1200 1200 1200

mm 700 700 700

mm 1000 1000 1000

kg 285 285 311

G 3/4” 3/4" 3/4"

mm 1510 1510

mm 700 700

mm 1580 1580

kg 326 350

G 3/4" 3/4"

mm 1980 1980 1980

mm 700 700 700

mm 1670 1670 1670

kg 386 410 436

G 3/4" 3/4" 3/4"

FNTEKNISET TIEDOT

Tekniset ominaisuudet

Työpaine

   Pumppuyksikkö

Tuotettu ilma (ISO 1217 liite C mukaan)

Öljymäärä

Lisättävän öljyn määrä

Max lopullinen ilman ylilämpö

Poistettu lämpö

Tuulettimen virtaus

Öljyjäämä ilmassa

Sähkömoottori

Nimellisteho

Verkon absorboima nimellisteho tuuletus mukaan lukien 

Sähkötaulun suoja-aste

Ympäristön rajalämpötila

Melutaso (Pneurop/Cagi PN2CPTC2)

Sähkötiedot

Syöttöjännite

Apujännite

Käynnistyksessä absorboitava virta

Max. absorboitu virta tuuletus mukaan lukien 

Max absorboitu teho tyhjänä

Sähkömoottorin suoja-aste

Eristysluokka

Palvelukerroin

Suojalaitteet

Öljypiirin max. lämpötila

Öljyn lämpötilan esilämmityksen säätö

Invertteri säätö

Turvaventtiilin säätö

Mitat

Pituus 

Leveys

Korkeus

Paine 

Ilman ulostulo

Mitat + säiliössä + 270 Kuivain

Pituus 

Leveys

Korkeus

Paine 

Ilman ulostulo

Mitat + säiliössä + 500 Kuivain

Pituus 

Leveys

Korkeus

Paine 

Ilman ulostulo

Cod.197DD7022
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OHJAUSPANEELI
Kompressoriin kuuluu "ohjauspaneeli" koneen toimintatilan valvontaan ja asettamiseen. Kaikki käyttöparametrit on 
asetettu valmistajan toimesta "testausvaiheessa" ja ne tarkistetaan toistuvasti muutaman käyttötunnin ajan 
erilaisissa käyttöolosuhteissa.

Elektroninen ohjausjärjestelmä tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia:

• Kompressorin täysin automaattinen toiminta.
• Käyttöparametrien reaaliaikainen luenta.
• Toimintaparametrien yksilöllistämisen mahdollisuus.
• Kompressorin toiminnan ohjelmointi päivittäiseltä tai viikoittaiselta pohjalta.
• Valmistajan osoittamien säännöllisten huoltojen ohjelmointi ja ilmoitus.
• Koneen suojaaminen mahdollisten esihälytysten kautta ja automaattinen hälytys jos vakavia toimintahäiriöitä ilmestyy.
• Koneen etäohjaus ja -valvonta.
• Mahdollisuus liittää kompressori muihin samankaltaisiin kompressoreihin konesarjojen integroitua valvontaa varten.
• Kompressorin etäkäyttöinen valvontamahdollisuus tietokoneen ja määrätyn ohjelman (lisävaruste) kautta.

1 - ENNEN KÄYNNISTYSTÄ SUORITETTAVAT TARKASTUKSET
Huom. sähkö- ja paineilmaliitäntöjen asennus ja liittäminen kuuluu ostajan vastuulle.

On ehdottoman tärkeää, että laitteiston ensimmäinen käynnistys suoritetaan pätevän henkilöstön toimesta, joka suorittaa 
erilaiset tarkastukset noudattamalla vastaavia ohjeita.

Jokainen kone on testattu huolella tehtaalla ennen sen lähettämistä.

Kompressorin tarkastamista suositellaan joka tapauksessa ensimmäisten käyttötuntien aikana mahdollisten 
toimintahäiriöiden varalta.

• Noudata asennuksessa kaikkia edellisissä luvuissa kuvattuja vaatimuksia.
• Poista kaikki koneen pakkaamisessa käytetyt materiaalit ja varusteet.
• Liitä kompressori jakelulinjaan edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaan.
• Tarkista säiliössä oleva öljymäärä: viittaa kappaleeseen "Huolto-Öljyn tarkastus ja sen mahdollinen lisääminen". 
  Jos taso on alhainen, lisää öljyä RotEnergy Plus.
• Tarkista kompressorin kilvessä annettujen tietojen vastaavuus sähköjärjestelmän tietojen kanssa; ±  5 % jännitteen vaihtelu
  sallitaan suhteessa nimelliseen arvoon.
• Liitä kone sähköjärjestelmään edellisissä luvuissa kuvatulla 
  tavalla.

Sähköliitännässä jännitteen vaihejärjestys on oleellisen 
tärkeä, sillä se määrittää jäähdytystuulettimien ja 
ruuviyksikön kiertosuunnan, jonka on oltava yksikköjen 
laitaan asetetuissa tarroissa osoitetun mukainen (sivussa 
oleva kuva). Ota huomioon, että väärä kiertosuunta voi 
aiheuttaa vakavia vahinkoja muutamassa sekunnissa. 
Sähkötauluun kuuluu laitteisto vaihejärjestyksen 
valvontaan ja mahdollisten virheiden syntymisen 
estämiseen.

Nyt kone on käynnistysvalmis.

Asiakasta suositellaan lukemaan joka tapauksessa 
seuraavat kappaleet ja huoltoa koskevan luvun ennen 
koneen käynnistämistä sen syvällistä tuntemusta varten.

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA
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TOIMINTAPERIAATE

• Käynnistysjakson lopussa kompressori siirtyy  maksimikäyttöön ja aloittaa säiliössä olevan ilman puristamisen (4).
• Paineilma ei voi tulla ulos minimipaineen venttiilistä (5), joka on säädetty 3-4 bariin.
• Paineilma puristaa öljyn säiliön sisällä (4) ja pakottaa sen virtaamaan suodattimen (10) putkiston (7) ja termostaattiventtiilin 
(11) läpi.
Jos öljyn lämpötila on alle termostaattielementin kalibrointilämpötilan, öljy palaa ruuviyksikköön putkiston (12) kautta. Jos taas 
öljyn lämpötila on yli termostaattielementin kalibrointilämpötilan, öljy virtaa jäähdyttimeen (8) jossa se jäähdytetään.
• Sen jälkeen öljy menee kompressoriin putkiston (9) kautta, jossa se sekoittuu imettyyn ilmaan ja saamalla näin ilma/
öljysekoituksen, joka takaa kompressoriin kuuluvien liikkuvien osien tiiviyden ja voitelun.
• Ilma/öljy sekoitus palaa säiliön sisäpuolelle (4), jossa ilma esierotetaan ja erotetaan sitten lopullisesti öljystä, öljynerottimen 
suodattimen (6) avulla.
• Säiliöstä (4) tulee sitten ainoastaan ilmaa, joka saavuttaa jäähdyttimen (3) putkiston kautta (8) ja menee sitten sulkuventtiilin 
kautta verkkoon.
• Minimipaineventtiili (5) toimii myös vasta- venttiilinä.
• Kompressori syöttää paineilmaa ulkoiseen ilmasäiliöön.
• Kun asetettu maksimiarvo on saavutettu, paineanturi lähettää signaalin, joka käynnistää ajastimen ja kytkee virran pois 
magneettiventtiilistä (1).
• Säädin (2) sulkeutuu ja kompressori lopettaa puristamisen ja siirtyy tyhjäkäynnille.
• Ajastin jatkaa laskentaa asetettuun arvoon asti. Kun kyseinen arvo saavutetaan, jos paineen vaihtelua ei ole ollut, se ohjaa 
sähkömoottorin pysähtymistä. Jos paine on laskenut ohjaimeen asetettuun minimiarvoon, ennen kuin ajastin on lopettanut 
laskennan, magneettiventtiili saa virtaa ja avautuu.
• Säädin (2) avautuu ja kompressori aloittaa normaalin kuormituksen uudelleen; ajastin nollaantuu.
• Tämä jakso toistuu automaattisesti.

