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Spis tre�ci - cz��ci 1

Podane rysunki znajduj� si� w za��czniku
instrukcji obs�ugi.

1.1 Wskazówki ogólne
Nale�y przestrzega� wskazówek
dotycz�cych bezpiecze�stwa!
Nale�y przeczyta� instrukcj� obs�ugi!
Uwaga: Nale�y przeczyta� i stosowa� si� do
cz��ci 2 instrukcji obs�ugi!
Mo�liwo�� zmian technicznych zastrze�ona.
Ilustracje mog� ró�ni� si� od orygina�u.

1.2 Zakres dostawy
– Spr��arka wraz z instrukcj� obs�ugi
– Torba z wyposa�eniem z przewodem

spustowym oleju
– Dokumentacja za��czona do zbiornika

spr��onego powietrza
– Klucz nasadowy (do pokryw

konserwacyjnych)
– B�ben nawijaj�cy z instrukcj� obs�ugi

(opcja)

1.3 U�ytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem

Spr��arka przeznaczona jest wy��cznie do
wytwarzania i magazynowania spr��onego
powietrza . Spr��one powietrze mo�e by�
stosowane tylko w narz�dziach,
urz�dzeniach i maszynach pneumatycznych. 
Ka�de inne zastosowanie jest niezgodne z
przeznaczeniem.

1.4 Dane techniczne

1.1 Wskazówki ogólne..................... 1
1.2 Zakres dostawy ........................ 1
1.3 U�ytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem........................ 1
1.4 Dane techniczne ....................... 1
1.5 Konstrukcja.............................. 2
1.6 Konserwacja............................. 2
1.7 Kontrola spr��arki..................... 2
1.8 Deklaracja zgodno�ci WE ........... 3

Wydajno�� wyj�ciowa 500 l/min
Wydajno�� nape�niania 390 l/min
Napi�cie 400 V
Bezpieczniki elektryczne (bierne) 16 A
Moc silnika 3 kW
Maks. robocza pr�dko�� obrotowa 1240 obr./min
Ko�cowe ci�nienie spr��ania 10 bar
Ci�nienie w��czania 8 bar
Pojemno�� zbiornika 60 l
Maks. dopuszczalne ci�nienie robocze zbiornika 11 bar
Ilo�� oleju 1 0,9 l
Moc akustyczna LWA wg DIN EN ISO 3744 (Dyrektywa RL 
2000/14/WE) 89 dB(A)
LPA1 poziom ci�nienia akustycznego mierzony w odleg�o�ci 1 m 69 dB(A)
Napi�cie (gniazda serwisowe) 220/230 V
Rodzaj ochrony IP 44
Maks. obci��enie powierzchni s�u��cych do odk�adania
narz�dzi i wyposa�enia

50 kg

Wymiary: szer. x g��b. x wys. 730 x 850 x 1140 mm
Ci��ar 142,5 kg
Maks. ilo�� cykli prze��czania 10 1/h
Stosunek czasu pracy do czasu postoju 60:40 --
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1.5 Konstrukcja

� W urz�dzeniach, które nie maj� zaworu
bezpiecze�stwa przy zbiorniku, znajduje
si� on przy prze��czniku ci�nieniowym.
Przy tym nale�y przestrzega� zalece� z
rozdz. 1.6.2! 

1.6 Konserwacja
1.6.1 Czyszczenie filtra 

ssawnego
1. Odkr�ci� filtr ssawny. (Ilustracja 5a)
2. Oczy�ci� wk�ad filtra za pomoc� pistoletu

nadmuchowego, w razie potrzeby
wymieni� wk�ad.

3. Dokr�ci� filtr ssawny.

1.6.2 Wymiana zaworu 
bezpiecze�stwa

W spr��arkach z zaworem bezpiecze�stwa
przy prze��czniku ci�nieniowym:
1. Odkr�ci� �ruby pokrywki

(ilustracja 17a).
2. Poci�gn�� pokryw� doln� do przodu.
3. Usun�� pokryw�.

1.7 Kontrola spr��arki
Dla spr��arki tej zosta�a wykonana kontrola
typu konstrukcyjnego, dlatego te� nie ma
potrzeby przeprowadzania kontroli przez
rzeczoznawc� przed jej uruchomieniem.
Oznaczenie typu konstrukcyjnego znajduje
si� na tabliczce znamionowej spr��arki.
Po up�ywie 10 lat zaleca si� poddanie
zbiornika, odpowiednio do stanu jego

Min. odst�p od �ciany 40 cm
Temperatura otoczenia 5-35 °C
1. Pierwsze nape�nienie: olej mineralny, do 10 °C. Poni�ej 10 °C nale�y stosowa� olej syntetyczny.

01 Agregat spr��arkowy
02 Filtr ssawny
03 Zatyczka wlewu oleju
04 Minizawór kulowy (spust oleju)
05 Wziernik oleju
06 Przewód ci�nieniowy
07 Zawór zwrotny
08 Zbiornik
09 Osadnik zanieczyszcze�
10 Prze��cznik ci�nieniowy z 

prze��cznikiem W�./WY�.
11 Zawór bezpiecze�stwa
12 Manometr (ci�nienie zbiornika)
13 Manometr (ci�nienie robocze)
14 Silnik elektryczny
15 Tarcza paska klinowego
16 Pasek klinowy
17 Wirnik wentylatora
18 Reduktor ci�nienia
19 Szybkoz��czka (oczyszczone, 

regulowane powietrze spr��one)
20 Naolejacz
21 Szybkoz��czka (spr��one powietrze z 

zawarto�ci� oleju)
22 Przewód ��cz�cy
23 Konsola (agregat spr��arki)
24 Konsola (silnik elektryczny)
25 T�umik drga�
26 Zawór steruj�cy 3/2-drogowy do

automatycznego spustu kondensatu
27 Przewód sterowniczy (zawór steruj�cy

3/2-drogowy)
28 Kolektor kondensatu
29 Parownik kondensatu
30 Panel steruj�cy
31 �ruba regulacyjna (naolejacz)
32 Separator wody z filtrem
33 Zawór p�ywakowy
34 Licznik roboczogodzin

35 Gniazda serwisowe
36 Wtyczka pr�du przemiennego (gniazda

serwisowe serwisowe)
37 Wtyczka pr�du trójfazowego (silnik

elektryczny)
38 Kó�ko kieruj�ce z hamulcem
39 Pokrywa konserwacyjna
40 B�ben nawijaj�cy do przewodu

gi�tkiego (opcja)
41 Wirnik wentylatora
42 Wej�cie powietrza
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zu�ycia, kontroli ci�nienia wykonywanej
przez uprawnion� osob�.
Osoba uprawniona to osoba bieg�a w tym
zakresie zgodnie z przepisami
rozporz�dzenia dotycz�cego bezpiecze�stwa
eksploatacji (dawniej rzeczoznawca).
Nale�y skonsultowa� si� z partnerami
serwisowymi. Zatrudniaj� oni pracowników,
którzy uzyskali odpowiednie uprawnienia.
� Dokumenty dostarczane ze zbiornikiem to

dokumenty potwierdzaj�ce dopuszczenie
do eksploatacji, które nale�y
przechowywa� przez ca�y okres
u�ytkowania zbiornika. Przepisy te
obowi�zuj� jedynie na terenie Niemiec. W
przypadku innych krajów nale�y stosowa�
si� do obowi�zuj�cych przepisów
lokalnych.

1.8 Deklaracja zgodno�ci 
WE

Niniejszym o�wiadczamy na w�asn�
odpowiedzialno��, �e produkt ten spe�nia
nast�puj�ce wytyczne i normy:
98/37/WE (do 28.12.2009); 2006/42/WE
(od 29.12.2009); 97/23/WE (modu� A); 87/
404/EWG; 2000/14/WE; 2004/108/WE;
2006/95/WE; DIN EN ISO 3744 / 12100;
DIN EN 1012 / 60204-1 / 55014-1 / 286-1,
EN 61000-3-2, -3-3, -3-11.

z up. Marco Lodni
Kierownik Dzia�u Rozwoju i Bada�
08.2008
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
72770 Reutlingen

Typ konstrukcyjny maszyny: spr��arka
t�okowa z nap�dem pasem klinowym 
Moc akustyczna LWA wg DIN EN ISO 3744
(RL 2000/14/WE):
Warto�� zmierzona: 87 dB(A),
warto�� gwarantowana: 89 dB(A).
Instytucja wyznaczona do przeprowadzenia
oceny zgodno�ci: 0036

Spr��arka Nr seryjny

MAS 500-10-60 D-Silent T100054
T100072
T100075
T100080

Rok oznakowania CE: 2009



I/4

MAS 500-10-60 D-SilentRUS

	
������� ����� 1

�

"���	��� �	#��$��$ � �	%	
&
���������	 �� ���
�	�	���.

1.1 	���� ��������
���������� "#���� ��$����
����"�������!
%#�&������ #�������� "�
'��"�����(��!
)��*����: ���%��	'�& � ��*
"�	'�&
�	+	��$ ���������	 �� ���
�	�	���,
%	��� 2!
<�=�	��$ ���	�
$&� +	 ��*�' ��	�� �	
��&�&��& �&#��%&��# �+=&�&��'.

�

"���	��� =���� ��
�%	���$ ��
������	
	.

1.2 +�*"���� "������
– <�=��&���� � ����������= ��

���
�	�	���
– >�=	 � ����	�
&?����$=� �

=	�
��
���@= J
	���=
– >���������&
��@& ���=&��@ �	

�&���&� �?	���� ��+��#	
– Q���&��' 
"% (�
$ �@J& �
$ Q�)
– X	�	*	� �
$ �	=��� J
	��	 �

����������= �� ���
�	�	��� (����$)

1.3 ,�"��������� "� 
�����&����

<�=��&���� ��&��	+�	%&� ��
"%��&
���
�
$ ����+������	 � 	�=�
����	��$
�?	���� ��+��#	. >?	�@' ��+��# ������&�
��
�� �
$ ���
�	�	���
��&�=�������=&��	/-	��&�	���/-��	���. 
����
�+��	��& � 
"*@# �����# �&
$#
$�
$&��$ ����
�+��	��&= �& ��
�	+�	%&��".

1.4 /�$��&����� $�#����#������

1.1 �*[�& �	+	��$ ...................... 4
1.2 <�=�
&� ����	��................... 4
1.3 ����
�+��	��& �� �	+�	%&��".. 4
1.4 Q&#��%&��& #	�	�&������ .... 4
1.5 <��������$............................ 5
1.6 Q&#��%&��& �*�
�?��	��& ...... 5
1.7 ���@�	��$ �=��&����	 ........... 6
1.8 \&
	�	��$ � �����&������ ]>.. 6

^���+�����&
������ ��	�@�	��$ 500 
/=��
^���+�����&
������ �	��&�	��$ 390 
/=��
`	��$?&��& 400 q
v
&���%&��' ��&��#�	���&
� (��&������@') 16 {
|�[����� ����	�&
$ 3 q�
|	�. �	*�%	$ %	����	 ��	[&��$ 1240 �*/=��
<��&%��& �	�
&��& �?	��$ 10 *	�
\	�
&��& �
"%&��$ 8 *	�
�*}~= �&���&�	 60 

|	�. �������=�& ��&�@J&��& �	*�%&�� �	�
&��$ �&���&�	 11 *	�
<�
�%&���� =	�
	 1 0,9 

LWA ����&�� =�[����� +����@# �
&*	��' ���
	��� DIN 
EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) 89 �X (A)
LPA1 ����&�� +������� �	�
&��$ �	 �	����$��� 1 = 69 �X (A)
`	��$?&��& (�&�����@& ��+&��) 220/230 q
<
	�� +	[��@ IP 44
|	�. �	���+	 �	 ���&�#����� 50 �
�	+=&�@: �����	 x �
�*��	 x q@���	 730 x 850 x 1140 ==
|	��	 142,5 �
|	�. �
-�� ��
�� �
"%&��$ 10 1/%
>�����J&��& =&?�� ��&=&�&= �	*��@ � ������$ 60:40 --



MAS 500-10-60 D-Silent

I/5

RUS

1.5 +����#��(��

� � �����'��� *&+ ��&��#�	���&
�����

	�	�	 �	 �&���&�& �� �	#�����$ �	
��&�=��@
"%	�&
&. >=. �
. 1.6.2! 

