
WE 3-fach 1/4 W 
D 224 026 

WE 3-fach 3/8 W 
D 324 026 

WE 3-fach 1/2 W 
D 424 026 

WE 3-fach 3/4 W 
D 524 026 

WE 3-fach 1 W 
D 624 026 

 

Schneider Druckluft GmbH 
Ferdinand-Lassalle Str. 43 
D-72770 Reutlingen 
 +49 (0) 71 21 9 59-0 
www.schneider-druckluft.com 

 

 

2008/11/jbrg-08  G880551 

WE 3-fach 1/4 W 3/8 W 1/2 W 3/4 W 1 W 

[1] G 1/8"i G 1/8"i G 1/8"i G 1/4"i G 1/4"i 

[2] A 42 60 60 80 80 

B 190 245 245 332 332 

C 126 180 180 240 240 

D 116 166 166 226 226 

[3] 400 2000 2000 3600 3700 

[4] 10 45 45 170 170 

[5] 20 

[6] 50 150 150 380 380 

[7] 1-18 

[8] 1-12 

[9] -10 - +50 

TD 
 

 

 

POLSKI 
 

1. Wskazówki ogólne 

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Należy 

przeczytać instrukcję obsługi! Kontrole, ustawienia i prace konserwacyjne 
należy udokumentować w książce konserwacji. W razie pytań należy podać 

nazwę oraz nr art. urządzenia. Poza obszarem Niemiec mogą obowiązywać 

inne uregulowania prawne i inne przepisy, niż opisane w niniejszej instrukcji. 

Przed rozpoczêciem użytkowania urządzenia instrukcję obsługi należy 

przeczytać, następnie przestrzegać jej i co roku instruować użytkowników! 

Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. Ilustracje mogą różnić się od 

oryginału. 
 

2. Dane techniczne 

Legenda do tabeli TD: [1] = przyłącze manometru; [2] = wymiary (mm); [3] 

= przepływ powietrza (l/min) 6,3 bar przy Dp = 1 bar; [4] = pojemność 

zbiornika FWA (cm3); [5] = dokładność filtra FWA (µm); [6] = pojemność 

zbiornika N (cm3); [7] = ciśnienie wstępne p1 (bar); [8] = ciśnienie robocze 

p2 (bar); [9] = dopuszczalny zakres temperatur (°C). 
 

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Wyłącznie regulacja, oczyszczanie i uzdatnianie sprężonego powietrza; 

usuwanie kondensatu i cząstek brudu. Każde inne zastosowanie jest niezgodne 

z przeznaczeniem. 
 

4. Wskazówki bezpieczeństwa 

 Aby zapewnić prawidłową eksploatację, należy być wypoczętym i 

skoncentrowanym. 

 Chronić siebie, inne osoby, zwierzęta, przedmioty oraz otoczenie za pomocą 

wymaganych środków ochronnych, instrukcji dotyczących urządzeń 

sposobów postępowania, mających na celu uniknięcie zagrożeń dla zdrowia, 

szkód rzeczowych, wartościowych, degradacji środowiska naturalnego oraz 

wypadków. 

 Naprawy mogą wykonywać wyłącznie pracownicy firmy Schneider Druckluft 

GmbH lub jej partnerzy serwisowi. 

 Zabronione są: modyfikacje; użycie siły; użytkowanie niezgodne z 

przeznaczeniem; awaryjne naprawy; usuwanie lub uszkadzanie urządzeń 

zabezpieczających; praca w przypadku stwierdzenia nieszczelności/usterek 
działania; stosowanie nieoryginalnych części zamiennych; transportowanie, 

konserwacja, naprawa urządzenia pod ciśnieniem; pozostawianie bez 

nadzoru. 
 

5. Uruchamianie 

 Przed uruchomieniem: Przeprowadzić kontrolę wzrokową. 

 Montaż: przed urządzeniem należy zainstalować zawór odcinający. Wkręcić 

manometr w gwint przyłączeniowy (ilustracja 2b, poz. 03). Urządzenie 

należy zainstalować w pozycji pionowej/stojącej (+/- 5°) możliwie najbliżej 

odbiornika. Należy uwzględniać kierunek przepływu (ilustracja 2b, poz. 02)! 

Kolejność prac montażowych stacji uzdatniania: separator wody z filtrem 

(FWA) > reduktor ciśnienia (DM) > naolejacz (N). 

 Ustawianie ciśnienia roboczego: przycisk nastawczy (ilustracja 2b, poz. 

01) pociągnąć do góry. Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara = 

zwiększanie ciśnienia; obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara = redukcja ciśnienia. W celu zablokowania nacisnąć 

przycisk nastawczy w dół. 
 

6. Konserwacja i czyszczenie 

6.1 Separator wody z filtrem 

Półautomatyczne spuszczanie kondensatu: zawór spustowy kondensatu 
(ilustracja 2a, poz. 05) obrócić o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. Przy ciśnieniu poniżej 1 bara: kondensat wypływa 

samoczynnie Spuszczanie ręczne: obrócić zawór spustowy kondensatu w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nacisnąć do góry. Spływa 

kondensat. 

