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1.1 INLEDNING

Det er Atlas Copcos politik at forsyne sine kunder med sikre, p�lidelige og
effektive produkter. Vi l¾gger blandt andet v¾gt p� f¿lgende:
- den planlagte og forudsete brug af produkterne samt milj¿erne, hvori de

forventes at skulle bruges,
- anvendelige regler, kodekser og forskrifter,
- det forventede nyttige produktliv ved korrekt service og vedligeholdelse,
- at levere opdateret information til instruktionsbogen.
F¿r De begynder at bruge et produkt, tag Dem da god tid til at l¾se den
relevante instruktionsbog. Ud over detaljerede instruktioner om brugen finder
De ogs� s¾rlige oplysninger om sikkerhed, forebyggende vedligeholdelse
o.s.v.
Bogen skal opbevares i n¾rheden af maskinen, s� betjeningspersonalet altid
har den ved h�nden.
Der henvises ogs� til sikkerhedsforskrifterne for maskinen og eventuelt andet
udstyr, som sendes s¾rskilt eller er beskrevet p� udstyret eller dele af
maskinen.
Sikkerhedsforskrifterne er generelle, og nogle forskrifter g¾lder derfor ikke
altid for en bestemt maskine.
Kun personale med den forn¿dne uddannelse m� betjene, justere, vedligeholde
eller reparere Atlas Copco udstyr. Ledelsen har ansvaret for, at der udpeges
personale med den forn¿dne opl¾ring og de forn¿dne f¾rdigher til hver enkelt
kategori eller hvert enkelt stykke arbejde.

Fagligt niveau 1: Operat¿r

En operat¿r er blevet opl¾rt i alle aspekter med hensyn til betjening af
maskinen ved hj¾lp af trykknapper, og han har kendskab til
sikkerhedsaspekter.

Fagligt niveau 2: Tekniker

En tekniker er blevet opl¾rt i betjening af maskinen p� samme m�de som
operat¿ren. Desuden har teknikeren ogs� f�et opl¾ring i vedligeholdelse og
reparation, som beskrevet i instruktionsbogen. Teknikeren m� endvidere
¾ndre indstillinger i kontrol- og sikkerhedssystemet. En tekniker udf¿rer ikke
arbejde p� elektriske komponenter under sp¾nding.

Fagligt niveau 3: Elektriker

En elektriker har f�et samme opl¾ring og har samme kvalifikationer som
operat¿ren og teknikeren. Elektrikeren m� desuden udf¿re reparationer p�
elektriske komponenter inde i maskinen, herunder elektriske komponenter
under sp¾nding.

Fagligt niveau 4: Fabrikantens specialist

Dette er en uddannet specialist, der sendes af fabrikanten eller dennes
repr¾sentant for at udf¿re indviklede reparationer eller ¾ndringer af udstyret.
Almindeligvis anbefales det, at der ikke er mere end to personer, der betjener
maskinen. Hvis der er for mange operat¿rer, kan det resultere i mindre sikre
forhold. Uautoriserede personer skal holdes borte fra maskinen, og alle risici i
forbindelse med maskinen skal udelukkes.
I forbindelse med h�ndtering, betjening, hovedreparation og/eller
vedligeholdelse eller reparation af Atlas Copco udstyr forventes det af
teknikerne, at de g¿r brug af sikre tekniske metoder, og at de overholder alle
relevante lokale krav og forordninger med hensyn til sikkerhed. Det f¿lgende
er en p�mindelse om specielle sikkerhedsdirektiver og -forskrifter, der
hovedsageligt g¾lder for Atlas Copco udstyr.
Disse sikkerhedsforskrifter g¾lder for maskiner, der forbruger luft. Forbrug af
en anden gas kr¾ver supplerende sikkerhedsforskrifter til den p�g¾ldende
maskine, og disse er ikke n¾vnt heri.
Hvis sikkerhedsforskrifterne tilsides¾ttes, kan det resultere i farlige situationer
for b�de personer, milj¿ og maskineri:
- beskyt personer mod elektriske, mekaniske eller kemiske risici,
- beskyt milj¿et mod l¾kkende olie, opl¿sninger og andre stoffer,
- beskyt maskinen mod funktioneringsfejl.
Atlas Copco fral¾gger sig ethvert ansvar for skader p� personer og materiel
opst�et som f¿lge af, at der er set bort fra sikkerhedsforskrifterne, eller at der
ikke er udvist almindelig forsigtighed og p�passelighed  under anvendelse,
drift, vedligeholdelse eller reparation, ogs� selv om dette ikke udtrykkeligt er
n¾vnt i denne instruktionsbog.

Fabrikanten b¾rer ikke ansvaret for nogen form for beskadigelse, der er
resultatet af brug af ikke originale reservedele, eller for ¾ndringer, tilf¿jelser
eller ombygninger, som udf¿res uden fabrikantens skriftlige tilladelse.
Hvis en instruktion i denne instruktionsbog ikke er i overensstemmelse med
dansk lovgivning, skal den strengeste af de to (instruktionsbog eller dansk
lovgivning) v¾re g¾ldende og f¿lges.
Instruktioner i denne bog m� ikke fortolkes som forslag, anbefalinger eller
tilskyndelse til, at den bruges i strid med nogen som helst love eller
bestemmelser

1.2 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1 Ejeren er ansvarlig for, at kompressoren holdes i sikker driftsstand.
Kompressordele og -tilbeh¿r skal udskiftes, hvis de mangler eller er
uegnede til sikker drift.

2 Den tilsynsf¿rende eller ansvarlige person skal til enhver tid s¿rge for, at
alle instruktioner vedr¿rende drift og vedligeholdelse af maskine og
udstyr overholdes n¿je. Han skal desuden p�se, at maskinerne med alt
tilbeh¿r og sikkerhedsudstyr, samt tilkoblede anordninger holdes i god
stand, samt at de ikke uds¾ttes for unormal slitage eller misbrug, og at der
ikke manipuleres med dem.

3 S� snart der er tegn p� eller mistanke om, at en indvendig maskindel er
overophedet, skal maskinen stoppes. Men der m� ikke �bnes
inspektionssk¾rme, f¿r maskinen er afk¿let tilstr¾kkeligt. Dette for at
sikre, at der ikke sker udslip af oliedampe, n�r der lukkes luft ind.

4 Nominelle ydelser (tryk, temperaturer, hastigheder etc.) skal markeres p�
holdbar vis.

5 Maskinen m� ikke uds¾ttes for en belastning, der overskrider de fastsatte
gr¾nser (tryk, temperatur, hastighed etc.).

6 Maskineri og udstyr skal holdes rent, det vil sige s� vidt muligt fri for
olie, st¿v m.v.

7 For at undg� for h¿j arbejdstemperatur skal der j¾vnligt udf¿res kontrol
og rensning af varmeledende overflader (k¿leribber, ladeluftk¿lere,
vandkapper etc.). Se vedligeholdelsesskemaet.

8 Alle regulerings- og sikkerhedsanordninger skal vedligeholdes korrekt for
at sikre, at de fungerer, som de skal. De m� ikke s¾ttes ud af funktion.

9 Man skal s¿rge for, at sikkerhedsventiler og andre trykudluftende
anordningerne ikke beskadiges, is¾r skal man undg� tilstopning p� grund
af maling, st¿rknet olie og snavs, som kan forringe anordningens
funktion.

10 Tryk- og temperaturm�lere skal kontrolleres j¾vnligt med henblik p�
pr¾cision. Hvis de er uden for tolerancerne, skal de udskiftes.

11 Sikkerhedsanordninger skal afpr¿ves som beskrevet
ivedligeholdelsesskemaet i instruktionsbogen for at afg¿re, om de er
ifunktionsm¾ssig korrekt stand.

12 S¿rg for, at markerings- og informationsetiketter er p� plads og let
l¾selige.

13 Hvis sikkerhedsetiketter er blevet beskadiget eller ¿delagt, skal de
udskiftes med henblik p� operat¿rens sikkerhed.

14 Hold arbejdsomr�det p¾nt og rent. Mangel p� god orden ¿ger risikoen for
ulykker.

15 Der skal b¾res beskyttelsest¿j, n�r der arbejdes p� maskinen. Afh¾ngigt
af, hvad der skal udf¿res, er der tale om: beskyttelsesbriller, h¿rev¾rn,
beskyttelseshjelm (med ansigtssk¾rm), beskyttelseshandsker,
beskyttelsest¿j, sikkerhedssko. Langt h�r m� ikke b¾res l¿stsiddende
(brug et h�rnet), og der m� ikke b¾res smykker eller l¿stsiddende t¿j.

16 Tr¾f forholdsregler mod brand. Br¾ndstof, olie og frostv¾ske skal
behandles med forsigtighed, fordi det er brandfarlige stoffer. Der m� ikke
ryges eller bruges �ben ild i n¾rheden af s�danne stoffer. S¿rg for at have
en brandslukker i n¾rheden.

1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR MOBILE KOMPRESSORER

Skal l¾ses omhyggeligt, f¿r kompressoren bugseres, l¿ftes, betjenes, vedligeholdes eller repareres, og instruktionerne skal f¿lges
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1.3 SIKKERHED UNDER TRANSPORT OG

INSTALLATION

F¿r en kompressor l¿ftes, skal alle l¿se og drejelige dele, f.eks. d¿re og
tr¾kst¾nger, fastg¿res forsvarligt.
Der m� ikke fastg¿res kabler, k¾der eller reb direkte til l¿fte¿jet; brug en
krankrog eller l¿ftegrej, der overholder danske krav til sikkerhed. Kabler,
k¾der og reb m� ikke have skarpe kn¾k.
Det er ikke tilladt at l¿fte ved hj¾lp af en helikopter.
Det er strengt forbudt at  opholde sig eller st� i det farlige omr�de under en
l¿ftet last. Maskinen m� ikke l¿ftes over personer eller boligomr�der.
For¿gelse og formindskelse af l¿ftehastigheden skal holdes inden for sikre
gr¾nser.
1 F¿r maskinen bugseres:

- s¿rg for at trykket er taget af trykbeholder(e),
- kontroller tr¾kstangen, bremsesystemet og tr¾kringen. Check ogs�

koblingen p� det tr¾kkende k¿ret¿j,
- kontroller det tr¾kkende k¿ret¿js tr¾k- og bremsekapacitet,
- kontroller, at tr¾kstang, st¿ttehjul eller st¿tteben er sikkert fastgjort i

h¾vet position,
- kontroller, at tr¾k¿jet kan dreje frit p� krogen,
- kontroller, at hjulene sidder fast, og at d¾kkene er i god stand og

korrekt oppumpet,
- tilkobl str¿mkablet og kontroller alle lys og tilkobl koblingerne til

trykluftbremsen,
- fastg¿r sikkerhedskablet til det tr¾kkende k¿ret¿j,
- fjern eventuelle stopklodser og slip parkeringsbremsen.

2 N�r maskinen skal tr¾kkes, skal der bruges et tr¾kkende k¿ret¿j med den
forn¿dne tr¾k- og bremsekraft. Se dokumentationen til det tr¾kkende
k¿ret¿j.

3 Hvis kompressoren skal bakkes ved hj¾lp af det tr¾kkende k¿ret¿j, skal
fril¿bsbremsen slippes (medmindre den virker automatisk).

4 Den maksimale bugserhastighed for kompressoren m� ikke overskrides
(v¾r opm¾rksom p� lokale bestemmelser).

5 S¾t kompressoren p� en vandret overflade og tr¾k parkeringsbremsen,
f¿r den kobles fra det tr¾kkende k¿ret¿j. Tag sikkerhedskablet af. Hvis
der ikke er parkeringsbremse eller st¿ttehjul p� kompressoren, anbringes
der stopklodser foran og/eller bag hjulene. Hvis tr¾kstangen kan s¾ttes
lodret, skal man g¿re brug af l�semekanismen, som skal holdes i god
stand.

6 N�r der skal l¿ftes tunge ting, skal der bruges et hejsev¾rk med
tilstr¾kkelig kapacitet, der er testet og godkendt i henhold til lokale
bestemmelser.

7 L¿ftekroge, -¿jer, -b¿jler o.l. m� ikke v¾re b¿jede og m� kun belastes i
lastaksens retning. Hejsev¾rkets kapacitet reduceres, hvis der ikke l¿ftes i
lastaksens retning.

8 Med henblik p� optimal sikkerhed og effektivitet skal hejsev¾rkets
l¿ftekraft s� vidt muligt v¾re lodret. Om n¿dvendigt bruges der en
l¿ftebj¾lke mellem hejsev¾rk og last.

9 En last m� ikke efterlades h¾ngende i hejsev¾rket.
10 Hejsev¾rket skal bruges p� en s�dan m�de, at lasten hejses lodret op.

