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ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ 
 
 

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ. 

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОПТИМАЛЬНЕ І ПРАВИЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАШОГО МЕДИЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ. 

Виріб зареєстрований і відповідає вимогам Федеральної Служби з нагляду у сфері охорони 
здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації. 

Виріб відповідає системі сертифікації ГОСТ Р Держстандарту Росії. 
 

1. ПОЗНАЧЕННЯ CE 
Вироби, позначені знаком відповідності CE, відповідають директивам з безпеки Європейського 
співтовариства (93/42/EEC). 

 
2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Загальні застереження 

 Інструкція з встановлення, обслуговування та догляду є складовою частиною пристрою. Необхідно, 
щоб вона перебувала завжди поруч з ним. Точне дотримання цієї інструкції є підставою для 
правильного застосування в залежності від призначення і правильного обслуговування пристрою. 

 Безпека обслуговуючого персоналу і безперебійна робота пристрою гарантовані тільки при 
застосуванні оригінальних запчастин пристрою. Застосовуватися можуть тільки приналежності і 
запчастини, зазначені в технічній документації або безпосередньо дозволені виробником. 

 Якщо будуть застосовуватися інші приналежності або видатковий матеріал, виробник не може нести 
гарантію за безпечну експлуатацію та безпечну роботу. 

 На несправності, які виникли при застосуванні інших речей або витратного матеріалу, ніж тих, які 
встановлює або рекомендує виробник, гарантія не поширюється. 

 Виробник приймає відповідальність на себе по відношенню до безпеки, надійності і роботі тільки 
тоді, коли: 
- встановлення, нові установки, зміни, розширення і ремонт здійснюють виробник або організація 
уповноважена виробником. 
- пристрій застосовується відповідно до інструкції з встановлення, обслуговування та догляду. 

 Інструкція з встановлення, обслуговування та догляду відповідає при роздруківці варіанта пристрою 
і станом згідно з належними технічними нормами з безпеки. Виробник залишає за собою всі права по 
патентний захист на зазначені з‘єднання, методи і назви. 

 Переклад інструкції з встановлення, обслуговування та догляду на інші мови виконаний відповідно з 
найкращими знаннями. У разі неясності дійсний словацький варіант тексту. 

 

Загальні застереження з безпеки 

Виробник розробив і сконструював пристрій таким чином, щоб були виключені будь-які фактори ризику 
при правильному застосуванні за призначенням. Виробник вважає своїм обов'язком описати заходи з 
безпеки, щоб виключити зайві ушкодження. 

 При експлуатації пристрою необхідно брати до уваги закони і регіональні інструкції, що діють за 
місцем застосування. В інтересах безпечного ходу робіт відповідальними за дотримання інструкцій є 
експлуатуюча особа і користувач. 

 Оригінальну упаковку необхідно зберегти на випадок можливого повернення пристрою. Тільки 
оригінальна упаковка гарантує оптимальний захист пристрою під час транспортування. Якщо протягом 
гарантійного терміну необхідно пристрій повернути, виробник не несе відповідальність за 
пошкодження, спричинені неправильним упакуванням. 

 Перед кожним застосуванням пристрою необхідно, щоб користувач переконався в правильній роботі 
і безпечному стані пристрою. 

 Користувач повинен бути ознайомлений з обслуговуванням пристрою. 

 Виріб не підходить для експлуатації в областях, де є вибухонебезпечні середовища. 
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 Пристрій непридатний для експлуатації в атмосфері, що підтримує горіння. 

 Якщо прямо в зв'язку з експлуатацією пристрою настане небажана несправність, користувач 
зобов'язаний про цю несправність без зволікання інформувати свого постачальника. 

 
Застереження щодо  безпеки для захисту від ураження електричним струмом 

 Устаткування може бути приєднано лише до правильно встановленої розетки із захисним 
з'єднанням. 

 Перед приєднанням пристрою необхідно перевірити, чи відповідають мережеве напруга і мережева 
частота на пристрої указаним значенням мережі живлення. 

 Перед введенням в експлуатацію необхідно перевірити можливі пошкодження пристрою та можуть 
бути під'єднані повітряних і електричних розподільних мереж. Пошкоджені пневматичні та 
електричні проводки повинні бути відразу ж замінені. 

 Під час небезпечних ситуацій або технічних несправностей необхідно пристрій відразу ж від'єднати 
від мережі (витягнути мережевий штепсель). 

- При всіх роботах, пов'язаних з ремонтом та доглядом, повинні бути: 
-  мережева штепсельна вилка вийнята з розетки, 
- з напірних трубопроводів вийшло повітря і випущено тиск з напірного резервуара 

 Пристрій повинен встановлювати тільки кваліфікований фахівець. 
 

3. ЗАСТЕРЕЖНІ ВІДОМОСТІ І СИМВОЛИ 

В інструкції з встановлення, обслуговування та догляду, на упаковках і виробі для особливо важливих 
даних застосовують такі назви або знаки: 

 
 

 

Дані, накази або заборони для запобігання нанесення шкоди здоров'ю або 
матеріального збитку. 

 

 
Застереження від небезпечної електричної напруги. 

 

 
Прочитайте інструкцію користувача! 

 

 
CE – позначення 

 

 
Увага! Гаряча поверхня. 

 

Компресор керується пультом дистанційного керування, він може почати 
працювати без попередження. 

 
Приєднання захисного проводу 

 
Клема для еквіпотенційного прямого з'єднання 

 

 Запобіжник 

 
 Змінний струм 

 

 
Маніпуляційний знак на упаковці - крихкий предмет 

 

 
Маніпуляційний знак на упаковці - ЦІЄЮ СТОРОНОЮ ВГОРУ 

 

 
Маніпуляційний знак на упаковці - БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ 

 

 
Маніпуляційний знак на упаковці - ТЕМПЕРАТУРНІ ОБМЕЖЕННЯ 

 

 
Маніпуляційний знак на упаковці - ОБМЕЖЕНЕ ЛІКВІДАЦІЯ 

 
Знак на упаковці - ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ 

 Небезпека біологічної загрози. 
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4. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Компресор з заводу надсилається в транспортній коробці. Цим пристрій захищає від пошкодження під 
час транспортування. 

 Під час перевезення завжди використовуйте оригінальну упаковку компресора 
наскільки це можливо. Транспортуйте компресор у стоячочму положенні, завжди 
закріпленим транспортним кріпленням. 

Під час транспортування та зберігання захистити компресор від вологи, забруднення та 
екстремальних температур. Компресори в оригінальній упаковці можна зберігати в теплих, 
сухих і запилених приміщеннях. Не зберігайте в приміщеннях з хімікатами. 

