
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

KOMPRESORY  ŚRUBOWE SERIA SMART (SOLO; VT)

GD SMART-SOLO 5,5 kW
GD SMART-SOLO 7,5 kW
GD SMART-SOLO 11 kW
GD SMART-SOLO 15 kW

Kompresor
MODEL

[typ] 

Hałas

[dB]

Wydajność
[l/min]

Wydajność
[m3/h]

Max.
ciśnienie 

bar

Max.
ciśnienie 

 MPa

Moc 
silnika 
[kW]

Napięc.
zasil.
[V]

dł. x szer. x wys.

[mm]

Ciężar

[kg]

GD-SMART-SOLO 5,5/08 68 800 48,0 8 0,8 5,5 400 1100x760x630 205

GD-SMART-SOLO 5,5/10 68 720 43,0 10 1,0 5,5 400 1100x760x630 205

GD-SMART-SOLO 5,5/13 68 650 39,0 13 1,3 5,5 400 1100x760x630 205

GD-SMART-SOLO 7,5/08 70 1000 60,0 8 0,8 7,5 400 1100x760x630 215

GD-SMART-SOLO 7,5/10 70 900 54,0 10 1,0 7,5 400 1100x760x630 215

GD-SMART-SOLO 7,5/13 70 780 47,0 13 1,3 7,5 400 1100x760x630 215

GD-SMART-SOLO 11/08 70 1600 108 8 0,8 11 400 1100x760x630 235

GD-SMART-SOLO 11/10 70 1450 87 10 1,0 11 400 1100x760x630 235

GD-SMART-SOLO 11/13 70 1150 69 13 1,3 11 400 1100x760x630 235

GD-SMART-SOLO 15/10 70 1800 108 10 1,0 15 400 1100x760x630 235

GD-SMART-SOLO 15/13 70 1600 96 13 1,3 15 400 1100x760x630 235
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GD SMART 5,5/7,5 kW / 270 litrów
GD SMART 7,5/11/15 kW / 500 litrów

GD SMART 5,5/7,5 kW / 270 – VT z osuszaczem
GD SMART 7,5/11/15 kW / 500 – VT z osuszaczem

Kompresor
MODEL

[typ] 

Zbiornik
Pojemność

[Litr]

Hałas

[dB]

Wydajność
[l/min]

Wydajność
[m3/h]

Max.
ciśnienie 

bar

Max.
ciśnienie 

 MPa

Moc 
silnika 
[kW]

Napięc.
zasil.
[V]

dł. x szer. x wys.

[mm]

Ciężar

[kg]

GD-SMART 5,5/08-270 270 68 800 48,0 8 0,8 5,5 400 1670x760x1250 270

GD-SMART 5,5/10-270 270 68 720 43,0 10 1,0 5,5 400 1670x760x1250 270

GD-SMART 5,5/13-270 270 68 650 39,0 13 1,3 5,5 400 1670x760x1250 295

GD-SMART 7,5/08-270 270 70 1000 60,0 8 0,8 7,5 400 1670x760x1250 285

GD-SMART 7,5/10-270 270 70 900 54,0 10 1,0 7,5 400 1670x760x1250 285

GD-SMART 7,5/13-270 270 70 780 47,0 13 1,3 7,5 400 1670x760x1250 305

GD-SMART 7,5/08-500 500 70 1000 60,0 8 0,8 7,5 400 1940x760x1320 340

GD-SMART 7,5/10-500 500 70 900 54,0 10 1,0 7,5 400 1940x760x1320 340

GD-SMART 7,5/13-500 500 70 780 47,0 13 1,3 7,5 400 1940x760x1320 365

GD-SMART 11/08-500 500 70 1600 108 8 0,8 11 400 1940x760x1320 360

GD-SMART 11/10-500 500 70 1450 87 10 1,0 11 400 1940x760x1320 360

GD-SMART 11/13-500 500 70 1150 69 13 1,3 11 400 1940x760x1320 385

GD-SMART 15/10-500 500 70 1800 108 10 1,0 15 400 1940x760x1320 378

GD-SMART 11/13-500 500 70 1600 96 13 1,3 15 400 1940x760x1320 429

GD-SMART 5,5/08-270-VT 270 68 800 48,0 8 0,8 5,5 400 1670x760x1250 325

GD-SMART 5,5/10-270-VT 270 68 720 43,0 10 1,0 5,5 400 1670x760x1250 325

GD-SMART 5,5/13-270-VT 270 68 650 39,0 13 1,3 5,5 400 1670x760x1250 365

GD-SMART 7,5/08-270-VT 270 70 1000 60,0 8 0,8 7,5 400 1670x760x1250 335

GD-SMART 7,5/10-270-VT 270 70 900 54,0 10 1,0 7,5 400 1670x760x1250 335

GD-SMART 7,5/13-270-VT 270 70 780 47,0 13 1,3 7,5 400 1670x760x1250 345

GD-SMART 7,5/08-500-VT 500 70 1000 60,0 8 0,8 7,5 400 1940x760x1320 395

GD-SMART 7,5/10-500-VT 500 70 900 54,0 10 1,0 7,5 400 1940x760x1320 395

GD-SMART 7,5/13-500-VT 500 70 780 47,0 13 1,3 7,5 400 1940x760x1320 415

GD-SMART 11/08-500-VT 500 70 1600 108 8 0,8 11 400 1940x760x1320 415

GD-SMART 11/10-500-VT 500 70 1450 87 10 1,0 11 400 1940x760x1320 415

GD-SMART 11/13-500-VT 500 70 1150 69 13 1,3 11 400 1940x760x1320 435

GD-SMART 15/10-500-VT 500 70 1800 108 10 1,0 15 400 1940x760x1320 435

GD-SMART 15/13-500-VT 500 70 1600 96 13 1,3 15 400 1940x760x1320 480
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Instrukcja  obsługi

W A Ż N E !

1. Przed uruchomieniem maszyny koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.

2. Napięcie w sieci oraz jego zabezpieczenie musi być zgodne z tabliczką identyfikacyjną, instrukcją obsługi, 
przepisami ogólnymi bądź metryką maszyny.

3. Podczas podłączania maszyny koniecznie zwrócić uwagę na właściwy kierunek obrotów wirników.

4. Napełnić – dopełnić, jeżeli to konieczne zbiornik olejowy olejem oraz sprawdzić jego stan.

5. Kontrolować napęd, napięcie paska klinowego  - pozioma pozycja płyty napinacza.

6. Gotowość urządzenia do pracy pozostaje zachowana, kiedy regularnie przeprowadzane są prace 
konserwacyjno serwisowe  (czyszczenie, odwadnianie, smarowanie).

7. Unikać trwałego przeciążenia urządzenia.

8. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu maszyny, najpierw należy sprawdzić zabezpieczenie główne oraz 
zabezpieczenie urządzenia.

9. Prace w ramach serwisu oraz naprawy przeprowadzać może tylko wyspecjalizowany serwis.

10. Przy zamówieniach części zamiennych koniecznie podawać typ maszyny, numer maszyny oraz numer 
katalogowy części.
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ZNAKI OSTRZEGOWCZE

 UWAGA ! 

Niedostosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować wypadkiem przy
pracy z urządzeniem.

Przed uruchomieniem Patrz
instrukcja obsługi DTR

 UWAGA ! 
Ostrzeżenie przez

porażeniem prądem

Naprawy przez uprawniony
serwis

 UWAGA ! 
Elementy o wysokiej

temperaturze

 UWAGA ! 
Ostrzeżenie przed gorącą

powierzchnią

 UWAGA ! 
Nakaz stosowania ochrony

słuchu

 UWAGA ! 
Urządzenie smarowane

olejem  - kontrolować stan
oleju

 UWAGA ! 
Wysokie ciśnienie

(sprężanie)

 UWAGA ! 
Przeniesienie napędu za

pomocą przekładni pasowej

 UWAGA ! 
Ostrzeżenie przed

automatycznym
uruchomieniem
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I. Wskazówki ogólne

Nasze kompresory wytwarzamy zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i przepisami. Państwo jako 
użytkownicy macie za zadanie uwzględniać i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

Ważne informacje (wyciąg):

 W miejscu zamontowania maszyny nie może występować żaden otwarty ogień ani iskrzenie.

