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Informationen i detta dokument kan utan 
varsel ändras. 
Utan skriftligt tillstånd från Dürr Technik får 
inte någon del av manualen kopieras eller 
överföras för andra ändamål, oberoende 
av om detta sker elektroniskt eller 
mekaniskt. 
 
© 2010 by Dürr Technik 
 
Vi förbehåller oss alla rättigheter. 
 
I manualen nämnda bruksnamn, 
handelsnamn, varumärken osv. berättigar 
inte till antagandet att sådana namn som 
avses i varumärkes- und 
märkesskyddslagstiftningen får användas 
fritt, även om de inte är speciellt märkta. 
 
Denna manual beskriver våra enheter i 
modernaste teknik. Vi förbehåller oss 
rätten till ändringar och misstag. 
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Denna manual ger dig alla nödvändiga 
anvisningar för yrkesmässig och säker 
hantering av enheterna. 
 
Läs manualen noga och följ alla 
anvisningar för att undvika fel och risker. 
 
Manualen har följande indelning: 
 
 
Kapitel Avsedd för Målgrupp 
Kapitel 1 Innehåller säkerhetsanvisningar och 

viktiga allmänna anvisningar för 
enheterna 

Montör, användare, 
driftansvarig, kvalificerad 
personal 

Kapitel 2 Innehåller utförliga anvisningar och 
tips för enhetens transport, lagring, 
uppställning, installation och första 
driftstart. 

Montör, driftansvarig, 
kvalificerad personal 

Kapitel 3 Innehåller anvisningar och tips för en 
säker teknisk hantering av enheterna. 

Användare 

Kapitel 4-6 Innehåller utförliga anvisningar för 
enhetens rengöring, service och 
underhåll 

Driftansvarig, kvalificerad 
personal 

Bilaga Bilagan innehåller viktig teknisk 
information som t.ex. ritningar m.m. 

Kvalificerad personal 

 
 
 



 

4 

FÖRORD 
 
Manualen gäller för oljefria kompressor-
stationer, härefter kallade enheter. 
 
Manualen gäller för enheten endast i den 
utsträckning den motsvarar beskriven 
utrustning. 
 
Denna anvisning innehåller alla uppgifter 
för enhetens transport, montering, 
driftstart, underhåll, service och 
urdrifttagande. 
 
Läs därför noga manualen innan enheten 
tas i drift för att garantera en säker och 
ekonomisk drift av enheten. 
 
Om driftstörningar eller underhållskrav 
uppstår som inte beskrivs i denna manual, 
ta genast kontakt med vår kvalificerade 
personal.  
För detta måste du absolut hålla enhetens 
exakta beteckning i beredskap  
(se typskylt vid REF). 
 
Alla service- och underhållsarbeten 
skall utföras av kvalificerad personal.  
Om service- eller underhållsarbeten 
försummas eller inte utförs på 
yrkesmässigt sätt, fritar vi oss från allt 
ansvar. 

 
Vår kvalificerade personal hjälper gärna till 
om du inte klarar problemen med 
beskrivningarna i manualen. 
 
Företagsledning 
Dürr Technik GmbH + Co. KG 
Pleidelsheimer Straße 30 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon +49 71 42 / 90 22 - 0 
Fax +49 71 42 / 90 22 99 
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1. INTRODUKTION OCH  
ALLMÄNNA ANVISNINGAR 
1.1  Teckenförklaring och 

definitioner 
1.1.1  Teckenförklaring 
 
I denna manual används symboler och 
piktogram vilkas betydelse du bör lägga 
på minnet. Symbolerna gör det lättare att 
förstå informationen i denna manual och 
gör dig samtidigt uppmärksam på 
faromoment och viktiga anvisningar. 

 
Obs! Riskmarkering. Hänvisar till 
faror samt påbud och förbud för 
undvikande av person- och 
materiella skador.  

 
Anvisning! Dessa anvisningar gör 
dig uppmärksam på hur enheten 
hanteras på ett säkert och 
ekonomiskt sätt. 

 
Varning för elenergi! Livsfarligt! Se 
till att endast elektriker utför arbeten 
på elutrustning. 

 
Varnar för att enheten kan starta 
utan varsel. 

På enheten och i manualen används 
speciella anvisningsskyltar och 
varningssymboler med följande betydelse: 

 
Varning för heta ytor! Risker för 
brännskador! Kom ihåg att dessa 
ytor kan vara heta även efter det 
enheten kopplats från. Utför 
arbeten i närheten av dessa ytor 
först sedan de svalnat. 

 

1.1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Användare, operatör: En person som av 
driftansvarig fått befogenhet att använda 
enheten. Driftansvarig måste ha 
tillhandahållit utbildning så att användaren 
på säkert sätt kan manövrera enheten. 
Driftansvarig!  Ansvarar för säker 
uppställning, regelbunden service och 
rengöring av enheten. 
Kvalificerad personal: Utbildad och av 
driftansvarig eller Dürr Technik 
auktoriserad yrkespersonal som känner till 
farorna i samband med enheten och är 
förtrogna med enhetens teknik. 
Kvalificerad personal är utbildad och 
kompetent att underhålla och reparera 
enheten. 
Enhet: Allmän benämning på kompressor-
stationer. 
 

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar 
 
Följande generella säkerhetsåtgärder bör 
beaktas vid användande, underhåll och 
service av enheterna samt som skydd för 
operatören, serviceteknikern och enheten: 

Vid projektering och 
produktion av enheterna har 
tillämpliga tekniska regler 
samt accepterade  

standarder och direktiv beaktats och 
använts. Dessutom har enheterna 
projekterats och konstruerats så att faror 
vid ändamålsenlig användning i hög grad 
eliminerats. Det oaktat anser vi oss 
skyldiga att beskriva följande 
säkerhetsåtgärder så att även restriskerna 
kan uteslutas. 
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Varning! När elektriska maskiner 
används, måste generella 
säkerhetsåtgärder iakttas för att 
utesluta risker för eld, elstöt och 
personskador. 

 

Läs därför noga manualen innan du 
startar arbetet. Förvara manualen 
inom räckhåll för kvalificerad 
personal och användaren och ge 
den vid behov vidare till 
efterföljande operatör. 

Vid drift av enheten skall gällande lagar, 
övriga föreskrifter, standarder och tekniska 
regler beaktas. Driftansvarig och 
övervakare ansvarar för att en säker 
arbetsprocess upprätthålls. 
 
Kontrollera enheten avseende skador 
innan arbetet påbörjas. Alla delar måste 
vara korrekt monterade och uppfylla alla 
relevanta krav för att en felfri drift skall 
kunna garanteras. Om enheten skadats, 
får den inte längre användas. Se till att 
enheterna repareras på professionellt sätt. 
Märk tydligt upp felet och dra ur stick-
proppen för undvikande av olyckor eller 
skador som kan uppstå innan enheten 
reparerats. 