По можливості збережіть пакувальний матеріал. Якщо немає можливості, так ліквідуйте 
пакувальний матеріал обережно по відношенню до навколишнього середовища. 
Транспортну картонну коробку можна здати разом з макулатурою. 

Компрессор можна переправляти тільки без тиску. Перед транспортуванням - 

       необхідно випустити тиск повітря з напірного резервуара и напірних 

шлангів і выпустити можливий конденсат. 
 

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 

 DUO (T*) DUO 2 (T*) DUO 2V (T*) 

Компреср DK 50 PLUS DK 50 2V DK 50 2V 

Відсмоктуючий пристрій 1 2 1 

Номінальна напруга / частота (*)  
В /Гц 

230 / 50 
230 / 60 

230 / 50 

230 / 60 

230 / 50 

230 / 60 

Потужність компресора при надлишковому тиску 5 бар 

л.хв-1 
75 140 140 

Потужність компр. з осушувачем при надмірному тиску5 бар
 л.хв-1 60 115 115 

Потужність компресора з KJF-1 при надмірному тиску 
5бар л.хв-1 

75 140 140 

Потужність відсмоктує пристрою при надмірному тиску 
5кПа л.хв-1 

800 2x800 800 

Частковий вакуум, відсмоктуючого пристрою кПа 12 12 12 

Максимальний струм A 
6.7 (7**) 

8 (8.3**) 

13.9 (14.2**) 

15.7 (16**) 

10.8 (11.1**) 

12.2 (12.5**) 

Об’єм ресивера л 25 25 25 

Робочий тиск агрегату компресора бар 
4.5 – 6.0 5.0 – 7.0 5.0 – 7.0 

Допустимий робочий тиск запобіжного клапана
 бар 

8.0 8.0 8.0 

Рівень шуму дБ(A) 47 51 51 

Режим работи компресора 
безперервний 

S 1 - 100% 

безперервний 

S 1 - 100% 

безперервний 

S 1 - 100% 

Режим роботи компресора з осушувачем 
безперервний 

S 1 - 100% 

безперервний 
S 1 - 100% 

безперервний 
S 1 - 100% 

Разміри пристрою ш xгл x вис мм 560x640x1250 560x640x1250 560x640x1250 

Маса пристрою кг 111/117 ** 128/134 ** 112/123 ** 

Рівень сушки компресора з осушувачем 
атмосферна точка роси 

- 20°C - 20°C - 20°C 

Модифікація згідно EN 60 601-1 пристрій типу B, клас I. 
 

Климатичні мови зберігання і 
транспортування 
Температура –25°C ÷ +55°C, 24 год. при +70°C 
Відносна вологість повітря 10% ÷ 90 % (без 
конденсації) 

Кліматичні  умови 
експлуатації: 
Температура +5°C ÷+40°C 
Відносна вологість повітря +70% 

(*) Варіант компресора вказати при 
замовленні 

(**) З осушувачем 
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5.1. Поправка ефективності споживаного обсягу стисненого повітря (ПОСВ) на різницю підйому 

Таблиця поправок СОСП 

Підйомм [м 
над рівнем 
моря] 

 

0—1500 
 

1501—2500 
 

2501—3500 
 

3501—4500 

СОСП [л/хв] СОСП x 1 СОСП х 0,8 СОСП х 0,71 СОСП х 0,60 

 
Ефективність СОСП относится до висоти 0 м над рівнем моря: Температура: 20° C 

Атмосферний тиск: 101 325 Па      

Відносна вологість: 0 % 

 
6. Опис виробу 

 Застосування в залежності від призначення 

Медичні компресори є джерелом чистого, безмасляного стисненого повітря, призначеного для 

приєднання до стоматологічних пристроїв та устаткованнь. 

Компресори виготовляються в залежності від призначення в наступних варіантах: 

Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм -  DUO  –  Пристрій підходить для всіх типів 
стоматологічних установок, які оснащені пиловідводним блоком і за своїм дизайном підходять для 
розміщення в медичному кабінеті. 

Дентальний компресор з відсмокутуючими пристроями - DUO 2 – Пристрій підходить для всіх 
типів стоматологічних установок, які оснащені пиловідводним блоком. Він застосовується для двох 
стоматологічних установок - двох робочих місць. 

Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм - DUO 2V – Пристрій підходить для всіх типів 
стоматологічних установок, які оснащені пиловідводним блоком і застосовується для установок з 
великим споживанням напірного повітря. 

Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм - DUO T, DUO 2VT – Пристрої, в яких 
відсмоктуючий пристрій управляє вимикач складу напругою з модуля "T “. 

Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм - DUO 2T - Пристрої, в яких відсмоктуючим 
пристроєм керує вимикач складу напругою з модуля "T “. 

Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм - DUO/M, DUO 2V/M, DUO T/M, DUO 2VT/M – 

Пристрої обладнані мембранним осушувачем м. 

 Дентальний компресор з відсмокутуючим пристроєм - DUO 2/M, DUO 2T/M - Пристрої обладнані 
мембранним осушувачем. 

 
 
 
 
 
 

Мембранний 
осушувач 

 
DUO DUO 2V DUO 2 KJF1 
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Стиснене повітря дентального компресора непридатне для експлуатації                  

 дихальних пристроїв чи подібного устаткування 
 без  додаткових     фільтраційних пристроїв . 
 

 Можливі аксесуари: 

Додаткове оснащення не є предметом основної поставки, необхідно його замовити окремо. 

Глушник шуму з фільтром (DUO)  ......... DS4..........................        603011849-000............ 1 шт. 
Глушник шуму з фільтром (DUO 2) ........ DS5..........................        603011994-000............ 1 шт. 
Глушник шуму настінний з фільтром... DS2.........................         604001080-000...........  1 шт. 
Глушник шуму настінний без фільтрa.. DS2.........................        604001079-000...........  1 шт. 
Autodrain ……….......... AOK 2....................... 603001163-000...........  1 шт. 
Розетка еквіпотенційного прямого з'єднання, No.299-0-0032    033200005-000...........  1 шт. 