 W razie koniecznych robót spawalniczych przy kompresorze oraz w jego otoczeniu upewnić się należy, że nie 
może dojść poprzez iskrzenie bądź zbyt wysoką temperaturę do zapłonu. Dalej muszą być stosowane wszystkie 
przepisy w zakresie „Spawanie, środki bezpieczeństwa i ochrona przed ogniem”.

 Należy zadbać o to by kompresory zasysały czyste powietrze bez szkodliwych lub wybuchowych domieszek czy 
zanieczyszczeń.

 Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 400C w przeciwnym razie ustalić należy pomiędzy producentem 
i użytkownikiem szczególne środki i je zrealizować.

 Zmian oleju dokonywać należy zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, jednakże nie rzadziej niż 
raz w roku. Oleje chłodząco - smarujące różnych rodzajów i od różnych producentów nie mogą być mieszane. 
Stosować należy tylko polecane przez wytwórcę i przez niego dopuszczone rodzaje oleju.

 Aby uniknąć tworzenie się kondensatu w obiegu oleju, kontrolować należy temperaturę roboczą i utrzymywać ją 
na poziomie optymalnym, podanym przez wytwórcę.

 Po przeprowadzonych na częściach obiegu oleju robotach konserwacyjnych należy napełnić zbiornik oleju 
ponownie do punktu maksymalnego i pod stałą obserwacją uruchomić urządzenie na krótki okres czasu. Po nim 
należy ponownie sprawdzić stan oleju i ponownie, jeżeli to konieczne uzupełnić olej pobrany przez system 
instalacji oraz układ chłodzenia.

 Prace przy maszynach i urządzeniach napędzanych silnikiem elektrycznym dozwolone są tylko, jeśli 
przeprowadzają je specjalnie poinstruowane osoby, względnie serwis producenta. Zawsze uważać trzeba na to, 
aby podczas prac przy tych urządzeniach były one całkowicie wyłączone oraz by zastosowane zostały 
odpowiednie środki zabezpieczające je przed ponownym uruchomieniem. 

 Jako użytkownicy tego urządzenia jesteście Państwo obowiązani do przestrzegania wszystkich regulacji 
niezbędnych przy jego eksploatacji.

 Jeśli użytkownik używa tego kompresora nie tylko do wytwarzania sprężonego powietrza, ponosi on wszelkie 
powstałe przez to ryzyko i szkody. Do tego należą również wszystkie ustalenia i wskazówki wynikające z 
instrukcji obsługi.

 Bez dodatkowego opracowania i oczyszczenia wytworzone sprężone powietrze nie może być stosowane w 
zakresie żywności ani powietrza do oddychania.

 Przed dokonaniem zmiany lub rozbudowy instalacji kompresora wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą 
zostać sprawdzone pod względem przydatności przez producenta tj. kompresora. Dotyczy to przede wszystkim 
zbiornika sprężonego powietrza oraz zaworów bezpieczeństwa. Ta sama zasada obowiązuje dla zaworów 
spustowych w systemie instalacji:, jeśli przepustowość zaworu bezpieczeństwa jest zbyt mała, muszą zostać 
zastosowane zawory o wystarczającej przepustowości bądź zawory dodatkowe.

 W przypadku samowolnych zmian konstrukcyjnych lub eksploatacji niezgodnej z ustaleniami, wygasa wszelkie 
prawo do gwarancji. Dotyczy to również części zamiennych, jeśli nie używacie Państwo części oryginalnych, jak 
również, gdy podczas trwania okresu gwarancji próbujecie usunąć usterki samodzielnie, bez naszej pisemnej 
zgody.

 Tworzący się kondensat zawiera olej, toteż nie może on być odprowadzany do sieci ściekowej bez 
odpowiedniego przystosowania. Dokładniejsze informacje uzyskacie Państwo w firmie GUDEPOL.

Prosimy Państwa oraz Waszych pełnomocników o uwzględnienie i przestrzeganie we własnym interesie wszystkich 
podanych zasad. Przeczytajcie również całą instrukcję obsługi.
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Gdyby pomimo wszystkich naszych starań i kontroli zdarzyło nam się przeoczyć jakąś usterkę, prosimy o poinformowanie
nas o tym, abyśmy mogli ją usunąć. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje ulepszeń – napiszcie do 
nas Państwo, jeśli uznacie, że byłyby one sensowne i ważne. Za wszystkie uwagi z góry dziękujemy.

II. Przepisy bezpieczeństwa pracy
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje, w jaki sposób należy obchodzić z maszyną i jak ją obsługiwać, aby uzyskać 
optymalną ekonomiczność w jej eksploatacji oraz długi okres użytkowania.

Przeczytajcie Państwo tę instrukcję przed uruchomieniem maszyny, aby zapewnić od początku jej właściwą obsługę i 
konserwację. W planie konserwacji zestawione są wszystkie środki, które pozwolą zachować maszynę w dobrym stanie. 
Konserwacja urządzenia jest łatwa, musi jednak być przeprowadzana regularnie.

Zadbajcie Państwo o to, by instrukcja niniejsza była zawsze do dyspozycji personelu obsługującego maszynę; zwracajcie 
również uwagę na to, czy jej obsługa i konserwacja przebiega zgodnie z instrukcją. Wszystkie dane eksploatacyjne, 
przeprowadzone roboty konserwacyjne itd. nanoście do dziennika eksploatacyjnego. Zachowujcie wszystkie odnośne 
środki bezpieczeństwa, m.in. również te, które zawarte zostały na pierwszych stronach niniejszej instrukcji.

Naprawy powinny być przeprowadzone przez serwis, który poprzez dział obsługi klientów jest w każdej chwili do 
dyspozycji. Tam też można uzyskać szersze informacje na ten temat.

Podawajcie Państwo przy każdej korespondencji typ urządzenia oraz kompletny numer serii z tabliczki identyfikacyjnej. 
Wszystkie nie zawarte w tym tekście dane szczegółowe znajdziecie Państwo w rozdziale „Dane techniczne”, względnie w
arkuszach danych.

Wytwórca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dalszych zmian technicznych maszyny, zmierzających do jej 
udoskonalenia, bez uprzedniej zapowiedzi takich zmian.

Oprócz normalnych przy sprężarkach śrubowych ich komponentach i wyposażeniu przepisów bezpieczeństwa, 
uwzględnić należy także poniższe instrukcje i środki bezpieczeństwa.

Oczekuje się od personelu obsługującego maszynę, że stosować on będzie bezpieczne techniki pracy oraz zastosuje się 
do wszystkich obowiązujących na miejscu przepisów BHP i innych ustaleń.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, by maszyna była stale utrzymywana w stanie bezpieczeństwa ruchu. W razie 
gdyby jakieś części lub elementy wyposażenia uznane zostały za niewłaściwe, należy je niezwłocznie wymienić.

Zamontowanie, eksploatacja, konserwacja oraz naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez upoważniony do 
tego, przeszkolony i wykwalifikowany personel – serwis.

Zamontowanie urządzenia

Obok ogólnego technicznego sposobu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kładzie się szczególny nacisk 
na poniższe wytyczne:

 W celu podniesienia kompresora do góry musi zostać użyty odpowiedni dźwig, odpowiadający miejscowym 
przepisom bezpieczeństwa. Wszystkie luźne czy ruchome części maszyny muszą przed jej podniesieniem zostać
unieruchomione i zabezpieczone. Zatrzymywanie się w strefie zagrożenia pod zawieszonym w górze ciężarem 
jest surowo wzbronione. Wszelkie przyspieszenie lub opóźnienie transportu mieścić się musi w dopuszczalnych 
granicach.