 
Ta hänsyn till miljöpåverkan! 
Använd inte enheten i fuktig eller 
våt omgivning. 

Använd inte nätsladden för ändamål som 
den inte är avsedd för. Dra inte ur 
stickproppen ur nätuttaget genom att dra i 
sladden. Dra alltid ur stickproppen genom 
att ta i proppen. Skydda sladden mot 
hetta, olja och skarpa kanter. 

 
Vid farosituationer eller tekniska 
störningar bryt genast nätströmmen.

 

Kontrollera regelbundet nätsladden och 
husen på elektriska komponenter och låt 
en kvalificerad elektriker reparera skadad 
komponent. Kontrollera innan arbetet 
påbörjas all elektrisk utrustning avseende 
yttre skador. Kontrollera särskilt noga 
ledningar och kablar.  

Om skada uppstått får enheten inte 
längre användas. Frånkoppla 
enheten från nätet! 

Vid alla reparationer och 
underhållsåtgärder måste nätströmmen till 
enheten brytas. 

Obs! Endast en kvalificerad 
elektriker får utföra arbeten på 
elektrisk utrustning. 

För reparation skall endast original-
reservdelar användas. I annat fall kan 
användaren utsättas för olyckor. 

Varning! Om reservdelar eller 
tillbehör används, som inte anges i 
manualen finns risk för 
personskada. Använd endast av 
tillverkaren godkända reservdelar! 
Varning för heta ytor! 
Berör inte heta ytor. Enhetens ytor kan 
fortfarande vara heta efter 
avstängningen.  I synnerhet måste 
detta beaktas vid mobila 
kompressorstationer. 
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1.3  Enhetsbeskrivning 
1.3.1 Ändamålsenlig användning 
 
Enheten är avsedd för komprimering av 
luft. 

 
Det är förbjudet att suga u 
vätskor, aggressiva eller 
explosiva gaser!  
Risk för hälsa, explosion och 
brand! 

Enheten är konstruerad för drift i torra, 
ventilerade lokaler. Enheten får inte 
utsättas för regn. Enheten får inte drivas i 
fuktig eller våt omgivning. Dessutom är det 
förbjudet att använda enheten i närheten 
av gas eller brännbar vätska.  
Den mobila kompressorstationen får 
endast vara i drift när vagnen står stilla.  
 

1.3.2 Funktionsbeskrivning av enhet 
utan torkanläggning 

 
Enheten består av ett kolvkompressor-
aggregat, ett tryckkärl och en armaturen-
het med manövrerings- och säkerhets-
element. 
 

Via insugningsfiltret (8), fig. 1, sugs 
atmosfärisk luft upp. Kolven i cylindern 
komprimerar luften. In- resp. Utlopps-
ventilen spärrar en flödesriktning så att 
den komprimerade luften tvångsstyrs 
genom tryckslangen (7) via den inbyggda 
backventilen till tryckkärlet (2). 
 
Kompressoraggregatet (1) matar tryckluft 
tills tryckställaren (3) signalerar att inställt 
avstängningstryck uppnåtts. Enheten 
frånkopplas nu. Manometern (9) indikerar 
trycket. Den inbyggda avlastningsventilen 
avlastar trycket i tryckslangen (på 
stationer med startmagnetventil eventuellt 
först när enheten startar). 
 
När en förbrukare tar ut tryckluft sjunker 
trycket i kärlet. När inkopplingstrycket 
uppnås kopplar tryckställaren automatiskt 
åter på kompressoraggregatet. En säker-
hetsventil (10) hindrar att kärlets maximala 
tryck överskrids. 

 

 

1  Kompressor 
2  Tryckkärl 
3  Tryckströmställare 
4  Startmagnetventil* 
5  Kondensmagnetventil* 
6  Drifttidsmätare* 
7  Tryckslang 
8  Insugningsfilter 
9 Manometer 
10 Säkerhetsventil 
11 Vibrationsdämpande 

metallbuffert 
12 Kondensor* 

*om dessa ingår i leveransen  
Fig. 1: Exempel oljefri kompressorstation  
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1.3.3 Funktionsbeskrivning av 
enhet med torkanläggning 

 
Enheten består av ett 
kolvkompressoraggregat, ett tryckkärl och 
en armaturenhet med manövrerings- och 
säkerhetselement, en kylare och en 
membrantorkare. 
 
Via insugningsfiltret (8), fig. 1b, sugs 
atmosfärisk luft in. Kolven i cylindern 
komprimerar luften. In- resp. 
utloppsventilen spärrar en flödesriktning 
så att den komprimerade luften 
tvångsstyrs till kylaren (4) och till 
membrantorkaren (5). 
 
Tryckluften som kommer från 
kompressoraggregatet är het och fuktig 
när den strömmar in i kylaren (4). I kylaren 
kyls tryckluften ner till några få grader 
Kelvin över rumstemperaturen, varvid 
vattnet fälls ut som kondensat. 100 % 
mättad tryckluft och kondensvatten lämnar 
kylaren och strömmar in i 
vattenavskiljaren. Via sinterfiltret avskiljs 
det kondenvatten som finns i luften och 
samlas upp i kondensvattenbehållaren. 
Den automatiska nivåstyrda 
dräneringsventilen tappar av vattnet 
cykliskt. Därefter leds luften till 
membranelementet. Luften strömmar 
genom membranets fibrer där de 
vattenmolekyler som finns kvar i luften 
diffunderar genom membranväggen och 
samlas på fibrernas utsida. Den torkade 
luften strömmar nu genom finfiltret, 
tryckbegränsningsventilen och 
backventilen till behållaren (2). 
 
För att regenerera membranet leds en 
liten delström med torkad luft genom 
spolluftmunstycket till membranfibrernas 
utsida, och tar upp den fukt som har 
samlats och leder bort denna till 
omgivningen.  Denna regenerering sker 

kontinuerligt under drift. Inga 
stilleståndstider är nödvändiga. Den i 
membranets överdel inbyggda 
tryckbegränsningsventilen sörjer för att 
membrantorkaren uppnår sitt nominella 
drifttryck på kortast möjliga tid. I 
membranets överdel är en 
fuktighetsindikator inbyggd som syns 
genom den transparenta överdelen. Skulle 
ett fel uppstå på torkaren med dålig 
torkning av luften som följd växlar 
indikatorn färg från blå till rosa. 
 
Kompressoraggregatet (1) matar tryckluft 
tills tryckställaren (3) signalerar att inställt 
avstängningstryck uppnåtts. Enheten 
frånkopplas nu. Manometern (9) indikerar 
trycket. Tryckslangen görs trycklös genom 
den integrerade avlastningsventilen. 
 
