
HITACHI

SPRĘŻARKA TŁOKOWA-OLEJOWA

Instrukcja obsługi oraz zasady bezpieczeństwa

GM - TR - VX - AB - CCSGM - TR - VX - AB - CCS

Przed użytkowaniem kompresora
należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zrozumieć jej treść.



PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Przed ustawieniem, uruchomieniem lub czyn-
nościami serwisowymi, należy dokładnie zazna-
jomić się z instrukcją obsługi

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
Uwaga przed przystąpieniem do wykonywania
przeglądów, konserwacji, czyszczenia, wymiany
lub kontroli w sprężarce konieczne jest odłączenie
zasilania elektrycznego od urządzenia.



N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O W Y S O K I C H
TEMPERATUR
Uwaga: niektóre części znajdujące się w sprę-
żarce mogą osiągać wysokie temperatury.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEGO
WŁĄCZENIA
Uwaga: sprężarka może włączyć się w przypadku
zaciemnienia (black-out), w następstwie przywró-
cenia zasilania.
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Zbiornik
Osuszacz
Kó ka
Jednostka kompresora
Wska nik poziom oleju
Filtr powietrza
Os ona
W cznik ci nienia (presostat)
Reduktor ci nienia
Uchwyt
Wylot spr onego powietrza
Zawór bezpiecze stwa

Zbiornik
Manometr
W cznik ci nienia (presostat)
Uchwyt
Os ona
Jednostka kompresora
Filtr powietrza
Wska nik poziom oleju
Wylot zredukowanego spr . powietrza
Reduktor ci nienia
Bezpo redni wylot spr onego powietrza
Kó ka
Zawór zwrotny
Osuszacz

Bezpo redni wylot spr onego powietrza
Zbiornik
Reduktor ci nienia
Os ona pasa nap dowego
Jednostka kompresora
Silnik elektryczny
W cznik ci nienia (presostat)
Manometr
Kó ko obrotowe
Osuszacz
Kó ka
Zawór zwrotny

Zbiornik
Silnik elektryczny N.1
Os ona pasa nap dowego
Jednostka kompresora N.1
Jednostka kompresora N.2
Silnik elektryczny N.2
Jednostka steruj ca
Bezpo redni wylot spr onego powietrza
W cznik ci nienia (presostat)
Manometr
Osuszacz

Os ona
Zawór bezpiecze stwa
Bezpo redni wylot spr onego powietrza
W cznik ci nienia (presostat)
Zbiornik

Os ona
Odpowietrznik
Uchwyt
W cznik ci nienia (presostat)
Kó ka
Zbiornik

Model GM

Model VX

Model AB - Model CCS

Model ABT

Model Silent (cichy)

Model GM 203

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6



WAŻNE INFORMACJE

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

ZNACZENIA WAŻNYCH SŁÓW

Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi instrukcjami
dotyczącymi działania urządzenia, wskazówkami
odnośnie bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami zawartymi
w niniejszej instrukcji obsługi. Większość wypadków przy
pracy spowodowana jest nieprzestrzeganiem lub
lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa
pracy. Wypadków można uniknąć przewidując
ewentualne sytuacje, które mogą zagrozić życiu lub
zdrowiu ponadto ściśle przestrzegając procedur
bezpieczeństwa. Sprężarkę należy używać zgodnie z
zaleceniami producenta.
Procedury te wyszczególnione są w części "BEZPIEC-
ZEŃSTWO" w niniejszej instrukcji obsługi, jak również w
części dotyczącej użytkowania i eksploatacji kompres-
ora.
Sytuacje, które ze względu na ryzyko zranienia lub
uszkodzenia urządzenia są wskazane przez napis
"OSTRZEŻENIE". Informacje te znajdują się zarówno na
kompresorze jak i w niniejszej instrukcji obsługi.
Nigdy nie używaj sprężarki w sposób inny niż zalecany
przez HITACHI, chyba że jesteś absolutnie pewny że nie
będzie to stwarzało niebezpieczeństwa tobie jak i innym
osobom przebywającym w pobliżu pracującego
kompresora.

: wskazuje sytuację potencjalnie niebez-
pieczną, która jeżeli będzie ignorowana, może
spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.

: wskazuje sytuację potencjalnie niebezpieczną,
której jeżeli nie jest w stanie się uniknąć może spowodo-
wać nieznaczne lub umiarkowane obrażenia ciała oraz
uszkodzenia urządzenia.

: wskazuje na istotne informacje.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

WAŻNE

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
KOMPRESORA

Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprawidłowa
konserwacja kompresora może spowodować
obrażenia lub śmierć. Aby tego uniknąć należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i
zrozumieć jej treść.

NIGDY NIE DOTYKAĆ RUCHOMYCH CZĘŚCI

NIE URUCHAMIAĆ KOMPRESORA BEZ
ZAINSTALOWANYCH OSŁON LUB INNYCH
NIEZBĘDNYCH ZABEZPIECZEŃ

Nigdy nie wk ada r k i innych cz ci cia a w
ruchome cz ci kompresora. Nigdy nie wk ada
palców ani adnych przedmiotów do rodka os ony
wirnika.

Nigdy nie uruchamia kompresora, kiedy wszystkie
os ony nie s zainstalowane. Nale y zwróci uwag
aby by y one prawid owo zamontowane. W

przypadku gdy prace konserwacyjno-serwisowe
wymagaj usuni cia cz ci os on mo na je zdj ,
lecz pami ta nale y aby przed ponownym
uruchomieniem urz dzenia by y na swoich
miejscach.