 Wszelkie krążki zaślepiające, zatyczki, kołpaki i worki ze środkiem osuszającym należy usunąć przed montażem 
rurociągów. Złącza śrubowe oraz połączenia rurowe muszą mieć właściwą wielkość i być odpowiednimi dla 
danego ciśnienia roboczego.

 Urządzenie zamontować należy w takim miejscu, w którym powietrze otoczenia jest tak chłodne i czyste, jak to 
możliwe. Nigdy nie wolno ograniczać-zastawiać chwytu powietrza. Należy się upewnić, że wnikanie wilgoci wraz 
z zasysanym powietrzem utrzymywane jest na poziomie minimalnym.

 Maszyny chłodzone powietrzem ustawić należy tak, by zapewnić wystarczający przepływ chłodzącego powietrza 
oraz odprowadzenie wypływającego rozgrzanego powietrza.
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 Otwór zasysanego powietrza ustawić należy w taki sposób, by takie przedmioty jak np. luźne części garderoby 
przechodzących osób nie mogły zostać wessane.

 Należy się upewnić, że przewód ciśnieniowy od sprężarki do zbiornika lub sieć powietrza może się rozszerzać na
skutek ciepła i nie wejdzie w kontakt z materiałami łatwopalnymi.

 Na zawór wylotowy powietrza nie może oddziaływać żadna siła zewnętrzna, a przyłączona rura musi być 
zamontowana bez napięcia.

 Jeśli przewidziana jest obsługa zdalna, na urządzeniu musi się znaleźć dobrze widoczna tabliczka z 
następującym napisem:

„Uwaga! To urządzenie obsługiwane jest zdalnie
i może się uruchomić bez ostrzeżenia.”

Jako dodatkowy środek ostrożności osoby, do których należy włączanie zdalnie sterownego urządzenia powinny 
przedsięwziąć wystarczające środki bezpieczeństwa, – aby upewnić się, że nikt w tym momencie nie sprawdza tej 
maszyny lub przy niej nie pracuje. W tym celu zamieścić należy na wyłączniku sterowniczym tabliczkę z odpowiednią 
informacją.

Konserwacja urządzenia

Prace konserwacyjne i naprawy przeprowadzane być mogą wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanych do tego 
osób.

 Używać należy tylko narzędzi właściwych do prac konserwacyjnych i napraw.

 Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

 Wszelkie prace konserwacyjne przeprowadzać należy przy wyłączonej maszynie oraz wyłączonym dopływie 
prądu. Upewnić się należy, że agregat nie może zostać przez nieuwagę włączony. Wciśnięty wyłącznik 
awaryjny

 Przed wymontowaniem jakiejkolwiek części będącej pod ciśnieniem należy skutecznie odłączyć agregat od 
wszelkich źródeł ciśnienia oraz dokonać redukcji ciśnienia całego układu.

 Do czyszczenia części nie wolno nigdy używać łatwopalnych rozpuszczalników czy tetrachlorku węgla. 
Przedsięwziąć należy odpowiednie środki przeciwko trującym oparom płynów czyszczących.

 Podczas konserwacji oraz przy przeprowadzaniu prac naprawczych należy stale dbać o nadzwyczajną 
czystość. Wszelkie zanieczyszczenia utrzymywać z dala. Części i wszystkie odkryte otwory przykryć czystym
suknem, papierem lub taśmą klejącą.

 W pobliżu układu olejowego nie wolno nigdy spawać ani przeprowadzać jakichkolwiek innych robót 
wymagających nagrzewania.

 Należy się upewnić, że nie pozostawiono w lub na urządzeniu żadnych narzędzi, luźnych części czy czyściwa
szmacianego.

 Przed ponownym oddaniem maszyny do eksploatacji po robotach konserwacyjnych czy naprawach 
skontrolować należy, czy zgadzają się ciśnienia robocze, temperatury i nastawy czasowe oraz czy regulatory 
i wyłączniki pracują bez zarzutu.

 Silnik, filtr powietrza, elementy elektryczne, urządzenia regulacyjne itd. chronić należy przed wnikaniem 
wilgoci.

 W żadnym wypadku nie usuwać ani nie zmieniać materiału dźwiękochłonnego.

Wytwórca nie przejmuje w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia czy skaleczenia 
spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych środków bezpieczeństwa bądź brakiem zwyczajnej dbałości i ostrożności
przy obsługiwaniu maszyny, podczas jej eksploatacji, konserwacji czy napraw, nawet, jeśli środki te nie zostały wyraźnie 
sformułowane w niniejszej instrukcji.
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III. Transport i opakowanie
Wysyłka urządzenia następuje we właściwym opakowaniu odpowiednio do wybranego rodzaju wysyłki.

Niezależnie od dbałości u producenta może zaistnieć taka możliwość, że urządzenie to zostanie w czasie transportu 
uszkodzone. Z tego powodu warte jest polecenia, aby przebadać maszynę pod względem ewentualnych szkód w czasie 
transportu. Szkody takie należy wyjaśnić z przewoźnikiem.

Każdy produkt jest przed jego wysłaniem skontrolowany pod względem jego rodzaju i ilości. Gdybyście Państwo mimo to 
mieli powody do reklamacji, prosimy o podanie numeru urządzenia.

IV. Zamontowane urządzenia
Sprężarka śrubowa może być ustawiona na każdym twardym i równym podłożu. W razie montażu na węgłach budynków 
uwzględnić zawsze należy nośność danego węgła. Przestrzegać też trzeba niezbędnie minimalnego odstępu od ścian, 
innych maszyn itd.
W przypadku ustawienia kilku kompresorów uważać należy na optymalny kierunek zasysania chłodnego powietrza, tzn. 
żaden kompresor nie może zasysać rozgrzanego wylotowego powietrza innych maszyn.
Pomieszczenie, w którym stoją kompresory, powinno podczas przerw w ich pracy (np. weekend) być chronione przed 
przemarzaniem. Wywietrzniki powinny zostać zamknięte kombinacją materiałów chroniących przed wpływami 
atmosferycznymi (siatki wentylacyjne i żaluzje).
Ciepło powstałe poprzez to uszczelnienie musi zostać odprowadzone i doprowadzone świeże powietrze. 
W razie braku wentylacji sprężarkowni (okna itd.), konieczne jest umieszczenie w niej wentylatorów.

Aby zapewnić dobre odprowadzenie ciepła, owe dodatkowe przewietrzniki powinny być (jeśli chodzi o ilość powietrza) o 
15 do 20% większe od sumy powstających ilości chłodzonego powietrza wszystkich pracujących w pomieszczeni 
kompresorów.

Instalacja sprężarki śrubowej przystosowana jest dla temperatury otoczenia
+5C do +40C

Uwaga!

Jeśli fabrycznie nie są przewidziane żadne kanały instalacyjne powietrza chłodnicy, przed wykonaniem takich kanałów 
do- i odprowadzających powietrze należy skontaktować się z producentem maszyny.

Przyłączenie sprężarki powietrza

Urządzenie jest orurowane i gotowe do eksploatacji. Celem jego uruchomienia utworzyć należy zamknięcie sieci 
sprężarki powietrza przez elastyczny kabel połączeniowy. Kabel ten z przewodami L1, L2, L3 i PE (opcja z osuszaczem 
jeszcze N)  wprowadzony zostaje przez złącza śrubowe PG do skrzynki elektrycznej i tam przyłączony do zaciskaczy 
oznaczonych symbolami R, S, T , PE i N. 
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Wskaźniki / zalecenie dla przekrojów poprzecznych kabli i zabezpieczeń
 

Moce urządzeń
kW

Bezpieczniki 400 V 
w sprężarce

Minimalne przekroje poprzeczne
doprowadzeń
400 V do 4 mb

2,2 – 4,0 10 A 1,5 mm2

5,5 20 A 2,5 mm2

7,5 25 A 2,5 mm2

11,0 32 A 4,0 mm2

15,0 40 A 4,0 mm2

18,5 50 A 6,0 mm2

22,0 50 A 10,0 mm2

30,0 80 A 10,0 mm2

37,0 80 A 16,0 mm2

45,0 100 A 25,0 mm2

V. Uruchomienie

Przygotowanie do uruchomienia maszyny

Wszystkie komponenty sprężarki śrubowej zostały już w fabryce przetestowane, a po końcowym montażu dokładnie 
sprawdzone w pracy ciągłej. Sprawdzian ten pozwala mieć pewność, że komponenty te posiadają wykazane dane 
techniczne oraz że pracują bez zarzutu. Podczas pierwszych godzin roboczych sprężarka powinna być obserwowana, 
celem ustalenia ewentualnych usterek.