Hvis det ikke er muligt, skal der tr¾ffes de forn¿dne forholdsregler for at
undg�, at lasten begynder at svinge, for eksempel ved at bruge to
hejsev¾rk, hver i en vinkel p� maksimalt 30¡ fra lodret.

11 Kompressoren m� ikke placeres i n¾rheden af mure. Der skal tr¾ffes
forholdsregler, s�ledes at varm luft, der udst¿des fra motorens og den
tilkoblede maskines k¿lesystemer, ikke kan suges ind igen. Hvis denne
varme luft suges ind af motorens eller den tilkoblede maskines
k¿leventilator, kan kompressoren overophedes; hvis denne luft suges ind
til forbr¾nding, reduceres motorens kraft.

1.4 SIKKERHED UNDER BRUG OG DRIFT

1 Hvis kompressoren skal bruges i brandfarlige omgivelser, skal hver enkelt
motors udst¿dningsr¿r v¾re forsynet med en gnistfanger, som kan
opfange evt. brandfarlige gnister.

2 Udst¿dningsgassen indeholder kulilte, som er en d¿dbringende luftart.
Hvis kompressoren skal bruges i et lille rum, skal motorens udst¿dning
ledes ud i det fri via en slange med tilstr¾kkelig stor diameter; det skal
g¿res p� en s�dan m�de, at der ikke skabes et h¿jere modtryk fra motoren.
Om n¿dvendigt skal der bruges en sugebl¾ser. Alle lokale g¾ldende
bestemmelser skal overholdes. S¿rg for, at der er tilstr¾kkelig luft til
indsugningen. Om n¿dvendigt skal der arrangeres ekstra
luftindsugningskanaler.

3 Hvis der er meget st¿v, hvor kompressoren bruges, skal den placeres
s�dan, at der ikke bl¾ser st¿v hen mod den. Hvis kompressorens bruges i
rene omgivelser, forl¾nger det intervallerne mellem rensning af
luftindsugningsfiltrene og k¿leaggregaterne.

4 Luk udgangsventilen til trykluft, f¿r slangen s¾ttes p� eller tages af.
Kontroller, at slangen er helt trykfri, f¿r den tages af. F¿r der bl¾ses
trykluft ud af en trykluftslange, skal den �bne ende holdes godt fast, s�
den ikke svinger rundt og for�rsager personskader.

5 Den ende af trykluftslangen, der er tilkoblet udgangsventilen, skal sikres
med et sikkerhedskabel, som er fastgjort ved siden af ventilen.

6 Der m� ikke anvendes ekstern kraft p� luftudgangsventilen, for eksempel
ved at tr¾kke slanger over den eller ved at montere hj¾lpeudstyr direkte
p� en ventil, for eksempel en vandudskiller, et sm¿reapparat e.l. Der m�
ikke tr¾des op p� luftudgangsventilerne.

7 Maskinen m� ikke flyttes, n�r ledninger eller slanger er tilkoblet
udgangsventilerne. Det kan beskadige ventiler, forgreningsr¿r og slanger.

8 Anvend aldrig trykluft fra en kompressor til ind�nding, uden er der er
truffet forholdsregler, da det kan resultere i alvorlige skader eller d¿d.
Hvis trykluft skal bruges som ind�ndingsluft, skal den renses korrekt i
overensstemmelse med danske regler og normer. Ind�ndingsluft skal altid
gives med et stabilt og passende tryk.

9 Fordelerr¿r og luftslanger skal have korrekt diameter og tilstr¾kkelig
kapacitet til driftstrykket. Der m� ikke bruges flossede, beskadigede eller
slidte slanger. Slanger og r¿rforbindelser skal udskiftes, n�r den
maksimale levetid er n�et. Brug kun den rigtige type og st¿rrelse
slangetilslutninger og Ðkoblinger.

10 Hvis kompressoren skal bruges til sandbl¾sning eller tilkobles et f¾lles
trykluftsystem, skal der monteres en passende kontraventil
(tilbageslagsventil) mellem kompressorudgangen og det tilkoblede
sandbl¾snings- eller trykluftsystem. V¾r opm¾rksom p� korrekt
montageposition/-retning.

11 Trykket skal slippes ud ved at �bne en luftudgangsventil, f¿r d¾kslet til
oliep�fyldning tages af.

12 Hvis motoren er varm, m� d¾kslet ikke tages af k¿leren. Vent til k¿leren
er afk¿let tilstr¾kkeligt.

13 Fyld ikke br¾ndstof p�, mens motoren g�r, medmindre det specielt
foreskrives i Atlas CopcoÔs instruktionsbog (AIB). Br¾ndstof m� ikke
komme i n¾rheden af varme dele som f.eks. luftudtagsr¿r eller motorens
udst¿dningsr¿r. Rygning er forbudt, mens der fyldes br¾ndstof p�. N�r
der p�fyldes br¾ndstof fra en automatisk pumpe, skal kompressoren
jordes, s� statisk elektricitet ledes bort. Der m� ikke spildes eller
efterlades olie, br¾ndstof, k¿lev¾ske eller rensemidler i eller omkring
kompressoren.
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14 N�r kompressoren er i brug, skal alle d¿re og sk¾rme holdes lukket, s�
motoren k¿les effektivt inde i karosseriet, og st¿jd¾mpningen fungerer
effektivt. D¿re m� kun �bnes kortvarigt, f.eks. i forbindelse med
inspektion eller justering.

15 Vedligeholdelse skal udf¿res med j¾vne mellemrum i henhold til
vedligeholdelsesskemaet.

16 Der er faste sk¾rme p� alle roterende og frem- og tilbageg�ende dele, der
ikke er afsk¾rmet p� anden m�de, og som kan v¾re til fare for personalet.
Hvis s�danne sk¾rme har v¾ret taget af, m� maskinen ikke tages i brug
igen, f¿r de er monteret forsvarligt.

17 Selv begr¾nsede m¾ngder af st¿j kan for�rsage irritation og gener, som
efter l¾ngere tid kan resultere i alvorlige skader p� nervesystemet hos
mennesker.
Hvis lydtrykket, hvor personale opholder sig, er:
under 70 dB(A): beh¿ver man ikke g¿re noget,
over 70 dB(A): skal der s¿rges for st¿jbeskyttende anordninger til de

mennesker, der til stadighed opholder sig dette rum,
under 85 dB(A): beh¿ver man ikke g¿re noget for tilf¾ldigt bes¿gende,

der kun er til stede i et begr¾nset stykke tid,
over 85 dB(A): skal rummet klassificeres som st¿jfarligt omr�de, og

der skal s¿rges for tydelig, permanent advarsel ved alle
indgange, s� personer, der tr¾der ind i rummet Ð selv
for et ret kort stykke tid - advares om, at de skal bruge
h¿rev¾rn,

over 95 dB(A): skal advarsler ved indgangene suppleres med
anbefaling om, at ogs� tilf¾ldigt bes¿gende skal bruge
h¿rev¾rn,

over 105 dB(A): skal der s¿rges for specielle h¿rev¾rn, der er p�kr¾vet
for dette st¿jniveau og den spektrale kombination af
st¿jen, og der skal v¾re en speciel advarsel om
effekten ved alle indgange.

18 Isolering eller beskyttelsesv¾rn af dele, hvis temperatur kan komme over
80¡C, og som ved et uheld kan blive ber¿rt af personale, m� ikke tages af,
f¿r delene er afk¿let til stuetemperatur.

19 Kompressoren m� ikke bruges, hvor der er risiko for, at der kan indsuges
brandfarlig eller giftig r¿ggas.

20 Hvis arbejdsprocessen frembringer r¿ggas, st¿v  eller vibrationsrisici etc.,
skal der tr¾ffes de forn¿dne forholdsregler, s� personalet ikke kommer til
skade.

21 N�r der bruges trykluft eller ¾delgas til reng¿ring af udstyr, skal det g¿res
med forsigtighed og med relevant beskyttelse; minimalt
beskyttelsesbriller, b�de til operat¿ren og omkringst�ende. Trykluft eller
¾delgas m� ikke rettes mod huden eller mod omkringst�ende. M� ikke
bruges til reng¿ring af t¿jet.

22 N�r dele vaskes i eller med et rensemiddel, skal man s¿rge for
tilstr¾kkelig ventilation, og der skal bruges relevant beskyttelse, som for
eksempel �ndedr¾tsv¾rn, beskyttelsesbriller, gummiforkl¾de og -
handsker etc.

23 Sikkerhedssko b¿r v¾re obligatorisk i ethvert v¾rksted og endvidere
sikkerhedshjelm, hvis der er den mindste risiko for faldende genstande.

24 Hvis der er risiko for ind�nding af farlige gasser, r¿ggasser eller st¿v, skal
�ndedr¾tsorganerne beskyttes. Dette g¾lder ligeledes ¿jne og hud,
afh¾ngigt af hvilken type risiko der er tale om.

25 Glem ikke, at hvis der er synligt st¿v i luften, er der h¿jst sandsynligt
ogs� finere, usynligt st¿v. Men selv om der ikke kan ses noget st¿v,
betyder det ikke, at der ikke er fint, usynligt st¿v i luften.

26 Kompressoren m� ikke bruges ved tryk eller hastigheder, der ligger under
eller over gr¾nsev¾rdierne, n¾vnt i de tekniske specifikationer.

1.5 SIKKERHED UNDER VEDLIGEHOLDELSE OG

REPARATION

Vedligeholdelse og (hoved)reparation m� kun udf¿res af fagl¾rt personale;
om n¿dvendigt under opsyn af en person, der er kvalificeret til arbejdet.
1 Anvend kun korrekt v¾rkt¿j til vedligeholdelse og reparation, og kun

v¾rkt¿j, som er i god stand.
2 Dele m� kun udskiftes med originale Atlas Copco reservedele.
3 Alt vedligeholdelsesarbejde, med undtagelse af rutineeftersyn, m� kun

udf¿res, mens maskinen er stoppet, og der skal tr¾ffes forholdsregler, s�
der undg�s utilsigtet start. Desuden skal der fastg¿res et advarselsskilt til
startmekanismen med en tekst som for eksempel Óigangv¾rende arbejde;
m� ikke startesÓ.
P� kompressorer med motor skal batteriet frakobles og fjernes, eller
polerne skal tild¾kkes med isolerende materiale.
P� elektrisk drevne kompressorer skal hovedafbryderen blokeres i
position �ben, og sikringerne skal tages ud. Der skal fastg¿res et
advarselsskilt til sikringsd�sen eller hovedafbryderen med en tekst som
for eksempel Óigangv¾rende arbejde; t¾nd ikke for str¿mmenÓ.

4 F¿r afmontering af komponenter i tryksystemet skal kompressoren eller
udstyret kobles effektivt fra alle trykkilder, og trykket skal slippes ud af
hele systemet. Man skal ikke have tiltro til, at kontraventiler
(tilbageslagsventiler) kan isolere trykluftsystemer. Desuden skal der p�
alle udgangsventiler fastg¿res et skilt  med for eksempel f¿lgende tekst
Óigangv¾rende arbejde, m� ikke startesÓ.

5 F¿r en motor eller en anden maskinen skilles ad, eller f¿r en
hovedreparation, skal der tr¾ffes forholdsregler, s� man undg�r at
bev¾gelige dele v¾lter eller bev¾ger sig.

6 S¿rg for, at der ikke efterlades v¾rkt¿j, l¿se dele eller pudseklude i eller
p� maskinen. Klude og t¿j m� ikke efterlades i n¾rheden af
luftindsugningen til motoren.

7 Der m� ikke bruges brandfarlige rensemidler til reng¿ring (brandfare).
8 Tr¾f forholdsregler mod giftige dampe fra rensev¾sker.
9 Der m� ikke tr¾des op p� maskindele.
10 Alt skal holdes rent under vedligeholdelse og reparation. Hold snavs

borte, tild¾k dele og udsatte �bninger med en klud, et stykke papir eller
tape.

11 I n¾rheden af br¾ndstof- eller oliesystemer m� der ikke svejses eller
udf¿res arbejde, som medf¿rer varmeafgivelse. Br¾ndstof og olietanke
skal v¾re fuldst¾ndig rengjorte, f.eks. ved hj¾lp af damprensning, inden
f¿rn¾vnte arbejder udf¿res. Der m� ikke svejses p� en trykbeholder eller
p� nogen anden m�de udf¿res ¾ndringer p� den. Afmonter
generatorkabler, mens der foreg�r lysbuesvejsning p� kompressoren.

12 S¿rg for, at tr¾kstang og aksler er ordentligt fastgjort, n�r der arbejdes
under kompressoren, eller n�r et hjul tages af. Man m� ikke stole p� en
donkraft.