TOIMINTA

Cod.197DD7022
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Paneeliin kuuluu kaksi osaa:

A - Kompressorin ohjauskeskus.

B -Hätäpysäytyspainike.

OHJAUS- JA OHJELMOINTINÄPPÄIMISTÖ

1 Valikon selausnäppäimet \ arvojen muuttaminen  

2 Enter-näppäin   asetusten vahvistaminen

3 Näppäin Esc                  edelliseen valikkoon palaamiseksi

4 Reset                hälytysten kuittaamiseksi

5 Näppäin 0 / Off  sammutus - STOP

6 Näppäin i / On   käynnistys - START

Kompressorin toiminta

Käynnistystoimenpide:
  Painamalla painiketta START (i), jos paikalla ei ole hälytyksiä, käynnistysjakso käynnistyy:
   Odottaa käynnistystä: yksikkö odottaa, että seuraavat ehdot täyttyvät ennen kompressorin käynnistämistä:
-  jos kone on sammutettu tai sammutus on suoritettu edellä, yksikkö odottaa 15 sekuntia ennen kompressorin käynnistämistä.
- Yksikkö odottaa, että paine laskee alle kohdassa “kuormituspaine” asetetun arvon ennen kompressorin käynnistämistä.          
   (“stand-bY” visualisoidaan).
- Kompressorin tähtikäynnistys: linjan kontaktoriin ja tähteen syötetään virtaa parametrissä “tähti/kolmio" määritetyn  
   ajan ("tyhjiö" visualisoidaan).
- Siirto tähdestä kolmioon: linjan kontaktoriin jää virta päälle kun taas tähtirele kytketään pois; tämä vaihe kestää 20 ms
  ("tyhjiö" visualisoidaan).
- Kompressorin käynnistys normaalitoimintaan: linjan releessä pidetään virta päällä ja lisäksi pidetään päällä
   kolmiorelettä; tämä vaihe kestää parametrissä "kuormituksen viive" määritetyn ajan ("tyhjiö" visualisoidaan).
- Kompressorin kuormitusvaiheessa: kuormituksen magneettiventtiilin releeseen syötetään virtaa. Tämä vaihe kestää,
   kunnes mitattu paine saavuttaa parametriin "tyhjiöpaine" asetetun arvon ("kuormitus" visualisoidaan).
- Kompressorin tyhjiövaihe: kuormituksen magneettiventtiilin releen virta kytketään pois; tämä vaihe kestää parametrissä
  "tyhjiöaika" asetetun ajan, sen jälkeen jakso käynnistyy vaiheesta Odottaa käynnistystä ("tyhjiö" visualisoidaan).

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA
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Sammutusmenetelmä:
- Painamalla painiketta stop (O) käynnistetään
sammutusmenetelmä. Kuormituksen magneettiventtiilin virta 
kytketään pois ja tyhjiöjakso käynnistetään parametrissä 
"Pysäytysaika" asetetuksi ajaksi (ensin visualisoidaan “tyhjiö” 
ja sitten “tila- off”).

Etäkäyttöpaine
-  Aktivoimalla etäkäyttöohjauksen parametrin "aktivoi etäkäyttö", 
aktivoidaan digitaalisen sisäänmenon etäkäyttöpaine. 
Tässä konfiguroinnissa yksikkö valvoo etäkäytön sisäänmenoa 
ulkoisen painekytkimen tapaan. Lisäksi valvotaan, että se toimii 
asetettujen arvojen alueella (aseta kuormitus, aseta tyhjiö tai 
käyttöpaine ja delta jos kyseessä on invertteri). 
Jos asetuspaine ylitetään paineen  etäkäyttövalvonnassa 

syntyvän toimintahäiriön vuoksi, yksikkö siirtyy kompressorin jakson valvontaan työskentelemällä sisäisten asetusarvojen 
kanssa, osoittamalla hälytykseksi “etäkäyttöp.virhe”. jos toimintahäiriö korjaantuu, paineen valvonta siirtyy 
etäkäyttöpaineen sisäänmenolle (tässä vaiheessa hälytys voidaan kuitata).

Etäkäyttö ON/OFF                
Sisäänmenon “etäkäyttö on/off” kompressori voidaan käynnistää etäkäytössä, painamalla näppäintä start (i). Jos paikalla 
ei ole hälytyksiä ohjaus käynnistetään etäkäytössä. Etäkäyttöohjauksen prioriteetti on alhaisempi ohjauspaneelilla oleviin 
näppäimiin start (i) ja stop (O) nähden.

Kompressorin käynnistys invertterillä
 Käynnistystoimenpide:
Painamalla painiketta start (i),  jos paikalla ei ole hälytyksiä, käynnistysjakso käynnistyy:
- odottaa käynnistystä: yksikkö odottaa, että seuraavat ehdot täyttyvät ennen kompressorin käynnistämistä:
- jos kone on sammutettu tai sammutus on suoritettu edellä, yksikkö odottaa 15 sekuntia ennen kompressorin 
  käynnistämistä.
- Yksikkö odottaa, että paine laskee kohdassa “toimintapaine-toiminnon delta/2” asetetun arvon ennen 
   kompressorin käynnistämistä.
   Ennen kompressorin käynnistämistä: (“stand-bY” visualisoidaan)
- Kompressorin käynnistys: linjan kontaktoriin syötetään virtaa.
- Kompressorin käynnistys normaalitoimintaan: linjan releessä pidetään virta päällä ja lisäksi pidetään päällä 
   kolmiorelettä; tämä vaihe kestää parametrissä "kuormituksen viive" määritetyn ajan ("tyhjiö" visualisoidaan).
- Kompressorin kuormitusvaihe: kuormituksen magneettiventtiilin releeseen syötetään virtaa. Tämä vaihe kestää, 
   kunnes mitattu paine saavuttaa parametriin "toimintapaine + toiminnan delta/2"" asetetun arvon 
   ("kuormitus" visualisoidaan).
- Kompressorin tyhjiövaihe: -kuormituksen magneettiventtiilin releen virta kytketään pois; tämä vaihe kestää 
   parametrissä "tyhjiöaika" asetetun ajan, sen jälkeen jakso käynnistyy vaiheesta Odottaa käynnistystä 
   ("tyhjiö" visualisoidaan).

Tässä toimintatavassa yksikkö käyttää ohjauksen algoritmiä paineen säilyttämiseksi mahdollisimman lähellä 
toimintapainetta mukauttamalla moottorin nopeutta ilman kulutukseen.

Kuivaajan toiminta
Kuivaajalla varustetuissa koneissa yksikkö kykenee valvomaan kuivausjaksoa.

Parametrin ”aktiivinen kuivaaja”  kautta sen toiminta aktivoidaan, joka voi olla jatkuva tai kompressorin moottorin 
toimintaan yhdistetty. Asettamalla parametrin "Toimintatapa", kuivaajan moottori aktivoituu jos lämpötila ylittää 
parametreissä “lämpötila off” ja “lämpöryömintä” lasketut lämpötilat yhteensä ja deaktivoidaan jos se on alle 
parametrin “lämpötila off” .
Jos lämpötila jää edellä määriteltyjen rajojen ulkopuolelle yli parametrissä “hälytysten viive”  asetetun ajan, hälytys syntyy 
(ks. kappale hälytykset ja merkinannot).
Estääksesi moottorin vahingoittamista liian usein tehdyllä käynnistyksillä, uudelleenkäynnistys voidaan estää parametrissä
“minimiaika” määritetyksi ajaksi. (ks. kappale kuivaajan valikko).

