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Záruka a obmedzenia zodpovednosti výrobcu

Používajte len schválené súčiastky.
Akákoľvek škoda alebo porucha spôsobená použitím neschválených súčiastok nie je zahrnutá v záruke ani
zodpovednosti výrobcu za škodu.
Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek škody vzniknuté úpravou, pridaním alebo prerobením,
ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.
Zanedbanie údržby alebo vykonanie zmien v nastavení stroja môžu viest’ k veľkým nebezpečenstvám vrátane
rizika požiaru.
Keďže našou snahou bolo, aby všetky informácie v tejto príručke boli správne, Atlas Copco nepreberá žiadnu
zodpovednost’ za možné chyby.

Autorské práva 2016, Atlas Copco Airpower n.v., Antverpy, Belgicko.

Akékoľvek neoprávnené použitie alebo kopírovanie obsahu, alebo jeho časti je zakázané.
Toto sa vzt’ahuje najmä na obchodné značky, modelové označenia, čísla súčiastok a nákresy.
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Úvod

Postupujte podľa inštrukcií v brožúrke a my vám
zaručujeme roky bezporuchovej prevádzky. Je to
pevný, bezpečný a spoľahlivý stroj, vyrobený podľa
najnovšej technológie.

Vždy majte príručku k dispozícii v blízkosti prístroja.

Pri každej korešpondencii uveďte vždy typ a sériové
číslo kompresora, ktoré sa nachádzajú v tabuľke s
údajmi.

Spoločnost’ si vyhradzuje právo vykonat’ zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
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Bezpečnostné opatrenia

Úvod

Politikou spoločnosti Atlas Copco je poskytovat’
užívateľom jej zariadenia bezpečné, spoľahlivé a
hospodárne výrobky. Medzi faktory brané v úvahu
patria:
- zamýšľané a predpokladané budúce používanie

výrobkov a prostredie, v ktorom sa očakáva, že sa
budú používat’,

- platné predpisy, zákony a smernice,
- očakávaná užitočná životnost’ výrobku,

predpokladajúca riadnu obsluhu a údržbu,
- poskytnutie príručky s aktuálnymi informáciami.

Pred manipuláciou s výrobkom si nájdite čas a
prečítajte si príslušnú príručku. Okrem poskytnutia
detailných prevádzkových inštrukcií, tiež poskytuje
špecifické informácie o bezpečnosti, preventívnej
údržbe, atď.

Vždy majte príručku v mieste prístroja, ľahko
dostupnú obsluhe.

Taktiež si pozrite bezpečnostné opatrenia pre motor a
ďalšie možné zariadenia, ktoré sa posielajú
samostatne ale spolu s prístrojom, alebo ktoré sú
uvedené medzi zariadením alebo súčiastkami
prístroja.

Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, a niektoré
vyhlásenia sa preto vždy nevzt’ahujú na príslušný
prístroj.

Len ľudia, ktorí majú správne zručnosti, môžu
prevádzkovat’, nastavovat’, vykonávat’ údržbu alebo
opravovat’ zariadenie spoločnosti Atlas Copco.

Je v zodpovednosti manažmentu, aby vymenoval
operátorov s príslušným zaškolením a zručnost’ami
pre každý druh práce.

Úroveň zručnosti 1: Operátor
Operátor je zaškolený vo všetkých oblastiach
prevádzky prístroja pomocou tlačidiel a je zaškolený
do bezpečnostných hľadísk.

Úroveň zručnosti 2: Strojný technik
Strojný technik je zaškolený do prevádzky prístroja
podobne ako operátor. Okrem toho, strojný technik je
taktiež zaškolený do vykonávania údržby a opráv,
ako je opísané v príručke a je mu umožnené menit’
nastavenia ovládacieho a bezpečnostného systému.
Strojný technik nepracuje so súčiastkami, ktoré sú
pod živým napätím.

Úroveň zručnosti 3: Elektrotemechanik
Elektromechanik je zaškolený a má tú istú
kvalifikáciu ako operátor ako aj strojný technik.
Okrem toho, elektromechanik môže vykonávat’
elektrické opravy v rámci rozličných skríň prístroja.
Toto zahrňuje prácu so súčiastkami pod živým
napätím.

Úroveň zručnosti 4: Špecialista od výrobcu
Toto je zručný špecialista vyslaný výrobcom, alebo
jeho zástupcom, ktorý vykonáva komplexné opravy
alebo úpravy na zariadení.
Vo všeobecnosti sa odporúča, aby prístroj
neprevádzkovali viac ako dvaja ľudia, pretože pri
viacerých operátoroch môže dôjst’ ku vzniku
nebezpečných prevádzkových podmienok.

Vykonajte nevyhnutné kroky na to, aby neoprávnené
osoby boli vždy mimo prístroja a eliminujte možné
zdroje nebezpečenstva na prístroji.
Pri manipulácii, prevádzke, generálnej oprave a/alebo
vykonávaní údržby alebo opravy zariadenia
spoločnosti Atlas Copco sa od mechanika očakáva
použitie bezpečných technických postupov a
dodržiavanie všetkých príslušných miestnych
bezpečnostných požiadaviek a vyhlášok. Nasledujúci
zoznam je pripomienka zvláštnych bezpečnostných
smerníc a preventívnych opatrení, vzt’ahujúcich sa
najmä na zariadenia spoločnosti Atlas Copco.
Tieto bezpečnostné opatrenia sa vzt’ahujú na stroje
spracúvajúce alebo spotrebúvajúce vzduch.
Spracovávanie akýchkoľvek ostatných plynov si
vyžaduje ďalšie bezpečnostné opatrenia typické pre
použitie a nie sú tu obsiahnuté.
Opomínanie bezpečnostných opatrení môže ohrozit’
ľudí ako aj prostredie a stroje:
- ohrozit’ ľudí vplyvom elektrických,

mechanických alebo chemických účinkov,
- ohrozit’ prostredie vplyvom presakovania oleja,

rozpúšt’adiel alebo iných látok,
- ohrozit’ stroje vplyvom funkčných porúch.
Spoločnost’ Atlas Copco sa vzdáva zodpovednosti za
akékoľvek škody alebo zranenia vyplývajúce z
opomínania týchto predbežných opatrení, alebo
nedodržiavania všeobecnej výstrahy a pozornosti
vyžadovanej pri manipulácii, prevádzke, údržbe
alebo oprave, a to aj v prípade, ak to nie je výslovne
uvedené v tejto príručke.

Je potrebné pozorne si ich prečítat’ a postupovat’ podľa nich pred t’ahaním, prevádzkou,
vykonávaním údržby alebo opravovaním prístroja.
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Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek škody vzniknuté z použitia neoriginálnych
súčiastok a úpravou, pridaním alebo prerobením,
ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho
písomného súhlasu výrobcu.

Ak sa akékoľvek vyhlásenie uvedené v tejto príručke
nezhoduje s miestnou legislatívou, platí silnejšie z
týchto dvoch.

Vyhlásenia v týchto bezpečnostných opatreniach sa
nevysvetľujú ako názory, odporúčania alebo
presvedčovanie, ktoré sa používajú pri porušení
platených zákonov alebo smerníc.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

1 Vlastník je zodpovedný za udržiavanie prístroja v
bezpečnom prevádzkovom stave. Súčiastky a
príslušenstvo prístroja sa musia nahradit’, ak
chýbajú, alebo nie sú vhodné pre prevádzku.

2 Kontrolór alebo zodpovedná osoba musí vždy
zabezpečit’, aby všetky inštrukcie ohľadne
prevádzky a údržby stroja a zariadenia boli
striktne dodržiavané a aby stroje so všetkým
príslušenstvom a bezpečnostnými zariadeniami,
ako aj spotrebné zariadenia boli dobre spravované
a neboli neobvykle opotrebované alebo
poškodené a nebolo s nimi svojvoľne
zaobchádzané.

3 Kedykoľvek sa objaví, alebo vznikne podozrenie,
že interná súčiastka stroja sa prehrieva, stroj musí
byt’ zastavený, ale nesmú sa otvárat’ žiadne
revízne kryty, až kým neprejde čas dostatočný na
ochladenie; to preto, aby sa predišlo riziku
spontánneho vznietenia olejových výparov pri
vpúšt’aní vzduchu.

4 Bežné klasifikačné triedy (tlak, teplota, rýchlost’,
atď.) musia byt’ trvanlivo označené.

5 Prevádzkujte prístroj len pre zamýšľaný účel a v
rámci jeho predpísaných limitov (tlak, teplota,
rýchlost’, atď.).

6 Prístroj a zariadenie musia byt’ udržiavané čisté,
t.j. čo najmenej znečistené od oleja, prachu alebo
iných nánosov.

7 Aby sa zabránilo zvýšeniu pracovnej teploty,
pravidelne kontrolujte a čistite povrchy prestupu
tepla (rebrá chladiča, medzistupňový chladič,
vodné plášte, atď.).

8 Všetky regulačné a bezpečnostné zariadenia
musia byt’ udržiavané s náležitou starostlivost’ou,
aby sa zabezpečilo ich riadne fungovanie. Nesmú
sa zastavit’.

9 Je potrebné venovat’ pozornost’ zabráneniu
poškodenia bezpečnostných ventilov a iných
zariadení na uvoľňovanie tlaku, najmä aby sa
zabránilo upchatiu farbou, naftovým koksom
alebo nahromadením špiny, čo by mohlo narušit’
fungovanie zariadenia.

10 Merače tlaku a teploty musia byt’ pravidelne
kontrolované s ohľadom na ich presnost’. Ak
dosahujú hodnoty mimo prípustné odchýlky,
musia byt’ nahradené.

11 Bezpečnostné zariadenia musia byt’ testované ako
je uvedené v pláne údržby v príručke, aby sa
určilo, či sú v dobrom prevádzkovom stave.

12 Riaďte sa označeniami a informačnými značkami
na prístroji.

13 V prípade, ak sú bezpečnostné značky poškodené
alebo zničené, musia byt’ nahradené, aby sa
zaistila bezpečnost’ operátora.

14 Udržujte pracovnú oblast’ v poriadku.
Nedostatočný poriadok zvýši riziko nehôd.

15 Pri práci s prístrojom noste ochranné oblečenie. V
závislosti od druhu činností sú to: ochranné
okuliare, ochrana uší, ochranná helma (vrátane
štítu), ochranné rukavice, ochranný odev,
ochranná obuv. Nenoste dlhé a rozpustené vlasy
(dlhé vlasy ochráňte siet’kou na vlasy), ani voľné
oblečenie alebo bižutériu.

16 Vykonajte protipožiarne opatrenia. S palivom,
olejom a nemrznúcou kvapalinou manipulujte
opatrne, pretože sú to horľavé látky. Pri
manipulácii s takýmito látkami nefajčite ani
nepristupujte s otvoreným ohňom. V blízkosti
majte hasiaci prístroj.
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Bezpečnost’ počas prepravy a inštalácie

Prepravu jednotky smú vykonávat’ len oprávnení
resp. skúsení pracovníci.

Pri t’ahaní, zdvíhaní alebo preprave kompresora
akýmkoľvek spôsobom, musí byt’ vypínač batérie
vždy vypnutý.