13 Man m� ikke fjerne det lydd¾mpende materiale eller pille ved det. Der
m� ikke v¾re snavs eller v¾ske i materialet, som for eksempel br¾ndstof,
olie og rensemidler. Hvis lydd¾mpende materiale beskadiges, skal det
udskiftes, s� lydtrykket ikke bliver for h¿jt.

14 Brug kun sm¿reolie og Ðfedt, der er anbefalet af Atlas Copco eller af
maskinfabrikanten. V¾r sikker p�, at de valgte sm¿remidler overholder
alle g¾ldende sikkerhedsregler, is¾r hvad ang�r eksplosions- eller
brandfare samt muligheden for opl¿sning eller dannelse af farlige
gasarter. Syntetisk olie og mineralolie m� ikke blandes.

15 N�r der damprenses, skal maskinen, generatoren, indsugningsfiltret,
elektriske komponenter og reguleringsanordninger o.l. beskyttes for at
undg� indtr¾ngen af fugt.

16 Hvis der er igangv¾rende arbejde p� maskinen, der indeb¾rer brug af
varme, ild eller gnister, skal omgivende komponenter f¿rst tild¾kkes med
ikke-br¾ndbart materiale.

17 Brug ikke en lyskilde med �ben flamme ved kontrol indvendigt i en
maskine.
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18 N�r en reparation er f¾rdig, skal maskinen v¾re slukket mindst en
omdrejningsperiode, n�r det g¾lder stempelkompressorer og i adskillige,
n�r det drejer sig om rotationskompressorer, for at sikre, at der ikke opst�r
mekanisk interferens i maskinen eller i drevet. Check rotationsretningen
for elektriske motorer, n�r maskinen startes f¿rste gang og efter ¾ndringer
i de elektriske forbindelser eller skift gear for at sikre, at oliepumpen og
ventilatoren fungerer korrekt.

19 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder for alt maskineri b¿r noteres i
operat¿rens logbog.  J¾vnlig rapportering og arten af reparationer kan
afsl¿re svaghedsfaktorer.

20 N�r der skal arbejdes med meget varme dele, f.eks. krympepasning, skal
der b¾res specielle handsker, der beskytter mod varme. Om n¿dvendigt
skal ogs� andre dele af kroppen beskyttes.

21 Hvis der bruges �ndedr¾tsudstyr med patron, skal man s¿rge for, at der
bruges den rette type patron, og at den ikke har v¾ret brugt i for mange
timer og alts� er blevet for gammel.

22 Olie, rensemidler og andre stoffer skal bortskaffes p� korrekt vis, s�
milj¿et ikke forurenes.

23 F¿r kompressoren er klar til brug efter vedligeholdelse eller
hovedreparation, skal man checke, at driftstryk, temperaturer og
hastigheder er korrekte, og at regulerings- og afbryderanordninger
fungerer korrekt.

1.6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR VÆRKTØJ

Brug korrekt v¾rkt¿j til alle former for arbejde. Med viden om brug af korrekt
v¾rkt¿j og v¾rkt¿jets begr¾nsning i kombination med almindelig sund
fornuft kan man undg� mange ulykker.
Der kan f�s specialv¾rkt¿j til s¾rlige former for arbejde, og det b¿r bruges,
hvor det anbefales. Brug af s�dant v¾rkt¿j sparer tid og man undg�r
beskadigelse af dele.

1.7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Batterierne
N�r der arbejdes med batterier, skal man altid bruge beskyttelsest¿j og -briller.
1 Elektrolytten i batterier er en svovlsyreopl¿sning, som er sk¾bnesvanger,

hvis den rammer ¿jnene, og som kan give forbr¾ndinger, hvis den
kommer i kontakt med huden. Man skal derfor v¾re meget omhyggelig
under h�ndtering af et batteri, fx n�r man kontrollerer, om det er opladet.

2 Ops¾t et skilt, hvoraf det fremg�r, at ild, �bne flammer og rygning er
forbudt p� stedet, hvor batterierne lades op.

3 N�r batterier oplades, dannes der en eksplosiv gasblanding i cellerne, som
kan slippe ud af proppernes ventilations�bninger.
Der kan derfor opst� en eksplosiv atmosf¾re omkring batteriet, hvis
ventilationen er d�rlig, og den kan forblive i og omkring batteriet i flere
timer, efter at det er blevet opladet. Man m� derfor:
- aldrig ryge i n¾rheden af batterier, som er ved at blive opladet, eller

som blev det for nylig,
- aldrig bryde et levende batterikredsl¿b, da der som regel opst�r

gnister.
4 N�r et hj¾lpebatteri (AB) forbindes parallelt med et kompressorbatteri

(CB) med boosterkabler: forbind ABÕs pluspol med CBÕs pluspol, og
derefter CBÕs minuspol med kompressorhuset. Afmontering foreg�r i
modsat r¾kkef¿lge.

Trykbeholdere
(i.h.t. direktiv 87/404/E¯F till¾g ¤ 2)
Krav til vedligehold/installation:
1 Beholderen kan bruges som trykbeholder eller som separator og er

beregnet til f¿lgende form�l:
Ð trykluftbeholder til kompressor,
Ð medium LUFT/OLIE,
og virker som angivet i detaljer p� beholderens dataskilt:
Ð det maksimale arbejdstryk ps i bar,
Ð den maksimale arbejdstemperatur Tmax. i ¡C,
Ð den minimale arbejdstemperatur Tmin. i ¡C,
Ð beholderens kapacitet V i l.

2 Trykbeholderen m� kun anvendes til ovenn¾vnte form�l og i henhold til
de tekniske specifikationer. Af sikkerhedsm¾ssige grunde er anden
anvendelse forbudt.

3 Nationale lovbestemmelser vedr. geninspektion skal overholdes.
4 Det er absolut forbudt at svejse eller varmebehandle de v¾gge i

beholderen, der uds¾ttes for tryk.
5 Beholderen har det kr¾vede sikkerhedsudstyr som manometer,

overtrykskontrolanordninger, sikkerhedsvenil, etc. og m� ikke anvendes
uden dette udstyr.

6 N�r beholderen er i brug skal den j¾vnligt t¿mmes for kondensvand.
7 Installation, opbygning og tilslutninger m� ikke ¾ndres.
8 Der m� ikke anvendes bolte fra l�g og flanger til ekstra fiksering.

Sikkerhedsventiler
Alle justeringer og reparationer skal udf¿res af autoriseret personale fra
leverand¿ren af ventilerne (se vedligeholdelsesskema).
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2. VIGTIGE DETALJEREDE
OPLYSNINGER

2.1 BESKRIVELSE AF SIKKERHEDSSYMBOLER,
DER BRUGES I DENNE BOG

Dette symbol g¿r opm¾rksom p� farlige situationer.
Den p�g¾ldende handling kan indeb¾re fare for
personer og for�rsage l¾sioner.

Ved dette symbol gives der supplerende oplysninger.

Fig. 2.1 Illustration af XAS46 Dd med �ben d¿r 
(justerbar tr¾kstang med bremser er ekstraudstyr)

2.2 GENERELL BESKRIVELSE

XAS46 Dd er en lydd¾mpet, 1-trins, olieinjekteret skruekompressor,
der er beregnet til et normalt effektivt driftstryk p� 7 bar.

– Motor
Kraften til kompressoren leveres af en oliek¿let dieselmotor.
Motorens kraft overf¿res til kompressoren via en sv¾r drivrem.

– Kompressor
Kompressorkappen har to rotorer af skruetypen, der er monteret p�
kugle- og rullelejer. Motoren driver hanrotoren, der igen driver
hunrotoren. Elementet leverer st¿dfri luft.

Indspr¿jtet olie bruges til t¾tning, k¿ling og sm¿ring.

– Kompressorens oliesystem
Olien forkomprimeres af lufttryk. Systemet har ingen oliepumpe.

Olien udskilles fra luften i luft/olie beholderen, f¿rst ved
centrifugalkraft og derefter via olieseparatoren.

Beholderen har en indikator for olieniveau.

– Regulering
Kompressoren er udstyret med et permanent reguleringssystem og en
udbl¾sningsventil, som er integreret i aflastningsenheden.Under drift
lukkes ventilen af kompressorelementets udl¿bstryk, og den �bnes af
trykket i lufttanken, n�r kompressoren stoppes.

N�r luftforbruget ¿ges, reduceres trykket i lufttanken og omvendt.

Denne forskel i tanktryk registreres af reguleringsventilen, som
afstemmer lufttrykket efter luftforbruget ved hj¾lp af kontrolluft til
aflastningsenheden og motorens hastighedsregulator. Trykket i
lufttanken holdes mellem det forvalgte driftstryk og det tilsvarende
aflastningstryk.

– Kølesystem
Motor og kompressor er udstyret med en olieafk¿ler. K¿leluften
frembringes af en ventilator, der drives af motoren.

– Sikkerhedsanordninger
Den termiske afbryder beskytter kompressoren mod overophedning.
Luftbeholderen er udstyret med en sikkerhedsventil.

Motoren er udstyret med afbrydere for lavt olietryk og h¿j
olietemperatur.

– Ramme og aksel
Kompressoren/motoren underst¿ttes af gummibuffere i rammen.

Standard er XAS46 Dd udstyret med en ikke-justerbar tr¾kstang med
et tr¾k¿je.

Som ekstraudstyr kan kompressoren leveres med en justerbar
tr¾kstang, en p�l¿bs- og parkeringsbremse og tr¾k¿jer type AC,
DIN, kugle, ITA, NATO eller GB.

Det nye bremsesystem best�r af en integreret parkeringsbremse og
p�l¿bsbremse. N�r der bakkes, aktiveres p�l¿bsbremsen ikke
automatisk.

– Hus
Huset har �bninger i for- og bagende til indsugning og udl¿b af
k¿leluft og specielt h¾ngslede d¿re i forbindelse med vedligeholdelse
og reparation. Huset er indvendigt foret med lydabsorberende
materiale.

– Løfteøje
Et l¿fte¿je er anbragt bag et lille d¾ksel oven p� kompressoren.

– Instrumentpanel
Kontrolpanelet med lufttryksm�ler, startknap etc. er anbragt bag et
gennemsigtigt panel bagest til h¿jre.

– Dataplade
Kompressoren er forsynet med en dataplade, der viser type,
serienummer og normalt driftstryk (se kapitel 10).

☞

SAX

64
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2.3 MARKERINGS- OG INFORMATIONSSKILTE

Lampe lyser.

Kompressor belastet.

Forbud mod �bne luftventiler uden
tilkoblet slange.

Luftfilter.

Kompressorens temperatur for h¿j.

Rotationsretning.

Indsugning.

Udl¿b.

Aftapning kompressorolie.

L¾s instruktionsbogen f¿r der startes.

24h
Udf¿r service hver dag.

Advarsel !
Komponent under tryk.

Tr¾d ikke op p� udl¿bsventilerne.

Kompressorens udl¿bstryk.

Farligt udl¿b.

Nulstil sikring.

T¾nd/sluk knap.

Manuel afbryder.

Timer, tid.

Kompressorens udl¿bstemperatur er for h¿j.

Kompressorens udl¿bstemperatur.

L¿ft tilladt.

diesel Brug kun dieselolie.

Lydstyrkeniveau i overensstemmelse med
direktiv 84/533/EC (udtrykt i dB(A)).

Tr¾kstangen skal v¾re vandret, hvis
kompressoren kobles til et k¿ret¿j.

Start-Stop p� kontakt.

Motoren m� ikke g� med �bne d¿re.

Fare, varm overflade.

Fare for d¿dbringende elektrisk st¿d.

PAROIL S Atlas Copco kompressorolie.

Instruktionsbog.

L¾s instruktionsbogen f¿r der
udf¿res arbejde p� batteriet.

