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Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY3000 / MY4000 

1.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
  

DIRECT DRIVEN COMPRESSOR 
AIR PRESSURE:……………………………………………………………………………………….8BAR 
INPUT POWER:…………………………………………………………………………………..….4HP 
MAX DELIVERY:……………………………………………………………………………………..450L/MIN 
ALUMINUM MOTOR SPEED:………………………………………………………………….1030RPM 
TANK:…………………………………………………………………………………………………….300L 
CYLINDER:……………………………………………………………………………………………. Φ70x2 

 
2.  Προετοιμασία και εκκίνηση 

1) Ο χώρος όπου θα μπει ο αεροσυμπιεστής θα πρέπει να είναι καθαρός, στεγνός 
και με καλό εξαερισμό.  

2) Χρησιμοποιήστε ρεύμα με την σωστή τάση, απόκλιση ±5%.   
3) Κρατήστε το επίπεδο λαδιού στην κόκκινη ένδειξη.  
4) Προτεινόμενο λάδι για το κομπρεσέρ είναι το SAE30 ή L-DAB100 όταν η 

θερμοκρασία είναι πάνω από 10ο C και SAE10 ή L-DAB68 όταν η θερμοκρασία 
είναι κάτω από 10ο C.  

5) Ανοίξτε την βαλβίδα εξαγωγής, τοποθετήστε τον διακόπτη πίεσης στην θέση 
On. Αφήστε τον αεροσυμπιεστή να λειτουργήσει για 10 λεπτά χωρίς φορτίο για 
να επιβεβαιώσετε την λίπανση στα κινούμενα μέρη .  

6) Ελέγξτε το τέντωμα του ιμάντα. Είναι σωστό όταν μπορείτε να τον πιέσετε με το 
δάχτυλο 10-15mm προς τα κάτω στο κέντρο του ιμάντα.  

7) Επιλέξτε την σωστή παροχή ρεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην ταμπέλα του μοτέρ.  

3. Λειτουργία και ρύθμιση 
Το κομπρεσέρ ελέγχετε από τον πιεσοστάτη όταν λειτουργεί κανονικά. Μπορεί να 
σταματήσει αυτόματα όταν αυξάνεται η πίεση στο μέγιστο και να ξεκινήσει μόλις 
πέσει η πίεση στο ελάχιστο.  Η τιμή της πίεσης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. 
Μην την αλλάξετε.  Μόλις σβήσετε το μοτέρ ο πεπιεσμένος αέρας που βρίσκεται 
στον σωλήνα εξαγωγής θα πρέπει να απελευθερωθεί μέσα από την βαλβίδα 
απελευθέρωσης κάτω από τον διακόπτη. Αποτελεί απαραίτητο σημείο για την 
εκκίνηση διαφορετικά το μοτέρ μπορεί να πάθει ζημιά. Η τιμή της πίεσης μπορεί να 
ρυθμιστεί γυρνώντας την βίδα ρύθμισης στον διακόπτη (εικόνα 1 ή  εικόνα 2) 
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4. ΠΡΟΣΟΧΗ 
1) Μην ξεβιδώσετε οποιοδήποτε μέρος σύνδεσης όταν το δοχείο βρίσκεται υπό 

πίεση.  
2) Μην αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος πριν να βγάλετε την 

πρίζα.  
3) Μην ρυθμίσετε την βαλβίδα χωρίς προσοχή. 
4) Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα όπου η τάση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ 

υψηλή.  
5)  Μην χρησιμοποιήσετε το μεταλλικό μέρος ή ηλεκτρικό καλώδιο μικρότερο από 

4mm2 και με μήκος πάνω από 5m.  
6) Μην βγάλετε την πρίζα για να σταματήσετε το μηχάνημα. Τοποθετήστε τον 

διακόπτη στην θέση Off.  
7) Εάν  βαλβίδα απελευθέρωσης δεν λειτουργεί καθώς σταματήσει το μοτέρ 