Zawsze przed przyst pieniem do pracy z kompres-
orem zak adaj gogle ochronne. Pami taj aby nie
kierowa spr onego powietrza z kompresora w
adne cz ci swojego cia a.

Zapobiegaj i unikaj kontaktu cz ci cia a z
przedmiotami, które s uziemione; nale do nich
rury, grzejniki, lodówki. Niniejsza spr arka musi
zosta prawid owo pod czona do uziemienia. Nigdy
nie u ywaj kompresora w obecno ci wody czy
wilgoci. Nie pracowa spr ark w pomieszczeniach
wilgotnych czy zalanych. Nie wystawia urz dzenia
na deszcz.

Przed przyst pieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjno-serwisowych nale y ZAWSZE
od czy urz dzenie od ród a pr du i opró ni
zbiornik ze spr onym powietrzem. Dotyczy to
równie czyszczenia kompresora.

Nie przeno kompresora gdy jest pod czony do
ród a pr du lub gdy zbiornik jest nape niony

spr onym powietrzem. Przed pod czeniem
urz dzenia do ród a pr du, upewnij si czy
wy cznik jest w pozycji OFF "WY CZONY"

Gdy spr arka nie jest u ywana, powinna by
przechowywana w suchym i zamkni tym pomieszc-
zeniu z dala od czynników atmosferycznych.
Kompresor musi by przechowywany z dala od
dzieci.

Ba agan i nieporz dek w miejscu pracy zwi ksza
ryzyko wyst pienia wypadków. Oczy miejsce
pracy z niepotrzebnych przedmiotów, gruzu,
sprz tu, itp.

Uwa aj, aby dzieci lub osoby postronne nie dotyka y
kabla zasilaj cego kompresor. Osoby trzecie
powinny znajdowa si w bezpiecznej odleg o ci od
urz dzenia.

Nie ubieraj lu nych rzeczy i nie no bi uterii podczas
pracy, mog zosta one wci gni te przez ruchome
cz ci kompresora. W razie konieczno ci za ó
okrycie w osów.

Nie ci gnij za kabel w celu wy czenia urz dzenia.
Chro kabel i przewody przed ciep em, smarem i
ostrymi kraw dziami.

Nale y przestrzega zasad smarowania (nie

NALEŻY ZAKŁADAĆ OKULARY OCHRONNE

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED PORAŻENIEM
PRĄDEM

ROZŁĄCZ KOMPRESOR

UNIKAJ PRZYPADKOWYCH WŁĄCZEŃ

PRZECHOWUJ KOMPRESOR W ODPOWIEDNIM
MIEJSCU

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W NALEŻYTEJ
CZYSTOŚCI

TRZYMAĆ Z DALA DZIECI

UBIERAJ SIĘ PRAWIDŁOWO

NIE NISZCZ PRZEWODU

PRZEPROWADZAJ STARANNIE KONSER-
WACJĘ
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dotyczy to spr arek bezolejowych), sprawdzaj
okresowo kabel zasilaj cy. W przypadku stwier-
dzenia jego uszkodzenia lub zniszczenia nale y go
naprawi lub wymieni na nowy.
Sprawd czy kompresor nie jest zewn trznie
uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci
zg o si do Autoryzowanego Serwisu HITACHI.

Kiedy urz dzenie pracuje na zewn trz nale y
u ywa przed u aczy kabla zasilaj cego.
Przed u acz powinien posiada odpowiednie
oznaczenie, e nadaje si do prac na zewn trz.

Uwa aj na to co robisz. Zachowaj zdrowy rozs dek.
Nigdy nie korzystaj z kompresora gdy jeste
zm czony, pod wp ywem lekarstw czy alkoholu lub
narkotyków.

Przed rozpocz ciem pracy nale y sprawdzi stan
os on, stan cz ci ruchomych, ich zamocowanie,
ewentualne wycieki powietrza i wszelkie inne
czynniki mog ce mie wp yw na bezpieczn i
sprawn prac . Wszystkie uszkodzone elementy
powinny zosta naprawione przez autoryzowany
serwis HITACHI.
Nie wolno u ywa urz dzenia, którego nie mo na
w czy b d wy czy z sieci.

U ywaj kompresora wed ug wskazówek niniejszej
instrukcji obs ugi. Nie pozwól aby kompresor
obs ugiwa ydzieci, osoby nieuprawnione.

Sprawdzaj okresowo i przed ka dym w czeniem
czy ruby, wkr ty i os ony s na swoich miejscach.
Je eli zauwa ysz e niektóre elementy s
poluzowane - dokr je.

Utrzymuj w czysto ci kratk wentylacyjn silnika.
Czy regularnie kratk w przypadku, gdy
rodowisko jest mocno zanieczyszczone.

Pod cz kompresor do napi cia okre lonego na
tabliczce znamionowej urz dzenia. Je eli spr arka
zostanie pod czona do napi cia wi kszego od tego,
który jest wskazane na tabliczce znamionowej, silnik
b dzie pracowa szybciej przez co mo e si
uszkodzi .

