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Návod na používanie a údržbu 
elektrického „samomastiaceho“ piestového
kompresora 

AC1350
F - FB - GMS - VS 

      VAROVANIE:
Prečítajte si a zoznámte sa s týmto návodom skôr, než kompresor uvediete do prevádzky.
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KÓDOVÉ ČÍSLO AC1350 Výrobné číslo:   920806454

Maximálny tlak:  10/145 bar/ps Vstup. výkon     2.1 kW

Volt/Hz - 230/50/1 Výstup. výkon:  1.5/2 kW/HP

A 10                   kg:    31 I/gal:         20/5.28

l/min: 240 cfm: 8.4 P 20 S1             min-1: 2850

PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU
Pred umiestňovaním, ovládaním alebo nastavovaním kompresora si pozorne
prečítajte tento návod na obsluhu.

NEBEZPEČENSTVO VYSOKEJ TEPLOTY
Výstraha: kompresor sa skladá z častí, ktoré môžu dosiahnuť vysoké teploty.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Výstraha: pred vykonávaním akejkoľvek práce na kompresore je potrebné odpojiť 
kompresor od napájania.

NEBEZPEČENSTVO NÁHODNÉHO SPUSTENIA
Upozorňujeme, že sa v prípade prerušenia napájania a následného obnovenia prúdu 
môže kompresor automaticky spustiť.
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AIRCLIK

F1

S MAGNUM VS

SERIE F
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MOD. FX
1. NÁDRŽ
2. KONDENZAČNÝ VÝPUST
3. KOLESO
4. CHRÁNIČ
5. VZDUCHOVÝ FILTER
6. SPÍNAČ TLAKU
7. REDUKCIA TLAKU
8. VÝVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
9. TLAKOMER
10. DRŽADLO

MOD. F1
1. CHRÁNIČ
2. VZDUCHOVÝ FILTER
3. REDUKCIA TLAKU

MOD. ECU -S/ECU
1. NÁDRŽ
2. KONDENZAČNÝ VÝPUST
3. CHRÁNIČ
4. BEZPEČNOSTNÝ VENTIL
5. VZDUCHOVÝ FILTER
6. SPÍNAČ TLAKU

MOD. F
1. CHRÁNIČ
2. VZDUCHOVÝ FILTER
3. REDUKCIA TLAKU

MOD. S.MAGNUM VS
1. NÁDRŽ
2. KONDENZAČNÝ VÝPUST
3. KOLESO
4. VZDUCHOVÝ FILTER
5. DRŽADLO
6. CHRÁNIČ
7. SPÄTNÝ VENTIL

MOD. AIRCLIK
1. NÁDRŽ
2. KONDENZAČNÝ VÝPUST
3. VÝVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
4. REDUKCIA TLAKU
5. DRŽADLO
6. SPÍNAČ TLAKU
7. CHRÁNIČ
8. KOLESO
9. TLAKOMER
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DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Pred ovládaním alebo údržbou tohto kompresora si prečítajte Návod na obsluhu a zoznámte sa so všetkými 
pokynmi pre prevádzku, bezpečnostnými pokynmi a výstrahami. Väčšina úrazov, ktoré sú spôsobené ovlá-
daním a údržbou kompresora je spôsobených nedodržiavaním základných bezpečnostných pravidiel alebo 
opatrení. Nehode sa dá často predísť rozpoznaním potenciálne nebezpečnej situácie skôr, ako sa vyskytne 
a rovnako aj dodržiavaním príslušných bezpečnostných postupov. Základné bezpečnostné opatrenia sú vy-
svetlené v časti „BEZPEČNOSŤ“ v tomto návode a v častiach, ktoré obsahujú pokyny pre prevádzku a údrž-
bu. Nebezpečenstvá, ktorým je potrebné sa vyhnúť, aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu stroja sú 
označené UPOZORNENIAMI na kompresore a sú uvedené v tomto návode. Nikdy nemanipulujte s kompre-
sorom spôsobom, ktorý nebol odporúčaný výrobcom skôr, ako si najprv overíte, že plánované použitie bude 
bezpečné pre Vás a aj pre ostatných.

VÝZNAM UPOZORNENÍ SLOVNÝCH OZNAČENÍ
Označuje možné nebezpečné situácie ktoré, ak nie sú rešpektované, môžu spôsobiť vážne zranenie.
VÝSTRAHA: označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak budú ignorované, môžu spôsobiť mierne zranenia 
alebo zapríčiniť poškodenie stroja.
POZNÁMKA: zdôrazňuje základnú informáciu.

BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE KOMPRESORA.

VAROVANIE:
VÝSLEDKOM NESPRÁVNEHO ALEBO NEBEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA KOMPRESORA MÔŽE BYŤ 
SMRŤ ALEBO VÁŽNE ZRANENIE, ABY STE SA VYHLI TOMUTO NEBEZPEČENSTVU POSTUPUJTE 
PODĽA ZÁKLADNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
1. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBUJÚCICH SA ČASTÍ

Nikdy nepokladajte svoje ruky, prsty alebo iné časti tela vedľa pohybujúcich sa častí kompresora.
2. NIKDY NEPRACUJTE BEZ NAINŠTALOVANÝCH CHRÁNIČOV

Nikdy nepracujte s kompresorom bez chráničov alebo bezpečnostného vybavenia na svojom mieste 
a bez správneho pracovného poriadku.
Ak si údržba alebo servis vyžadujú odstránenie chráničov alebo bezpečnostného vybavenia, určite ich 
pred pokračovaním práce s kompresorom vráťte späť na svoje miesto.

3. VŽDY NOSTE CHRÁNIČE OČÍ
Vždy noste ochranné okuliare alebo ekvivalentnú ochranu očí.
Stlačený vzduch nesmie byť zmierňovaný osobou alebo nejakou časťou tela.

4. CHRÁŇTE SA PRED ÚRAZOM ELEKTRINOU
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesá ústredného kúrenia, 
sporáky a chladničky.
Nikdy nepracujte s kompresorom na vlhkých alebo mokrých miestach.

5. ODPOJTE KOMPRESOR
Vždy odpojte kompresor od zdroja energie a pred servisom, kontrolou alebo čistením odstráňte stlačený 
vzduch zo vzduchovej nádrže.
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6. VYHÝBAJTE SA NEÚMYSELNÉMU SPUSTENIU
Nikdy neprenášajte kompresor, ak je pripojený k svojmu zdroju napätia alebo ak je vzduchová nádrž na-
plnená stlačeným vzduchom. Pred pripojením kompresora k napájaciemu zdroju sa uistite, že otočný 
regulátor tlaku je prepnutý do polohy „OFF“.

7. KOMPRESOR SPRÁVNE SKLADUJTE
Ak sa kompresor nepoužíva, mal by sa uskladniť na suchom mieste. Skladujte mimo dosahu detí.
Miesto uskladnenia uzamknite.

8. NA PRACOVISKU UDRŽUJTE ČISTOTU
Prepchané pracovné prostredia privolávajú zranenia. 
Zo všetkých pracovísk odložte nepotrebné nástroje, odpad, zariadenie atď.

9. ZÁBRÁŇTE PRÍSTUPU DEŤOM 
Nedovoľte nezainteresovaným dotýkať sa predlžovacieho kábla kompresora.
Nezainteresované osoby by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od pracoviska.

10. VHODNE SA OBLEČTE 
Nepoužívajte voľný odev a nenoste šperky. Voľný odev a šperky sa môžu zachytiť v pohyblivých
častiach. Dlhé vlasy si chráňte vhodnou pokrývkou hlavy.

11. NEMANIPULUJTE S KÁBLOM
Nikdy ho neodpájajte mykaním. Kábel udržiavajte mimo tepla, oleja a ostrých hrán.

12. STARAJTE SA O KOMPRESOR
Postupujte podľa pokynov pre mazanie. 
Pravidelne kontrolujte káble a ak sú poškodené nechajte ich opraviť v servisnom stredisku.
Predlžovacie káble pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich vymeňte.

13. POUŽÍVANIE PREDLŽOVACÍCH KÁBLOV V EXTERIÉRI
Ak zamýšľate použiť kompresor v exteriéri, použite iba káble, ktoré sú na to určené
a sú príslušne označené.

14. BUĎTE OSTRAŽITÝ
Pozorne sledujte svoju pracovnú činnosť. Riaďte sa prirodzeným úsudkom. S kompresorom nepracujte, 
ak ste unavený. Kompresor by ste nemali používať, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov,
ktoré Vás robia ospanlivými.