 
 

7. ОПИС РОБОТИ 

Компресор з відсмоктуючим пристроєм (Рис.1) 
Агрегат компресора (1) всмоктує атмосферне повітря через вхідний фільтр (8) і нагнітає його через 
зворотний клапан (3) в ресивер (2). Електроприлад отримує стиснене повітря з ресивера через 
вихідний клапан (43), при цьому знижується тиск в значення включає тиску, яке встановлено на реле 
тиску (4), при якому включається компресор. Компресор нагнітає повітря в ресивер аж до значення 
вимикає тиску, коли компресор вимикається. Після виключення компресорного агрегату відбувається 
випуск повітря з напірного шланга через розвантажувальний соленоїдний клапан (13). Запобіжний 
клапан (5) запобігає підвищення тиску в ресивері понад максимальну допустимого значення. З 
випускного клапана (7) випускається конденсат з ресивера. Стисле і чисте повітря без слідів масла 
готове в ресівері для подальшого застосування. 
Відсисаючий агрегат (42) (в разі DUO2 - два агрегати) всмоктує повітря і, тим самим, створює 
частковий вакуум у всмоктуючому трубопроводі, який приєднаний до пристрою і є джерелом 
часткового вакууму для відсмоктування чужорідних речовин з робочого поля лікаря. Усмоктуване 
повітря випускається з вихлопної труби, яка знаходиться поза робочим приміщення обслуговуючого 
персоналу. Управління пиловідводним агрегатом (42) здійснюється безпосередньо з установки за 
допомогою напруги 24 В змін. / Пост. або сигналу "I" з перемикача (модель "T"), які подаються до 
блоку включення відсмоктуючого пристрою (21). 

Компресор з відсмоктуючим пристроєм з осушувачем (Рис.2) 
Повітря в компресор (1) втягується через вхідний фільтр (8) і, стискаючи при проходженні через 
охолоджувач (14), фільтр (18) і мікрофільтр (17), надходить в осушувач (9) і йде зворотний клапан (3), 
поки сухий чисте повітря не потрапить в ресивер (2). Конденсат з фільтра і мікрофільтра автоматично 
збирається в збірній ємності. Осушувач проводить безперервну просушку стисненого повітря. 
Стиснутий, сухий і чисте повітря без слідів масла підготовлений для подальшого застосування. 
Відсмоктуючий агрегат (42) (в разі DUO2 - два агрегати) всмоктує повітря і, тим самим, створює 
частковий вакуум у всмоктуючому трубопроводі, який приєднаний до пристрою і є джерелом 
часткового вакууму для відсмоктування чужорідних речовин з робочого поля лікаря. Усмоктуване 
повітря випускається з вихлопної труби, яка знаходиться поза робочим приміщення обслуговуючого 
персоналу. Управління пиловідводним агрегатом (42) здійснюється безпосередньо з установки за 
допомогою напруги 24 В змін. / Пост. або сигналу "I" з перемикача (модель "T"), які подаються до 
блоку включення відсмоктуючого пристрою (21). 

Компресор з відсмоктуючим пристроєм з конденсаційним елементом з фільтром (Рис.3) 
Aгрегат Компрессорa (1) всмоктує атмосферне повітря через вхідний фільтр (8) і стискає його через 
зворотний клапан (3) в ресивер (2). Стиснене повітря з ресивера направляється через охолоджувач 
(10), який охолоджує компримированні повітря, конденсована вологість збирається в фільтрі (11) і 
автоматично зливається у вигляді конденсату (12). Стиснутий, висушений і чисте повітря без слідів 
масла готовий для подальшого застосування. 
Відсмоктуючий агрегат (42) (в разі DUO2 - два агрегати) всмоктує повітря і, тим самим, створює 
частковий вакуум у всмоктуючому трубопроводі, який приєднаний до пристрою і є джерелом 
часткового вакууму для відсмоктування чужорідних речовин з робочого поля лікаря. Усмоктуване 
повітря випускається з вихлопної труби, яка знаходиться поза робочим приміщенням 
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обслуговуючого персоналу. Управління пиловідводним агрегатом (42) здійснюється безпосередньо з 
установки за допомогою напруги 24 В змін. / Пост. або сигналу "I" з перемикача (модель "T"), які 
подаються до блоку включення відсмоктує пристрою (21). 

Шафка компресора (Рис.1,Рис.4) 
Шафка забезпечує компактне прикриття компресора, ніж дієво поглинається шум і в той же час 
забезпечується достатня заміна охолоджуючого повітря. За своїм дизайном підходить для розміщення 
в кабінеті як складова частина медичних меблів. Вентилятор (41) під агрегатом компресора 
забезпечує охолодження компресора і працює одночасно з двигуном компресора. Після тривалої 
роботи компресора, якщо підвищиться температура в шафці понад 40 ° C, автоматично включиться 
вентилятор для охолодження шафки (19). Після охолодження середовища в шафці приблизно нижче 
32 ° C, вентилятори автоматично вимикаються. Двері шафки з правостороннім відкриттям можна 
поміняти на лівосторонній відкривання (див. главу 9). 

 Забороняється створювати перешкоди для надходження холодного повітря в шафку 
(по периметру нижньої частини шафки) і на виході гарячого повітря у верхній, задній 
частині шафки. 

У разі встановлення компресора на м'яку підлогу, наприклад, килим, необхідно 
створити щілину між підставкою і підлогою або гвинтом і підлогою, наприклад, 
підкласти підставку твердими підкладками задля забезпечення гарного охолодження 
компресора. 

Глушник шуму 

Глушники шуму з фільтром і без фільтра поглинають "пискляві" звуки робочого колеса відсмоктує 
пристрою. Загальне зниження рівня шуму, що відсмоктує пристрою з глушником при роботі відсмоктує 
пристрою - на 4 дБ. 
Глушник шуму з фільтром доповнений бактеріологічними фільтром і, тим самим, підходить для установки 
безпосередньо в кабінеті. 
Настінний глушник шуму призначений для прикріплення до стіни. 
Настінний глушник шуму з фільтром призначений для прикріплення до стіни і доповнений 
бактеріологічними фільтром. 
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Рис.1 - Компресор з ідсмоктуючим пристроєм 

 

Рис.2 - Компресор з осушувачем 

1. Aгрегат Компресорa 
2. Ресивер 
3. Зворотній клапан 
4. Реле тиску 
5. Запобіжний клапан 
6. Коректуючий гвинт 
7. Випускний клапан конденсату 
8. Вхідний фільтр 
9. Камера oсушувача 
10. Трубковий охолоджувач 
11. Фільтр з сепаратором конденсату 
12. Випуск конденсату 
13. Соленоїдний клапан 
14. Охолоджувач осушувача 
15. Зворотній клапан 
16. Пробка 
17. Мікрофільтр 
18. Фільтр 
19. Вентилятор шкафки 
20. Штир дверний 
21. Блок включення відсмоктуючого пристрою 
22. Бутилкa 
23. Ручка компресора 
24. Отвір для відводу конденсату 
25. Шафка 
26. Замок 
27. З'єднувальне кріплння 
28. Стінний упор 
29. Вимикач 
30. Манометр 
31. Магнітний тирмач 
32. Дверна петля 
33. Колесо 
34. Розетка шафки 
35. Пробка 
36. Контрольна лампочка робочого пристрою 
37. Контрольна лампочка відсмоктуючого 

агрегату (для DUO2 – 2x ) 
38. Зажим шнура 
39. Шнур електроприводу 
40. Трубкa манометра 
41. Вентилятор компресора 
42. Відсмоктуючий агрегат 
43. Вхідний клапан 
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Рис.3 - Компресор з конденсаційним і фільтраційним елементом KJF-1 
 
 

 

 
 
 

Рис.4 - Шафка компресора 
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УСТАНОВКА 

8. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Пристрій повинен розміщуватися і експлуатуватися тільки в сухих, добре провітрюваних і 
незапорошена приміщеннях, де навколишня температура повітря коливається в діапазоні + 5 ° C ÷ 
+ 40 ° C, відносна вологість не перевищує значення 70%. Компресор необхідно встановити таким 
чином, щоб він був легко доступний для обслуговування і догляду, щоб був доступний щиток на 
пристрої. 