1) Przed pierwszym uruchomieniem maszyny uwzględnić należy poniższe punkty (patrz również ponowne 
uruchomienie instalacji sprężarki):

1. Sprawdź czy parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom w sieci elektrycznej do której będzie 
podłączona maszyna.

2. Nie wolno podłączyć pod jakiekolwiek napięcie inne od tego, jakie podane jest na tabliczce identyfikacyjnej 
silnika. 

3. Celem uruchomienia utworzyć należy podłączenie kabla elektrycznego  L1, L2, L3 i PE (opcja z osuszaczem 
jeszcze N). Po podłączeniu należy sprawdzić kierunek obrotów silnika - kontroler faz – led zielony, właściwy 
kierunek obrotów. Po zaniku napięcia lub przy pierwszym uruchomieniu pojawić się może AL-1 wciśnij reset 
(zegarek). W przypadku niewłaściwego kierunku należy zamienić dwie sąsiednie fazy.  Koniecznie wziąć pod 
uwagę kierunek obrotów silnika. 

4. Sprężarka śrubowa nie może podczas pracy przekraczać ciśnienia końcowego, jakie podano na tablicy 
identyfikacyjnej.

5. Sprężarkę ustawić należy tak, by była zabezpieczona przed przemarzaniem, przy czy temperatura otoczenia 
wynosić może min. +5C do max. +40C

6. Jeśli przewidziany jest kanał  powietrza odlotowego, to musi on wykazywać przekrój poprzeczny przynajmniej 
taki, jak powierzchnia wyjścia chłodnicy i może mieć długość ok. 1m. Przy dłuższym kanale bądź szybie 
zwrotnym przewidzieć należy dodatkowy przewietrznik o wydajności o ok. 20% większej niż wydajność 
wywietrznika sprężarki.

7. Przy ustawieniu  sprężarki trzeba zwrócić uwagę na to, by pomiędzy otworami wylotowymi powietrza a ścianą 
pozostawić przestrzeń od 0,5 do 1,0 m.

8. Instalacji sprężarek śrubowych pracujących pod obciążeniem, bez wyraźnej potrzeby  nie wyłączać wyłącznikiem 
awaryjnym lub głównym.

9. Wszelkie połączenia śrubowe i zaciskowe w szafie rozdzielczej mogą być dokręcane tylko przez upoważnionych 
do tego elektryków.

2) Bieg próbny

Przy biegu próbnym wziąć trzeba pod uwagę następujące spostrzeżenia:
 Odłączenie urządzenia następować powinno zawsze przy zamkniętym zaworze kulowym. 
 Urządzenie powinno, o ile to możliwe, być przyłączone do zbiornika sprężonego powietrza!

Przy pracy przerywanej, „z otwartym kurkiem zaworowym” urządzenie zostaje bardzo szybko odciążone aż do 
ciśnienia otwarcia ”zawór ciśnienia minimalnego”! Przez to dojść może do spienienia oleju w zbiorniku separatora.
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Możliwe są następujące skutki:

 Wyjście oleju wraz z powietrzem odciążającym do filtra powietrza
 Zalanie olejem wkładu końcowego separatora wilgoci
 Powietrze zawierające olej przy ponownym uruchomieniu urządzenia

Ponowne uruchomienie instalacji sprężarki śrubowej

Instalacje sprężarek śrubowych, które zostały wyłączone, unieruchomione bądź złożone na skład dłużej niż trzy miesiące,
mogą zostać uruchomione ponownie dopiero przy uwzględnieniu następujących punktów:

1. Kilkakrotnie przekręcić sprężarkę ręcznie w kierunku obrotu.
2. Napełnić 0,25 litra oleju (tego samego rodzaju co olej znajdujący się w zbiorniku oleju) do króćca zasysania po 

zdjęciu filtra zasysającego.
3. Po tym ponownie przekręcić sprężarkę ręcznie w kierunku obrotu.
4. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić stan oleju w zbiorniku, tak jak zostało to opisane w rozdziale „Konserwacja”
5. Test kontroli biegu maszyny przez co najmniej 15minut.

VI. Konserwacja

Konserwacja instalacji sprężarek śrubowych  

Przy wszelkich robotach konserwacyjnych uwzględnić należy poniższe uwagi:

 Wszystkie prace konserwacyjne przeprowadzone być mogą tylko przez dopuszczony do tego i odpowiednio 
przeszkolony personel.

 W razie wystąpienia problemów technicznych przeprowadzić należy rozmowy z serwisem.
 Przy wszelkich tego typu pracach wyłącznik główny urządzenia musi być wyłączony i zabezpieczony przed 

ingerencją osób nieupoważnionych.
 Roboty konserwacyjne i naprawy przeprowadzić można wyłącznie wtedy, gdy urządzenia jest totalnie odciążone.
 Przed ponownym włączeniem urządzenia przekonać się o tym, czy nikt przy tej maszynie nie pracuje i ze w 

pobliżu sprężarki śrubowej nie znajdują się żadne osoby.

Wszelkie przeprowadzone roboty konserwacyjne należy natychmiast nanieść na kartę kontrolną.

Stan oleju

Poziom oleju w zbiorniku olejowym jest ważnym czynnikiem dla niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa ruchu 
maszyny.

Stan oleju musi być sprawdzany:

1. przed uruchomieniem urządzenia
2. po każdych 100 godzinach roboczych, nie rzadziej jednak niż 

raz w tygodniu.

Rys.2
Przebieg kontroli stanu oleju:
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1. Urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem przez osoby 
niepowołane.

2. Odczekać 1 minutę bezruchu maszyny.
3. Skontrolować stan oleju zwracając uwagę na poziom płyty modułu Rys.2.
4. W razie potrzeby uzupełnić tym samym rodzajem oleju do poziomu maksymalnego, po 
             odkręceniu króćca wlewowego (zbiornik olejowy jest przy tym bez ciśnienia)
5. Przykręcić mocno zamknięcie wlewu.
6. Włączyć urządzenia.
7. Skontrolować szczelność, w razie potrzeby zmienić pierścień uszczelniający.

Usuwanie kondensatu

Kondensat znajdujący się w oleju wpływa w znacznym stopniu na niezawodność eksploatacji i żywotność instalacji 
sprężarki śrubowej.

Jeśli sprężarka śrubowa eksploatowana jest tylko przez krotki okres czasu i przez to przy niskich temperaturach 
roboczych poniżej temperatury panującej w termostacie olejowym, wówczas możliwe jest zbieranie się kondensatu w 
zbiorniku separatora oleju. Względna wilgotność zasysanego powietrza określa ilość tego kondensatu.

Możliwe zakłócenia:

 Niewystarczające smarowanie sprężarki 
 Słaby stopień oddzielania i wysoka różnica ciśnień wkładu końcowego separatora wilgoci
 Korozja i tworzenie się rdzy przez olej zawierający kondensat.