Ak chcete zdvihnút’ prístroj, všetky voľné a otočné
súčiastky, napr. dvere a t’ažné zariadenie, musia byt’
najskôr upevnené.

Nepripájajte káble, ret’aze ani laná priamo na závesné
oko; použite žeriavový hák alebo zdvižné okovy,
ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné smernice. U
zdvižných káblov, ret’azí alebo lán nedovoľte
vytvoreniu ostrých ohybov.

Zdvíhanie helikoptérou nie je dovolené.

Je prísne zakázané zdržiavat’ sa, alebo stát’ v rizikovej
zóne pod zdvíhaným nákladom. Nikdy nedvíhajte
prístroj ponad ľudí ani obytné oblasti. Urýchľovanie
a spomaľovanie zdvíhania musí byt’ v rámci
bezpečnostných limitov.
1 Pred t’ahaním prístroja:

- sa presvedčite, že tlaková nádoba(y) je
odtlakovaná,

- skontrolujte t’ažné zariadenie, brzdový systém
a t’ažné oko, Taktiež skontrolujte pripojenie
t’ažného vozidla,

- skontrolujte t’ahacie a brzdové schopnosti
t’ažného vozidla,

- skontrolujte, či t’ažné zariadenie, vodiace
koleso alebo podstavcová noha je bezpečne
zaistená vo zdvihnutej polohe,

- nepribližujte sa rukami/prstami do blízkosti
spojovacieho zariadenia ani žiadnych ďalších
potenciálnych prítlačných bodov ohybu.
Nepribližujte sa nohami do blízkosti t’ažného
zariadenia, aby sa zabránilo zraneniu v prípade
sklzu, 

- presvedčte sa, že t’ažné oko sa dokáže na háku
voľne otáčat’,

- skontrolujte, či kolesá sú bezpečné a či
pneumatiky sú v dobrom stave a správne
nafúkané,

- pripojte kábel signalizácie, skontrolujte všetky
svetlá a uistite sa, že kábel signalizácie sa
nebude t’ahat’ po zemi pri t’ahaní zariadenia,

- pripojte bezpečnostný kábel proti odtrhnutiu
alebo bezpečnostnú ret’az na t’ažné vozidlo,

- odstráňte kliny kolies, ak je to potrebné a
uvoľnite parkovaciu brzdu,

- skontrolujte, či pružiny na klinoch na
podloženie kolies nechýbajú alebo nie sú
poškodené.

2 Ak chcete prístroj t’ahat’, použite t’ažné vozidlo s
dostatočným výkonom. Pozri dokumentáciu
t’ažného vozidla.

3 Ak je prístroj podopieraný t’ažným vozidlom,
odpojte brzdiaci mechanizmus proti predbehnutiu
(ak to nie je automatický mechanizmus).

4 Nikdy neprekračujte maximálnu t’ahaciu rýchlost’
prístroja (dbajte na miestne smernice).

5 Pred odpojením prístroja od t’ažného vozidla
umiestnite prístroj na rovnú zem a použite
parkovaciu brzdu. Odpojte bezpečnostný kábel
proti odtrhnutiu alebo bezpečnostnú ret’az. Ak
prístroj nemá parkovaciu brzdu ani vodiace
koleso, znehybnite prístroj položením klinov pred
a/alebo za kolesá. Ak je možné t’ažné zariadenie
umiestnit’ vertikálne, musí byt’ použité
uchytávacie zariadenie a udržiavané v poriadku.
Jednotka sa musí vždy používat’/zaparkovat’/
uschovat’ na miestach, ktoré nie sú verejne
prístupné a sú uzamknuté, aby tam nebol prístup
neoprávnených osôb.

6 Ak zdvíhate t’ažké súčiastky, musíte použit’
zdvihák s dostatočnou nosnost’ou, otestovaný a
schválený podľa miestnych bezpečnostných
smerníc.

7 Zdvižné háky, oká, okovy, atď. nesmú byt’ nikdy
nahnuté a môžu sa namáhat’ len v smere
zamýšľanej zát’ažovej osi. Výkon zdvižného
zariadenia sa zmenšuje, ak sa zdvižná sila vytvára
pod uhlom voči svojej zát’ažovej osi.

8 Pre maximálnu bezpečnost’ a účinnost’ zdvižného
prístroja, všetky zdvižné články musia byt’ v čo
najkolmejšej polohe. Ak je to potrebné, medzi
zdvihák a náklad sa musí umiestnit’ zdvižný
nosník.

9 Nikdy nenechávajte náklad zavesený na nosníku.

10 Zdvihák musí byt’ nainštalovaný takým
spôsobom, aby bol objekt zdvíhaný kolmo. Ak to
nie je možné, je potrebné prijat’ nevyhnutné
bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo
kolísaniu nákladu, napr. použitím dvoch
zdvihákov, pričom musia byt’ približne pod tým
istým uhlom, neprekračujúcim 30° od vertikály.

11 Umiestnite prístroj ďalej od stien. Vykonajte
všetky bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie,
aby horúci vzduch odsávaný z motora a
chladiacich systémov hnacích strojov nemohol
cirkulovat’ spät’. Ak je takýto horúci vzduch
nasávaný motorom alebo chladiacim
ventilátorom hnacieho stroja, môže spôsobit’
prehriatie prístroja; ak sa použije na spaľovanie,
výkon motora sa zníži.

12 Pred vlečením kompresor vypnite.
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Bezpečnost’ počas používania a prevádzky

1 Ak prístroj prevádzkujete v prostredí s
nebezpečenstvom požiaru, všetky výfuky motora
musia byt’ opatrené lapačom iskier, ktorý
zachytáva zápalné iskry.

2 Výfukový plyn obsahuje kysličník uhoľnatý,
ktorý je smrtiaci plyn. Ak používate prístroj v
stiesnenom priestore, vyveďte výfukové plyny
motora do vonkajšej atmosféry pomocou potrubia
s dostatočným priemerom a to tak, aby sa v
motore nevytváral dodatočný protitlak. Ak je to
potrebné, nainštalujte odsávacie zariadenie.
Dodržiavajte všetky platné miestne smernice.
Uistite sa, že prístroj má pre prevádzku
dostatočný prívod vzduchu. Ak je to potrebné,
nainštalujte dodatočné potrubie na prívod
vzduchu.

3 Pri prevádzke v znečistenom ovzduší umiestnite
prístroj tak, aby sa prach nedostával pomocou
vetra smerom proti prístroju. Prevádzka v čistom
prostredí významne predlžuje intervaly pre
čistenie filtrov na prívod vzduchu a cievky
chladičov.

4 Pre pripojením alebo odpojením hadice uzavrite
ventil na vývod vzduchu z kompresora. Pred
odpojením sa presvedčite, či je hadica úplne
odtlakovaná. Pred vypúšt’aním stlačeného
vzduchu cez hadicu alebo vzduchové potrubie sa
uistite, že otvorený koniec je bezpečne uchytený,
aby nemohol vyšľahnút’ a spôsobit’ zranenie.

5 Koniec vzduchového potrubia pripojený na
výstupný ventil musí byt’ zabezpečený
bezpečnostným káblom, pripojeným vedľa
ventilu.

6 Žiadna externá sila nemôže pôsobit’ na ventily pre
vývod vzduchu, napr. t’ahanie za hadice alebo
inštalácia dodatočného príslušenstva priamo na

ventil, napr. odlučovač vody, maznica, atď.
Nestúpajte na ventily pre vývod vzduchu.

7 Nikdy nehýbte prístrojom, ak externé potrubie
alebo hadice sú pripojené na výstupné ventily,
aby ste sa vyhli poškodeniu ventilov, zberného
potrubia a hadíc.

8 Nepoužívajte za účelom vdychovania stlačený
vzduch zo žiadneho typu kompresora bez
vykonania dodatočných meraní, pretože to môže
viest’ k zraneniu alebo smrti. Pre dosiahnutie
kvality dýchaného vzduchu musí byt’ stlačený
vzduch adekvátne prečistený podľa miestnej
legislatívy a noriem. Dýchaný vzduch musí byt’
vždy dodávaný pri stabilnom, vhodnom tlaku.

9 Distribučné potrubie a vzduchové hadice musia
mat’ správny priemer a musia byt’ vhodné pre
pracovný tlak. Nikdy nepoužívajte zodraté,
poškodené alebo pokazené hadice. Hadice a kĺby
pred vypršaním životnosti vymeňte. Používajte
len správny typ a veľkost’ koncových armatúr a
svoriek hadíc.

10 Ak používate kompresor na opieskovanie, alebo
ak ho chcete pripojit’ na spoločný systém so
stlačeným vzduchom, nasaďte vhodný
jednosmerný ventil (spätná klapka) medzi vývod
kompresora a pieskovač, alebo systém so
stlačeným vzduchom. Všimnite si pozíciu/smer
pre montáž sprava.

11 Pred odstránením zátky plniaceho otvoru pre olej
sa otvorením výstupného ventilu uistite, že tlak je
uvoľnený.

12 Nikdy neodstraňujte krytku plniaceho otvoru
chladiaceho vodného systému horúceho motora.
Počkajte, kým sa motor dostatočne ochladí.

13 Nikdy nedopĺňajte palivo, ak prístroj beží, ak nie
je inak uvedené v inštrukčnej knihe spoločnosti
Atlas Copco. Držte palivo v dostatočnej

vzdialenosti od horúcich súčiastok, ako je
potrubie pre výstup vzduchu alebo výfuk motora.
Počas dopĺňania paliva nefajčite. Pri dopĺňaní
paliva z automatického čerpadla je potrebné
pripojit’ na prístroj uzemňovací kábel, aby sa
vybila statická elektrina. Nikdy nerozlievajte ani
nenechávajte olej, palivo, chladiacu alebo
čistiacu látku v prístroji alebo v jeho okolí.

14 Všetky dvere musia byt’ počas prevádzky
zatvorené, aby sa nenarušil prúd chladiaceho
vzduchu vnútri karosérie a/alebo neznižovala
účinnost’ tlmenia hluku. Dvere môžu byt’
otvorené len na krátky čas, napr. pri kontrole
alebo nastavovaní.

15 Pravidelne vykonávajte údržbárske práce podľa
plánu údržby.

16 Pevné ochrany krytov sa dodávajú pre všetky
otáčajúce sa alebo piestové súčiastky, ktoré nie sú
inak chránené a ktoré môžu byt’ nebezpečné pre
pracovníkov. Stroj nesmie byt’ nikdy zapnutý, ak
boli tieto ochrany odstránené, až kým ochrany nie
sú opät’ bezpečne nainštalované.