När en förbrukare tar ut tryckluft sjunker 
trycket i kärlet. När inkopplingstrycket 
uppnås kopplar tryckställaren automatiskt 
åter på kompressoraggregatet. En 
säkerhetsventil (10) förhindrar att kärlets 
max. tillåtna tryck överskrids. 
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1  Kompressor 
2  Tryckkärl 
3  Tryckströmställare 
4 Kylare 
5 Membrantorkare 
7 Tryckslang 
8  Insugningsfilter 
9 Manometer 
10 Säkerhetsventil 
11 Vibrationsdämpande 

metallbuffert 
12 Kondensor* 
 
 

*om dessa ingår i leveransen  
Fig. 1b: Exempel på oljefri kompressorstation med torkanläggning  
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2. TRANSPORT, LAGRING, 
FÖRSTA DRIFTSTART 
2.1 Transport och lagring 
 
Fabriken levererar enheten i en transport-
kartong med speciell förpackningskuddar. 
Enheten är väl skyddad mot transport-
skada. Använd om möjligt enhetens 
originalförpackning. 
Transportera enheten upprättstående. 
Lyft inte i kyl-/torkenheten. 

 
Skydda enheten under transport och 
lagring mot fukt och extrem 
temperatur. Se till att elutrustningen 
inte blir fuktig. 

 
Enheten skall under transport 
vara trycklös. Avlufta tryckkärlet 
och tryckslangarna före transport. 

 
Den mobila kompressorstationen får 
inte transporteras liggande. 

Före transport och lagring måste 
kondensen ovillkorligen avtappas ur 
tryckkärlet. (Se kapitel 4: Underhåll och 
service) 
Enheten är avsedd för omedelbar drift. 
Enheter i originalförpackning kan lagras i 
varm, torr och dammfri lokal. Om enheten 
skall lagras på lång sikt t.ex. som reserv-
enhet eller inte användas under en längre 
tid, måste den skyddas mot 
nedsmutsning. 

 
Spara om möjligt 
förpackningsmaterialet. 

Om förpackningen inte sparas, så skall 
den omhändertas på miljövänligt sätt. 
Transportkartongen kan disponeras som 
returpapper. Folien och kuddarna måste 
hanteras separat. Följ anvisningarna på 
förpackningen. 
 

2.2 Transport- och lagringsvillkor 
 
Temperatur: mellan -25 °C och + 55 °C 
Relativ luftfuktighet: 10% upp till 90%  
(utan kondensering) 
 

2.3 Uppställningsanvisningar och 
första driftstart 

 
Uppställning och första driftstart skall 
göras av kvalificerad personal som är 
förtrogen med hanteringen av enheten. 
 

2.3.1 Miljövillkor 
 

Enheten skall ställas upp och 
användas endast i torr, välventilerad 
och dammfattig lokal. 

Se vid val av uppställningsplats att 
enheten är lätt tillgänglig för manövrering, 
rengöring och service. Särskilt viktigt är 
det att anslutningsanordningarna och 
manöverenheterna är lätt tillgängliga. 
Enheten skall ställas upp på en plan och 
stabil grund. För vibrationsdämpning skall 
medlevererade vibrationsisolatorer vara 
monterade (ingår delvis i leveransen). 
Vid inmontering av enheten i ett hus eller 
en maskin, bör den placeras så att 
typskylten är tydligt läsbar utan att 
enheten måste demonteras. Se till att 
anslutningsklämmorna är lätt åtkomliga 
när husets öppnas. 

Se till att luftfiltrets och kylarens 
resp. sugsidor är fria.  
Dessutom skall enhetens 
ventilationsöppningar vara fria och 
ha ett tillräckligt avstånd från 
väggen (ca 4 cm). 
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Se till att nätanslutningsledningen och 
luftslangarna inte knäcks. 
Temperaturen i lokalen får inte underskrida 
5 °C, i annat fall kan inte en fullgod funktion 
av enhetens styrorgan garanteras. 
Temperaturen i lokalen får inte överskrida 
40 °C. Vid en temperatur över 40 °C 
måste en fläkt monteras för extra 
ventilation. Omgivningstemperaturer 
mellan 10 °C och 15 °C är lämpliga. 

 
Ca 70% av den elektriska energin 
som enheten tar upp omvandlas till 
värme och avges till omgivningen. 

Motorfläkten tvångskyler enheten effektivt. 
Luften måste utan hinder kunna strömma 
till och från. Dessutom måste 
ventilationsöppningarna vara tillräckligt 
stora. I ogynnsamma fall krävs en extern 
ventilation av enheten. 
 

2.3.2 Tryckluftsanslutning 
 
Enheten har som standard en 
armaturenhet bestående av 
tryckströmställare, manometer, 
säkerhetsventil, backventil och 
kondensutlopp. 
Tryckluftskopplingen med innergänga på 
G1/4“ sitter på tryckströmställaren. En 
snabbkoppling med slangstuts erbjuds 
som tillbehör om den inte ingår i 

leveransen. Fäst tryckslangen på 
slangstutsen med en slangklämma. 

För tätning av skruvkopplingar skall 
ett anaerobt tätningsmedel (t.ex. 
Loctite®

 ) eller PTFE-tätningsband 
användas. 

För undvikande av vibrationer överförs, 
rekommenderar vi att montera en flexibel 
tryckslang mellan tryckströmställaren och 
förbrukarenheten. 
En tryckreducerventil (se fig. 4) kan även 
anslutas. 
 
2.3.3 Elinstallation 
 

Endast en kvalificerad elektriker 
får ansluta enheten till 
spänningsförsörjningen (med 
undantag av de stationer som 
levereras med stickanslutning för 
vägguttag med jorddon). 

Lokala elverkets föreskrifter skall 
ovillkorligen beaktas.  
Enheten får endast anslutas till en 
spänningsförsörjning med installerad 
skyddsledare. Enheter med jordad 
stickkontakt får endast anslutas till 
vägguttag med jorddon. 
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Enheten får endast kopplas till ett 
vägguttag med jorddon, DE1 med 
korrekt installerad skyddsledare. 
Om sådan saknas, måste en 
elektriker byta ut stickproppen 
mot en som motsvarar landets 
uttagssystem! 