 Пристрій повинен стояти на рівному, досить стабільному місці (звернути увагу на масу компресора, 
див. Пункт 5. Технічні дані). 

 Компресори не можуть перебувати зовні приміщення. Пристрій не має експлуатуватися у вологому і 
мокрому середовищі. Забороняється застосовувати обладнання в приміщеннях з наявністю 
вибухових газів, пилу або горючих речовин. 

 Перед встраиванием компресора до медичного обладнання постачальник повинен подумати про те, 
чи задовольняє середовище - повітря вимогам даного призначення. З цією метою беруться до уваги 
технічні дані вироби. Класифікацію і оцінку відповідності при встановленні повинен здійснити 
виробник - постачальник кінцевого виробу. 

 Застосування в інших цілях або застосування, що виходить за ці рамки, не рахується застосуванням 
за призначенням. Виробник не відповідає за збиток, що випливає з цього. Ризик несе виключно 
експлуатує особа / користувач. 

 

9. Встановлення виробу 

Компресор може встановити і запустити перший раз в експлуатацію тільки 
кваліфікований фахівець. В його обов'язки входить навчання обслуговуючого 
персоналу щодо застосування і догляду за обладнанням. Установку і навчання 
обслуговуючого персоналу онподтвердіт підписом в свідоцтві про встановлення 
компресора. 

 

Перед першим пуском в експлуатацію повинні усунутись всі фіксуючі               

кріплення, що служать для фіксації обладнання під час транспортування – є ризик пошкодження 
пристрою. 

 
 При роботі компресора частини агрегату можуть нагрітися до температури, 

н е б е з п е ч н о ї   

     для дотику обслуговуючим персоналом або матеріалом. небезпека 
пожежі! Увага, гаряче повітря! 

 
 РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маніпуляція 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 - Ослаблення кріплення 
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Дентальний компресор з відсмокутючим пристроєм DUO, DUO 2, DUO 2V (Рис.4, Рис.5) 
Вийнявши виріб з упаковки, поставте його підставою на підлогу приміщення, розпакуйте з пакувальних 
матеріалів і видаліть кріпильні деталі (X, Y) - деталь A. На шафці компресора встановіть 2 стінних 
упору (28) в задній верхній частині шафки і поставте шафка на необхідне місце . Упори забезпечують 
достатню відстань шафки від стіни для необхідної вентиляції. Відкрийте дверцята на шафці за 
допомогою прикладеного ключа. У разі необхідності зніміть дверцята, потягнувши палець дверної 
петлі (32). Пристрій підключіть через заздалегідь підготовлену розводку в підлозі відповідно до 
настановним планом або через отвори в задній частині шафи (гл.9.1). Підключіть шнур управління 
отсосом 24 В змін. / Пост. установки (гл.9.2). Зніміть сполучне кріплення (27) з передньої частини 
шафки. Напірний шланг протягніть через отвір в шафці і відповідним чином приєднаєте до 
електроприлади (гл.9.3). Компресор підняти за ручку і за допомогою вбудованих коліс (33) встановити 
в шафку так, щоб передня частина підстави знаходилася приблизно на відстані 20 мм від 
з'єднувального кріплення (27). Трубку (40) манометра (30) шафки встановіть в бистросоедінітельном 
елементі на компресорі, надіньте знову сполучна кріплення (27) і підключіть напірний шланг до 
компресора. Шнур електроприводу (39) компресора вставте в розетку (34) на шафці і закріпіть вільний 
кінець шнура в затиску (38). Повертаючи коригувальні гвинти (6), встановити правильне положення 
дверей по відношенню до рами шафки. При закритті дверей повинен штир на дверях (20) легко 
потрапити в отвір в рамі шафки. Закрийте дверцята шафки і належним чином замкніть замок (26). 
Підключіть вилку мережевого електричного приводу до електричної розетки. 
Забороняється залишати ключ у замку! Необхідно зберігати його далеко від осіб, які не пройшли 
інструктаж! 

 
 

Дентальний компресор з відсмоктуючим пристроєм DUO/M, DUO 2/M, DUO 2V/M(Рис.4, 
Рис.5) 
Вийнявши виріб з упаковки, встановіть його підставою на підлогу приміщення, розпакуйте з 
пакувального матеріалу і видаліть кріпильні елементи (X, Y) - деталь A. Компресор розташувати в 
шафці таким же чином, як в попередньому абзаці. Перед установкою компресора в шафці необхідно 
протягнути трубку для зливу конденсату через отвір в шафці (24) і під'єднати до пляшки (22). 
Магнітний тримач (31) з ємністю (22) для збору конденсату з сушарки можна встановити з боків шафки 
або спереду на його дверцятах. При установці держателя з чашею збоку шафки необхідно залишати 
не менше 11 см між шафою і меблями. Меншу відстань, ніж зазначене, може привести до проблем 
при маніпуляції з чашею. 