 

Kondenssiveden tyhjennyksen toiminta
Koneet jotka vaativat kondenssiveden tyhjennykseen kuuluvaa toimintoa, parametrin "kondenssiveden tyhjennys päällä" 
avulla aktivoidaan sen toiminta, joka voidaan määrittää, asettamalla parametri "toimintatapa".
Tyhjennyksen magneettiventtiili jää päälle parametrissä "jakso" määritetyn ajan ja jää pois päältä parametrissä 
"aukaisuaika" asetetun ajan (ks. kappale kondenssiveden tyhjennyksen valikko).

Cod.197DD7022
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Päänäyttö
   Päänäyttö tekee yhteenvedon koneen senhetkisestä tilasta

Jakson tila nykyinen ilma (1):
            a) STAND-BY: tila päällä mutta moottori sammutettu.
            b) TILA-OFF: moottori on sammutettu ja kuormituksen magneettiventtiili on kytketty pois.

          c) TYHJÖ:  moottori on päällä mutta kuormituksen magneettiventtiili on kytketty pois.
            d) KUORMITUS: moottori on päällä ja kuormituksen magneettiventtiili on päällä.
            e) REMOTE-OFF:  remote-ohjelma on päällä ja odottaa etäkäytön ohjausta.
            f) TIME-OFF: käynnistysohjelma aktivoitu ja odottaa käynnistyksen kellonaikaa.

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA

070°C

003°C TILA-OFF

08.5->10.0
09.0

BAR

STATO-OFF

09.0BAR

08.5->10.0

100%

t <= 4°C

4< t <= 6°C

6< t <= 8°C

8< t <=10°C

t>10°C

AUT.

R.

R

P

16:18:3314-03-13 

!

AUT.

R.

R

P

!

Ruuvin lämpötilan kenttä

Kuivaajan tilan kenttä 

    Kenttä Senhetkinen kellonaika ja päivämäärä

Ilmajakson tilan yhteenvetokenttä

:Nykyinen paine

:Asetettu painealue

:Jakson tila nykyinen ilma

:Moottorin graafinen esitys ilman invertteriä

:Moottorin graafinen esitys invertterillä 
(toiminnan prosenttiarvo)

Yhteenvetokenttä koneen tila

:Jos paikalla, osoittaa huollon tarpeesta
yhdessä tai useammassa kompressorin 
osassa

:Jos paikalla, osoittaa, että jäähdytystuuletin
 on päällä

:Jos paikalla osoittaa, että hälytys on paikalla

:Jos paikalla, osoittaa, että etäkäyttötoiminto 
on päällä

:Jos paikalla, osoittaa, että automaattinen 
käynnistystoiminto 

:Jos paikalla, osoittaa, että kuivaustoiminto on
 päällä.Negatiivinen kun kuivauskompressori 
on päällä

 
:Jos paikalla, osoittaa, että lauhdeveden 
tyhjennystoiminto on päällä.Negatiivinen kun 
magneettiventtiili on päällä
 

:Jos paikalla, osoittaa että se toimii 
tapahtumaohjelmoinnilla 

Jos aktivoitu, se osoittaa kuivaajan
lämpötilaa kahdessa tavassa: 
Graafinen:

Teksti: osoittaa lämpötilaa asteissa

Cod.197DD7022 
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Valikko ja parametrit
valikkojen rakenne on pystysuora pudotusvalikko; otsikko on 
asetettu ylös ja sen alla käytettävissä olevien parametrien ja 
alivalikkojen lista. Jos valikko sisältää enemmän kohtia kuin 
LCD-näyttö kykenee visualisoimaan, oikealle ilmestyy kaksi 
nuolta (ylös, alas) , jotka osoittavat niiden paikallaoloa. 
Näppäimillä “nuoli ylös” ja “nuoli alas” etsitään parametri 
tai alivalikko korostamalla se ja menemällä siihen painamalla 
näppäintä “enter”; suoritettuun reittiin päästään painamalla 
näppäintä “esc”.
jos siirrytään parametrin näyttöön, sen arvoa voidaan 
muuttaa näppäimillä “nuoli ylös”   ja “nuoli alas” tai 
voit palauttaa arvon oletusarvoon käyttämällä näppäintä 
“reset”. Painamalla näppäintä “enter” poistutaan valikosta 
tallentamalla parametrin arvon, painamalla näppäintä ”esc” 
päästään vain edelliseen valikkoon.
Jotkut valikot sisältävät poikkeuksia mitä parametrien 
syöttöön tulee. Ne käsitellään seuraavissa kappaleissa

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA
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08.5 BAR

Min:00.0

Max:12.0

01

00000=Öljytunnit 
00000=Öljysuodattimen tunnit 
00000=Ilmansuodattimien tunnit 
00000=Öljynerottajan tunnit 
00000=Voitelutunnit Laakerit. 

   HUOLTO

00000=Linjan tunnit 
00000=Kuormitustunnit 
00=Käynnistysten määrä tunnissa 
00000=Kuormitusjaksot
 

  TYÖTUNNIT

AUT.
R.

R

P!

070°C
003°C TILA-OFF

08.5->10.0 09.0
BAR

16:18:3314-03-13 

Valikko 
00    Käyttäĵä
01  Huoltopalvelu
02 Tehdas
03 Hälytyshistoria
04 Info

Valikon/alivalikon nimi

Alivalikon/
parametrien luettelo

Kuormituspaine

Parametrin nimi

Parametrin yläraja

Parametrin arvo

 
Parametrin alaraja

Käyttäjän valikko 

00 Tyhjiöpaine
01essione carico
02 Pain. mittayksikkö
03 Lämp. mittayksikkö
04 Kieli
05 Näytön kontrasti

01 Kuormituspaine
Valittu parametri

Parametrin hakemisto

Toisen luettelon osoitus,
 jota ei ole visualisoitu 

Jos kompressori on OFF
 pääsee valikkoihin

Jos hälytyksiä esiintyy, kuittaa 
summeri, jos hälytyksen syy on 

poistettu, poista merkinanto

Visualisoi huoltotuntien
 laskinten sivun

Palaa päänäyttöön

Visualisoi työtuntien 
laskinten sivun

Palaa päänäyttöön

Visualisoi huoltotuntien 
laskinten sivun

(Kun 15 s on kulunut, se palaa 
automaattisesti päänäyttöön)

(Kun 15 s on kulunut, se palaa 
automaattisesti päänäyttöön)

Palaa edelliseen valikkoon

Mene valittuun 
valikkoon/parametriin

Valitse valikko/parametri
 

Palaa edelliseen valikkoon

Mene valittuun 
valikkoon/parametriin

Valitse valikko/parametri
 

Palaa edelliseen valikkoon
 jota ei ole tallennettu

Parametrin arvo ja
 palaa edelliseen valikkoon

Muuta parametri Tallenna 
 

Palauttaa parametrin 
oletusarvoon 
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Palaa päänäyttöön

Visualisoi paikalla olevien 
hälytysten sivu

(Kun 15 s on kulunut, se palaa 
automaattisesti päänäyttöön)

hätäpainiketta painettu 
vaihejärjestyksen virhe
 

PAIKALLA OLEVAT HÄLYTYKSET 
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Salasana
Joitakin valikkoja suojataan salasanalla. Salasanaa pyydetään jos varatuille alueille yritetään päästä. Valikon suojaus jää 

päälle, kunnes päänäyttöön palataan.