Om enheten har en fast anslutning till 
spänningsförsörjningen måste i närheten 
av enheten en frånkopplingsutrustning 
med minst 3 mm kontaktgap installeras 
(t.ex. effektbrytare). 
Om enheten ansluts med stickpropp till 
spänningsförsörjningen måste vägguttaget 
av säkerhetsskäl vara lätt åtkomligt för att 
nätströmmen till enheten vid fara korrekt 
skall kunna brytas. 
Se till att anslutningskablar inte ligger över 
enheten. Enhetens heta ytor kan skada 
kabelns isolering. 
Kontrollera nätspänningen och –
frekvensen innan enheten ansluts. De 
måste stämma överens med uppgifterna 
på dataskylten. 
Kontrollera att aktuell strömkrets har 
korrekt säkring. 
12 V resp. 24 V apparaterna ansluts enligt 
kopplingsschema. Stick in nätkabeln eller 
anslut 12 V eller 24 V apparaternas 
elkabel till tryckströmställaren (se 
kopplingsschema). 

2.3.4 Motorskydd 
Säkerhetsanvisningar 

 

Obs! Efter avkylning startar 
apparater med temperaturkontakt 
automatiskt! 
I händelse av motorblockering 
t.ex. vid start mot tryck eller vid 
kortslutning i motorlindningarna 
är strömupptagningen så hög att 
en temperaturkontakten kan 
skadas. Detta kan endast 
behärskas genom installation av 
ett överströmsskydd. 

 

Vid obevakad drift krävs 
ovillkorligen ett 
överströmsskydd! 
Om installationskraven försummas 
eller utförs på fel sätt fritar vi oss 
från allt ansvar! 

Motorskydd för 
enfasväxelströmmotorer(230 V AC): 
För att hindra motorlindningen vid för hög 
omgivningstemperatur från att överhettas 
har motorerna utrustats med en brytande 
temperaturkontakt som direkt kopplar 
motorströmmen.  
Temperaturkontakten kopplar från 
enheten vid för hög omgivnings-
temperatur. 
Motorskydd för likströmsmotorer  
(12 resp. 24 V DC): 
För att skydda motorn mot överhettning 
vid för hög omgivningstemperatur har 
likströmsmotorerna  seriemässigt utrustats 
med en brytande temperaturkontakt. 
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2.3.5 Kopplingsscheman 

 
Endast kvalificerade elektriker får utföra arbeten på elektrisk utrustning! 
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Fig. 2: Kopplingsschema för enfasväxelström 
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Fig. 3: Kopplingsschema för trefasväxelström 
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Fig. 4: Kopplingsschema för likström, t.ex. 12 eller 24 VDC 
 
 
 
2.4 Första driftstart 
 

• Kontrollera tryckluftkomponenterna är 
korrekt anslutna. 

• Kontrollera att enheten är korrekt 
ansluten till spänningsförsörjningen. 

• Kontrollera att luftfiltret är korrekt 
monterat. 

• Slå på enheten med tryckström-
ställaren. 

• Lyssna vid driftstart på ovanlig ljud. 

• Kontrollera enhetens 
frånkopplingstryck. 

• Kontrollera stationens 
inkopplingstrycke genom att sänka 
trycket. 

• Kontrollera att säkerhetsventilen 
fungerar korrekt. 

 
Rekommendation: Anteckna 
korrekt driftstart i en maskinbok. 
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3. MANÖVRERING 
 
Enhetens manövrering är ytterst enkel och 
sker nästan automatiskt. 

 
Kom ihåg att enheten har heta 
ytor. Om ytorna berörs finns risk 
för brännskador. 

 
Vid fara frånkoppla enheten från 
nätet (dra ur stickproppen). 

 
3.1 Inkoppling av enheten 
 
Enheten slås på med tryckströmställaren i 
läget „I“ resp. „ON“. Enheten startar och 
tryckkärlet fylls på. När frånkopplings-
trycket uppnås, kopplas enheten 
automatiskt från. Se till att det godkända 
maximaldrifttrycket inte överskrids. Tillåtet 
drifttryck har på manometern märkts med 
ett rött streck. 
Om det tillåtna drifttrycket överskrids, 
koppla från enheten och bryt nätströmmen 
(dra ur stickproppen). Upplys behörig 
personal. 
 

3.2 Frånkoppling av enheten 
 
Frånkoppla enheten i läget „0“ resp. 
„OFF“. 
 
3.3 Inkoppling av enheten efter 

strömavbrott 
 

 
Anvisning: Generellt startar inte 
enheten mot tryck. Därför har 
enheterna delvis seriemässigt 
utrustats antingen med en 
startvolym (1) och en mekanisk 
avluftningsventil (2), (fig. 3) eller 
med en automatisk startventil. 

 

Inkoppling av enheter med startvolym 
och mekanisk avluftningsventil och 
enheter med torkanläggning: 
1. Koppla från enheten med 

tryckströmställaren; 
2. Koppla in enheten med tryckställaren 

på nytt efter att luften har strömmat ut 
ur startvolymen (tid: ca 5 sekunder) 
resp. över torkanläggningen. 

 
Enheter med automatisk startventil: 
Om enheten är utrustad med en elektrisk 
startventil startar enheten utan tryck. 
 

3.4 Tryckkärlsprov 
 
Enligt föreskrifter är tryckkärl upp till 25 
liter enligt tryckinnehållsprodukt p x L < 
200 samordnade gruppen I paragraf 8 och 
behöver inte regelbundet provas enligt 
paragraf 10. 
Tryckkärlen uppfyller kraven i EG-
direktivet 87/404 EWG. 
Vid 25 liters (med 10 bar), 55 liters och 90 
liters tryckkärl krävs återkommande 
inspektioner!
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Fig. 3: Start mot tryck 
1 Startvolym 
2 mekanisk Avluftningsventil 
3 Säkerhetsventil 
4 Ventilskruv för kondensutlopp 

 

 

Fig. 4: Tryckregulator 
1 Justerknapp 
2 Manometer 

 

3.5 Tryckregulator 
(specialtillbehör) 

 
Tryckregulatorn reglerar trycket i kärlet 
(primärtryck) till önskat arbetstryck 
(sekundärtryck). Med en extra sekundär-
avluftning hindras trycket från att stiga när 
förbrukarenheten är frånkopplad. 
Tryckregulatorn monteras på 
tryckströmställaren (G1/4“). 
 

3.5.1 Inställning av 
tryckregulatorn 

 
Genom att lyfta upp justerknappen (1) kan 
det konstanta trycket förändras mot + när 
justerknappen vrids medurs eller mot – 
när justerknappen vrids moturs. När 
trycket har ställts in, skall justerknappen 
tryckas ned tills den snäpper fast. Det 
inställda trycket är nu fixerat. Trycket kan 
avläsas på manometern (2). 
 

3.6 Mobil kompressorstation 
 

 

Klämrisk vid hantering av lederna. 

Skjuthandtagets lutning och höjd kan 
ställas in genom att de båda svarta 
knapparna vid de båda lederna trycks in 
samtidigt. Vid transport kan bygeln fällas 
ner ända till kompressorns grundplatta. 
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4. UNDERHÅLL OCH 
SERVICE 
 
I avsnittet 4 ingår alla uppgifter som 
behövs för underhållsåtgärder. Om 
driftstörningar eller underhållskrav uppstår 
som inte beskrivs i denna manual, ta 
genast kontakt med vår kvalificerade 
personal. 
 