15. KONTROLUJTE POŠKODENIE ČASTÍ A UNIKANIE VZDUCHU
Pred ďalším použitím dôkladne skontrolujte kryt, alebo inú poškodenú časť kompresora a zvážte,
či bude správne fungovať a vykonávať činnosť, pre ktorú je určený.
Skontrolujte nastavenie pohyblivých častí, ich spoje, poškodenie ich častí, montáž, unikanie vzduchu 
a všetko, čo by mohlo ovplyvniť správne fungovanie.
Ak to nie je v tomto návode na obsluhu uvedené inak, zabezpečte opravu alebo výmenu poškodeného 
krytu a inej časti v servisnom stredisku.
Chybné spínače tlaku nechajte vymeniť v servisnom stredisku.
Nepoužívajte kompresor, ktorý nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím spínačom.

16. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE KOMPRESOR NA INÉ AKO URČENÉ ČINNOSTI.
Nikdy nepoužívajte kompresor na iné činnosti, ako sú uvedené v návode na obsluhu.
Stlačený vzduch nikdy nevdychujte.

17. S KOMPRESOROM  PRACUJTE SPRÁVNYM SPÔSOBOM 
S kompresorom pracujte podľa postupov uvedených v tomto návode.
S kompresorom nikdy nedovoľte pracovať deťom, ani neskúseným alebo nekompetentným osobám.

18. PEVNE UTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY, SVORKY A KRYTY 
Zabezpečte, aby boli všetky skrutky, svorky a plechy pevne pritiahnuté. Pravidelne kontrolujte ich vôľu.
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19. MOTOR VENTILÁTORA UDRŽIAVAJTE V ČISTOTE
Motor ventilátora musíte zachovať čistý tak, aby ním mohol vzduch vždy voľne prechádzať.
Pravidelne kontrolujte usadený prach.

20. KOMPRESOR POUŽÍVAJTE IBA S MENOVITÝM NAPÄTÍM
Na kompresor privádzajte iba napätia, ktoré sú uvedené na jeho továrenských štítkoch.
Ak používate kompresor pri vyšších napätiach, ako je odporúčané, výsledkom budú neprirodzene vyso-
ké otáčky, ktoré môžu jednotku poškodiť a motor môže zhorieť.

21. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE KOMPRESOR, KTORÝ MÁ PORUCHU ALEBO PRACUJE 
NEPRIRODZENE
Ak sa kompresor na kompresore prejavujú znaky neprirodzenej činnosti, vydáva zvláštne zvuky alebo 
má poruchy, okamžite s ním prestaňte pracovať a nechajte ho opraviť v servisnom stredisku.

22. PLASTOVÉ ČASTI NEUMÝVAJTE ROZPÚŠŤADLOM 
Rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, chlorid uhličitý a alkohol môžu spôsobiť poškodenie alebo popraska-
nie plastových častí. Neumývajte ich preto takýmito rozpúšťadlami.
Plastové časti umývajte mäkkou handrou, mierne navlhčenou v mydlovej vode a potom ich osušte.

23. POUŽÍVAJTE IBA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
Výmena dielov, ktoré nie sú originálne, môžu zrušiť Vašu záruku, môžu viesť k poruche a spôsobiť zra-
nenia. Originálne časti sú k dispozícii u predajcu.

24. KOMPRESOR NEUPRAVUJTE
Kompresor neupravujte. Kompresor nechajte opraviť iba v autorizovanom stredisku.
Nepovolené úpravy môžu nielen oslabiť výkon kompresora, ale taktiež môžu spôsobiť nehodu alebo zra-
nenie osobám, ktoré nemajú požadované vedomosti a nie sú technicky zdatné.

25. AK SA KOMPRESOR NEPOUŽÍVA, SPÍNAČ TLAKU VYPNITE
Ak sa kompresor nepoužíva, prepnite otočný regulátor tlaku do polohy OFF, odpojte ho od zdroja napá-
jania a otvorte odvodňovací ventil, pre vypustenie stlačeného vzduchu zo vzduchovej nádrže.

26. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE HORÚCEHO POVRCHU
Pre zníženie rizika popálenín sa nedotýkajte trubíc, hláv, valcov a motorov.

27. NEPÚŠŤAJTE PRÚD VZDUCHU PRIAMO NA TELO
Nepúšťajte prúd vzduchu priamo na osoby alebo na zvieratá, hrozí nebezpečenstvo zranenia.

28. VYPÚŠŤAJTE NÁDRŽ
Nádrž vypúšťajte denne alebo po 4 hodinách práce.
Otvorte výpust nádrže a sklopte kompresor, aby ste vypustili nahromadenú vodu.