                 

Päävalikko

Käyttäjä:                     Valikko, joka sisältää käyttöparametrit (ks. kappale KÄYTTÖVALIKKO).

Huolto:                       Valikko, joka sisältää huoltoparametrit (ks. kappale HUOLTOVALIKKO).

                                                                                                        Sitä suojataan salasanalla

Tehdas:               Valikko, joka sisältää tehdasparametrit (ks. kappale TEHDASPARAMETRIT).

                                                                                                              Suojataan salasanalla

Hälytyshistoria: Viimeisten hälytysten lista.

Painamalla “ENTER” korostetun hälytyksen kohdalla visualisoidaan hälytystyypin lisäksi päivämäärä, kellonaika ja öljyn 
lämpötila hälytyksen kytkeytymishetkellä.

Info:         korttia ja laitelmistoa koskevat tiedot visualisoidaan.

    

Yttäjän valikko

Tyhjiöpaine: määrittää paineen jossa kompressorin on käynnistyttävä tyhjiökäyntiin, asetettava maksimipaineen

                                  arvo on määritetty tehdasvalikon parametrissä ”Maksimipaine”.

Kuormituspaine: määrittää tarvittavan paineen kompressorin uudelleenkäynnistykseen. Suositeltu arvo on 1,5 baria    

                                  alle parametrissä "Tyhjiöpaine" määritetyn arvon.

Pain. mittayksikkö:  määrittää paineen mittayksikön. 

Lämp. mittayksikkö:määrittää lämpötilan mittayksikön. 

Kieli:               määrittää valikoissa käytetyn kielen. 

Näytön kontrasti:    määrittää näytön kontrastitason.

Näytön valo:            määrittää näytön taustavalaistuksen tason.

Aseta kellonaika/päivämäärä: päivämäärän ja kellonajan asetus. Asetus tapahtuu ohjatussa tavassa. 

                                                   Vasta kun koko menettely on päättynyt, asetukset tallennetaan.

Aseta käynnistykset: alivalikko jossa on mahdollista määrittää 10 (0-9) viikoittaista kompressorin käynnistys- ja

                                    sammutusohjelmaa. Asetettavat parametrit ovat käynnistysaika, pysäytysaika, tyhjiöpaine, 

                                    kuormituspaine ja viikonpäivä. (ks. sivu 19).

00000

00000

SYÖTÄ SALASANA

Nollaa toimenpiteen ja palaa 
edelliseen valikkoon

Vahvista salasana

Muuta valittua numeroa
 

Valitse muutettava numeroa
 

 
SYÖTÄ SALASANA
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Huoltovalikko

Öljytunnit:                              osoittaa jäljelle jäävät tunnit ennen öljynvaihdon tarvetta.

Öljysuodattimen tunnit: osoittaa jäljelle jäävät tunnit ennen öljynsuodattimen vaihtotarvetta.

Ilmansuodattimen tunnit: osoittaa jäljelle jäävät tunnit ennen ilmansuodattimen vaihtotarvetta.

Öljynerottimen tunnit: osoittaa jäljelle jäävät tunnit ennen öljynerottimen suodattimen vaihtotarvetta.

Laakereiden voiteluaineen tunnit: osoittaa jäljelle jäävät tunnit ennen kuin pääsähkömoottorin laakerit joudutaan voitelemaan.

Tuulettimen lämpötila: määrittää jäähdytystuulettimen käynnistyslämpötilan, asetetussa rajassa on 10 °C:lla muutettava 
hystereesi. Esim. jos käynnistyslämpötila on asetettu 80 °C, tuuletin käynnistyy 80°C:ssa ja pysäytetään 
70°C:ssa (ruuviyksikön syöttölämpötila).

Tyhjiöaika: määrittää moottorin sammutuksen viiveen siitä hetkestä lähtien jolloin kuormituksen magneettiventtiili 
on deaktivoitu, koska haluttu paine on saavutettu.

Pysäytysaika:   määrittää kompressorin sammutuksen viiveen siitä hetkestä lähtien jossa sitä pyydetään painamalla näppäintä 
STOP(O). Magneettiventtiili kytkeytyy pois välittömästi.

Start automaattinen: jos aktivoitu, kompressori käynnistyy automaattisesti sähkökatkoksen jälkeen. Ensimmäinen käynnistys 
aktivoidaan painamalla paneelilla olevaa näppäintä START(i).

Max käynnistykset tunnissa:   määrittää pääsähkömoottorin käynnistysten maksimimäärän tunnin aikana, jos se ylitetään, 
kompressori jää päälle (kuormitettu tai tyhjiö riippuen paineesta), kunnes ensimmäisestä käynnistyksestä 
alkaen laskettu tunti menee umpeen ja palaa sitten normaaliin toimintaan.

Aktivoi etäkäyttö: Etäohjauksen aktivointi.

Tuulettimen ylimääräinen aika: määrittää ajan jonka verran jäähdytystuuletin jää päälle kun kompressorin toimintalämpötila 
on palautunut turvarajojen sisälle.

Invertteri: alivalikko invertterin konfigurointiin (ks. INVERTTERIN VALIKKO).

Tuulettimen lämpötilan hystereesi: määrittää lämpötilan delta-arvon jossa jäähdyttimen päätuulettimen on työskenneltävä.

Diagnostiikka:          diagnostiikkavalikon kautta voidaan valvoa yksikön eri sisäänmenoja ja ulostuloja: input: 9 digitaalisen 
sisäänmenon tilaa voidaan valvoa

Output: oikean- ja vasemmanpuoleisilla näppäimillä voidaan siirtyä releen päälle jota halutaan ohjata, 
painikkeiden ylös ja alas kautta voidaan aktivoida ulostulo.

AN1: osoittaa paineen bareissa sadasosan tarkkuudella
AN2: osoittaa ruuvianturin lämpötilaa °C:ssa
AN3: osoittaa kuivausanturin lämpötilaa °C:ssa
INV: osoittaa invertterin ulostuloa, joka on vaihdettu automaattiseen 4-20mA Pitämällä näppäintä painettuna voidaan 
suorittaa moottorin käynnistystesti.
Painamalla näppäintä 0 voidaan ladata oletusarvoiset parametrit (paikalla on 32 parametrisettiä), tehtaan salasanaa vaaditaan.

01 Aseta käynnistykset

Programma 00 
Ohjelma 01 
Ohjelma 02 
Ohjelma 03 
Ohjelma 04 
Ohjelma 05 

Aktivoi käynnistykset

  Programma 00 

00:00 ... Käynnistyksen kellonaika ....

00:00 ... Pysäytyksen kellonaika 

00.0BAR.  Tyhjiöpaine 

00.0BAR.  Kuormituspaine

Ma    Ti    Ke    To    Pe    La    Su 

Palaa edelliseen valikkoon 
jota ei ole tallennettu

Tallentaa ohjelman ja palaa 
edelliseen valikkoon

Muuta parametri
 

Valitse muutettava parametri

 

Palaa edelliseen valikkoon

Mene valittuun ohjelmaan

Valitse haluamasi ohjelma
 

Ohjelma 00
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Painamalla näppäintä RESET, painekytkimen kalibrointi voidaan suorittaa (tehtaan salasanaa vaaditaan).

Konfiguroi ulostulot:   alivalikko, jonka avulla voidaan yhdistää ulostuloihin Cn4-8 ja Cn4-9 toiminto seuraavien joukosta:  
“esihälytys”, “valvonta on”, “kompressori on”, “moottorin käynnissä” ja "Kompress. tyhjiö/  
kuormitettu”.                                      

Täyd.kierron ohj.: (määritettävä).

