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Wstęp
Niniejsza „Instrukcja Obsługi” opracowano zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej
nr 2006/42/WE . Dyrektywa ta szczególną uwagę zwraca na aspekt bezpieczeństwa . Informacje na
które użytkownik musi zwrócić uwagę a dotyczące zapobieganiu wypadkom ( na każdym etapie
eksploatacji sprężarki ) podano w tekście tłustym drukiem.
Z treścią „Instrukcji Obsługi” muszą zapoznać się osoby nadzoru jak i obsługi. Instrukcja jako
część dokumentacji technicznej winna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym dla osób
prowadzących eksploatację sprężarki.
Głównymi celami „Instrukcja Obsługi” są :
- optymalizacja parametrów pracy sprężarki
- zabezpieczenie maszyny przed uszkodzeniem oraz zapobieganie wypadkom

1. Przeznaczenie
Agregaty sprężarkowe „WAN” bazujące na tłokowej sprężarce S1P36 są źródłem wytwarzania
sprężonego powietrza, które służyć może do napędu maszyn i innych urządzeń przemysłowych o zasilaniu
pneumatycznym.

2. Charakterystyka techniczna
Model agregatu WAN Sprężarka
Wydajność
Ciśnienie nominalne
Liczba cylindrów
Liczba stopni
Średnica tłoka
Skok tłoka
Prędkość obr. sprężarki
Chłodzenie sprężarki
Zapotrzebowanie oleju
Ilość oleju
Smarowanie
Silnik elektryczny
Moc
Zasilanie
Prędkość obrotowa silnika
Pojemność zbiornika
Włączanie przy ciśnieniu
Wyłączanie przy ciśnieniu
Masa całkowita agregatu
Masa sprężarki
Wymiary gabarytowe
Równoważny poziom dźwięku
Ochrona przed porażeniem

K
typ
m3/h
bar
mm
mm
obr/min
dm3/h
dm3
typ
kW
V / Hz
obr/min
dm3
bar
bar
kg
kg
cm
dB (A)

20
8

600

120
6
8
154
130x57x93

ED

EDa

ES

S1P-36
15
20
15
15
10
8
10
10
2
1
75
90
600
480 600 480
480
powietrzem
0,005
1
rozbryzgowe
Sg100L - 4B
3
3 x 400 ; 50 Hz
1415
120
240
400
6
8
6
8
8
8
10
8
10
10
156
190
300
55
116x45x110 150x64x110 170x60x150
82
20
8

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

( ZERWOWANIE )

3. Opis techniczny
Podstawowym zespołem agregatu jest dwucylindrowa jednostopniowa sprężarka powietrza o rzędowym
układzie cylindrów, smarowana rozbryzgowo. Napęd sprężarki z silnika elektrycznego przekazywany jest
za pomocą jednego pasa klinowego (pasów klinowych). Wał korbowy osadzony jest w dwóch łożyskach
tocznych. Korbowody posiadają w stopach łożyska ślizgowe. Na końcu wału osadzone jest koło pasowe,
które spełnia także rolę koła zamachowego i wentylatora. W sprężarce zastosowano zawory robocze
listwowe. Sprężone powietrze ze sprężarki poprzez chłodnicę wstępną i zawór zwrotny dostaje się do
zbiornika. Na wylocie ze zbiornika zamontowany jest ( filtroreduktor – opcja) z szybkozłączką lub zaworem
kulowym do podłączenia węża elastycznego. Do sterowania pracą sprężarki służy łącznik ciśnieniowy,
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który włącza i wyłącza silnik przy odpowiednich ciśnieniach powietrza w zbiorniku oraz umożliwia ręczne
uruchamianie i zatrzymywanie silnika. Schemat elektryczny przedstawiono w p.14

4. Przechowywanie i transport
Sprężarki, agregaty oraz części zamienne należy magazynować w pomieszczeniach suchych w
temperaturze nie niższej niż + 5o C. Przy dłuższym przechowywaniu należy co 6 miesięcy sprężarkę
napełnić olejem ochronnym np. Antykol-50 wg PN-/C-96087 lub Veconol N -13 do górnego poziomu
wziernika oleju i uruchomić ją na bieg luzem na okres około 10 minut, a następnie spuścić olej.
Przy załadunku i rozładunku agregatu dźwigiem zawiesia stropowe należy mocować do 2-ch uszu
przyspawanych do ramy. Przy transporcie wózkiem widłowym należy łapy wózka wsuwać pod zbiornik od
strony osłony, uważając przy tej czynności aby nie uszkodzić zaworu spustowego znajdującego się w
dolnej części zbiornika.