29. KOMPRESOR NEZASTAVUJTE VYTIAHNUTÍM ZÁSTRČKY
Použite spínač regulátora tlaku „AUTO/OFF“.

30. POUŽÍVAJTE IBA ODPORÚČANÉ DIELY ODOLNÉ VOČI TLAKU VZDUCHU 
NIE NIŽŠIEMU AKO 125 PSI (8,6 BAR)
Nebezpečenstvo roztrhnutia. 
Používajte iba odporúčané diely odolné voči tlaku vzduchu nie nižšiemu ako 125 psi (8,6 bar).

VÝMENA DIELOV
Pri výmene náhradných dielov používajte len identické diely. Opravy by mali byť vykonané iba v servisnom 
stredisku.
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BEZPEČNOSŤ
POKYNY PRE UZEMNENIE
Ak sa kompresor používa, musí byť uzemnený, aby ochránil pracovníka od úrazu elektrickým prúdom.
Kompresor musí byť vybavený trojžilovým káblom a trojkontaktnou uzemňovacou zástrčkou pripojiteľnou 
k správnej uzemňovacej objímke. Zelený vodič (alebo žltozelený) v kábli je uzemňovacie vedenie.
Nikdy nepripájajte zelené (alebo žltozelené) vedenie k živej koncovke. Ak Váš prístroj používa menej ako 
150 V, potom má koncovku, ktorá vyzerá ako nákres (A) na obrázku vpravo. Adaptér (pozrite nákresy (B) 
a (C)) je k dispozícii pre pripojenie koncovky z nákresu (A) k dvojvidlicovým objímkam.
Zelené pevné ucho, držadlo alebo predĺženie adaptéra musí byť pripojené k trvalému uzemneniu, ako aj 
správne uzemnená nástenná zásuvka. 

PREDLŽOVACÍ KÁBEL
Používajte iba predlžovacie káble, ktoré majú trojkontaktnú uzemňovaciu zástrčku a trojpólovú objímku, 
ktorá je vhodná pre zástrčku kompresora. Poškodený kábel vymeňte alebo opravte. Uistite sa, že Váš pre-
dlžovací kábel je v dobrom stave. Keď používate predlžovací kábel uistite sa, že používate taký, ktorý znesie 
elektrické napätie, ktoré budete používať. Poddimenzovaný kábel spôsobí zníženie napätia a výsledok bude 
strata výkonu alebo prehriatie. Tabuľka zobrazuje správnu veľkosť pre použitie v závislosti na dĺžke kábla 
a na menovitých hodnotách prúdu uvedených na výrobnom štítku. Ak si nie ste istý, použite vyšší stupeň. 
Čím je menšie číslo, tým silnejší je kábel.

Tab.1 ČASŤ PLATNÁ PRE MAX. DĹŽKU  20 m jedna fáza. 

UPOZORNENIE
Vyhýbajte sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte kompresor s poškodeným
alebo s opotrebovaným káblom. Pravidelne kontrolujte všetky elektrické káble. Nikdy ich nepoužívajte vedľa 
vodného zdroja alebo v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  

POZNÁMKA K PREVÁDZKE A ÚDRŽBE:
Informácie nachádzajúce sa v tomto návode na obsluhu sú určené, aby Vám asistovali pri bezpečnej pre-
vádzke a údržbe kompresora. Niektoré ilustrácie v tomto návode na obsluhu môžu znázorňovať detaily alebo 
príslušenstvo, ktoré sa líši od tých, ktoré má Váš kompresor.

INŠTALÁCIA
Po odstránení obalov z kompresora (obr. 1) a po kontrole jeho úplnosti, sa nasledovným spôsobom uistite, 
či počas prevozu nebol poškodený.

HP kW 220/230V
50 Hz (mm2)

110/120V
60 Hz (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 22 4 /

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD A NECHAJTE HO K DISPOZÍCII ĎALŠÍM UŽÍVATEĽOM TOHTO 
PRÍSTROJA!
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KOMPRESOR S NÁDRŽOU (OBR. 20)
Podľa pokynov na obr. 2 upevnite kolesá a gumy na nádrži tam, kde neboli pripevnené. Ak sa na kompresore 
nenachádza vzduchový filter (obr. 26), pripevnite ho naň.