D¾ktryk.2.7 bar / 39 psi

Atlas Copco motorolie.SAE 15W40
PAROIL

PAROIL M Atlas Copco kompressorolie.
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TB

JW

BH

FC2

SAX

64

SV

DSe

A

S
VI

AR

RV

FP

OLG

AV

OFc

E

CP DB AF
VV

FF
FU

FC1

DPec

CE

F

EP

FT

OFe

2.4 DE VIGTIGSTE KOMPONENTER

A Generator
AF Luftfilter (til motor og kompressor)
AR Lufttank
AV Luftudl¿bsventile
BH Bremsegreb
CE Kompressorelement
CP Kontrolpanel
DB Drivrem
DPec Aftapningsprop til motorens oliek¿ler
DSe M�lepind til motorolie

E Motor
EP Udst¿dningsr¿r
F Ventilator
FC1 P�fyldningsh¾tte, motorolie
FC2 P�fyldningsh¾tte, br¾ndstoftank
FF Br¾ndstoffilter
FP P�fyldningsprop, kompressorolie
FT Br¾ndstoftank
FU Br¾ndstofpumpe
JW N¾sehjul

OFc Oliefilter, kompressor
OFe Oliefilter, motor
OLG Oliem�ler
RV Reguleringsventil
S Startmotor
SV Sikkerhedsventil
TB Tr¾kstang
VI Vacuumindikator
VV Vacuumstyret ventil

Fig. 2.2 Hovedkomponenter XAS46 Dd (justerbar tr¾kstang, n¾sehjul, bremser og tegngivningsanordninger er ekstraudstyr)
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AV

FN

FP

SL

SL

OS

AR

DP

OLG

UA

UV

VH

CV

OF

DP
CE

TS

F

DB

E

VI AF

OC

SR

BDV

SVFR

RV

PG
VV

Fig. 2.3

AF Luftfilter
AR Lufttank
AV Luftudl¿bsventiler
BDV Udbl¾sningsventil
CE Kompressorelement
CV Kontrolventil
DB Drivrem

DP Aftapningsprop
E Motor
F Ventilator
FN Flow-mundstykke
FP P�fyldningsprop
FR Flow-kontrol
OC Olieafk¿ler

OF Oliefilter
OLG Oliem�ler
OS Olieseparator
PG Trykm�ler
RV Reguleringsventil
SL Returledning
SR Hastighedsregulator

SV Sikkerhedsventil
TS Temperaturkontakt
UA Aflastningsenhed
UV Aflastningsventil
VH Udluftnings�bning
VI Vacuumindikator
VV Vakuumstyret ventil

KOMPRESSORENS REGULERINGSSYSTEM

2.5 LUFTSTRØM (SE FIG. 2.3)

Systemet best�r af:

AF Luftfilter
AR/OS Lufttank/olieseparator
CE Kompressorelement
UA/UV Aflastningsenhed med aflastningsventil
BDV Udbl¾sningsventil
FN Flow-mundstykke

Luft, der f¿res gennem luftfilteret (AF) og ind i kompressorelementet,
komprimeres. Ved elementets udl¿b passerer komprimeret luft og
olie ind i lufttanken/olieseparatoren (AR/OS).

Kontrolventilen hindrer, at komprimeret luft bl¾ses tilbage, n�r
kompressoren stoppes. I lufttanken/olieseparatoren (AR/OS)
udskilles st¿rstedelen af olien af separatorelementet. 

Olien samles i beholderen og p� bunden af separatoren.

Luften forlader tanken via et flow-mundstykke (FN), som forhindrer,
at trykket i tanken falder til under det minimale driftstryk (se sektion
9.3), ogs� selvom luftudl¿bsventilerne er �bne. Dette sikrer korrekt
olieindspr¿jtning og forhindrer olieforbrug.

En temperaturkontakt (TS) og en driftstrykm�ler (PG) er indbygget i
systemet.

En udbl¾sningsventil (BDV) er monteret i aflastningsenheden, s�
trykket automatisk kan tages af lufttanken (AR), n�r kompressoren
stoppes.
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2.6 OLIESYSTEM (SE FIG. 2.3)

Systemet best�r af:

AR/OS Lufttank/olieseparator

OC Olieafk¿ler

OF Oliefilter

Den nederste del af lufttanken (AR) fungerer som olietank.

Lufttrykket presser olien fra lufttanken/olieseparatoren (AR/OS)
gennem olieafk¿leren (OC) og oliefilteret (OF) til
kompressorelementet (CE).

Kompressorelementet har et olie-oml¿b i bunden af kappen. Olien til
sm¿ring af rotorer, k¿ling og t¾tning indspr¿jtes gennem hullerne i
oml¿bet.

Lejerne sm¿res af olie, der indspr¿jtes i lejehuset.

Den indspr¿jtede olie, blandet med komprimeret luft, forlader
kompressorelementet og kommer igen ind i lufttanken, hvor den
udskilles fra luften, som beskrevet i sektion 2.5. Den olie, der samles
i bunden af olieseparatorelementet, sendes tilbage til systemet
gennem returledningen (SL), som er forsynet med en flow-kontrol
(FR).

Oliefilterets overstr¿msventil �bner, hvis trykfaldet over filteret er
over normal p� grund af et tilstoppet filter. Olien str¿mmer da forbi
filteret, uden at blive filtreret. Af samme grund skal oliefilteret
udskiftes med regelm¾ssige mellemrum. (se sektion 4.2).

2.7 PERMANENT REGULERINGSSYSTEM (SE FIG. 2.3)

Systemet best�r af:

RV Reguleringsventil

UA Aflastningsenhed

SR Hastighedsregulator

Kompressoren har et permanent reguleringssystem. Dette system er
udstyret med en udbl¾sningsventil, som er integreret i
aflastningsenheden (UA). Under drift lukkes ventilen af
kompressorelementets udl¿bstryk, og den �bnes af trykket i
lufttanken, n�r kompressoren stoppes.

N�r luftforbruget ¿ges, reduceres trykket i lufttanken og omvendt.
Denne forskel i tanktryk registreres af reguleringsventilen, som
afstemmer lufttrykket efter luftforbruget ved hj¾lp af kontrolluft til
aflastningsenheden og motorens hastighedsregulator. Trykket i
lufttanken holdes mellem det forvalgte driftstryk og det tilsvarende
aflastningstryk.

N�r kompressoren startes, holdes aflastningsventilen (UV) �ben af en
fjederkraft, motoren k¿rer med maksimal hastighed.
Kompressorelementet (CE) tager luft ind, og der opbygges tryk i
tanken.

Luftudl¿bet kontrolleres fra maksimalt udl¿b (100%) til intet udl¿b
(0%) af:

1. Hastighedskontrol af motoren mellem maksimal
belastningshastighed og aflastningshastighed
(skruekompressorens kapacitet er proportional med
rotationshastigheden).

2. Drosling af luftindtag.

Hvis luftforbruget er lig med eller overstiger den maksimale
luftkapacitet, holdes motorens hastighed p� den maksimale
belastningshastighed, og aflastningsventilen er helt �ben.

Hvis luftforbruget er mindre end den maksimale luftudstr¿mning,
forsyner reguleringsventilen aflastningsventilen (UV) med kontrolluft
for at reducere luftudstr¿mningen, og den holder trykket i lufttanken
mellem normalt driftstryk og det tilsvarende aflastningstryk p� ca. 1,5
bar over det normale driftstryk.

N�r luftforbruget genoptages, �bner aflastningsventilen gradvis
luftindtaget, og hastighedsregulatoren ¿ger motorens hastighed.

Reguleringsventilen er konstrueret s�ledes, at en for¿gelse
(reduktion) af trykket i luftbeholderen p� mere end ventilens
indstillede �bningstryk resulterer i en proportional for¿gelse
(reduktion) i styretrykket til aflastningsventilen og
hastighedsregulatoren. 

En del af kontrolluften udluftes til atmosf¾ren, og kondensat ledes ud
gennem udluftnings�bningerne (VH).
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2.8 ELEKTRISK SYSTEM

2.8.1 STRØMSKEMA

Kompressoren har et negativt jordet system.

Fig. 2.4 Str¿mskema (Nr. 9822 0797 01)

F1 Str¿mafbryder (10 A)

G1 Vekselstr¿msgenerator

G2 Batteri

H1 Temperaturalarm

H2 Universalalarm

H0 Start-elektromagnet (del af M1)

K1 Stoprel¾

K2 Sp¾rrerel¾

K3 Oph¾ve-start rel¾

K4 Startrel¾

M1 Startmotor

P1 Timem�ler

S1 Startknap (Til-Fra-Oph¾ve-start)

S2 Temperaturkontakt motor

S3 Olietryk-afbryder motor

S4 Temperatur-lampetest kontakt

S5 Temperaturkontakt kompressor

Y1 Br¾ndstof-magnetventil
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2.8.2 BESKRIVELSE

Det elektriske kredsl¿b i detaljer

Startknap S1 position 1:

Ledning 2 p� 12 V kontakt K3 sluttet (13-11), lampe H2 er t¾ndt.
K4 magnetiserer kontakt K4 (18-15). Termokontakt S5 normalt
sluttet, K1 magnetiserer kontakt K1 (1-4).

Brug af lampetest:

Startknap S1 position 1, tryk p� lampetest S4, over K3 og ledning
9 magnetiseres lampe H1 og rel¾ K2. N�r lampetest-knap 4
slippes, forbliver lampe H1 t¾ndt, S4 overtaget af kontakt K2.

Startknap S1 position 2:

Ledning 3 p� 12 V (overskriv-funktion), timem�ler P1 og
magnetventil Y1 magnetiseret. Motorens termokontakt S3
normalt sluttet, olietryk-afbryder S2 �ben.

Startknap S1 position 3:

Startrel¾ K0 er magnetiseret og startmotor k¿rer, motor skaber
olietryk, og olietryk-afbryder S2 slutter. K3 magnetiseret og
kontakt K3 skifter over til (13-10). Rel¾ K2 ikke l¾ngere
magnetiseret, kontakt K2 �bner, lampe H1 slukkes.
Vekselstr¿msgenerator begynder ogs� at levere sp¾nding, og K4
er ikke l¾ngere magnetiseret, og kontakt K4 skifter over 
til (18-16). Lampe H2 slukkes, startknap S1 slippes, og den
vender tilbage til position 1. Magnetisering af
sikkerhedsanordninger sker ikke l¾ngere over ledning 3 men over
ledning 2 til ledning 4 og denne vej til ledning 3.

Motor k¿rer normalt:

Olietryk-afbryder S2 �bner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3
skifter over (13-11), motor sl�r fra, fordi br¾ndstof-magnetventil
Y1 ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig.

Termokontakt S3 �bner, K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter
over (13-11), motor sl�r fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1
ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig.

Termokontakt S5 �bner, K1 ikke l¾ngere magnetiseret. Kontakt
K1 skifter over (4-2). K3 ikke l¾ngere magnetiseret. K3 skifter
over (13-11), motor sl�r fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1
ikke l¾ngere er magnetiseret, og lampe H2 og H1 t¾ndes
samtidig. Rel¾ K2 magnetiseres samtidig med H1, og kontakt K2
slutter (8-6).

Termokontakt S5 afk¿les og slutter, K1 magnetiseret igen, og
kontakt K1 skifter over (4-1), lampe H1 forbliver dog t¾ndt over
ledning 9 og kontakt K2 (6-8).

En fejl i vekselstr¿msgeneratoren for�rsager, at kobling D+ g�r til
0 V, og at K4 magnetiseres. Kontakt K4 skifter over til (18-15),
motor sl�r fra, fordi br¾ndstof-magnetventil Y1 ikke l¾ngere er
magnetiseret, og lampe H2 t¾ndes samtidig.
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3. BETJENINGSINSTRUKTIONER

3.1 INSTRUKTIONER FOR PARKERING,
TRÆK OG LØFT

Sikkerhedsforskrifter

Operat¿ren forventes at tage alle relevante
sikkerhedsforholdsregler, herunder de der n¾vnes p�
side 261 - 264 i denne bog.

Bem¾rk:

Ð F¿r kompressoren tages i brug, kontrolleres bremsesystemet som
beskrevet i sektion 5.6.

Ð Efter de f¿rste 100 km k¿rsel:

Ð Kontroller og eftersp¾nd hjulm¿trikker og tr¾kstangens bolte
til det specificerede moment. Se sektion 9.1.

Ð Kontroller justeringen af bremser. Se sektion 5.6.

3.1.1 INSTRUKTIONER FOR PARKERING

Fig. 3.1 Ikke-justerbar tr¾kstang med st¿tte, uden bremser

Fig. 3.2 Justerbar tr¾kstang med n¾sehjul og bremser

N�r kompressoren parkeres, sikres st¿tte (1) eller n¾sehjul (2), s�
kompressoren underst¿ttes i vandret position. Kontroller, at
n¾sehjulet (2) er blokeret ved hj¾lp af l�setappen (6).
Tr¾k parkeringsbremsen (3). Kompressoren skal s� vidt muligt st�
vandret; den kan dog bruges, selvom den ikke st�r helt vandret, men
positionen m� ikke v¾re mere end 15¡ ude af vater. Hvis
kompressoren parkeres p� en h¾ldning, skal der l¾gges klodser (kan
f�s som ekstraudstyr) foran eller bag hjulene. S¾t kompressoren mod
vinden (se fig. 3.4), ikke hvor der er vindstr¿mme og ikke ved en
mur. Undg� at motorens udst¿dning vender tilbage til indsugningen.
Det kan for�rsage overophedning, s� motorens effekt reduceres.