Kondensat powinien być usuwany regularnie, przy zimnej instalacji sprężarki śrubowej, np. przed rozpoczęciem pracy. 
Jeśli to możliwe, korzystny jest tu uprzedni dość długi czas przestoju maszyny.
Przebieg konserwacji:

1. Wyłączyć sprężarkę za pomocą wyłącznika głównego i  przełącznika preselekcyjnego oraz zabezpieczyć przed 
osobami niepowołanymi. 

2. Wykręcić ostrożnie śrubę spustową oleju i ustawić pod nią odpowiedni pojemnik.
3. Usunąć (spuścić) kondensat ze zbiornika do momentu, aż wypłynie olej, po czym z powrotem przykręcić śrubę 

spustową.
4. Odkręcić kołpak gwintowany na króćcu wlewowym oleju.
5. Olej w zbiorniku wlać do stanu maksymalnego w króciec wlewowy i mocno przykręcić kołpak gwintowany.
6. Włączyć sprężarkę śrubową i pozwolić jej pracować przez ok. 3 minuty.
7. Skontrolować stan oleju: brakującą ilość oleju jeszcze raz uzupełnić do poziomu maksymalnego.
8. Kondensat usunąć zgodnie z przepisami odnośnie usuwania odpadów.

Zmiana oleju

Zmiany oleju dokonywać można tylko podczas przestoju i przy całkowitym odciążeniu instalacji kompresora śrubowego. 
Urządzenie powinno przy tym znajdować się w stanie rozgrzania roboczego  ( ok. 600C - 800C ).

Przebieg konserwacji:

1. Sprężarkę wyłączyć za pomocą wyłącznika głównego oraz zabezpieczyć przed ponownym jej  włączeniem przez 
osoby niepowołane.

2. Powoli odkręcić kołpak gwintowany na króćcu wlewowym oleju.
3. Ostrożnie wykręcić zaślepkę zaworu spustowego oleju i podstawić pod nią odpowiedni pojemnik.
4. Spuścić zawartość zbiornika, zamknąć zawór spustowy i zakręcić zaślepkę.
5. Olej do zbiornika zalać do stanu maksymalnego i mocno zakręcić z powrotem śrubę zamykającą.
6. Włączyć sprężarkę śrubową i pozwolić jej pracować przez ok. 3 minuty.
7. Sprawdzić stan oleju: brakującą ilość oleju raz jeszcze uzupełnić do poziomu maksymalnego.
8. Spuszczony stary olej usunąć należy zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
9. Nanieść całą operację na kartę kontrolną.
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Zalecenia odnośnie oleju

Kompresory śrubowe GUDEPOL eksploatować należy przy wykorzystaniu oleju najlepiej się do tego nadającego. Olej 
ten,  Renolin SC 68 jest szczególnie godny polecenia także w przypadku niekorzystnych warunków pracy, jak 
zanieczyszczenia zasysanego powietrza gazami, oparami rozpuszczalników, spalinami czy przy wysokich temperaturach 
otoczenia.

Mieszanie różnych rodzajów oleju jest niedozwolone.

Uzupełnianie oleju:

 Używać tego samego produktu, tego samego rodzaju.

 Należy unikać spadku temperatury pomieszczenia, w którym stoi kompresor, poniżej –50C

Środek zaradczy:

Wystarczająca temperatura pomieszczenia. Jeśli temperatura ta jest zbliżona do punktu zamarzania, należy zapobiec 
zamarznięciu urządzenia poprzez wmontowanie ogrzewania podczas przestoju.

Olejowi chłodzącemu w sprężarce śrubowej stawia się następujące wymagania:

- wysoka odporność na starzenie
- wysoka zdolność dyspersyjna
- mały stopień emulgowania
- temperatura zapłonu: powyżej 2000C
- temperatura krzepnięcia: min. 5 stopni poniżej najniższej temperatury otoczenia
- minimalne spienienie
- wysoka ochrona przed korozją
- olej hydrauliczny lub turbinowy
- olej podstawowy: rafinat rozpuszczalnikowy.

Klasa lepkości (oST) w odniesieniu do 400C

Temperatura robocza Klasa lepkości
do 850C ISO VG 46
do 950C ISO VG 68
do 1100C ISO VG 100

Uwaga !

Konieczne jest przestrzeganie podanej lepkości oleju, ponieważ w przeciwnym razie powstaje zagrożenie dla żywotności 
łożysk.

Filtr olejowy

Filtr olejowy zamontowany jest na zbiorniku oleju. Należy go wymieniać co 2000 godzin roboczych.

Przebieg konserwacji:

1. Wyłączyć urządzenie i pozbawić je całkowicie ciśnienia.
2. Wymontować wkład po odkręceniu pokrywy.
3. Zamontować nowy wkład w odwrotnej kolejności do demontażu wymieniając uszczelkę na nową.
4. Następnie sprawdzić trzeba szczelność filtra przy uruchomionej maszynie.
5. Stary wkład filtra usunąć należy zgodnie z przepisami odnośnie odpadów.
6. Nanieść cała operację na kartę kontrolną.
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Filtr końcowego separatora wilgoci

Filtr końcowego separatora wilgoci znajduje się bezpośrednio na module śrubowym.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi konserwacji należy go wymieniać najpóźniej co 18 miesięcy lub po 1500 – 3000 
godzin roboczych (w zależności od modelu sprężarki). Przy silnie zanieczyszczonym zasysanym powietrzu bądź 
niedobrej jakości oleju wkład jest silniej zabrudzony, tak że może okazać się niezbędna wcześniejsza jego zmiana.

Przebieg konserwacji:

1. Wyłączyć urządzenie i pozbawić je całkowicie ciśnienia.
2. Filtr odkręca się bez problemu za pomocą klucza do filtra olejowego.
3. Naoleić uszczelkę na nowym filtrze.
4. Przymocowanie nowego filtra powinno następować ręcznie, bez żadnych narzędzi.
5. Sprawdzić należy szczelność końcowego separatora wilgoci przy uruchomionej maszynie.
6. Zużyty filtr usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
7. Nanieść cała operację na kartę kontrolną.

Filtr zasysający

Wkład wymienny filtra zasysającego lub kompletny filtr (powietrza) należy zgodnie z przepisami wymieniać co 2000 
godzin roboczych. W razie silnie zanieczyszczonego zasysanego powietrza może być konieczna wcześniejsza wymiana 
lub oczyszczenie tego wkładu.

Przebieg konserwacji:

1) Urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane.
2) Otworzyć pokrywę filtra i dokładnie usunąć kurz.
3) Wyjąć wkład, wyczyścić go lub wymienić.

a) Oczyszczanie przez wytrzepanie:
wytrzepać wkład kilkakrotnie, aby odpadł kurz. Nie używać przy tym zbyt dużej siły, by nie uszkodzić wkładu. 
Oczyścić powierzchnie stykowe uszczelek.

b) Czyszczenie przez nadmuchiwanie:
powierzchnię wkładu nadmuchiwać ukośnie suchym powietrzem o ciśnieniu nie większym niż 5 bar z zewnątrz i 
od wewnątrz.

4) Zamknąć pokrywę filtra, uważając przy tym na jej właściwe położenie.
5) Próbnie uruchomić maszynę i sprawdzić jej funkcjonowanie.
7. Zużyty wkład filtra usunąć należy zgodnie z przepisami odnośnie odpadów.
8. Nanieść cała operację na kartę kontrolną.

Uwaga!

Żadne cząstki brudu czy kurzu nie mogą dostać się w obszar zasysania sprężarki śrubowej.

Napięcie pasów klinowych

Pas bądź pasy klinowe napinane są przez napinacz sprężynowy.

Zawór minimalnego ciśnienia

Jest on ustawiony fabrycznie na ok. 2,5 bara.
W ramach konserwacji instalacji sprężarki śrubowej sprawdzenie minimalnego ciśnienia może być konieczne, np. przy 
zakłóconym oddzielaniu oleju.

