
SURUÕHU KOMPRESSORI
KASUTUSJUHEND JA OHUTUSJUHISED



TÄHISED
Käesolevas juhendis on järgmised tähised:

Märkused: märkused sisaldavad informatsioon, mis väärivad selgelt nähtavale panemist

 Hoiatused: hoiatused on märgitud enne protseduuri, mis võivad mitte korrektsel täitmisel põhjustada
seadme kahjustumist.

Tähelepanu: tähelepanekud on märgitud enne protseduuri, mis võivad mitte korrektsel täitmisel
põhjustada vigastusi seadme kasutajale.

 EESSÕNA
Käesoleva kasutusjuhendi koostamisel, oleme arvestanud kõiki tegevusi seoses normaalse ja regulaarse
elektrikompressori kasutusega.
Seadme korrektseks ja optimaalseks kasutamiseks on nõutav käesoleva kasutusjuhendi läbi lugemine ja
kirjapandust selgelt arusaamine.
Soovitame käesoleva kasutusjuhendi paigaldada seadme lähedale, kergelt ligipääsetavasse ja selgelt nähtavasse
kohta.
Seadme kasutamist tohiks lubada ainult oskuste ja kogemustega isikutele. Soovitame mitte teha parandusi või
ümberehitusi juhul, kui neid pole käesolevas juhendis mainitud.
Kõik remonttööd, mis vajavad mõne kompressori osa vahetamist, tuleks teha volitatud tehnikutel. Tagamaks
seadme effektiivsus ja kestvus, soovitame kasutada ainult originaal varuosi.

GARANTII
Elektrikompressorile kehtib 12 kuuline garantii alates ostuhetkest.
Garantii kehtib tootmis- ja valmistamisvigadele, mis pole tekkinud kulumisest või elektrist.
Seadme vale kasutamine ning selle ümberehitamine, lõpetab automaatselt garantii kehtivuse.
Kõik transpordi- ja tööjõu kulud ei kuulu katmisele garantii korras

Garantii ei ole kehtiv, kui pole teada ostukuupäeva ning kui müüja pole pannud templit käesoleva
kasutusjuhendi viimasele lehele

SEADME IDENTIFITSEERIMINE
Elektrikompressorit identifitseeritakse vastavalt sildile, mis on paigaldatud mootori-hoide alusplaadi küljele:

KONTAKTID
Kõikidele kirja pandud või lõppmüüjaga kokkulepitud kontaktidel on vajalik edastada järgnev informatsioon, et
tagada täpne kompressori ja selle probleemide identifitseerimine:

1. Kompressori tüüp ja mudel (loetav seadme identifitseerimis-plaadilt)
2. Seeria number (loetav seadme identifitseerimis-plaadilt)
3. Seadme toitevool ja voolu sagedus (loetav seadme identifitseerimis-plaadilt)
4. Ostukoha nimi (vaadake templit juhendi viimaselt lehelt)
5. Ostukuupäev
6. Vea kirjeldus
7. Tööaeg ühe päeva kohta
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SERTIFIKATSIOON
Seadme vastavust EL direktiividega vaadake palun kasutusjuhendi viimaselt lehelt.

SEADME KIRJELDUS JA  SPETSIFIKATSIOON
Elektrikompressor koosneb: vastava paksusega terasest paagist, elektrimootorist, mis on rihmaratta kaudu
rihmülekandega ühenduses pumba hoorattaga. Mootor veab ringi pumpa, mis surub õhu kokku ning saadab selle
paaki. Kõike seda juhib rõhulüliti, mille ülesanne on surve hoidmine minimaal- ja maksimaalväärtuse piires,
elektrimootorit käivitades või seisma jättes. Elektri- ja suruõhupaigaldus on toodetud, kasutades sertifitseeritud
materjale. Seadet pakutakse ka koos elektri-, suruõhu- ja konstruktsiooni kaitsmetega, garanteerimaks kasutaja
ohutust.

SEADME ETTE NÄHTUD KASUTAMINE
Kompressor on ette nähtud ja toodetud selleks, et toota suruõhku

Seadet tuleb kasutada normaalsetes töötingimustes (hästi ventileeritud, temperatuur +5 - +35°C). Seadet ei
tohi kunagi kasutada tolmu, hapete, aurude, plahvatusohtlike või süttivate gaaside läheduses.

