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Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Prosimy przeczytać najpierw 
dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i konserwacji, zanim przystąpią Państwo do pracy z gniazdem 
zasilającym. Poniższa instrukcja zawiera ważne wskazówki, konieczne dla zapewnienia bezpiecznej pracy bez 
zakłóceń. Dlatego też instrukcja ta zawsze powinna być dołączona do gniazda zasilającego.  
 

Zalecamy: kontroli, regulacji oraz konserwacji gniazda zasilającego 
powinna dokonywać zawsze ta sama osoba lub delegowani przez nią 
przedstawiciele, a ponadto prace te powinny być dokumentowane w 
książce konserwacji. W przypadku pytań prosimy o podawanie numeru 
seryjnego, numer artykułu oraz oznaczenia gniazda zasilającego. 

Ważne wskazówki 
 
 
 
 
  

Dla zapewnienia przejrzystości niniejszej instrukcji oraz szybkiej orientacji, 
ważne oraz praktyczne wskazówki opatrzone zostały symbolami. Symbole 
te umieszczone są obok fragmentów tekstu (odnoszą się do tekstu), 
ilustracji (odnoszą się do danej ilustracji) lub na początku strony (odnoszą 
się do treści całej strony). Jeśli gniazdo zasilające eksploatowane jest 
poza terenem Niemiec, w kwestii jego eksploatacji mogą obowiązywać 
inne przepisy ustaw i rozporządzeń niż wymienione w niniejszej instrukcji 
obsługi. 

Posługiwanie się instrukcją 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uwaga: symbole te należy traktować z najwyższą uwagą!  
 

 

Przeczytać instrukcję obsługi!  
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji 
obsługi oraz do poinstruowania wszystkich użytkowników 
gniazda zasilającego na temat zasad jego eksploatacji 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

 
Znaczenie symboli 

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi powoduje 
wygaśnięcie gwarancji! 

 

Uwaga!  
Tym symbolem oznakowane są ważne opisy, informacje 
o niebezpiecznych warunkach, zagrożeniach lub 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

 
 

Jakie czynności i warunki są absolutnie konieczne:  
Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 
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1. Dane techniczne

2. Zakres dostawy

Nr art.: 
Typ: 

D100028 
EA 4 

D100029 
EA 4/DM 

D100030 
EA 3/1 

D100031 
EA 3/1 

WE 
Maks. ciśnienie 
przy 20 0C: 

15 15 15 15 bar

Gniazda 
230 V / 16 A: 

4 4 3 3

Gniazda 
400 V / 16 A: 

- - 1 1

Złączka 
bezpieczeństwa 
1/2"a  
(E 036 907): 

2 2 2 2

Złączka 
bezpieczeństwa 
1/4"a  
(E 036 905): 

- - - 1

Reduktor 
ciśnienia  
1/2"  
(D 402 002): 

- x - -

Stacja 
uzdatniania 
podwójna 1/4" 
(D 226 026):  

- - - x

Podłączenie 
powietrza przez 
tuleję przewodu 
13 mm 
(E 770 232): 

x x x x

Klasa ochrony 
IP44: 

x x x x

Izolacja 
ochronna: 

obudowa z trudnopalnego i samogasnącego 
tworzywa (klasa B1, DIN 4102) 

Wymiary 
szerokość: 
głębokość: 
wysokość: 

145
155
345

145 
165 
405 

145 
175 
345 

300
145
360

mm 
mm 
mm

Ciężar: 2,88 3,74 3,42 5,54 kg

Wymagania 
jakościowe dla 
powietrza: 

Powietrze oczyszczone, pozbawione 
kondensatu i oleju. 

1 gniazdo zasilające 
1 karta gwarancyjna 
1 instrukcja obsługi gniazda zasilającego 



3. Ilustracja gniazda zasilającego 
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4. Użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem 
 
 
 
 
 
4.1 Właściwości 

 
Uwaga: Wszystkie szczelne połączenia śrubowe należy uszczelnić Loctite 
243 lub podobnym materiałem. 
 

 
Doskonałe rozwiązanie do stanowisk pracy, na których wykorzystywane 
są sprężone powietrze i prąd. Z kompletnym okablowaniem, trwałym 
korpusem z tworzywa lub kostką z pełnej gumy (D 100 031) (poz. 09). 
 