Резервуар (22) завжди повинен бути розташований нижньою секцією вниз. Будь-яке інше 
положення може привести до пошкодження осушувача! 
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 Глушник шуму в шафці DUO, DUO2 
(рис.6) 

Прикріпити глушник (1) до основи відсмоктує 
пристрою за допомогою 4 гвинтів M5 і шайб. 
З'єднати вихід (2) з відсмоктуючого пристрою 
з глушником за допомогою отриманих шлангів 
ø30 - 400 мм. Вихід (3) з глушника з'єднати з 
початковим шлангом на виході з відсмоктує 
пристрою. Шланги протягнути через затискачі 
(4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6 

 
 
 

 

 З'єднуючий елемент часткового вакууму 

(Рис.7, Рис.8) 
Відсмоктуючий агрегат оснащений шлангами для всмоктування і подачі. Шланги, під'єднані до входу / 
виходу відсмоктує агрегату, проведені при задній стінці шафки до його нижньої частини. Шланги 
відсмоктує агрегату можна під'єднати до трубопроводу в підлозі або вивести через заднє отвір шафки 
(9). Всмоктуючий шланг підключіть до трубопроводу електроприладу, а шланг подачі підключіть до 
трубопроводу, що знаходиться поза робочим приміщення обслуговуючого персоналу. У разі 
необхідності зниження рівня шуму повітря, що проходить через шланг, можна до виходу відсмоктує 
пристрою під'єднати глушник шуму (див. Гл.6 
"Додаткове оснащення"). Якщо необхідно вивести вихід повітря з відсмоктує пристрою у внутрішнє 
приміщення, необхідно під'єднати до відсмоктувати пристрою глушник шуму з бактеріологічним 
фільтром. 
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Рис.7 - Встановлення DUO, DUO 2V (розводка в підлогу) 
 

 

 

1 - КОНТУР ШАФКИ 
2 - КОНТУР ОСНОВНОЇ ДОШКИ 
3 - ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА – ДВЕРІ 
4 - ВВІД НАПІРНОГО ПОВІТРЯ G3/8" 
5 - ВВІД КЕРУЮЧОЇ 
НАПРУГИ 
ВІДСМОКТУВАЧА 2Ax0.75 
6 - ВІДСМОКТУВАННЯ + НАПІР 1.ВІДСМОКТУВАЧА 
7 - ВІДСМОКТУВАННЯ + НАПІР 2.ВІДСМОКТУВАЧА 

(DUO 2) 
8 - ВВІД НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ 

230V/50(60)Hz 
3Gx1.5 

 

- ВСІ РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ 
- ВІДСТАНЬ ВІД  СТІНИ НЕ МЕНШЕ 

100ММ 

1 - КОНТУР Шафки 
2 - КОНТУР основної дошки 
3 - Передня частина - ДВЕРІ 
4 - ВВЕДЕННЯ НАПІРНОГО 
ПОВІТРЯ 

G3/8" 

5 - ВВЕДЕННЯ керуючої 
напруги 

Відсмоктувача 2Ax0.75 6 - 
відсмоктувач відсмоктувача 
7 - НАПОР відсмоктувача 
8 - ВВІД напруги живлення 

230V/50(60)Hz, 3Gx1.5 
 

- ВСІ РОЗМІРИ В МІЛІМЕТРАХ 
- ВІДСТАНЬ ВІД СТІНИ НЕ МЕНШ 

100 ММ 

(Підключення через 
отвір в задній частині 
шафи.) 

Рис.8 - Встановлення DUO 2 (розводка в 
підлозі) 
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 З'єднуючий елемент управління пиловідводним пристроєм 
(Рис.9) 

Шнур (12) управління пиловідводним пристроєм (24В змін. / Пост.) Протягніть через отвір в задній 
частині шафи (1) (рис.9-C2) або через трубопровід в підлозі (11) (рис.9-C3), прикріпіть зажимами (2), 
розташованими на лівій панелі шафки в його нижній частині, і проведіть через порожнину (3) в 
передній частині шафки (рис.9-A). Перед тим, як шнур вставити в затиски, необхідно відсунути 
звукоізоляційний матеріал (4) в кутах шафки. Зняти кожух каналу електричної розводки (5) і кожух 
електропанелі (6). Шнур управління відсмоктує пристрою під'єднати до клеми друкованої плати 
відповідно до електричної схемою, вставити його в порожнину (3) в передній частині шафки, за 
звукоізоляційним матеріалом збоку шафки (4) і в канал електричної розводки (7) (рис.9-B). 

 Електричний кабель не повинен торкатися гарячих частин компресора. Це може 
привести до пошкодження ізоляції! 
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Випуск стисненого повітря 

(Рис.10) 
Напірний шланг на виході з компресора протягніть через заднє 
отвір шафки (8) (Ріс.9C) до електроприладу або підключіть до 
висновку на підлозі. Напірний шланг підключіть до виходу 
стисненого повітря (9) компресора за допомогою гайки (10) 
(конуса), укріпленої за допомогою шпонки. 

 Електричний приєднувальний елемент 

Засунути штепсель в розетку. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.10 

 Пристрій поставляється з штепселем з захисним контактом. Необхідно 
дотримуватися місцеві електротехнічні інструкції. Напруга мережі і частота повинні 
відповідати даним на щитку приладу. 

Електричний кабель не повинен торкатися гарячих частин компресора. Це може 
привести до пошкодження ізоляції! Електричний шнур для підключення до 
електромережі та повітряні шланги не повинні бути зігнуті. 

 Розетка повинна бути з точки зору безпеки добре доступна, щоб пристрій в разі небезпеки можна 
було безпечно від'єднати від мережі. 

 Відповідний контур струму повинен бути в розподільній мережі електроенергії захищений не більше 
16 A. 

  Компресор приєднаний до розподільної електромережі за допомогою вилки, включеної в розетку, 
розміщеної в шафці пристрої. 

Штир для еквіпотенційної, прямого з'єднання 6 мм (1) (рис. 11) 
під'єднати до розподільної мережі відповідно до дійсних 
електротехнічними нормами. Розетка еквіпотенційної, прямого 
з'єднання (2) відноситься до вибираним приладдя, і її немає в 
стандартній упаковці. 

Підключення компресора 

(Рис.4) 

Рис.11 

Мережевий шнур під'єднати до розетки шафки (34). Шнур розташувати під затискачем (38). 

 
Зміна відкривання дверей 

 Демонтувати двері, корегувальний гвинт (3) і утримувач (2) дверної петлі D(4). 

 Тримач (2) дверної петлі D (4) встановити на ліву сторону шафки. 

 Двері повернути на 180º. 

 Між дверний петлею H (1) і нижньої стороною дверей вставити прокладку (5). 

 Встановити двері. 

 Зняти замок (6) на дверях, повернути на 180º. 

 Зняти засувку (7), повернути на 180º. 

 Встановити замок. 
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1 / N / PE ~ 230 V 50..60 Hz 
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10. СХЕМA СОЕДИНЕНИЯ 
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M1    Мотор компресора ST1 Тепловий вимикач EV1 Вентилятор компресора 
EV2 Вентилятор осушувача Cb Конденсатор 
X1    Коробка виводів SP Вимикач тиску FA Захисний вимикач 
YV1 Соленоїдний клапан 
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M2,M3 Мотор відсмоктувача 
ST2 Тепловий вимикач 
EV3 Вентилятор відсмоктувача 
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11. ПЕРШИЙ ПУСК В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 
 Перевірити, чи були усунені всі фіксуючі елементи, що застосовуються під час транспортування. 