Kuivain: alivalikko kuivaimen konfigurointiin (ks. KUIVAIMEN VALIKKO).

Kondenssiveden tyhjennys: alivalikko kuivaimen konfigurointiin (ks. KONDENSSIVEDEN TYHJENNYKSEN VALIKKO)..

Invertterin valikko

Aktivoi invertteri:              Invertterin aktivointi.

% min toiminta:             määrittää taajuuden minimiprosentin, jossa invertterin on toimittava, maksimiarvo on aina 100%.

iInvertterin integrointi:     määrittää integroivan osan invertterin prosenttiarvon Pid:n laskennassa. 

Suhteellinen invertteri:    määrittää suhteellisen osan invertterin prosenttiarvon Pid:n laskennassa. 

Derivaatta invertteri:        määrittää derivaattaosan invertterin prosenttiarvon Pid:n laskennassa. 

Paine 100 %:ssa:          on paine jossa invertterin voi työskennellä 100 % asti.

Paineen minimi %:             on paine jossa invertterin on työskenneltävä prosenttiarvossa, joka on asetettu % Min toimintaan.

Kuivaimen valikko

Aktiivinen kuivain: Kuivaimen aktivointi.

Minimiaika: määrittää minimiajan jonka verran kuivainta voidaan pitää pois päältä. Sen tehtävänä on suojata kompressoria 
liian usein toistuvilta käynnistyksiltä.

Lämpötila  off: määrittää lämpötilan arvon jossa kuivaimen kompressori kytketään pois päältä.

Lämpötilaero: määrittää positiivisen lämpötilaeron OFF lämpötilan ja uudelleenaktivoinnin välillä.

Offset lämpötila: määrittää mitatun ja visualisoidun lämpötilan välisen eron.

Toimintatapa: määrittää kuivaimen toimintatavan:

Automaattinen: kompressori käynnistetään ja pysäytetään noudattamalla kompressorin päämoottorin toimintaa.

          
CN4-8=
CN4-9=

     Konfiguroi ulostulot

Valvonta ON

Palaa edelliseen valikkoon jota 
ei ole tallennettu

Tallentaa konfiguroinnin ja palaa edellä 
tallennettuun valikkoon

Muuta konfigurointi
 

Valitse muutettava ulostulo

 
Moottori käynnissä

          
CN4-8=
CN4-9=

Konfiguroi ulostulot 

Valvonta ON 

Palaa edelliseen valikkoon jota 
ei ole tallennettu 

Tallentaa konfiguroinnin ja palaa edellä 
tallennettuun valikkoon

Muuta konfigurointi
 

Valitse muutettava ulostulo

 

hätäpainiketta painettu
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Jatkuu:  kuivain käynnistetään heti kun kompressori laitetaan päälle ja pysäytetään vasta 

                                  sitten kun se sammutetaan.

Hälytysten viive: määrittää viiveen jolla kuivaimen hälytykset visualisoidaan.

Hälytystyyppi: määrittää hälytyksen vaikutukset kompressoriin:

Hälytys:               kompressorin pysäytys.

Käynnistys: merkinanto ilman kompressorin pysäyttämistä.

Extra run:               määrittää ajan jonka kuivaimen on jatkettava toimintaa myös sen jälkeen kun kompressorin 

                                  moottori on pysähtynyt, jos toimintatapa on asetettu automaattiseen.

Kondenssiveden tyhjennysvalikko

Kondenssiveden tyhjennys aktiivinen: Aktivoi kondenssiveden tyhjennys.

Jakso: määrittää ajan jonka verran lauhdeveden tyhjennyksen magneettiventtiili jää kiinni. avausaika: 
määrittää Ajan jonka verran lauhdeveden tyhjennyksen magneettiventtiilin on jäätävä auki. 
toimintatapa:  määrittää lauhdeveden Tyhjennyksen toimintatavan:

Automaattinen: lauhdeveden tyhjennys tapahtuu vain kun kompressori on päällä ja kuormitustavassa.

Jatkuu: lauhdeveden tyhjennys on aina päällä. 

Tehtaan valikko

Öljyn esihälytys: määrittää etuajan suhteessa öljyn maksimilämpötilaan jolloin öljyn lämpötilan esihälytyksen on 
kytkeydyttävä.

Maksimilämpötila: määrittää öljyn maksimilämpötilan. Jos se ylitetään syntyy hälytys, kompressorin lukituksella.

Minimilämpötila:            määrittää öljyn minimilämpötilan. Jos havaittu öljyn lämpötila on alle minimilämpötila, hälytys syntyy 
kompressorin lukittumisella.

Lämpöryömintä: määrittää öljynlämpötilan maksimaalisen muutoksen sekunnissa. Jos se ylitetään, syntyy hälytys 
kompressorin lukituksella.

Hälytyksen maks. paine: määrittää kompressorin sallitun paineen. Jos se ylitetään syntyy hälytys kompressorin lukituksella.

Maksimaalinen paine: määrittää maksimaalisen painearvon, joka voidaan asettaa parametriin “Tyhjiöpaine”. Tunnit 
yhteensä:osoittaa päämoottorin toimintatunnit.

Kuormitukset yhteensä:osoittaa kompressorin toiminnan kuormitettuna.

AN3: osoittaa kuivausanturin lämpötilaa

INV: osoittaa invertterin ulostulon, vaihda automaattiseen 4-20mA

Tähti/kolmio aika: määrittää tähtivaiheen ajan kompressorin päämoottorin käynnistyksen yhteydessä

Kuormitusviive: määrittää magneettiventtiilin aktivoinnin viiveen. Imusäätimen ohjaus lasketaan siitä hetkestä lähtien 
kun moottori on normaalissa toiminnassa.

Invertteri: alivalikko invertterin konfigurointiin (ks. INVERTTERIN VALIKKO).

Kuorman asetuslämpötila: määrittää ruuviöljyn anturin lämpötilarajan jossa ohjaava kuormituksen imuventtiili voi toimia.

Aika  stand-by: määrittää odotusajan jonka kuluessa kompressori ei voi käynnistyä sammutuksen tai yksikön 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA
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Konfiguroi sisäänmenot: alivalikko, jonka avulla kaikkien yksikön sisäänmenojen logiikka voidaan konfiguroida ja yhdistää 
sisäänmenoon Cn2-1 yksi seuraavista toiminnoista: “öljysuodatin”, “ilmansuodatin” ja “ilman 
painekytkin”. Asettamalla konfiguroinnin kohtaan 1, sisäänmenon logiikka estetään ja päinvastoin 
jos se jätetään kohtaan 0, logiikka tulee olemaan normaali.

Hälytykset ja ilmoitukset

Kaikki syntyvät hälytykset ilmoitetaan näkyvästi päänäytölle 
kohdassa "Hälytysten ja ilmoitusten kenttä", "yhteenvetokenttään 
koneen tilasta" (ks. kappale päänäyttö) ja äänimerkin kautta. 