Fig. 3.3 Parkeringsposition n¾sehjul

Fig. 3.4 Kompressorens bagende op mod vinden

3.1.2 INSTRUKTIONER FOR TRÆK

Fig. 3.5 Skilt p� tr¾kstang, instruktioner for tr¾k

F¿r kompressoren tr¾kkes, skal man sikre sig, at
k¿ret¿jets tr¾kanordning passer til tr¾k¿jet eller
kugletilkoblingen.

For b�de ikke-justerbar tr¾kstang og justerbar tr¾kstang g¾lder, at
tr¾kstangen s� vidt muligt skal v¾re vandret, og kompressoren og
tr¾k¿je-enden i vandret position. Stram l�seh�ndtagene (7) s�ledes
til, at der ikke er spillerum mellem leddenes t¾nder; dette
kontrolleres ved i tr¾k¿jet at bev¾ge tr¾kstangen op og ned. S¾t
l�setapper (4) i. Tryk bremsegrebet (3) helt ned og kobl
l¿srivningskablet (5) til k¿ret¿jet. Skru n¾sehjul (2) eller st¿tte (1) op
til h¿jeste position og fastg¿r, s� n¾sehjulet ikke kan rotere.

Fig. 3.6 Tr¾kposition n¾sehjul
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3.1.3 INSTRUKTIONER FOR LØFT

Fig. 3.7 L¿fte¿je

N�r kompressoren skal l¿ftes, skal hejsev¾rket placeres p� en s�dan
m�de, at kompressoren, som skal v¾re placeret vandret, l¿ftes
horisontalt. L¿ft og s¾nk m� ikke ske med for voldsom kraft.

Ved l¿ft b¿r man bruge l¿fte¿jet (1), som er anbragt bag d¾kslet (2).

L¿fte-acceleration og -deceleration skal holdes inden for
sikre gr¾nser (maks. 4xg). 
L¿ft ikke med helikopter.

3.2 FØR START

Hvis kompressoren skal bruges til sandbl¾sning eller
tilkobles et almindeligt trykluftssystem, skal der
monteres en passende kontrolventil mellem
kompressorens udtag og det tilkoblede sandbl¾snings-
eller trykluftssystem.

V¾r opm¾rksom p� korrekt monteringsposition/-
retning!

1. F¿r kompressoren startes for f¿rste gang, skal batteriet klarg¿res
til brug, hvis det ikke allerede er sket. Se sektion 4.7.

2. Med kompressoren vandret kontrolleres motoroliens niveau. Om
n¿dvendigt p�fyldes olie op til den ¿verste markering p�
m�lepinden. Se instruktionsmanualen til motoren med hensyn til
type motorolie og viskositet.

3. Kontroller kompressoroliens niveau. Viseren i oliem�leren (OLG
- fig. 2.3) skal v¾re i det gr¿nne felt. Om n¿dvendigt p�fyldes
olie. Se sektion 4.3 med hensyn til, hvilken type olie der skal
bruges.

F¿r p�fyldningsproppen til kompressorolie (FP - fig. 2.3)
tages af, skal man s¿rge for at trykket er taget af ved at
�bne en luftudl¿bsventil.

4. Kontroller, at der er tilstr¾kkeligt br¾ndstof i br¾ndstoftanken.
Om n¿dvendigt fyldes efter. 
Se instruktionsmanualen til motoren med hensyn til type
br¾ndstof.

5. Reng¿r br¾ndstoffilteret for vand og afs¾tninger, indtil der
str¿mmer rent br¾ndstof fra aftapningshanen.

6. Tryk p� luftfilterets vacuumstyrede ventil (VV - fig. 2.3) for at
fjerne st¿v.

7. Kontroller luftfilterets serviceindikator (VI - fig. 2.3). 
Hvis det gule stempel n�r den r¿de markering for service, skal
filterelementet udskiftes. Nulstil indikatoren ved at trykke p�
reset-knappen.

8. �ben en luftventil, s� der kan slippe luft ud.

1

2
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3.3 START/STOP

Fig. 3.8 Kontrolpanel

P1 Timem�ler

F1 Str¿mafbryder

PG Driftstrykm�ler

H1 Temperaturalarm

H2 Universalalarm

S1 Startknap 

S4 Lampetest

F¿r start skal der trykkes p� str¿mafbryderen (F1) p� venstre side af
kontrolpanelet (�ben venstre serviced¿r f¿rst).

Der startes ved at dreje startknappen med uret til position 1, lampe
H2 (universalalarm) t¾ndes. N�r knappen drejes videre til position 3,
s¾tter startmotoren motoren i gang. S� snart motoren er startet,
slukkes lampe H2. Startknappen springer automatisk tilbage til
position 0. Lampe H1 lyser kun, hvis kompressorens
udl¿bstemperatur er for h¿j. Lampens korrekte funktion kontrolleres
ved hj¾lp af lampetest S4, der er placeret p� instrumentpanelet.

N�r startknappen er i position 1, og motoren ikke g�r, kan
lampetesten udf¿res. Lampe H1 t¾ndes og slukkes automatisk, n�r
motoren starter.

Motoren stoppes ved at dreje startknappen mod uret til position 0
(med ventiler lukket).

Desuden vises p� instrumentpanelet tankens tryk (PG) og det samlede
antal driftstimer (P1).

Funktionsfejl og beskyttelsesanordninger:

Ð Startmotoren er beskyttet mod for langvarig start og mod fors¿g
p� start, hvis kompressoren allerede er i gang.

Ð Hvis olietrykket er for lavt, olietemperaturen for h¿j eller
vekselstr¿msgeneratorens sp¾nding for lav, stopper motoren med
det samme, og kontrollampe H2 t¾ndes. Ved at udf¿re nogle
enkle kontrolforanstaltninger kan man afg¿re, hvorfor motoren
stoppede: for lavt olieniveau, tilstoppet k¿ler,
vekselstr¿msgeneratorens rem for slap eller remmen g�et i
stykker.

Ð Hvis udl¿bstemperaturen bliver for h¿j, stoppes kompressoren
med det samme af en termokontakt. Begge kontrollamper H1 og
H2 t¾ndes. Begge kontrollamper bliver ved med at v¾re t¾ndt,
indtil motoren er startet igen (startknap til position 3), eller
kontakten slukkes (startknap til position 0); ogs� hvis
termokontakten er sluttet igen p� grund af afk¿ling
(= hukommelsesfunktion).

3.4 UNDER DRIFT

D¿rene skal v¾re lukket under drift og m� kun �bnes i
korte tidsrum.

F¿lgende kontrolforanstaltninger skal udf¿res med j¾vne
mellemrum:

1. At reguleringsventilen (RV) er korrekt justeret, d.v.s. begynder at
reducere motorens omdrejningstal, n�r det indstillede driftstryk i
beholderen er n�et.

2. Kontroller luftfilterets vakuumindikator (VI - fig. 2.3). Hvis det
gule stempel n�r den r¿de markering for service, skal
filterelementet udskiftes. Nulstil indikatoren ved at trykke p�
reset-knappen.

3. P� kompressorer med efterk¿ler kontrolleres, at det automatiske
afl¿b fra vandseparatoren fungerer uden luftl¾kage.

+-

P1

PG

H1

S1

H2

S4

F1
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4. VEDLIGEHOLDELSE

4.1 BRUG AF SERVICE PAKS

Service Pak-s¾t indeholder alle originale reservedele, som er
n¿dvendige for normal vedligeholdelse af b�de kompressor og motor.

Hvis man har Service Pak-s¾t p� lager reduceres reparationstid og
udgifter til vedligeholdelse.

De kan bestille Service Pak-s¾t hos Deres lokale forhandler af Atlas
Copco.

4.2 SKEMA VEDRØRENDE FOREBYGGENDE

VEDLIGEHOLDELSE AF KOMPRESSOREN

Skemaet er en sammenfatning af vedligeholdelsesinstruktionerne.
L¾s de p�g¾ldende sektioner, f¿r der udf¿res vedligeholdelse.

N�r der udf¿res vedligeholdelse, skal man udskifte alle defekte
pakninger, O-ringe, sp¾ndeskiver o.l.

Se instruktionsmanualen til motoren med hensyn til vedligeholdelse
af motoren.

Vedligeholdelsesskemaet skal betragtes som retningslinier for
enheder, der bruges under normale forhold for en kompressor.
Vedligeholdelsesskemaet kan ¾ndres afh¾ngig af forhold og
kvaliteten af vedligeholdelsen.

Service pak forsynet med enhed 2912 4199 02 2912 4207 03

Niveau motorolie check

Niveau kompressorolie check

Luftfilterets vakuumstyrede ventil t¿m

Br¾ndstoffilters vandaftapning aftap

Luftindtag vacuumindikator check

Niveau elektrolyt og poler p� batteri check check check

D¾ktryk check check check

L¾kage i luft-, olie- eller br¾ndstofsystem check check check

Enhed olieafk¿ler rens rens

Min. og maks. hastighed motor check check check

Moment hjulm¿trikker check check check

Bremsesystem (hvis monteret) check/juster check/juster check/juster

Sikkerhedsventil test

D¿rh¾ngsler sm¿r sm¿r

Tr¾k¿je-stang eller kuglekobling og stang sm¿r sm¿r

Afbryderkontakter check

Trykfald over separatorelement (2) m�l udskift

Kilerem ventilator (3) juster juster juster

Br¾ndstoftank rens rens

Kompressorolie skift

Oliefilter kompressor udskift udskift

Luftfilterelement (1) udskift

Motorolie (3) (4) (6) skift skift skift

Filter motorolie (3) udskift udskift udskift

Br¾ndstoffilter (3) udskift udskift udskift

Motorens indtag- og udl¿bsventiler (3) juster f¿rste justering (5)

Inspektion af Atlas Copco 
servicetekniker

(1) Oftere under st¿vede forhold. (5) Ventilerne skal justeres for f¿rste gang f¿r 500 driftstimer.
(2) Udskift elementet, hvis trykfaldet overstiger 0,8 bar. G¾ngebeskyttelsespakningen er ikke inkluderet i s¾ttet til 500 timer.
(3) Se driftsvejledningen til Deutz De skal bestilles s¾rskilt:   til 2 cyl.:  PN 2914 8053 00
(4) 500 timer g¾lder kun, hvis der bruges PAROIL SAE 15 W 40. (6) Tap ogs� motorolien af motorens oliek¿ler

(se fig. 2.2: DPec = Aftapningsprop til motorens oliek¿ler)

Boltene i huset, l¿fte¿je, tr¾kstang og aksel skal altid v¾re strammet til.
Se ÔTekniske specifikationerÕ med hensyn til tilsp¾ndingsmoment ventiler.

Skema vedligeholdelse Daglig Før brug Normal Årlig Bemærkninger
omkring 50 timer eller hver 500 timer eller hver 1000 timer
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4.3 SMØREOLIER

Det kan st¾rkt anbefales at bruge Atlas Copco sm¿reolier til b�de
kompressor og motor.

Mineralsk kompressorolie PAROIL M:
til brug under normale forhold.

- 5 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5947 00
- 20 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5948 00
- 208 liter t¿nde : bestillingsnummer 1615 5949 00

Mineralsk motorolie PAROIL SAE 15 W 40:
til brug under normale forhold.

- 5 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5953 00
- 20 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5954 00
- 208 liter t¿nde : bestillingsnummer 1615 5955 00

Syntetisk kompressorolie PAROIL S:
til brug ved en omgivende temperatur p� under -10¡C.

- 5 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5950 00
- 19 liter dunk : bestillingsnummer 1615 5951 00
- 208 liter t¿nde : bestillingsnummer 1615 5952 00

Syntetisk olie m� ikke blandes med mineralolie.

Hvis man ¿nsker at bruge et andet m¾rke olie, skal man
kontakte Atlas Copco vedr¿rende anbefalet olie og
serviceintervaller.

4.4 KONTROL AF OLIENIVEAU

Man m� ikke blande olier af forskellige m¾rker og
typer.

Brug kun ikke-toksiske olier, hvor der er risiko for
ind�nding af udbl¾sningsluft.

4.4.1 KONTROL AF NIVEAU MOTOROLIE

Se ogs� intruktionsbogen til motoren med hensyn til
oliespecifikationer, anbefalet viskositet og intervaller for olieskift.

Se skema.

Kontroller motorens olieniveau i henhold til instruktionerne i
instruktionsmanualen til motoren og fyld efter, hvis n¿dvendigt.

4.4.2 KONTROL AF NIVEAU KOMPRESSOROLIE

Fig. 4.1 Kontrol af niveau kompressorolie

Kontroller kompressoroliens niveau med kompressoren placeret
vandret. Viseren p� oliem�leren (1) skal v¾re i den ¿verste del af det
gr¿nne felt. Om n¿dvendigt p�fyldes olie.