17 Hluk, dokonca aj na primeranej úrovni, môže
spôsobit’ podráždenie a rušivé podnety, čo počas
dlhého obdobia môže spôsobit’ vážne poškodenie
ľudského nervového systému. Ak je úroveň
akustického tlaku v nejakom bode, kde sa
obvykle zdržujú pracovníci:

- pod 70 dB(A): nie je potrebné prijímat’ žiadne
opatrenia,

- nad 70 dB(A): je potrebné poskytnút’ ľuďom,
ktorí sa nepretržite nachádzajú v miestnosti,
prostriedky na ochranu pred hlukom,

- pod 85 dB(A): ak sú prítomní príležitostní
návštevníci len na určitý čas, nie je potrebné
prijímat’ žiadne opatrenia,
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- nad 85 dB(A): miestnost’ klasifikovaná ako
oblast’ s nebezpečným hlukom a pri každom
vstupe musí byt’ natrvalo zreteľne umiestnené
upozornenie, varujúce ľudí vstupujúcich do
miestnosti, dokonca aj na krátky čas, o potrebe
nosit’ chrániče sluchu,

- nad 95 dB(A): upozornenie(a) pri vstupe(och)
musia byt’ doplnené o odporúčanie, aby aj
príležitostní návštevníci nosili chrániče
sluchu,

- nad 105 dB(A): musia byt’ poskytnuté
špeciálne chrániče sluchu, ktoré sú vhodné pre
takúto úroveň hluku a spektrálnu skladbu
hluku, a pri každom vstupe musí byt’
umiestnené špeciálne upozornenie na takýto
účinok.

18 Prístroj obsahuje súčiastky, ktorých sa môžu
ľudia náhodne dotknút’ a ich teplota môže
presahovat’ 80°C (176°F). Izolácia ani
bezpečnostná ochrana, chrániaca tieto súčiastky,
nesmie byt’ odstránená pred tým, ako sa súčiastky
ochladia na úroveň teploty miestnosti. Keďže nie
je možné izolovat’ či opatrit’ krytmi všetky horúce
časti (napr. výfukové potrubie, výfukovú
turbínu), pracovník/údržbár si musí dávat’ pozor a
nikdy sa nesmie dotýkat’ horúcich častí pri
otváraní dverí zariadenia.

19 Nikdy neprevádzkujte prístroj v prostredí, kde je
možnost’ vzplanutia toxických výparov.

20 Ak pracovný proces vytvára výpary, prach alebo
nebezpečenstvo vibrácií, atď., prijmite
nevyhnutné opatrenia na elimináciu rizika
zranenia pracovníkov.

21 Ak používate stlačený vzduch alebo inertný plyn
pre čistenie zariadenia, robte tak opatrne a použite
pri tom vhodnú ochranu, minimálne ochranné
okuliare pre operátora ako aj pozorovateľa.
Zabráňte styku stlačeného vzduchu a inertného

plynu s vašou pokožkou alebo nasmerovaniu
vzduchovej a plynovej pary na ľudí. Nikdy ho
nepoužívajte na odstraňovanie špiny z vášho
odevu.

22 Ak umývate súčiastky v alebo s čistiacim
roztokom, zabezpečte potrebné vetranie a použite
vhodnú ochranu ako dýchací filter, ochranné
okuliare, gumová zástera a rukavice, atď.

23 Ochranná obuv je povinná v akejkoľvek
prevádzke a ak hrozí riziko spadnutia objektu,
hoci len malé, je povinné aj nosenie ochrannej
helmy.

24 Ak existuje riziko inhalácie nebezpečných
plynov, výparov alebo prachu, je potrebné
chránit’ dýchacie orgány a v závislosti od druhu
nebezpečenstva musia byt’ chránené aj oči a
pokožka.

25 Pamätajte, že kde je viditeľný prach, sa takmer s
istotou budú nachádzat’ aj drobné, neviditeľné
čiastočky; ale skutočnost’, že ak nevidíte prach,
nie je to spoľahlivá známka toho, že vo vzduchu
sa nenachádza nebezpečný, neviditeľný prach.

26 Nikdy neprevádzkujte prístroj pri tlaku alebo
rýchlosti pod alebo nad limitmi, ktoré sú uvedené
v technickej špecifikácii.

27 Nepoužívajte aerosólové typy pomocných
štartovacích prostriedkov, napr. éter. Ich použitie
by mohlo mat’ za následok explóziu alebo
zranenie.

Bezpečnost’ počas údržby a opravy

Údržbu, generálne opravy a opravárenské práce môžu
vykonávat’ len adekvátne zaškolení pracovníci; ak je
to potrebné, pod dohľadom osoby spôsobilej pre túto
prácu.

1 Pre údržbárske a opravárenské práce používajte
len správne nástroje a len také nástroje, ktoré sú v
dobrom stave.

2 Súčiastky môžu byt’ nahradené len pravými
náhradnými súčiastkami od spoločnosti Atlas
Copco.

3 Všetky údržbárske práce, iné ako bežná
starostlivost’, môžu byt’ vykonávané len ak je
zariadenie odstavené. Musia byt’ prijaté kroky na
zabránenie neúmyselnému spusteniu. Okrem
toho, k štartovaciemu zariadeniu musí byt’
pripojená výstražná tabuľka s nápisom ako
"vykonávaná činnost’; nespúšt’at’". U prístrojov
poháňaných motorom musí byt’ batéria odpojená
a vybraná, alebo zakončenia zakryté izolačnými
klobúčikmi. Na elektricky ovládaných prístrojoch
musí byt’ hlavný spínač zaistený vo vypnutej
polohe a poistky musia byt’ vybrané. Výstražná
tabuľka s nápisom "vykonávaná činnost’;
nenapájat’ napätím" musí byt’ pripojená ku skrini
s poistkami alebo hlavnému spínaču.

4 Pred demontážou tlakových komponentov,
kompresor a príslušenstvo musia byt’ dostatočne
oddelené od zdrojov tlaku a celý systém
odtlakovaný. Nespoliehajte sa na jednosmerné
ventily (spätné klapky), že oddelia tlakové
systémy. Okrem toho, ku každému výstupnému
ventilu musí byt’ pripojená výstražná tabuľka s
nápisom ako "vykonávaná činnost’; neotvárat’".

5 Pred odkrytím motora, alebo iného stroja, alebo
vykonávaním generálnej opravy na ňom,
zabráňte, aby sa pohyblivé súčiastky mohli
posúvat’ alebo presúvat’.
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6 Uistite sa, že ste v, alebo na stroji nenechali
žiadne nástroje, uvoľnené súčiastky ani handry.
Nikdy nenechávajte handry ani voľné oblečenie v
blízkosti prívodu vzduchu motora.

7 Nikdy nepoužívajte na čistenie horľavé
rozpúšt’adlá (nebezpečie požiaru).

8 Vykonajte bezpečnostné opatrenia voči toxickým
výparom z čistiacich kvapalín.

9 Nikdy nepoužívajte súčiastky stroja ako
horolezeckú pomôcku.

10 Počas údržby a opravy dodržiavajte puntičkársku
čistotu. Nepribližujte sa s nečistotou, zakryte
súčiastky a nekryté otvory pomocou čistej
textílie, papiera alebo pásky.

11 Nikdy nezvárajte ani nevykonávajte žiadnu
činnost’ vytvárajúcu teplo v blízkosti palivových
alebo olejových systémov. Pred vykonávaním
takýchto činností musia byt’ palivové a olejové
nádrže úplne vyčistené, napr. pomocou pary.
Nikdy nezvárajte ani nijako neupravujte tlakové
nádoby. Počas zvárania elektrickým oblúkom
odpojte na prístroji káble alternátora.

12 Ak pracujete pod prístrojom, alebo ak
odstraňujete koleso, bezpečne podoprite t’ažné
zariadenie a os(y). Nespoliehajte sa na konektory.

13 Neodstraňujte žiaden ani svojvoľne
nemanipulujte s materiálom na tlmenie hluku.
Zabráňte, aby sa materiál zaniesol špinou alebo
tekutinami ako palivo, olej a čistiace látky. Ak sa
materiál na tlmenie hluku zničí, nahraďte ho, aby
ste zabránili zvyšovaniu hladiny akustického
tlaku.

14 Používajte len mazacie oleje a mazadlá
odporúčané alebo schválené spoločnost’ou Atlas
Copco, alebo výrobcom stroja. Presvedčite sa, či
zvolené mazivá vyhovujú platným
bezpečnostným smerniciam, najmä s ohľadom na

výbuch, alebo nebezpečie požiaru a možnost’
rozpadu, alebo vytvárania nebezpečných plynov.
Nikdy nemiešajte syntetické oleje s minerálnymi.

15 Chráňte motor, alternátor, filter na prívod
vzduchu, elektrické a regulačné komponenty,
atď., aby ste zabránili prístupu vlhkosti, napr. pri
čistení parou.

16 Pri vykonávaní činností na stroji zahrňujúcich
teplo, plamene alebo iskry, okolité komponenty
musia byt’ najskôr zakryté nehorľavým
materiálom.

17 Pri kontrole interiéru stroja nikdy nepoužívajte
zdroj svetla s otvoreným ohňom.

18 Pred elektrickú údržbou alebo zváraním odpojte
svorky batérie (alebo otočte spínač batérie do
polohy “off” (”vypnuté”)).

19 Po dokončení opravy stroj musí byt’ odkrytý
najmenej jednu otáčku u piestových strojov,
viacero otáčok u rotačných, aby sa zaručilo, že
neexistuje žiadna interferencia medzi strojom
alebo pohonnou jednotkou. Pri prvom spúšt’aní
stroja a po zmene elektrickej prípojky(ok) alebo
spínacieho zariadenia skontrolujte smer otáčania
elektrických motorov, aby ste si overili, či olejová
pumpa a ventilátor pracujú správne.

20 Pre všetky strojné zariadenia sa majú práce pri
údržbe a opravách zaznamenávat’ do záznamníka
obsluhy. Frekvencia a druh opráv môžu odhalit’
nebezpečné podmienky.

21 Ak narábate s horúcimi súčiastkami, napr.
uloženie lisované za tepla, použite špeciálne
rukavice odolné voči žiaru a, ak je to potrebné,
použite aj ďalšiu ochranu tela.

22 Ak používate kazetové dýchacie filtračné
zariadenie, uistite sa, že používate správny typ
kazety a že nie je po záručnej dobe.

23 Uistite sa, že olej, rozpúšt’adlá a ostatné látky,
ktoré by mohli znečistit’ prostredie, budú riadne
zlikvidované.

24 Pred čistením prístroja pre použitie po údržbe
alebo generálnej oprave skontrolujte, či
prevádzkový tlak, teplota a rýchlost’ sú správne a
či ovládacie a vypínacie zariadenia fungujú
správne.

Bezpečnost’ pri používaní nástrojov

Pri každej práci používajte vhodný nástroj. Vďaka
znalosti používania vhodných nástrojov a
informáciám o obmedzeniach nástrojov spolu so
zdravým rozumom je možné zabránit’ väčšine nehôd.

Pre špeciálne práce sú k dispozícii špeciálne
údržbárske nástroje a v prípade odporúčania je
potrebné ich použit’. Použitie týchto nástrojov ušetrí
čas a zabráni poškodeniu súčiastok.
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Špecifické bezpečnostné opatrenia

Batérie
Pri servise batérií vždy noste ochranné oblečenie a
okuliare.

1 Elektrolyt v batériách je roztok s kyselinou
sírovou, ktorý je v prípade zasiahnutia očí
smrteľný a ak príde do kontaktu s pokožkou,
môže spôsobit’ popáleniny. Preto buďte pri
manipulácii s batériami opatrný, napr. pri
kontrole stavu nabitia.