1.6 /�$��&����� 
�����9�����

1.6.1 ������ ���;����
� 
<����#�

1. ��������& ��	�@�	"[�' ��
���.
(���. 5a)

2. �%�����& ��
����"[�' �
&=&�� �
��=�[�" �������%���� �����
&�	, ���
�&�*#���=���� +	=&���&
��
����"[�' �
&=&��.

3. ^���&����& ��	�@�	"[�' ��
���.

1.6.2 =�*��� 
"#���$#���������
� 
���"���

� �=��&������ � ��&��#�	���&
��@=

	�	��= �	 ��&�=��@
"%	�&
&:
1. �@�&����& �&�~?�@& ����@

+	[����' �
	����@ (���. 17a).
2. ^��$���& +	[����" �
	����� ���+�

��&�~�.
3. ��	
��& +	[����" �
	�����.

|��. �	����$��& �� ��&�@ 40 �=
Q&=�&�	���	 ���?	"[&' ��&�@ 5-35 °C
1. ^&��	$ +	��	�	: =��&�	
���& =	�
�, �� 10 °C. ^�� �&=�&�	���& ��?& 10 °C ���=&�$'�& =	�
� �	
����&��%&��' �����&.

01 <�=��&�����@' 	��&�	�
02 q�	�@�	"[�' ��
���
03 ^��*	 =	�
��	
������ ���&����$
04 |	
@' J	����' �	� (�
�� =	�
	)
05 |	�
��	+	�&
�
06 `	����	$ ���*	
07 �*�	��@' 
	�	�
08 �&���&�
09 ��$+&�
����&
�
10 ^�&�=	��%&��' �@
"%	�&
� � 

�@
"%	�&
&= q<�./q�<�.
11 ^�&��#�	���&
��@' 
	�	�
12 |	��=&�� (�	�
&��& � �&���&�&)
13 |	��=&�� (�	*�%&& �	�
&��&)
14 v
&�������	�&
�
15 <
����&=&��@' J��
16 <
�����' �&=&��
17 �	*�%&& �
&�� �&���
$���	
18 �&�������@' 
	�	�
19 X@�����&'����"[	$ =���	 

(�%�[&��@', ���&��
����	��@' 
�?	�@' ��+��#)

20 |	�
��	��@
��&
�
21 X@�����&'����"[	$ =���	 (�?	�@' 

��+��#, ���&�?	[�' =	�
�)
22 >�&�����&
��@' J
	��
23 <���J�&'� (�=��&�����@' 	��&�	�)
24 <���J�&'� (�
&�������	�&
�)
25 {=����+	��� ��*�	��'
26 3/2-#�����' 
	�	� �
$ 	���=.

�����	 ���&��	�	
27 ���	�
$"[�' ������ (3/2-#�����'


	�	�)
28 Q��*������� �
$ �*��	 ���&��	�	
29 ���	���&
� ���&��	�	
30 ^	�&
� ���	�
&��$
31 �&��
�����%�@' ����

(=	�
��	��@
��&
�)

32 ��
���-�������&
��&
�
33 ^��
	���@' 
	�	�
34 >%~�%� �	*�%�# %	���
35 >&�����@& ��+&�� �
$

�����&���&��$ 	*&
$
36 q�
	 �&�&=&����� ��	 (�&�����@&

��+&��)
37 Q�~#�	+�	$ ��
	

(�
&�������	�&
�)
38 ^�������@' ��
� �� �������@=

�����'����=
39 <�@J	 �
$ Q�
40 X	�	*	� �
$ �	=��� J
	��	 (����$)
41 <
�����' �&=&��
42 q�+��#�+	*����



I/6

MAS 500-10-60 D-SilentRUS

1.7 ,�";����� 
��*"#����#�

\	��@' �=��&���� ���J~
 �����@&
���@�	��$, �����=� ����&�&��& ����&��
�&�&� �����= � ���
�	�	��" ��
	=�
��&��	
���	 �� ��&*�&��$. �*�+�	%&��&
���	 �=&&��$ �	 ���=&���' �	*
�%&
�=��&����	.
|@ �&�=&���&= %&�&+ 10 
&� ����&������
�&���&� ���@�	��" �	�
&��&= �
�����&������ � &�� ��
���$=�
���
�	�	��� �	
��������	��@=
��&��	
����=.
<�	
��������	��@' ��&��	
���
���
��=�%&� �	 ����&�&��& ���# �	*��
����	���
&��&= � ����+������&���'
*&+��	������.
�*�	���&��  �	J�= �	���~�	= ��
�&�����, �=&"[�= 
��&�+�". q �# J�	�&
�=&"��$ ��������� �����&�����"[&'
�	
���	���.
� q#��$[�& � �=�
&� �=��&����	

���=&��@ �	 �&���&� $�
$"��$
�	+�&J��&
��@=� ���=&��	=� � �#
�&�*#���=� #�	���� � �&%&��& ��&��
���	 �
�?*@ �&���&�	. \	��@&
��&����	��$ �&'����"� ��
�� �
�&�=	���. q �����# ���	�	# �=&"� ��
�
�����&�����"[�& �&����	
��@&
��&����	��$.

1.8 >����#�(�� � 
���������� ?�

^�� 
�%��" ���&����&������ =@ +	$�
$&=,
%�� �	���& �+�&
�& �����&�����&�
�
&��"[�= ��	��	��	= � ���=	����@=
���=&��	=:
98/37/EG (�� 28.12.2009); 2006/42/EG (�
29.12.2009); 97/23/EG (=���
� A); 87/
404/EWG; 2000/14/EG; 2004/108/EG;
2006/95/EG; DIN EN ISO 3744 / 12100; DIN

EN 1012 / 60204-1 / 55014-1 / 286-1, EN
61000-3-2, -3-3, -3-11.

q� ����
�&��&, |	�� �����
��������&
� �����������-
���@�	�&
����� ���&
	
08.2008
Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
72770 Reutlingen
Q�� ��������� 	��&�	�	: ���J�&��'
�=��&���� � 
����&=~��@= �������= 
����&�� =�[����� +����@# �
&*	��'
LWA �� DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):
�+=&�&���& +�	%&��&: 87 �X(A),
�	�	������	���& +�	%&��&: 89 �X(A).
`	+�	%&��	$ �
�?*	 �
$ ��&��
�����&�����$: 0036

+�*"#����# ��#���;� @

MAS 500-10-60 D-Silent T100054
T100072
T100075
T100080

��� =	������ CE: 2009



MAS Silent

II/1

PL

Spis tre�ci - cz��ci 2

Podane rysunki znajduj� si� w za��czniku
instrukcji obs�ugi.

2.1 Wskazówki ogólne
Nale�y przestrzega� wskazówek
dotycz�cych bezpiecze�stwa!
Nale�y przeczyta� instrukcj� obs�ugi!
Kontrole, ustawienia i prace konserwacyjne
nale�y udokumentowa� w ksi��ce
konserwacji. W razie pyta� nale�y poda�
nazw� oraz nr art. urz�dzenia. Poza
obszarem Niemiec mog� obowi�zywa� inne
uregulowania prawne i inne przepisy, ni�
opisane w niniejszej instrukcji.
Przed rozpocz�ciem u�ytkowania urz�dzenia
instrukcj� obs�ugi nale�y przeczyta�,
nast�pnie przestrzega� jej i co roku
instruowa� u�ytkowników!
Uwaga: Nale�y przeczyta� instrukcj�
obs�ugi i stosowa� si� do zalece� z cz��ci 1!
Mo�liwo�� zmian technicznych zastrze�ona.
Ilustracje mog� ró�ni� si� od orygina�u.

2.2 Symbole
Uwaga: Symbole te nale�y traktowa� z najwy�sz� uwag�!

Wskazówki bezpiecze�stwa umieszczone na spr��arce

2.1 Wskazówki ogólne..................... 1
2.2 Symbole .................................. 1
2.3 Wskazówki bezpiecze�stwa ........ 2
2.4 Uruchamianie ........................... 3
2.5 Eksploatacja............................. 4
2.6 Konserwacja............................. 5
2.7 Wy��czanie z eksploatacji ........... 8
2.8 Usuwanie usterek ..................... 9
2.10 Serwis cz��ci zamiennych .......... 11
2.11 Warunki gwarancji .................... 11

Symbol Has�o Stopie� zagro�enia Skutki w razie
nieprzestrzegania

NIEBEZPIECZ
EFSRTWO

zagro�enie bezpo�rednie �mier�, ci��kie obra�enia cia�a

OSTRZE�ENIE mo�liwe zagro�enie �mier�, ci��kie obra�enia cia�a
PRZESTROGA mo�liwa sytuacja niebezpieczna lekkie obra�enia cia�a
NOTYFIKACJA mo�liwa sytuacja niebezpieczna szkody materialne

Symbol Znaczenie Skutki w razie nieprzestrzegania

Nale�y przeczyta� instrukcj� obs�ugi
obra�enia cia�a lub �mier� u�ytkownika
szkody materialne
b��dna obs�uga

Uwaga, gor�ca powierzchnia! oparzenia w przypadku dotkni�cia
powierzchni

Uwaga, spr��arka mo�e w��czy� si�
ponownie samoczynnie! obra�enia cia�a lub �mier� u�ytkownika

Uwaga, niebezpiecze�stwo
pora�enia pr�dem elektrycznym! obra�enia cia�a lub �mier� u�ytkownika
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Inne wskazówki umieszczone na spr��arce1

2.3 Wskazówki 
bezpiecze�stwa

• Aby zapewni� prawid�ow� eksploatacj�,
nale�y by� wypocz�tym i
skoncentrowanym.

• Chroni� siebie, inne osoby, zwierz�ta,
przedmioty oraz otoczenie za pomoc�
wymaganych �rodków ochronnych,
instrukcji dotycz�cych urz�dze� sposobów
post�powania, maj�cych na celu unikni�cie
zagro�e� dla zdrowia, szkód rzeczowych,
warto�ciowych, degradacji �rodowiska
naturalnego oraz wypadków.

• Naprawy mog� wykonywa� wy��cznie
pracownicy firmy Schneider Druckluft
GmbH lub jej partnerzy serwisowi.

• Przestrzega� instrukcji eksploatacji
zbiorników!

• Zabronione: manipulacje, u�ytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem; awaryjne

1Wskazówki zale�� od wyposa�enia spr��arki

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

W��czanie/
wy��czanie

Kolejno�� uruchamiania:
1. Przed uruchomieniem nale�y

przeczyta� instrukcj�
obs�ugi.

2. Zdj�� zabezpieczenie
transportowe.

3. Sprawdzi� poziom oleju.
4. Sprawdzi� kierunek obrotów.
5. Praca z zastosowaniem

spr��arki.

spr��one
powietrze nie
zawieraj�ce oleju
spr��one
powietrze
zawieraj�ce olej
kierunek obrotów
wirnika
wentylatora

OSTRZEQENIE

Mo�liwo�� uderzenia przez w��
spr��onego powietrza w przypadku
otwarcia szybkoz��cza!
� Przytrzyma� w�� spr��onego powietrza!

OSTRZEQENIE

Niebezpiecze�stwo oparzenia przez
silnik, agregat, zawór zwrotny,
przewód ��cz�cy/rur� t�oczn� oraz
przez gor�cy olej!
� Nosi� r�kawice ochronne!