Seadme eest vastutav personal peab olema vähemalt seadusega lubatud eas ning olema vastavatest kasutus- ja
hoolduse juhistest hästi teadlik. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid ja tehke kõik kasutusjuhendis ettenähtud
mõõtmised. Samuti kasutage teisi abinõusid, mis on vajalikud, et tagada normaalsed töötingimused ja -koht.

OHUTUS JA VASTUNÄIDUSTUSED
Elektromehaanilise seadme kasutamine nõuab alati mõne lihtsa põhireegli jälgimist:

• Ärge katsuge seadet paljaste kätega või kui teil on käed või jalgad märjad.
• Ärge tõmmake kaablist, kui soovite seadet toitevoolust lahti ühendada või ärge liigutage seadet kui

toitejuhe on ühendatud (seade voolu all).
• Ärge laske masinal seista avatud keskkonnas (vihm, päike, udu jne).
• Ärge laske kogenematul isikutel seadet kasutada ilma sobiliku järelevalveta.
• Ärge teostage keevitustöid kui seadme paak on defektne või korrodeerunud. Samuti ärge töödelge seda

mehaaniliselt. Paak tuleb ära vahetada. Tehniliseks kontrolliks järgige kohalikke määruseid
• Kompressori kasutamine erinevates ettenähtud kasutusvaldkondades (rehvipumpamine, pneumaatilised

tööriistad, värvimine, pesuainetega pesemine jne) tuleb teada ja täita asjakohased nõuded. Täpsemalt:
hoidke vähemalt 6 meetrist vahemaad tööpiirkonna ja kompressori vahel, et vältida igasuguste
kahjustuste tekkimist kompressori kasutamise ajal.

• Selle kompressoriga toodetud suruõhk ei sobi kasutamiseks meditsiinis ega toiduainete tööstusesse ilma
filtreerimata. Samuti ei sobi suruõhk sukeldumis-balloonide täitmiseks.

• Vältige paagi ühenduste avamist, kui paak on surve all. Alati veenduge, et paak on tühi.
• Ärge tehke kompressori juures midagi ilma seda eelnevalt elektripistikust lahti ühendamata.
• Tööruumi temperatuud +5°C - +35°C
• Ärge asetage kompressori lähedusse plahvatusohtlike esemeid.
• Pikemate tööpauside vahel lülitage survelüliti asendisse „0” (väljas)
• Ärge suunake õhujuga inimeste või loomade suunas.
• Ärge transportige kompressorit surve all oleva paagiga.
• Lapsed ja loomad tuleb kompressori tööpiirkonnast eemale hoida.
• Kuna on rangelt määratud, ärge kasutage kompressorit teist tüüpi gaasidega.
• Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.

Kõik alternatiivsete kolbkompressorite tootlikus on parim, kui nende töökoormuse aeg on 50% ajast.

MUUD OHUD
Kompressori töötamise ajal tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna pump, väljalaske toru (kompressori pumbast
paaki) ning tagasilöögiklapp kuumenevad ning võivad tekitada tõsiseid põletusi kokkupuutel (vaata
joonist 2-1). Samuti võivad tõsiseid vigastusi tekitada kompressori liikuvad osad (rihmaratas ja hooratas).

Pöörake kõigele sellele erilist tähelepanu ning ärge eemaldage paigaldatud ohutus kaitsmeid.
INDIVIDUAALNE KAITSE

Suruõhu kasutamine nõuab kaitseprillide kasutamist. See on asendamatu kaitsmaks Teie silmi võõrkehade
eest, mis võivad olla õhujoas.Juhul kui kasutate kompressorit värvimistöödel, kasutage kaitsemaski, mis
katab teie nina ja suu. Sellisel juhul ärge töötage suletud ruumis või avatud tule läheduses ning veenduge,
et ruumis oleks piisav õhuvahetus.



MÜRA
Mõõdetud müratase 1 meetri kauguselt on näidatud tabelis 2-1 (lubatud
tolerants ±3dB(A)).

SEADME JÄÄTMEKÄITLUS
Kui elektrikompressor on lõpetanud oma aktiivse töö, võib selle viia
normaalsesse tööstuse jäätmekäitluskeskusesse.