 Перевірити правильне приєднання носіїв повітря під тиском і часткового вакууму. 

 Перевірити правильне приєднання до електромережі. 

 Компресор включити на реле тиску (2), повертаючи вимикач (3) в положення „I“. (Рис.12). 

 Включити вимикач на передній частині шафки пристрою в положення "I" - зелена контрольна 
лампочка сигналізує робочий стан пристрою. 

Компресор з відсмоктуючим пристроєм – при першому запуску в дію ресивер компресора 
накачується на тиск вимикання і компресор автоматично вимкнеться. Надалі компресор працює вже в 
автоматичному режимі, в залежності від споживання напірного повітря компресор вмикається і 
вимикається за допомогою реле тиску. Відсисаючий агрегат регулюється з установки. Про роботу 
відсмоктує пристрою сигналізує біла контрольна лампочка на передній частині шафки. 
Компресор з осушувачем – під час роботи осушувач видаляє вологу з проходить крізь нього стисненого 
повітря. 
 Компресор з конденсаційним і фільтрувальним блоком – під час експлуатації KJF-1 фільтрує 
повітря, збирає вологість і автоматично випускає сконденсовану рідина через випускний клапан 
фільтра. 

 
Компресор не укомплектований запасним джерелом енергії. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 

       У разі небезпеки від'єднати компресор від мережі (витягнути мережевий штепсель). 

                Агрегат компресора має гарячі поверхні. 

       При дотику є небезпека отримання опіку. 

При тривалій роботі компресора підвищується температура в шафці понад 40 ° C, і 
тоді автоматично включається автоматичний охолоджуючий вентилятор шафки. 
Після зниження температури в просторі приблизно нижче 32 ° C вентилятор знову 
вимкнеться. 

Автоматичний запуск. Коли тиск в напірному резервуарі знизиться до тиску 
включення, компресор автоматично включиться. Компресор автоматично 
вимкнеться, коли тиск в ресивері досягне значення тиск вимикання. 

 

Компресор з осушувачем 
Правильна робота осушувача залежить від роботи компресора і не вимагає ніякого догляду. Напірний 
резервуар немає необхідності очищати, тому що напірне повітря в ресивер надходить вже осушеним. 
- Забороняється змінювати робочі тиску реле тиску, настройка якого була проведена виробником. 

Робота компресора при більш низькому тиску, ніж тиск включення, говорить про перевантаження 
компресора (велика витрата повітря електроприладом), витоку в пневматичної розводці, 
несправності агрегату або осушувача. 

- До приєднання осушувача до ресивера, який використовувався з компресором без осушувача, 
необхідно ретельно вичистити внутрішню поверхню ресивера і грунтовно видалити сконденсовану 
жідкость.Електріческую частина осушувача потім з'єднати з компресором згідно електросхемі по 
діючих інструкцій. 

 

 Необхідна ступінь висушування повітря досягається тільки при зазначених умовах 
експлуатації. 

 

Ступінь висушування повітря (і, відповідно, температура конденсації) знижується, 
якщо робочий тиск не досягає мінімального. 
Експлуатація при тиску на 0,5 бар нижче мінімального робочого тиску може знизити 
температуру конденсації на виході більш ніж на 10 °C. 

        Експлуатація в умовах перевищення максимальної робочої температури може 
привести до незворотного пошкодження осушувача і необхідності його заміни. 

 
12. ВВІМКНЕННЯ КОМПРЕСОРА 

(Рис.12) 
Увімкніть компресор за допомогою мережевого вимикача на передній стороні шафки пристрої, 
компресор почне працювати і нагнітати повітря в ресивер. При споживанні напірного повітря 
знизиться тиск в ресивері до тиску включення, пустить у хід компресор, і ресивер заповниться 
напірним повітрям. Після досягнення тиску вимикання компресор автоматично вимкнеться. Після 
випуску - зниження тиску в ресивері і досягнення тиску включення, компресор знову прийде в дію. 
Перевірте величину вмикає і вимикає тиску на манометрі (рис.1 - поз.30). Значення можуть 
перебувати вРіс.12 
діапазоні 10%. Тиск повітря в ресивері не повинно перевищити 
максимальний допустимий робочий тиск. 
Відсмоктує пристрій включається за допомогою сигналу від установки. Про роботу відсмоктує 
пристрою сигналізує біла контрольна лампочка. 

На компресорі неприпустимо свавільно змінювати граничні значення тиску на реле 
тиску. Реле тиску (2) було налагоджено у виробника, наступну настройку тиску подачі 
може бути здійснити тільки кваліфікований фахівець, що пройшов навчання на 
заводі-виробнику. 
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13. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ДОГЛЯДУ 

ЗАУВАЖЕННЯ! 
Обслуговуючий персонал зобов'язаний переконатися, що всі перевірки обладнання проводяться 
регулярно як мінімум один раз кожні 24 місяці (EN 62353) або з періодом, передбаченим у відповідних 
національних нормативних документах. Повинен бути підготовлений звіт про результати перевірок 
(наприклад, відповідно до EN 62353, Додаток G), в тому числі із зазначенням використовувалися методів 
вимірювання. 

 
Часовий інтервал Догляд, який повинен бути виконаний Глава Виконує 
1 раз в день злити конденсат 

-При великій вологості повітря 
 
-компресор з осушувачем повітря 
-компресор з конденсаційним елементом - з 
фільтра 
- з напірного резервуара 
-компресор без осушувача повітря 

 
 

 
14.1 

 

обслуговуючий персонал 

 

1 раз в тиждень первіряти роботу 

 

1 раз в тиждень 

1 раз в 3 місяці 
Заміна попереднього фільтра в 
глушнику шуму 

14.6 
обслуговуючий персонал 

 

1 раз в рік 
Перевірити запобіжний клапан 

14.2 
Кваліфікований спеціаліст 

Заміна фільтруючого елемента фільтра і 
мікрофільтра 

14.4 
14.5 

обслуживающий персонал 

заміна фільтра 
14.6 

Кваліфікований спеціаліст 

в конденсаційному елементі 14.7 обслуговуючий персонал 

Перевірка щільності з'єднань і 
контрольний огляд обладнання 

Сервісна 
документація 

Кваліфікований спеціаліст 

Oчистка радіаторa і вентиляторa 
14.8 

Кваліфікований спеціаліст 

1 раз в 2 роки Виконайте «Повторну перевірку» відповідно до 
EN 62353 

13 
Кваліфікований спеціаліст 

 

1 раз в 4 роки або після 8000 годин 
1 раз в 2 роки або після 5000 годин 

Заміна вхідного фільтра та попереднього 
фільтраDUO – (Компрессор DK50 PLUS) 
DUO 2V, DUO2 – (Компрессор DK50 2V) 

 
14.3 

Кваліфікований спеціаліст 

 

14. Догл
яд 

 

 

 

 

Ремонтні роботи, які виходять за рамки звичайного догляду, може здійснювати 
тільки кваліфікований фахівець сервісного центру або організація виробника для 
замовників. Користуйтеся лише запасні деталі та приладдя, запропоновані 
виробником. 