2 Nainštalujte značku zakazujúcu oheň, otvorený
oheň a fajčenie na mieste, kde sa dobíjajú batérie.

3 Pri dobíjaní batérií sa v článkoch vytvára zmes s
výbušným plynom a môže uniknút’ cez vetracie
otvory v zástrčkách. Ak je ventilácia slabá, v
okolí batérie sa takto môže vytvárat’ výbušná
atmosféra a môže v batérii a jej okolí pretrvávat’
aj niekoľko hodín po jej dobití.  Preto:

- nikdy nefajčite v blízkosti batérií, alebo tam,
kde sa ešte pred nedávnom nachádzali, alebo
nabíjali,

- nikdy neprerušujte živé okruhy na svorkách
batérie, pretože sa obvykle pri tom vyskytujú
iskry.

4 Pri pripájaní prídavnej batérie (AB) paralelne na
batériu prístroja (CB) pomocou prídavných
káblov: pripojte + pól AB na + pól CB, a potom
pripojte – pól CB na prístroj. Odpojte v opačnom
poradí.

Tlakové nádoby
Požiadavky na údržbu/inštaláciu:

1 Táto nádoba môže byt’ použitá ako tlaková
nádoba, alebo ako odlučovač a je navrhnutá na
úschovu stlačeného vzduchu pre nasledovné
použitie:
- tlaková nádoba pre kompresor,
- stredná VZDUCH/OLEJ,
a prevádzkovaná ako je uvedené na informačnej
tabuľke nádoby:
- maximálny prevádzkový tlak ps v baroch

(psi),
- maximálna pracovná teplota Tmax v °C (°F),
- minimálna pracovná teplota Tmin v °C (°F),
- kapacita nádoby V v l (US gal).

2 Tlaková nádoba môže byt’ použitá len na vyššie
uvedené účely a podľa technickej špecifikácie.
Bezpečnostné dôvody nedovoľujú akékoľvek iné
použitie.

3 Musia byt’ splnené požiadavky národnej
legislatívy ohľadne opakovanej kontroly.

4 U stien nádoby, ktoré sú vystavené tlaku, je
zakázané zváranie a tepelné upravovanie
akéhokoľvek druhu.

5 Nádoba sa dodáva a môže byt’ použitá len spolu s
potrebných bezpečnostným príslušenstvom ako
manometer, zariadenia na kontrolu pretlakovania,
bezpečnostný ventil, atď.

6 Ak používate nádobu, vypúšt’ajte kondenzát
každý deň.

7 Inštalácia, konštrukcia a pripojenie nesmú byt’
menené.

8 Svorky krytu a príruby sa nesmú používat’ ako
prídavné upevnenie.

9 Údržbu (tlakovej) nádoby smie vykonávat’ len
spoločnost’ Atlas Copco.

Bezpečnostné ventily
1 Akékoľvek nastavenia alebo opravy musí

vykonávat’ oprávnený zástupca dodávateľa
ventilov.

2 Kontrolu, nastavenie alebo testovanie
bezpečnostných ventilov môže vykonávat’ iba
školený a k tomu kompetentný pracovník.

3 Bezpečnostný ventil je opatrený oloveným
bezpečnostným tesnením alebo má pokrivený
kryt, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k
zariadeniu na regulovanie tlaku.

4 Za žiadnych okolností sa nesmie menit’ nastavený
tlak bezpečnostného ventila na inú hodnotu, než
aká je vyrazená na ventile, bez povolenia
inštalačného konštruktéra.

5 Ak sa musí nastavený tlak zmenit’, používajte k
tomu iba správne súčiastky, dodané od Atlas
Copco a to podľa inštrukcií pre daný typ ventila.

6 Bezpečnostné ventily musia byt’ často testované a
pravidelne udržiavané.

7 Správnost’ nastaveného tlaku je potrebné
periodicky kontrolovat’.

8 Frekvencia testov závisí od takých faktorov ako
je pracovné prostredie a agresívnost’ stláčaného
média.

9 Mäkké tesnenia a pružiny by sa mali menit’ v
rámci údržby.

10 Nezakrývajte ani nefarbite inštalovaný
bezpečnostný ventil.
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Základný zoznam

Použité bezpečnostné piktogramy

Kód QR

Na zariadení sa nachádza štítok s kódom QR. Kód QR
nájdete vedľa ovládacieho panela. Po naskenovaní
kódu do smartfónu alebo tabletu budete presmerovaní
na webovú lokalitu s ďalšími informáciami o
kompresore.

Celkový popis

Kompresory typu XAS 38 a XAS 48 sú odhlučnené,
jednostupňové, skrutkové kompresory so
vstrekovaním oleja, postavené pre nominálny
efektívny pracovný tlak 7 barov (102 psi) (pozri
kapitolu Technická špecifikácia).

Kompresor disponuje PE krytom.

Kryt PE je veľmi robustný, nekoroduje a udrží si tvar
a farbu počas celej životnosti stroja. Je plne
recyklovateľný, aby bol vplyv na životné prostredie
čo najnižší. Vďaka jeho nízkej hmotnosti (menej ako
750 kg) ho možno t’ahat’ so štandardným európskym
vodičským oprávnením.

Kryt má otvory v tvarovanej prednej a zadnej časti na
prívod a vývod chladiaceho vzduchu. Kryt je zvnútra
vyplnený materiálom absorbujúcim hluk.

Tento symbol má upútat’ vašu pozornost’
na nebezpečné situácie. Príslušná
činnost’ môže ohrozit’ ľudí a spôsobit’
zranenia.

Za týmto symbolom nasledujú
doplňujúce informácie.

Niektoré časti tejto webovej lokality sú
chránené heslom.
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Motor

Kompresor je poháňaný tekutinou chladeným
naftovým motorom.

Výkon motora sa prenáša na kompresor cez
prevodovku.

Kompresorová jednotka

Kryt kompresora má v sebe zabudované dva
skrutkové kompresory, ktoré sú namontované na
guličkových a valčekových ložiskách. Hlavný rotor,
poháňaný motorom, poháňa vedľajší rotor. Jednotka
dodáva plynulý vzduch.

Vstrekovaný olej sa používa na tesniace, chladiace a
mazacie účely.

Olejový systém kompresora

Olej je pretláčaný tlakom vzduchu. Systém nemá
olejové čerpadlo.

Celý olejový systém je vybavený skrutkovacími
olejovými hadicami, aby sa zaistila vyššia kvalita a
menej porúch.

Olej sa od vzduchu oddeľuje vo vzduchovej/olejovej
nádobe najskôr odstredivou silou, a potom
prostredníctvom jednotky na odlučovanie oleja.
Skrutkovací odlučovač oleja zaist’uje rýchly servis.

Regulácia

Kompresor je vybavený plynulým pneumatickým
regulačným systémom a odkalovacím ventilom, ktorý
je integrovaný v prepúšt’acej zostave. Ventil sa počas
prevádzky zatvára pomocou výstupného tlaku z
kompresorovej jednotky a otvára pomocou tlaku zo
vzduchojemu, keď sa kompresor zastaví.

Keď sa spotreba vzduchu zvýši, tlak zo vzduchojemu
sa naopak zníži.

Toto kolísanie tlaku vo vzduchojeme je
zaznamenávané regulačným ventilom, ktorý
pomocou regulačného vzduchu smerujúceho do
prepúšt’adla a regulátora otáčok motora prispôsobuje
výstup spotrebe vzduchu. Tlak vo vzduchojeme je
udržiavaný na úrovni medzi predvoleným pracovným
tlakom a príslušným tlakom pri prepúšt’aní.

Chladiaci systém

Motor je vybavený tekutým chladičom a kompresor
olejovým chladičom.

Horná nádrž chladiča motora sa nachádza v chladiči,
aby sa minimalizoval počet pripojení. Výsledkom je
väčšia všeobecná robustnost’ a menej porúch motora.

Chladiaci vzduch sa vytvára pomocou ventilátora,
poháňaného motorom.

Palivový systém

Prívodné palivové potrubia a filtrácia paliva sú
navrhnuté tak, aby sa po vyprázdnení palivovej
nádrže nedostali vzduchové vrecká do motora a
zaistilo sa tak plynulé štartovanie.

Bezpečnostné zariadenia

Teplotný spínač chráni kompresor pred prehriatím.
Vzduchojem je vybavený bezpečnostným ventilom.

Motor je vybavený spínačmi, reagujúcimi na nízky
tlak oleja a vysokú teplotu chladiacej látky.

Rám a náprava

Stroj je vybavený rámom zabraňujúcim úniku
kvapaliny.

Základný rám, ktorý pozostáva z jedného kusu
kovového plechu, dokáže zachytit’ až 110% všetkých
kvapalín v kompresore. V ráme je namontovaná
vypúšt’acia zátka na vypúšt’anie a bezpečné
zachytenie všetkých rozliatych kvapalín.

Nárazník je skonštruovaný tak, aby chránil zadnú
spodnú čast’ rámu v prípade naklonenia rámu dozadu.

Kompresorový/motorový prístroj je opatrený
gumovými tlmičmi zabudovanými v ráme.

Zariadenie môže byt’ dodané s kolesami alebo bez
nich. Ak je vybavené kolesami, disponuje
nastaviteľnou alebo fixnou t’ažnou tyčou bez bŕzd.
Ťažnú tyč možno vybavit’ guľovým spojom alebo
rôznymi t’ažnými okami.

Ťažnú tyč možno vybavit’ oporným kolesom alebo
podpornou nohou.
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Závesné oko

Na vrchu jednotky sa v otvore zakrytom gumenou
chlopňou nachádza závesné oko.

Ovládací panel

Ovládací panel obsahujúci merač tlaku vzduchu,
štartovací spínač atď. sa nachádza v strede v zadnej
časti.

K dispozícii je hlavný vypínač, ktorý bráni
neoprávnenému naštartovaniu.

Systém cestných svetiel (voliteľný)

Systém cestných svetiel pre pravostrannú premávku
obsahuje zadné svetlá, brzdové svetlá, smerové
svetlá, svetlo osvetľujúce tabuľku s evidenčným
číslom, cúvacie svetlo a zadný reflektor a 7-kolíkový
konektor na pripojenie svetiel k t’ažnému vozidlu.
Celá inštalácia je schválená pre EÚ.

Spolu so systémom cestných svetiel sú k dispozícii aj
kliny kolies.

Maznica

Mazanie nástroja ne nádrž, ktorá dokáže pojat’ 2,4 l
maziva. Mazivo vytláča vychádzajúci vzduch a
privádza sa do pneumatického nástroja na druhom
konci vzduchovej hadice. 

Informačná tabuľka

Kompresor je vybavený informačnou tabuľkou (D),
zobrazujúcou kód výrobku, číslo prístroja a pracovný
tlak (pozri kapitolu Informačná tabuľka).

Číslo VIN

Číslo VIN sa nachádza v pravej prednej časti rámu.
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Značky a informačné štítky

Informácie o umiestnení štítkov nájdete v návode s náhradnými dielmi.

Nebezpečné výstupné plyny.

Nebezpečenstvo, horúci povrch.

Nebezpečenstvo smrti elektrinou.

Minerálny kompresorový olej Atlas 
Copco.

Syntetický kompresorový olej Atlas 
Copco.

Minerálny motorový olej Atlas Copco.

Príručka.

Prečítajte si príručku pred prácou s 
batériou.