βρείτε την αιτία αμέσως για να μην προκληθεί ζημιά στο μοτέρ.  
8) Το λάδι λίπανσης θα πρέπει να είναι καθαρό. Τα επίπεδο θα πρέπει να 

βρίσκεται στο κόκκινο σημείο.  
9) Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα όταν ολοκληρώσετε την χρήση.  
10) Η ασφάλεια έχει ρυθμίσει την βαλβίδα ασφαλείας και τους παραμέτρους 

σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας, μην τις αλλάξετε.  
5. Συντήρηση 

1) Καθαρίστε το κιβώτιο  και αλλάξτε το λάδι λίπανσης μετά από τις πρώτες 20 
ώρες εργασίας.  

2) Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού κάθε 20 ώρες λειτουργίας και συμπληρώστε εάν 
χρειάζεται.  

3) Ανοίξτε την βάνα αποστράγγισης κάτω από το δοχείο κάθε 60 ώρες 
λειτουργίας.  

4) Καθαρίστε το κιβώτιο, αλλάξτε το λάδι, καθαρίστε το φίλτρο αέρος και ελέγξτε 
την βαλβίδα ασφαλείας και τον δείκτη πίεσης μετά από 120 ώρες λειτουργίας.  
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6. Προβλήματα και λύσεις 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 
Το μοτέρ δεν λειτουργεί, 
λειτουργεί αργά ή 
ζεσταίνετε πολύ 

1. Πρόβλημα στο 
καλώδιο, ανεπαρκής 
τάση 
2. Προέκταση πολύ λεπτή 
ή πολύ μακριά 
3. Πρόβλημα στο 
πιεσοστάτη 
4. Πρόβλημα στο μοτέρ 
5. Κόλλημα στο 
κομπρεσέρ 

1. Ελέγξτε το καλώδιο 
2. Αλλάξτε το καλώδιο 
3. Αλλάξτε ή 
επισκευάστε 
4. Αλλάξτε ή 
επισκευάστε 
5. Ελέγξτε και 
επισκευάστε 

Κόλλημα στο κομπρεσέρ 1. Τα κινούμενα μέρη 
ζεστά λόγο κακής 
λίπανσης 
2. Τα κινούμενα μέρη 
κολλημένα από ξένο 
αντικείμενο 

Ελέγξτε το κιβώτιο, τον 
άξονα σύνδεσης, το 
πιστόνι, τα ελατήρια, 
κλπ. και αλλάξτε εάν 
χρειάζεται.  

Κραδασμοί ή πολύς 
θόρυβος 

1. Μέρος σύνδεσης είναι 
χαλαρό 
2. Ξένο αντικείμενο στο 
κομπρεσέρ.  
3. Χτυπάει το πιστόνι 
4. Τα κινούμενα μέρη 
πολύ φθαρμένα 

1. Ελέγξτε και σφίξτε 
2. Ελέγξτε και καθαρίστε 
3. Αλλάξτε με πιο χοντρή 
φλάντζα.  
4. Επισκευάστε ή 
αλλάξτε 
 

Πίεση είναι ανεπαρκής  
Ή η ποσότητα εξαγωγής 
μειωμένη 

1. Το μοτέρ λειτουργεί 
πολύ αργά.  
2. Ο ιμάντας είναι πολύ 
χαλαρός ή βρώμικος 
3. Το φίλτρο του αέρος 
είναι βρώμικο 
4. Διαρροή στην βαλβίδα 
ασφαλείας 
5. Διαρροή στον σωλήνα 
εξαγωγής 
6. Τσιμούχα 
στεγανοποίησης έχει 
ζημιά.  
7. Πλάκα βαλβίδων έχει 
ζημιά.  
8. Τα ελατήρια πιστονιού 
και ο κύλινδρος έχει 
φθορά ή ζημιά 

1. Ελέγξτε και διορώστε 
2. Ρυθμίστε και 
καθαρίστε 
3. Καθαρίστε ή αλλάξτε 
4. Ελέγξτε και ρυθμίστε 
5. Ελέγξτε και 
επισκευάστε 
6. Ελέγξτε και αλλάξτε  
7. Αλλάξτε και καθαρίστε 
8. Επισκευάστε ή 
αλλάξτε.  