4.1 Underhåll, rengöring 
 
För att enheten skall fungera felfritt och 
säkert krävs vissa regelbundna under-
hållsarbeten och regelbunden rengöring. 
Vid störningar eller när underhåll krävs 
upplys ovillkorligen behörig personal. 
Innan rengöring påbörjas skall enheten 
kopplas från och nätströmmen brytas  
(dra ur stickproppen). 

 
Enheten har heta ytor. Låt enheten 
svalna innan rengöring startas. 

Rengör enhetens ytor med en luddfri 
trasa. Kontrollera att vevhusets och 
cylinderlockets ventilationsöppningar är 
fria från damm och föroreningar. 
 

4.2 Service 
 
Angivna serviceintervaller är riktvärden för 
normala driftsförhållanden. Vid extrema 
driftsförhållanden (t.ex. Vid extrema 
driftsförhållanden (t.ex. långa drifttider 
under fullast, hög omgivningstemperatur, 
kraftigt dammig omgivningsluft, hög 
luftfuktighet) måste serviceintervallerna 
förkortas. För servicearbeten skall 
enheten vara strömlös. 

Enheten har heta ytor. Låt enheten 
svalna innan rengöring startas. 

 

4.2.1 Tappa av kondensen ut 
tryckkärlet 

 
Mekanisk kondensavtappning: 
Tappa en gång i veckan av kondensen ur 
tryckluftbehållaren. 
 
Automatisk kondensavtappning: 
Om enheten är utrustad med en 
automatisk kondensavtappningsventil 
tömmer den tryckkärlet automatiskt i 
regelbundna intervaller. 
 
Vid kompressortyper med torkanläggning 
förs kondensvattnet bort automatiskt via 
torkanläggningen. 
 

Krävd service Kapitel Tidsintervall 

Avtappning av kondens 4.2.1 

En gång i veckan (endast vid 
mekanisk kondensavtappning) 
Enheter med torkanläggning ska 
kontrolleras 2 gånger per år, och 
tappas av vid behov. 

Byte av insugningsfilter 4.2.2 En gång om året 
Kontroll av säkerhetsventilen 4.2.3 Halvårsvis 
Kontroll av kolborstarna 4.2.4 Halvårsvis 
Byte av filter i 
membrantorkare 4.2.5 En gång om året 

Tabell serviceintervaller 
 



 

19 

 
 

1

 
Fig. 5: 
1 Insugningsfilter, exempel bajonettlås 

 

Fig. 6: Filter 9000-416-30 

 

Fig. 7: Säkerhetsventil 
1 Lock 

4.2.2 Byte av insugningsfilter 
 
Insugningsfiltret (exempel fig. 5) skall vid 
ren omgivning bytas en gång om året.  
Om insugen luft är dammig måste 
insugningsfiltret bytas oftare. 

Anmärkning: 
Nedsmutsade filter reducerar 
matningsmängden och enheten 
livslängd! 
Innan filtret byts skall enheten 
kopplas från och stickproppen 
dras ur! 

Filterinsatsen på insugningsfiltret 9000-
416-30 byts så här: 
 
1. Vrid filterhuset (1) medurs. 

Bajonettlåset öppnas och filterhuset 
kan tas bort. 

2. Byt ut filterinsatsen. 
3. Vrid moturs fast filterhuset tills 

bajonettlåset snäpper fast. 
 
Insugningsfiltren 9000-416-11 och  
9000-416-38 är endast instuckna. 

Obs! Använd inte bensin eller olja 
för rengöring av filterinsats! 

4.2.3 Kontroll av 
säkerhetsventilens funktion 

 
Säkerhetsventilen (fig. 7) är vid fabriken 
anpassad till kärlets tryck och har testats 
enligt tillämpliga bestämmelser i Tyskland. 
Det är förbjudet att justera säkerhets-
ventilen. Vid en förändrad inställning fritar 
vi oss från allt ansvar. 
Säkerhetsventilens funktion skall 
kontrolleras halvårsvis. 
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Fig. 8: Demontering av kolborstar 
1  Skyddslock (behövs endast som 

transportsäkring 
2  Skruvkoppling 
3  Kolborstar 
 

 
 
Fig. 9: Byte av sinterfilter 

Om tryckkärlet är trycksatt, vrid locket (1) 
moturs tills ett utblåsningsljud hörs. Stäng 
åter locket genom att vrida medurs. 
 

4.2.4 Kontrollera kolborstarna 
(endast likströmsapparaterna 
som WD-030 eller WD-040...)  

 

Obs! Innan kolborstarna 
kontrolleras skall nätströmmen 
till enheten brytas. Dra ur 
stickproppen! 

a. Vrid upp skruvkopplingen (2). 
b. Ta ut och mät upp kolborstarna (3). 
 
Vid en längd < 5 mm skall kolborstarna 
bytas ut. Monteringen sker i omvänd 
ordningsföljd till demonteringen. 
Kolborstarna kan bytas ut endast en gång 
därefter är kollektorn i de flesta fall för 
kraftigt nedsliten. 
 

4.2.5 Byte av filter i 
membrantorkare 

 
Byt sinter- och finfilter en gång per år 
enligt fig. 9 och 10 under rena 
omgivningsförhållanden. 
 

4.3 Reparation 
 

Obs! Reparationer får endast 
utföras av kvalificerad personal. 
Obs! !Använd endast av tillverkaren 
godkända reservdelar och tillbehör 
Om reservdelar eller tillbehör 
används, som inte anges i 
manualen finns risk för 
personskada. 
Obs! Innan reparation påbörjas 
skall nätströmmen till enheten 
brytas. 

Om reservdelar inte finns att tillgå, skall 
enheten för reparation sändas till 
tillverkaren. 
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Fig. 10: Byte av finfilter 

 
5. URDRIFTTAGANDE 
OCH SKROTNING 
 
Om enheten inte används under en längre 
tid rekommenderar vi att tappa av 
kondensen ur tryckkärlet. Slå på enheten 
tills frånkopplingstrycket uppnåtts. Öppna 
sedan avtappningsskruven och låt all 
kondens rinna ut. Koppla sedan från 
enheten med tryckströmställaren, stäng 
kondensutloppet och dra ur stickproppen 
och avlasta trycket i enheten och 
tryckslangarna. 
 
Skrotning måste ske fackmässigt. 
Nationella lagar och föreskrifter måste 
följas. Var god rikta eventuella frågor till 
Dürr Technik. 
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6. DRIFTANVISNING BEHÅLLARE 
 
I apparaterna finns tryckluftsbehållare från Behälter-Werk Burgau GmbH monterade.  
 