Zmiany ustawienia ciśnienia minimalnego:

1. Poluzować nakrętkę zabezpieczająca.
2. Śrubę nastawczą:

a) przekręcić w lewo = wyższe ciśnienie
b) przekręcić w prawo = niższe ciśnienie

3. Z powrotem mocno dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.
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Chłodnica oleju / powietrza

Niezawodność eksploatacji i bezpieczeństwo pracy sprężarki śrubowej wymagają regularnego oczyszczania chłodnicy.

Żebra chłodzące chłodnicy utrzymywać należy w czystości. Tylko w ten sposób osiągnięta zostanie pełna wydajność 
chłodnicy. Wystarczające chłodzenie oznacza niższą temperaturę oleju, a tym samym dłuższą żywotność urządzenia.

Oczyszczanie następuje odpowiednio sprężonym powietrzem, strumieniami pary lub roztworem czyszczącym. Gdyby to 
oczyszczanie nie przyniosło obniżenia temperatury roboczej, wówczas należy wyczyścić chłodnicę z oleju wywabiaczem 
nagaru olejowego. W tym celu musi ona zostać wymontowana.

W razie silnie zanieczyszczonego zasysanego powietrza (powietrza chłodzącego) konieczne jest częstsze oczyszczanie 
chłodnicy, szczególnie wówczas, gdy temperatura wylotowa sprężarki jest wyższa od jej normalnej wartości.

Jeśli na ssaniu sprężarki śrubowej przyłączona jest mata filtra wstępnego – dolna podłoga, to przy każdej konserwacji 
należy ją przedmuchać lub wymienić.

Przebieg konserwacji:

1. Urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane.
2. Przystąpić do czyszczenia: w tym celu
a) zdemontować osłonę chłodnicy
b) odciążyć urządzenie, spuścić olej i zdemontować chłodnicę.
3. Oczyścić ją i usunąć brud.
4. Zmontować z powrotem wszystkie zdemontowane części.
5. Wlać olej.
6. Uruchomić maszynę i sprawdzić funkcjonowanie.
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VII. Zakłócenia 

Zakłócenia Możliwe przyczyny Postępowanie zaradcze

Brak rozruchu 
maszyny

-niewłaściwy kierunek obrotów silnika (faza 
w odwrotnym kierunku)
-brak prądu
-bezpiecznik główny i sterowniczy, 
uszkodzony
-poluzowane kable lub bezpieczniki
-wyłączył się wyłącznik zabezpieczający 
silnik
-termometr kontaktowy jest uszkodzony
-termometr kontaktowy wyłączył urządzenie
z powodu zbyt niskiej temperatury 
otoczenia
- termometr kontaktowy wyłączył 
urządzenie z powodu zbyt wysokiej 
temperatury oleju

-dwa doprowadzenia sąsiednie zacisnąć inaczej
-sprawdzić
-sprawdzić wymienić na sprawny
-sprawdzić w razie potrzeby dokręcić
-sprawdzić przyczynę i po usunięciu jej 
odblokować
-sprawdzić w razie defektu wymienić
-sprawdzić w razie konieczności dogrzać 
pomieszczenie
-sprawdzić stan oleju, kondens w oleju, 
chłodzenie, obejście termiczne (termostat)

Rozruch ale z trudem

Czas dla przełącznika gwiazda-trójkąt:
-za długi
-za krótki
-urządzenie jest obciążone (nie odciążone)
-wahania napięcia w sieci
-niska temperatura otoczenia i przez to 
zawiesisty olej sprężarki
-za gęsty olej

-zmniejszyć nastawę czasową
-zwiększyć nastawę czasową
-sprawdzić ewentualnie wymienić zawór 
elektromagnetyczny i zawór odciążający
- sprawdzić
-ogrzać urządzenie
-dobrać właściwy rodzaj oleju

Różnica ciśnień -zbyt wysokie ciśnienie pomiędzy sprężarką
a wkładem separatora

-zmienić filtr separatora

Instalacja wyłącza się 
przed osiągnięciem 
ciśnienia końcowego

-zadziałanie przekaźnika ciśnienia
-termometr kontaktowy wyłącza urządzenie 
z powodu zbyt wysokiej temperatury oleju
-zwarcie w linii sterującej

-sprawdzić ustawienie przekaźnika, w razie 
potrzeby przestawić. Sprawdzić doprowadzenie 
pod względem awarii fazy.
-sprawdzić stan oleju, kondens w oleju, 
chłodzenie, obejście termiczne (termostat)
-ustalić przyczynę, wymienić uszkodzony 
bezpieczni

Przekaźnik 
nadmiarowo prądowy 
silnika wyłączył 
instalację

- zablokowanie instalacji
-awaria fazy
-zbyt duże obciążenie
-zbyt wysoka temperatura otoczenia

-ustalić przyczynę i ją usunąć
-sprawdzić przewód doprowadzający
-sprawdzić ustawienie ciśnienia na czujniku 
ciśnienia sieciowego i w razie potrzeby 
przestawić, sprawdzić i przestawić przekaźnik 
zabezpieczenia silnika.
-zadbać o powietrze chłodzące

Czujka termiczna 
wyłącza sprężarkę z 
powodu zbyt 
wysokiej temperatury

-niedobór oleju
-zanieczyszczony filtr oleju
-usterka termostatu
-zanieczyszczona chłodnica oleju
-niewłaściwe ustawienie
a)wentylacji pomieszczenia
b)zwarcie termiczne
-usterka czujki termicznej bądź niewłaściwe
nastawy na panelu sterującym

-sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym, w
razie potrzeby uzupełnić.
-wymienić wkład filtra
-wymienić termostat
-oczyścić chłodnicę pod względem powietrza, 
względnie oleju

-zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące 
ustawienia montażu
-wyregulować czujkę termiczną lub wymienić na 
sprawną
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Zakłócenia Możliwe przyczyny Postępowanie zaradcze

Zawór 
bezpieczeństwa 
przepuszcza

-usterka zaworu bezpieczeństwa
-zanieczyszczony filtr końcowego 
separatora wilgoci
-instalacja nie odciąża się 
-instalacja nie wyłącza się automatycznie

-wymienić zawór bezpieczeństwa
-sprawdzić filtr i w razie potrzeby wymienić
-patrz zakłócenie
- patrz zakłócenie

Olej w sprężonym 
powietrzu

-zanieczyszczony przewód odsysający olej 
z dyszą we wzierniku
-usterka filtra końcowego separatora wilgoci
-zbyt wysoki poziom oleju w zbiorniku 
olejowym, ewentualnie za dużo kondensatu

-oczyścić układ odsysający olej
-sprawdzić wkład i w razie potrzeby wymienić
-uwzględnić oznaczenie stanu oleju: w razie 
potrzeby odwodnić zbiornik lub wymienić olej na 
świeży

Instalacja nie odciąża 
się przy pracy 
przerywanej nie 
wyłącza się 
automatycznie, tzn. że
zawór bezpieczeństwa
przepuszcza

-za wysoko ustawiony górny punkt czujnika 
ciśnienia sieci
-usterka zaworu elektromagnetycznego
-usterka zaworu odciążającego
-zawór ciśnienia minimalnego blokuje się 
(zawiesza)

-na nowo ustawić czujnik ciśnienia sieciowego
-zmienić zawór elektromagnetyczny
-zmienić zawór odciążający
-sprawdzić działanie zaworu minimalnego 
ciśnienia, w razie potrzeby wymienić

Instalacja odciąża 
stale niewielką ilość 
powietrza

-usterka zaworu elektromagnetycznego
-usterka zaworu odciążającego
-łącza elektryczne do zaworu 
elektromagnetycznego zostały przerwane
-usterka styku pomocniczego w panelu 
sterującym

-zmienić zawór elektromagnetyczny
-zmienić zawór odciążający
-usunąć przerwę na łączach
-dokładnie sprawdzić działanie styków 
pomocniczych w panelu sterującym

Brak powietrza na 
wylocie lub zbyt małe
jego ilości

-zanieczyszczony filtr zasysający
-regulator ssania lub zawór klapowy ssania 
zakleszcza się lub jest niewłaściwie 
ustawiony
-nieszczelności w systemie

-wymienić wkład filtra
-sprawdzić regulator i jego zawór klapowy, 
wyczyścić prowadnice, sprawdzić nastawę 
zaworu dławiącego
-sprawdzić i uszczelnić

Regulator ssania nie 
zamyka się przy 
ciśnieniu końcowym

-usterka cylindra nastawczego
-zatkana lub zamarznięta dysza

-wymienić
-oczyścić
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VIII. Nastawianie wyzwalacza nadmiarowo-prądowego

W przypadku przełącznika gwiazda-trójkąt przez zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe prowadzony jest tylko 
prąd fazowy. Prąd ten stanowi 0,58-krotność prądu znamionowego silnika elektrycznego.