Η κατανάλωση λαδιού 
είναι υπερβολική 

1. Το επίπεδο του λαδιού 
είναι πολύ υψηλό 
2. Ο σωλήνας εξαερισμού 
είναι βουλωμένος 
3. Τα ελατήρια πιστονιού 
και ο κύλινδρος είναι 
φθαρμένα ή χαλασμένα 

1. Κρατήστε το λάδι στο 
σωστό επίπεδο 
2. Ελέγξτε και καθαρίστε 
3. Επισκευάστε ή 
αλλάξτε 
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7. Περιγραφή ανταλλακτικών 
 

 
  

Οδηγίες ασφαλείας 
a) Κατάλληλο υλικό: αέρας 
b) Θερμοκρασία εισαγωγής είναι 40, θερμοκρασία εξαγωγής είναι μικρότερη από 180.  
c) Χαρακτηριστικά φίλτρου αφορά ποιότητα και ποσότητα και η προτεινόμενη 

συχνότητα αλλαγής είναι 250 ώρες.  
d) Όριο πίεσης είναι 0,1Mpa και η θερμοκρασία του συστήματος λίπανσης είναι 

μικρότερη από 70.  
e) Προσοχή: Λάθος περιεκτικότητα λαδιού κατά την κρύα εκκίνηση , βουλωμένο 

φίλτρο λαδιού ή δυσλειτουργία της βαλβίδας μπορεί να προκαλέσει έλλειψη 
λαδιού.  

f) Προσέξτε τις πολύ ζεστές επιφάνειες.  
g)  Οι απαιτήσεις για συντήρηση και δοκιμής βαλβίδας:  

Βαλβίδα απελευθέρωσης: όταν το εσωτερικό της βαλβίδας χάσει τον έλεγχο και 
όταν η πίεση είναι πάνω από την βαλβίδα, η βαλβίδα απελευθέρωσης θα ανοίξει 
αυτόματα για την προστασία του μηχανήματος.  
Βαλβίδα ασφαλείας: Όταν ο πιεσοστάτης χάσει την αποτελεσματικότητά του, η 
πίεση στο δοχείο θα είναι 1,1 φορές την αναγραφόμενη πίεση, η βαλβίδα 
ασφαλείας θα ανοίξει αυτόματα ια να προστατεύσει το μηχάνημα. Σημείωση: και οι 
δύο παραπάνω βαλβίδες είναι αυστηρά ρυθμίσεις ασφαλείας, οποιαδήποτε 
αλλαγή απαγορεύετε ρητά.  

h) Οδηγίες για σωστή χρήση αναφέρονται στην επόμενη σελίδα. Έλεγχος σύμφωνα με 
την προειδοποίηση, την μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιούνται προσεχτικά 
στο μηχάνημα.  

i) Προσοχή: Όλες οι συνδέσεις και οι σωλήνες είναι κατάλληλες για χρήση με 
αεροσυμπιεστές. 

j) Πρόταση: Για πιέσεις πάνω από 7 Bar , οι σωλήνες παροχής θα πρέπει να 
τοποθετούνται με πιαστράκι ασφαλείας, πχ. όχι συρματόσκοινο 
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k) Απόκλιση από την οριζόντια θέση απαγορεύονται 
l) Πριν την μεταφορά του αεροσυμπιεστή:  

1) Σηκώστε την βάση  
2) Επιβεβαιώστε ότι ο σύνδεσμος είναι καλά ασφαλισμένος 
3) Ότι ένα εξάρτημα ασφαλείας είναι τοποθετημένο για να σταματήσει το 

μηχάνημα εάν χρειαστεί.  
4) Ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα 
5) Ότι το φρένο δεν είναι ενεργοποιημένο , όπου υπάρχει  

m) Πραγματοποιήστε τον κατάλληλο καθαρισμό των συνδεδεμένων σωλήνων και 
εξοπλισμού 

n) Εάν το φρένο δεν είναι ενεργοποιημένο τοποθετήστε τάκους μπροστά από τις 
ρόδες.  