KOMPRESOR BEZ NÁDRŽE (OBR. 21)
Pod spodok jednotky pripevnite prísavné držiaky, ako je znázornené na obr. 2A. Umiestnite kompresor na 
rovnú plochu alebo na plochu, ktorá má sklon maximálne 10° (obr. 3), v dobre vetraných oblastiach mimo 
znečisteného vzduchu a mimo oblastí možného výbuchu. Ak má povrch sklon a je hladký uistite sa, že sa 
kompresor počas prevádzky nehýbe, inak kolesá zablokujte klinmi. Ak sa povrch skladá z police alebo lišty, 
zariadenie vhodne zabezpečte pred pádom. Kompresor by sa mal umiestniť najmenej 50 cm od stien, aby 
sa zabezpečilo jeho ideálne vetranie a účinné chladenie (obr. 4). 

TENTO KOMPRESOR PRACUJE BEZ OLEJA (4A)

NÁVOD NA OBSLUHU
– Kompresor prepravujte správnym spôsobom bez sklopenia alebo zdvíhania pomocou hákov alebo lán. 

(obr. 5- 6)

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Jednofázové kompresory sú vybavené elektrickými káblami a dvojpólovou + uzemňovacou zástrčkou. 
Kompresor musí byť pripojený k elektrickej zásuvke vybavenej uzemňovacím spojom (obr. 7)

VAROVANIE:
Uzemnenie sa musí vykonať podľa normy pre bezpečnosť strojových zariadení (EN 60204). Zástrčka sieťo-
vého kábla sa nesmie použiť ako spínač ale musí byť pripojená do elektrickej zásuvky, ktorá je kontrolovaná 
vhodným diferenčným spínačom (magnetotermický spínač).

SPUSTENIE
Uistite sa, že sieťové napätie sa zhoduje s tým, ktoré je uvedené na výrobnom štítku s elektrickými údajmi 
(obr. 8.) prípustný rozsah tolerancie musí zostať medzi ± 5 %.

KOMPRESOR S NÁDRŽOU (Obr. 20):  
Otočte alebo stlačte, v závislosti od typu spínača tlaku, ktorým je zariadenie vybavené, otočný regulátor 
umiestnený na spodnej časti do polohy «0» (obr. 9). Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky (obr. 7) a otočte 
otočný regulátor do polohy «l». Pripojte gumenú hadicu alebo točenú hadicu na správny pripojovací diel 
umiestnený vedľa tlakového spínača (obr. 25). Kompresor pracuje v úplnom automatickom režime a je ria-
dený spínačom tlaku, ktorý ho zastaví, ak tlak vo vnútri nádrže dosiahne svoje maximum a opäť kompresor 
spustí, ak tlak klesne späť na minimálnu úroveň. Rozdiel v tlaku je obyčajne okolo 2 bar (29 psi) medzi ma-
ximálnou a minimálnou hodnotou. To znamená, že kompresor zastaví činnosť, ak dosiahne tlak 8 bar (116 
psi) (max. pracovný tlak) a automaticky sa spustí, keď tlak vo vnútri nádrže klesne na 6 bar (87 psi). Po pri-
pojení kompresora do elektrickej siete, zaťažte stroj maximálnym tlakom a skontrolujte jeho správny účinok.

KOMPRESOR BEZ NÁDRŽE (Obr. 21): 
Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky (obr. 7). Stlačte spúšťacie tlačidlo umiestnené na boku kompresora
(obr. 9A). Tento typ kompresora je vybavený zariadením, ktoré automaticky riadi maximálny pracovný tlak, 
aj keď užívateľ stlačený tlak nepoužíva. Kompresor automaticky uvoľňuje nadbytočný vzduch cez ventil,
ktorý je umiestnený na hlave. Kompresor automaticky nezastaví svoju činnosť. Pre zastavenie činnosti kom-
presora použite tlačidlo ON/OFF. Pripojte gumenú hadicu alebo točenú hadicu na správny pripojovací diel 
umiestnený na vrchu kompresora, vedľa mechanizmu motora (obr. 25).

.
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POZNÁMKA:
Jednotka s hlavou/valcom/tlakovou hadicou umiestnená pod obložením môže dosiahnuť vysoké teploty, 
preto buďte pri práci vedľa týchto častí opatrný a nedotýkajte sa ich, aby ste sa vyhli popáleniu (obr. 10).

UPOZORNENIE
Elektrické kompresory musia byť pripojené k sieťovej zásuvke, ktorá je chránená vhodným diferenčným spí-
načom (magnetotermický spínač).