OSTRZEQENIE

Niebezpiecze�stwo wybuchu! 
� Nie u�ywa� w miejscach zagro�onych

wybuchem!
� Nie zasysa� gazów palnych, �r�cych lub

truj�cych!
� Nie przekracza� maks. dozwolonego

ci�nienia spr��ania.

OSTRZEQENIE

Niebezpiecze�stwo uszkodzenia s�uchu
podczas eksploatacji! 
� Stosowa� nauszniki!

OSTRZEQENIE

Istnieje zagro�enie po�arowe wskutek
pozosta�o�ci oleju!
� Parownik kondensatu nale�y czy�ci� w

regularnych odst�pach czasu (patrz tabela
konserwacji)!

OSTRZEQENIE

Uszkodzenia przewodu
przy��czeniowego! 
� Chroni� przed zetkni�ciem z ostrymi

kraw�dziami, olejem oraz wysok�
temperatur�!

�Wyjmowa� z gniazda poci�gaj�c za
wtyczk�!
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naprawy; spr��anie innych �róde� energii;
usuwanie lub uszkadzanie urz�dze�
zabezpieczaj�cych; u�ywanie w przypadku
nieszczelno�ci lub zak�óce� dzia�ania;
stosowanie nieoryginalnych cz��ci
zamiennych; przekraczanie dozwolonych
ci�nie� ko�cowych spr��ania; praca bez
wyposa�enia ochronnego;
transportowanie, konserwacja, naprawa
urz�dzenia pod ci�nieniem, pozostawianie
bez nadzoru; stosowanie innych/
nieprawid�owych smarów; palenie; otwarty
ogie�; usuwanie naklejek.

• Zakaz: Eksploatacji urz�dzenia bez
zaci�gni�tych hamulców postojowych i bez
pokryw konserwacyjnych. Zakaz
eksploatacji urz�dzenia z
zabezpieczeniami transportowymi.

2.4 Uruchamianie
Nale�y przestrzega� wskazówek
dotycz�cych bezpiecze�stwa!

2.4.1 Transport
• Zbiornik w stanie bezci�nieniowym.
• W poje�dzie: transportowa� spr��ark� w

pozycji stoj�cej, zabezpieczy� i os�oni�.
• Tylko z zainstalowanym zabezpieczeniem

transportowym!

2.4.2 Warunki w miejscu 
ustawienia

• Pomieszczenia: bez kurzu, suche, dobrze
wietrzone.

• Powierzchnia ustawienia: równa.

2.4.3 Przed pierwszym 
uruchomieniem

1. Usun�� opakowanie, odkr�ci� k�towniki
(rys. 2b).

2. Zsun�� urz�dzenie z palety r�cznie lub
unie�� wózkiem wid�owym. Uwaga:
Urz�dzenie nie mo�e przewróci� si�!

3. Otworzy� pokryw� konserwacyjn� i
usun�� zabezpieczenie
transportowe z konsoli agregatu
spr��arkowego .

4. Przeprowadzi� kontrol� wzrokow�.
5. Sprawdzi� przy��cze elektryczne.
6. Sprawdzi� poziom oleju (patrz

rozdz. 2.6.5).

2.4.4 Przy��cze elektryczne
• Napi�cie zasilania oraz dane na tabliczce

znamionowej musz� by� identyczne.
• Bezpieczniki elektryczne zgodnie z danymi

technicznymi.
• Stosowa� si� do przepisów VDE 0100 oraz

0105.
� W przypadku zastosowania przed�u�aczy

nale�y zwraca� uwag� na: przekrój
przewodu – min. 2,5 mm�, maks. d�ugo��
kabla: 10 m.

2.4.5 Sprawdzi�/zmieni� 
kierunek obrotów

1. Kierunek obrotów nale�y kontrolowa� po
ka�dym pod��czeniu wtyczki zasilania:
w��czy� spr��ark�, przytrzyma� kartk�
papieru przez wlotem powietrza. W
przypadku nieprawid�owego kierunku
obrotów kartka zostanie wydmuchana.
Ponownie wy��czy� spr��ark�.

2. Wyj�� wtyczk� przewodu zasilania.
3. Wtyczka pr�du trójfazowego z

przemiennikiem faz: w�o�y� i obróci� o
180° (ilustracja 2a)
Wtyczka pr�du trójfazowego z
przemiennikiem faz: nale�y zamieni�
fazy we wtyczce.
Powtórzy� czynno�� 1.

4. Je�li kierunek obrotów nie uleg� zmianie:
powiadomi� punkt serwisowy.

2.4.6 Nape�nianie rozpylacza 
oleju

Dot. spr��arek z rozpylaczem oleju:
1. Zniwelowa� ci�nienie w spr��arce/

zbiorniku.
2. Wyj�� wtyczk� przewodu zasilania.
3. Odkr�ci� rozpylacz oleju od zbiornika

oleju (rys. 3a).
Zastosowa� odpowiedni olej (nr art.
B770000)!

2.4.7 Regulacja rozpylacza oleju
1. Ostro�nie dokr�ci� �rub� regulacyjn� za

pomoc� �rubokr�ta zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nast�pnie odkr�ci� o
1/2 do 1 obrotu (rys. 3a).

2. Podczas pobierania powietrza przez
górny wziernik wida� osad oleju w
kszta�cie kropli.
Dozowanie: 1 kropla oleju przy 300 –
600 l/min zu�ycia powietrza. W razie
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potrzeby odpowiednio wyregulowa� i
regularnie kontrolowa�.

Uwaga: Dla powietrza z zawarto�ci� oleju
zastosowa� odr�bne przewody spr��onego
powietrza � 10 m. Przestrzega� zalece� z
instrukcji obs�ugi „Narz�dzia
pneumatyczne”!

2.4.8 Pod��czanie zbiornika 
dodatkowego

1. Doprowadzi� ca�� instalacj� spr��arki do
stanu bezci�nieniowego: pod��czy�
pistolet nadmuchowy do szybkoz��czki
bezpiecze�stwa, ca�kowicie zredukowa�
ci�nienie w zbiornikach.

2. Zawiesi� zbiornik dodatkowy na ramie
spr��arki i przykr�ci� go do tej ramy
(rys. 8a).

3. Wyj�� korek zamykaj�cy z parownika
(ilustracja 8c).

4. Przeprowadzi� przewód spustowy
kondensatu od zbiornika dodatkowego
przez �ciank� po�redni� i umie�ci� w
parowniku na g��boko�ci ok 3 cm.

5. Pod��czy� przewód ci�nieniowy po
prawej stronie do szybkoz��czki
(rys. 8a).

6. Odkr�ci� zawory kulowe przy
dodatkowym zbiorniku.

2.4.9 Zdejmowanie dodatkowego 
zbiornika

1. Doprowadzi� ca�� instalacj� spr��arki do
stanu bezci�nieniowego: pod��czy�
pistolet nadmuchowy do szybkoz��czki
bezpiecze�stwa, ca�kowicie zredukowa�
ci�nienie w zbiornikach.

2. Zakr�ci� zawory kulowe przy
dodatkowym zbiorniku.

3. Od��czy� przewód spustowy kondensatu
zbiornika dodatkowego od parownika
(ilustracja 8c).

4. Uszczelni� otwór parownika za pomoc�
korka zamykaj�cego (ilustracja 8c).

5. Od��czy� przewód pneumatyczny od
szybkoz��czki (ilustracja 8a).

6. Od��czy� z��czki zbiornika dodatkowego
przy ramie spr��arki (rys. 5a) i odwiesi�
zbiornik dodatkowy.

2.4.10Pod��czanie osuszacza 
ch�odniczego

1. Doprowadzi� ca�� instalacj� spr��arki do
stanu bezci�nieniowego: pod��czy�
pistolet nadmuchowy do szybkoz��czki
bezpiecze�stwa, ca�kowicie zredukowa�
ci�nienie w zbiornikach.

2. Zawiesi� osuszacz ch�odniczy
spr��onego powietrza na ramie spr��arki
i przykr�ci� go do tej ramy (rys. 8b).

3. Wyj�� korek zamykaj�cy z parownika
(ilustracja 8c).

4. Przeprowadzi� przewód spustowy
kondensatu od osuszacza ch�odniczego
przez �ciank� po�redni� i umie�ci� w
parowniku na g��boko�ci ok 3 cm.

5. Pod��czy� lewy przewód ci�nieniowy do
lewej i prawy przewód ci�nieniowy do
prawej szybkoz��czki (rys. 8b).

6. Zamkn�� zawór kulowy pomi�dzy
obiema z��czkami.

2.4.11Zdejmowanie osuszacza 
ch�odniczego

1. Powoli otwiera� zawór kulowy pomi�dzy
obiema szybkoz��czkami.

2. Wy��czy� osuszacz ch�odniczy
spr��onego powietrza i wyci�gn��
wtyczk� przewodu zasilaj�cego.

3. Doprowadzi� ca�� instalacj� spr��arki do
stanu bezci�nieniowego: pod��czy�
pistolet nadmuchowy do szybkoz��czki
bezpiecze�stwa, zniwelowa� ci�nienie w
zbiorniku.

4. Od��czy� przewód spustowy kondensatu
osuszacza ch�odniczego od parownika
(ilustracja 8c).

5. Uszczelni� otwór parownika za pomoc�
korka zamykaj�cego (ilustracja 8c).

6. Od��czy� przewody ci�nieniowe od
szybkoz��czek (ilustracja 8b).

7. Odkr�ci� �rubunek osuszacza
ch�odniczego spr��onego powietrza przy
ramie spr��arki (rys. 5a) i odwiesi�
osuszacz ch�odniczy.

2.5 Eksploatacja
Nale�y przestrzega� wskazówek
dotycz�cych bezpiecze�stwa!
� Nie przeci��a� spr��arki: nie przekracza�

maks. liczby cykli prze��czania oraz
proporcji czasu eksploatacji do postoju!
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2.5.1 Wk�ad
1. W�o�y� do gniazda wtyczk� przewodu

zasilania.
2. Pod��czy� w�� pneumatyczny do

szybkoz��cza spr��arki. Zatrza�ni�cie
nast�pi automatycznie.

3. Nast�pnie pod��czy� odbiornik.
4. W��czy� spr��ark� za pomoc�

prze��cznika W�./WY�. (poz. 10).
Spr��arka w��cza i wy��cza si�
automatycznie w przypadku ci�nienia
maksymalnego: spr��arka jest gotowa
do u�ytku.

W chwili osi�gni�cia ci�nienia w��czania
spr��arka w��cza si� ponownie
automatycznie.
W przypadku pracy z osuszaczem
ch�odniczym spr��onego powietrza nale�y
w��czy� go za pomoc� w��cznika/wy��cznika.

2.5.2 Ustawianie ci�nienia 
roboczego

1. Poci�gn�� do góry przycisk nastawczy na
filtrze/reduktorze ci�nienia (poz. 18).

2. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek
zegara = zwi�kszanie ci�nienia. Obrót w

kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara = redukcja ci�nienia.

3. Odczyta� ustawione ci�nienie robocze na
manometrze (poz. 13).

4. Przycisk nastawczy w celu zablokowania
wcisn�� w dó�.

Przestrzega� danych technicznych dot.
narz�dzi/urz�dze� pneumatycznych.

2.5.3 Po u�yciu
1. Wy��czy� spr��ark�.
2. Przerwa� dop�yw pr�du.
3. Przesun��·zewn�trzny·pier�cie�·do·ty�u·a�

 do
wyskoczenia·z��czki·bezpiecze�stwa·prz
ewodu·pneumatycznego.

4. �ci�gn�� zewn�trzny pier�cie� sprz�g�a
do przodu i przewód ci�nieniowy z
szybkoz��czki bezpiecze�stwa.