MÕÕDUD

-

   Mahuti suurus, liitrit



TEHNILISED ANDMED
Mudel

kW
GS17/50 50 320 1450 2,2 2 2 10 68

GS17/100 100 330 1450 2,2 2 2 10 68
GS20/100 100 450 1400 3 2 2 10 72
GS20/150 150 450 1400 3 2 2 10 84
GS35/150 150 600 1450 4 2 2 11 115
GS35/200 200 600 1450 4 2 2 11 135
GS38/200 200 850 1150 5,5 2 2 11 145
GS38/270 270 850 1150 5,5 2 2 11 180
GS50/270 270 1200 1150 7,5 2 2 11 295
GS50/500 500 1200 1150 7,5 2 2 11 320

 Paagi maht p/min Silindreid Maks. surve

Imupoolne Mootori Etappe Kaal
tootlikus võimsus

PÕHIKOMPONENDID
1. Sisse/välja lüliti
2. Survelüliti
3. Paagi rõhu manomeeter
4. Identifitseerimis ja seerianumbri plaat
5. Otse paagist suruõhu väljund
6. Kondensaadi väljastamise klapp
7. Toitekaabel
8. Tagumine ratas
9. Õhu mahuti
10. Esimene tugijalg või ratas
11. Õli näidik
12. Ohutusklapp
13. Ülekoormuse lüliti
14. Transportimise käepide
15. Reguleeritud rõhu manomeeter
16. Rõhu regulaator
17. Elektri mootor
18. Sisselaske toru
19. Rihm
20. Kompressori pump ja hooratas
21. Õhufilter
22. Rihma kaitsevõrk
23. Tagasilöögi klapp



INTALLATSIOON
Kõik GIS’i kompressorid peavad läbima mitmeid teste tehases ning reeglina tarnitakse need paigaldamiseks
valmina. Kõigist seadme lahtipakkimisel leitud kahjustustest tuleb teatada anda seadme transportijale.

SEADME LAHTIPAKKIMINE
Tänu kompressori kaalule on nende lahtipakkimine võimalik ainult käte jõudu kasutades ning seejärel liigutada
selleks ette nähtud ratastel. Juhul kui rataste külgemonteerimine on vajalik, järgige joonist 3-1. Kui
kompressorile pole tarnides rattaid paigaldatud, on see paigaldatud sobilikule alusele, mida saab kahveltõstuki
või alusega transportida (vt joonist 3-2). Seadme kaalu saab vaadata tehniliste andmete tabelist, vastavalt
mudelile.

 

SEADME PAIGALDUS
Kompressor peab asetsema tasasel põrandal, samal kõrgusel kasutajaga. Igal juhul tuleb kontrollida, et
kompressor asetseks täiesti tasasel pinnal. Kui kompressor asetseb jäikadel jalgadel, pange mõni kummist seib
nende alla, et vähendada vibratsiooni. Kui teil on vaja kompressor paigaldada kõrgemale positsioonile (riiul või
kronsteinid), ärge unustage arvestamast lisakaaluga, mis võib tekkida näiteks välja laskmata kondensaadist.
NB! Elektriühendused käivad järgmiselt:

Sinine faas 
Must faas 
Pruun faas
Kollane-roheline maandus

SEADME EELÜLEVAATUS
Enne seadme käivitamist tuleb teha järgnevad eelülevaatuse protseduurid:

• Paigaldage õhufilter juhul, kui seda pole paigaldatud.
• Paigaldage kraanid/punnid ja ohutusklapp keerates need oma ettenähtud ühenduskohtadesse.
• Kontrollige õli taset läbi vastava läbipaistva ava.
• Kontrollige, et toitevool vastaks seadme identifitseerimis-plaadil näidatule. Lubatud tolerants on ± 5%

Kui kompressoril pole elektripistikut, ühendage pistik kaablile, mis tuleb välja survelülitist. See peab
olema sobiv ja proprotsionaalne mootori poolt tarbitava vooluga, vastavalt tabelile 4-1.

• Igasugune toitevoolu pikenduskaabli ristlõige peab olema proportsionaalses vastavuses juhtme
pikkusega – maksimaalne pikkus 20m. Vaata tabelit 4-1.