Äänihälytys voidaan kuitata välittömästi painamalla näppäintä 
“REsET”, kun taas LCD-näyttöön ilmestyvä hälytys poistuu vasta 
sitten kun sen aiheuttanut syy on poistettu.

viimeiset 50 hälytystä näkyvät "hälytyshistoriassa"; ks. Päävalikko) 
jossa on mahdollista tarkistaa niiden ajallinen esiintyminen, paine 
ja lämpötila sinä hetkenä kun ne syntyivät.

mahdolliset hälytykset ovat seuraavat:  

hälytys!  minimiaika:             Kun minimilämpötila saavutetaan öljy, hälytys LUKITSEE kompressorin. Käynnistääksesi 
kompressorin uudelleen odota, että lämpötila nousee ohjelmoidun arvon yläpuolelle.

hälytys! maksimi lämpötila:    :   Kun öljyn maksimilämpötila saavutetaan, hälytys LUKITSEE kompressorin. Käynnistääksesi 
kompressorin uudelleen odota, että lämpötila laskeutuu ohjelmoidun arvon alapuolelle.

ilmoitus! esihälytyksen lämp. : Kun öljyn esilämmityslämpötila on saavutettu, hälytys LUKITSEE kompressorin.

hälytys! öljyanturin vika: kun öljyn lämpötila-anturissa havaitaan vika (oikosulkuanturi tai auki), hälytys LUKITSEE 
kompressorin. Kompressorin käynnistämiseksi uudelleen, vaihda anturi.

hälytys" moottorin lämpösuoja:  kun päämoottorin lämpösuoja on kytkeytynyt, hälytys LUKITSEE kompressorin. 
Kompressorin käynnistämiseksi uudelleen, odota moottorin jäähtymistä.

hälytys! tuulettimen lämpösuoja:  kun tuulettimen lämpösuoja on kytkeytynyt, hälytys LUKITSEE kompressorin. 
Kompressorin käynnistämiseksi uudelleen, odota tuulettimen jäähtymistä.

hälytys! hälytys maks. paine:  Kun sallittu enimmäispaine saavutetaan, hälytys LUKITSEE kompressorin. Käynnistääksesi 
kompressorin uudelleen, vie paine alle ohjelmoidun maksimipaineen.

hälytys! paineanturin vika:  kun paineanturissa havaitaan vika (anturi rikki tai irti), hälytys LUKITSEE kompressorin. 
Kompressorin käynnistämiseksi uudelleen, korjaa anturi.

hälytys! kiertosuunnan virhe: kun päämoottorin vaiheiden virheellinen järjestys havaitaan, hälytys LUKITSEE kompressorin. 
Sen käynnistämiseksi uudelleen, tarkista vaiheiden oikea järjestys.

hälytys! hätäpainiketta painettu: kun kupukantaista hätäpainiketta on painettu, hälytys LUKITSEE kompressorin.

                                      Sen käynnistämiseksi uudelleen, kuittaa kupukantainen hätäpainike.

hälytys! ilmansuodatin:  kun ilmansuodattimessa on havaittu toimintahäiriö, hälytys LUKITSEE kompressorin. 

hälytys! öljynerottimen suodatin:  kun öljynerottimen suodattimessa on havaittu toimintahäiriö, hälytys LUKITSEE          
kompressorin

          

CN2=  1   2   4   5   6   7   8   9

IN =  0   1   0   1   0   0   0   0 

CFG=  1   1   0   0   0   0   0   0 

OUT=  1   0   0   1   0   0   0   0 

CN2-1 = 

1

Palaa edelliseen valikkoon jota 
ei ole tallennettu

Tallenna konfigurointi ja palaa edellä 
tallennettuun valikkoon

Muuta konfigurointi
 

Valitse muutettavan sisäänmenon 
konfigurointi

  Sisäänmenon nykyinen tila 

Sisäänmenon viite

Sisäänmenon konfigurointi

Sisäänmenon lopputila 

Sisäänmenoon CN2-1 yhdistetty toiminto  Ilmansuodatin

Konfiguroi sisäänmenot:
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hälytys! viallinen invertteri: kun invertterin hälytys on havaittu, hälytys LUKITSEE kompressorin. Kompressorin 
käynnistämiseksi uudelleen, palauta invertterin toiminta.

(huomautus: hälytys ilmestyy vain jos invertteri on aktivoitu)

varoitus! hälytys etäkäyttöpaine: kun etäkäyttöohjauksen ja yksikköön asetettujen kuormitus/tyhjiöpaineiden välinen 
epäyhdenmukaisuus on havaittu, hälytys LUKITSEE kompressorin. Kompressori jatkaa toimintaa 
yksikköön ohjelmoiduilla paineilla. Hälytys poistuu vain jos etäkäyttö palautuu toimimaan normaalilla 
tavalla.

(huomautus: hälytys ilmestyy vain jos etäkäyttö on aktivoitu)

varoitus! korkea kastepiste: Kuivaajan lämpötila on jäänyt parametreissä "Lämpötila OFF" ja lämpötilan differentiaalinen" 
yhteenlaskettujen arvojen yläpuolelle parametrissä "Hälytysten viive" määritetyksi ajaksi

(huomautus: hälytys ilmestyy vain jos kuivaaja on aktivoitu)

varoitus! jäätymisen vaara: Kuivaajan lämpötila on jäänyt parametreissä "Lämpötila OFF" ja määritetyn lämpötilan 
alapuolelle parametrissä "Hälytysten viive" määritetyksi ajaksi

(huomautus: hälytys ilmestyy vain jos kuivaaja on aktivoitu)

hälytys!  kuivaajan ant. viallinen: kun kuivaajan lämpötila-anturissa on havaittu virhe (oikosulku anturissa tai auki), 
jos parametri "hälytystyyppi" on asetettu "hälytykseksi" (ks. kappale Kuivaajan valikko) hälytys 
LUKITSEE kompressorin, muussa tapauksessa kompressori jatkaa toimintaa. Kompressorin 
käynnistämiseksi uudelleen, vaihda anturi.

(huomautus: hälytys ilmestyy vain jos kuivaaja on aktivoitu)

Varoitus: yksikön iitäntäkaavio (ks. osa sähkö/elektroniset kaaviot)

KÄYNNISTYS JA TOIMINTA
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HUOLTOTOIMENPITEET  HUOLTOJAKSO

 työtunnit tai  vähintään 

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO 

Kondenssiveden tyhjennys -   viikoittaiselta
Suodatuselementin puhdistus 50  viikoittaiselta

Öljyn tarkastus ja sen mahdollinen lisäys 500  kerran kuukaudessa
Ilmasuodattimen puhdistus 500  -

Voimansiirtohihnan jännityksen tarkastaminen 500  - 

Jäähdyttimen tarkastus ja puhdistus 1.000  kerran vuodessa

Suodattavan elementin vaihto 2.000                            kerran vuodessa

Öljynsuodattimen vaihto 4.000*  kerran vuodessa

Öljynerotin suodattimen vaihto 4.000*  kerran vuodessa

Öljyn vaihto 4.000*  kerran vuodessa

Kuivatussuodattimien vaihto 4.000  kerran vuodessa

Yksisuuntaisen tyhjennysventtiilin vaihto/puhdistus 4.000  kerran vuodessa

YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO

Imusuodattimen tarkastus 4.000  

Sähköohjatun venttiilin vaihto 8.000  

Termostaattiventtiili 12.000

Minimipaineventtiilin tarkastus 12.000  

Sähkömoottorin laakereiden vaihto 12.000  

Letkujen vaihto 12.000  

Voimansiirtohihnan vaihto 12.000  

Ruuviyksikön tarkastus 20.000  

* Jos mineraaliöljyä käytetään, jaksot tulee lyhentää 1000 käyttötuntiin tai vuoteen

•  Oikea huolto on oleellinen kompressorin parhaan tehokkuuden kannalta ja sen käyttöiän pidentämistä varten.
•  Lisäksi on tärkeää noudattaa merkittyjä huoltojaksoja, mutta on myös muistettava, että kyseiset jaksot ovat valmistajan
       suosittelemia jos kompressorin käyttöolosuhteet ovat ihanteelliset (ks. luku “Asennus”).
•  Huoltojaksoja voidaan siis vähentää kompressorin käyttöön liittyvien ympäristöolosuhteiden perusteella.
•  Käytetty öljy on RotEnergy Plus. Erilaisen öljyn käyttö ei takaa täydellistä tehokkuutta ja annettujen huoltojaksojen 
       pysymistä ennallaan.
•   Seuraavilla sivuilla kuvataan vakiohuoltoon liittyvät toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa kompressorin toiminnasta 
      vastaavan henkilön puolesta. Ylimääräiset huoltotoimenpiteet on suoritettava valtuutetun huoltokeskuksen puolesta.