6.1 3 l behållare 
 

 

Typ 316033 / 0834-000-010 
PS 8 bar V 3l  
Tmax 100°C Tmin-10°C  

För serienummer och tillverkningsår se märkning på behållaren. 
Användningsområde: Tryckluftsbehållare för kompressorer 
Medium: Luft/kväve 
Korrosionspåslag: c=1,0 mm 
 
Tryckluftsbehållaren har tillverkats enligt direktivet 97/23 EG för angivet 
användningsområde som enkelkomponent utan säkerhetsteknisk utrustning. 
Tryckluftsbehållaren får endast brukas för angivet användningsändamål och inom 
gränserna för tekniska data. All annan användning är av säkerhetsskäl inte tillåten. 
Tryckluftsbehållaren har konstruerats främst för vilande innertryckpåkänning. Innan 
behållaren tas i bruk skall den förses med tillämplig säkerhetsutrustning som 
tryckmanometer och säkerhetsutrustning som skydd mot trycköverbelastning osv. Dessa 
delar ingår inte i vår leverans.  
 
Tryckbelastade väggar i behållaren får varken svetsas eller värmebehandlas. Det bör 
säkerställas att innertrycket ”under drift inte överskrider” drifttrycket PS som anges i 
behållarens specifikation. Kortvarigt får trycket dock överskridas upp till 10%. En för 
tryckluftsbehållaren skadlig vibrationspåkänning samt korrosion på behållaren skall med 
lämpliga åtgärder undvikas.  
 
Tryckluftsbehållaren skall monteras och ställas upp så att behållarens driftsäkerhet 
garanteras (t.ex. fasta förbindelser mot golvet eller maskinramen skall förses med lämpliga 
vibrationsdämpare). Om så behövs, skall behållaren förses med lämplig utrustningen som 
begränsar skadan i händelse av brand. Den av installatören uppsatta driftanvisningen bör 
ta hänsyn till utrustningen och innehålla:  
a) Anvisning för avtappning av kondens,  
b) uppgifter om underhåll som garanterar driftsäkerheten.  
 
Installatören skall dessutom bestämma om den komplett utrustade tryckluftsbehållaren 
skall acceptansprovas före driftstart. Installatören/produktionsansvarig skall beakta de 
lagar och förordningar som i aktuellt land gäller bör drift av tryckluftsbehållare. 
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6.2 10 l behållare 
 

 

Typ 316030 / 0833-320-60 
PS 11 bar V 10l CE 
Tmax 100°C Tmin-10°C Ph 6,5 bar 
K-SK 3400 

 
För serienummer och tillverkningsår se märkning på behållaren. 
Användningsområde: Tryckluftsbehållare för kompressorer 
Medium: Luft 
Korrosionspåslag: c=1,0 mm 
 
Tryckluftsbehållaren får endast brukas inom ramarna för angivet användningsändamål  
och tekniska data. All annan användning är av  
säkerhetsskäl inte tillåten. Tryckluftsbehållaren har konstruerats enligt  
direktivet 87/404 EEG för angivet användningsändamål som enkelkomponent utan 
säkerhetsteknisk  
utrustning.  
 
Behållaren har konstruerats  
främst för vilande innertryckspåkänning. Behållaren är permanent hållfast inom ett  
tryckvariationsområde från delta p<=20% av max. drifttrycket PS.  
Före driftstart måste behållaren förses med tillämplig  
säkerhetsutrustning som t.ex. tryckmanometer och säkerhetsutrustning mot  
trycköverskridning osv. Dessa delar ingår inte i vår  
leverans.  
 
Tryckbelastade väggar i behållaren får varken svetsas eller  
värmebehandlas. Det bör säkerställas att innertrycket  
„under drift inte överskrider“ drifttrycket PS som anges i behållarens specifikation. 
Kortvarigt får trycket dock överskridas upp till 10%. En för tryckluftsbehållaren skadlig 
vibrationspåkänning samt korrosion på behållaren skall med lämpliga åtgärder 
undvikas.  
 
Tryckluftsbehållaren skall monteras och ställas upp så att behållarens driftsäkerhet 
garanteras (t.ex. fasta förbindelser mot golvet eller maskinramen skall förses med 
lämpiga vibrationsdämpare). Den av installatören uppsatta driftanvisningen bör ta 
hänsyn till utrustningen och innehålla:  
a) Anvisning för avtappning av kondens,  
b) uppgifter om underhåll som garanterar driftsäkerheten.  
 
Installatören skall dessutom bestämma om den komplett utrustade tryckluftsbehållaren  
skall acceptansprovas före driftstart. Installatören/produktionsansvarig  
skall beakta de lagar och förordningar som gäller i aktuellt land för drift av  
tryckluftsbehållare.  
 
Anmärkning: Väggarnas godstjock får inte underskrida 2 mm  
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6.3 25 l behållare 
 

 

Typ 316034 / 5430-200-51 
PS 8 bar V 25l CE 0036 
Tmax100°C Tmin-10°C Ph 12 bar 
EN 286-1:19 F 

 
För serienummer och tillverkningsår se märkning på behållaren. 
Användningsområde: Tryckluftsbehållare för stationära anläggningar 
Medium: Luft/kväve 
Korrosionspåslag: c=0 mm 
 
Tryckluftsbehållaren får endast brukas för angivet användningsändamål och inom 
gränserna för tekniska data. All annan användning är av säkerhetsskäl inte tillåten. 
Tryckluftsbehållaren har konstruerats enligt direktivet 87/404 EG för angivet 
användningsområde som enkelkomponent utan säkerhetsteknisk utrustning. 
Tryckluftsbehållaren har konstruerats främst för vilande innertryckspåkänning.  
Innan behållaren tas i bruk skall den förses med tillämplig säkerhetsutrustning som 
tryckmanometer och säkerhetsutrustning som skydd mot trycköverbelastning osv. 
Dessa delar ingår inte i vår leverans.  
 
Tryckbelastade väggar i behållaren får varken svetsas eller värmebehandlas. Det bör 
säkerställas att innertrycket ”under drift inte överskrider” drifttrycket PS som anges i 
behållarens specifikation. Kortvarigt får trycket dock överskridas upp till 10%. En för 
tryckluftsbehållaren skadlig vibrationspåkänning samt korrosion på behållaren skall 
med lämpliga åtgärder undvikas.  
 
Tryckluftsbehållaren skall monteras och ställas upp så att behållarens driftsäkerhet 
garanteras (t.ex. fasta förbindelser mot golvet eller maskinramen skall förses med 
lämpiga vibrationsdämpare). Den av installatören upplagda driftanvisningen bör ta 
hänsyn till utrusningen och innehålla:  
a) Anvisning för avtappning av kondens,  
b) uppgifter om underhåll som garanterar driftsäkerheten.  
 