 



KOMPRESSORI KÄIVITAMINE JA PEATAMINE
Vajutage survelüliti asendisse „0”  (vt joonist 4-1), sisestage pistik pesasse (vt joonist 4-2) ning käivitage
kompressor, tõstes rõhuautomaatika lüliti asendisse „1” (joonis 4-1).
Esimesel käivitamisel kontrollige mootori pöörlemissuunda järgides mootori jahutusventilaatori juures olevat
noolt (joonis 4-3)
Ventilaator töötab automaatsel: seda juhib rõhulüliti, mis peatab selle, kui  surve paagis on jõudnud
maksimumpiirini ning käivitab selle uuesti, kui rõhk langeb allapoole selle miinimumväärtust. Enne töö
alustamist laste kompressoril soojeneda paar minutit avatud õhukraaniga töötades – see võimaldab õli head
levimist ja määrimist.
Esimese 5 töötunni järel kontrolli, et kompressori pea kinnituspoldid on korralikult kinni. Kompressori
seiskamiseks vajutage survelõliti nupp asendisse „0”.

REGULEERIMINE
Vabastage reguleerimis nupp lukustatud asendist seda ülesse tõstes, ning reguleerige soovitud surve, keerates
nuppu, päripäeva pöörates surve suureneb, vastupäeva väheneb.
Kui optimaalne surve on saavutatud, vajutage nupp alla, et see lukustuks (vt joonist 5-1).

OHUTUS KAITSMED
Kompressori standardversioon on varustatud kõigi mehaaniliste ja elekriliste kaitsmetega, et tagada kasutaja
ohutus.Täpsemalt: ülerõhuklapp, mis laseb liigse õhu välja juhul, kui rõhulülitiga peaks esinema mõni soovimatu
häire. Üle 4 Hj mootoriga kompressorite mootorid on kaitstud termomagneetilise ülekoormuse kaitsmega.

HOOLDUS
Enne igasuguste hoolduse või puhastamise tööde alustamist, on kohustuslik seade isoleerida igasugusest
energiaallikast. Selle teostamiseks vajutage survelüliti asendisse „0” ja ühendage seadme pistik lahti.

Kondensaadi eraldamine
Eemaldage paagist kondensaati vähemalt korra nädalas, avades kondensaadi väljundklappi paagi all.

Õhufiltri hooldus
Peale igat 50 töötundi, eemaldage õhufilter ja puhastage filtrielement suruõhu joaga. Element tuleb välja
vahetada uue vastu iga 500 töötunni järel.

Õli vahetamine ja lisamine



Keerake õli väljalaske kork eest ära ning laske kogu õli pumbast välja voolata. Kui õli on täielikult väljunud,
keerake õlikork tagasi ette.
Lisage õli läbi vastava ava kuni näidatud tasemeni läbipaistval aknal.
Õli vahetamisel soovitame IP VERETUM 100 õli. Kogused on näidatud tabelis 7-1. Kasutada võib teiste tootjate
samaväärseid õlisid.
Iga nädal kontrolliga õlitaset pumbas, vajadusel lisage õli juurde. Töödates toatemperatuuril 0°C kuni -35°C,
kasutage õli SAE 5W50.

Rihma pingutamine
Rihmülekanne vajab korralikku puhastamist ja täpset pingutust. Kui rihm on liiga nõrgalt pingutatud, hakkab
rihm veorattal libisema, kuumeneb ning tootlikus väheneb. Kui  rihm on liiga pingul, on kuullaagrid suurendatud
koormuse all ning seega väheneb nende eluiga, samas soojeneb mootor liiga palju. Pingutus on õige, kui sõrmega
rihma keskosale vajutades on painduvus 0,8-1 cm (joon 7-4). 
Vähemalt 1 kord kuus on tarvilik kontrollida, et rihm oleks korrektselt pingul. Kui on vajalik rihma pingsust
reguleerida, toimige järgnevalt:
- Vabastage ohutusvõrk, eemaldades plastik-kinnitused 1 (joon 7-5)
- Eemaldage ohutusvõrk 2
- Laske mootori kinnitused vabaks 3
- Liigutage mootorit, kuni rihma pingusus on korrektne.
- Keerake mootori kinnitused kinni.
- Paigaldage ohutusvõrk 2 tagasi oma kohale (see tegevus on kohustuslik, et tagada kasutaja ohutus).