5. W razie potrzeby nale�y oczy�ci�
spr��ark� (patrz rozdz. 2.6.3).

6. Zniwelowa� ci�nienie w spr��arce (patrz
rozdz. 2.6.2).

7. Przetransportowa� spr��ark� do miejsca
przechowywania (patrz rozdz. 2.4.1).

2.6 Konserwacja
Nale�y przestrzega� wskazówek dotycz�cych bezpiecze�stwa!

Cz�stotliwo�� najpó\niej Czynno�ci patrz
rozdz.

w razie potrzeby Czyszczenie spr��arki 2.6.3
Zawór steruj�cy 3/2-drogowy 2.6.4

codziennie Uruchamianie Sprawdzi� poziom oleju, w razie potrzeby
dola� oleju

2.6.5

jednorazowo po 10
h

Sprawdzi� z��cza �rubowe 2.6.12

Co tydzie� Kontrola filtra ss�cego 2.6.7
Kontrola separatora wody z filtrem 2.6.8

50 h po pó� roku Sprawdzi� naci�g paska klinowego (je�li jest
zamontowany)

2.6.9

Czyszczenie filtra ss�cego 2.6.7
Wymiana oleju (1. wymiana oleju) 2.6.6
Czyszczenie parownika kondensatu 2.6.10
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2.6.1 Zestawy naprawcze
Uwzgl�dniaj�c cz�stotliwo�� wykonywania prac konserwacyjnych oferujemy nast�puj�ce
zestawy naprawcze:

2.6.2 Przed ka�d� czynno�ci� 
konserwacyjn�

1. Wy��czy� spr��ark� za pomoc�
prze��cznika W�./WY�. (poz. 10).
Przerwa� dop�yw pr�du.

2. Doprowadzi� spr��ark� do stanu
bezci�nieniowego: za pomoc� pistoletu
wydmuchowego zniwelowa� ca�kowicie
ci�nienie w zbiorniku.

3. Przed przyst�pieniem do czynno�ci
serwisowych przy agregacie
spr��arkowym i nap�dzie pasowym:
usun�� pokryw� konserwacyjn�.

2.6.3 Czyszczenie spr��arki
• Oczy�ci� �eberka ch�odz�ce na cylindrze,

g�owicy cylindra i na ch�odnicy ko�cowej
przy u�yciu spr��onego powietrza.

• Oczy�ci� pokryw� wentylatora na silniku.

2.6.4 Czyszczenie zaworu 
steruj�cego 3/2-
drogowego

1. Zdj�� nak�adki gumowe z p�yty stykowej
(ilustracja 12a).

2. Wykr�ci� cztery �ruby z p�yty stykowej,
nast�pnie zdj�� p�yt� oraz blach� boczn�
(ilustracja 12a).

3. Docisn�� z��czk� do zaworu d�awi�cego i
�ci�gn�� przewód spustu kondensatu
(ilustracja 12b).

4. Obracaj�c w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, odkr�ci�
nakr�tk� nasadow� od z��czki k�towej, a
nast�pnie �ci�gn�� przewód spustu
kondensatu (ilustracja 12b).

5. Przekr�ci� �ruby w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara
(ilustracja 12b).

6. Obracaj�c w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, odkr�ci�
nakr�tk� nasadow� od z��czki prostej, a

500 h po roku Wymiana oleju (olej mineralny) 2.6.6
Wymiana filtra ss�cego 2.6.7
Wymiana maty filtracyjnej parownika
kondensatu

2.6.10

Wymiana zaworu zwrotnego i wk�adu 2.6.11
Sprawdzi� z��cza �rubowe 2.6.12

1 000 h po 2 latach Wymiana oleju (olej syntetyczny) 2.6.6
Wymiana paska klinowego (je�li jest
zamontowany)

2.6.9

2 500 h po 5 latach Wymiana zaworu bezpiecze�stwa 2.6.13

Cz�stotliwo�� najpó\niej Czynno�ci patrz
rozdz.

Zestaw naprawczy MAS 1 2 3 4
Cz�stotliwo�� 500 h 1 000 h

2 000 h
2 500 h 5 000 h

Zawarto��: Mata filtracyjna X X X X
Pasek klinowy X X X X
Zawór bezpiecze�stwa X X X X
Filtr ssawny X X X X
Wk�ad zaworu zwrotnego X X X X
Sito do osadnika zanieczyszcze� X X X X
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nast�pnie �ci�gn�� przewód spustu
kondensatu (ilustracja 12b).

7. Przekr�ci� �ruby w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i wyj�� p�yt�
boczn� (ilustracja 12c).

8. Wyci�gn�� spr��yn� (ilustracja 12c).
9. Przekr�ci� �ruby w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazówek zegara i wyj�� p�yty
boczne (ilustracja 12c).

10. Wyci�gn�� popychacz zaworu
(ilustracja 12c).

11. Oczy�ci� popychacz zaworu oraz jego
obudow�. Je�li zawór nie daje si�
wyczy�ci�, wówczas nale�y go wymieni�.

12. Nasmarowa� popychacz zaworu.
13. Monta� przebiega w odwrotnej

kolejno�ci.

2.6.5 Kontrolowanie poziomu 
oleju

Je�li spr��arka wyposa�ona jest w pr�towy
wska�nik poziomu oleju, nale�y go
wyci�gn��.
1. Poziom oleju musi si�ga� miejsca

pomi�dzy dolnym i górnym znacznikiem
(pr�towy wska�nik poziomu oleju/
wziernik oleju) (rys. 7a).

2. W razie potrzeby skorygowa�.
W przypadku bardzo niekorzystnych
warunków mo�e zdarzy� si�, i� do oleju
przedostanie si� kondensat. Mo�na to
rozpozna� po mlecznej barwie oleju. Nale�y
wtedy bezzw�ocznie wymieni� olej.

2.6.6 Wymiana/dolewanie oleju
1. Rozgrza� spr��ark�, wy��czy�, od��czy�

zasilanie.
2. Usun�� korek zamykaj�cy z minizaworu

kulowego i nakr�ci� zawarty w komplecie
przewód spustowy oleju.

3. Wyci�gn�� zatyczk� wlewu oleju lub
pr�towy wska�nik poziomu oleju
(poz. 03), podstawi� pojemnik na zu�yty
olej pod przewód oleju, odkr�ci�
minizawór kulowy, spu�ci� w ca�o�ci
zu�yty olej.

4. Zamkn�� minizawór kulowy.
5. Wla� olej w odpowiedniej ilo�ci.
6. Sprawdzi� poziom oleju i w razie

potrzeby uzupe�ni� olej. W�o�y� zatyczk�

wlewu oleju lub pr�towy wska�nik
poziomu oleju.

7. Odkr�ci� przewód spustowy oleju i
zablokowa� minizawór kulowy za
pomoc� zatyczki.

8. Zu�yty olej nale�y utylizowa� zgodnie z
obowi�zuj�cymi przepisami.

� Jako olej mineralny zaleca si� art. nr
B111002, olej syntetyczny – art. nr
B111006. Umowa gwarancyjna nie
obejmuje przypadku u�ycia
nieprawid�owego oleju.
Zmieszanie oleju syntetycznego z olejem
mineralnym mo�e spowodowa�
uszkodzenie spr��arki!

2.6.7 Czyszczenie filtra ss�cego
Patrz instrukcja obs�ugi, cz��� 1.
� Nie przedmuchiwa� otworu ss�cego. Do

�rodka nie mog� wnikn�� cia�a obce.
Nigdy nie nale�y u�ywa� spr��arki bez
filtra ss�cego.

2.6.8 Kontrola separatora wody z 
filtrem

1. Sprawdzi�, czy w zbiorniku nie zbiera si�
kondensat. Je�li tak, wtedy:

2. Usun�� zbiornik separatora wody z
filtrem poprzez obrót w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i usun�� obecny tam kondensat.

3. Usun�� przewód spustowy kondensatu,
pier�cie� zabezpieczaj�cy i k�townik
(rys. 15a).

4. Odkr�ci� nakr�tk� i wyj��
odprowadzenie p�ywakowe do góry
(rys. 15b).

5. Odkr�ci� pokryw� i wyj�� element
filtracyjny (rys. 15c) .

6. Oczy�ci� lub wymieni� element
filtracyjny.

7. Monta� przebiega w odwrotnej
kolejno�ci.

2.6.9 Sprawdzanie naci�gu, 
ustawianie oraz wymiana 
paska klinowego

Sprawdzanie naci�gu pasa klinowego:
Za pomoc� kciuka nacisn�� pasek klinowy na
�rodku pomi�dzy ko�ami pasowymi, w
kierunku do �rodka. Mo�e on ugi�� si� maks.
o szeroko�� paska.
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Regulacja naci�gu pasa klinowego:
1. Poluzowa� nakr�tki kontruj�ce

(ilustracja 11a).
2. Przekr�ci� nakr�tk� nastawcz� o jeden

obrót w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

3. Sprawdzi� naci�g paska klinowego, w
razie potrzeby powtórzy� procedur�.

4. Dokr�ci� dwie nakr�tki kontruj�ce.
Wymiana paska klinowego:
1. Zdj�� za�o�ony pasek klinowy.
2. Zwróci� uwag� na prawid�ow� pozycj�

automatycznego napinacza paska
(ilustracje 11b, c).

3. Na�o�y� nowy pasek klinowy na
prowadnic� ko�a pasowego.
(ilustracja 11d)

4. Umie�ci� pas klinowy z boku na
prowadnicy wirnika wentylatora, a
nast�pnie obróci� r�cznie wirnik do
momentu u�o�enia si� pasa na
prowadnicy.

5. Naci�gn�� pas klinowy.

2.6.10Konserwacja parownika 
kondensatu

1. Za�o�y� r�kawice ochronne.
2. Popchn��·p�yt�·z·blachy·perforowanej·do

ty�u, nast�pnie zdj�� j� ku górze
(ilustracja 14a).

3. Wyj�� mat� filtracyjn� i usun�� zgodnie
z przepisami miejscowymi.

4. Wyj�� doln� blach� perforowan�.
5. Przetrze� parownik kondensatu za

pomoc� �ciereczki. �ciereczk�
zutylizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami

6. Monta� przebiega w odwrotnej
kolejno�ci.

2.6.11Czyszczenie/wymiana 
zaworu zwrotnego

1. Odkr�ci� �rub� zamykaj�c� (rys. 6a).
2. Oczy�ci� wk�ad i gniazdo.
3. W razie uszkodzenia, odci�ni�cia lub

stwardnienia wymieni� wk�ad.
4. W przypadku uszkodzenia gniazda

wymieni� ca�y zawór zwrotny.

2.6.12Sprawdzanie z��czek
1. Nale�y sprawdzi� wszystkie z��czki pod

wzgl�dem prawid�owego osadzenia i w
razie potrzeby dokr�ci�.

2. Przestrzega� warto�ci momentów
dokr�cania (obliczanie momentów
dokr�cania wg VDI 2230).

2.6.13Wymiana zaworu 
bezpiecze�stwa

1. Wykr�ci� zawór bezpiecze�stwa w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (poz. 11).

2. Wkr�ci� nowy zawór bezpiecze�stwa
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2.6.14Czyszczenie osadnika 
zanieczyszcze�

1. Ustawi� pod osadnikiem zanieczyszcze�
odpowiednie naczynie.

2. Przekr�ci� �rub� zamykaj�c� w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(ilustracja 13a).

3. Wyj�� sito i oczy�ci� wod� (rys. 13b).
4. Wymieni� uszkodzone lub nie nadaj�ce

si� do czyszczenia sito.
5. Monta� przebiega w odwrotnej

kolejno�ci.

2.7 Wy��czanie z 
eksploatacji

Nale�y przestrzega� wskazówek
dotycz�cych bezpiecze�stwa!