 Huoltotoimenpiteiden taulukko

Mikäli tuntirajaa ei savuteta, lihavalla tekstillä korostetut huoltotoimenpiteet  on suoritettava joka tapauksessa vähintään   
kerran vuodessa.

Koneen oikean toiminnan tarkastamiseksi, ensimmäisten 100 toimintatuntien jälkeen, suorita seuraavat tarkastukset:
1) tarkasta öljytaso: lisää tarvittaessa samantyyppistä öljyä.
2) Tarkasta ruuvien kireys: erityisesti tehon sähkökytkennät.
3) Tarkasta silmämääräisesti kaikkien liitosten kunnollinen tiiviys.
4) Tarkasta hihnan kireys ja kiristä tarvittaessa.
5) Tarkasta työtunnit ja huoltotyypin valinta.
6) Tarkasta ympäristön lämpötila.

ENNEN MINKÄ TAHANSA KONEESEEN KUULUVAN TOIMENPITEEN SUORITTAMISTA:

√	 Ohjaa moottorin pysähtymistä kojetaululla olevan katkaisimen avulla (älä käytä hätäpainiketta).

√	 Kytke virta pois päältä ulkoisen seinässä olevan katkaisimen kautta.

√	 Sulje linjan hana.

√								Varmista, ettei öljynerotin säiliössä ole paineilmaa.

√	 Irrota suojukset ja/tai paneelit.

HUOLTO
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KONDENSSIVEDEN TYHJENYS (KUVA 6)
Öljyn/ilman sekoituksen lämpötilaa pidetään korkeammalla 
lauhdeveden muodostumiseen liittyvään lämpötilaan nähden; 
joka tapauksessa öljyssä olevaa lauhdevettä ei ole mahdollista 
poistaa kokonaan.Tyhjennä kondenssivesi avaamalla hana B ja 
sulkemalla se heti kun öljyä alkaa valumaan ulos veden sijaan. 
Tarkista öljyn taso ja lisää  tarvittaessa.
KONDENSSIVESI ON SAASTUTTAVA SEOS! Sitä ei päästää 
viemäriin.

ÖLJYN TARKASTUS JA SEN MAHDOLLINEN 

LISÄYS (KUVA 6)
  Kompressori sammutettuna tarkasta öljyn taso etupaneelissa 
2 olevan tarkastusaukon kautta.
Jos taso on minimitason alapuolella, irrota etupaneeli ja lisää 
öljyä aukon A kautta.
Lisättävän öljyn määrä minimitasosta maksimitasoon = 0,5 
litraa.
Käytä VAIN samantyyppistä öljyä (RotEnergy Plus).

SUODATTAVIEN ELEMENTTIEN PUHDISTUS / 

VAIHTO (KUVA 7)
Kompressori pysähtyneenä irrota kansi ja puhdista suodattava 
osa D paineilmalla sisäpuolelta ulkopuolelle. Tarkasta valoa 
vasten mahdolliset halkeamat. Vaihda tarpeen vaatiessa 
uuteen.
Suodattava osa ja kansi on asennettava huolella, ettei pöly 
pääse kompressoriyksikön sisälle.
Älä koskaan anna kompressorin toimia ilman suodattavaa osaa.
Vaihda suodattava osa D. 

JÄÄHDYTTIMEN PUHDISTUS
On suositeltavaa puhdistaa jäähdytin jos epätavallinen 
ylilämpötila ilmenee ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Toimi seuraavalla tavalla:
aseta jäähdytysyksikön alle suojaava muovikalvo ja suihkuta 
(pesupistoolia + liuotinta käyttämällä) sisäpuolelta ulkopuolelle;
tarkasta, että ilma kulkee kunnolla jäähdyttimen läpi.

ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTO (KUVA 8)
Kompressori pysäytettynä irrota kansi ja etupaneeli.
Joka kerta kun öljyt vaihdetaan vaihda myös öljyn suodatin E, 
ruuvaa auki vanha suodatin ja vaihda se uuteen. Levitä ohut 
kerros öljyä suodattimen reunalle ja siihen kuuluvalle tiivisteelle 
ennen kun ruuvaat sen manuaalisesti kiinni.

ÖLJYNEROTTAJAN SUODATTIMEN VAIHTO 

(KUVA 8)
Kompressori pysäytettynä irrota kansi ja etupaneeli. 
Öljynerotin suodatinta F ei voi puhdistaa vaan se on vaihdettava 
uuteen jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.
Ruuvaa suodatinta manuaalisesti (tai tarpeen vaatiessa 
käyttämällä suodattimille tarkoitettua työkalua) vastapäivään 
kiertämällä.
Vaihda se uuteen ruuvaamalla sitä manuaalisesti myötäpäivään 
kun tiiviste ja kierteitys on kevyesti voideltu.

HUOLTO
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Paine (bar) 7,5 11 15 kW

8 74 84 92
  Taajuus 

 Hz
10 78 87 93

13 78 86 100

ÖLJYN VAIHTO (KUVA 6)
Kompressorin ollessa kuuma – yli 70 °C, vaihda öljyt.
• Irrota etupaneeli
• Liitä öljynerotin säiliön pohjalla olevaan hanaan B
  varustuksiin kuuluva tyhjennysputki.
• Ruuvaa korkki aukosta A, avaa hana ja anna öljyn vuotaa   
   keräysastiaan, kunnes tyhjennys on saatu loppuun.
• Sulje hana B ja irrota putki.
• Täytä uudella öljyllä aukon A kautta (kokonaiseen täyttöön
   vaadittava määrä on 5 litraa) ja ruuvaa korkki kiinni.
• Käynnistä kompressori ja anna sen käydä 5 minuutin ajan. 
   Pysäytä se sitten ja tyhjennä kaikki ilma ja odota 5 minuuttia
   ennen kuin tarkistat öljyn tason. Tarpeen vaatiessa lisää öljyä.
KÄYTETTY ÖLJY SAASTUTTAA LUONTOA! 
Noudata sen hävittämisessä voimassa olevia ympäristöä 
suojaavia lakeja.
Ensitäyttö-öljy: RotEnergy Plus.
Jos öljytyyppiä halutaan vaihtaa, kyseinen vaihto voidaan 
suorittaa vain kun öljyt vaihdetaan kokonaan.

HUOLTO

VOIMANSIIRTOHIHNAN KIREYDEN TARKASTAMINEN (KUVA9)
Kompressori pysäytettynä irrota takapaneeli ja tarkasta hihnan kireys. Tämän tarkastuksen suorittamista varten on käytettävä 
tarkoituksenmukaista mittalaitetta, jonka avulla on mahdollista määrittää tarkkaan hihnan kireysaste mittaamalla taajuus.
Toimi seuraavasti:
• Aseta mittauslaitteen mikrofoni hihnalle (noin hihnan puoleen väliin) ja ravista hihnaa avaimella.
• Lue laitteen mittaama arvo ja, jos se on taulukossa osoitettuihin arvoihin nähden erilainen (kuva 9A), säädä kireys:

Korkeampi arvo = hihna liian kireä
Matalampi arvo = hihna liian löysä
Säädä löysäämällä neljää mutteria C1 ja säätämällä kireyttä 
ruuvilla C2. Kun säätö on suoritettu, kiristä mutterit C1.
Tarkista taajuusarvo ja, jos tarpeen, suorita toimenpide uudelleen.