NASTAVENIE PRACOVNÉHO TLAKU (obr. 11) 
Nie vždy je nevyhnutné používať maximálny pracovný tlak, naopak, pneumatický nástroj obyčajne pracuje 
s menším tlakom. V kompresore vybavenom s ovládačmi tlaku nastavte správny pracovný tlak. 
Uvoľnite otočný regulátor tlaku potiahnutím smerom von, zvýšenie tlaku nastavíte jeho otočením v smere 
hodinových ručičiek na želanú polohu a otočením proti smeru hodinových ručičiek tlak znížite. 
Ak bol dosiahnutý želaný tlak, zaistite otočný regulátor tak, že ho potiahnete smerom dole (obr. 11). 
V prípade, že ovládače tlaku nemajú meradlá, kalibračný tlak je možné vidieť na mierke s dielikmi umiest-
nenej na kryte aktuálneho ovládača. V prípade tlakových regulátorov s meradlami, je možné kalibračný tlak 
vidieť na aktuálnom meradle. 
VAROVANIE: Niektoré tlakové regulátory nemajú funkciu „stlač pre zablokovanie“ preto tlak nastavte jedno-
duchým otočením otočného ovládača.

ÚDRŽBA
Pred servisom zabezpečte, aby na kompresore:
– bol hlavný spínač ON/OFF prepnutý do polohy «0».
– bol spínač tlaku alebo spínač vedenia v polohe «0».
– nebol tlak v nádrži vzduchu (iba pre modely s nádržou).
V kompresore vzniká kondenzát, ktorý sa hromadí v nádrži.
Kondenzát sa musí najmenej jedenkrát týždenne vypustiť z nádrže, otvorením vypúšťacieho ventilu (obr. 12) 
nachádzajúceho sa pod nádržou (iba modely s nádržou). Ak je vo valci stlačený vzduch, buďte opatrný,
pretože voda môže vybuchnúť s určitou silou. Odporúčaný tlak je maximálne 1 + 2 bar.

ODPORÚČANÁ ÚDRŽBA
V jednotkách F s 2 pólmi vymeňte celú pripájaciu piestnicu každých 700 hodín prevádzky. V jednotkách F 
so 4 pólmi vymeňte celú pripájaciu piestnicu každých 1 500 hodín prevádzky. Každých 1 500 hodín prevádz-
ky v jednotkách GMS a VS vymeňte klzné bloky a tesniaci piestny krúžok .

MAZANIE LOŽÍSK
Všetky ložiská sú mazané mastivom pre dlhú životnosť, okrem puzdra valca pripevneného k pripájacej piest-
nici na boku GMS a VS jednotiek, ktoré sa umývajú rozpúšťadlom a opätovne sú mazané mazivom „Kluber 
Barrierta L 55/2" každých 1 500 hodín prevádzky (s mazadlom). Mazadlo musí úplne vyplniť priestory medzi 
valcami, nadbytok mazadla bude vytlačený počas prvých hodín prevádzky.
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ČISTENIE FILTRA (F-FB-ECU-GMS-VS Série-AIRCLIK-F1)
Po každých 50 hodinách prevádzky je vhodné odstrániť sací filter a vyčistiť odsávaciu časť jej prefúknutím 
stlačeným vzduchom. Filter vymeňte, ak je časť ukazujúca na šípku zanesená.

ČO VYKONAŤ PRI VŠEDNÝCH ODCHÝLKACH OD NORMÁLNEJ ČINNOSTI
Strata vzduchu z ventilu pod spínačom tlaku (iba modely s nádržou) 
Táto skutočnosť je spôsobená nedostatočným tesnením spätnej klapky, postupujte nasledovne: (obr. 13).
Z nádrže vypustite všetok tlak. Odstráňte obloženie odskrutkovaním štyroch bezpečnostných skrutiek 
a zdvihnite ho. (obr. 13-14) (F1 a AIRCLIK) . 
Odskrutkujte šesťhrannú hlavu ventilu (A)(obr. 15).
Opatrne vyčistite malý gumený disk (B) a taktiež jeho sedlo (obr. 15). 
Každý diel správne namontujte späť.

Strata vzduchu (F-GMS-VS Séria)
Dôvodom môže byť slabé tesnenie niektorého spojovacieho dielu.
Všetky spojovacie diely skontrolujte navlhčením mydlovou vodou.