2.7.1 Konserwacja
Konserwacja spr��arek smarowanych olejem
jest niezb�dna, je�li spr��arka nie by�a
u�ywana przez d�u�szy czas (powy�ej 6
miesi�cy) lub je�li jest nowa i b�dzie
u�ywana dopiero w czasie znacznie
pó�niejszym.
1. Wy��czy� spr��ark�. Przerwa� dop�yw

pr�du.
2. Umo�liwi� sp�yni�cie oleju. Patrz rozdz.

2.6.6.
3. Wla� olej chroni�cy przed korozj�

(lepko�� SAE 30). W�o�y� zatyczk�
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wlewu oleju lub pr�towy wska�nik
poziomu oleju.

4. Rozgrza� spr��ark�, nast�pnie wy��czy�.
5. Zamontowa� filtr ss�cy i uszczelni� za

pomoc� ta�my klej�cej.
6. Wy��czy� spr��ark�. Przerwa� dop�yw

pr�du.
7. Spu�ci� kondensat.
8. Zniwelowa� ci�nienie w spr��arce.

Spr��ark� nale�y przechowywa� w suchym
miejscu, nie nara�aj�c jej na dzia�anie
silnych waha� temperatury.

2.7.2 Utylizacja
Opakowanie oraz urz�dzenie nale�y
utylizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami.

2.8 Usuwanie usterek
Nale�y przestrzega� wskazówek dotycz�cych bezpiecze�stwa!

Usterka Przyczyna Sposób usuwania

A Stycznik silnikowy
przerywa dop�yw
pr�du

W przypadku usterek (np.
przegrzania, spadku napi�cia,
zbyt d�ugiego przed�u�acza lub
nieprawid�owego przekroju)
stycznik silnikowy w��cza si�

�Wy��czy� spr��ark�. Chwil�
odczeka�. W przypadku
spr��arek z zewn�trznym
stycznikiem silnikowym: w��czy�
stycznik. W��czy� spr��ark�.
Je�li stycznik silnikowy ponownie
zadzia�a: wy��czy� spr��ark�.
Przerwa� dop�yw pr�du.
Skontaktowa� si� z partnerem
serwisowym

B Nie dzia�a redukcja
ci�nienia

Redukcja ci�nienia wy��czana
jest w wyniku przerwania
zasilania lub spadku napi�cia w
sieci przy w��czonej spr��arce

�Wy��czy� spr��ark�. Urz�dzenie
zostanie odci��one. W��czy�
spr��ark�.

C Spr��arka nie
uruchamia si�
podczas w��czania

Ci�nienie zbiornika jest wy�sze
ni� ci�nienie w��czania

� Zredukowa� ci�nienie w
zbiorniku, a� automatycznie
w��czy si� wy��cznik ci�nieniowy

Nieprawid�owe zasilanie
pr�dem

� Zleci� sprawdzenie
doprowadzenia pr�du przez
uprawnion� osob� (partnera
serwisowego)

Stycznik silnikowy przerywa
dop�yw pr�du

� Patrz punkt A

Uszkodzony wy��cznik
ci�nieniowy

� Zleci� sprawdzenie wy��cznika
ci�nieniowego przez uprawnion�
osob�

D Spr��arka w��cza
si� na krótko po
osi�gni�ciu ci�nienia
w��czania lub
brz�czy, a
nast�pnie wy��cza
si� automatycznie

Przewód zasilaj�cy ma
niedozwolon� d�ugo�� lub te�
przekrój przewodu jest zbyt
ma�y

� Sprawdzi� d�ugo�� i przekrój
przewodu zasilaj�cego (patrz
rozdz. 2.4.4)
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E Spr��arka pracuje
nieprzerwanie

Silnie zabrudzony filtr ss�cy �Oczy�ci� lub wymieni� filtr ss�cy
Zbyt·du�e·zu�ycie·powietrza w
narz�dziach·pneumatycznych

� Sprawdzi� zu�ycie powietrza
przez narz�dzia. Skontaktowa�
si� z partnerem serwisowym

Wycieki ze spr��arki � Zlokalizowa� wyciek,
powiadomi� partnera
serwisowego

Zbyt du�a ilo�� kondensatu w
zbiorniku

� Czyszczenie osadnika
zanieczyszcze� (patrz
rozdz. 2.6.14)

� Czyszczenie/wymiana zaworu
steruj�cego 3/2-drogowego
(patrz rozdz. 2.6.4) lub
skontaktowa� si� z serwisem

Przewód spr��onego powietrza
nieszczelny

� Sprawdzi� przewód spr��onego
powietrza, uszczelni� wyciekn

Zawór steruj�cy 3/2-drogowy
jest otwarty/uszkodzony

� Czyszczenie/wymiana zaworu
steruj�cego 3/2-drogowego
(patrz rozdz. 2.6.4) lub
skontaktowa� si� z serwisem

F Podczas pracy
spr��one powietrze
ulatuje przez zawór
odci��aj�cy

Nieszczelny zawór odci��aj�cy �Oczy�ci� lub wymieni� zawór
odci��aj�cy

G Po osi�gni�ciu
ci�nienia wy��czania
spr��one powietrze
uchodzi przez zawór
odci��aj�cy a� do
momentu
osi�gni�cia ci�nienia
w��czania

Nieszczelny lub uszkodzony
wk�ad zaworu zwrotnego

�Oczy�ci� lub wymieni� wk�ad
zaworu zwrotnego (patrz
rozdz. 2.6.11)

Uszkodzony zawór zwrotny �Wymieni� zawór zwrotny

H Spr��arka w��cza
si� cz��ciej ni�
zwykle

Bardzo du�a ilo�� kondensatu
w zbiorniku ci�nieniowym

� Czyszczenie osadnika
zanieczyszcze� (patrz
rozdz. 2.6.14)

Spr��arka przeci��ona � Patrz punkt E
I Zawór

bezpiecze�stwa
wypuszcza
powietrze

Ci�nienie w zbiorniku jest
wy�sze od ustawionego
ci�nienia wy��czania

� Zleci� regulacj�/wymian�
wy��cznika ci�nieniowego przez
upowa�nion� osob�

Uszkodzony zawór
bezpiecze�stwa

�Wymieni� zawór bezpiecze�stwa
lub te� skontaktowa� si� z
partnerem serwisowym

J Spr��arka jest zbyt
rozgrzana

Niewystarczaj�cy dop�yw
powietrza

� Zapewni� odpowiedni nawiew i
wentylacj�

Zabrudzone �eberka ch�odz�ce
na cylindrze (g�owicy cylindra)

�Oczy�ci� �eberka ch�odz�ce na
cylindrze (g�owicy cylindra)

Zbyt d�ugi czas pracy �Wy��czy� spr��ark�

Usterka Przyczyna Sposób usuwania
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2.9 Schemat przep�ywu

(rys. 16a)

2.10 Serwis cz��ci 
zamiennych

Aktualne rysunki aksonometryczne oraz listy
cz��ci zamiennych do oferowanych
produktów, dost�pne s� na stronie
internetowej www.schneider-
airsystems.com/td/. W przypadku
specjalistycznych pyta� prosimy o kontakt z
serwisem marki Schneider Airsystems w
Pa�stwa kraju zamieszkania (wykaz adresów
w za��czniku) lub z przedstawicielem
handlowym.

2.11 Warunki gwarancji
Podstawa roszcze� gwarancyjnych:
kompletne urz�dzenie w stanie oryginalnym/
dowód zakupu.
Zgodnie z przepisami u�ytkownik
otrzymuje na wady materia�owe oraz
produkcyjne:
2-letni� gwarancj� tylko w przypadku
u�ytkowania prywatnego; 
1-roczn� gwarancj� w przypadku
u�ytkowania przemys�owego
Wykluczone roszczenia gwarancyjne:
cz��ci ulegaj�ce zu�yciu/eksploatacyjne;
nieprawid�owe u�ytkowanie; przeci��enie;
manipulacja / u�ycie niezgodne z

K Spr��arka
smarowana olejem:
poziom oleju
wzrasta, pomimo i�
nie dolewano oleju

W oleju zbiera si� kondensat � Spr��arka jest
przewymiarowana, powiadomi�
partnera serwisowego

Wysoka wilgotno�� powietrza �Wymieni� olej

L Spr��arka
nap�dzana za
pomoc� paska
klinowego:
nietypowe odg�osy
pracy

Pasek klinowy ze�lizguje si� � Napr��y� pasek klinowy (patrz
rozdz. 2.6.9)

Usterka mechaniczna agregatu
spr��arkowego

� Skonsultowa� si� z serwisem
marki Schneider Airsystems

Usterka mechaniczna w silniku � Skonsultowa� si� z serwisem
marki Schneider Airsystems

Elementy monta�owe s�
poluzowane

�Dokr�ci� mocno elementy
monta�owe.

Wirnik wentylatora ociera si� o
mocowanie lub jest zbyt lu�ny

� Sprawdzi� mocowanie wirnika
wentylatora, w razie potrzeby
dokr�ci� wirnik.

M Zbiornik separatora
wody z filtrem
wype�niony jest w
ca�o�ci
kondensatem

Wk�ad filtra odprowadzenia
p�ywakowego jest
zanieczyszczony.

� Czyszczenie elementu
filtracyjnego (patrz rozdz. 2.6.8)

Usterka Przyczyna Sposób usuwania

01 Silnik elektryczny
02 Agregat spr��arkowy
03 Zawór zwrotny
04 Zawór bezpiecze�stwa
05 Osadnik zanieczyszcze�
06 Zbiornik
07 Manometr (ci�nienie zbiornika)
08 Reduktor ci�nienia
09 Manometr (ci�nienie robocze)
10 Przy��cze spr��onego powietrza

(spr��one powietrze bez zawarto�ci
oleju)

11 Separator wody z filtrem
12 Przy��cze spr��onego powietrza

(spr��one powietrze z zawarto�ci�
oleju)

13 Naolejacz
14 Parownik kondensatu
15 D�awik (regulowany)
16 Zawór steruj�cy 3/2-drogowy
17 D�awik
18 Prze��cznik ci�nieniowy
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przeznaczeniem; niedostateczna /
nieodpowiednia konserwacja lub jej brak;
kurz/zanieczyszczenie; niedozwolony /
nieprawid�owy sposób pracy;
nieprzestrzeganie instrukcji obs�ugi;
nieprawid�owe �rodki eksploatacyjne i
robocze; nieprawid�owe przy��cze
elektryczne; nieodpowiednie ustawienie.
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$�����@& �	+@!
� `& ��&�@J	'�& =	��=	
���

�������=�& ��&%��& �	�
&��& �?	��$

%#���"#�9�����

	"������� "�#�9����� ���$� ��-��
v�*� � #�*� #����;! 
� `	�&�	'�& +	[���@& �	�J���!

%#���"#�9�����

	"������� "�9�#� ��-�� *������
�
������!
� �&��
$��� �%�[	'�& ���	���&
�

���&��	�	 (�=. Q	*
��� �&#��%&����
�*�
�?��	��$)!

%#���"#�9�����

%�#�9����� �������������
�
������! 
� �	[�[	'�& 	*&
� �� �����	��$ �*

����@& ��=�, ��+�&'����$ =	�
	 �
�@���# �&=�&�	���!

� q@�$���	'�& �+ ��+&��, �&�?	 +	
��
�!
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=	�&��	
����� �[&�*	 � �&�%	���@#
�
�%	&�.

• �&=��� ���&�$'�& ��
�� �&����	
�
Schneider Druckluft GmbH �
� &��
	�����+��	��@= �	���~�	= �� �&�����.

• >�*
"�	'�& ���������� ��
���
�	�	��� �&���&�	!