 
6. Οι οδηγίες επισκευής περιγράφουν την εργασία και θα πρέπει να εκτελούνται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
Οδηγίες επισκευής:  
1. Η χρήση της λίστας ανταλλακτικών είναι σημαντική 
2. Ελέγξτε τα σχέδια και τα διαγράμματα στην επόμενη σελίδα.  
3. Λίστα αναλωσίμων που χρειάζονται τακτικό έλεγχο αναφέρονται στην επόμενη 

σελίδα.  
4. Πρόγραμμα ελέγχων και αντικαταστάσεων των αναλωσίμων ανταλλακτικών.  
5. Οδηγίες για την εργασία και τις δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιούνται από 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.  
6. Αναφορά των στοιχείων συντήρησης που προτείνει ο κατασκευαστής.  

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για λεπτομέρειες:  
8. Προφυλάξεις επισκευής και συντήρησης 
Πριν την επισκευή και την συντήρηση του μηχανήματος ακολουθήστε τις παρακάτω 
προφυλάξεις για την δική σας ασφάλεια: 

1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα 
2. Μέτρα προστασίας για την κατά λάθος εκκίνηση 
3. Ουδετεροποίηση της υπόλοιπης ενέργειας 
4. Έλεγχος της κατάστασης του μηχανήματος 
5. Προφυλάξεις όταν το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργεί για κάποια βήματα 

συντήρησης ή επισκευής.  
9.  Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρο με εύφλεκτα υλικά που μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη.  
Θερμοκρασία λειτουργίας είναι 0ο έως 40ο C.  
Θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 40ο C μέχρι 70ο C.  
10.  
a) Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά, την λειτουργία και την αποθήκευση του 
μηχανήματος, για παράδειγμα:  
1 διαστάσεις, όγκος, κέντρο βάρους 
2 ενδείξεις χειρισμού (πχ. σχέδια που αναδεικνύουν την χρήση των εξαρτημάτων) 
c) Πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα.  
d) Πληροφορίες σχετικά με την χρήση του μηχανήματος. Π.χ.:  
1. Κατάλληλη χρήση 
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2. Περιγραφή διακοπτών 
3. Ρυθμίσεις  
4. Τρόποι παύσης του μηχανήματος 
5. Κίνδυνοι που μπορεί να εξαλειφθούν από τα μέτρα προστασίας που θα λάβει ο 
χειριστής.  
6. Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν ανάλογα με την χρήση 
7. Κακή χρήση και μη κατάλληλη χρήση του μηχανήματος 
8. Είδη ατομικής προστασίας που χρειάζεται ο χρήστης κατά την λειτουργία 
e) Πληροφορίες για την συντήρηση 
1. Συχνότητα ελέγχων για λόγους ασφαλείας 
2. Οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες συντήρησης που χρειάζονται τεχνικές γνώσεις και θα 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
3. Οδηγίες συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων) που δεν χρειάζονται τεχνικές γνώσεις μπορεί 
να εκτελούνται από τον χειριστή.  
g) Στην περίπτωση ανάγκης 
Κλείστε το ρεύμα.  
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Technical Specifications  
DIRECT DRIVEN COMPRESSOR 
AIR PRESSURE:……………………………………………………………………………………….8BAR 
INPUT POWER:…………………………………………………………………………………..….4HP 
MAX DELIVERY:……………………………………………………………………………………..450L/MIN 
ALUMINUM MOTOR SPEED:………………………………………………………………….1030RPM 
TANK:…………………………………………………………………………………………………….300L 
CYLINDER:……………………………………………………………………………………………. Φ70x2 
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