Zabezpieczenie przed pyłami i wodą rozbryzgową IP 44, nadają się do 
użytkowania w zakładach przetwórstwa drewna i podobnych. 
 
Prosta obsług dzięki sprężynie napinającej (poz. 03). 
 
Żółty uchwyt (poz. 06) do wyciągania i przytrzymania gniazda 
zasilającego. Żółty kolor sygnalizuje – uwaga: niebezpieczeństwo 
uderzenia. 
 
Klapki na wszystkich gniazdach zapewniają ochronę przed pyłem i wodą 
rozbryzgową. 
 
2 przyłącza sprężonego powietrza wyposażone w szybkozłączki z 
odpowietrzaniem (poz. 07 i 011). Nie występuje ryzyko wypadku, 
ponieważ nie jest możliwa utrata kontroli nad przewodem po jego 
odłączeniu. 
 
 
 

Poz. Opis 
01 Gniazdo Schuko 230 V z klapką 
02 Gniazdo Cekon 400 V – 16 A z klapką 
03 Sprężyna napinająca 28 x 155 mm 
04 Kabel zasilający H07RN – F 3 x 2,5 czarny 
05 Kabel zasilający H07RN – F 5 x 2,5 czarny 
06 Żółty uchwyt, podwójny 
07 Złączka bezpieczeństwa 1/2"a (E 036 907) 
08 Reduktor ciśnienia 1/2" (D 402 002) 
09 Kostka z pełnej gumy 
10 Stacja uzdatniania, podwójna, 1/4", seria warsztatowa (D 

226 026) 
11 Złączka bezpieczeństwa 1/4"a (E 036 905) 
12 Podłączenie powietrza przez tuleję przewodu 13 mm (E 

770 232) 



5. Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa 

Gniazdo zasilające typ EA 4/DM jest dodatkowo wyposażone w reduktor 
ciśnienia (poz. 08) do ustawiania właściwego ciśnienia roboczego. 

Gniazdo zasilające typ EA 3/1 WE jest dodatkowo wyposażone w stację 
uzdatniającą (poz. 10) do zasilania narzędzi pneumatycznych i systemów 
sterujących w naolejone sprężone powietrze. 

W celu ochrony siebie oraz otoczenia przed niebezpieczeństwem 
wypadków należy zachować odpowiednie środki ostrożności oraz 
stosować się do następujących wskazówek:  
-  Użytkownik ma obowiązek zapewnić prawidłową eksploatację 

urządzeń.  
- Praca z gniazdem zasilającym wymaga opanowania i koncentracji.  
-  Gniazda zasilające mają prawo obsługiwać i konserwować jedynie 

przeszkolone osoby. Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie 
wykwalifikowani specjaliści. 

-  Gniazda zasilające muszą być zabezpieczone bezpiecznikami 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 

-   Prace elektryczne wolno wykonywać wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowanym elektrykom. 

- Uwaga: gniazda zasilające należy poddawać przeglądom 
elektrycznym w określonych odstępach czasu. 

-  Nie wolno wykonywać przy gnieździe zasilającym żadnych manipulacji, 
napraw awaryjnych czy działań mających na celu zmianę jego 
przeznaczenia. 

- Zasada obowiązująca przy wszystkich czynnościach serwisowych 
i naprawach: 

 bezwzględnie odłączyć gniazdo od przyłącza sprężonego powietrza i 
zasilania elektrycznego. 

-  Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
-  Natychmiast wymieniać uszkodzone klapki gniazd, w przeciwnym 

razie gniazda nie będą chronione przed pyłem i wodą  
 rozbryzgową. 
- W przypadku zauważenia nieszczelności bądź innych  
 nieprawidłowości w pracy natychmiast oddzielić gniazdo zasilające od  

źródła sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego i usunąć  
 przyczynę nieprawidłowości. 
-  Nie używać tlenu ani żadnego łatwopalnego gazu do zasilania  
 gniazda. 
-  Gniazdo zasilające umieścić na takiej wysokości, aby nie uderzyć w  
 nie głową. 
-  Nie instalować gniazda zasilającego na trasach komunikacyjnych  
 pojazdów itp. 
- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia na wejściu powietrza 15 bar 
 (zob. punkt 1 „Dane techniczne”). 
-  Przewody przyłączeniowe i ciśnieniowe nie mogą załamywać się na  
 ostrych krawędziach. 
-  Spuszczając kondensat na reduktorze ciśnienia (EA 3/1 WE)  
 pracować wyłącznie w okularach ochronnych. 
-  Nie stosować odciągów kabli elektrycznych i przewodów  
 ciśnieniowych. 
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6. Uruchomienie