F¿r p�fyldningsproppen (2) til kompressorolie tages af,
skal man s¿rge for at trykket er taget af ved at �bne en
luftudl¿bsventil (3).

☞
1

2

3
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4.5 UDSKIFTNING AF OLIE OG OLIEFILTER

Fig. 4.2 Oliefiltre

4.5.1 UDSKIFTNING AF MOTOROLIE OG -OLIEFILTER

Se sektion 4.2.

4.5.2 UDSKIFTNING AF KOMPRESSOROLIE OG -OLIEFILTER

Oliens kvalitet og temperatur er afg¿rende for, hvor ofte olien skal
skiftes.

Det n¾vnte interval (se sektion 4.2) er baseret p� en olietemperatur
p� op til 100 ¡C og normale driftsforhold.

Hvis kompressoren bruges ved en h¿j omgivende temperatur, under
meget st¿vede eller fugtige forhold, anbefales det at skifte olien
oftere.

Kontakt i s� tilf¾lde Atlas Copco.

1 Lad kompressoren g�, indtil den er varm. Luk
udl¿bsventile(n/rne) (5) og stop kompressoren. Vent indtil trykket
er sluppet ud via den automatiske udbl¾sningsventil. Drej
p�fyldningsproppen (2) en omgang. Nu er der �bent for
udluftning, s� eventuelt tryk kan slippe ud.

2 Tap olien af ved at tage de p�g¾ldende aftapningspropper ud.
Aftapningspropper sidder ved luftbeholderen og
kompressorelementet. Lad olien l¿be ned i en afl¿bssk�l. Skru
p�fyldningsproppen af, s� olien l¿ber hurtigere ud. Stram
propperne til efter aftapning.

3 Tag oliefilter (3) af, for eksempel ved hj¾lp af specielt v¾rkt¿j.
Olie opfanges i en spand.

4 Reng¿r filters¾det p� grenr¿ret, idet man skal passe p�, at der
ikke falder snavs i systemet. P�f¿r pakningen p� det nye filter en
smule olie. Skru det p� plads indtil pakningen r¿rer s¾det.
Derefter sp¾ndes kun en halv omgang.

5 Fyld lufttanken, indtil viseren p� oliem�leren (4) er i den ¿verste
del af det gr¿nne felt. Pas p�, at der ikke falder snavs i systemet.
S¾t p�fyldningsproppen i og stram den til.

6 Lad kompressoren k¿re i nogle f� minutter uden belastning, s�
olien kan cirkulere og bortlede luft, der er kommet i systemet.

7 Stop kompressoren. Lad olien s¾tte sig i nogle f� minutter.
Kontroller, at trykket er sluppet ud ved at �bne en udl¿bsventil til
luft (5). Skru p�fyldningsproppen (2) af og p�fyld olie, indtil
oliem�lerens (4) viser igen er den ¿verste del af det gr¿nne felt.
S¾t p�fyldningsproppen i og stram den til.

P�fyld ikke for meget olie. Hvis der p�fyldes for meget
olie, begynder kompressoren at bruge olie.

4.6 RENSNING AF KØLERE

Fig. 4.3 Kompressorens oliek¿ler (1) og motorens oliek¿ler (2)

Oliek¿lerne (1) og (2) skal holdes rene, s� k¿leeffekten opretholdes.

Tag den ¿verste del af ventilatorh¾tten af for at f� adgang til
overfladen p� ventilatorsiden af kompressorens og motorens
oliek¿ler.

Fjern snavs fra k¿lerne med en fiberb¿rste. Brug ikke
en st�lb¿rste eller metalgenstande.

Der kan damprenses i kombination med et rensemiddel.

Vinkelen mellem dyse og k¿lere skal v¾re ca. 90¡, hvis
man vil undg� beskadigelse af k¿lerne.

Beskyt elektrisk udstyr og kontroludstyr, luftfiltre etc.
mod fugt.

Luk serviced¿r(e).

Spildt v¾ske som br¾ndstof, olie, vand og rensemiddel i
eller omkring kompressoren skal t¿rres op.

☞
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4.7 BATTERI

Batterierne skal behandles som beskrevet i
sikkerhedsforskrifterne.

Hvis batteriet stadig er t¿rt, skal det aktiveres som beskrevet under
punkt 4.7.1.

Batteriet skal v¾re i brug inden 2 m�neder efter aktivering. Hvis ikke
skal det f¿rst genoplades.

4.7.1 AKTIVERING AF ET TØR-OPLADET BATTERI

Ð Tag batteriet ud.

Ð Batteri og elektrolyt skal have samme temperatur, og den skal
v¾re over 10¡C.

Ð Tag d¾kslet og/eller proppen af alle celler.

Ð P�fyld elektrolyt i hver celle, indtil niveauet er 10 til 15 cm over
pladerne, eller til niveauet, der er markeret p� batteriet.

Ð Bev¾g batteriet lidt frem og tilbage s� eventuelle luftbobler
forsvinder; vent 10 minutter og check niveauet igen. Om
n¿dvendigt p�fyldes mere elektrolyt.

Ð S¾t propper og/eller d¾ksler p� igen.

Ð S¾t batteriet i kompressoren.

4.7.2 ELEKTROLYT

L¾s sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt.

Elektrolytten i batterier er en svovlsyreopl¿sning i destilleret vand.

Opl¿sningen skal blandes, f¿r den h¾ldes i batteriet.

4.7.3 GENOPLADNING AF ET BATTERI

F¿r og efter opladning af et batteri, skal man altid kontrollere
elektrolytniveauet; om n¿dvendigt fyldes efter med destilleret vand.
N�r batterier oplades, skal alle celler v¾re �bne - propper og/eller
d¾ksler skal tages af.

Brug en almindelig automatisk batterilader i henhold til
fabrikantens instruktioner.

Det anbefales at anvende langsom opladning og justere ladestr¿mmen
i henhold til f¿lgende tommelfingerregel:

Batterikapaciteten i Ah divideret med 20 giver en sikker ladestr¿m i
Amp.

4.7.4 VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI

Ð Hold batteriet rent og t¿rt.

Ð Elektrolytniveauet skal v¾re 10 til 15 cm over pladerne eller ved
det markerede niveau, om n¿dvendigt fyldes efter.

Ð Poler og koblinger skal v¾re stramme, rene og d¾kket med et
tyndt lag sm¿refedt.

4.8 OPBEVARING

Kompressoren skal med j¾vne mellemrum startes og k¿re (f.eks. to
gange om ugen), indtil den er varm.

Kompressoren skal belastes og aflastes nogle f� gange, s�
belastnings- og aflastningsregulatorerne bliver brugt. Luk
luftudl¿bsventilerne, n�r kompressoren er stoppet.

Hvis kompressoren skal opmagasineres uden at blive
startet af og til, skal der tages beskyttende
forholdsregler, som er beskrevet i en s¾rskilt Service-
bulletin (ASB), som kan f�s p� foresp¿rgsel.

4.9 SERVICESÆT

Et services¾t er en samling af komponenter, der er beregnet til en
bestemt reparation eller renovering.

Det giver garanti for, at alle forn¿dne dele udskiftes p� samme tid,
hvilket forbedrer enhedens effektive driftstid.

Bestillingsnumrene til services¾t er opf¿rt p� en liste i Atlas Copco
Dellisten (ASL).

Kontakt Atlas Copco.

4.10 EFTERSYN AF KOMPRESSORELEMENT

N�r et kompressorelement skal efterses, b¿r det g¿res af Atlas Copco,
s�ledes at man har garanti for, at der bruges originale reservedele og
korrekt v¾rkt¿j, og at arbejdet udf¿res omhyggeligt og korrekt.

4.11 ANSVAR

Fabrikanten p�tager sig ikke ansvaret for beskadigelser p� grund af
brug af ikke-originale reservedele og for ¾ndringer, supplementer
eller tilpasninger, der udf¿res uden fabrikantens skriftlige accept.

☞

☞

☞

☞
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Driftstrykket bestemmes af fjederens sp¾nding i reguleringsventilen.
Ved at dreje justeringshjulet med eller mod uret kan denne sp¾nding
¿ges for at h¾ve trykket og reduceres for at s¾nke trykket.

Det normale driftstryk justeres p� f¿lgende m�de:

1. Start motoren og lad den varme op (se sektion 3.3).

2. Med udl¿bsventilerne lukket tr¾kkes knappen ud, og
reguleringsventilen justeres, indtil trykket er 8,5 bar(e).

3. Kontroller motorens minimumhastighed. Om n¿dvendigt justeres
stopskruen til minimumhastigheden.

4. �ben udl¿bsventilen netop s� meget, at motoren k¿rer ved
maksimumhastighed. Driftstrykket skal v¾re 7 bar(e); om
n¿dvendigt justeres med reguleringsventilen (RV).

5. Kontroller motorens maksimale hastighed. Juster den maksimale
hastighed ved hj¾lp af den excentriske m¿trik oven p�
hastighedsregulatoren (SR).

6. Luk udl¿bsventilerne og kontroller, at trykket er mellem
8,3 og 8,7 bar(e). L�s reguleringsventilen ved at trykke knappen
ned.

Fig. 5.1

5. JUSTERINGS- OG SERVICEPROCEDURER

5.1 JUSTERING AF DET PERMANENTE REGULERINGSSYSTEM
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5.2 LUFTFILTER MOTOR / KOMPRESSOR

5.2.1 VIGTIGSTE KOMPONENTER

Fig. 5.2 Luftfilter

1 L�seklemmer

2 St¿vudskiller

3 Sikkerhedspatron (ekstraudstyr)

4 Filterelement

5 Filterbeskyttelse

6 Vacuumstyret ventil

5.2.2 ANVISNINGER

Atlas Copco luftfiltrene er specielt designet til form�let.
Hvis der bruges ikke-originale luftfiltre, kan det
resultere i beskadigelse af motoren og/eller
kompressoren.

Kompressoren m� ikke bruges uden luftfilterelement.

Nye elementer skal ogs� kontrolleres for revner og huller f¿r
installation.

Hvis elementet (4) er beskadiget, skal det kasseres.

Hvis kompressoren bruges til ekstremt arbejde,
anbefales det at installere en sikkerhedspatron,
som har bestillingsnummer: 2914 9307 00.

En snavset sikkerhedspatron (3) er tegn p�, at luftfilterelementet ikke
funktionerer korrekt. I s� tilf¾lde udskiftes elementet og
sikkerhedspatronen.

Sikkerhedspatronen kan ikke renses.

5.2.3 RENSNING AF STØVUDSKILLEREN

St¿v fjernes fra st¿vudskilleren ved at p�virke den vacuumstyrede
ventil nogle gange.

5.2.4 UDSKIFTNING AF LUFTFILTERELEMENTET

1. L¿sn l�seklemmerne (1) og tag st¿vudskilleren (2) ud. Rens
udskilleren.

2. Tag elementet (4) ud af filterbeskyttelsen (5).

3. Genmonter i modsat r¾kkef¿lge.

4. Kontroller og stram alle koblinger til luftindtag til.

5. Nulstil vacuumindikatoren (fig. 5.3).

Fig. 5.3 Vacuumindikator

7 Luftfilters forureningsindikator
8 Nulstil-kontakt
9 Gul indikator

5.3 LUFTTANK

Lufttanken kontrolleres i overensstemmelse med officielle standarder.
Inspektion skal udf¿res med j¾vne mellemrum i henhold til lokale
bestemmelser.

5.4 SIKKERHEDSVENTIL

Alle justeringer og reparationer skal udf¿res af en
autoriseret repr¾sentant fra leverand¿ren af ventilen.

F¿lgende kontrol skal udf¿res:

Ð kontroller l¿fteaggregatets �bning to gange om �ret. 
Dette kan g¿res ved at skrue ventilens l�s mod uret.

Ð kontroller det indstillede tryk en gang om �ret i henhold til lokale
bestemmelser. Dette kan ikke udf¿res p� maskinen, men skal
udf¿res p� en testb¾nk.

1

6 2 3 4 5 7

9

8
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5.5 BRÆNDSTOFSYSTEM

Fig. 5.4 Br¾ndstoffilter

Udskiftning af filterelement

1. Skru filterelementet (1) ud af adaptorhovedet.

2. Reng¿r adaptorhovedets t¾tningsflade. Pakningen p� det nye
element sm¿res med et tyndt lag olie og skrues i adaptorhoved,
indtil pakningen sidder rigtigt. Derefter strammes til med begge
h¾nder.

