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=
Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Před zahájením práce je třeba pečlivě se seznámit 
s návodem k obsluze. Aby se zabránilo případnému zranění, je třeba věnovat zvláštní pozornost 
možným nebezpečím. Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v návodu. 
Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny jednotlivých prvků v důsledku rozvoje technologických 
možnos� a zlepšování výrobku. 

 

Řemenice má kryt. Nikdy ho nedemontujte. 
=

Před zapnu�m kompresoru je třeba seznámit se s návodem k obsluze a v případě 
pochybnos� týkajících se jeho funkčnos�, je třeba vyhledat pomoc v tomto návodu. 
=

Nikdy nesměřujte proud vzduchu ve směru osob nebo zvířat. 
=

Nikdy neprovádějte nastavení nebo opravy během provozu kompresoru. Vždy odpojte 
napájení a vyprázdněte nádrž. 
=

Některé čás� kompresoru mohou dosahovat vysokých teplot, vždy buďte opatrní 
a nedotýkejte se těchto čás� kompresoru.  
 

Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vždy používejte zásuvky 
s uzemněním. 
=

V nádrži kompresoru je vysoký tlak. 
=

Kompresor pracuje v automa�ckém pracovním cyklu. Pokud tlak v nádrži klesne, 
kompresor se automa�cky zapne. Zachovejte zvýšenou opatrnost. 

=
 =

Vážený zákazníku

Důležité

Důležité

Upozornění

Upozornění

Upozornění

Upozornění

Upozornění

Upozornění
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● Nikdy nesměřujte proud vzduchu ve směru osob, zvířat nebo směrem k sobě (používejte ochranné 
brýle k ochraně očí před odletujícími cizími tělesy, které unáší proud vzduchu). 
● Nikdy nesměřujte proud kapaliny rozprašované zařízením připojeným ke kompresoru směrem 
k samotnému kompresoru. 
● Nepoužívejte zařízení, pokud jste naboso nebo pokud máte mokré ruce nebo nohy. 
● Chcete-li vyjmout zástrčku ze zásuvky nebo přemís�t kompresor, netahejte za napájecí kabel. 
● Nenechávejte zařízení pod vlivem atmosférických podmínek.  
● Neprovádějte opravy nádrže! V případě poškození nebo koroze vyměňte nádrž za novou. 
● Nedovolte, aby byl kompresor obsluhován nezkušenými osobami. Chraňte pracoviště kompresoru 
pro� přístupu dě� a zvířat. Neumísťujte do blízkos� kompresoru nebo na kompresor hořlavé 
předměty, nylon ani tex�lní materiály. 
● Stroj nečistěte hořlavými kapalinami nebo rozpouštědly. Čistěte pouze vlhkým hadříkem a před�m 
se ujistěte, že je zástrčka vyjmuta ze zásuvky. 
● Použi� kompresoru úzce souvisí s kompresí vzduchu. Stroj nepoužívejte pro jiné typy plynů 
a použi�, které se netýká stlačeného vzduchu. 
● Vzhledem k obsahu oleje ve stlačeném vzduchu nelze kompresor používat v potravinářském 
a farmaceu�ckém průmyslu ani pro plnění kyslíkových lahví. 
● Kompresor smí být používán pouze na vhodných místech (dobře větraných, s okolní teplotou 
nejméně + 5°C a maximálně 40°C). Nesmí se však používat v přítomnos� prachu, kyselin, výparů 
nebo výbušných plynů nebo hořlavých kapalin. 
● Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi kompresorem a přímým pracovištěm, která bude činit 
nejméně 5 metrů. 
● Případné zabarvení, které se může vyskytnout na plastovém krytu kompresoru během lakování, 
dokazuje, že kompresor je příliš blízko pracoviště (místa lakování). 
● Kompresor je třeba připojit ke zdroji napájení v souladu s údaji uvedenými na typovém š�tku 
a v návodu k obsluze. 
● Při instalaci kompresoru napájeného třífázovým proudem se doporučuje zvláštní opatrnost! 
Nezapomeňte správně připojit fáze motoru. 
Připojení by mělo být prováděno kvalifikovaným elektrikářem. Při prvním spuštění zkontrolujte, 
zda je směr otáčení správný a odpovídá směru vyznačenému šipkou na krytu (vzduch musí směřovat 
k hlavici kompresoru). Použijte prodlužovací kabely o maximální délce 5 metrů.  