Kompresor pracuje ale nenapĺňa
F-GMS-VS série: (obr.16) 
– Môže to byť spôsobené poškodením ventilu alebo tesnenia (B1-B2).

Vymeňte poškodenú súčiastku.
– Môže to byť spôsobené poškodením ventilov (C1-C2) alebo tesnenia (B1-B2). 

Vymeňte poškodenú súčiastku (obr. 16B). AirClik-F1 série (obr. 16A):
– Toto môže byť spôsobené poškodením ventilov (C1-C2) alebo tesnenia (B1).

Vymeňte poškodenú súčiastku (obr. 16A).

Kompresor nie je možné spustiť 
Ak má kompresor problém pri spúšťaní, zabezpečte aby: 
– sa sieťové napätie zhodovalo s napätím uvedeným na výrobnom štítku (obr. 8)
– neboli používané elektrické predlžovacie káble s nevhodným prirezom alebo dĺžkou.
– miestnosť, kde je prístroj v činnosti, nebola príliš studená (pod 0 °C)
– elektrické vedenie bolo funkčné 

(správne pripojená zástrčka, magnetotermický spínač, nespálené poistky)

Kompresor nie je možné zastaviť (iba s nádržou)
Ak nie je možné kompresor zastaviť, keď je dosiahnutý maximálny tlak, bezpečnostný ventil nádrže sa vy-
pne. Pre opravu kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

UPOZORNENIE
– Za žiadnych okolností nedemontujte prívody do nádrže, ktorá je pod tlakom.
– Vždy sa uistite, že tlak v nádrži bol odstránený.
– Nevŕtajte, nezvárajte ani zámerne nedeformujte nádrž pre stlačený vzduch.
– Na kompresore nevykonávajte žiadne činnosti, kým ho neodpojíte z elektrickej zásuvky.
– Teplota v miestnosti pre jeho správnu prevádzku je: 0 °C + 25 °C (MAX. 45 °C).
– Ponad kompresor nestriekajte vodu ani horľavé tekutiny.
– Neumiestňujte horľavé objekty vedľa kompresora.
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– Ak dočasne zastavíte činnosť počas prevádzky, prepnite spínač tlaku ON/OFF 
do polohy «0» (OFF) (vypnuté).

– Nikdy nesmerujte prúd vzduchu priamo na ľudí alebo zvieratá (obr. 24).
– Neprepravujte kompresor, ak je nádrž pod tlakom.
– Pamätajte na to, že niektoré časti kompresora, ako je hlava a tlakové hadice môžu dosiahnuť vysoké

teploty, preto sa ich nedotýkajte, aby ste predišli popáleninám (obr. 10).
– Kompresor prepravujte zdvihnutím a potiahnutím s dostatočným zovretím držadiel (obr. 5-6).
– Deti a zvieratá musia byť mimo dosahu oblasti, v ktorej stroj pracuje.
–  Ak sa kompresor používa na maľovanie:

a) Nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
b) Zabezpečte dobré vetranie v oblasti, kde pracujete.
c) Pomocou vhodnej masky si chráňte nos a ústa (obr. 18).

– Kompresor nepoužívajte, ak je  poškodený elektrický kábel alebo zástrčka.
– Pre výmenu originálnych dielov kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
– Ak je umiestnený na polici alebo na ploche, ktorá je zdvihnutá zo zeme, musí sa vhodne zabezpečiť, aby 

sa zabránilo jeho vyklopeniu pri prevádzke.
– Do bezpečnostnej mriežky nevkladajte predmety ani ruky, aby ste sa vyhli zraneniu a poškodeniu kom-

presora (obr. 19).
– S kompresorom nikdy neohrozujte ľudí alebo zvieratá, aby ste predišli vážnym zraneniam.
– Ak ste kompresor prestali používať, vždy ho odpojte od sieťovej zásuvky.

EELEKTRICKÝ KOMPRESOR MODEL (GMS-VS-AIRCLIK-F1-F)
Maximálny prevádzkový tlak 8,5 bar
Maximálny pracovný tlak: 8 bar

ELEKTRICKÝ KOMPRESOR MODEL (FB 210)
Maximálny prevádzkový tlak: 10,5 bar
Maximálny pracovný tlak: 10 bar

POZNÁMKA:
Nádrže kompresora boli vyrobené v súlade s nariadením 87/404/EC pre trhy v Európe.
Nádrže kompresora boli vyrobené v súlade s nariadením 98/37/EC pre trhy v Európe.

Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom rozsahu vzdialenosti 1 m: ±3dB(A) pri maximálnom pracovnom 
tlaku (tabuľka 3)

SÉRIA F 

HP/kW RPM Db(A)
1/0.75 1460-1750 65
1.5/1.1 2850 77
1.5/1.1 3450 80
2/1.5 2850 78
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SÉRIA FB  

SÉRIA GSM

SÉRIA VS

Hodnota akustického tlaku sa môže zvýšiť od 1 do 10 dB (A) v závislosti od miestnosti, kde je kompresor 
umiestnený.

POKYNY PRE SPRÁVNU ČINNOSŤ AIRCLIK / F 1
KOMPRESORY F1 & AIRCLICK SÚ URČENÉ PRE OBČASNÉ POUŽITIE, TIETO MODELY BY MALI BYŤ 
POUŽITÉ PRE ČINNOSTI, KDE POUŽÍVANIE NEPRESIAHNE 25 % PRÁCE POČAS JEDNEJ HODINY.

PNEUMATICKÉ PRÍPOJKY
Vždy používajte pneumatické hadice na stlačený vzduch s tlakovými vlastnosťami, ktoré sú pre tento kom-
presor vhodné. Poškodené hadice sa nepokúšajte opraviť.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO VYKONAŤ ĽUBOVOĽNÉ ÚPRAVY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO
UPOZORNENIA 

HP/kW RPM Db(A)
2/1.5 1450 67

HP/kW RPM Db(A)
0.75/0.55 1450/1750 77

1.5/1.1 1450/1750 77
1.5/1.1  2850 78

HP/kW RPM Db(A)
2/1.5 1450 77
2/1.5 1750 80
3/2.2 2850 82



18

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA 

A = ZDROJ NAPÁJANIA
P = SPÍNAČ TLAKU
T = AUTOMATICKÝ SPÍNAČ TEPELNEJ OCHRANY
TM = MANUÁLNY SPÍNAČ PRÚDOVEJ OCHRANY
1-2-3-4-5-6 = KONCOVKY PRIPOJENIA VODIČOV
C = KONDENZÁTOR
M = MOTOR
AU = POMOCNÉ VINUTIE
AM = ROZBEHOVÉ VINUTIE

TRI FÁZY V220/60/3
V230/50/3

TRI FÁZY V400/50/3
V380/50/3
V380/60/3

JEDNA FÁZA V230/50/1
JEDNA FÁZA V115/60/1

V230/60/1
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ZÁRUKA:
Na elektrické kompresory sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od riadne dokumentovateľného dátumu 
predaja.
Táto záruka je udeľovaná iba klientom, ktorí spoľahlivo dodržiavajú platobnú disciplínu.
Kompresor má záruku na bežnú pracovnú činnosť – 8 hodín za deň na vhodnom mieste.
Kompresor musí byť inštalovaný odborníkom.
V prípade problémov spôsobených chybami pri výrobe, ktoré sa vyskytnú počas záruky, musí vý-
robca vymeniť uvedený typ dielov bez poplatkov.
Preprava a práca by sa mala v každom prípade účtovať klientovi.
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné: poškodenie nedostatočnou údržbou, nedbanlivosť a použí-
vanie počas nevhodných podmienok.
Záruka sa nevzťahuje na motory a všetky ostatné elektrické časti, ako ani na opotrebované diely.

PEČIATKA DÁTUM

___/____/_________
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Ako výrobca týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vzduchový kompresor s:

KÓDOVÉ ČÍSLO  AC1350
zodpovedá platným požiadavkám nasledujúcich smerníc a noriem EHS:

87/404/EWG LwA 93.9 dB namerané
(pre nádržku s kapacitou 7 litrov) LwA 97 dB zabezpečené
2006/95/EWG EN 1012-1
EN 60204-1 EN 60335-1
2004/108/EWG 2000/14/EWG (EN-ISO 3744)

v znení predpisov 98/37/EHS.
Komformita podľa predpisov 2000/14 ER bola preskúšaná "DNV-MODULO UNO S.c.a r.l.“,
miesto hlásenia čís. CE 0496 -Viale Sirio, 9   20041 Agrate B.za (Ml) – zodpovedajúco
postupu 1 podľa dodatku VI smernice. 

Dátum: 10-09-2008 riaditeľ 

OSVEDČENIE O ZHODE
98/37/EWG
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