3. Kontroller for br¾ndstofl¾kager, n�r motoren er blevet startet
igen.

5.6 JUSTERING AF BREMSER (= EKSTRAUDSTYR)

F¿r kompressoren l¿ftes, skal den kobles til et k¿ret¿j
eller til en v¾gt p� mindst 50 kg i tr¾kstangen.

5.6.1 JUSTERING AF BREMSEBAKKER

Kontroller bremsebel¾gningens tykkelse. Tag de to sorte
plastpropper (5) ud. Hvis bremsebel¾gningen er slidt ned til en
tykkelse p� 1 mm eller mindre, skal bremsebakkerne udskiftes. Efter
inspektion og/eller udskiftning s¾ttes de to propper i igen.

Fig. 5.5 Justering af bremsebakker

1 Justeringsbolt
2 Aksel
3 Bremsekabel
4 Tap ¯ 4 mm
5 Prop

Justering af bremsebakker omfatter justering af spillerum mellem
bel¾gning og tromle og kontrol af slitage af bel¾gningen.

Kompressoren l¿ftes og underst¿ttes. S¿rg for, at alle bremser er sl�et
fra (p�l¿bsbremse og h�ndbremse). Bremsekablerne m� ikke v¾re
stramme. Bloker hjulbremsens drejekamskive fra ydersiden ved hj¾lp
af en tap ¯ 4 mm (4) gennem hullet som vist p� fig. 5.5.

Drej justeringsbolten (1) med uret med en n¿gle, indtil hjulet
blokerer. Centrer bremsebakkerne ved at aktivere parkeringsbremsen
flere gange.

Drej justeringsbolten mod uret, indtil hjulet roterer frit i
k¿reretningen (ca. 1 hel omdrejning p� justeringsbolten).

Kontroller udlignerens position (fig. 5.7, 6) med parkeringsbremsen
aktiveret.

S¾t udligneren lodret = samme spillerum for hjulbremser.

Om n¿dvendigt justeres bremsebakkerne igen.

Kontrol udf¿res ved forsigtigt at tr¾kke parkeringsbremsen og
checke bremsemomentet i venstre og h¿jre side.

Fjern l�sestiften (4). Eliminer frigang i bremsekabler.
Check alle l�sem¿trikker (fig. 5.7,2).

1

15 3 2

4
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5.6.2 KONTROLPROCEDURE FOR JUSTERING

AF BREMSEKABLER

1. Kontroller, at p�l¿bsbremsens tr¾k¿jestang er trukket helt ud.

2. Kontroller, at den justerbare tr¾kstang (= ekstraudstyr) er i
tr¾kposition.

3. Aktiver h�ndbremsen.

4. Skub kompressoren nogle f� centimeter bagud, s� bremsegrebet
automatisk tr¾kkes l¾ngere op.

5. Check positionen af pilemarkeringen Ó1Ó ved sm¾kl�sen i
kombination med pilemarkeringen Ó2Ó ved den tandede sektor, i
henhold til fig. 5.6 A, B, C, D.

Fig. 5.6 Korrekt og forkert position af markeringer

5.6.3 JUSTERING AF BREMSEKABLER

Fig. 5.7 Arrangement bremsekabler

1 Bremsekabel

2 L�sem¿trik

3 Justeringsm¿trik

4 Bremsekabelm¿trik

5 Hovedbremsekabel

6 Udligner

1. Med tr¾k¿jet trukket helt ud og h�ndbremsen trykket
ned (fig. 5.8) l¿snes l�sem¿trikkerne (fig. 5.7, 2). Justerings-
m¿trikkerne og bremsekabelm¿trikkerne (fig. 5.7, 4)
drejes med uret, indtil der ikke er sl¾k i bremsemekanismen.

Udligneren (fig. 5.7, 6) skal v¾re vinkelret p� hovedbremsekablet
(fig. 5.7, 5).

2. Aktiver h�ndbremsen nogle gange og gentag justeringen.
M¿trikkerne l�ses med l�sem¿trikker (fig. 5.7, 2). Fjern
hejsev¾rk og klodser.

3. Kontroller kompressoren p� vejen og aktiver bremsen nogle
gange. Check justeringen af bremsebakker og bremsekabler og
juster om n¿dvendigt.

Fig. 5.8 H�ndbremsegreb nede - bremse ikke aktiveret

5.7 DRIVREM

Drivremme m� ikke opstrammes eller bruges igen.
Kontakt Atlas Copco, n�r en drivrem skal udskiftes.

4 21 6

1 3 4 22 5

D. For stram:
juster bremsekabler
(sektion 5.6.3)

C. For l¿s:
juster bremsekabler
(sektion 5.6.3)

B. Acceptabelt

A. Justeret korrekt
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6. PROBLEMLØSNING

6.1 SKEMA PROBLEMLØSNING

Skemaet er en hj¾lp i forbindelse med afhj¾lpning af mekaniske og
elektriske problemer.

Der g�s ud fra, at motoren er i god stand, og at der er korrekt str¿m
af br¾ndstof til filter og indspr¿jtningsudstyr.

Fejl i det elektriske kredsl¿b skal afhj¾lpes af en
elektriker.

Kontroller, at ledninger ikke er beskadiget, og at de sidder godt fast
p� klemmerne.

6.2 FORHOLDSREGLER VEKSELSTRØMSGENERATOR

1. Man m� ikke vende polariteten p� batteriet eller
vekselstr¿msgeneratoren.

2. Man m� ikke afmontere tilslutninger til vekselstr¿msgenerator
eller batteri, mens motoren g�r.

3. N�r batteriet genoplades, skal det frakobles generatoren. F¿r der
bruges startkabler for at starte motoren, skal man kontrollere
polariteten og tilkoble batterierne korrekt.

4. Motoren m� ikke startes, medmindre registreringskablerne er
tilsluttet i kredsl¿bet.

Problem

1. Lamper (H1, H2) lyser ikke,
n�r (S1) s¾ttes p� " I " og
der udf¿res lampetest.

2. Universalalarm lampe (H2)
lyser ikke, n�r (S1) s¾ttes
p� " I "; lampe (H1) lyser,
n�r der udf¿res lampetest.

3. Alarmlampe temperatur
(H1) lyser ikke, n�r (S1)
s¾ttes p� " I ", og der
udf¿res lampetest.

4. Startmotor (s) starter ikke
motor (E), efter at (S1) er
sat p�          .

Mulige fejl

a. Afladet eller defekt batteri.

b. Batterikab(el/ler) g�et l¿s eller oxiderede poler.

c. L¿s forbindelse eller beskadigede ledninger.

d. Startknap (S1) defekt.

e. Kredsl¿bsafbryder (F1) defekt.

a. P¾re (H2) sprunget.

b. Vekselstr¿msgenerator/regulator defekt.

a. P¾re (H1) sprunget.

b. Se fejl 1d.

a. Batteri leverer for lidt str¿m.

b. Startknap (S1) defekt.

c. Vekselstr¿msgenerators rel¾ (K4) defekt.

d. Startrel¾ (K0) eller startmotor defekt.

Afhj¾lpning

a. Kontroller elektrolytniveau og oplad batteri.
Hvis niveauet er korrekt, og batteriet er
afladet, findes og afhj¾lpes �rsagen.

b. Kontroller og korriger om n¿dvendigt.

c. Kontroller ledninger og forbindelser, korriger
om n¿dvendigt.

d. Med (S1) p� " I " kontrolleres sp¾nding
mellem jord og hver af klemmerne p� (S1).
Sp¾nding skal registreres ved begge klemmer;
hvis ikke udskiftes (S1).

e. Udskift str¿mafbryder.

a. Udskift p¾re.

b. Tag ledning af vekselstr¿msgeneratorens
tilkobling D+ og tilslut den til D-. Hvis (H1)
lyser, udskiftes vekselstr¿msgenerator; hvis
ikke testes (S1); se 1d.

a. Udskift p¾re.

b. Se 1d.

a. Se 1a.

b. Med (S1) i         , kontrolleres sp¾nding
mellem jord og hver af klemmerne p� (S1).
Sp¾nding skal registreres ved begge klemmer;
hvis ikke udskiftes (S1).

c. Udskift (K4).

d. Kontroller startrel¾ (K0). Lad startmotor
reparere.
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Problem

05. Startmotor p�virker motor,
n�r S1 er p�         , men
motor starter ikke.

06. Motor starter, men
universalalarm lampe (H2)
bliver ved med at lyse;
kompressor stopper n�r (S1)
slippes.

07. Motor g�r men stopper
straks, n�r (S1) slippes.

08. Lampe (H2) bliver ved med
at lyse i mere end 5
sekunder efter start.

19. Timem�ler t¾ller ikke
timerne.

10. Kompressor aflaster ikke,
og motor bliver ved at g�
ved maksimumhastighed,
n�r luftudl¿bsventiler
lukkes, sikkerhedsventil
defekt.

11. Kompressorens kapacitet
eller tryk under normalt.

12. Ingen luftudstr¿mning.

Mulige fejl

a. Startknap (S1) defekt.

b. Br¾ndstof-magnetventil (Y1) defekt.

c. Batteri leverer for lidt str¿m.

a. Drivrem generator i stykker eller glider.

b. Generator (A)/regulator defekt.

a. Startknap (S1) sluppet for hurtigt.

b. For lavt olietryk motor.

c. For lidt br¾ndstof i br¾ndstoftank.

d. Motorens olietrykafbryder (S3), motorens
temperaturafbryder (S2) eller kompressorens
temperaturafbryderkontakt (S5) defekt.

a. For lavt olietryk motor eller for h¿j temperatur
motorolie.

b. Olietryk-afbryder motor (S3) eller
temperaturafbryder kompressor (S5) defekt.

c. Rel¾ (K1) defekt.

a. Timem�ler (P1) defekt.

a. Luftl¾kage i reguleringssystem.

b. Reguleringsventil (RV) forkert indstillet eller
defekt.

c. Aflastningsventil (UV) eller dens
aktiveringsstempel sidder fast.

a. Luftforbrug overstiger kapacitet kompressor.

b. Blokeret luftfilterelement (AF).

c. Aflastningsventil (UV) ikke helt �ben.

d. Motor k¿rer ikke ved maksimumhastighed.

e. Olieseparator-element (OS) tilstoppet.

a. Drivrem defekt.

Afhj¾lpning

a. Se 5b.

b. Check elektromagnet og dens ventil; korriger
eller udskift om n¿dvendigt.

c. se 1a.

a. Check og korriger om n¿dvendigt.

b. Lad enheden reparere.

a. Slip knap straks efter at motorens olietryk er
over den minimalt tilladte v¾rdi.

b. Stop ¿jeblikkelig, se instruktionsmanualen til
motoren.

c. Fyld br¾ndstof p� br¾ndstoftanken.

d. Afmonter og test kontakter. Udskift hvis
defekt.

a. Stop ¿jeblikkelig, se instruktionsmanualen til
motoren.

b. Stop ¿jeblikkelig, test kontakter, udskift om
n¿dvendigt.

c. Udskift (K1).

a. Udskift.

a. Check og reparer.

b. Juster og reparer reguleringsventil, se sektion
5.1.

c. Reparer aflastningsventil-enheden.

a. Check tilkoblet udstyr.

b. Udskift luftfilterelement (AF)

c. Kabel til justering af hastighed forkert justeret;
se sektion 5.1.

d. Check maksimumhastigheden, efterse
br¾ndstoffilter.

e. Lad elementet afmontere og efterse af Atlas
Copco.

a. Se sektion 5.7.
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Problem

13. Driftstryk ¿ges under drift
og for�rsager, at
sikkerhedsventil bl¾ser ud.

14. For stort olieforbrug
kompressor. Oliet�ge
kommer ud af
luftudl¿bsventil (s).

15. Kompressor afbrydes af en
afbryderkontakt.

16. Luft og olie udst¿des fra
oliefilter efter stop.

17. Kompressor overophedet.

Mulige fejl

a. Se fejl 10.

b. Sikkerhedsventil (SV) �bner for tidligt.

a. Kontrol i oliereturledning (SL) tilstoppet.

b. Olieseparatorelement (OS) defekt.

c. For h¿jt olieniveau.

a. Kilerem generator i stykker eller glider.

b. Kompressor overophedet.

c. Olietryk motor for lavt.

d. Temperatur motor for h¿j.

a. Aflastningsventil (UV) defekt.

b. Forkert olietype uden additiver for non-skum.

a. Utilstr¾kkelig k¿ling kompressor.

b. Olieafk¿ler (OC) tilstoppet eksternt.

c. Oliesystem tilstoppet internt.

d. Olieniveau for lavt.

e. K¿leventilator (F) defekt.

f. Olieseparator-element (OS) tilstoppet.

g. Oliefilter (OF) tilstoppet.