• =�"#�������: ������� �+=&�&��$ �
��������", ����
�+��	�� �& ��
�	+�	%&��", �@��
�$�� �&=��� �
	��	
���= ���$�&, �?�=	�� �����&
����%��� ��&����; ��	
$�� �
�
����&?�	�� �����'���	 *&+��	������,
����
�+��	�� �����'���� �
�&�&�=&��%��= �
� �&����	���=
�����$���; � �&������	
��@=�
+	�	��@=� %	��$=�; ��&�@J	��
�	+	���& �������=�& ��&%��&
�	�
&��& �?	��$, �	*��	�� *&+
+	[������ ��	�$?&��$;
��	����������	��, �*�
�?��	��,
�&=�������	��, ���	�
$�� *&+ ����=���	
�����'���� ��� �	�
&��&=;
����
�+��	�� �����&/�&��	��
��@&
�=	+�%�@& =	�&��	
@; �����; �	*��	��
� ���@�@= ���~=; ��	
$�� �	
&'�.

• =�"#�������: ���
�	�����	�� 	��&�	�
*&+ 	����+����	��@# �������@#
�����'��� � *&+ �@J& �
$ Q�,
���
�	�����	�� 	��&�	� � +	[���@=�
�
&=&��	=� �
$ ��	�����������.

2.4 )��  '��"�����(��
���������� "#���� ��$����
����"�������!

2.4.1 /#���"�#��#���
• >*�����& �	�
&��& � �&���&�&.
• q 	���=�*�
&: ��	���������'�&

�=��&���� � �&���	
���= ��
�?&���,
��&��#�	�$'�& � +	[�[	'�&.

• Q�
�� � ���	���
&��@=� +	[���@=�
�
&=&��	=� �
$ ��	�����������!

2.4.2 /#������� � *���� 
��������

• ^�=&[&��$ ��
?�@ *@�� ��#�=�,
�
	*�+	�@
~��@=� � #���J�
����&����	&=@=�.

• �����	$ ���&�#����� ��
?�	 *@��
�����'.

2.4.3 %�#�� "�#;* ���*  
'��"�����(��

1. >��=��& ��	���, ���&����& ���
�
(���. 2b).

2. >��=��& 	��&�	� � ������	 ���%��"
�
� � ��=�[�" 	��������+%�	.
)��*����: 	��&�	� =�?&�
����������$!

3. ����'�& �@J� �
$ Q� � ���=��&
������;� '��*���; ���
�#���"�#��#��� �	 ���J�&'�&
�=��&�������� 	��&�	�	 .

4. ��=�����& ���*��.
5. ^���&���& �
&���%&��&

���
"%&��&.
6. ^���&���& ����&�� =	�
	 (�=.

�
	�� 2.6.5).

2.4.4 %�����&���� � 
'����#�����

• `	��$?&��& �&�� ��
?��
�����&������	�� �	��@= �	 ���=&���'
�	*
�%&.

• v
&���%&��' ��&��#�	���&
�
���
	��� �&#��%&��= #	�	�&�����	=.

• >�*
"�	'�& ��&����	��$ VDE 0100 �
0105.
� ^�� ����
�+��	��� ��
����&
��@#

	*&
&': ���&�&%��& �&%&��& ������	:
=��. 2,5  ==�; =	�. �
��	 	*&
$:10 =.

2.4.5 %#��#���/��*����� 
��"#������ #������

1. ^���&�$'�& �	��	�
&��& ��	[&��$
��� 	?��= �
"%&��� �&�&��' ��
�:
�
"%��& �=��&���� � ��&�?��	'�&

��� *�=	�� �&�&� ��+��#�+	*�����=.
^�� �&��	��
���= �	��	�
&���
��	[&��$ 
��� *��&� ����	���$. >���	
�@
"%��& �=��&����.

2. q@���& ��
� �+ ��+&��.
3. Q�~#�	+�	$ ��
	 � �&�&
"%	�&
&=

�	+: �	?=��& �	 �&�� � ���&����& �	
180°. (���. 2a)
Q�~#�	+�	$ ��
	 *&+ �&�&
"%	�&
$
�	+: ��=&�$'�& �	+@ � ��
&.
^�������& J	� 1.

4. `	��	�
&��& ��	[&��$ �&
�+=&��
���: ��$?��&�� � �&�����@=
�	���~��=.
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2.4.6 =�"������� 
*����#��";������

\
$ �=��&������ � =	�
��	��@
��&
&=:
1. >*�����& �	�
&��& � �=��&����&/

�&���&�&.
2. q@���& ��
� �+ ��+&��.
3. ���&����& =	�
$�@' *	%� ��

=	�
��	��@
��&
$. (���. 3a)
����
�+�'�& ���#��$[&& =	�
� (��=&� ��
	�	
��� B770000)!

2.4.7 `�
���#��� 
*����#��";������

1. ������?�� +	�&����& ���~���'
�&��
�����%�@' ���� �� %	����'
���&
&. �	�&= ���&����& �	 1/2 �
� 1
�*����	 (���. 3a).

2. ^�� ���&�& ��+��#	 %&�&+ �&�#�&&
�=������& ��&
� =�?�� ����&��
��&�	"[�& 	�
� =	�
	.
\�+����	: 1 	�
$ =	�
	 ��� �	�#��&
��+��#	 300–600 
/=��. ^��
�&�*#���=���� ���&��
���'�& �
�&��
$��� ����&�$'�&.

)��*����: ����
�+�'�& ���&
��@&
��&�=	��%&��& J
	��� �
$ ��+��#	,
���&�?	[&�� =	�
�, � 10 =. >�*
"�	'�&
���������� �� ���
�	�	���
«^�&�=�������=&��@»!

2.4.8 %������������ 
��"����������
� 
#����#�

1. >*��� �	�
&��$ �� ��~= �=��&����&:
�����&�����& �������%�@' �����
&� 
��&��#�	���&
���'
*@�����&'����"[&' =���&, �*�����&
�	�
&��& � �&���&�	#.

2. q��	���& ����
���&
��@' �&���&� �
�	=� �=��&����	 � ����&����& &��
(���. 8a).

3. q@���& +	�
�J� �+ ���	���&
$ (���.
8c).

4. ^���&���& J
	�� �
$ �����	
���&��	�	 �� ����
���&
�����
�&���&�	 %&�&+ ���=&?���%��"
�&�&������ � ���	���& &�� ���=. �	
3 �= � ���	���&
�.

5. ^��
"%��& ��&�=�J
	��  ��	��'
*@�����&'����"[&' =���& (���. 8a).

6. ����'�& J	���@& �	�@ �	
����
���&
���= �&���&�&.

2.4.9 ������ ��"����������
� 
#����#�

1. >*��� �	�
&��$ �� ��~= �=��&����&:
�����&�����& �������%�@' �����
&� 
��&��#�	���&
���'
*@�����&'����"[&' =���&, �*�����&
�	�
&��& � �&���&�	#.

2. �	��'�& J	���@& �	�@ �	
����
���&
���= �&���&�&.

3. q@�$���& J
	�� �
$ �����	
���&��	�	 �� ����
���&
�����
�&���&�	 �+ ���	���&
$ (���. 8c).

4. �	��'�& ���&����& � ���	���&
&
+	�
�J�' (���. 8c).

5. q@���& ��&�=�J
	�� �+
*@�����&'����"[&' =���@ (���. 8a).

6. q@�&����& �&�~?�@& ����@
����
���&
����� �&���&�	 �	 �	=&
�=��&����	 (���. 5a) � ���=��&
�&���&�.

2.4.10%�����&���� ���v����� 
�9���
� ����$�

1. >*��� �	�
&��$ �� ��~= �=��&����&:
�����&�����& �������%�@' �����
&� 
��&��#�	���&
���'
*@�����&'����"[&' =���&, �*�����&
�	�
&��& � �&���&�	#.

2. q��	���& ���J��&
� �?	���� ��+��#	 �
�	=� �=��&����	 � ����&����& &��
(���. 8b).

3. q@���& +	�
�J� �+ ���	���&
$ (���.
8c).

4. ^���&���& J
	�� �
$ �����	
���&��	�	 �� ���J��&
$ �?	����
��+��#	 %&�&+ ���=&?���%��"
�&�&������ � ���	���& &�� ���=. �	
3 �= � ���	���&
�.

5. ^����&�����& 
&�@' ��&�=�J
	�� 

&��', 	 ��	�@', �����&����&���, 
��	��' *@�����&'����"[&' =���&
(���. 8b).

6. �	��'�& J	����' �	� =&?��
*@�����&'����"[�=� =���	=�.
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2.4.11������ ���v����� 
�9���
� ����$�

1. ^
	��� ����'�& J	����' �	� =&?��
*@�����&'����"[�=� =���	=�.

2. q@
"%��& ���J��&
� �?	����
��+��#	 � �@�$���& �&�&��" ��
�.

3. >*��� �	�
&��$ �� ��~= �=��&����&:
�����&�����& �������%�@' �����
&� 
��&��#�	���&
���'
*@�����&'����"[&' =���&, �*�����&
�	�
&��& � �&���&�&.

4. q@�$���& J
	�� �
$ �����	
���&��	�	 �� ���J��&
$ �?	����
��+��#	 �+ ���	���&
$ (���. 8c).

5. �	��'�& ���&����& � ���	���&
&
+	�
�J�' (���. 8c).

6. q@���& ��&�=�J
	��� �+
*@�����&'����"[�# =��� (���. 8b).

7. q@�&����& �&�~?�@& ����@
���J��&
$ �?	���� ��+��#	 �	 �	=&
�=��&����	 (���. 5a) � ���=��&
���J��&
�.

2.5 {��"�����(��
���������� "#���� ��$����
����"�������!
� `& �&�&���?	'�& �=��&����: �&

��&�@J	'�& =	�. %��
� ��
��
�
"%&��$ � ������J&��& ��&=&��
�	*��@ � ��
�?&��$ «����»!

2.5.1 {��"�����(��
1. ^����&�����& �&�&��" ��
�.
2. ^����&�����& ��&�=	��%&��' J
	��

 *@�����&'����"[&' =���&
�=��&����	. ���	��$ �����#����
	���=	��%&��.

3. �	�&= �����&�����& ����&*��&
�..
4. q
"%��& �=��&���� � ��=�[�"

�@
"%	�&
$ (��+. 10). <�=��&����
+	���	&��$ � 	���=	��%&��
��
"%	&��$ ��� =	��=	
���=

�	�
&���: �=��&���� ����� 
���
�	�	���.

^�� �����?&��� �	�
&��$, �&�*#���=���
�
$ �
"%&��$, �=��&���� ����	
	���=	��%&�� +	���	&��$.
^�� �	*��& � ���J��&
&= �?	���� ��+��#	
�
"%��& &�� � ��=�[�" �@
"%	�&
$
q<�/q�<�.

2.5.2 _���#���� #���&�
� 
�������

1. ^���$�� ��%� �&��
����� �	
�&��������= 
	�	�& (��
���	)
(��+. 18).

2. q�	[&��& �� %	����' ���&
& =
�	�
&��& ��&
�%��	&��$. q�	[&��& ��
%	����' ���&
& = �	�
&��&
�=&��J	&��$.

3. >%��	'�& �@��	�
&���& �	*�%&&
�	�
&��& �	 =	��=&��& (��+. 13).

4. \
$ ���	��� �	?=��& ��%�
�&��
����� ���+.

>�*
"�	'�& �&#��%&��& #	�	�&������
��&�=�������=&����/�����'���.

2.5.3 %���� ����&���� #����;
1. q@
"%��& �=��&����.
2. ��
"%��& ���	%� ��	.
3. `	��?��& ��&�����&
���& �
���

�����	'�& �	+	�, ��	
��&��#�	���&
��@' ����&
�
��&�=�J
	��	 �& �@'�&� ��&�~�.

4. ^��$���& �	��?��& ��&�����&
���&
�
��� ��&�~� � �@�$���&
��&�=�J
	�� �+ ��&��#�	���&
���'
*@�����&'����"[&' =���@.

5. ^�� �&�*#���=���� �%�����&
�=��&���� (�=. �
. 2.6.3).