Je eli podczas pracy spr arki s yszysz dziwne
odg osy pracy spr arki, nadmierne wibracje -
nale y j natychmiast od czy od ród a zasilania.
Nast pnie sprawd co mog o ulec uszkodzeniu, w
razie w tpliwo ci skontaktuj si z Serwisem
HITACHI

Rozpuszczalnik takie jak benzyna, rozcie czalniki,

PRZEDŁUŻACZE

BĄDŹ UWAŻNY

SPRAWDŹ USZKODZONE CZĘŚCI I WYCIEKI
POWIETRZA

KORZYSTAJ ZE SPRĘŻARKI WE WŁAŚCIWY
SPOSÓB

SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE WKRĘTY, ŚRUBY
ORAZ OSŁONY SĄ TRWALE PRZYMOCOWANE

UTRZYMUJ W CZYSTOŚCI WLOT POWIETRZA

PODŁĄCZ SPRĘŻARKĘ DO ŹRÓDŁA PRĄDU
OKREŚLONEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ

NIGDY NIE UŻYWAJ SPRĘŻARKI JEŻELI JEST
ONA NIE SPRAWNA LUB USZKODZONA

NIE CZYŚĆ PLASTIKOWYCH CZĘŚCI ZA
POMOCĄ ROZPUSZCZALNIKA

substancje zawieraj ce alkohol mog uszkodzi
plastikowe cz ci urz dzenia. Nie wycieraj tymi
substancjami plastikowych cz ci urz dzenia. Je eli
zajdzie potrzeba, u yj do czyszczenia szmatki z
wod i myd em.

Stosowanie nieoryginalnych cz ci zamiennych
powoduje uniewa nienie gwarancji oraz wadliwe
dzia anie spr arki. Oryginalne cz ci zamienne s
dost pne u Autoryzowanego Dystrybutora HITACHI.

Nie mo na modyfikowa spr arki. W razie
koniecznej naprawy skontaktuj si z Serwisem
HITACHI. Wszelkie modyfikacje urz dzenia mog
nie tylko obni y jej wydajno ale spowodowa
obra enia osobie, która to dokonywa a tych
modyfikacji.

Kiedy nie u ywasz kompresora, prze cz wy cznik
w pozycj OFF "Wy czone". Od cz go od ród a
pr du, a tak e otwórz zawór (kurek) umo liwiaj c
tym samym opró nienie zbiornika ze spr onego
powietrza.

Aby zmniejszy ryzyko oparzenia, nie dotykaj rur,
silnika oraz innych rozgrzanych cz ci urz dzenia.

W celu unikni cia ryzyka wypadku, nigdy nie kieruj
strumienia spr onego powietrza w stron osób lub
zwierz t.

W zbiorniku zbiera si wilgo , je eli nie b dzie ona
opró niania , woda skoroduje powierzchni
zbiornika i os abi go, powoduj c e mo e z czasem
doj do jego uszkodzenia. Dlatego nale y
opró niacz zbiornik z wilgoci codziennie lub co 4
godziny pracy.

Mo na w ten sposób uszkodzi spr ark . W celu
wy czenia urz dzenia u yj przycisku OFF / ON

Ryzyko rozerwanie. U ywaj tylko rekomendowan-
ych cz ci, które s akceptowalne do tego typu
urz dze i których ci nienie nie przekracza 8.6 Bar.
(125 PSI)

Do napraw u ywaj wy cznie oryginalnych cz ci
zamiennych, identycznych jak te przeznaczone do
wymiany. Naprawy musz by wykonywane
wy cznie przez Autoryzowane Placówki Serwiso-
we.

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI
ZAMIENNYCH HITACHI

NIE MODYFIKUJ SPRĘŻARKI

PRZEŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK W POZYCJĘ
"WYŁĄCZONY"-OFF KIEDY KOMPRESOR JEST
NIE UŻYWANY

NIE DOTYKAJ ROZGRZANYCH CZĘŚCI
SPRĘŻARKI

NIE KIERUJ STRUMIENIA SPRĘŻONEGO
POWIETRZA BEZPOŚREDNIO W STRONĘ
CIAŁA

ZAWÓR SPUSTOWY ZBIORNIKA

NIE WYŁĄCZAJ KOMPRESORA POPRZEZ
WYCIĄGNIECIE WTYCZKI Z GNIAZDKA

UŻYWAJ CZĘŚCI DO SPRĘŻARKI, KTÓRYCH
CIŚNIENIE DOPUSZCZALNYCH WYNOSI NIE
WIĘCEJ NIŻ 125 PSI (8.6 BAR)

CZĘŚCI ZAMIENNE
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BEZPIECZE STWO

OBS UGA I UTRZYMANIE SPRAWNO CI
INSTRUKCJA POD CZENIA UZIEMIENIA

UWAGA:

PRZED U ACZ

W celu zabezpieczenia obs uguj cego spr ark
przed pora eniem pr dem, powinno si pod czy
urz dzenie do uziemienia. Spr arka jest
wyposa ona w trój y owy kabel (kabel dwu y owy
+uziemienie). Kolor zielony (lub ó to-zielony)
oznacza kabel uziemiaj cy. Nigdy nie pod czaj kabla
koloru zielonego (lub ó to-zielonego) do napi cia.

Uziemienie musi by wykonane wed ug normatywy
EN 60204

U ywa tylko przed u acza z uziemieniem i wtyczk .
Nie u ywaj uszkodzonych lub zmia d onych
przed u aczy. Upewnij si e przed u acza jest w
dobrym stanie. Kiedy masz zamiar u y
przed u acza, upewnij si e przekrój kabla jest
dostateczny do doprowadzenia pr du poch anianego
przez pod czone urz dzenie. Przed u acz, który jest
za cienki, mo e spowodowa spadek napi cia i w
zwi zku z tym utrat mocy oraz nadmierne
przegrzanie si urz dzenia. Kable przed u acza
spr arek musz posiada odpowiedni przekrój
proporcjonalny do swojej d ugo ci, patrz poni sza
tabela.