Afhj¾lpning

a. Se 10.

b. F� sikkerhedsventil justeret.
Kontakt Atlas Copco.

a. Afmonter, rens og genmonter kontrol.

b. Udskift element.

c. Check for overfyldning. Slip tryk ud og aftap
olie til korrekt niveau.

a. Tilstram eller udskift kilerem.

b. Se 17.

c. Check sm¿resystem.

d. Check motoroliesystem, se instruktionsmanual
til motor.

a. Reparer ventil.

b. Kontakt Atlas Copco.

a. Omplacer kompressor.

b. Rens k¿ler; se sektion 4.6.

c. Kontakt Atlas Copco.

d. Se sektion 4.4.

e. Udskift ventilator.

f. Udskift olieseparator.

g. Udskift oliefilter.
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7. EKSTRAUDSTYR
XAS46 Dd kan leveres med f¿lgende ekstraudstyr:

Type: EURO

ASME

Tr¾kstang: Justerbar med bremser

Justerbar uden bremser

Fast med bremser

Fast uden bremser

St¿tte (uden understel)

Tr¾k¿jer: Atlas Copco

DIN

Kugle

Italiensk

GB 50 mm

NATO

St¿tte tr¾kstang: Ben

Strammerulle

Tegngivningsanordning: Komplet

Semi

Udstyr luftkvalitet: Efterk¿ler + vandseparator

Efterk¿ler + vandseparator + PD/QD finfiltre

Efterk¿ler + vandseparator + PD/QD + efterbr¾nder

Simplificeret efterbr¾nder

Simplificeret efterbr¾nder + sm¿reapparat

Efterk¿ler + vandseparator + efterbr¾nder

Sm¿reapparat

Generator: 110 V (Type DdG)

230/400 V (Type DdG IT)

V¾rkt¿jskasse: 1) enkelt
dobbelt

Sikkerhed: Hjulbremseklodser

Smelteindsats

Gnistfanger

Raffinadeudstyr

Koldstart: -20¡C s¾t

Kundefarve: enkelt

dobbelt

tredobbelt
1) hvis der ikke er installeret generator
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8. MONTAGE PÅ BUNDPLADE

Fig. 8.1 Montage af kompressor p� vognbund

Til mobile kompressorer, monteret p� st¿tte, anbefaler
vi brug af Atlas CopcoÕs ÓSt¿ttemonteringÓ. Hvis denne
mulighed ikke kan bruges af tekniske grunde, b¿r
f¿lgende instruktioner f¿lges for at sikre korrekt
installation:

Afmonter tr¾kstang, aksel, kofanger og st¾nksk¾rm (hvis monteret).

Ð F¿rst afg¿res det, hvor i vognens bund eller gulv kompressoren
skal st�.

N�r det g¿res, skal der tages hensyn til f¿lgende:

Ð kompressorens v¾gt
Ð kompressorens m�l
Ð instrumentpanelets placering
Ð udst¿dningsr¿rets placering
Ð placeringen af udl¿bsventilerne til trykluft
Ð �bning og lukning af kompressorens d¿re

Bor huller med en diameter p� 15 mm i gulvet eller bunden af
vognen. Brug m�lene p� fig. 8.1. (Tolerance: ± 1 mm)

Monter de p�kr¾vede st¿tter, se fig. 8.2.

Brug kun materialer og dele, der er tilstr¾kkeligt solide og stabile.

● 2 blokke p� 50 mm x 50 mm x 450 mm 
(2 huller med en diameter p� 15 mm)

● 2 blokke p� 50 mm x 50 mm x 350 mm 
(2 huller med en diameter p� 15 mm)

● 1 blok p� 50 mm x 50 mm x 260 mm 
(2 huller med en diameter p� 15 mm)

● 10 sp¾ndeskiver til M12x

● 10 bolte, M12 (styrke mindst 8.8), ? mm lange

790635
190

205
160

80

520

250

350

SAX

64

Instrumentpanel i denne ende

Vognens bund eller gulv

☞

☞

=250=

350

50

ø15

ø15

450

=350=

50

=160=

260

50

ø15

M12

?

ø13

> ø25

Fig. 8.2 P�kr¾vede dele
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M�l tykkelsen af vognbunden eller -gulvet for at afg¿re, hvor lange
boltene skal v¾re.

S¿rg for, at boltene ikke stikker mere end 75 mm op
gennem vognbunden eller -gulvet (check, se fig. 8.3).
Hvis boltene er for lange, kan de lave hul i
br¾ndstoftanken.

Fig. 8.3 Tv¾rsnit

L¾g blokkene p� 50 x 50 mm p� bunden eller gulvet i vognen som
vist p� fig. 8.1.

S¾t kompressoren forsigtigt ned p� blokkene. S¿rg for, at blokkene
ikke forskubbes.

Skru M12 boltene (korrekt l¾ngde!) fra undersiden ind i m¿trikkerne,
der er st¿bt ind indvendigt i kompressorbunden.

(Se ÔTekniske specifikationerÕ med hensyn til korrekt
tilstramningsmoment for boltene).

Kontroller igen, at boltene er tilstr¾kkeligt lange til, at kompressoren
kan monteres sikkert, uden at boltene ber¿rer br¾ndstoftanken.

max.
75 mm

Truck bed or floor Block

FrameM12 Bolt

washer

M12 bolt

Vognbund- eller gulv Blok

sp¾ndeskive

Ramme

maks.
75 mm
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9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

9.1 MOMENTVÆRDIER

9.1.1 FOR ALMINDELIGE SAMLINGER

Nedenst�ende tabeller angiver anbefalede momenter for almindelige
samlinger i kompressoren.

Sekskantede skruer og m¿trikker med styrkeklasse 8.8

Gevind M6 M8 M10 M12 M14 M16
Nm 9 23 46 80 125 205

Sekskantede skruer og m¿trikker med styrkeklasse 12.9

Gevind M6 M8 M10 M12 M14 M16
Nm 15 39 78 135 210 345

9.1.2 FOR VIGTIGE MONTERINGER

Monteringer Enhed Momentv¾rdi

Hjulm¿trikker Nm 80 + 10/-0

Bolte, aksel/bj¾lker Nm 80 +/- 10

Bolte, tr¾kstang/aksel Nm 80 +/- 10

Bolte, tr¾kstang/bund Nm 80 +/- 10

Bolte, tr¾k¿je/tr¾kstang Nm 80 +/- 10

Bolte, l¿fte¿je/svinghjul-hus Nm 205 + 20

Bolte, motor/drivhus (M12) Nm 80 +/- 10

Bolte, motor/drivhus (M14) Nm 125 +/- 10

Bolte, kompressorelement/drivhus Nm 80 +/- 5

Sikkerhedskontakter Nm 35 +/- 5

Bem¾rk:
D¾kslet og afl¿bshanen p� br¾ndstoftanken strammes til med
h�nden.

9.2 INDSTILLING AF AFBRYDERKONTAKT OG

SIKKERHEDSVENTILER

Betegnelse Enhed

Olietryk motor bar(e) 1,2
Temperatur motor ¡C 127 - 133
Temperatur kompressor ¡C 116 Ð 120
Sikkerhedsventils �bningstryk

EC-type bar(e) 10,5
ASME-type psi 135

9.3 SPECIFIKATIONER KOMPRESSOR/MOTOR

Kompressor type XAS46 Dd

Reference
1. Absolut indtagstryk bar 1
2. Relativ luftfugtighed % 0
3. Temperatur luftindtag ¡C 20
4. Normalt effektivt driftstryk bar 7

Indtag-betingelserne er specificeret
p� risten til luftindtag uden p� kappen

Begr¾nsninger
1. Minimalt effektivt tanktryk bar 3
2. Maksimalt effektivt tanktryk bar 8,5
3. Maksimal omgivende temperatur ¡C 45
4. Minimal starttemperatur ¡C -15
5. H¿jde funktionsduelighed (se separat kurve nedenfor) m

Enhedens h¿jde-pr¾stationskurve
Maks. tilladeligt driftstryk som en funktion af h¿jde over havet og omgivende

temperatur

Specifikationer vedr. ydelse 1)

1. Akselhastighed motor, normal og maksimum omdr/min 2600
2. Akselhastighed motor, kompressor aflastet omdr/min 1800
3. Fri luftforsyning 2) l/s 43
4. Temperatur komprimeret luft ved udl¿bsventiler ¡C 88
5. St¿jniveau

Ð Lydtrykniveau (LP), m�lt i 
Ð overensstemmelse med EPA med en tolerance p� 
Ð +/- 3 dB(A) under frit felt forhold
Ð ved 7 meters afstand dB(A) dB(A) 72
Ð Lydstyrkeniveau (LW) overholder 
Ð 84/532//533/E¯F og 
Ð 85/406/E¯F begr¾nsninger dB(A) 100

0

1000

2000

3000

4000

5000

-10 0 10 20 30 40 50

1013

899 

795

701

616

540

  

7bar(e)

6bar(e)

5bar(e)

4bar(e)

TEMPERATUR GRADER CELCIUS

H
¯

JD
E

 O
V

E
R

 H
A

V
E

T
 m

A
T

M
O

SF
®

R
IS

K
 T

R
Y

K
 m

ba
r



XAS46 Dd

290

Design data
Kompressor
1. Antal kompressionstrin 1

Motor
1. M¾rke Deutz
2. Type F2M1011
3. K¿lemiddel OLIE
4. Antal cylindre 2
5. Boring mm 91
6. Slagl¾ngde mm 105
7. Slagvolumen l 1,366
8. Effekt i overensstemmelse med DIN ISO 3046 IFN

ved normal akselhastighed kW 20,4
9. Kapacitet oliesump:

Ð F¿rste p�fyldning l 8
Ð Genopfyldning (maks.) l 6,5

10. Kapacitet k¿lesystem l 1

Enhed
1. Kapacitet kompressors oliesystem l 6,5
2. Netto kapacitet lufttank l 14
3. Kapacitet br¾ndstoftank l 40
4. Luftvolumen ved indtagsrist (ca.) m3/s 0,74

(Luft til forbr¾nding, kompression og k¿ling)

Enhedens dimensioner
uden bremser tr¾kstang

fast justerbar

L¾ngde mm 2837 3256

Bredde mm 1300 1300

H¿jde mm 1273 1273

V¾gt (driftsklar) kg 702 712

med bremser tr¾kstang
fast justerbar

L¾ngde mm 2915 3334

Bredde mm 1300 1300

H¿jde mm 1273 1273

V¾gt (driftsklar) kg 731 748

1) Ved referancebetingelser, hvis relevant, og ved normal akselhastighed,
medmindre andet er angivet

2) Data M�lt i henhold til Tolerance

Fri luftforsyning ISO 1217 ed3 1996 bilag D +/Ð 5%    25 l/s <FAD<250 l/s
+/Ð 4%  250 l/s <FAD

Den internationale standard ISO 1217 svarer til f¿lgende nationale standarder:
- Britisk BSI 1571 del 1
- Tysk DIN 1945 del 1
- Svensk SS-ISO 1217
- Amerikansk ANSI PIC9
Fri luftforsyning - volumen flow-grad

9.4 OMREGNING FRA SI ENHEDER TIL BRITISKE

ENHEDER

1 bar = 14,504 psi
1 g = 0,035 oz
1 kg = 2,205 lb
1 km/h = 0,621 mile/h
1 kW = 1,341 hp (UK en US)
1 l = 0,264 US gal
1 l = 0,220 Imp gal (UK)
1 l = 0,035 cu.ft
1 m = 3,281 ft
1 mm = 0,039 in
1 m3/min = 35,315 cfm
1 mbar = 0,401 in wc
1 N = 0,225 lbf
1 Nm = 0,738 lbf.ft
t ¡F = 32 + (1,8 x t ¡C)
t ¡C = (t ¡F - 32)/1,8

Ð En temperaturforskel p� 1¡C = en temperaturforskel p� 1,8¡F

10. DATAPLADE

1. Kode selskab
2. Kode produkt
3. Enhedens serienummer
4. Fabrikantens navn
5. EU eller nationalt godkendelsesnummer
6. Identifikationsnummer k¿ret¿j
7. A K¿ret¿jets maksimalt tilladte totalv¾gt

B K¿ret¿jets maksimalt tilladte egenv¾gt
C Tr¾k¿jets maksimalt tilladte lastv¾gt

8. Driftstryk
9. Hastighed
10. Motoreffekt
11. Fabrikations�r
12. EC m¾rke i overensstemmelse med Maskindirektiv 89/392 E¯F

ATLAS COPCO AIRPOWER n.v.

MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK, BELGIUM

1615 6945 00
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p max(e) . working/betrieb/service         

Speed/Drehzahl/Regime         

p     engine/motor/moteur

Manuf. year/Baujahr/Année de fabrication
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