Czyszczenie urządzenia: 

1. Zniwelować ciśnienie w urządzeniu. 

2. Odkręcić zbiornik (ilustracja 2a, poz. 04), usunąć kondensat. 

3. Odkręcić nakrętkę mocującą (ilustracja 2a, poz. 09). 

4. Wkład filtra (ilustracja 2a, poz. 08) wyczyścić w roztworze mydła (maks. 50 

°C). 

5. Montaż należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

6.2 Reduktor ciśnienia 

Czyszczenie urządzenia: 

1. Zniwelować ciśnienie w urządzeniu. 

2. Zatyczkę (ilustracja 2b, poz. 07) odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. 

3. Wyczyścić pojedyncze elementy. 

4. Nasmarować zawór (ilustracja 2b, poz. 06). 

5. Montaż należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

6.3 Naolejacz 

Napełnianie naolejacza: należy stosować odpowiedni olej (nr artykułu 

B 770 000)! 

1. Zniwelować ciśnienie w urządzeniu. 

2. Odkręcić zbiornik oleju od naolejacza (ilustracja 2c, poz. 04). 

3. Napełnić zbiornik oleju maks. w 75%. 

4. Montaż należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

Regulacja naolejacza: 

1. Śrubę regulacyjną w górnym wzierniku (ilustracja 2c, poz. 01) dokręcić 

śrubokrętem (ilustracja 2c, poz.  03) w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara. Następnie odkręcić o 1/2 do 1 obrotu. 

2. Podczas pobierania powietrza przez górny wziernik widać osad oleju w 

kształcie kropli. Dozowanie: 1 kropla oleju na 300 – 600 l/min. W razie 

potrzeby należy odpowiednio podregulować oraz regularnie kontrolować. 

 Przewody pneumatyczne do powietrza z zawartością oleju  10 m. Należy 

przestrzegać zaleceń z instrukcji obsługi „Narzędzia pneumatyczne”! 
 

7. Wyłączanie z eksploatacji 

Składowanie: tylko w suchych i bezpyłowych pomieszczeniach, w temp. 

powyżej 5° C. Utylizacja: zarówno urządzenie jak i opakowanie należy 

utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8. Warunki gwarancji 

Podstawa roszczeń gwarancyjnych: kompletne urządzenie w stanie 
oryginalnym/dowód zakupu. Zgodnie z przepisami użytkownik otrzymuje 

na wady materiałowe oraz produkcyjne: 2 lata gwarancji (tylko w 

przypadku użytku prywatnego); 1 rok gwarancji w przypadku użytku 

przemysłowego. 

Gwarancją nie są objęte następujące elementy i działania: części 

ścierające się i zużywające się; nieprawidłowe użytkowanie; nieprawidłowa 

instalacja; uszkodzenia wskutek przeciążenia / nieprawidłowego ciśnienia; 

modyfikacje / użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem; niedostateczna / 

nieprawidłowa / zaniechana konserwacja lub smarowanie; uszkodzenia 

spowodowane uderzeniami / pyłem / zanieczyszczeniem; niedopuszczalny / 
nieprawidłowy sposób pracy; nieprzygotowanie / niedostateczne 

przygotowanie sprężonego powietrza; nieprzestrzeganie informacji zawartych 

w instrukcji obsługi; zastosowanie nieprawidłowych elementów 

eksploatacyjnych. 

 

РУССКИЙ 
 

1. Общие указания 

Соблюдайте правила техники безопасности!  Прочитайте 

руководство по эксплуатации! Регистрируйте выполнение проверок, 

настроек, технического обслуживания в журнале технического 

обслуживания. При возникновении вопросов указывайте наименование и 

номер по каталогу инструмента. За пределами Германии могут иметь силу 

иные законодательные предписания (например, по технике безопасности), 

чем описанные в данном руководстве по эксплуатации. Прочитайте 

руководство по эксплуатации перед работой с устройства, соблюдайте 
изложенные в нѐм требования и ежегодно инструктируйте операторов, 

работающих с устройством! Компания оставляет за собой право на 

внесение технических изменений. Иллюстрации могут отличаться от 

оригинала. 
 

2. Технические характеристики 

Пояснение к таблице TD: [1] = штуцер манометра; [2] = размеры (мм); [3] 

= расход воздуха (л/мин) 6,3 бара при Dp = 1 бар; [4] = объѐм ресивера 

FWA (см3); [5] = тонкость фильтрации FWA (мкм); [6] = объѐм ресивера N 
(см3); [7] = давление на входе p1 (бар); [8] = рабочее давление p2 (бар); 

[9] = допустимый диапазон температур (°C). 
 

3. Использование по назначению 

Исключительно для регулировки / очистки / подготовки сжатого воздуха; 

для отделения конденсата и частиц грязи. Использование в любых других 

целях является использованием не по назначению. 
 