WA NE:

INSTALACJA

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje, które znajduj si w niniejszej
instrukcji obs ugi stanowi pomoc dla u ytkownika w
czasie obs ugi spr arki oraz dotycz utrzymania
sprawno ci urz dzenia. Niektóre ilustracje i rysunki
zawarte w niniejszej instrukcji mog ró ni si od tych
zawartych w spr arce.

Po wyj ciu spr arki z opakowania (rys. 1), oraz po
sprawdzeniu jej perfekcyjnego stanu, nale y upewni
si czy nie uleg a ona uszkodzeniu podczas
transportu. Nale y wykona poni sze czynno ci.

Zamontuj kó ka i gumowe zako czenia zgodnie ze
wskazówkami zawartymi na rys. 2. Gdy zajdzie
potrzeba uzupe nienia ci nienia w kó kach, mo na to
zrobi , ale nalezy pami ta o nie przekraczaniu
dopuszczalnego ci nienia 1,6 bar (24psi). Umie
kompresor na równej, stabilne powierzchni o nie
wi kszym nachyleniu ni 10 (rys. 3). Miejsce pracy
kompresora powinno by dobrze wentylowane i
oddalone od czynników zewn trznych takich jak
woda, wilgo czy materia y wybuchowe. Je eli
powierzchnia na której stoi kompresor jest liska i
istnieje ryzyko przesuni cia si urz dzenia podczas
pracy, nale y zabezpieczy kó ka kompresora przed
tak ewentualno ci (klinuj c oba kó ka). Aby
zapewni dobr wentylacj kompresora, nalezy
umie ci go nie bli ej ni 100 cm od najbli szej ciany
(rys. 4). Kompresory, które nie posiadaj kó ek nie
powinny by przymocowane na sta e do powierzchni
na której stoj . W takim przypadku zaleca si
zamontowanie 4 podk adek antywibracyjnych na
zako czeniach stóp.

-Transportuj kompresor z nale yt uwag , nie
przewracaj go. Nie wolno podnosi kompresora za
pomoc lin czy haków. (rys 5-6)
-Wyjmij plastikow za lepk znajduj cej si na os onie
(rys 7-8), wska nika poziomu oleju (bagnetu) (rys 9)
lub zatyczki odpowietrznika (rys. 10).
Sprawd poziom oleju, porównaj wskazania z
odczytem na bagnecie (rys.9) lub oznaczeniami
umieszczonymi na okienku zbiornika z olejem (rys. 11)

o

POD CZENIE ELEKTRYCZNE
Jednofazowa spr arka jest wyposa ona w kabel
przy czeniowy (dwu biegunowy z uziemieniem).
Kompresor musi by pod czony do gniazda z
uziemieniem (rys. 12).
Trójfazowa spr arka (L1+L2+L3+PE) musi zosta
zainstalowana przez elektryka.

CV

CV

PRZEKRÓJ OBWI ZUJ CY DLA MAKSYMALNEJ
D UGO CI 20 m. Przed u acz jednofazowy. Tab1

PRZEKRÓJ OBWI ZUJ CY DLA MAKSYMALNEJ
D UGO CI 20 m. Przed u acz trójfazowy. Tab2

OSTRZE ENIE
Unika wy adowa elektrycznych. Nigdy nie u ywa
spr arki z uszkodzonym kablem elektrycznym lub
przed u aczem. Nigdy nie u ywaj spr arki w pobli u
wody lub niebezpiecznego rodowiska, gdzie mo e
doj do wy adowa atmosferycznych.

ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ OBS UGI I
KONSERWACJI SPR ARKI ORAZ UDOST PNIJ

0.75 - 1
1.5
2

2.5 - 3

2-3-4
5.5
7.5
10

0.65 - 0.7
1.1
1.5

1.8 - 2.2

1.5-2.2.-3
4

5.5
7.5

1.5
2.5
2.5
4

2.5
4
6

10

2.5
4

4 - 6
/

1.5
2

2.5
4

220/230V
mm2

220/230V
mm2

kW

kW

110/120V
mm2

380/400
mm2

J WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE Z NIEJ
KORZYSTAJ



Trójfazowe kompresory s dostarczane bez wtyczki.
Zamontuj wtyczk , skr caj c j czterema wkr tami
(rys.13). Przeczytaj informacje zawarte w poni szej
tabeli.

Kompresory wyposa one w 50 litrowe zbiorniki -
HP 7.5/55kW oraz HP10/7.5 kW mog zosta
wyposa one w uk ad rozruchowy (rodzaju
trójk tnego), podczas gdy jednostka TANDEM (2
elementy spr aj ce umieszczone na tym samym
zbiorniku wysokiego ci nienia) posiadaj dodatkowo
modu czasowy steruj cy obiema pompami.
Instalacja:
-Zamocuj uk ad steruj cy na cianie lub innej
wygodnej dla ciebie lokalizacji. Pod cz do tego uk adu
zasilanie (kabel zasilaj cy odpowiedniego przekroju
dopasowany do d ugo ci).
- Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niew a ciw instalacj spowoduj uniewa nienie
gwarancji producenta. Aby unikn ryzyka
niew a ciwego pod czenia modu u, prosimy aby
zwróci si z tym do wykwalifikowanego elektryka.

Uziemienie musi by wykonane wed ug normatywy
EN 60204.
Wtyczka zasilaj ca nie mo e by u ywana jako
g ówny wy cznik urz dzenia. Wy czanie i w czenie
urz dzenie musi by dokonywane za pomoc
oddzielnego w cznika.