6. >*�����& �	�
&��& � �=��&����& (�=.
�
. 2.6.2).

7. ^&�&=&����& �=��&����  =&���
#�	�&��$ (�=. �
. 2.4.1).

2.6 /�$��&����� �����9�����
���������� "#���� ��$���� ����"�������!

,���#�� +#����� �#�� |�#�"#����� �*.

���

�� ����&*����� ����	 �=��&����	 2.6.3
3/2-#�����' 
	�	� 2.6.4
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2.6.1 +�*"����; ��� ��#����
� �����9�����
> �%~��= ���&��	
�� �&#��%&���� �*�
�?��	��$ =@ ��&�
	�	&= �
&��"[�& �=�
&�@
�
$ �&�������� �*�
�?��	��$:

2.6.2 %�#�� "#�������* 
���;$ #���� "� 
��$�����9�����

1. q@
"%��& �=��&���� � ��=�[�"
�@
"%	�&
$ (��+. 10). ��
"%��&
���	%� ��	.

2. >*��� �	�
&��$ �� ��~= �=��&����&:
� ��=�[�" �������%���� �����
&�	.

3. \
$ �&#��%&���� �*�
�?��	��$
�=��&�������� 	��&�	�	 �

����&=&����� ������	: ���=��&
�@J� �
$ Q�.

2.6.3 ������ ��*"#����#�
• ��%�����& �#
	?�	"[�& �~*�	 �	

��
����&, ��
��& ��
����	 � �	

&?&��&��� q��� �
���
�	�	��"

<�����
� �����$ =	�
	, ���
�&�*#���=���� ����
����

2.6.5

���� �	+ %&�&+ 10
%	���

^���&�	 �&+�*��@# ��&���&��' 2.6.12

&?&�&�&
��� <�����
� ��	�@�	"[&�� ��
���	 2.6.7
<�����
� ��
���	-�������&
��&
$ 2.6.8

50 %	��� %&�&+ ��
���	 ^���&�	 �	�$?&��$ 
������� �&=�$
(&�
� &���)

2.6.9

����	 ��	�@�	"[&�� ��
���	 2.6.7
�	=&�	 =	�
	 (1-$ +	=&�	 =	�
	) 2.6.6
�%���	 ���	���&
$ ���&��	�	 2.6.10

500 %	��� %&�&+ 1 ��� �	=&�	 =	�
	 (=��&�	
���& =	�
�) 2.6.6
�	=&�	 ��	�@�	"[&�� ��
���	 2.6.7
�	=&�	 ��
����"[&�� �
&=&��	
���	���&
$ ���&��	�	

2.6.10

�	=&�	 �*�	����� 
	�	�	 � �	�	�� 2.6.11
^���&�	 �&+�*��@# ��&���&��' 2.6.12

1000 %	��� %&�&+ 2 ���	 �	=&�	 =	�
	 (����&��%&��& =	�
�) 2.6.6
�	=&�	 
������� �&=�$ (&�
� &���) 2.6.9

2500 %	��� %&�&+ 5 
&� �	=&�	 ��&��#�	���&
����� 
	�	�	 2.6.13

,���#�� +#����� �#�� |�#�"#����� �*.

���

+�*"���� ��� ��#����
�
�����9����� MAS

1 2 3 4

���&��	
 500 
%	���

1000 
%	���
2000 
%	���

2500 
%	���

5000 
%	���

q �=�
&� �#��$�: ��
����"[�' �
&=&�� X X X X
<
�����' �&=&�� X X X X
^�&��#�	���&
��@' 
	�	� X X X X
q�	�@�	"[�' ��
��� X X X X
`	�	�	 �
$ �*�	����� 
	�	�	 X X X X
>&�%	�@' ��
��� ��$+&�
����&
$ X X X X
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����
���&
���= �#
	���&
& �?	�@=
��+��#�=.

• ��%�����& �?�# �&���
$���	 ����	�&
$.

2.6.4 	&����� 3/2-$����
� 
���"���

1. >��=��& �&+�����" �	
	�� �
������' �
	����@ (���. 12a).

2. q@�&����& %&�@�& ����	 �&�
&��$
������' �
	����@, ���=��& �
	����� �
*����" �*
����� (���. 12a).

3. `	?=��& �	 J�&&��@' +	=� �
�	��	�
&��� �����&
����� �&���
$ �
�@�$���& J
	�� �
$ ���&��	�	 (���.
12b).

4. ���&����& �	����" �	'� �� ��
�����
�&+�*����� ��&���&��$ ������
%	����' ���&
� � �@�$���& J
	��
(���. 12b).

5. q@�&����& ����@ ������ %	����'
���&
� (���. 12b).

6. ���&����& �	����" �	'� �� ��$=���
�&+�*����� ��&���&��$ ������
%	����' ���&
� � �@�$���& J
	��
(���. 12b).

7. q@�&����& ����@ ������ %	����'
���&
� � ���=��& *����" �
	�����
(���. 12c).

8. q@�$���& ���?��� (���. 12c).
9. q@�&����& ����@ ������ %	����'

���&
� � ���=��& *���@& �
	����@
(���. 12c).

10. q@�$���& ��
	�&
� 
	�	�	
(���. 12c).

11. �%�����& ��
	�&
� � ����� 
	�	�	.
]�
� 
	�	� �& ����	~��$ %���&,
+	=&���& 
	�	� � �*��&.

12. >=	?��& ��
	�&
� 
	�	�	
������&����' �=	+�'.

13. |���	? ���[&���
$&��$ � �*�	���'
���
&���	�&
������.

2.6.5 +���#��� �#��� *����
]�
� �=��&������ ���	[~� [���= �
$
���&�&
&��$ �����$ =	�
	, �@�	[��& &��.
1. ����&�� =	�
	 ��
?&� �	#������$

=&?�� ��?�&' � �&�#�&' ��=&�	=�
([�� �
$ ���&�&
&��$ �����$ =	�
	/
=	�
��	+	�&
�) (���. 7a).

2. ^�� �&�*#���=���� ����+�&���&
���&������.

^�� ��&%&��� �&*
	�����$��@#
�*���$�&
���� =�?&� ����+�'�� ���	�	��&
���&��	�	 � =	�
�. v�� =�?�� �	���+�	��
�� =�
�%��=� �� ��&�� =	�
�. q ���=
�
�%	& �&�*#���=� ��	+� ?& ����+�&���
+	=&�� =	�
	.

2.6.6 =�*���/���� *����
1. ^����&'�& �=��&���� �� �	*�%&'

�&=�&�	���@, �@
"%��&, ��
"%��&
���	%� ��	.

2. >��=��& �&+�*���" ���*� � =	
���
J	������ �	�	 � ����&����&
���
	�	&=@' =	�
��
����' J
	��.

3. �+�
&��& ���*� =	�
��	
������
���&����$ �
� [�� �
$ ���&�&
&��$
�����$ =	�
	 (��+. 03), �����	���&
*	%� �
$ ���	*��	�J&�� =	�
	 ���
=	�
��
����& ���&����&, ���&����&
=	
@' J	����' �	� � �	'�&
��
�����" ��&%� ���	*��	�J&=�
=	�
�.

4. �	��'�& =	
@' J	����' �	�.
5. �	
&'�& +	�	��@' �*}~= =	�
	.
6. ^���&���& ����&�� =	�
	, ���

�&�*#���=���� ��
&'�&. q��	���&
���*� =	�
��	
������ ���&����$ �
�
[�� �
$ ���&�&
&��$ �����$ =	�
	.

7. ���&����& =	�
��
����' J
	�� �
+	��'�& =	
@' J	����' �	�
���*�'.

8. ���
�+���'�& ���	*��	�J&& =	�
� �
��*
"�&��&= =&���@# ��&����	��'.

� q 	%&���& =��&�	
����� =	�
	 =@
�&�=&���&= =	�
� ��� ��=&��= �
	�	
��& B111002, � 	%&���&
����&��%&���� - B111006. ^��
����
�+��	��� �&��	��
��@# =	�&

�	�	���$ �&�$&� ��
�.
>=&J��	��& ����&��%&���� �
=��&�	
����� =	�&
 =�?&� ����&��� 
����&?�&��" �=��&����	!

2.6.7 ������ ���;����
� 
<����#�

>=. ���������� �� ���
�	�	���, %	��� 1.
� `& ������	'�& ��	�@�	"[&& ���&����&.

`& �����	'�& ���	�	��$ �������@#
��&�=&���.
`����	 �& ����
�+�'�& �=��&���� *&+
��	�@�	"[&�� ��
���	.
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2.6.8 +���#��� <����#�-
�������������

1. ^���&���&, ��*��	&��$ 
� �
�&+&���	�& ���&��	�. ]�
� «�	», ��:

2. ���=��& �&+&���	� ��
���	-
�������&
��&
$, ��	[	$ ������
%	����' ���&
�, � �
&'�&
�����J�'�$ ���&��	�.

3. >��=��& J
	�� �
$ �����	 ���&��	�	,
��������& �
��� � ���
� (���. 15a).

4. ���&����& �	'� � �+�
&��&
���
	���@' ����� ���?&��&= ��&�#
(���. 15b).

5. ���&����& �&+�*���" �@J� �
�+�
&��& ��
����"[�' �
&=&��
(���. 15c).

6. �%�����& �
� +	=&���& ��
����"[�'
�
&=&��.

7. |���	? ���[&���
$&��$ � �*�	���'
���
&���	�&
������.

2.6.9 %#��#�� � #�
���#��� 
����9����/��*��� 
������
� #�*��

%#��#�� ����9���� ������
�
#�*��:
X�
�J�= �	
��&= ���?=��&  �&����

�����' �&=&�� ���&�&���& =&?��

����&=&��@=� J��	=�. �� ��
?&�
�����*	���$ �& *�
�J& %&= �	 J�����
�	=��� 
������� �&=�$.
`�
���#��� ����9���� ������
�
#�*��:
1. ���&����& �����	'� (���. 11a).
2. �&��
�����%�@& �	'� ���&����& �	

���� �*���� �� %	����' ���&
&.
3. ^���&���& �	�$?&��& 
�������

�&=�$, ��� �&�*#���=���� ��������&
��&�	��" &[~ �	+.

4. �	�$���& �*& �����	'�.
=�*��� ������
� #�*��
1. >��=��& �=&"[�'�$ 
�����' �&=&��.
2. �*�	���& ���=	��& �	 ��	��
���&

��
�?&��& 	���=	��%&����
�	�$?���� �����'���	 (���. 11b, c).

3. `��@' 
�����' �&=&�� ���	���& �
�	��	�
$"[�" 
����&=&�����
J��	. (���. 11d)

4. <
�����' �&=&�� ���	���& �*�� �
�	��	�
$"[�" �	*�%&�� �
&�	

�&���
$���	 � ������	%��	'�& �
&��
���', ��	 �&=&�� �& ��'�&� �
�	��	�
$"[�".

5. `	�$���& 
�����' �&=&�� (�=. �@J&).

2.6.10/�$��&����� 
�����9����� ��"�#����� 
����������

1. `	�&���& +	[���@& �&�%	��.
2. `	?=��& �	 �&��������	��@' 
���

���+ � +	�&= ���=��& &�� ���?&��&=
��&�# (���. 14a).

3. �+�
&��& ��
����"[�' �
&=&�� �
���
�+���'�& &�� � �����&������ �
=&���@=� ��&����	��$=�.

4. �+�
&��& ��?��' �&��������	��@'

���.

5. ^������& ���	���&
� ���&��	�	
�	
�&��'. >	
�&�� ���
�+���'�& �
�����&������ � =&���@=�
��&����	��$=�

6. |���	? ���[&���
$&��$ � �*�	���'
���
&���	�&
������.

2.6.11������/��*��� ��#����
� 
���"���

1. q@�&����& �&+�*���" +	�
�J�
(���. 6a).