Tlačidlo zapnút’ / vypnút’.

Hodiny, čas.

Zákaz otvárat’ vzduchové ventily bez 
pripojených hadíc.

Žiarovka spustenia.

Vzduchový filter.

Teplota kompresora veľmi vysoká.

Hladina kompresorového oleja.

Smer otáčania.

Pred spustením si prečítajte príručku.

Stály servis 24 hodín.

Upozornenie! Súčiastka je pod tlakom.

Nestojte na výstupných ventiloch.

Nespúšt’ajte kompresor pri otvorených 
dvierkach.

Zdvíhacie zariadenie.

MAX.�

MIN.�

Používajte len motorovú naftu.

2,7 bar
(39 psi) Tlak v pneumatike.

Obsluha.

Chladiaca látka motora.

Hladina hluku je v súlade s normou 
2000/14/EEC (vyjadrené v dB (A)).

Poloha horizontálnej t’ažnej tyče, 
požadovaná v prípade spájania.

Spustenie motora.

Predbežný ohrev.

Zat’aženie závesu t’ažného zariadenia.

Horľavé látky.
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Hlavné súčiastky

(RV)

(SV)

(CE)

(AR)

(FF)

(FCft)

(FT)

(D)

(FP)

(SL)

(GB)

(S)

(OFe)

(B)

(AOV)

(FFp)
(DSe)

(DPf)

(UV)

(VV)

(CP)

(C)(AFc)

(E)

(OFce)

(F)

(ET)

(SR)

(FU)

(BH)
(TB)

(OS)

(AFe)

(FCeo)

(EP)
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Referencia Názov (meno)

AFc Vzduchový filter (kompresor)

AFe Vzduchový filter (motor)

AOV Ventily pre vývod vzduchu

AR Vzduchojem

B Batéria

BH Rukovät’ brzdy

CE Kompresorová jednotka

CP Ovládací panel

D Informačná tabuľka

DPf Výpustná zátka (rám)

DSe Ponorná mierka (motor)

E Motor

EP Výfuk

ET Expanzná nádrž

F Ventilátor

FCeo Plniace hrdlo (motorový olej)

FCft Plniace hrdlo (palivová nádrž)

FF Palivový filter

FFp Palivový predradený filter

FP Plniaca zátka

Referencia Názov (meno)

FT Palivová nádrž

FU Palivové čerpadlo

GB Prevodovka

OC Olejový chladič

OFce Olejový filter (kompresorová 
jednotka)

OFe Olejový filter (motor)

OS Odlučovač oleja

RV Regulačný ventil

S Spúšt’anie motora

SL Podporná noha

SR Regulátor otáčok

SV Bezpečnostný ventil

TB Ťažné zariadenie

UV Ventil prepúšt’adla

VV Ventil vákuového zariadenia
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Prevádzkové inštrukcie

Inštrukcie k parkovaniu, t’ahaniu a zdvíhaniu

Bezpečnostné opatrenia

Upozornenie

Inštrukcie k parkovaniu

Ťažná tyč s podpornou nohou a brzdami

Pri parkovaní kompresora zaistite podpornú nohu (1)
alebo vodiace koleso (2), aby ste podopreli
kompresor vo vyrovnanej polohe.

Zatiahnutím za rukovät’ parkovacej brzdy (3) smerom
nahor použite parkovaciu brzdu. Umiestnite
kompresor v čo možno najvodorovnejšej polohe;
avšak, môžete ho dočasne prevádzkovat’ v
nevyrovnanej polohe, nepresahujúcej 15°. Ak je
kompresor zaparkovaný na naklonenej rovine,
znehybnite ho umiestnením klinov kolies (k
dispozícii ako voľba) pred alebo za kolesá.

(A) Parkovacia poloha vodiaceho kolesa (nastaviteľná t’ažná
tyč)
(B) Zadná čast’ kompresora proti vetru

Otočte zadnú čast’ kompresora proti vetru, preč od
znečisteného prúdu vetra a stien. Zabráňte
recirkulácii výfukových plynov a ohriateho
chladiaceho vzduchu. Spôsobuje to prehrievanie a
zníženie výkonu motora. Nebráňte odvádzaniu
vzduchu z chladiaceho systému. Ak bude kompresor
nasávat’ znečistený vzduch, životnost’ oleja sa skráti.

Obsluha má použit’ všetko relevantné
Bezpečnostné opatrenia.

Po prvých 100 km cesty:

Skontrolujte a dotiahnite skrutky kolies
a svorky t’ažného zariadenia na
príslušný krútiaci moment. Pozri čast’
Špecifikácia kompresora/motora.

Pri manévrovaní s jednotkou, použitím
t’ažného vozidla, dbajte na to, aby bola
podporná noha maximálne zdvihnutá.

Keď je oporné koleso na zemi, s
jednotkou sa môže manévrovat’ iba
ručne.

(1)

(3)
(A)

(2)

(B)
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Inštrukcie k t’ahaniu

Štítok na t’ažnom zariadení, inštrukcie k t’ahaniu Ťažná tyč s podpornou nohou a brzdami

U nenastaviteľného aj nastaviteľného t’ažného
zariadenia musí byt’ t’ažné zariadenie v čo
najvodorovnejšej polohe a koniec kompresora a
t’ažné oko v rovnakej výške.

Zatlačte páku ručnej brzdy (3) až nadol a pripojte lano
proti utrhnutiu na vozidlo. Zaistite vodiace koleso
alebo podpornú nohu (1) v najvyššej možnej polohe.

Ťahacia poloha vodiaceho kolesa

Pred t’ahaním kompresora sa uistite, že
t’ažné zariadenie vozidla sa zhoduje s
t’ažným okom alebo guľovým
konektorom, a taktiež, že kapota je
zatvorená a riadne zaistená.

(1)

(3)

(2) (2)
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Nastavenie výšky
(pomocou nastaviteľného t’ažného zariadenia)

 Odstráňte čap pružiny (1).

 Uvoľnite poistnú maticu (2).

 Nastavte požadovanú výšku t’ažného zariadenia.

 Poistnú maticu (2) utiahnite rukou.

 Potom pritiahnite poistnú maticu (2) pomocou 
výsuvnej rúrky (3) a ručnej sily 45 N/ 100 lbf.

 Upevnite poistnú maticu (2) pomocou čapu 
pružiny (1).

 Nastavenie výšky sa musí vykonat’ na vyrovnanej 
rovine a pri zapojení.

 Pri nastavovaní sa uistite, že predný článok 
t’ažného zariadenia je horizontálne k bodu 
spojenia.

 Pred cestou sa uistite, že nastavovacie oje je 
zaistené, aby bola počas riadenia garantovaná 
stabilita a bezpečnost’. V prípade potreby 
dotiahnite poistnú maticu (2). Pozri vyššie.

Pred t’ahaním kompresora sa uistite, že
spoje t’ažného zariadenia sú zaistené
maximálnou silou bez poškodenia
t’ažného zariadenia. Uistite sa, že medzi
zubami spojov nie je žiadna medzera.

(3)

(1)

600 mm

(2)

Upozornenie:
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Guľový spoj (voliteľný)

Prívesné zariadenie (prívesný kĺb) na oji prívesu
prešlo štátnou homologizáciou. Nesmie byt’
prekračované maximálne zat’aženie prívesného
zariadenia. 

Pri pripájaní spustite podpornú nohu na zem.
Zacúvajte autom ku kompresoru alebo, ak je
kompresor malý, pritiahnite kompresor k závesnému
zariadeniu auta.

Prívesné zariadenie:

Dôrazným zatiahnutím páky hore v smere šípky
otvorte čeľust’ prívesného zariadenia. Otvorené
prívesné zariadenie spustite na guľu t’ažného
zariadenia vozidla a páka sa automaticky sklopí.
Uzatvorenie a zablokovanie prebehne automaticky.
Skontrolujte polohu "+" (pozri obrázok)!

Pripojte istiace lano a elektrickú zástrčku (voliteľné)
k t’ažnému zariadeniu vozidla. Podpornú nohu
celkom zdvihnite a bezpečne ju upnite. Pred tým, ako
sa vydáte na cestu, uvoľnite parkovaciu brzdu.

Vizuálna kontrola: v stave pripojenia by nemalo
byt’ guľu vidno.

Odpojenie zariadenia:

Spustite podpornú nohu. Odpojte istiace lano a
elektrickú zásuvku. Dôrazne zatiahnite páku hore v
smere šípky a držte. Zdvihnite kompresor z gule
t’ažného zariadenia vozidla.

Kompresor zaistite pomocou klinu pod kolesom.

Inštrukcie k zdvíhaniu

Pri zdvíhaní kompresora musí byt’ zdvihák
umiestnený takým spôsobom, aby kompresor, ktorý
musí byt’ uložený vo vodorovnej polohe, bol
zdvíhaný vertikálne. Urýchľovanie a spomaľovanie
zdvíhania udržiavajte v rámci bezpečných limitov.

Najlepšie je použit’ závesné oko. Prístup k závesnému
oku získate po zdvihnutí gumenej klapky (1).

Rukovät’ prívesného kĺbu a páka ručnej
brzdy by nikdy nemali byt’ používané na
manévrovanie. Mohli by sa poškodit’
vnútorné súčasti!

Urýchľovanie a spomaľovanie zdvíhania
musí byt’ v rámci bezpečnostných
limitov (max. 2xg).

Zdvíhanie helikoptérou nie je dovolené.

Dvíhanie je zakázané ak jednotka beží.

Pokiaľ možno, použite zdvíhacie lano,
aby ste predišli poškodeniu zdvíhacej
trámovej konštrukcie a krytu.

Použite lano s dostatočnou kapacitou,
ktoré bolo testované a schválené podľa
miestnych bezpečnostných predpisov.

(1)
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Prevádzka kompresora

Prevencia pred nízkym zat’ažením

Nízke zat’aženia môžu spôsobit’ nasledujúce:

 Vysoká spotreba oleja: predĺžená prevádzka bez 
zat’aženia alebo pri nízkom zat’ažení motora môže 
spôsobit’ jeho modrý alebo šedý dym pri nízkych 
otáčkach s pridruženým zvýšením spotreby oleja.

 Nízka teplota spaľovania: bude mat’ za následok 
nedostatočne spálené palivo, čo spôsobí zriedenie 
mazacieho oleja. Nespálené palivo a mazací olej 
môžu vniknút’ aj do zberného výfukového 
potrubia a prípadne napokon unikat’ netesnost’ami 
v spojoch výfukového potrubia.

 Riziko požiaru.

Čas prevádzky pri nízkom zat’ažení znížte na
minimum.

Odporúča sa, aby sa zariadenie používalo vždy pri
zat’ažení 30% menovitej hodnoty. Malo by sa prijat’
opatrenie, ak vzhľadom na okolnosti toto minimálne
zat’aženie nemožno dosiahnut’.

Vezmite prosím na vedomie, že ak dôjde k zlyhaniu,
a je podozrenie, že k nemu došlo kvôli prevádzke pri
nízkom zat’ažení, na opravy sa záruka nevzt’ahuje!

Pred spustením

1. Pred prvotným spustením si pripravte batériu na 
prevádzku, ak tak zatiaľ nebolo urobené. Pozri 
čast’ Dobíjanie batérie.