- -  Przed wymianą uszkodzonej klapki odłączyć gniazdo zasilające od
 prądu. 
- -  Uwaga: Nie wolno czyścić gniazda zasilającego z brakującymi      
       klapkami. Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem. 
- -  Jedynym źródłem energii dla gniazda zasilającego może być  
 sprężone powietrze, w żadnym razie inne gazy. 
  - Uwaga: gniazdo zasilające musi być zawieszone bezpośrednio za  
 sprężynę albo za pomocą łańcucha. Należy zapewnić dostateczną  
 wytrzymałość zawieszenia na drgania i ciężar opuszczanego  
 gniazda. Do zawieszania gniazda zasilającego nie wolno używać  
 kabla elektrycznego, przewodu ciśnieniowego ani obu ich razem. 
  -  Sprężone powietrze musi być podłączone przez znajdujące się  
 blisko niego odcięcie. 
  -  Przed konserwacją, czyszczeniem i naolejaniem stacji  
 uzdatniających i szybkozłączek należy doprowadzić je do stanu  
 bezciśnieniowego. 
  -  Uwaga: przy instalowaniu gniazda zasilającego trzeba zrobić  
 pętlę z elektrycznego kabla zasilającego (poz. 04 i poz. 05) i  
 przewodu ciśnieniowego o średnicy co najmniej 250 mm,  
 która będzie rozwijać się przy opuszczaniu gniazda. Pętla  
 musi mieć możliwość swobodnego rozwinięcia się. 
  - Uwaga: Wszystkie szczelne połączenia śrubowe należy uszczelnić  
 Loctite 243 lub podobnym materiałem. 
- -  Utylizację zużytego urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z  
 obowiązującymi przepisami. 
 

Gniazdo zasilające musi być zawieszone bezpośrednio za sprężynę 
albo za pomocą łańcucha. Należy zapewnić dostateczną 
wytrzymałość zawieszenia na drgania i ciężar opuszczanego gniazda 
zasilającego. Do zawieszania gniazda zasilającego nie wolno używać 
kabla elektrycznego, przewodu ciśnieniowego ani obu ich razem. 
 
Kabel zasilający, w który jest wyposażone gniazdo (poz. 04 i poz. 05) 
znacznie upraszcza podłączenie do zasilania elektrycznego. 
 
Wszystkie gniazda zasilające muszą być zabezpieczone 
bezpiecznikami zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Gniazdo wolno podłączyć elektrycznie wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowanym elektrykom. 
 
Sprężone powietrze należy podłączyć przez elastyczny przewód 
ciśnieniowy (o wewnętrznej średnicy 12,5 mm x 3,0 mm). 
 
Wsunąć przewód ciśnieniowy przez tuleję przewodu (poz. 12) i 
zamocować skręcanym zaciskiem (12 – 20 mm). 
 

    Uwaga: przy instalowaniu gniazda zasilającego trzeba zrobić pętlę z  
    elektrycznego kabla zasilającego (poz. 04 i poz. 05) i przewodu  
    ciśnieniowego o średnicy co najmniej 250 mm, która będzie rozwijać  
    się przy opuszczaniu gniazda. Pętla musi mieć możliwość  
    swobodnego rozwinięcia się.  
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7. Konserwacja

8. Warunki gwarancji

Przy pierwszym uruchomieniu gniazda zasilającego sprawdzić 
szczelność połączeń przewodów. 

W przypadku gniazd zasilających EA4, EA 3/1 ustawić na reduktorze 
ciśnienia odpowiednie ciśnienie robocze (ciśnienie przepływu). 

Ustawiane ciśnienie robocze można odczytać na manometrze reduktora 
ciśnienia lub stacji uzdatniającej. Aby ustawić ciśnienie robocze, należy 
odblokować pokrętło regulacji poprzez jego wyciągnięcie. Następnie 
obracając pokrętłem zgodnie (+) lub przeciwnie do wskazówek zegara 
(-) odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie robocze. Wcisnąć 
pokrętło regulacji, aby je zablokować przed pomyłkowym 
uruchomieniem. 