Bezpečnost práce
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● Kompresor byl navržen a vyroben tak, aby pracoval s pracovní frekvencí uvedenou na typovém 
š�tku a v technických údajích, a aby nedošlo k přehřá� elektromotoru. Překročení pracovní normy 
zařízení signalizuje špatnou volbu kompresoru vzhledem k potřebám zákazníka. 
● Ve verzi "V" je třeba po zastavení motoru v důsledku přehřá� s�sknout tlačítko na krytu motoru. 
● Aby se usnadnilo spuštění stroje je důležité, kromě uvedených činnos�, s�sknout tlačítko startu 
a přepnout ho do vypnuté polohy a opětovně do zapnuté polohy. 
● U třífázových verzí jednoduše s�skněte tlačítko tlakového spínače a přepněte kompresor 
do zapnuté polohy. 
● Všechny kompresory mají bezpečnostní ven�l, který se zapne v případě nesprávného fungování 
tlakového spínače, a který zajišťuje bezpečnost obsluhující osoby a samotného kompresoru. 
V případě, že je v kompresoru použitý pojistný ven�l s konstrukci umožňující kontrolu fungování 
ven�lu v době jeho provozu je třeba provádět kontrolu zvednu�m hlavy ven�lu při tlaku vyšším než 
80% počátečního otevíracího tlaku ven�lu, bez použi� jakýchkoliv pomocných prostředků. 
V případě, že byl v kompresoru použitý pojistný ven�l bez zařízení pro kontrolu jeho fungování, měl 
by být kontrolován v pravidelných intervalech, ale nejméně dvakrát za 6 měsíců. 
● Při připojování nářadí poháněného stlačeným vzduchem vypněte přívod vzduchu na výstupu 
kompresoru. 
● Použi� stlačeného vzduchu pro různé přípustné případy použi� (nafukování, pneuma�cké nářadí, 
lakování, my� s použi�m čis�cích prostředků na bázi vody atd.) vyžaduje znalos� a povinnost 
dodržování jednotlivých případů použi�. 

=
 

 
● Namontujte kolečka a nohy (nebo v závislos� na modelu přísavky), 
● Zkontrolujte soulad údajů uvedených na typovém š�tku týkajících se napájení se skutečnými 
podmínkami napájení (napě� a frekvence proudu). 
● Vložte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky a zkontrolujte, zda je tlačítko tlakového 
spínače na kompresoru v poloze vypnuto <<0>> (OFF). 
  

Co je třeba vědět

Spuštění a používání:

Kompresor není určen pro nepřetržitý provoz. Poměr doby provozu kompresoru k době přestávky by
měl být 1:1, avšak doba provozu nesmí překročit 10 minu. Za předpokladu, konstantního nasávání
vzduchu z nádrže nesmí překročit 60% efektivní účinnosti kompresoru.
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● Kompresory napájené napě�m 400 V musí být připojeny autorizovaným elektrikářem, při prvním 
spuštění zkontrolujte směr otáčení motoru, musí být v souladu se směrem vyznačeným na šipce 
umístěné na krytu. Motor by měl být chráněn před ztrátou jedné z fází napájení �m, že v zařízení 
bude umístěna speciální ochrana. Záruka se vztahuje na vady motoru zjištěné během prvního 
spuštění (výrobní vady). Záruční opravy se nevztahují na: Poškození způsobené nesprávným 
připojením, pře�žením, ztrátou fáze nebo přepě�m, poklesem napě�. 
● U modelů s mazacím systémem zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky umístěné na zátce otvoru 
pro plnění oleje nebo skrze průhledítko, v případě potřeby doplňte hladinu oleje. 
● Umístěte kompresor na místě, kde bude pracovat, nezapomeňte, že v místnos�, kde je kompresor 
spuštěný, by neměli pracovat lidé. Při výběru místnos� mějte na pamě�, že musí být dobře větraná, 
kompresor musí být umístěny tak, aby vzdálenost od stěn nebyla menší než 1 m. 
● Teplota okolí, při níž kompresor pracuje, nesmí být nižší než 10°C a nesmí být vyšší než 30°C. 
● Pomocí tlakového spínače se kompresor zapne, natlačí vzduch a přenese ho pomocí tlakové hadice 
do nádrže. 
● Po dosažení vyšší hodnoty tlaku (nastavené výrobcem ve fázi technického převze�), se kompresor 
vypne a vypus� přes ven�l umístěný pod tlakovým spínačem přebytek vzduchu v hlavici a tlakové 
hadici. 
● Umožňuje to další spuštění, což usnadňuje chybějící tlak v hlavici. Při použi� vzduchu se kompresor 
opět automa�cky zapne, když dosáhne nižší úrovně (2 bary mezi vyšším a nižším). 
● Hodnotu tlaku jaká je v nádrži lze zjis�t na manometru. 
● Kompresor pracuje v automa�ckém cyklu, dokud není stlačen vypínač tlakového spínače. 
● Pokud chcete opětovně použít kompresor po jeho vypnu�, před jeho opětovným zapnu�m 
počkejte alespoň 10 vteřin od okamžiku jeho vypnu�. 
● Všechny kompresory jsou vybaveny reduktorem tlaku. Pomocí otáčecího knoflíku při otevřeném 
kohoutku (pohybem nahoru a otáčením ve směru hodinových ručiček pro zvýšení tlaku, pro� směru 
hodinových ručiček pro snížení tlaku) můžete nastavit tlak vzduchu pro zvýšení výkonnos� 
pneuma�ckého nářadí. Po nastavení požadované hodnoty zatlačte otáčecí knoflík. V některých 
verzích je nutné otočit ma�ci umístěnou pod knoflíkem a utáhnout ji, dokud nezablokuje knoflík. 
● Hodnotu lze měnit pomocí manometru (ve verzích, které to umožňují) nebo pomocí očíslovaných 
značek na otáčecím knoflíku, které odpovídají příslušným hodnotám tlaku. 
● Po dokončení práce stroj zastavte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádrž.  
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● Před zahájením údržbářských prací nebo před opravou vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zcela 
vyprázdněte nádrž. 
● Utáhněte šrouby hlavice před spuštěním a po první hodině práce (10 Nm = 1,02 Kgm), poté 
každých 100 hodin zkontrolujte jejich utažení. 
● Po odšroubování případně uvolněných upevňovacích šroubů vyčistěte filtr sání v závislos� 
na znečištění pracovního prostředí, ale nejméně každých 50 hodin. 
● V případě potřeby vyměňte filtrační vložku (ucpaný filtr snižuje účinnost kompresoru a také zvyšuje 
jeho spotřebu). 
● U modelů s mazacím systémem vyměňte olej po prvních 5 hodinách práce a poté každých 
200 hodin. Před použi�m zkontrolujte hladinu oleje. 
● Používejte oleje určené pro kompresory (v zimě se doporučuje používat zimní olej určený 
pro kompresory). Nesměšujte různé typy olejů. Při změně barvy oleje (bělavý = obsahující vodu, 
velmi tmavý = přepálený) se doporučuje okamžitě vyměnit olej. 
● Při výměně oleje je třeba použít olej určený pro kompresory, který splňuje normy: VG 100 DIN 
51519; C 100 DIN 51517/1; VB 100 DIN 51506: VG 100 DIN 51506. 
● Pokud má olej jemně bílé zbarvení, znamená to, že je přítomná vlhkost, takový olej by měl být 
okamžitě vyměněn. 
● Pokud má olej tmavé zbarvení, znamená to, že je olej přehřátý, takový olej by měl být okamžitě 
vyměněn. Současně to znamená, že dochází k přehřívání kompresoru, je nutné zkontrolovat provozní 
podmínky, okolní teplotu a spotřebu vzduchu používaného nářadí, nesmí překročit 60% efek�vní 
účinnos� kompresoru. 
● Pravidelně (nebo po dokončení práce, která trvá déle než hodinu) vylijte kapalinu z nádrže, kde se 
shromažďuje z důvodu vlhkos� vzduchu. Tuto činnost je třeba provést, aby se zabránilo korozi 
nádrže a neomezil se �mto její objem. 
● Po každých 50 hodinách provozu zkontrolujte napnu� klínového řemene, jeho vychýlení 
pod tlakem by mělo být cca 3 cm, pokud je řemen příliš volný, napněte ho uvolněním upevňovacích 
šroubů motoru a posunu�m motoru dozadu, při této činnos� věnujte pozornost správnému 
nastavení motoru. Řemenice motoru a kompresoru musí být axiálně vyrovnány. 
● Při kontrole zkontrolujte všechny závitové spoje, také pevné spoje (svařené), v případě zjištění 
závad je odstraňte před dalším spuštěním. 
● Pokud je tlaková nádrž poškozená, nikdy ji neopravujte, je třeba ji vyměnit za novou. 