Перед кожною роботою по догляду або ремонту компресор необхідно вимкнути і 
від'єднати від мережі (витягнути мережевий штепсель). 

ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ КОМПРЕСОРА, НЕОБХІДНО ПЕРІОДИЧНО 
(ГОЛ. 13) ЗДІЙСНЮВАТИ НАСТУПНІ РОБОТИ: 

 
Необхідно відкрити шафку пристрою перед проведенням наступних перевірок 
(рис. 4 ). 

 Злив конденсату 

Компресори (Рис.13) 
При регулярній експлуатації рекомендується злити конденсат з 
напірного резервуара. Компресор від'єднати від мережі і тиск повітря 
в обладнанні знизити до величини не більше 1 бар, наприклад, 
випускаючи повітря через приєднане обладнання. 
Поставити чашу під випускний клапан (1) і, відкриваючи клапан, 
злити конденсат з резервуара. Почекати, поки конденсат повністю не 
зіллється з напірного резервуара. Випускний клапан (1)знову 
закрити. 

Рис.13 

Компресори з конденсаційним і фильтрувальним елементом (Рис.17) 
При регулярній експлуатації конденсат автоматично зливається через випускний клапан фільтра  
конденсаційного елемента. Контроль роботи автоматичного зливу шлаків провести наступним 

1 
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Рис.15 

 

чином: Відкрити клапан (4) зливний ємності (2), відгвинчуючи вліво, з ємності випустити невелику 
кількість конденсату, клапан (4) знову закрити, загвинчуючи вправо, при цьому встановиться 
автоматичний режим зливу шлаків. 
Компресори з осушувачем повітря 

При регулярній експлуатації конденсат автоматично випускається через осушувач повітря і 
збирається в пляшці, розташованої збоку шафки. Вийміть пляшку з тримача, звільніть пробку і 
вилийте конденсат. 

У разі необхідності можна до стоку конденсату під'єднати набір для автоматичного зливу конденсату 
(див. Розділ - Обсяг поставки - Додаткове оснащення ). 

 
 

Перевірка запобіжного клапана 

(Рис.12) 
При першому запуску компресора в експлуатацію необхідно перевірити правильну роботу запобіжного 
клапана. Гвинт (4) запобіжного клапана (1) повернути на кілька оборотів вліво, поки запобіжний клапан 
не випустить повітря. Запобіжний клапан залишити тільки на короткий час вільно випустити повітря. 
Гвинт (4) повертати вправо до упору, клапан повинен бути знову закритий. 

Запобіжний клапан не можна застосовувати для зниження тиску напірного 
резервуара. Це може загрожувати роботі запобіжного клапана. Виробником 
налагоджений на припустиме максимальне тиск, він випробуваний і промаркований. 
Не можна його переналагоджувати. 

 Увага! Напірне повітря може бути небезпечним. При видуванні повітря необхідно 
захищати очі. Може статися їх пошкодження 

 
 

  Заміна вхідного фільтра та попереднього фільтра 

(Рис.14) 1 2 

У кришці кривошипно камери 
компресора знаходяться вхідний 
фільтр (1) і попередній фільтр 
(3). 

 

Заміна вхідного фільтра: 

 Вручну вийняти гумову заглушку (2). 

 Вийняти бувший у вжитку і 
забруднений фільтр. 
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 Встановити новий фільтр і гумову заглушку. 

Заміна попереднього фільтра: 

 Вручну вийняти попередній фільтр (3). 

 Замінити новим і встановити назад 

 

 
Рис.14 

 
 

  Заміна фільтруючого елемента фільтра 

(Рис.15) 
Від'єднайте запобіжник (1) на фільтрі і зніміть його.  
Злегка поверніть контейнер (2) і витягніть його. 
Відкрутіть тримач фільтра (3). 

Замініть фільтруючий шар (4) і зафіксуйте утримувач                                                                           4 
фільтра. 
Встановіть і надійно закріпіть контейнер фільтра,                                                                                 3 
повертаючи егоди фіксації запобіжника. 

 

Фільтр Номер замовлення 
Фільтруюча 
вкладка 

Номер замовлення 

AF30 F02C 6 A PU 025200276- 000 AF 30P-060S 5 мкм 025200061-000 
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Рис.16 

 
 

  Заміна фільтруючого елемента мікрофільтра 

(Рис.16) 
Від'єднайте запобіжник (1) на мікрофільтри і зніміть його. 
Злегка поверніть контейнер (2) і витягніть його. Відкрутіть фільтр (3). 
Замініть і прикрутіть фільтруючий шар. 

Встановіть і надійно закріпіть контейнер фільтра, 3 

повертаючи його до фіксації запобіжника. 
 
 
 

 

Мікрофільтр Номер замовлення 
Фільтруюча 
вкладка 

Номер замовлення 

AFM30-F02C-6-A-PU 025200277-000 AFM 30P-060AS 0,3мкм 025200076-000 

 

  Заміна фільтра в конденсаційному і фільтрувальних елементі 

Перед втручанням в обладнання необхідно 

 знизити тиск повітря в ресивері до нуля і від'єднати обладнання 

від електромережі. 
(Рис.17) 
При регулярній експлуатації конденсатного блоку необхідно замінити фільтр 
в фільтрі з автоматичним знешламлювання. 

 Відпустіть запобіжник (1) на чаші фільтра, потягнувши вниз, поверніть 
кришку фільтра (2) вліво і вийміть. 

 Викрутіть тримач фільтра (3), повернувши вліво. 

 Замініть фільтр і прикріпіть новий фільтр, повертаючи держатель вправо, 
знову до корпусу фільтра 

 Встановіть кришку фільтра і зафіксувати, повертаючи праворуч, поки 
не зафіксується запобіжником. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.17 

 

Заміна фільтра і попереднього фільтра в глушнику шуму 

 

 Перед проведенням заміни необхідно від'єднати обладнання від електромережі! 

(Рис.18) 
При демонтажі необхідно послабити скобу (9) і зняти кожух фільтра. Вийняти фільтр (10) і попередній 
фільтр (11), замінити новими (попередній фільтр на виході орієнтувати в напрямку фільтра за 
допомогою подклеенной тканини). Встановити кожух фільтра і закріпити скобою. 