UWAGA

OSTRZE ENIE

HP kW

1.5 - 2.2 - 3

4 - 5.5 - 7.5

220/380/3
230/400/3 16A, 3 bieguny
+ uziemienie

220/380/3
230/400/3 32A, 3 bieguny
+ uzieminie

2 - 3 - 4

5.5 - 7.5 - 10

Źródło zasilania (V)
/ Rodzaj wtyczki

ROZRUCH
Sprawd czy napi cie sieci odpowiada napi ciu
wskazanemu na tabliczce znamionowej urz dzenia
(rys. 15). Dopuszczalna jest tolerancja _+ 5%.

Podczas pierwszego uruchomienia kompresora o
zasilaniu trójfazowym, sprawd czy kierunek
obracania si wentylatora ch odz cego jest zgodny ze
strza k namalowan na os onie. W modelu spr arki
SILENT sprawd czy powietrze wydobywa si z
obudowy tak jak pokazano to na (rys. 21A).
Przekr lub wci nij (w zale no ci od modelu)
w cznik w pozycj "0". Prze cznik jest
umiejscowiony w górne cz ci urz dzenia (rys. 15).
Pod cz wtyczk do gniazdka (rys. 12-13) i uruchom
kompresor przekr caj c prze cznik w pozycj "I".
Kompresor w pe ni automatyczny i wy czy si kiedy
zbiornik zostanie nape niony do maksymalnej
warto ci spr onego powietrza.

Gdy ci nienie spadnie do warto ci minimum.
kompresor w czy si i uzupe ni spr one powietrze.
Zazwyczaj ró nica ci nienia wynosi ok 2 barów (29
psi). Dla przyk adu; spr arka wy czy si gdy
osi gnie 8 barów (116 psi) (max ci nienie robocze) i
ponownie w czy si automatycznie gdy ci nienie
wewn trz zbiornika spadnie poni ej 6 bar (87 psi).
Po pod czeniu kompresora do sieci zasilaj cej,
pozwól aby zbiornik ca kowiciesi zape ni .

Pod cz wtyczk do gniazda (rys 13) i prze cz
w cznik w pozycj "I" (ON) (rys.17). Nast pnie
przekr g ówny w cznik "A" znajduj cy si na
jednostce steruj cej w pozycj I - W CZONO.
B dzie to zasygnalizowane przez bia lampk "E".
Przekr w cznik "B" w pozycj 1, aby uruchomi
k o m p r e s o r . J e l i l a m p k a z a w o r u
elektromagnetycznego za wieci si "D" oraz za wieci
si lampka silnika "C" w tej kolejno ci oznacza to e
urz dzenie pracuje prawid owo(rys. 18)

KOMPRESORY Z JEDNOSTK STERUJ C (rys.
16)

KOMPRESOR TYPU TANDEM Z JEDNOSTK
STERUJ C I MODU EM CZASOWYM. (rys.17)
Pod cz wtyczk do gniazda (rys 13) i prze cz
w cznik w pozycj "I" (ON). Nast pnie przekr
g ówny w cznik "A" znajduj cy si na jednostce
steruj cej w pozycj I - W CZONO. B dzie to
zasygnalizowane przez bia lampk "E". Uruchom
w cznik "B" aby wystartowa kompresor.
Pozycja 1- pracuje tylko spr arka nr 1
Pozycja 2 - pracuje tylko spr arka nr 2
Pozycja 3 - pracuj obie spr arki.

Kompresor w pe ni automatyczny i wy czy si kiedy
zbiornik zostanie nape niony do maksymalnej
warto ci spr onego powietrza.

Kompresory o nap dzie elektrycznym powinny by
pod czone do sieci posiadaj ce odpowiednie
zabezpieczenie przed przeci eniem i posiadaj ce
oddzielny wy cznik. Silnik kompresora GM-TR zosta
w y p o s a o n y w o d p o w i e d n i w y c z n i k
bezpiecze stwa dzia aj cy w przypadku wyst pienia
zbyt wysokiej temperatury pracy silnika, ten
automatyczny wy cznik jest zlokalizowany w
uzwojeniu.
Kiedy przerywacz w czy si , kompresor

rozpocznie prac po up ywie 10-15
minut. Silniki kompresorów serii VX s wyposa one w
manualny (r czny) przycisk s u cy do restartowania
po czony z przerywaczem (wy cznikiem
bezpiecze stwa). Prze cznik ten zlokalizowany jest
na obudowie terminalu. Je eli z jaki przyczyn
bezpiecznik zadzia a, odczekaj kilka minut i zrestartuj
urz dzenie r cznie (rys. 20)

UWAGA:

WA NE:

automatycznie



Silniki kompresorów serii AB s wyposa one w
manualny (r czny) przycisk s u cy do restartowania
po czony z przerywaczem (wy cznikiem
bezpiecze stwa). Prze cznik ten zlokalizowany jest
na obudowie terminalu. Je eli z jaki przyczyn
bezpiecznik zadzia a, odczekaj kilka minut i zrestartuj
urz dzenie r cznie (rys. 21).
W kompresorach trójfazowych przerywacz jest
automatyczny i zlokalizowany w rodku w cznika
(presostatu). Kiedy przerywacz jest w czony,
prze cznik (presostat) zostanie przestawiony do
pozycji "0" (Wy czony).
Poczekaj kilka minut i prze cz przycisk w pozycj "I"
"W czony".
W przypadku kompresorów wyposa onych w
jednostk kontroln , przerywacz jest umieszczony
wewn trz tej jednostki. Kiedy przerywacz w czy si
post puj zgodnie z poni sz procedur (rys.22)
-prze cz przyciski znajduj ce na jednostce steruj cej
w pozycj "0", nast pnie otwórz pokryw jednostki
steruj cej i wci nij przycisk "1" przerywacza. Zamknij
pokryw i zrestartuj kompresor. Post puj zgodnie z
opisem w rozdziale "uruchamianie kompresora z
jednostk steruj c ".
Takie same procedury dotycz kompresorów
zasilanych przy 60 Hz.