Údržba



Možné závady a způsob jejich odstranění
Možné závady a způsob jejich odstranění

7 

=
 

Závada=

Únik vzduchu z ven�lu 
tlakového spínače, když je 
kompresor zapnutý.  

Zpětný ven�l neplní svou 
funkci v důsledku opotřebení 
nebo znečištění. 

Odšroubujte šroub zpětného 
ven�lu a očistěte vstup. 
Opětovně namontujte 
a důkladně utáhněte. 

Snížení výkonnos�. Časté 
spouštění. Nízké hodnoty 
tlaku. 

Úniky na spojích nebo hadici. 
Možné ucpání vzduchového 
filtru. 

Vyměňte těsnění na spojích, 
vyčistěte nebo vyměňte filtr. 

Kompresor se vypne po 
několika minutách. 

Přehřátý motor. Zkontrolujte stav a stabilitu 
napájecího napě�. Zkontrolujte 
potřebu vzduchu u nářadí 
poháněných kompresorem.  
Je-li větší než množství 
vzduchu vytvořeného 
kompresorem, je třeba použít 
kompresor s vyšší výkonnos�. 

Kompresor se vypne a je 
ak�vován pojistný ven�l. 

Správná reakce kompresoru 
nebo poškozený tlakový 
spínač. 

Vypněte kompresor, vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky a obraťte 
se na servis. 

Kompresor se často spouš� 
a rychle se vypne, zdá se, že 
nádrž má menší objem. 

V nádrži se nahromadila 
kapalina ze vzduchu. 

Vypusťte kondenzát do nádoby 
pomocí otvoru na spodní čás� 
nádrže.  

Těleso kompresoru je 
znečištěné od oleje. 

Zkontrolujte hladinu oleje, 
přebytečný olej vytváří 
olejovou mlhu. 

Pokud hladina překročí 70% 
průhledítka pro kontrolu 
hladiny oleje, je třeba přebytek 
oleje odsát. 

Výkonnost kompresoru 
výrazně klesla. 

Zkontrolujte napnu� klínového 
řemene, zkontrolujte stav 
vzduchového filtru. 

Napněte řemen nebo ho 
v případě potřeby vyměňte. 
Filtr také v případě potřeby 
vyměňte. 

Kompresor pracuje, ale tlak se 
nezvyšuje. 

Odpojte instalaci stlačeného 
vzduchu od kompresoru, 
zkontrolujte netěsnos� otvoru 
pro vypouštění vody. 

Utáhněte ven�l. 

 
  

Možné závady a způsob jejich odstranění

Příčina

Lorem ipsum

= Způsob odstranění=
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Technické údaje / specifikace

Teoretická účinnost

Efektniví účinnost

Rozměry válce

Max. tlak

Objem nádrže

Výkon motoru

Otáčky

Napájení
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Technické údaje
TA348
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 549l/min
Maximální pracovní výkon při výfuku: 425l/min
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
Objem: 100l
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75 kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Třifázový: 400V/50 Hz

TA324
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 549l/min
Odzkoušený efektivní výkon při foukání - 420l / min.
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 100l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Dvoufázový: 230V/50 Hz