Erilised ohutusjuhised
Kui kompressor jäetakse kauemaks kui paar päeva seisma, laske mahutist kondensaat välja.
Ärge transportige kompressorit, kui mahutis on surve sees.

Hooldus
Alljärgnev tabel võtab kokku puhastamise, ülevaatamise ja hooldusoperatsioonid, et tagada head töötingimused
PUHASTAMINE 50 t 250 t 500 t 1000 t
Õhufilter *
Üldine *

Ülevaatus 50 t 250 t 500 t 1000 t
Õlitase *



Rihma pingsus *
Ohutusklapp *
Õli lekked *
Reguleeringud *
Toru ühendused *
Elektri ühendused *

Hooldus 50 t 250 t 500 t 1000 t
Õhufiltri vahetus *
Kondensaadi väljalase *
Õlivahetus *

Rikked ja nende parandus
Rike Võimalik põhjus Parandamine
Vale pöörlemissuund Vale faaside järjestus Vahetage omavahel faasid 1 ja 2 seadme

pistikust.
Kompressor käivitub ja
seiskub töö ajal
seletamatutel põhjustel

Voolu kadumine

Termorelee sekkumine

Kontrollige voolupistikut

Kontrolli kas termokaitse on rakendunud. Kui
jah, siis vajutage reset nuppu

Kutsuge elektrik
Kompressori või mootori
ülekuumenemine

Vale pöörlemissuund

Ebapiisav jahutusõhk

Vaata ülalt: faaside vahetus.

Puhastage jahutusõhu käigud ning
parandage keskkonda.

Sagedane käivitumine. 
Tootlikuse vähenemine

Ülemäärane tarbimine.

Õhufiltrid on ummistunud.

Ühendused pole tihedad.

Rihm libiseb.

Vähendage tarbimist.

Puhastage õhufilter.

Pingutage ühendused.

Pingutage rihm.
Õhukadu rõhulüliti või
elektronklapi kaudu

Tagasilöögiklapp
riknenud või must.

Puhastage tagasilöögiklapi sisu (vaata joonis
8-1) või asendage see uuega.

Kompressor toodab
õhku, kuid rõhk ei tõuse.

Rõhulüliti klapi toru
kuumeneb üle ning tuleb
pesast välja.

Kutsuge kogenud tehnik.

Varuosad
Et tagada varuosade täpne kätte saamine, järgige järgnevalt neid juhendeid:

1) Nimetage kompressori täpne mudel (vt. identifitreerimisplaadilt)
2) Nimetage vastava varuosa number „plahvatusjooniselt”
3) Nimetage täpne soovitud kogus
4) Nimetage soovitud tarneviis
5) Nimetage oma täpne aadress

Nr. Kirjeldus
1 Rõhu manomeeter



2 Rõhulüliti
3 Tagasilöögiklapp
4 Õhutoru
5 Pump ja veoratas
6 Kollektor (tellimisel ka

kompressorile GS17)
7 Elektrimootor
8 Rõhuregulaator ja

manomeeter
9 Käepide
10 Ülerõhu klapp
11 Ülekande rihm
12 Fikseeritud ohutusvõre
13 Eemaldatav ohutusvõre
14 Esiratas
15 Tagarattad
16 Kondensaadi

eraldamise kraan
17 Õhumahuti
18 Väljalaske kraan
19 Elektri toitekaabel
20 Kaug-rõhulüliti
21 Ülekoormuskaitse

Nr. Kirjeldus
1 Rõhu manomeeter
2 Rõhulüliti
3 Kaug-rõhulüliti
4 Tagasilöögiklapp
5 Pump ja veoratas
6 Ülekoormuskaitse
7 Elektrimootor
8 Rõhuregulaator ja

manomeeter
9 Käepide
10 Ülerõhu klapp
11 Ülekande rihm
12 Fikseeritud ohutusvõre
13 Eemaldatav ohutusvõre
14 Esiratas
15 Tagarattad
16 Kondensaadi eraldamise

kraan
17 Õhumahuti
18 Väljalaske kraan
19 Elektri toitekaable

Vastavusdeklaratsioon