5. Warunki eksploatacji i instalowania agregatu
Agregat można eksploatować przy temperaturze otoczenia od 5 do 40oC. Niniejszych agregatów
sprężarkowych nie wolno instalować w pomieszczeniach mocno zapylonych i w strefach zagrożonych
wybuchem np. w lakierniach.
Agregat sprężarkowy powinien pracować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń z zapewnioną wentylacją
naturalną lub wymuszoną. Do końcówki na wylocie ze zbiornika podłączyć wąż elastyczny do poboru
powietrza. Bezpośrednie podłączenie do sieci elektrycznej odbywa się przez włożenie wtyczki do gniazda.
Łącznik ciśnieniowy ( opcjonalnie wyposażony w termik zabezpiecza silnik przed skutkami przeciążeń)
oraz służy do jego ręcznego włączania i wyłączania. Po podłączeniu agregatu należy bezwzględnie
sprawdzić skuteczność zerowania.

6. Instrukcja obsługi
6.1. Przygotowanie agregatu do rozruchu
-

Sprawdzić czy podczas transportu sprężarka nie uległa uszkodzeniu
Sprawdzić czy nie poluzowały się śruby. Obluzowane części i połączenia po dokręcać
Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić go do poziomu w zakresie wziernika.
Ustawić sprężarkę na równej i czystej podłodze , dokładnie ją wypoziomować
Przewód z wtyczką 5-cio bolcową, w którą wyposażony jest agregat podłączyć do gniazda w miejscu
eksploatacji. Gniazdo elektryczne musi posiadać aktualne badania skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej .

6.2. Uruchomienie agregatu
-

Włączyć silnik elektryczny przyciskiem (pokrętłem) umieszczonym na łączniku ciśnieniowym.
Zamknąć zawór wylotowy na zbiorniku i sprawdzić wyłączanie silnika przez łącznik ciśnieniowy, a
następnie otwierając zawór sprawdzić załączanie silnika. W razie potrzeby wyregulować ciśnienie
wyłączania i załączania.
Sprawdzić kierunek obrotowy sprężarki ( zgodnie ze strzałką na osłonie przekładni pasowej )
Sprawdzić działanie manometru na zbiorniku sprężonego powietrza.
Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa wg instrukcji zaworu bezpieczeństwa.

6.3. Obsługa agregatu w czasie pracy
Podczas pracy sprężarki należy sprawdzać :
-

Wskazania manometru.
Szczelność instalacji sprężonego powietrza.
Czy nie występują przecieki oleju.
Czy nie występują nierytmiczne drgania oraz głośne stuki.
Poziomi i kolor oleju w skrzyni korbowej - poziom oleju powinien być widoczny w zakresie okienka
wziernika.
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-

(Raz na dobę spuścić kondensat ze zbiorniczka filtroreduktora przez odkręcenie korka - opcja)
Ze zbiornika ciśnieniowego spuszczać zbierający się kondensat po około 100 godz. pracy przez
otwarcie zaworu spustowego (kulowego) w dolnej części zbiornika.

6.4. Zatrzymanie agregatu
-

Wyłączyć silnik przyciskiem (pokrętłem) na łączniku ciśnieniowym.
Przy wyłączaniu sprężarki na dłuższy czas zaleca się wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego

6.5. Przepisy bezpieczeństwa pracy
W czasie eksploatacji mogą wystąpić zagrożenia mogące być przyczyną utraty
zdrowia z powodu:

- oparzenia od elementów sprężarki,
- pochwycenia , wciągnięcia przez wirujące elementy maszyny,
- zagrożenie wytrysku sprężonego powietrza,
- zagrożenie pożarem, wybuchem,
- porażenie prądem elektrycznym
W związku z tym:
- Sprężarki nie wolno instalować w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem np. w
lakierniach.
- Zbiornik ciśnieniowy agregatu należy zarejestrować w instytucji nadzoru technicznego np.
Urzędu Dozoru Technicznego .
- Agregat winien być ustawiony na równej, czystej podłodze. W bezpośrednim sąsiedztwie
pracującej maszyny należy utrzymywać porządek, zabrania się składowania materiałów
łatwopalnych.
- Nie uruchamiać agregatu bez sprawdzenia prawidłowego osłonięcia części wirujących.
- Sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej ( zerowania ) instalacji elektrycznej na
każdym nowym miejscu pracy.
- Po włączeniu agregatu do pracy nie zdejmować osłony napędu, pokryw bocznych skrzyni
korbowej, nie opierać się o agregat, nie pozostawiać na nim narzędzi, gdyż grozi to
wypadkiem.
- Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa, jak podano w instrukcji zaworu.
- Kontrolę ciśnienia powietrza zapewnić przez zawsze sprawny manometr.
- Osoby obsługujące agregat powinny być przeszkolone zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie obsługi agregatów sprężarkowych i zbiorników ciśnieniowych.
- Nie wolno przeprowadzać żadnych napraw zbiornika i wymieniać jego bezpośrednich części
składowych bez zezwolenia właściwego dla danego regionu instytucji nadzoru technicznego.
O każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika użytkownik powinien powiadomić
właściwą instytucję nadzoru technicznego np. Urzędu Dozoru Technicznego .
- Podczas pożaru stosować wyłącznie gaśnice proszkowe.
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7. Harmonogram przeglądów technicznych
Zakres przeglądu

motogodziny

po 50

-

dokręcić zaciski śrubowe na wyłączniku ciśnieniowym
dokręcic śruby na głowicy
skontrolować szczelność układu olejowego i pneumatycznego
spuścić olej, oczyścić skrzynię korbową i wymienić olejna na nowy ( patrz p.10 )

co 100

- ze zbiornika ciśnieniowego spuszczać zbierający się kondensat ( wodę ) poprzez
zawór spustowy umieszczony w dolnej części zbiornika
- skontrolować wkład filtra ssącego - jeśli jest zanieczyszczony - wymienić na nowy.

co 1000

- dokonać wymiany oleju sprężarkowego ( patrz p.10 )
- dokonać przeglądu stanu płyty zaworowej rys. 1a.
Przy mocno osadzonym nagarze płytę wymoczyć w nafcie, następnie rozmontować i
oczyścić nagar. Drobne miejscowe przywarcia nagaru zeskrobać bardzo delikatnie
skrobakiem, aby nie uszkodzić powierzchni przylgowych. Nie należy używać ostrych
narzędzi w rodzaju szczotek drucianych, płótna ściernego itp. Ponowny montaż
przeprowadzać bardzo uważnie, rozpoczynając go od przymocowania listew tłocznych
poz.3. Po dokręceniu śrub poz.8. sprawdzić czy występują odchylenia listew przy nacisku
ich w miejscu otworów przelotowych w płycie.
Listwy ssawne poz. 2, a następnie krótkie listwy podporowe osadzić na kołkach poz.5. Ich
powierzchnie przylgowe posmarować lekko smarem, aby nie spadały przy osadzaniu płyty
zaworowej na cylinder. Podobnie postąpić z nałożeniem dociskaczy poz.9 wykonanych z
tarflenu. Przy tych czynnościach zaleca się zakładanie nowych dociskaczy.
Ułożenie na cylindrze uszczelki cylindra, następnie płyty zaworowej, uszczelki głowicy i
samej głowicy dokonać uważnie, aby nie nastąpiły przesunięcia i nałożenia uszczelek na
listwy robocze .
- oczyścić zawór zwrotny poz.4
Po rozmontowaniu wymoczyć części w nafcie lub benzynie ekstrakcyjnej i oczyścić.
Powierzchnię przylgową zmywać pędzlem. Nie używać ostrych narzędzi, aby jej nie
uszkodzić.
- skontrolować wskazania manometru .
W razie podejrzenia niesprawności manometru na zbiorniku należy sprawdzić poprawność
jego wskazań za pomocą manometru kontrolnego bezpośrednio na agregacie lub wymienić
manometr.