KD405
Motor: Elektrický 380V, vzduchem chlazený
Počet pístů: 3            Průměr válce: 65 mm
Tlak: Max 8 Bar        Výkon motoru: 3,4 KW / 4,6 Hp
Napájení : 380 V/50 Hz
Aktuální kategorie: C20A
Objem nádrže: 100l
Sací výkon : 650l / min
Efektivní výkon: 305 l / min
Hmotnost: 95kg
Litinové válce: Ano  Vestavěný regulátor tlaku
Hlasitost: 95 dB       Rozměry: 76 x 111 x 46,5cm

Schéma

1. Nádrž
2. Manometr
3. Pojistný ventil
4. Výstupní ventil
5. Tlakový spínač
6. Filtr

7. Průhledítko pro kontrolu hladiny oleje
8. Otvor pro plnění oleje
9. Zpětný ventil
10. Klínový řemen
11. Kryt řemenice
12. Motor
13. Otovr pro vypuštění kondenzátu (vody)



TA309
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 650 l/min
Maximální pracovní výkon: 425l/min
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 200l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Třifázový: 400V/50 Hz

TA309
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 650 l/min
Maximální pracovní výkon: 425l/min
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 200l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Třifázový: 400V/50 Hz

TA311
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 1 500 l/min
Maximální reálný výkon: 1 020 /min
Hladina akustického tlaku: 82,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 97 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 9,5 kW/12 HP
Objem: 300l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Dvoufázový: 400V/50 Hz
písty jsou hliníkové
3 prstence v pístu - kovové
válec - litinový

TA326
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 650l/min
Maximální pracovní výkon při výfuku: 475l/min
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 200l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO

TA326
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 650l/min
Maximální pracovní výkon při výfuku: 475l/min
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 200l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO

TA325
Motor: elektrický, vzduchem chlazený
Maximální teoretický sací výkon: 549l/min
Odzkoušený efektivní výkon při foukání - 475l / min.
Hladina akustického tlaku: 72,4 dB (A)
Hladina akustického výkonu: 87 dB (A)
Maximální tlak čerpadla: 10 bar
Počet pístů: 3
Pracovní tlak: 8 barů
Výkon motoru: 4,1 kW/5,6 HP
Objem: 150l
Volnoběh: 1 440 ot./min
Otáčky motoru: 2 840 ot./min
d/š/v: 90x44x74 cm
Hmotnost: 75kg
Zabudovaný reduktor tlaku
Separátor: ANO
Dvoufázový: 230V/50 Hz

KD408
Typ: Olejový kompresor
Model: KD408 V-0,36 / 8
Počet pístů: 3
Průměr pístu: 65 mm
Výkon motoru: 4,8kW / 6,5HP
Sací výkon: 720 l / min
Efektivní kapacita: 430 l / min
Objem lahví: 200 l
Napájení: 400V / 50-60Hz
Hlasitost: 95 dB
Pracovní tlak: 8 bar
Olejové mazání

KD408
Typ: Olejový kompresor
Model: KD408 V-0,36 / 8
Počet pístů: 3
Průměr pístu: 65 mm
Výkon motoru: 4,8kW / 6,5HP
Sací výkon: 720 l / min
Efektivní kapacita: 430 l / min
Objem lahví: 200 l
Napájení: 400V / 50-60Hz
Hlasitost: 95 dB
Pracovní tlak: 8 bar
Olejové mazání

KD1477
Počet pístů: 3 mm
Výkon motoru: 4,1 kW/ 5,2 HP
Sací výkon: 590 l / min
Efektivní výkon: 320 l/min
Objem: 100 l
Napájení: 400V / 50-60Hz
Hlasitost: 95 dB
Pracovní tlak: 8 bar
Otáčky: 1 030ot./min
Indukční motor
Hmotnost: 95 kg

KD1411
Motor: Elektrický 380V, vzduchem chlazený
Počet pístů: 3
Průměr válce: 90 mm
Tlak: Max 8 Bar
Výkon motoru: 9,6 kW / 12,9 Hp
Napájení : 380 V/50 Hz
Objem nádrže: 300l
Sací výkon : 1460 / min
Efektivní výkon: 1060 l / min
Hmotnost: 215 kg
Otáčky: 900 ot/min
Hlasitost: 95 dB
Motor: indukční
2 manometry
Litinové válce: Ano
Separátor: ANO
Vestavěný regulátor tlaku
Hlasitost: 95 dB