REGULACJA CI NIENIA ROBOCZEGO (rys. 23)

OSTRZE ENIE:

Nie jest konieczne ci g e u ywanie maksymalnego
ci nienia roboczego, przeciwnie w wi kszo ci
przypadków urz dzenia pneumatyczne wymagaj
mniejszego ci nienia.W spr arkach posiadaj cych
reduktor ci nienia roboczego wymagane jest
dok adne wyregulowanie ci nienia roboczego.
Wyregulowa ci nienie do wymaganej warto ci
przekr caj c ga k w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara w celu zwi kszenia ci nienia oraz
lub w przeciwnym w celu zmniejszenia ci nienia.
Kiedy uda si wyregulowa warto ci nienia, nale y
zablokowa pokr t o wciskaj c je w dó (rys. 23).
W kompresorach, które nie posiadaj manometru,
warto ci nienia mo emy ustali za pomoc
podzia kina skali regulatora ci nienia.

niektóre regulatory ci nienia nie
maj opcji zablokowania poprzez wci ni cie. W takim
przypadku wykonujemy wy cznie za ich pomoc
regulacj ci nienia roboczego.

KONSERWACJA
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych upewnij
si , e:
-g ówny w cznik urz dzenia "ON/OFF" jest w pozycji
na "O" - wy czony
-w cznik ci nienia (preostatu) jest pozycji "O"
-nie ma spr onego powietrza w zbiorniku
Zaleca si co 50 godzin pracy spr arki zdemontowa
filtr pró niowy i wyczy ci jego wk ad u ywaj c do
tego celu spr onego powietrza (rys. 24).
W przypadku gdy kompresor pracuje w rodowisku

mocno zanieczyszczonym zaleca si zwi kszy
cz stotliwo wymiany filtra.
W modelach kompresorów z "czerwon obudow "
(rys. 25) (TR200-TR255) filtr pró niowy jest
zlokalizowany pod obudow . W celu dostania si do
filtr, nalezy odkr ci 3 wkr ty przytrzymuj ce
obudow , nast pnie nale y zdj obudow . Kolejnym
krokiem jest wyjecie wk adu filtra i wyczyszczenie go
za pomoc spr onego powietrza.
W modelu SILENT, aby dosta si do filtra powietrza
nale y zdj obudow wyg uszaj c silnik. Procedura
demonta u filtra jest taka sama jak dla serii spr arek
AB (rys. 29A)
Kompresory wytwarzaj podczas pracy skropliny,
które zostaj skumulowane w zbiorniku.
Przynajmniej raz na tydzie powinno si otworzy
zawór spustowy i oczy ci zbiornik kompresora ze
skroplin. (rys. 26). Podczas otwierania zaworu
spustowego nale y uwa a , gdy woda (skropliny)
mog wydosta si na zewn trz pod ci nieniem.
Skropliny z kompresorów olejowych nie mo na
wylewa do kanalizacji poniewa mog zawiera
resztki oleju.

Kompresor jest nape niony olejem syntetycznym typu
"SAE 5W50"
Zaleca si zmian ca egooleju w urz dzeniu po ok 100
godzinach pracy.
W modelu kompresora SILENT nale y w pierwszej
kolejno ci zdemontowa os on wyg uszaj c
(rys. 29A). Nast pnie odkr korek spustu oleju i
pozwól aby olej wyp yn . (rys. 27-28). Zakr korek.
Ostatnim krokiem b dzie zalanie silnika nowym
olejem, w tym celu nale y wla olej przez otwór w
górnej cz ci jednostki (rys. 29-30) do momentu a
poziom oleju osi gnie wskazan warto na
wska niku poziomu oleju (rys.9) lub mierniku (rys. 11).
Wlej olej przez górn cz g owicysilnika (rys. 30)
Dla kompresorów serii GM203 nale y wla
bezpo rednio z butelki 85 gramów oleju (rys 30a)
Sprawdzaj poziom oleju raz na tydzie (rys 11) i je eli
potrzeba uzupe ni brakuj c warto oleju.
Przy temperaturach pracy -5 C do +35 C najlepiej
u ywa jest do spr arek oleju syntetycznego SAE
5W50. Olej ten nie b dzie traci na swoich
w a ciwo ciach zarówno podczas zimy jak i lata.
Pami taj aby nie wylewa zu ytego oleju do
kanalizacji ani w inne miejsce do tego nie
przeznaczone.

ZMIANA OLEJU - UZUPE NIANIE OLEJU

o o



Wymiany oleju w kompresorze

Rodzaj oleju

Synthesis................................................. 500

Olej syntetyczny ..................................... 300
(MOBIL, SHELL, ESSO, BP lub inny)

Inne oleje mineralne ................................100
(SAE 15W40)

Czas pracy w godz.