2. Keď je kompresor v stojacej polohe, skontrolujte 
hladinu motorového oleja. Ak je treba, pridajte 
olej po hornú rysku na tyčke na meranie oleja. 
Pozri čast’ Skontrolujte hladinu motorového 
oleja.

3. Skontrolujte hladinu kompresorového oleja. Ak je 
treba, pridajte olej. Pozri čast’ Skontrolujte 
hladinu kompresorového oleja.

4. Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi na 
ukazovateli hladiny na chladiči. V prípade 
potreby chladiacu zmes doplňte. Pozri čast’ 
Doplnenie chladiacej zmesi.

5. Skontrolujte, či palivová nádrž obsahuje 
dostatočné množstvo naftového paliva. V prípade 
potreby dolejte palivo. Pri spúšt’aní motora musí 
byt’ elektricky načerpané palivo podržaním 
štartovacieho spínača v polohe "predohrev" po 
dobu maximálne 20 sekúnd. Ak je to potrebné, 
vrát’te do polohy "0" a opakujte. Preštudujte si 
ďalšie pokyny k štartovaniu.

6. Vypustenie unikajúcej kvapaliny z kostry.

7. Skontrolujte vákuometre vzduchového filtra (ak 
sú namontované). Ak žltý piest dosahuje červeno 
označenú servisnú oblast’, nechajte vymenit’ 
filtračnú jednotku. Po výmene vynulujte 
ukazovateľ stlačením nulovacieho tlačidla.

8. Stlačte ventily vákuového zariadenia na 
vzduchovom filtre pre odstránenie špiny.

9. Otvorte výstupný ventil, čím umožníte 
vypúšt’anie vzduchu do atmosféry.

Ohľadom ďalších informácií
kontaktujte prosím servisné stredisko
Atlas Copco vo vašom regióne.
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Ovládací panel Štartovacia procedúra

Pred prevádzkou zariadenia si najprv prečítajte
návod.

1. Otvorte vypúšt’ací vzduchový ventil, no zatiaľ 
nepripájajte hadicu.

2. Otvorte kapotu a prepnite hlavný vypínač na 
zadnej strane ovládacieho panela do polohy ON 
(ZAP.).

3. Ak chcete naštartovat’, otočte štartovací spínač S1 
v smere hodinových ručičiek do polohy 1, 
rozsvieti sa kontrolka H2 (teplotný alarm).

4. Predohrev zapnete otočením štartovacieho 
spínača S1 v smere hodinových ručičiek do 
polohy 2 na 20 sekúnd (tiež umožníte plnenie 
palivového čerpadla).

5. Naštartujte otočením spínača S1 v smere 
hodinových ručičiek do polohy 3. Rozsvieti sa 
kontrolka H1 (hlavný alarm). Štartujúci motor 
uvedie motor do pohybu. Maximálny povolený 
čas štartéra, kedy nepretržite beží štartér motora, 
je 10 sekúnd. Ak motor nenaskočí, nový pokus 
možno uskutočnit’ po 30-sekundovom čakaní. 
Kontrolka H1 (hlavný alarm) zhasne hneď po 
naštartovaní motora.

6. Štartovací spínač sa automaticky prepne spät’ do 
polohy 1 a obe kontrolky zhasnú.

7. Zatvorte výstupný ventil(y).

8. Nechajte motor zahrievat’ 3 minúty.

9. Po zahriati možno pripojit’ vzduchovú hadicu a 
zariadenie je tým pripravené na prevádzku.

Referencia Názov (meno)

P1 Merač času

F1 Hlavný vypínač

PG Merač pracovného tlaku

H1 Žiarovka hlavného alarmu (červená)

H2 Žiarovka teplotného alarmu 
(červená)

S1 Vypínač štartéra s polohou pre 
predohrev

Hlavný vypínač slúži ako ochrana pred
neúmyselným spustením kompresora.

(P1) (H2) (PG)

(H1)

(S1)(F1)

1

2

6

5

7

3 8

4 9

16
38

 2
14

8 
00

MAX
10 SEC

20 SEC

3 MIN

ON

Kontrolka H2 sa rozsvieti len v prípade,
ak je teplota na výstupe z kompresora
príliš vysoká.
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Počas prevádzky

 Skontrolujte, či regulačný ventil správne funguje, 
teda či po dosiahnutí pracovného tlaku začne 
znižovat’ otáčky motora.

 Skontrolujte, či nevydáva neobvyklý hluk.

 Skontrolujte výstražné kontrolky.

Tlak vývodu vzduchu

Tlak vývodu vzduchu sa nastavuje vo výrobe.

Procedúra zastavenia

1. Zatvorte výstupné ventily (AOV).

2. Nechajte bežat’ 3 minúty nezat’ažený.

3. Otočte štartéra spínač S1 proti smeru hodinových 
ručičiek (CCW) do polohy 0.

4. Otvorte kapotu a prepnite hlavný vypínač na 
zadnej strane ovládacieho panela do polohy OFF 
(VYP.).

Poruchové situácie a ochranné zariadenia

 Ak sa na motore vyskytne chyba, buď tlak oleja 
(príliš nízky) alebo teplota chladenia (príliš 
vysoká), vždy okamžite spôsobí odpojenie motora 
a rozsvieti sa kontrolka alarmu H1.

 Ak je teplota výstupného vzduchu príliš vysoká, 
rozsvieti sa výstražná kontrolka H2. Kontrolka 
alarmu zostane svietit’, až kým sa kompresor 
znovu nespustí (tlačidlo štartovacieho spínača do 
polohy 3), alebo je vypnutý kontakt (tlačidlo 
štartovacieho spínača do polohy 0); taktiež pri 
vypnutí chladenia, termo-kontakt sa opät’ zavrie 
(= pamät’ová funkcia).

Počas chodu motora musia byt’ výtokové
vzduchové ventily (guľové ventily) vždy
úplne otvorené alebo úplne uzavreté.

Kapota musí byt’ počas prevádzky
zatvorená a môže byt’ otvorená len na
krátky čas.

Nedotýkajte sa horúcich častí, keď je
otvorená kapota.

Úprava nastaveného bodu nad
nominálnym prevádzkovým tlakom
môže mat’ vplyv na správnu prevádzku
jednotky a spôsobit’ poruchu. S
regulačným ventilom môže manipulovat’
alebo ho nastavovat’ len zákaznícke
stredisko alebo autorizovaný distribútor
spoločnosti Atlas Copco!

Nesprávne používanie alebo prevádzka
zariadenia vrátane úpravy
prevádzkového tlaku nad nominálnym
tlakom spôsobí zánik záruky.

Nedotýkajte sa horúcich častí, keď je
otvorená kapota.

?

3 MIN
OFF

NEED
HELP SCAN

ME

1638 2153 00

1

2

3

4

Ak je stroj vypnutý, neotvárajte ventil
výstupu vzduchu. Zvyšný vzduch vo
vnútri nádrže sa automaticky odsaje cez
prepúšt’ací ventil!

Ak sa tlak z nádrže príliš rýchlo spustí,
olej začne vytvárat’ penu. Táto pena
môže dosiahnut’ prvok odlučovača oleja,
čím sa olej odstráni. 

Porúch spôsobených nesprávnym
vypnutím kompresora sa záruka netýka!
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Údržba

Zodpovednost’

Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek škody vzniknuté z použitia neoriginálnych
súčiastok a úpravou, pridaním alebo prerobením,
ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho
písomného súhlasu výrobcu.

Neoprávnené zmeny môžu spôsobit’
vznik nebezpečenstva zranenia alebo
poškodenia stroja.

Stroj neustále udržujte čistý, aby
nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.

Nedostatočná údržba môže spôsobit’
zánik nárokov na záruku.

Obsluha smie vykonávat’ len dennú
údržbu. Všetky ostaté úkony údržby/
opravy smie vykonávat’ len autorizovaný
personál.

Denná údržba kompresora pred začatím prác

Denná údržba podvozka pred jazdou po ceste

Z palivového filtra vypustite vodu

Vypustite kondenzát a vodu z rámu zabraňujúceho úniku 
kvapaliny

pozri Rám proti rozliatiu tekutín

Vyprázdnite vypúšt’acie ventily vzduchového filtra pozri Vzduchový filter motor

Skontrolujte hladinu oleja v motore (v prípade potreby 
doplňte) 

pozri Skontrolujte hladinu motorového oleja

Skontrolujte hladinu oleja v kompresore (v prípade potreby 
doplňte)

pozri Skontrolujte hladinu kompresorového 
oleja

Skontrolujte hladinu chladiva pozri Kontrola hladiny chladiva

Po pracovnom dni skontrolujte hladinu paliva/doplňte palivo

Skontrolujte indikátory vákua v prívode vzduchu

Skontrolujte, či nevydáva neobvyklý hluk

Skontrolujte ovládací panel pozri Ovládací panel

Skontrolujte voľný chod oja prívesu, páky ručnej brzdy, 
člena odpruženia, páky spätného chodu, t’ahadla a všetkých 
pohyblivých súčastí

Skontrolujte, či nie je poškodená hlava prívesného 
zariadenia

Skontrolujte zariadenie na nastavenie výšky pozri Nastavenie výšky

Skontrolujte tlak v pneumatikách pozri Technická špecifikácia

Skontrolujte prípadné poškodenie bezpečnostného lanka

Informácie o kvapalinách, ktoré sa majú
používat’, a ich objednávacie čísla nájdete na
servisnom štítku na stroji alebo v návode s
náhradnými dielmi.
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Olej

Skontrolujte hladinu motorového oleja

Nechajte motor chladnút’ približne 10 minút. Keď je
kompresor v stojacej polohe, skontrolujte hladinu
motorového oleja. Ak je treba, pridajte olej po hornú
rysku na tyčke na meranie oleja.

Motorový olej

Vyber si motorový olej založený na teplote okolitého
vzduchu v konkrétnom prostredí prevádzky.

Objednávacie čísla nájdete v zozname náhradných
dielov.

Kompresorový olej

Vyber si kompresorový olej založený na teplote
okolitého vzduchu v konkrétnom prostredí
prevádzky.

Objednávacie čísla nájdete v zozname náhradných
dielov.

Pre kompresor i motor sa jednoznačne
odporúčajú mazacie oleje Atlas Corpo.
Ak chcete použit’ iné značky olejov,
obrát’te sa na spoločnost’ Atlas Copco.

Nikdy nemiešajte syntetické oleje s
minerálnymi.

Nikdy nemiešajte oleje rozličných
značiek alebo druhov.

V miestach, kde existuje riziko
vdýchnutia dodávaného vzduchu,
používajte len netoxické oleje.
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Skontrolujte hladinu kompresorového oleja Denná kontrola

Kontrolujte hladinu kompresorového oleja denne, po
spustení kompresora. 

1. Zastavte kompresor so zatvoreným výstupným 
ventilom (4) a chvíľu ho nechajte tak, aby systém 
znížil tlak vnútri nádoby a aby sa usadil olej.

2. Skontrolujte hladinu oleja cez priezor (3). Hladina 
sa musí nachádzat’ v hornej polovici priezoru. Ak 
je hladina oleja príliš nízka, pridajte olej cez zátku 
plniaceho otvoru pre olej (2).