Prąd znamionowy silnika: patrz tabliczka identyfikacyjna silnika.
Wartość nastawcza: 0,58 x prąd znamionowy silnika.

Prąd znamionowy silnika Minimalna wartość nastawcza na zabezpieczeniu nadmiarowo-prądowym

Nastawy wyzwalacza nadmiarowo – prądowego

Model
sprężarki

HIT 3 HIT 4 HIT 5
GD SMART

5,5
GD SMART

7,5
GD SMART

11
GD SMART

15
GD NKSI

7,5

Wartość
nastawy [A]

5,8 6,2 5,5 7,5 8,8 13,5 19,0 10,0

Model
sprężarki

GD NKSI
11

GD NKSI
15

GD NKSA
15

GD NKSA
18,5

GD NKSA
22

GD NKSB
30

GD NKSB
37

GD NKSB
45

Wartość
nastawy [A]

16,0 20,0 20,5 23,0 27,0 40,0 44,0 58,0

Aby uniknąć włączenia zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego w razie wahań napięcia, wartość nastawcza może być o 
ok. 10% wyższa od prądu fazowego.
Przed każdą zmianą nastaw kompresor należy odłączyć od prądu poprzez wyłączenie wyłącznika głównego lub 
wyciągnięcie wtyczki.
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X.   Instrukcja obsługi panela sterującego  logik 8

Po włączeniu do sieci gdy podłączenia są w porządku na wyświetlaczu powinien pokazać się napis 

O F F urządzenie wyłączone. Przy podłączeniu do sieci może wyświetlić się sygnał AL1,  

jest to sygnał występujący po zaniku napięcia można go skasować  naciskając przycisk F. 

Naciśnięcie przycisku  I , powoduje uruchomienie kompresora, na wyświetlaczu pojawi się ciśnienie 

albo temperatura oleju (zależy to od ustawienia parametru     P 01 = elektroniczny przetwornik 
ciśnienia albo elektromechaniczny wyłącznik ciśnienia).  

Zawsze przy włączonym kompresorze w momencie gdy pompuje lub jest w stanie czuwania 
wyświetlana jest ciśnienie lub temperatura oleju. W przypadku gdy na wyjściu z kompresora ciśnienie
osiągnie maksymalną wartość, na panelu  zacznie pulsować dioda DL3 sprężarka będzie pracować 
biegiem luzem aż do czasu gdy ciśnienie spadnie poniżej dolnej nastawy presostatu i rozpocznie się 
proces sprężania i dioda DL3 będzie się świecić lub gdy nie będzie poboru powietrza sprężarka 
odstawi się po 2 min (nastawa P09) dioda DL3 zgaśnie.

Naciśnięcie przycisku  O  powoduje zatrzymanie kompresora na wyświetlaczu pojawi się napis O 
F F. Po wciśnięciu przycisku   O   zatrzymanie następuje po 30 sek. (nastawa P10). Kolejny 

start tj. naciśnięcie przycisku    I   może nastąpić po 30 sek. 
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Oznaczenia AL to sygnały alarmów

KODY  ALARMÓW  :
 
ALARMY WYŚWIETLANE JAKO OSTRZEŻENIA  

AL0 = Utrata danych ostatnio zapamiętywanych; Przywrócenie wartości domyślnych (kod alarmu
             pulsuje na wyświetlaczu).  
AL4 = Ostrzeżenie wysoka temperatura oleju: Wartość temperatury ponad parametr P09 (kod
             alarmu zmienia się przez wskazanie ciśnienia albo temperatury w zależności od parametru 
             P01: Alarm jest automatycznie resetowany kiedy temperatura obniży się o 2°C).  
AL8 = Informuje że kompresor nie zatrzyma się przez 1 godzinę od pierwszego startu; utrzymując cały czas ciśnienie w 
sieci poprzez ładowanie/rozładowanie sterowane wyłącznikiem ciśnieniowym.  
ZAUWAŻ: W przypadku ostrzeżenia, RL5 (ustawiony „0“) jest okresowo sprawdzany.  

ALARMY Z NATYCHMIASTOWYM ZATRZYMANIEM KOMPRESORA  

AL1 = Kolejność faz / brak fazy: IN3 zmiana kolejności faz, sprawdzenie faz (zmiana sygnału na NO normalnie 
otwarty). 
AL2 = IN2 (kilka alarmów) termiki silnika i wentylatora (zmiana sygnału na NO normalnie otwarty). 
AL3 = Wysoka temperatura oleju: temperatura powyżej parametru P08. 
AL5 = Awaria czujki temperatury. 
AL6 = Zbyt niska temperatura oleju, poniżej parametru P04. 
AL7 = Niskie napięcie zasilania panelu.  
AL9 = Sygnał wysokiego ciśnienia, przerwa w dopływie napięcia sterującego (patrz rys. str. 6).  
*AL10 = Przekroczony parametr P03 (alarm rozpoznawany przy parametrze P01 = 0).  
*AL11 = Uszkodzony elektroniczny przetwornik ciśnienia (możliwa niewłaściwa nastawa parametru
                P01: przetwornik ciśnienia, wyłącznik ciśnienia, albo uszkodzenie przetwornika ciśnienia).  
*AL12 = Wciśnięty przycisk awaryjnego zatrzymania.  
ZAUWAŻ:  Kiedy kompresor jest w funkcji OFF, wszystkie zmiany są wyłączone i RL5 parametr (P25 = 0) jest 
sprawdzany.  
*      Wyświetlacz jest tylko 3 literowy dlatego alarmy   AL10  ,   AL11   i   AL12   wyświetlane są w skróconej formie jako 
A10  ,   A11   i   A12  .
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USTAWIENIA PARAMETRÓW

Kiedy kompresor jest wyłączony „OFF” należy przytrzymać przez trzy sekundy przyciski F 

oraz 0 aby wejść w ustawienia parametrów; Naciskając F wchodzimy w zawartość parametrów, 

którą możemy modyfikować za pomocą przycisku I oraz 0 przyciskając następnie F zatwierdzamy 
wartość oraz przechodzimy do następnego parametru. 

Aby wyjść z ustawień parametrów należy przytrzymać F przez 3 sekundy.
Podczas ustawienia jeżeli wybrany parametr ma zwiększoną lub zmniejszoną wartość, zacznie ona 
mrugać.

Dla  bezpieczeństwa,  w  przypadku  nie  naciskania  przez  60  sekund  żadnego  przycisku,
podczas  przebywania  w  ustawieniach  parametrów,  nastąpi  wyjście  z  ustawień  oraz  ich
zapisanie.
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PARAMETR OPIS
WARTOŚCI
NASTAW

NASTAWA

8 bar 10 bar 13 bar

P01 KONTROLA CIŚNIENIA
0 (przetwornik) ;
1(wyłącznik ciś.)