Installatören skall dessutom bestämma om den komplett utrustade tryckluftsbehållaren 
skall acceptansprovas före driftstart. Installatören/produktionsansvarig skall beakta de 
lagar och förordningar som i aktuellt land gäller bör drift av tryckluftsbehållare.  
Behållaren är permanent hållfast inom tryckvariationsområdet på 1,6 bar (10%PS) 
 
Anmärkning: Kondensen måste avtappas under innertryck enligt  
(här: DUERR) driftanvisning  
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6.4 55 l behållare 
 

 

Typ 316016 / 4220-200-50 
PS 10 bar V 55l CE 0036 
Tmax100°C Tmin-10°C Ph 16,5 bar 
K-SK 3400 

 
För serienummer och tillverkningsår se märkning på behållaren. 
Användningsområde: Tryckluftsbehållare för stationära anläggningar 
Medium: Luft/kväve 
Korrosionspåslag: c=1,0 mm 
 
Tryckluftsbehållaren får endast brukas för angivet användningsändamål och inom 
gränserna för tekniska data. All annan användning är av säkerhetsskäl inte tillåten. 
Tryckluftsbehållaren har konstruerats enligt direktivet 87/404 EG för angivet 
användningsområde som enkelkomponent utan säkerhetsteknisk utrustning.  
 
Tryckluftsbehållaren har konstruerats främst för vilande innertryckspåkänning. Innan 
behållaren tas i bruk skall den förses med tillämplig säkerhetsutrustning som 
tryckmanometer och säkerhetsutrustning som skydd mot trycköverbelastning osv. 
Dessa delar ingår inte i vår leverans.  
 
Tryckbelastade väggar i behållaren får varken svetsas eller värmebehandlas. Det bör 
säkerställas att innertrycket ”under drift inte överskrider” drifttrycket PS som anges i 
behållarens specifikation. Kortvarigt får trycket dock överskridas upp till 10%. En för 
tryckluftsbehållaren skadlig vibrationspåkänning samt korrosion på behållaren skall 
med lämpliga åtgärder undvikas.  
 
Tryckluftsbehållaren skall monteras och ställas upp så att behållarens driftsäkerhet 
garanteras (t.ex. fasta förbindelser mot golvet eller maskinramen skall förses med 
lämpiga vibrationsdämpare).  
med golvet eller maskinstativet utan vibrationsdämpare). Den av installatören 
upplagda driftanvisningen bör ta hänsyn till utrustningen och innehålla:  
a) Anvisning för avtappning av kondens,  
b) uppgifter om underhåll som garanterar driftsäkerheten.  
Installatören skall dessutom bestämma om den komplett utrustade tryckluftsbehållaren 
skall acceptansprovas före driftstart. Installatören/produktionsansvarig skall beakta de 
lagar och förordningar som i aktuellt land gäller bör drift av tryckluftsbehållare.  
Behållaren är permanent hållfast inom tryckvariationsområdet på 2 bar (20%PS) 
 
Anmärkning: Väggarnas godstjock får inte underskrida 2 mm 
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BILAGA 
Bilaga 1: Tekniska data 
 
Se dataskylten på kompressorn eller stationen. 
Ytterligare uppgifter i medföljande dokument. 
 

 
Våra produkter förbättras kontinuerligt och härav följer att ändringar kan uppstå i 
tekniska data. Om denna manual används för planering ber vi dig ta kontakt med 
oss för aktuella tekniska data och dimensioner. 
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Bilaga 2: Försäkran om överensstämmelse 
 

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSKOMMELSE för MASKINER 
2006/42/EG 

Tillverkarens namn: Dürr GmbH + Co. KG 

Tillverkarens adress: Pleidelsheimer Str.30 
D-74321 Bietigheim- Bissingen 

Referensnummer:  
Artikelbeteckning: Kompressorstationer resp. torkstationer 

Giltighetsområde: Alla anslutningsklara enheter med 
kompressor, tryckkärl ev. membrantorkare och kylare 
samt styrelement som t.ex. tryckställare, 
kondensavtappning.  
Normalt identifierbar med hjälp av följande uppgift (första 
siffran) under ref.nr på komplettenhetens typskylt: UA-
025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…, 
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…, 
SAS... 

från serienummer: A 000100 
Följande harmoniserade normer har tillämpats: 

DIN EN 1012-1:1996-07 
DIN EN 60034-1:2007-09 
DIN EN 60034-5: 2007-09 
DIN EN 60034-7:2001-12 
DIN EN 60034-8:2008-04 
DIN EN 60335-1:2007-02 

DIN EN 61000-6-2:2006-03 
DIN EN 61000-6-3:2007-09 
DIN EN 60204-1:2007-06 

Bietigheim- Bissingen, den  04.03.10  

ppa. A.Ripsam 
Företagsledning Dürr Technik 

Namnteckningsbevis i  
originaldokumentet hos Dürr Technik 
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Bilaga 3: Felsökning 
 

 
Anvisningarna för felsökning är uteslutande avsedda för kvalificerad 
personal. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal! 

 

Fel Möjlig orsak Åtgärd 
• Nätspänning saknas • Kontrollera nätspänningen 
• Underspänning • Kontrollera nätspänningen 
• Kondensorn defekt • Kontrollera kondensorn, byt vid behov 
• Tryckströmställaren i läge „0“ • ställ i läge „I“ 
• Motorn defekt • Byt ut enheten 
• Temperaturkontakten i motorn 

har kopplat från (förekommer 
inte i alla enheter) 

• 1. Hög omgivningstemperatur 
2. mekanisk tröghet 
3. Tryck i ledningen 

• Överströmsbrytaren har löst ut 

• Låt enheten svalna.  
Observera, enheten återinkopplas 

automatiskt! 
 1. Ordna med bättre kyleffekt 

2. Fabriksreparation 
3. Avlufta insugningsvolymen 

 
• Lokalisera orsaken 

Enheten 
startar inte 

• Insugningsfiltret tilltäppt • Sätt in ett nytt filter 
• Ledningar, slangar eller  

kopplingar otäta 
• Kontrollera ledningar, slangar och 

kopplingar (vid behov täta eller byt ut) 
• Insugningsfiltret kraftigt 

nedsmutsat 
• Byt ut insugningsfiltret, använd 

eventuellt filter med större filteryta 
• Tätningar defekta • Byt ut 
• Skålmanschetten otät 

1. Slitage 
 
2. Förorening 
3. För hög 
omgivningstemperatur 
4. Olämpliga medier har sugits 
upp 

• Åtgärd: 
1. Byt skålmanschett, cylinder och 
tätningar (reservdelsset) 
2. Förkoppla ett filter 
3. Ordna med bättre kylning 
 

 4. Mata endast godkända medier 

Matningseffe
kten avtar 

• Lamellventiler defekta • Byt ut lamellventiler och eventuellt 
ventilplatta och tätningar 

• Lagerskada • Fabriksreparation 
• Vibrationer överförs till huset • Använd lämpliga vibrationsisolatorer 

(se tillbehörslista) 
Enheten har 
för högt ljud 

• Vibrationsisolator defekt • Montera nya vibrationsisolatorer 
• Kondensvatten i tryckkärlet. 