Stosowanie się do podanych tu wskazówek dotyczących konserwacji 
zapewni długą żywotność i bezawaryjną eksploatację naszych gniazd 
zasilających najwyższej jakości. 

Z najwyższą starannością czyścić gniazdo zasilające natychmiast po 
pracy. Tylko czyste gniazdo zasilające zapewni bezproblemową obsługę 
przy następnym użyciu. 

Przechowywać pistolet natryskowy tylko w suchych pomieszczeniach i w 
temperaturze powyżej 5 0C. 

Podstawą wszystkich roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu. 
Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi gniazda zasilającego 
nie są objęte gwarancją.  

W razie pytań prosimy Państwa o podanie typu i nr art. gniazda 
zasilającego. 
-  Zgodnie z postanowieniami ustawowymi na wszystkie produkty 

uzyskują Państwo 24-miesięczną gwarancję w przypadku wyłącznie 
prywatnego ich użytkowania, natomiast w przypadku użytkowania 
przemysłowego 12-miesięczną gwarancję obejmującą wady 
materiałowe i wykonawcze.  

-  10 lat gwarancji na dostawę części zamiennych. 

Gwarancja nie dotyczy:  
-  części eksploatacyjnych  
-  uszkodzeń powstałych wskutek przeciążenia gniazda zasilającego  
-  uszkodzeń spowodowanych jego nieprawidłowym użytkowaniem  
-  uszkodzeń spowodowanych brakiem konserwacji 
-  uszkodzeń spowodowanych występowaniem pyłu, zanieczyszczenia 

gniazda zasilającego lub jego uderzenia 
-  uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą jakością sprężonego  

powietrza. 
- uszkodzeń spowodowanych przez zbyt wysokie ciśnienie. 

W przypadku wysuwania roszczeń gwarancyjnych gniazdo zasilające 
musi znajdować się w stanie oryginalnym. 



9. Wyposażenie

10. Deklaracja zgodności z
normami WE

11. Adres
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Jako przewód ciśnieniowy do gniazda zasilającego zalecamy: 

przewód ciśnieniowy 12,5 x 3 mm z PCV  
z tkaninową wkładką nr art. E 740 020 
zacisk do przewodu ciśnieniowego: 
zacisk do przewodu 12 – 20 mm  nr art. E 770 216 

Do smarowania gniazda zasilającego zalecamy: 

olej specjalny do narzędzi pneumatycznych (1 l) nr art. B 770 000 

Dział Handlowy naszej firmy chętnie doradzi Państwu w tym względzie 
pod numerem telefonu (022) 711 41 61-64. 

Deklaracja zgodności WE w rozumieniu 

- dyrektywy 73/23/EWG  

Typ konstrukcji:  gniazdo zasilające 
Nazwa:  EA 4  
Numer artykułu:  D 100 028  
Nazwa:  EA 4 / DM 
Numer artykułu:  D 100 029  
Nazwa:  EA 3/1 
Numer artykułu:  D 100 030  
Nazwa:  EA 3/1 WE 
Numer artykułu:  D 100 031  
są zaprojektowane, skonstruowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
na wyłączną odpowiedzialność firmy:  

Schneider Druckluft GmbH  
Ferdinand-Lassalle-Straße 43 
72770 Reutlingen  

Reutlingen, 
26.06.2006 

z up. Marco Lodni 
Kierownik ds. Rozwoju 

Dla zapewnienia Państwu porad i wsparcia w sprawach serwisowych, 
do Państwa dyspozycji pozostają nasi partnerzy. W razie potrzeby 
bardzo prosimy o kontakt:  

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o. o. 
Dział Schneider  
Tel.: (Dział Handlowy): (022) 711 41 61-64  
Tel.: (Serwis): (022) 711 41 67  
Fax: (022) 720 11 00-01  

E-mail: tooltechnic_poland@festo.com  
www.festool.pl 
www.schneider-druckluft.com 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
Rysunki mogą różnić się od oryginału.  
Stan z lutego 2008  

G 880 464 

http://www.schneider-druckluft.com/