JAK POST POWA W PRZYPADKU NIE-
ZNACZNYCH USTEREK
Utrata powietrza z zaworu ci nieniowego
Usterka wynika ze zbyt s abego dokr cenia zaworu
ci nieniowego (post puj zgodnie z rys.31)
-Opró nij ca espr one powietrze ze zbiornika
-Odkr ebsze ciok tny (A)
-Ostro nie wyczy obie gumowe podk adki (B)
-Zmontuj wszystkie podzespo y

Utrata powietrza

Kompresor pracuje, lecz nie nabiera ci nienia.

Kompresor nie uruchamia si

W celu poprawnego zlokalizowania miejsca
przeciekania powietrza z urz dzenia, zaleca si aby
sprawdzi wszystkie po czenia ci nieniowe
spr arki. Mo na tego dokona poprzez zamoczenie
po cze ci nieniowych wod z myd em i
obserwowanie czy nie ma przecieków powietrza.

Kompresory wspó osiowe(rys. 32)
-Mo e by to spowodowane poprzez uszkodzenie
zaworów (C1-C2) lub uszczelnie (B1-B2). Wymie
uszkodzone podzespo y.
Kompresory z paskiem nap dowym (rys. 33)
-Mo e by to spowodowane poprzez uszkodzenie
zaworów (F1-F2) lub uszczelnie (D1-D2). Wymie
uszkodzone podzespo y.
Kompresory typu GM 203
-Mo e by to spowodowane poprzez uszkodzenie
zaworów (C1-C2) lub uszczelnienia (B1). Wymie
uszkodzone podzespo y(rys 16A)

W przypadku gdy kompresora nie mo na uruchomi
nalezy sprawdzi :
-czy napi cie sieci odpowiada temu, które znajduje si
na tabliczce znamionowej spr arki? (rys.14)
-zastosowane nieprawid owe kable przed u aj ce o
nieodpowiednim przekroju poprzecznym.
-temperatura w pomieszczeniu w którym kompresor
ma pracowa jest zbyt niska (poni ej 0 stopni
Celsjusza).
-dla serii kompresorów VX/AB bezpiecznik jest
odblokowany ?(rys.20)
-Czy jest odpowiednia ilo oleju w silniku ? (rys.11)
-Czy sie elektryczna jest zasilana? (wtyczka
prawid owo pod czona, wy cznik magneto-
termiczny, sprawne bezpieczniki topikowe)

Kompresora nie mo na wy czy

UWAGA

Je eli kompresora nie mo na wy czy , zawór
bezpiecze stwa zbiornika zadzia a samoczynnie.
Nalezy skontaktowa si z Autoryzowanym Punktem
Serwisowym celem dokonania naprawy.

-Nie odkr caj adnych po cze ze zbiornikiem
b d cym pod ci nieniem. Zawsze upewnij si , e
zbiornik zosta opró niony wcze niej.
-Nie wier , nie spawaj lub deformuj zbiornika
spr onego powietrza.
-Nie przeprowadzaj adnych czynno ci na
urz dzeniu, je eli nie zosta on wcze niej od czony
od ród a zasilania
-Prawid owa temperatura pracy w pomieszczeniu
powinna wynosi mi dzy: 0 C - +35 C.
-Nie kieruj strumienia wody lub cieczy atwo palnych
na kompresor
-Nie umieszczaj przedmiotów atwopalnych w pobli u
kompresora
- W czasie przerw w u ytkowaniu ustaw prze cznik w
pozycj "OFF"
- Nigdy nie kieruj strumienia spr onego powietrza w
kierunku ludzi lub zwierz t (rys. 34)

o o

- Nie przeno kompresora kiedy zbiornik jest pod
ci nieniem
- Uwa aj aby nie dotyka tych elementów kompresora,
które moga by gor ce, takie jak g owica, rury
doprowadzaj ce. (rys. 18-19)
- Do transportowania spr arki u ywaj specjalnych
uchwytów (rys 4-6)
- Dzieci oraz zwierz ta musz znajdowa si z dala od
miejsca pracy spr arki.
- W przypadku gdy kompresor jest u ywany do
malowania:
a) Nie pracuj w zamkni tych pomieszczeniach lub w
pobli u otwartego ognia,
b) Upewnij si e pomieszczenie jest dobrze
wentylowane
c) Ochraniaj drogi oddechowe i oczy, zak adaj c
specjaln mask (rys. 35)
- Nie u ywaj kompresora jest kabel lub wtyczk s
uszkodzone
- Skontaktuj si z najbli sz Placówk Serwisow w
celu wymiany uszkodzonych elementów na nowe i
sprawne
- Je eli kompresor zosta umieszczony na pó ce lub
powierzchni nad ziemi , nale y upewni si czy jest
odpowiednio zabezpieczony przed zsuni ciem si
podczas pracy
-Nie wk adaj adnych przedmiotów ani r k do wn trza
kompresora. (rys. 36)
-Kompresor powinien by u ywany zgodnie z
przeznaczeniem, unikniesz w ten sposób zagro enia
zranieniem ludzi lub zwierz t
- Po zako czeniu pracy, ZAWSZE wy cz kompresor
z sieci.