Torkanläggning defekt 
• Byt ut torkanläggningen Vatten 

droppar ur 
luftförbrukarn
a 

• Station utan torkanläggning • Tappa av kondensvattnet regelbundet (se 
avsnitt 4.2.1) 
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Tryckdaggpun
kt stämmer 
inte 

• Spolluftmunstycket för stort eller 
för litet 

• Byt ut spolluftmunstycket  

• Apparaten var oanvänd under 
längre tid. 

• När apparaten är i drift regenereras 
fuktindikatorn av sig självt och blir blå på 
nytt. 

Fuktindikatorn 
på 
membrantork
aren är rosa. 

• Under drift: Felfunktion hos 
torkaren föreligger, bristfällig 
lufttorkning. 

• Byt ut torkningsanläggningen. 
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Bilaga 4: Felsökning Likströmsdrivningar 
 

 
Anvisningarna för felsökning är uteslutande avsedda för kvalificerad 
personal. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal! 

 

Fel Möjlig orsak Åtgärd 
• För låg batterispänning • Ladda batteriet resp. byt ut 

batteriet 
• Motorskyddet har löst ut 

 
 
1. Hög omgivningstemperatur 
2. Mekanisk tröghet 
3. Värmeskyddet defekt 

• Låt aggregatet avkylas. 
Observera, enheten 
återinkopplas automatiskt! 
1. Ordna med bättre kyleffekt 
2. Fabriksreparation 
3. Fabriksreparation 

• Kolborstarna nedslitna • Byt ut kolborstarna 
• Kollektorn defekt eller sliten • Fabriksreparation 
• Motorn defekt • Fabriksreparation 
• Avbrott i spänningsförsörjningen • Kontrollera inkommande ledning 
• mekanisk Tröghet • Fabriksreparation 

Enheten 
startar inte 

• Reläet defekt • Byt ut reläet 
• Fel batterispänning • Byt ut batteriet 
• Kraftiga räfflor på kollektorn • Fabriksreparation 
• För hög kopplingsfrekvens • Undvik hög kopplingsfrekvens 

event. med ett större tryckkärl Kolen slits 
ned för 
kraftigt 

• Kolborstarna och kollektorn för 
heta 
(160° C) 

• 1. Kontrollera spänningen 
2. Ordna med bättre kylning 
3. Om strömförbrukningen är för 
hög, byt ut motorn 
(fabriksreparation) 
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Bilaga 5: Kompressor- och torkstationer 
 

 

 

Fig. 11: Konstruktion UA-025 

 

Fig. 12: Konstruktion WA-062 
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Fig. 13: Konstruktion TA-100 
 

 

 
Fig. 14: Konstruktion BATA-200 
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Fig. 15: Uppbyggnad WA-062 Mobil 
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Bilaga 6:  
Reservdelslista: Kompressor- och 
torkstation 
 

Vid reservdelsbeställning ange 
alltid typbeteckningen 
(t.ex.: WA-038/0835-43B-01) 

Pos. 
Nr. 

Reservdelslista 
Kompressorstation 

1 Kompressor 

2 Behållare utan 
tillslutningspluggar 

3 Tryckströmställare 

4 Startmagnetventil   
(utan bild) 

5 Kondensmagnetventil 
7 Tryckslang 
8 Insugningsfilter komplett 
9 Manometer 
10 Säkerhetsventil 
11 Vibrationsmetallset 
12 Kondensor 

13 Kondensavtappning manuell 
(utan bild) 

14 Avlastningsventil 
15 Avluftningsslang 
16 Tryckutjämningsbehållare 
 Tätning 
 komplett amaturenhet 
 Relä 
 Nätsladd 
 Avstörningsfilter komplett 
 Kolborstar 
 Låskapsel/skruv 
 Filterinsats 

 

  
Reservdelslista: Tillbehör 
 

Vid reservdelsbeställning ange 
alltid typbeteckningen 
(t.ex.: WA-038/0835-43B-01) 

Pos. 
Nr. 

Reservdelslista 
Tillbehör 

 Tryckregulator 
 Bärhandtag 
 Snabbkoppling 
 Slangstuts för NV 10 
 Slangstuts för NV 6 
 Drifttidsmätare 

 
Extra reservdelslista: 
Membrantorkare 
 

Vid reservdelsbeställning ange 
alltid typbeteckningen 
(t.ex.: BATA-200) 

Pos. 
Nr. 

Reservdelslista 
Tillbehör 

 Sats spolluftmunstycken  
Nr 1650-981-0000 

 Sinterfilter nr 1650-101-00 
 Finfilter nr 1610-121-00 
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Extra reservdelslista: Mobil 
kompressorstation 
 

Ange alltid typbeteckningen 
(t.ex.: WA-062 Mobil/0643 3000) 
vid beställning. 

Pos. 
nr. 

Reservdelslista 
Tillbehör 

20 Handtags-/ledsats  
nr. 0643 0500 

21 Hjulsats 
nr. 0643 0510 

22 Fotsats  
nr. 0643 0520 
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Bilaga 7: Adresser 
 
Teknisk rådgivning 
Dürr Technik GmbH + Co. KG 
74301 Bietigheim-Bissingen 
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 0 
Fax 0 71 42 / 90 22 - 99 
 
Reservdelsavdelning 
Reservdelsbeställningar skall enligt 
angiven reservdelslista skriftligt riktas till 
ovan angiven adress eller per telefon till 
följande nummer: 
 
Telefon  0 71 42 / 9022 - 19 
Fax  0 71 42 / 9022 - 99 
 
För beställning av reservdelar krävs 
följande uppgifter: 
 
• Typbeteckning och artikelnummer 
• Artikelnummer enligt reservdelslista 
• önskat antal 
• exakt leveransadress 
• Leveransdata 
 
Reparationer / Returleverans 
Använd för returleverans av 
vakuumpumpar eller kompressorer om 
möjligt originalförpackningen. Enheten 
skall alltid förpackas i en plastpåse. 
Använd återvinningsbart 
förpackningsmaterial. 
 
Returadress 
Pleidelsheimer Straße 30 
74321 Bietigheim-Bissingen 
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Bilaga 8: Index  
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