3. Doplňte olej, kým hladina nie je na hornej úrovni, 
ako je označené na štítku (1).

4. Nasaďte a dotiahnite zátku plniaceho hrdla.

Kontrola po dlhšom čase bez spustenia 
kompresora

1. Skontrolujte hladinu oleja cez priezor (3). Hladina 
sa musí nachádzat’ v hornej polovici priezoru.

2. Ak je hladina oleja príliš nízka, vytiahnite zátku 
plniaceho otvoru pre olej (2) a skontrolujte, či je v 
nádobe ešte olej.

 V nádobe nie je olej: Doplňte kompresor 
olejom, kým hladina nie je na hornej úrovni, 
ako je označené na štítku a postupujte podľa 
pokynov uvedených vyššie v Denná 
kontrola.

 V nádobe je olej: Spustite jednotku, aby sa 
zahriala a počkajte, kým sa otvorí 
termostatický ventil. Zastavte kompresor so 
zatvoreným výstupným ventilom (4) a 
vykonajte kroky popísané vyššie v Denná 
kontrola.

(2)

(4)

(1)

(3)

Hladina kompresorového oleja sa musí
kontrolovat’, keď je kompresor v
horizontálnej polohe, po jeho spustení,
aby sa zahrial. Vtedy je otvorený
termostatický ventil.

Pred vytiahnutím zátky plniaceho
otvoru pre olej znížte tlak otvorením
výstupného ventilu (4) a na regulátore
alebo tlakomeri skontrolujte tlak v
nádobe.

Pri teplotách nižších ako 0 °C musíte
kompresor naplnit’, aby ste zaistili, že
termostatický ventil kompresora bude
otvorený.
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Chladivo

PARCOOL EG

PARCOOL EG je pripravené na použitie chladiaceho
média na báze Etylén glykolu, predmiešaného v
zrieďovacom pomere 50/50, optimálnom pre ochranu
pred zamrznutím, garantovanú do -40°C (-40°F).

Objednávacie čísla nájdete v zozname náhradných
dielov.

Kvapalinou chladené motory sú plnené týmto typom
zmesi vo výrobnom závode.

Kontrola hladiny chladiva

 Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi na 
ukazovateli hladiny na chladiči. V prípade 
potreby chladiacu zmes doplňte. Pozri čast’ 
Doplnenie chladiacej zmesi.

 Nízka hladina chladiva môže spôsobit’ prehriatie 
motora a prípadne môže viest’ k stálemu 
poškodeniu motora.

Doplnenie chladiacej zmesi

 Vždy dopĺňajte s PARCOOL EG.

 Dopĺňanie chladiacej zmesi len vodou zmení 
koncentráciu prísad a preto nie je povolené.

Batéria

Dobíjanie batérie

Pred a po dobíjaní batérie vždy skontrolujte hladinu
elektrolytu v každom článku; v prípade potreby
doplňte len destilovanú vodu. Počas dobíjania batérií
musia byt’ všetky články otvorené, t.j. zátky a/alebo
kryt odstránené.

Pravidelné používanie batérie

 Udržiavajte batériu čistú a suchú.

 Udržiavajte hladinu elektrolytu 10 až 15 mm nad 
platničkami, alebo na označenej úrovni; dopĺňajte 
len destilovanou vodou. Nikdy batériu prílišne 
nenapĺňajte - môže to spôsobit’ slabý výkon a 
nadmerné korodovanie.

Ak si všimnete niečo podozrivé alebo ak niečo
prestane fungovat’, nezabúdajte, že dôvodom môže
byt’ elektrický systém, napr. uvoľnené terminály, zle
nastavený regulátor napätia či zlý výkon kompresora
a pod.

Veľmi sa odporúča použitie značkového
chladiaceho média Atlas Copco.

Nikdy nemiešajte rôzne chladiace
kvapaliny a miešajte príslušné zložky
mimo chladiaceho systému.

Nikdy neodstraňujte kryt pokiaľ je zmes
horúca.

Systém môže byt’ pod tlakom.
Odstraňujte kryt pomaly a iba vtedy,
keď má kvapalina teplotu prostredia.
Prudké uvoľnenie tlaku z horúceho
chladiaceho systému môže spôsobit’
poranenie od horúcej chladiacej zmesi.

Použite komerčnú automatickú
nabíjačku podľa inštrukcií jej výrobcu.
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Vzduchový filter motor

Čistenie lapača prachu

Pre odstránenie prachu z lapača prachu niekoľkokrát
zaškrt’te ventil vákuového zariadenia (1).

Čistenie

Čistenie chladičov

Udržiavajte chladiče v čistote, aby sa zachovala ich
účinnost’. Otvorte kapotu a vyčistite chladiče kefou z
vlákien a stlačeným vzduchom.

Čistenie parou v kombinácii s čistiacimi
prostriedkami sa môže použit’.

Čistenie ochranného krytu

Optimálne čistenie ochranného krytu možno
dosiahnut’ aplikovaním vysokotlakového čistenia v
kombinácii s tekutým mydlom.

Referencia Názov (meno)

1 Úchytné spony

2 Lapač prachu krytu

3 Filtrová jednotka

4 Kryt filtra

5 Ventil vákuového zariadenia

(1)

(5) (2) (3) (4)

Pomocou kefky s vláknami odstráňte z
chladičov všetku špinu. Nikdy
nepoužívajte drôtenú kefu ani kovové
predmety.

Aby ste sa vyhli poškodeniu chladičov,
uhol medzi tryskou a chladičmi by mal
byt’ približne 90°.

Chráňte elektrické ovládacie zariadenie,
vzduchové filtre, atď. pred vlhkost’ou.

Nikdy nenechávajte rozliate kvapaliny
ako palivo, olej, voda a čistiace
prostriedky na alebo v blízkosti
kompresora.

Nepoužívajte vodu s teplotou >50°C
(122°F).
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Rám proti rozliatiu tekutín

Kompresor je za účelom ochrany životného
prostredia vybavený podvozkom, ktorý nedovoľuje
unikanie kvapaliny.

Pri poruchách sa všetka unikajúca kvapalina zachytí.
Kvapalinu možno odstránit’ cez výpustný otvor (1),
ktorý je za bežných okolností uzavretý uzáverom.

Uzáver pevne utiahnite a skontrolujte netesnosti.

Prosíme, pri odstraňovaní unikajúcej kvapaliny
dodržiavajte miestne platné predpisy pre ochranu
životného prostredia.

Skladovanie

Pravidelne spúšt’ajte kompresor, napr. dvakrát do
týždňa, až kým sa zohreje.

Niekoľkokrát naplňte a vypustite kompresor, aby sa
zapojili prepúšt’acie a regulačné komponenty. Po
vypnutí zatvorte výstupné ventily.

Voľba

Nádoba s viacerými certifikátmi

Štandardný stroj sa dodáva s nádobou s certifikátom
CE. Nádoba disponuje certifikátmi ASME, CRN,
MOM, AS1210 a ML. 

Ďalšie palivové filtre

Ak hrozí riziko zlej kvality paliva, odporúča sa použit’
dodatočný palivový filter s odlučovačom vody.

Bezpečnostná kazeta

V prípade veľmi znečisteného/prašného prostredia sa
odporúča použit’ bezpečnostnú kazetu. Tá poskytne
dodatočnú ochranu v prípade poškodenia filtračnej
jednotky.

Jednosmerný ventil

Medzi nádobu a výstupné vzduchové ventily možno
namontovat’ spätný ventil, aby nedochádzalo k
spätnému prúdeniu vzduchu do nádoby pri používaní
vybavenia pod tlakom.

Vybavenie do studeného počasia

V prípade vybavenia, ktoré sa používa v chladnom
počasí, garantujeme naštartovanie pri teplote až
-20°C.

(1)

Ak budete kompresor skladovat’ bez
občasného spustenia, musíte vykonat’
ochranné opatrenia.

Aby ste vykonali správne opatrenia,
kontaktujte spoločnost’ Atlas Copco.
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Riešenie problémov
Predpokladá sa, že stroj je v dobrom stave.

Ak nedokážete vyriešit’ problém
pomocou tejto tabuľky na riešenie
problémov, prosíme, kontaktujte
spoločnost’ Atlas Copco.

Problém Možné poruchy Nápravné opatrenia

1. Kontrolka sa pri otočení štartovacieho 
spínača do polohy 1 nerozsvieti.

Vybitá alebo poškodená batéria. Skontrolujte hladinu elektrolytu a nabite batériu.

2. Kontrolka všeobecnej výstrahy sa pri 
otočení štartovacieho spínača do 
polohy 2 nerozsvieti.

Vybitá žiarovka (H2). Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

3. Po otočení spínača (S1) do polohy 1 
motor nenaštartuje.

a. Nízka kapacita batérie.

b. Hlavný vypínač je vypnutý.

c. Palivová nádrž je prázdna.

a. Pozri opatrenie 1a.

b. Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (ZAP.).

c. Doplňte palivo a zapnite palivové čerpadlo.

4. Štartér roztočí motor po prepnutí 
štartovacieho spínača do polohy 3, ale 
motor nenaštartuje.

Slabý výstup na batérii. Pozri 1a.

5. Motor beží, no ihneď sa po uvoľnení 
štartovacieho spínača vypne.

a. Štartovací spínač (S1) uvoľnený veľmi skoro.

b. Nedostatočný tlak v motorovom oleji.

c. Palivová nádrž obsahuje nedostatočný objem paliva.

a. Motor opätovne naštartujte. Ak sa motor nenaštartuje, 
vypnite ho a obrát’te sa na autorizovaného technika/
spoločnost’ Atlas Copco.

b. Vypnite ho a obrát’te sa na autorizovaného technika/
spoločnost’ Atlas Copco.

c. Naplňte palivovú nádrž.

6. Kontrolka hlavného alarmu ostane 
svietit’ 5 sekúnd po spustení.

a. Nedostatočný tlak v motorovom oleji, alebo veľmi 
vysoká teplota v chladení.

b. Poškodený spínač tlaku motorového oleja, alebo 
teplotný spínač kompresora.

a. Vypnite ho a obrát’te sa na autorizovaného technika/
spoločnost’ Atlas Copco.

b. Vypnite ho a obrát’te sa na autorizovaného technika/
spoločnost’ Atlas Copco.
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7. Merač času nepočíta prevádzkový čas. Chybné počítadlo hodín. Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

8. Kapacita, alebo tlak kompresora pod 
normálom.

Spotreba vzduchu presahuje kapacitu kompresora. Skontrolujte napojené zariadenie.

9. Prehriatie; výstražná kontrolka sa 
rozsvieti.

a. Nedostatočné chladenie kompresora.

b. Chladič oleja/chladiacej zmesi je upchatý zvonku.

a. Premiestnite kompresor.

b. Vyčistite chladič; pozri čast’ Čistenie chladičov.

10. Kompresor nevypúšt’a a motor je pri 
zatvorení ventilov na vývod vzduchu 
na maximálnych otáčkach; 
bezpečnostný ventil vypúšt’a.

Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

11. Pracovný tlak sa počas prevádzky 
zvyšuje a spôsobuje vypúšt’anie 
bezpečnostným ventilom.

Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

12. Nadmerná spotreba kompresorového 
oleja. Z výstupného ventilu(ov) uniká 
olejová hmla.

Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

13. Kompresor sa bez zjavnej príčiny 
vypne.

Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

14. Vduchová alebo olejová hmla 
vypudzovaná zo vzduchového filtra po 
zastavení.

Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

15. Žiadny výstup vzduchu. Obrát’te sa na autorizovaného technika/spoločnost’ Atlas 
Copco.

Problém Možné poruchy Nápravné opatrenia
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Technická špecifikácia
Špecifikácia kompresora/motora

Referenčné podmienky

Podmienky prívodu sú stanovené na mriežke prívodu vzduchu mimo krytu.

Obmedzenia

Názov XAS 38 XAS 48

Absolútny vstupný tlak bar 1 1

psi 14,5 14,5

Relatívna vlhkost’ vzduchu % 0 0

Teplota privádzaného vzduchu °C 20 20

°F 68 68

Bežný účinný pracovný tlak bar 7 7

psi 102 102

Názov XAS 38 XAS 48

Minimálny účinný tlak vo vzduchojeme bar 2 2

psi 29 29

Maximálny účinný tlak vo vzduchojeme, 
vypustený kompresor

bar 8,8 8,8

psi 128 128

Maximálna okolitá teplota na úrovni mora  °C 50 50

°F 122 122

Minimálna štartovacia teplota °C -10 -10

°F 14 14

Minimálna štartovacia teplota 
so zariadením na studený štart 1)

°C -20 -20

°F 4 4

Možnosti podľa nadmorskej výšky Pozri krivky
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Výškové krivky jednotkového výkonu

Maximálny možný pracovný tlak ako funkcia nadmorskej výšky a okolitej teploty.
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Výkonnostné údaje

Pri referenčných podmienkach, ak sú použiteľné a pri normálnych otáčkach oje, ak nie je uvedené inak.

1) Prívod voľného vzduchu (rýchlost’ toku objemu) sa meria podľa ISO 1217 vyd. 4 2009 príloha D

Prípustná odchýlka:

 +/- 5% 25 l/s (53 cfm) < FAD < 250 l/s (530 cfm)
 +/- 4% 250 l/s (530 cfm) < FAD

Názov XAS 38 XAS 48

Otáčky oje motora, normála a maximálna ot./min 3400 3400

Otáčky oje motora, vypustený kompresor ot./min 2000 2000

Voľný prívod vzduchu 1) l/sek. 32,6 39,6

m3/min 2,0 2,5

cfm 70 90

Spotreba motorového oleja (maximálna) g/hod. 17 17

oz/hod. 0,6 0,6

Teplota stlačeného vzduchu na výstupných ventiloch °C 85 85

°F 185 185

Hladina hluku

- Hladina akustického tlaku (Lp), meraná podľa ISO 2151 
pri voľných podmienkach v teréne pri vzdialenosti 7 m

dB(A) 70 70

- Hladina akustického výkonu (Lw) zodpovedá smernici 
2000/14/EC

dB(A) 97 98
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Spotreba paliva

Názov XAS 38 XAS 48

- 100% FAD kg/hod. 3,6 4,2

lb/hod. 7,9 9,3

pri vypúšt’aní kg/hod. 1,4 1,5

lb/hod. 3,0 3,3

Špecifická spotreba paliva

- 100% FAD g/min.3 16,7 19,5

lb/103 cu.ft 1,1 1,2
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Údaje o dizajne

Motor

1) S výmenou filtra.

Prístroj

Pneumatiky

Názov XAS 38 XAS 48

Značka Kubota Kubota

Typ D722 D905

Chladivo Kvapalina Kvapalina

Počet valcov 3 3

Vnútorný priemer mm 67 72

in 2,61 2,81

Zdvih mm 68 73,6

in 2,65 2,87

Zdvihový objem l 0,719 0,898

cu.in 43,87 54,79

Výkon podľa SAE J1995 pri 
bežných otáčkach oje

kW 14,9 16,1

BHP 20,0 21,6

- Činiteľ zat’aženia % 100 100

Kapacita olejovej vane:

- Počiatočné naplnenie l 3,8 3,7

US gal 1,0 0,98

- Doplnenie (max.) 1) l 3,8 3,8

US gal 1,0 1,0

Kapacita chladiaceho systému l 4,5 4,5

US gal 1,2 1,2

Názov XAS 38 XAS 48

Kapacita olejového systému 
kompresora

l 7,5 7,5

US gal 2,0 2,0

Čistá kapacita vzduchojemu l 10 10

US gal 2,6 2,6

Kapacita palivovej nádrže l 28,5 28,5

US gal 7,5 7,5

Hmotnost’ pripravená na 
prevádzku

viď štítok s údajmi

Ventily pre vývod vzduchu 2 x 3/4

Tlak v pneumatike bar 2,7

psi 39

Ut’ahovací moment skrutiek 
kolies

Nm 85

lbf.ft 63
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Hmotnost’ (maximálna): pozri údaje na štítku

9822 0088 00 - Nastaviteľná t’ažná tyč bez bŕzd

9822 0089 00 - Nastaviteľná t’ažná tyč s brzdami
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9822 0090 00 - Pevná t’ažná tyč bez bŕzd

9822 0091 00 - Pevná t’ažná tyč s brzdami
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Informačná tabuľka

1 Kód spoločnosti
2 Kód výrobku
3 Sériové číslo prístroja
4 Názov výrobcu
5 EEC alebo národné schvaľovacie číslo typu
6 Identifikačné číslo vozidla
7 Podvozok vozňa

A Maximálna dovolená celková hmotnost’
vozidla

B Maximálne povolené zat’aženie na ucho
t’ažného zariadenia

C Maximálne povolené zat’aženie nápravy
(alebo prednej nápravy na dvojnápravových
jednotkách)

D Maximálne povolené zat’aženie zadnej
nápravy (na dvojnápravových jednotkách)

8 Model
9 Pracovný tlak
10 Otáčky
11 Výkon motora
12 Rok výroby
13 CE-značka podľa Strojovej smernice 89/392 EC
14 Registrové číslo alebo číslo oboznámeného

orgánu

MADE IN BELGIUM

 
A        kg
B        kg
C        kg
D        kg

S/N: Manuf. Year:

Compressor
Pmax(e)working
Speed
Pengine

Bar
Rpm
kW

Atlas Copco Airpower n.v.
Ingberthoeveweg 7
B-2630 Aartselaar

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(14)(13)

(1) (2) (3)
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Likvidácia

Všeobecne

Pri rozvoji výrobkov a služieb, sa spoločnost’ Atlas
Copco snaží pochopit’, určit’ a minimalizovat’
negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu
výrobky a služby mat’ pri výrobe, distribúcii,
používaní, ako aj pri ich likvidácii.

Postup recyklácie a likvidácie je súčast’ou vývoja
všetkých výrobkov spoločnosti Atlas Copco.
Štandardy spoločnosti Atlas Copco určujú striktné
požiadavky.

Je uvážený aj výber materiálov podstatnej
recyklovateľnosti, možnosti demontovateľnosti a
schopnosti separácie materiálov a súprav, tak ako aj
riziká vo vzt’ahu k životnému prostrediu a riziká
ohrozenia zdravia počas recyklácie a likvidácie
nevyhnutných hodnôt, ak sa nejedná o recyklovateľné
materiály.

Váš kompresor od spoločnosti Atlas Copco pozostáva
poväčšine z kovových materiálov, ktoré môžu byt’
pretavené v oceliarňach a zlievárňach a preto sú skoro
neohraničene recyklovateľné. Použitý plast je
označený; je predvídané triedenie a delenie
materiálov pre budúcu recykláciu.

Likvidácia materiálov

Kontaminovaný materiál a látky likvidujte oddelene,
podľa aplikovateľných miestnych zákonov pre
ochranu životného prostredia.

Pred demontážou stroja na konci jeho životnosti
odčerpajte všetky tekutiny a zlikvidujte ich podľa
aplikovateľných miestnych predpisov na likvidáciu. 

Vyberte batérie. Batérie nevhadzujte do ohňa (riziko
explózie) alebo do zvyškového odpadu. Rozdeľte
stroj na kovové, elektronické, káblové, hadicové,
izolačné a plastové časti. 

Všetky komponenty zlikvidujte podľa
aplikovateľných miestnych predpisov o likvidácii.

Mechanicky odstráňte rozliatu kvapalinu; zvyšok
zachyt’te absorpčným činidlom (napr. pieskom,
pilinami) a zlikvidujte ju podľa aplikovateľných
miestnych predpisov o likvidácii. Nevypúšt’ajte do
kanalizačného systému alebo povrchovej vody.

Tento koncept môže mat’ úspech iba s
vašou pomocou. Podporujte nás tým, že
budete likvidáciu vykonávat’
profesionálne. Zaistením správnej
likvidácie výrobku napomáhate
zabránit’ možným negatívnym vplyvom
na životné prostredie a zdravie, ktoré sa
môžu vyskytnút’ pri nevhodnom
zaobchádzaní s odpadom.

Recyklácia a opätovné použitie
materiálov napomáha chránit’ prírodné
zdroje.
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Záznamový protokol údržby

Kompresor .......................................................................................................... Zákazník .......................................................................................................................

Sériové číslo ......................................................................................................... .......................................................................................................................................

Servisné hodiny Údržbársky zákrok Dátum Iniciály
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Vyhlásenie ES

 

Atlas Copco Airpower n.v.  A company within the Atlas Copco Group 

 
Postal address Visitors address Phone: +32 (0)3 870 21 11 Com. Reg. Antwerp 44651 
P.O. Box 100 Boomsesteenweg 957 Fax: +32 (0)3 870 24 43 V.A.T. 403.992.231 
B-2610 Wilrijk-Antwerp B-2610 Wilrijk-Antwerp 
Belgium Belgium For info, please contact your local Atlas Copco representative 
www.atlascopco.com 
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 1 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

2 We, Atlas Copco Airpower n.v., declare under our sole responsibility, that the product 
3 Machine name      :  
4 Commercial name : 
5 Serial number        :  
  

Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and 
Safety Requirements of this directive.  
 
The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as 
indicated. 
 

 
Directive on the approximation of laws of the 

Member States relating to 
Harmonized and/or Technical 

Standards used mnt 

a. Pressure equipment   97/23/EC  X 

b. Machinery safety   2006/42/EC 
EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 

EN 1012-1 

 

c. Simple pressure vessel   87/404/EEC  X 

d. Electromagnetic compatibility   2004/108/EC 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

 

e. Low voltage equipment   2006/95/EC 
EN 60034 

EN 60204-1 
EN 60439 

 

f. Outdoor noise emission    2000/14/EC ISO 3744 X  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8.a The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter 
8.b Atlas Copco Airpower n.v. is authorized to compile the technical file 

  
9  

10 
 
 

Conformity of the specification to the  
Directives 

Conformity of the product to the 
specification and by implication to the 

directives 
11 

12 

13 

Issued by Product engineering Manufacturing 

14 Name   
15 Signature  

 
 

16 Place , Date   

S jednotkou sú dodané nasledovné dokumenty:

- Osvedčenie o skúške

- Vyhlásenie o zhode ES:
- 46 -








