Návod k obsluze - kompresorů FIAC / bezolejové

Úvodem
Kompresor umístěte na dobře větraném místě chráněném před vlivy počasí.
Po rozbalení kompresoru proveďte případnou kompletaci stroje (obr.1):
- nasazení koleček (typ FX), příp.našroubování gumových podložek

Provoz
Zkontrolujte, zda na typovém štítku je zapsáno provozní napětí odpovídající
místní el.síti (220 V / 50Hz +-5%) - obr.2.
Před připojením k el.síti nastavte spouštěcí knoflík(obr.3 nebo 4) do 
polohy "0". Připojte k el.zásuvce (zapojené dle ČSN) a zapněte do polohy "1".
Kompresor se automaticky po dosažení maximálního tlaku (8 barů) ve vzdušníku 
vypne a při poklesu na minimální hodnotu (6 barů) opět zapne.
U typů kompresoru o síle 1 HP je třeba, aby vodiče prodlužovacího kabelu 
měly průřez alespoň 1,5 mm2, při síle kompresoru 1,5 nebo 2HP je třeba 
průřezu 2,5 mm2.
Spínač kompresoru je vybaven tepelnou ochranou. Dojde-li k přehřátí a
stroj vypne, je třeba vyčkat asi 15-20 minut. Po ochlazení kompresor
automaticky opět zapne.
Při práci dochází běžně k vysokému zahřátí některých částí kompresoru.
Pozor při doteku hlavy válce a rozvodných trubek (obr.7).
Před uvedením do provozu ponechte stroj běžet asi 3 minuty při plně
otevřeném ventilu.
Po prvních 5-ti hodinách provozu zkontrolujte dotažení všech volně 
dostupných šroubů.

Regulace tlaku
U typu se vzdušníkem je třeba nadzvednout otočný ventil redukčního
ventilu a pootočit po směru hodinových ručiček (výstupní tlak se 
zvyšuje) nebo naopak a držadlo ventilu opět spustit - zablokuje se
tím proti samovolnému pootočení. (obr.8)
U ostatních typů nastavte požadovanou hodnotu otáčením knoflíku
(obr.9) proti šipce.

Údržba
Po asi 50-ti pracovních hodinách rozeberte vzduchový filtr a tlakovým
vzduchem vyčistěte. Podle stupně znečištění si stanovte další termín
této údržby. (obr.10)

Důležité:
Otevřením odkalovací výpustě na spodku tlakových nádob (přibližně 1x za 14dní) vyprázdněte nádobku pro zachytávání zkondenzované vody. (oba vzdušníky).

Možné poruchy a jejich odstranění:

Ztráta tlaku pojistným ventilem
Způsobeno netěsností - znečištěným těsněním. Rozšroubujte ventil
podle obr.12, díly pečlivě očistěte a opět sešroubujte.

Ztráta tlaku a časté spínání kompresoru
Netěsnost hadic, příp. přítomnost zkondenzované vody v rozvodech vzduchu
nebo ve vzdušníku - zkontrolujte a vyprázdněte!

Kompresor běží bez nárustu tlaku
Poškození ventilu nebo těsnění podle obr.13. Vadný díl je třeba vyměnit.

Upozornění
Nepokoušejte se rozebírat části stroje, zvláště je-li natlakován.
Před čištěním vypusťte tlakový vzduch. Opravy přenechte odborníkovi.
Pracovní teplotu okolí udržujte mezi 0 až +35st.C.
Zamezte kontaktu stroje s vodou nebo hořlavými materiály!
Nebude-li stroj používán, vypněte spouštěč (poloha "0").
Transport stroje provádějte jen pokud není vzdušník natlakován.

