
 
Müravaba kompressori kasutus- ja hooldusjuhend. 
Enne kompressori käivitamist tuleb kontrollida järgmist: 

A) Kompressori elektritoide. Kontrollige, kas toide vastab elektrimootori tehnilistele näitajatele. 
Sulavkaitsmeid ja kaablisoonte ristlõikeid kontrollige vastavalt infokaardile lk 6 
originaaljuhendis. Erinevused võivad olla ±5%. 

B) Õlitase. Kontrollige kompressori õlitaset. Vajadusel lisage õli. Ärge käivitage kompressorit, 
kui õlitase jääb miinimumist allapoole.  

C) Õhu sissevõtufilter. Esmasel kasutuselevõtul paigaldage õhufilter. Hiljem kontrollige, ega 
filterelemendis ei leidu mustust.  

D) Ruumi temperatuur. Temperatuur ruumis ei tohi olla alla 5oC ega üle 34oC (nõuded 
kompressorisse sisenevale õhule).  

E) Käivitamine: 
Keerake rõhulüliti nupp asendisse “0”, ühendage pistik vooluvõrku, ja käivitage kompressor 
keerates rõhulüliti asendisse “1”.  

F) Rõhuregulaatori reguleerimiseks tõstke  seda ja keerake rõhu suurendamiseks päripäeva 
ja vähendamiseks vastupäeva. Saavutades optimaalse rõhu, lukustage regulaator 
allavajutamise teel.   

Hooldusnõuded 
Tähelepanu: Enne hooldustööde alustamist katkestage kompressori elektritoide.  

1. Eemaldage kondensaat suruõhupaagist vähemalt kord nädalas.  
2. Kord kuus kontrolli kompressori seisundit, võimalikke ühenduste lekkeid, kruvide pingsust, 
elektrisüsteemi ühendusi.  

3. Iga kolme kuu järel kontrolli õhufiltri olukorda ja vaheta see kui vajalik.  

4.Iga kuue kuu möödudes puhasta rõhuregulaatoris asetsev filter. Eelnevalt tuleb 
suruõhupaak tühjaks lasta. 

5.Õlivahetus teosta 1 kord aastas.  Kasuta ainult spetsiaal silikoonõli. Küsi müüjalt!  

6.Ära transpordi kompressorit rõhu all. 

 

 

   Võimalikud rikked ja nende kõrvaldamine 

 Enne kui asud tegema hooldus või remonditöid, ühenda kompressor lahti  vooluvõrgust ja lase tühjaks 
survepaak. Hooldustöid võib teostada ainult spetsialist. 

 
 
Rikked Võimalikud põhjused Lahendused  
 
Kompressor ei käivitu  Ei ole voolu                       

. 

Juhtme ristlõige väike 

Õli liiga palju pumbas 

Õhupaagis surve sees 

 Kontrolli pinget ja kaitsmeid 

Kontrolli ristlõiget 

Kontrolli õlitaset 

Kui surve langeb käivitub 
kompressor automaatselt 

Kompressor töötab kuid rõhk 
ei tõuse 

 Õhufilter on kohale asetamata ja 
filtri asemel on transportasendi 
kork 

Õhufilter umbes 

Õhuleke 

 Paigalda õhufilter                           
.                                                      
. 

Puhasta või vaheta 

Kontrolli  

Kompressor  töötab kuid ei 
arenda maksimum töörõhku 

 Õhuleke 

Rõhulüliti reguleerimata    . 

Pumba klapitihendtite rike 

 Kontrolli  

Reguleeri, vt.originaal-juhend lk.8 

Vaheta tihendid 

Kompressor jääb töö ajal 
ootamatult   seisma 

 Kompressoril on kaitseks 
termorelee ülekuumene-mise 
vastu 

 Lase jahtuda 15-20 min 

Kompressor kuumeneb üle   Õlitase vale 

Vale õli kasutusel  

 Kontrolli  

Kontrolli ja/või vaheta 



Kompressor ei käivitu  Ei ole voolu                       
. 

Juhtme ristlõige väike 

Õli liiga palju pumbas 

Õhupaagis surve sees 

 Kontrolli pinget ja kaitsmeid 

Kontrolli ristlõiget 

Kontrolli õlitaset 

Kui surve langeb käivitub 
kompressor automaatselt 

Õhufilter umbes 

Kõrge välisõhutemperatuur 

Kompressori tootlikkus väike 
antud töö jaoks 

Puhasta või vaheta 

Kindlusta kompressorile jahutus  

Piira õhukulu teistele tarbijatele või 
muretse võimsam kompressor. 
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