2. ��%�����& �	�	�� � ��&+��.
3. �	=&���& +�
���� � �
�%	& &��

����&?�&��$, �=$��� �
� ���&��&��$.
4. ^�� ����&?�&��$# ��&+�	 +	=&���&

�*�	��@' 
	�	� � �*��&.

2.6.12%#��#�� #�����;$ 
����������

1. ^���&���& �	�~?����� ��&# �&+�*��@#
��&���&��' � ��� �&�*#���=����
����$���&.

2. >�*
"�	'�& =�=&��@ +	�$?� (�	�%~�
=�=&���� +	�$?� �@��
�$&��$
���
	��� VDI 2230).

2.6.13=�*��� 
"#���$#���������
� 
���"���

1. q@�&����& ��&��#�	���&
��@' 
	�	�
(���. 11b) ������ %	����' ���&
�.

2. �	�&����& ���@' ��&��#�	���&
��@'

	�	� �� %	����' ���&
&.



MAS Silent

II/21

RUS

2.6.14������ 
#�����������
1. ^���	���& ~=���� ���

��$+&�
����&
�.
2. q@�&����& �&+�*���" +	�
�J�

������ %	����' ���&
� (���. 13a).
3. �+�
&��& �&�%	�@' ��
��� � �%�����&

&�� ����' (���. 13b).
4. �	=&���& ����&?�~��@' �
� �&

����	"[�'�$ �%���& �&�%	�@'
��
���.

5. |���	? ���[&���
$&��$ � �*�	���'
���
&���	�&
������.

2.7 );�� �� '��"�����(��
���������� "#���� ��$����
����"�������!

2.7.1 +����#�(��
]�
� =	�
�+	��
�&��@' �=��&���� �&
*��&� ���
�	�����	���$ � �&%&��&
�
��&
����� ��&=&�� (*�
&& 6 =&�$�&�)
�
� &�
� ���
�	�	��$ ������
�=��&����	 �&�&������$ �	 �
��&
��@'
���, �&�*#���=� ����&��� &��
���&��	��".

1. q@
"%��& �=��&����. ��
"%��&
���	%� ��	.

2. >
&'�& =	�
�. >=. �
. 2.6.6.
3. �	
&'�& 	�������+�'��& =	�
�

(�$+���� SAE 30). q��	���& ���*�
=	�
��	
������ ���&����$ �
� [��
�
$ ���&�&
&��$ �����$ =	�
	.

4. ^����&'�& �=��&���� �� �	*�%&'
�&=�&�	���@, �@
"%��&.

5. ���	�����& ��	�@�	"[�' ��
���,
�&�=&��%�� +	
&'�& ���%&=.

6. q@
"%��& �=��&����. ��
"%��&
���	%� ��	.

7. >
&'�& ���&��	�.
8. >*�����& �	�
&��& � �=��&����&.
��	���& �=��&���� �	 �
	�& � ��#�=
=&��& � �& ����&��	'�& &�� ��
��@=
�
&*	��$= �&=�&�	���@.

2.7.2 ]������(��
���
�+���'�& ��	���%�@' =	�&��	
 �
�����'���� � ��*
"�&��&= �&'����"[�#
=&���@# ��&����	��'.

2.8 ]��#������ ����"#�������
���������� "#���� ��$���� ����"�������!

_���"#������ %#�&��� ]��#������

A �	[���@' 	���=	�
����	�&
$
��&�@�	&� ���	%�
��	

^�� ����&?�&��$#
(�	���=&�, �&�&��&�&;
��+�= �	��$?&���;
�
�J�= �
����= 	*&
& �
�
&�� �&��	��
���=
���&�&%��= �&%&���)
��	*	�@�	&� +	[���@'
	���=	� ����	�&
$

� q@
"%��& �=��&����.
`&=���� ����?���&. ]�
�
�=��&���� ���	[~� ��&J��=
+	[���@= 	���=	��=
����	�&
$: ����&���& &�� �
�&'����&. q
"%��&
�=��&����.
]�
� +	[���@' 	���=	�
����	�&
$ ��	*	�@�	&� ����	:
�@
"%��& �=��&����.
��
"%��& ���	%� ��	.
>�$?��&�� � �	���~��= ��
�&�����

B >��?&��&
�	�
&��$ �&
����������&�

>��?&��& �	�
&��$
���	�	�
��	&��$ ���
��&�@�	��� ���	%� ��	 �
�
� �&+�
��	�& �	�&��$
�	��$?&��$ � �&�� ���
�
"%~���= �=��&����&

� q@
"%��& �=��&����. ��
�	+���?	&��$. q
"%��&
�=��&����
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C ^�� �
"%&���
�=��&���� �&
+	���	&��$

\	�
&��& � �&���&�& *�
�J&
%&= �	�
&��& �
"%&��$

� >*�	�@�	'�& �	�
&��& �
�&���&�&, ��	
��&�=	��%&��' �@
"%	�&
�
�& �
"%���$ 	���=	��%&��.

>*�' � ���	%&
�
&�����&����

� ^���
&��&  ����&�&
���	��$ �	
��������	�����
��&��	
���	 �	���~�	 ��
�&�����

�	[���@' 	���=	� ����	�&
$
��&�@�	&� ���	%� ��	

� >=. ���� A

`&����	�&� ��&�=	��%&��'
�@
"%	�&
�

� ^���
&��&  +	=&�&
��&�=	��%&���� �@
"%	�&
$
�	
��������	�����
��&��	
���	

D ^�� �����?&���
�	�
&��$
�
"%&��$
�=��&����
+	���	&��$ �	
�����& ��&=$
�
� �+�	&�
�&�*@%�@' +�� �
	���=	��%&��
��
"%	&��$.

`&��	��
��� ����*�	�	
�
��	 �&�&���� 	*&
$ �
�
�&%&��& ������	 �
�J�=
=	
�

� ^���&���& �
��� �&�&����
	*&
$ � �&%&��& ������	 (�=.
�
. 2.4.4)

E <�=��&����
�	*��	&�
�&��&�@���

q�	�@�	"[�' ��
��� ��
���
+	��$+�~�

� ^�%�����& �
� +	=&���&
��	�@�	"[�' ��
���

>
�J�= *�
�J�&
����&*
&��& ��+��#	
��&�=�������=&���=

� ^���&���& �	�#�� ��+��#	
������=&����. >�$?��&�� �
�	���~��= �� �&�����

`&�&�=&��%�����
�=��&����	

� ��	
�+�'�& ��&%�, ��$?��&��
� �	���~��= �� �&�����

>
�J�= *�
�J�&
�
�%&���� ���&��	�	 �
�&���&�&

��%���	 ��$+&�
����&
$ (�=.
�
. 2.6.14)

��%�����&/+	=&���& 3/2-
#�����' 
	�	� (�=. �
. 2.6.4)
�
� ��$?��&�� � �	���~��= ��
�&�����

`&�&�=&��%����� J
	��	
���	%� ��+��#	

� ^���&���& J
	�� ���	%�
��+��#	, ����	���&
�&�&�=&��%�����.

������' 
	�	� 3/2 ���@�/
�&����	�&�

��%�����&/+	=&���& #�����'

	�	� 3/2 (�=. �
. 2.6.4) �
�
��$?��&�� � �	���~��= ��
�&�����

F ^�� �	*��& �?	�@'
��+��# �@#����
%&�&+
�	+���+�%�@'

	�	�

`&�&�=&��%�����
�	+���+�%���� 
	�	�	

��%�����& �
� +	=&���&
�	+���+�%�@' 
	�	�

_���"#������ %#�&��� ]��#������
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G ^��
& �����?&��$
�	�
&��$
�@
"%&��$
�����#���� ��&%	
�?	���� ��+��#	
%&�&+
�	+���+�%�@'

	�	� ��
�����?&��$
�	�
&��$
�
"%&��$

`&�&�=&��%����� +�
����	
�*�	����� 
	�	�	 �
� &��
�&����	������

� ^�%�����& �
� +	=&���&
+�
���� �*�	����� 
	�	�	
(�=. �
. 2.6.11)

^���&?�&��& �*�	�����

	�	�	

� �	=&���& �*�	��@' 
	�	�

H �	���& �
"%&��&
�=��&����	

>
�J�= *�
�J�&
�
�%&���� ���&��	�	 �
�&���&�&

��%���	 ��$+&�
����&
$ (�=.
�
. 2.6.14)

^&�&���+	 �=��&����	 � >=. ���� E
I >��	�
��	��&

��+��#	 %&�&+
��&��#�	���&
��@
' 
	�	�

\	�
&��& � �&���&�& *�
�J&
%&= ���	���
&���& �	�
&��&
�@
"%&��$

� ^���
&��&  ���	���&/
+	=&�& ��&�=	��%&����
�@
"%	�&
$
�	
��������	�����
��&��	
���	

`&����	������
��&��#�	���&
����� 
	�	�	

� �	=&���& ��&��#�	���&
��@'

	�	� �
� ��$?��&�� �
�	���~��= �� �&�����

J ^&�&��&�
�=��&����	

`&����	��%��& �
�%&����
�����%���� ��+��#	

��*&��&%��& ����	��%�@'
����� � ����� ��+��#	

�#
	?�	"[�& �~*�	 �	
��
����& (��
��& ��
����	)
+	��$+�&�@

��%�����& �#
	?�	"[�& �~*�	
�	 ��
����& (��
��&
��
����	)

X�
�J	$ �����
?��&
������
���
�	�	���

� q@
"%��& �=��&����
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Service

 Service

http://www.schneider-airsystems.com

Deutschland

Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen

� +49 (0) 71 21 9 59-2 44
� +49 (0) 71 21 9 59-2 69
E-Mail: service@tts-schneider.com

Österreich

Tooltechnic Systems GmbH
Lützowgasse 14
A-1140 Wien

� +49 (0) 7121 959-156
� +49 (0) 7121 959-151
E-Mail: austria@tts-schneider.com

Tschechien/ Cesko

Schneider Bohemia, spol. s.r.o.
Sulkow 555
CZ-33021 Line

� 00420 / 3779 / 11 214
� 00420 / 3779 / 11 005
E-Mail: info@schneider-bohemia.cz

Frankreich / France

Tooltechnic Systems E.U.R.L
Marque Festool
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne La vallée Cedex 2

� (+33) -1- 60 06 64 30
� (+33) -1- 60 06 62 26
E-Mail: bkru@tts-festool.com

Polen / Polska

Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z.o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 RASZYN, Janki k. W-wy

� +48 – 22 711 41 61
� +48 – 22 720 11 00
E-Mail: info-pl@tooltechnicsystems.com

`����� / Rossija

Tooltechnic Systems
�
. <�	���	+	�=&��	$, 13
111250, |���	

� (007) -495- 72195 85
� (007) -495- 361 22 09
E-Mail: info@tooltechnic.ru

Schweiz

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon

� +41 - 44 744 27 27
� +41 - 44 744 27 28
E-Mail: info-ch@tts-schneider.com

Slowakei / Slovensko

Schneider Slovensko
Novozamocka 165
SK-94905 Nitra

� 00421 / 37 / 6 522 775
� 00421 / 37 / 6 522 776
E-Mail: schneider@schneider-nr.sk

Ungarn / Magyaroszág

Schneider Légtechnika Kft.
Rákóczi u. 138
HU-7100 Szekszárd

� 0036 / 74 / 41 21 62
� 0036 / 74 / 31 92 14
E-Mail: info@schneider-legtechnika.hu

Niederlande / Nederland

Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Postbus 39
2740 AA Waddinxveen

� (0031) 182 -621 9 40
� (0031) 182 -621 9 49
E-Mail: info-nl@tts-festool.com

Spanien / España

TTS Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69-73
E-08038 Barcelona

� +34 93 264 3032
� +34 93 264 3033
E-Mail: info-es@tts-schneider.com