Uwaga
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ( Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001)
przepracowane oleje sprężarkowe (jak również kondensat) zalicza się do odpadów
niebezpiecznych dla środowiska.
Winny być one przekazane do uprawnionych firm, które poddadzą je recyklingowi lub
utylizacji. Kategorycznie zabrania się umieszczenie ich w pojemnikach na śmieci.
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8. Typowe uszkodzenia i nieprawidłowości działania oraz sposoby ich usunięcia
Objawy

Przyczyny

Stuki w układzie
korbowym.

Usunięcie wad

Obluzowanie śrub korbowodowych
Zużycie panewek.
Zużycie łożysk tocznych.
Stuki w cylindrze.
Nadmierny luz na sworzniu
tłokowym.
Nadmierny luz pierścieni w rowkach
tłoka.
Mniejsza wydajność i za Nadmierne zużycie pierścieni
niskie ciśnienie
tłokowych.
tłoczenia.
Pęknięta uszczelka głowicy lub
cylindra
Nagar na zaworach roboczych lub
ich uszkodzenie.
Nieszczelności w instalacji
sprężonego powietrza.
Zanieczyszczony filtr ssący.
powietrza.
Otwarcie zaworu
Łącznik ciśnieniowy nie wyłącza
bezpieczeństwa.
agregatu przy ciśnieniu nominalnym
Awaria zaworu bezpieczeństwa

Dokręcić nakrętki śrub korbowodu.
Wymienić panewki.
Wymienić łożyska.
Wymienić i pasować tulejkę do sworznia.
Wymienić pierścienie tłokowe.

Sprężarka nie włącza
się do pracy przy
spadku ciśnienia.

- Łącznik ciśnieniowy nie włącza
silnika
- brak napięcia na zasilaniu

Tłoczone powietrze i
przewody bardzo
zaolejone.

Niewłaściwy gatunek oleju.
Za dużo oleju w skrzyni korbowej.

- Wyregulować łącznik ciśnieniowy lub
wymienić
- sprawdzić stan bezpieczników oraz
wtyczki i gniazda
Wymienić olej na właściwy.
Spuścić olej do poziomu widoczności w
okienku wziernika.
Wymienić pierścienie tłokowe.
Wymyć i oczyścić elementy zaworu
zwrotnego.
Wymienić na sprawny.

Ciągły syk powietrza
przy łączniku
ciśnieniowym.

Zużyte pierścienie tłokowe.
Zanieczyszczone gniazdo grzybka
zaworu zwrotnego.
Wadliwy łącznik ciśnieniowy.

Wymienić pierścienie.
Oczyścić zawory, dokonać ich przeglądu
Ustalić miejsce nieszczelności i
uszczelnić.
Wymienić wkład filtra.

Wyregulować łącznik ciśnieniowy lub
wymienić na nowy.
Wymienić zawór
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9. Uwagi dotyczące remontu
9.1. Płyta zaworowa
Wymiany listew ssawnych i tłocznych dokonać po około 5000 godzin pracy. Przy zakładaniu nowych listew
należy przeszlifować i dotrzeć płytę zaworową tak, aby uzyskać wymaganą gładkość i płaskość.

9.2. Cylinder
Po około 3000 godzin pracy sprężarki lub wcześniej w przypadku zatarcia jej na skutek braku oleju, czy
też niewłaściwej jego jakości należy sprężarkę rozmontować. Zdjąć głowicę, wyjąć tłoki z korbowodami i
dokonać oględzin oraz wykonać pomiary. Przy małych zatarciach i nieznacznych rysach wystarczy
wygładzić powierzchnie cylindrów skrobakiem i drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy głębokich
rysach lub też zużyciu cylindrów na skutek długotrwałej pracy cylindry roztoczyć i honować na kolejny nad
wymiar. Luz montażowy między tłokiem a cylindrem wynosi 0,06 do 0,16 mm. Dopuszczalny luz na skutek
zużycia wynosi do 0,35 mm.
+ 0, 03

Średnice cylindrów wynoszą :
I nad wymiar Φ 75,5

+ 0, 03

wymiar nominalny Φ 75

;

II nad wymiar Φ 76

+ 0, 03

W celu określenia luzu między tłokiem a cylindrem należy dokonać pomiarów cylindra i tłoka . Średnicę
cylindra należy mierzyć w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału korbowego na wysokości 5 i 107 mm
licząc od czoła cylindrów.