  

 
 Чистка радіатора і вентилятора 

Щоб система працювала незмінно ефективно, необхідно підтримувати чистоту всього обладнання, 
особливо радіатора і вентилятора. Щорічно очищайте від пилу пластини радіатора і вентилятор, 
використовуючи пилосос або стиснене повітря. 

10 

11 

Рис.18 

9 
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15. ЗУПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

У тому випадку, якщо компресор набудуть застосовується тривалий час, рекомендується злити 
конденсат з напірного резервуара і компресор потім запустити в експлуатацію приблизно на 10 хвилин 
з відкритим клапаном для зливу конденсату (1) (Рис.13). Потім вимкнути компресор вимикачем (3) на 
реле тиску (2) (Рис.12), закрити клапан для зливу конденсату і від'єднати обладнання від 
електромережі. 

16. ЛІКВІДАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

Від'єднати обладнання від електросеті.Випустіть тиск повітря в напірному резервуарі, відкриваючи 
клапан для випуску конденсату (1) (Рис.13). 

 Дотримуватися правил особистої гігієни по роботі з забрудненим матеріалом. 

 Відкласти окремо, промаркувати, упакувати і забезпечити дезінфекцію забруднених частин згідно з 
національними нормами. 

Устаткування ліквідувати згідно з місцевими діючих інструкцій. Сортування та ліквідацію відходів замовити в 
спеціалізованій організації. 
Частини вироби після закінчення терміну служби не впливають негативно на навколишнє середовище. 

Внутрішні деталі відсмоктує апарату можуть бути у зв'язку з несправним 
користуванням контамінованих біологічним матеріалом. Перед сортуванням і 
ліквідацією передати спеціальної фірмі на деконтамінацію. 

17. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ 

Гарантійний та післягарантійний ремонт забезпечує виробник або організації, або сервісні техніки, 
про які інформує постачальник. 
Попередження! 
Виробник залишає за собою право здійснювати на пристрої зміни, які, однак, не вплинуть на істотні 
властивості пристрою. 

18. ПОШУК ПОШКОДЖЕНЬ ТА ЇХ УСУНЕННЯ 

 Перед втручанням в обладнання необхідно знизити тиск повітря в ресивері до нуля і 
від'єднати обладнання від електромережі. 

Роботу, пов'язану з усуненням несправностей, може здійснювати тільки кваліфікований фахівець 
сервісної організації. 
У разі якщо є підозра зараження частин приладу призначених для ремонту просимо надходити 
відповідно наступної інструкції: 

 Дотримуватися правил особистої гігієни по роботі з забрудненим матеріалом. 
Відкласти окремо, промаркувати, упакувати і забезпечити дезінфекцію забруднених 
частин згідно з національними нормами. 

 

Для постійної високої дієвості сушки необхідно утримувати все обладнання, і особливо вентилятор 
охолоджувача, в чистоті - іноді відсмоктати з поверхні охолоджуючих ребер обложену пилом 
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Провести ремонт пошкоджених частин. 
НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Компресор не розбирається В реле тиску немає напруги 
 
 

Пошкоджено обмотка двигуна, пошкоджено 
тепловий захист 

бракований конденсатор 
Заїдання поршня чи іншої ротаційної частини 
не включає реле тиску 

Контроль напруги в розетці 
Контроль запобіжника - несправний замінити 
Ослаблена клема - підтягнути 
Контроль ел. шнура - несправний замінити 
Двигун замінити або перемотати обмотку 
Замінити конденсатор 
Пошкоджені частини замінити 
Перевірити роботу реле тиску 

Компресор включається 
часто 

Витік повітря з пневматичної 
розподільної мережі 
Негерметичність зворотного клапана 
 
У напірному резервуарі велика кількість 
сконденсованої рідини 

Контроль пневм. розподіл. мережі - 
ослаблене з'єднання ущільнити Зворотний 
клапан вичистити або замінити 
ущільнення, замінити зворотний клапан 
Випустити сконденсовану рідина 

Хід компресора 
продовжується 

Витік повітря з пневматичної 
розподільної мережі Зношені 
поршневий кольц забруднення 
фільтрів Забруднене фільтр в 
сушарці 
 

Неправильна функція соленоїдного клапана 

Контроль пневм. розподіл. мережі - 
ослаблене з'єднання ущільнити Замінити 
зношений поршневі кільця Замініть 
забруднення фільтрів новими Замініть 
вихідний фільтр в камері або замініть 
наповнювач, якщо він розпадається або 
дуже запорошений 
Виправити або замінити клапан 

Компресор шумить (стукає, 
металеві звуки) 

Пошкоджено підшипник поршня, 
шатуна, підшипник двигуна 
Ослаблена (лопнула) подовжувач 
посилення 
(Пружина) 

Пошкоджений підшипник замінити 
 
Пошкоджену пружину замінити 

Відсмоктує пристрій не 
працює, працює 
нерегулярно 

У розподільній колодці немає струму Перевірка напруги в розетці 
Перевірка запобіжника - замінити 
Ослаблена клема - підтягнути 
Контроль електричного шнура - 
несправний замінити 
Перевірити наявність керуючого 
напруги 

Перегрів відсмоктує пристрою 
(Вимкнена тепловий захист) 

Перевірка роботи вентилятора шафки - 
замініть пошкоджений вентилятор. Перевірка 
прохідності всмоктуючого і 

вихлопного трактів - (розігніть зігнутий 
шланг і видаліть чужорідні предмети). 

Відсмоктує пристрій 
відсмоктує слабо або 
неотсасивает, двигун 
не працює 

Витік у всмоктуючому тракті, чужорідний предмет 
у всмоктуючому трубопроводі, засмічений 
вихлопної тракт 

Перевірити з'єднання у всмоктуючому 
тракті, з'єднання з витоком ущільнити, 
усунути чужорідний предмет 

Осушувач несушей (в 
повітрі з'являється 
конденсат) Осушувач 
несушей (в повітрі 
з'являється 
конденсат) 

не працює вентилятор охолоджувача вентилятор замінити 
перевірити подачу електроенергії 

пошкоджений осушувач заміна осушувача 

Забруднена система автоматичного зливу 
конденсату фільтрів 

очищення / заміна 

Забруднене фільтр і мікрофільтр Заміна старих елементів новими 

 

У разі виходу осушувача з ладу необхідно очистити внутрішні поверхні повітряного резервуара і видалити 
весь конденсат. 

 
Завжди перевіряйте, чи конденсації повітря на виході з повітряного резервуара (див. 
Розділ 5 «Технічні характеристики»), щоб уникнути пошкодження підключеного 
обладнання. 
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