4. Правила техники безопасности 

 Отдохнув, сконцентрировавшись, обеспечьте надлежащую 

эксплуатацию. 

 Предпринимайте необходимые меры для предотвращения нанесения 

вреда окружающей среде, животным своему здоровью и здоровью 

других людей, а также для предотвращения материального ущерба и 

несчастных случаев. 

 Ремонт доверяйте только персоналу Schneider Druckluft GmbH или его 

авторизованным партнѐрам по сервису. 

 Запрещается: вносить изменения в конструкцию; перегружать; 

использовать не по назначению; выполнять ремонт в аварийном режиме; 

снимать или повреждать защитные устройства; использовать в 

негерметичном или неисправном состоянии, с неоригинальными 

запасными частями; транспортировать, обслуживать, ремонтировать, 

оставлять устройство без присмотра под давлением. 
 

5. Ввод в эксплуатацию 

 Перед первым вводом в эксплуатацию: Осмотрите прибор. 

 Монтаж: перед устройством установите запорный кран. Вверните 

манометр в соединительную резьбу (рис. 2b, поз. 03) . Производите 

монтаж вертикально/стационарно (+/- 5°) как можно ближе к 

потребителю. Соблюдайте направление потока (рис. 2b, поз. 02)! 

Последовательность монтажа пневмоблоков: фильтр-водоотделитель 

(FWA) > редукционный клапан (DM) > маслораспылитель (N). 

 Регулировка рабочего давления: потяните ручку регулировки (рис. 

2b, поз. 01) вверх. Вращение по часовой стрелке = давление 
повышается; вращение против часовой стрелки = давление понижается. 

Для фиксации нажмите ручку регулировки вниз. 
 

6. Техническое обслуживание и уход 

6.1 Фильтр-водоотделитель 

Полуавтоматический слив конденсата: поверните клапан для слива 

конденсата (рис. 2a, поз. 05) на 1/4 оборота против часовой стрелки. При 

давлении 1 бар конденсат сливается. Слив вручную: поверните клапан 

для слива конденсата против часовой стрелки и нажмите вверх. Конденсат 

сливается. 

Чистка устройства: 

1. Сбросьте давление в устройстве. 

2. Выверните ресивер (рис. 2a, поз. 04), слейте конденсат. 

3. Открутите крепѐжную гайку (рис. 2a, поз. 09). 

4. Промойте сменный элемент фильтра (рис. 2a, поз. 08) в мыльном 

растворе (макс. 50 °C). 

5. Монтаж производится в обратном порядке. 

6.2 Редукционный клапан 

Чистка устройства: 

1. Сбросьте давление в устройстве. 

2. Заглушку (рис. 2b, поз. 07) выверните против часовой стрелки. 

3. Произведите чистку деталей. 

4. Смажьте клапан (рис. 2b, поз. 06) консистентной смазкой. 

5. Монтаж производится в обратном порядке. 

6.3 Маслораспылитель 

Заполнение маслораспылителя: используйте подходящее масло (номер 

по каталогу B 770 000)! 

1. Сбросьте давление в устройстве. 

2. Открутите масляный бачок (рис. 2c, поз. 04) от маслораспылителя. 

3. Заполните масляный бачок не более чем на 75 %. 

4. Монтаж производится в обратном порядке. 

Регулировка маслораспылителя: 

1. Регулировочный винт в верхнем смотровом стекле (рис. 2c, поз. 01) 

заверните отвѐрткой (рис. 2c, поз. 03) по часовой стрелке. Затем 

отверните на 1/2–1 оборот. 

2. При потере воздуха через верхнее смотровое стекло можно увидеть 

оседающие капли масла. Дозировка: 1 капля масла при 300–600 л/мин. 

При необходимости измените регулировку и регулярно проверяйте. 

 Пневматические шланги для воздуха, содержащего масло,  10 м. 

Соблюдайте руководство по эксплуатации «Пневмоинструменты»! 
 

7. Вывод из эксплуатации 

Хранение: в чистом, сухом месте без пыли, при температуре не ниже 5 

°C. Утилизация: утилизируйте упаковку/ прибор согласно действующим 

нормам и предписаниям. 
 

8. Условия предоставления гарантии 

Условия предъявления рекламации: исходное состояние всего 

устройства/ квитанция о покупке. В соответствии с законодательными 

требованиями вам предоставляется гарантия на производственные 
дефекты и дефекты материала: при частном применении 2 года, при 

ремесленном применении 1 год. 

Предоставление гарантии исключено: 
быстроизнашивающиеся/расходные детали; неправильная эксплуатация; 

неправильная установка; перегрузка/ неправильное давление; внесение 

изменений в устройство/использование не по назначению; недостаточное 

/ неправильное обслуживание или смазка / обслуживание или смазка не 

проводились; ударные нагрузки; скопления пыли/грязи; 

недопустимый/неправильный режим работы; 

необработанный/недостаточно подготовленный сжатый воздух; 

несоблюдение руководства по эксплуатации; неправильный 

обрабатываемый/эксплуатационный материал. 

 


