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RO

-

-

sorul doar 

-

pului propriu sau a altora. 

-

-

-

-

-

de lucru.

somnul. 

-

-

ESTE DEFECT. 

-

-

-

-

-

-

sorul de la curent.

utilizare

-

la compresor.

PRELUNGITOR
Utilizati numai cablu de conectare cu trei stifturi, destinat prizelor cu im-

pamantare. Inlocuiti sau reparati cablul deteriorat. Asigurati-va ca cablul 

de prelungire este in stare buna. Cand folositi un cablu prelungitor, asigu-

rati-va ca acesta corespunde din punct de vedere al parametrilor curen-

Tabelul 1: Sectiunile indicate sunt valabile pentru o lungime maxima de 

220/230V-50Hz 110/120V-60Hz

CV kW mm2 mm2

0.75 0,65 1,5 2,5

1 0,75 1,5 2,5

1,5 1,1 2,5 4

2 1,5 2,5 4 � 6

3 2,2 4 /

AVERTISMENT

Evitati orice risc de electrocutare. Nu utilizati niciodata compresorul al 

carui cablu de racordare sau prelungitorul acestuia este deteriorat sau 

zone umede sau cu apa, sau in orice alte locatii unde riscul de electrocu-

tare este ridicat.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE 

PENTRU A FI CONSULTATE SI DE CATRE ALTI UTILIZATORI

EXPLOATARE SI INTRETINERE

NOTA: Informatiile continute in acest Manual de Utilizare sunt menite 

sa asigure utilizarea si intretinerea compresorului in conditii de siguranta.

sau componente diferite de cele ale compresorului achizitionat de dvs

INSTALARE
Transportati compresorul in mod corect, fara basculare, ridicandu-l cu 

-

cati integritatea acestuia. Locul in care se va instala compresorul trebuie 

sa se sprijine pe podea cu toate picioarele de sprijin. Montati rotile sau 

ACEST COMPRESOR FUNCTIONEAZA FARA ULEI

CONEXIUNILE ELECTRICE
Compresoarele monofazate sunt alimentate cu electricitate printr-un 

-

Impamantarea trebuie astfel instalata incat sa corespunda standardelor 

-

-
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Compresoarele din seria SILENT sunt echipate cu o siguranta termica 

automata cu resetare manuala. Daca siguranta se declanseaza datorita 

supraincalzirii compresorului, asteptati cateva minute innainte de a repor-

In cazul in care siguranta termica automata intrerupe din nou functiona-

rea, opriti compresorul si solicitati asistenta de specialitate. Nu incercati 

sa rezolvati problema de unul singur.

PUNEREA ÎN FUNCTIUNE A COMPRESORULUI
-

citate corespund celor indicate pe placuta cu date referitoare la acestea 

-

sorul este complet automatizat si este controlat de presostat, care il decu-

il reporneste cand presiunea devine minima. Diferenta de presiune dintre 

De exemplu: compresorul se opreste cand presiunea ajunge la 8 bari 

-

presorului la reteaua de alimentare cu electricitate, incarcati la presiunea 

NOTA: Cilindrul / capul de pompare / conducta de aer pot atinge in fun-

ctionare temperaturi ridicate, prin urmare apropiati-va, cu atentie de ace-

REGLAREA PRESIUNII DE FUNCTIONARE (FIG.13)
Nu este obligatorie utilizarea permanenta a presiunii maxime de functio-

nare. Dimpotriva dispozitivul pneumatic utilizat necesita adesea presiuni 

mai mici. La compresoarele prevazute cu un reductor de presiune, presiu-

-

siunea de lucru cu ajutorul regulatorului de presiune. Eliberati prin tragere 

butonul reductorului de presiune, reglati presiunea la valoarea corecta 

prin intoarcerea butonului respectiv in sensul acelor de ceasornic, pentru 

a mari presiunea si in sens invers acelor de ceasornic pentru a o micso-

In cazul reductoarelor de presiune furnizate fara manometru presiunea 

In cazul  reductoarelor de presiune echipate cu manometru, valoarea pre-

INTRETINERE

Inainte de efectuarea oricaror operatiuni de intretinere sau repara-
tii, asigurati-va ca:

- principalul comutator de alimentare �ON/OFF� este in pozitia �0�; 
- presostatul sau comutatorul de alimentare este in pozitia �0�; 
- nu exist aer sub presiune in rezervorul de aer (numai pentru mo-

delul cu rezervor);
-

raturi ridicate in timp ce ruleaza;
- daca este necesar, desfaceti suruburile pentru a scoate capacul 

extern.

EVACUAREA CONDENSULUI
Compresorul genereaza condens in timpul functionarii, acesta acumu-

landu-se in rezervorul special prevazut in acest scop. Condensul trebuie 

CURATAREA FILTRULUI

REMEDIEREA MICILOR DEFECTIUNI 

Pierderea aerului prin ventilul de dedesubtul presostatului (exi-
stent numai la compresoarele cu rezervor)

Aceasta defectiune se datoreaza etansarii incorecte a ventilului de reti-

nere. Pentru remediere, se procedeaza astfel :

- Se scot panourile carcasei prin desurubarea celor patru suruburi de 

Montati-l la loc in pozitia initiala.

Pierderea aerului 
-

Compresorul nu porneste 

- tensiunea din reteaua de alimentare nu este diferita de cea indicata pe 

- temperatura in incinta in care functioneaza compresorul nu este prea 

este conectata corect, magneto-termointrerupatorul este in buna stare de 

-

Compresorul nu se opreste (în cazul compresoarelor prev+zute cu 
rezervor).

In cazul in care compresorul nu se opreste la atingerea presiunii ma-

xime, se va declansa supapa de siguranta. Contactati unitatea service 

pentru remedierea defectiunii.

AVERTISMENT
In cazul in care compresorul este utilizat pentru vopsire:

Compresoarele au fost fabricate in conformitate cu Directiva CE 

105/2009 si Directiva CE 42/2006. 

functie de camera in care este instalat compresorul.

CONECTORI PNEUMATICI
Asigurati-va ca folositi intotdeauna tuburi/furtune pneumatice pentru aer 

comprimat adecvate, cu caracteristici maxime de presiune conform cu 

conectorilor pneumatici.
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RO

USCATOR PRIN ABSORBTIE

-

Cand presiunea in rezervor atinge valoarea maxima, grupul compressor 

se opreste si electrovalva se deschide. Deschiderea ei permite evacua-

in sare in timpul presurizarii. Aceasta umezeala este eliberata in exterior 

prin electrovalva de drenaj. In acest moment circuitul este pregatit pentru 

un nou ciclu de uscare. 

Este recomandata inlocuirea sarii din interiorul uscatorului cel putin o 

data pe an.

USCATOR CU MEMBRANA
-

rita cu o substanta ce retine vaporii de apa. Aerul comprimat ce contine 

-

brana. Separarea dintre apa si aer este realizata de diferenta de presiune 

-

ctului de roua depinde pe de o parte de de debitul de aer tranzitat dar si 

de temperatura de intrare a aerului. Un debit de aer mic sau temperatura 

de intrare mica are ca rezultat scaderea cu o valoare mare a punctului 

de roua.

La membrana de uscare nu se face intretinere.

1 � intrare aer comprimat

3 � tub de legatura

4 � conector

5 � intrare aer

6 � uscator cu membrana

7 � iesire aer comprimat
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GMS100-105 

Monofazat

GMS100-105

Monofazat + uscator

GMS 150-180

VS 204 - 244 - 254 - 314  

Monofazat

GMS 150-180

VS 204 - 244 - 254 - 314  

Monofazat + uscator



1
0

Air tech 400/500 -  monofazat    V220-240  / 50-60 Hz



1
1

Air tech 400/500  - V 380-415 / 50-60 Hz