VOIMANSIIRTOHIHNAN VAIHTAMINEN (KUVA 

9A)
Kompressori pysäytettynä, irrota takapaneeli. Löysää neljää 
mutteria C1 ja ruuvaa ruuvia C2 löysäämällä hihnaa C, kunnes 
se on kokonaan löystynyt.
Irrota hihna ja vaihda se uuteen.
Kun hihna on vaihdettu, tarkasta sen kireys edellä kuvattuun 
tapaan. Kun vaihto on suoritettu, pysäytä kone 30 minuutin 
kuluttua, odota 30 minuuttia (jäähdytys) ja tarkista hihnan kireys 
edellä kuvatulla tavalla.

Cod.197DD7022
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MINIMIPAINEVENTTIILI TARKASTUS (KUVA10) 
Vaihda suljin ja kirjaimella G korostetut tiivisteet.

KUIVAIMEN SUODATTIMIEN VAIHTO (KUVA11)
Kun kompressori on sammutettu, irrota kaksi rislan-putkea 
pikaliittimistä A ja B, ruuvaa alemmat altaat C ja D irti 
tarkoituksenmukaisella avaimella, vaihda suodattimet, ruuvaa 
altaat C ja D takaisin ja liitä rislan-putket.

LETKUJEN VAIHTO
Vaihda letkut öljynvaihdon yhteydessä.
Löysää letkun liitoksia, vaihda letku ja asenna se uudelleen 
kiristämällä liitoksia lujasti. 
Etene sitten öljyn vaihdon loppuvaiheisiin.

ILMAN ESISUODATTIMEN PUHDISTUS 
(KUVA 12)

• Ota esisuodatin pois A.
•           Pese ne saippuavedellä, anna kuivua täysin ennen
            koneen käynnistämistä uudelleen.

HUOLTO
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Ongelma

Moottorin pysähtynyt 
(merkinanto lämpöreleestä)

Liiallinen öljynkulutus

Öljyä vuotaa imusuodattimesta

Turvaventtiilin aukeaminen

Kompressorin lämpötila-anturi 
kytkeytynyt

Kompressorin suorituskyky 
heikko

Kompressori on käynnissä 
mutta ei purista ilmaa

Kompressori jatkaa ilman 
puristamista yli max. 
painearvon

Vaikea käynnistys

Syy

Liian matala jännite.

Ylilämpötila

Häiriö öljynpaluulinjassa

Öljyntaso liian korkea

Öljynerotin suodatin rikki

Öljynerotin suodattimen 
tiivisteiden huono pitävyys

Imusäädin ei sulkeudu

Liian korkea paine

Imusäädin ei sulkeudu jakson 
lopussa

Öljynerotin suodatin tukossa

Huonelämpötila liian korkea

Jäähdytin tukossa

Öljyntaso liian alhainen

Sähkötuuletin ei käynnisty

Sähköventtiili ei käynnisty
Ilmansuodatin likainen tai tukossa

Säädin suljettu, se ei aukea, 
koska se on likainen

Säädin suljettu, se ei aukea 
koska ohjaus puuttuu

Säädin auki, se ei sulkeudu,
 koska se on likainen

Säädin auki, se ei sulkeudu 
koska ohjaus puuttuu

Öljynerotin suodatin tukossa

Minimipaineventtiili ei sulkeudu 
täysin

Liian matala jännite

Minimipaineventtiili ei sulkeudu 
täysin

Ratkaisu

Tarkasta jännite, paina Reset ja käynnistä uudelleen

Tarkasta moottorin absorptio ja releen säätö.  Jos absorptio 
on säännöllinen, paina Reset ja käynnistä uudelleen.

Tarkasta öljyn vuodatusputki ja takaiskuventtiili

Tarkista öljyn taso ja tyhjennä tarpeen vaatiessa

Vaihda öljynerotin suodatin 

Vaihda öljynerottimen kiinnitysnipan tiivisteet

Tarkasta säätimen ja sähköohjatun venttiilin toiminta

Tarkasta paineasetukset.

Tarkasta säätimen ja sähköohjatun venttiilin toiminta

Vaihda öljynerotin suodatin

Lisää tuuletusta

Puhdista jäähdytin liuottimella

Lisää öljyä

Tarkasta sähkötuulettimen moottori.

Puhdista tai vaihda suodatin

Poista imusuodatin ja tarkasta jos säädin avautuu 
manuaalisesti Pura ja puhdista tarpeen vaatiessa

Tarkasta signaalin paikallaolo sähköohjatulla venttiilillä. 
Vaihda vahingoittunut osa tarpeen vaatiessa uuteen

Irrota ja puhdista säädin

Tarkasta signaalin paikallaolo sähköohjatulla venttiilillä. 
Vaihda vahingoittunut osa tarpeen vaatiessa uuteen

Vaihda öljynerotin suodatin

Irrota venttiili, puhdista ja vaihda tiivisteosa mahdollisesti 
uuteen

Tarkista verkkojännite

Tarkista minimipaineen venttiili

VIANETSINTÄ 
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FN SÄHKöKAAVIO

Viite Nimi
kW 7,5 kW 11 kW 15 

230 V 400 V 230 V 400 V 230 V 400 V

TC Muuntaja  Pr.0/230/400  Sec.0/24  100 VA 100 VA 100 VA 100 VA 200 VA 100 VA

SB Hätäpainike + n.2 NC 230V 10A  

FU1.FU2.FU3 Keraamiset sulakkeet 2A 

FU4 Keraamiset sulakkeet 4A 4A 4A 4A 8A 4A

FU5 Keraamiset sulakkeet 1A 

KM1 Linjan kontaktori kela bob.24 V 50/60 Hz  11 KW(*) 5,5 KW(*) 11 KW(*) 7,5 KW(*) 18,5 KW(*) 11 KW(*)

KM2 Kontaktori kela bob.24 V  50/60 Hz 11 KW(*) 5,5 KW(*) 11 KW(* 7,5 KW(*) 18,5 KW(*) 11 KW(*)

KM3 Tähti kontaktori bob.24 V  50/60 Hz 7,5 KW(*) 4 KW(*) 11 KW(*) 7,5 KW(*) 15 KW(*) 7,5 KW(*)

KM4-KM5 Venttiili Kuivain kontaktori bob.24 V 50/60 Hz 3 KW(*) 3 KW(*) 3 KW(*) 3 KW(*) 3 KW(*) 3 KW(*)

FR Lämpörele MAN/AUIT-1L+1R (16-24) (9-12) (16-24) (10-16) (24-32) (16-24)

KR Vaihesarjan laite

YV1 Sähköohjattu venttiili  24 VAC 50/60 Hz 

YV2 Sähköohjattu venttiili kondenssiveden tyhjenys, kuivain 24 VAC 50/60 Hz (optional)

BP Paineanturi 0-16 Bar 4-20mA 

D1 Elektroninen ohjauslaite 24 VAC 

D2 SMS-laite 24VAC (optional)

ST1 Lämpöanturi tarkastusta varten

ST2 Lämpöanturi, kuivain (optional)

Moottorin kaapelin läpim. (mmq) 7x4 7x2,5 7x6 7x2,5 7x10 7x4

 1) Liitäntäkaapelien läpimitta = 1mmq

2) (*) = 400V AC3

3) (**) = 400 V         Syöttö - musta-sininen-ruskea

3) (**) = 230 V         Silta keltainen-vihreä-valkoinen
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