KOMPRESORY ELEKTRYCZNE SERII GM-TR

KOMPRESORY ELEKTRYCZNE SERII VX

KOMPRESORY ELEKTRYCZNE SERII AB

UWAGA:

Maksymalne ci nienie pracy: 8.5 bar
Maksymalne ci nienie robocze: 8 bar

Maksymalne ci nienie pracy: 10.5 bar
Maksymalne ci nienie robocze: 10 bar

Maksymalne ci nienie pracy: 10.5 bar
Maksymalne ci nienie robocze: 10 bar
Na przyk ad dwie jednostki spr aj ce mog uzyska
ci nienie 14 bar w takim przypadku:
Maksymalne ci nienie pracy: 14.75 bar
Maksymalne ci nienie robocze: 14 bar

Model kompresora SILENT, jest dostarczany ze
specjalnie zaprojektowan obudow wyg uszaj c .
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi
kompresorów serii AB odnosz si równie do
kompresorów serii SILENT (cichej)
Zbiornik kompresora zosta wyprodukowany zgodnie
z Dyrektyw Unii 87/404/EC dla rynku Europejskiego
Kompresory zosta y wyprodukowane zgodnie z
Dyrektyw Unii 98/37/EC dla rynku Europejskiego

Poziom ha asu mierzony w pustym pomieszczeniu w
odleg o ci 1 m +_ 3dB (A):

HP/kW

HP/kW

HP/kWModel

0.65/0.5
0.65/0.5

0.75/0.65
1.5/1.1
2/1.5

2.5/1.8

1.5/1.1
2/1.5

CCS
AB 245
AB 335
AB 410
AB 510
AB 480
AB 530
AB 550
AB 671
AB 851

AB 1000

1450
2800

1700-1450
3400-2850

2850
2850

1700-2800
2800

2-.5
2-1.5

3-2.25
3-2.25

4-3
4-3
4-3

5.5-4.1
5.5-4.1
7.5-5.5
10-7.5

1450
1700-1450

1450
2850

/

75
75

75.5
80
/

73
75
73
75
79
82

76
80

77
78
80
80
85
81
82
83
84
83
88

1.5/1.1
2/1.5

2.5/1.8
3/2.2

/

HP/kW

GM
RPM

TR
RPM

AB

VX
RPMdB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

Warto poziomu d wi ku mo e zwi kszy si od 1
do 10 dB(A). W zale no ci od pomieszczenia w jakim
pracuje kompresor.

Wskazówki dla efektywnej pracy kompresorów

Kompresor aby dzia a wydajnie, powinien pracowa z
maksymaln warto ci ci nienia roboczego. Upewnij
si e temperatura w pomieszczeniu gdzie jest
uruchomiony kompresor nie przekracza 25 stopni
Celsjusza.
Radzimy aby kompresor nie przekracza 75% czasu
pracy w ci gu godziny, pozwoli to na utrzymanie
urz dzenia w dobrym stanie przez d ugiokres.

Przechowywanie i rozpakowanie kompresora

Po czenia pneumatyczne

WA NE:
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
WPROWADZANIA WSZELKICH MODYFIKACJI
BEZ WCZE NIEJSZEGO UPRZEDZANIA

Przez czas, kiedy kompresor nie jest u ywany a
znajduje si w opakowaniu fabrycznym, zaleca si
aby by przechowywany w miejscu suchym w
temperaturze mi dzy +5 a +45 stopni Celsjusza oraz z
dala od wody i wilgoci.
W przypadki gdy kompresor zosta rozpakowany, a
nie jest w chwili obecnej u ywany zaleca si
przechowanie go w miejscu gdzie nie wyst puje py i
kurz. W przypadku gdy okres, kiedy kompresor nie jest
u ywany wyd u y si zaleca si aby sprawdzi i
ewentualnie wymieni olej na nowy.

Upewnij si , e czy przewody pneumatyczne (rury) do
spr onego powietrza s wytrzyma e na maksymalne
ci nienie kompresora. Nigdy nie próbuj naprawia
uszkodzonej rury od spr onego powietrza.



Schemat elektryczny

P-Presostat
T-Automatyczny wy cznik ochrony termicznej
TM-R czny wy cznik ochrony amperometrycznej
1-2-3-4-5-6 = Z cza przewodów
C- Skraplacz
M- Silnik
AU - Uzwojenie pomocnicze
AM- Uzwojenie rozruchowe
A- ród o zasilania



D E K L A R A C J A Z G O D N O C I Z D Y R E K T Y W 8 7 / 4 0 4 / E E C
C.I.S. S.r.l. 40030 Grizzana M. (Bo) Italy deklaruje e to urz dzenie zosta o
wyprodukowane zgodnie z przepisami UE 87/404.

Dane:
TYP:CIS24-18
V.24.
PS 9
T*min. -10
T max +80

Rok produkcji 2006
nr 0879
Dla tego oraz innych modeli maj zastosowanie przepisy Certyfikuj ce ATI-
108/97 otrzymane przez ATISAE - Mi dzynarodow Organizacj Certyfikuj c
pod nr 0053. Ten zbiornik przeszed pomy lnie test (hydrauliczny) polegaj cy
na 1,5 krotnym przekroczeniu warto ci maksymalnego ci nienia roboczego.

o

1) Nie nape niaj tego zbiornika ci nieniem wi kszym ni podano to w instrukcji
obs ugi.
2) Upewnij si e zawór bezpiecze stwa jest sprawny i zamontowany.
Sprawdzaj go przynajmniej raz na rok
3) Oczyszczaj zbiornik przynajmniej raz dziennie
4) Sprawd wn trze zbiornika przynajmniej raz na rok
5) Nie instaluj urz dzenia w pobli u atwopalnychmateria óworaz ród a ciep a
6) Unikaj kontaktu zbiornika z substancjami powoduj cymi korozj
NIE MODYFIKUJ ZBIORNIKA W ADEN SPOSÓB

Wskazówki dla korzystaj cych ze zbiornika wysokiego ci nienia

Instrukcja dotycz ca u ytkowania zbiorników ci nieniowych