9.3. Tłoki
Średnicę tłoka mierzyć w płaszczyźnie prostopadłej do osi sworznia w odległości 2 mm od spodu tłoka .
Średnica tłoka w tym miejscu powinna wynosić:
tłok nominalny

Φ 75

tłok I nad wymiar

Φ75,5

tłok II nad wymiar

Φ76

− 0, 06
− 0,12
− 0, 06
− 0,12
− 0, 06
− 0,12

Jeżeli różnica między pomierzonymi średnicami cylindra i tłoka wynosi powyżej 0,35 mm to należy przejść
na kolejny nad wymiar cylindra i tłoka .

9.4. Pierścienie tłokowe
Średnice pierścieni tłokowych odpowiadają wymiarom tłoków:
pierścień tłokowy nominalny
pierścień tłokowy I nad wymiar
pierścień tłokowy II nad wymiar

Φ 75
Φ 75,5
Φ 76

Luz montażowy pierścienia w rowku tłoka wynosi 0,010 do 0,042 mm. Dopuszczalne jego powiększenie w
czasie pracy może być do 0,055 mm. Luz montażowy w zamku pierścienia wynosi 0,3 do 0,45 mm.
Dopuszcza się jego powiększenie w czasie pracy do 0,8 mm. Po przekroczeniu wartości dopuszczalnych
pierścienie wymienić na nowe.

9.5. Sworznie tłokowe
Średnica sworznia tłokowego wynosi Φ15
Otwór w piaście tłoka wynosi Φ 15

+ 0, 011
+ 0, 007

+ 0, 018
+ 0, 007

, stąd pasowanie sworznia w tłoku jest mieszane.
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W korbowodzie sworzeń jest pasowany ruchowo, luz montażowy wynosi 0,005 do 0,03 mm dopuszczalny
luz na skutek pracy - 0,05 mm. W przypadku nadmiernego luzu sworznia w korbowodzie należy wymienić
tulejkę korbowodu i sworzeń. Po wciśnięciu nowej tulejki należy otwór rozwiercić na wymiar Φ 15

+ 0, 037
+ 0, 023

9.6. Wał korbowy
Przy obniżeniu się średnicy czopów wału korbowego na skutek zużycia o 0,10 mm poniżej wymiaru
nominalnego należy wał przeszlifować i wymienić półpanewki na najbliższy podwymiar :
Wymiar nom.
Średnice czopa korbowego (mm)
Granica zużycia (mm)
Nr kat. półpanewki

10. Olej do sprężarek
Zaleca się następujące oleje:
- olej sprężarkowy TAURUS HD100
- olej sprężarkowy SHELL CORENA OILS P100

40

− 0, 025
− 0, 041

39,900
1046010010

I podwym.

39,75

− 0, 025
− 0, 041

39,650
1046010110

II podwym.

39,50 −− 00,,025
041
39,400
1046010210
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11. Wykaz części sprężarki typ S1P-36b
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Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nazwa części
Korpus cylindra
Płyta zaworowa kpl.
Głowica
Wał korbowy
Tłok
Pierścień tłokowy 75 x 3 N
Pierścień tłokowy olejowy 75 x 5 OW
Sworzeń korbowodu
Korbowód
Obudowa łożyska prawa
Obudowa łożyska lewa
Koło zamachowe
Podkładka zabezpieczająca koło zamachowe
Pokrywa boczna
Uszczelka cylindra
Uszczelka głowicy
Uszczelka pokrywy bocznej
Korek spustu oleju
Uszczelka 34/26 x 2
Króciec filtra
Łącznik
Uszczelka 35/27 x 1
Łożysko kulkowe 6207
Pierścień osadczy 72W
Pierścień osadczy 35Z
Pierścień osadczy 15W
Śruba M8 x 20 - 5,6 - B
Śruba M10 x 55 - 6,8 - B
Podkładka spr. 10,2
Wskaźnik oleju G 3/4
Pierścień uszczelniający B 35 x 72 x 10
Filtr powietrza
Korek wlewu
Śruba M 12 x 30

Nr rys. lub normy
35-01-01/c
35-01-60
35-01-61
35-01-03/e
22.075.003
34-00-06/b
34-00-07/b
34-00-10
35-01/I-00/e
35-01-17/e
35-01-18/c
35-01-32/6
35-01-33/a
35-01-35/a
35-01-45/c
35-01-46
35-01-48/d
35-01-50/c
35-01-56/a
35-01-62/b
35-01-63
NU-1
kat. CBKŁT
PN-81/M-85111
PN-81/M-85111
PN-81/M-85111
PN-85/M-82105
PN-85/M-82105
PN-77/M-82008
PN-76/M-86960
35-03
35-01-64
PN-85/M-82105

Ilość szt.
1
1
1
1
2
6
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
16
6
6
1
1
1
1
1
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Rys. 1a Płyta zaworowa kpl

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa części
Płyta zaworowa
Listwa ssawna
Listwa tłoczna
Ogranicznik
Kołek
Podkładka dystansowa
Podkładka sprężysta 6,1
Śruba M 6 x 10
Dociskacz
Listwa podporowa

Nr rys. lub normy
35-01-60-01
35-01-60-02
35-01-60-03
35-01-60-04
35-01-60-05
35-01-60-06
PN-77/M-82008
PN-85/M-82105
35-01-60-07
35-01-60-08

Ilość szt. na płytę
1
2
2
2
4
2
4
4
2
2
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Wykaz części korbowodu kpl rys. nr 1b
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa części
Korbowód trzon
Pokrywa korbowodu
Śruba korbowodu
Półpanewka korbowodu
Tulejka zwrotnicy Fiat 126P
Czerpak
Nakrętka koronowa M8
Zawleczka 2 x 20
Podkładka okrągła 9

Nr rys. lub normy
35-01/I-01/g
35-01/I-02/f
35-01/I-03/c
Nr kat. 1046010010
Nr kat. 2070230012
35-01/I-07/e
PN-74/M-82148
PN-76/M-82001
PN-78/M-82005

Ilość szt. na
korbowód
1
1
1
2
1
1
2
2
2
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12. Wykaz ważniejszych podzespołów agregatu
Poz.

Nazwa podzespołu

Nr rys. lub katalogu

1
2
3
4
5
6
7

Sprężarka powietrza typ S1P-36b
Silnik elektryczny typ Sg 100L-4B
Zbiornik ciśnieniowy
Zawór zwrotny
Zawór bezpieczeństwa
Manometr M60-R (0 – 1,6MPa)
Łącznik ciśnieniowy z wyłącznikiem elektrycznym

35-01-00/g
wg typu
G3/4zew.xG3/4zew
AW-08

8
9
10

Pas klinowy XPZ 1700 (XPZ - 1600)
Filtroreduktor - opcja
Zawór kulowy G 3/8” (G1/2”)

MDR3/11-SK-R3/10A
(Danfoss CS)
-

Ilość szt. na
agregat
1
1
1
1
1
1
1
1 (2)
1
1

13. Wykaz części nad i ponadwymiarowych
Poz.
Nazwa części
Nr rys. lub katalogu
Uwagi
1
Tłok 75,5
34-00-04/a
I nad wymiar
2
Tłok 76
34-00-04/a
II nad wymiar
5
Pierścień tłokowy 75,5 N
34-00-06/b
I nad wymiar
6
Pierścień tłokowy 76 N
34-00-06/b
II nad wymiar
7
Pierścień tłokowy 75,5 OW
34-00-07/a
I nad wymiar
8
Pierścień tłokowy 76 OW
34-00-07/a
II nad wymiar
9
Półpanewka korbowodu
1046010110
I podwymiar
10
Półpanewka korbowodu
1046010210
II podwymiar
Przy zamawianiu części zamiennych należy podawać nazwę zespołu lub części, numer rysunku lub normy
oraz liczbę sztuk. Sprzedaż prowadzi sklep firmowy tel./fax 58 622-00-29.

14. Schemat układu elektrycznego
L1
L2
L3
N
PE
F
X1

Q1

P>

MDR3 - Condor
(CS - Danfoss)

M
3~
M-1
3 kW
Uk³ad zasilania sprê¿arek WAN - K, W AN-ED, WAN-EDa

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