0 0 0

P02 MAX NASTAWA PRZETWORNIKA 15 - 16 15 15 15

P03 ALARM WYSOKIEGO CIŚNIENIA (P02 – 0,5) – (P04 - 0,5) 9 11 14

P04 CIŚNIENIE WYŁĄCZENIA (P03 – 0,2) – (P05-0,2) 8 10 13

P05 CIŚNIENIE ZAŁĄCZENIA (P04-0,2) - 3 6 8 11

P06 KALIBRACJA PRZETWORNIKA CIŚNIENIA -2,0 - +2,0 0 0 0

P07 MAX NASTAWA TEMPERATURY OLEJU 1300C – (P07+20C) 110 110 110

P08 ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY OLEJU (P07-20C) - (P09+20C) 100 100 100

P09 SYGNAŁ WYSOKIEJ TEMPERATURY OLEJU (P08-20C) - (P10+20C) 95 95 95

P10 ALARM NISKIEJ TEMPERATURY OLEJU (P09-20C)  -    -100C 5 5 5

P11 KALIBRACJA CZUJKI TEMPERATYURY 10  -  +100C 0 0 0

P12 ZWŁOKA CZASOWA PRZEŁĄCZENIA   / ∆ 2 – 20 sek 5 sek 5 sek 5 sek

P13 ZWŁOKA CZASOWA PRZEŁĄCZNIKA   10 – 50 m.s.
20

m.s.
20 m.s. 20 m.s.

P14
ZWŁOKA CZASOWA URUCHOMIENIA 
ELEKTROZAWORU

1 – 5 sek 2 sek 2 sek 2 sek

P15 ZWŁOKA CZASOWA ODSTAWIENIA SPRĘŻARKI 0 – 10 min 2 min 2 min 2 min

P16 ZWŁOKA  P15  PARAMETR 0 (stała)  -  1 (zmienna) 0 0 0

P17
BEZPIECZNA ZWŁOKA CZASOWA DO ODSTAWIENIA 
SPRĘŻARKI

1  -  240 sek 30 sek 30 sek 30 sek

P18 CZAS DO WYMIANY FILTRA POWIETRZA 100  - 3.000 h 2000 2000 2000

P19 CZAS DO WYMIANY FILTRA OLEJU 100  - 9.900 h 2000 2000 2000

P20 CZAS DO WYMIANY FILTRA SEPARATORA 100  - 9.900 h 2000 2000 2000

P21 CZAS DO WYMIANY OLEJU 100  - 9.900 h 2000 2000 2000

P22 SPRAWDŹ KOMPRESOR 100  - 9.900 h 9900 9900 9900

P23 ILOŚĆ STARTÓW / GODZINĘ 6  -  60 15 15 15

P24 ALARM NISKIE NAPIĘCIE PANELU 0  -  1 1 1 1

P25 Zdalny start/stop IN3 0 - 1 0 0 0

P26 Jednostki ciśnienia 0 (bar) – 1 (PSI) 0 0 0

P27 Jednostki temperatury
0 (Celcius) –

1(Fahrentheit)
0 0 0

P28 SYGNAŁ  RL5 0  -  1 1 1 1

P29 TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA WENTYLATORA (RL5) (P09 - 20C)  -  300C 70 70 70

P30 RÓŻNICA TEMP. WYŁĄCZENIA WENTYLATORA(RL5) 50C  -  150C 10 10 10
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1. Gdy parametr P01 = 1 , parametry od P02 do P06 będą niewidoczne.
2. Wybranie parametru  P24= 0, jeżeli  napięcie zasilające panel  spadnie poniżej 9.0 V (ac) , 

kontroler przełączy się do funkcji OFF i rozpocznie automatycznie pracę (z czasem opóźnienia
parametru P17)  kiedy napięcie wzrośnie do wartości  10.5 V (ac): wyświetlacz nie pokaże  
żadnego alarmu niskiego napięcia.  Wybranie parametru P24 = 1, jeżeli  napięcie zasilające 
panel  spadnie poniżej 9.0 V (ac)  kontroler przełączy się do funkcji OFF;  kiedy napięcie 
wzrośnie do wartości  10.5 V (ac), kontroler  wyświetli kod alarmu  AL7 funkcja sprężarki stan 
OFF.  

3. P25 = 0 styk IN3 włączona kontrola faz poprzez kontroler, zanik fazy sygnalizowany alarmem. 
P25 =1 styk IN3 włączony zdalny start stop (brak kontroli faz.

4. Wybranie parametru P28 = 0, RL5  alarmy i parametry P29 i P30 nie są  widoczne.  Wybranie 
parametru P28 = 1, działa stycznik RL5 wentylatora i parametry P29 i P30 są  widoczne.  

5. Liczenie parametrów od P18  do P22 odnosi  się do czasu pracy stycznika  RL1 i  maleją.  W 
chwili gdy osiągną wartość 0, wskazania będą o wartości ujemnej. Zliczanie godzin następuje 
co 15 minut , jeżeli w  trakcie naliczania nastąpi zanik napięcia,  to każde 15 minut czasu  jest 
błędem wskazań licznika pracy.

6. Jeżeli parametr  P22 jest ustawiony na 9.900 , parametr ten nie jest uwzględniany w alarmach.
7. W przypadku przekroczenia parametru  P23 . Ilość startów silnika na godzinę sygnalizowany

jest  alarm AL8.  

SYGNAŁY PARAMETRÓW SERWISOWYCH

F-A = Czas pozostały do wymiany filtra powietrza (parametr P18 zmalał do zera) 
F-O = Czas pozostały do wymiany filtra oleju (parametr P19 zmalał do zera)  
F-S = Czas pozostały do wymiany filtra separatora oleju (parametr P20 zmalał do zera) 
OIL = Czas pozostały do wymiany oleju (parametr P21 zmalał do zera) 
C-h = Czas pozostały do sprawdzenia kompresora (parametr P22 zmalał do zera) 

Możliwość resetowania alarmu przez wciśnięcie przycisku  F  kiedy kompresor jest w funkcji OFF. 
Możliwe jest również resetowanie przy ostrzeżeniu wiadomości na wyświetlaczu przez wciśnięcie 

przycisku F  nawet jeżeli  kompresor pracuje.  

ZAUWAŻ:  
1)  Gdy sprężarka jest wyłączona OFF alarmy mają pierwszeństwo (alarmy wyświetlane), sygnały 
parametrów serwisowych.  
2)  Jeżeli wiadomość parametrów serwisowych jest wyświetlana zresetowanie jej poprzez 

naciśnięcie przycisku F nie kasuje sygnału,  następny sygnał pojawi się przy następnym starcie.  
3)  Kody alarmów parametrów serwisowych są wyświetlane w każdym stanie kompresora.  
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WSKAZANIA TEMPERATURY  

W przypadku ustawienia parametru P01 = 1 (elektromechaniczny  wyłącznik ciśnienia), wskazania 
temperatury bezpośrednio podczas pracy.  
W przypadku gdy ustawiono parametr P01 = 0 (przetwornik  elektroniczny ciśnienia),  kiedy 

kompresor  pracuje , aby sprawdzić temperaturę, należy nacisnąć przycisk  F          po 5  sekundach
na panelu wyświetli się temperatura, potem automatycznie zmieni się na wskazanie ciśnienia .  

WSKAZANIA LICZNIKÓW CZASÓW SERWISOWYCH
  

Kiedy kompresor pracuje ON, można sprawdzić czasy serwisowe:  

Naciśnij przycisk F i pokaże się wiadomość F-A (Filtr Powietrza); kolejne naciśnięcie przycisku, F 
pokaże nam czas pozostały do jego wymiany; 

kolejne naciśnięcie przycisku  F  pokaże na wyświetlaczu wiadomość F-O (Filtr Oleju), następne to

F-S (Filtr Separatora Oleju);kolejne naciśnięcie to OIL (Olej) i kolejne to C-h (Kontrola 
Kompresora) i  czasy pozostałe. 

Po wyświetleniu ostatniego parametru C-h, naciśnięcie  F , spowoduje powrót do głównego menu. 

ZAUWAŻ:  

a) Jeżeli w przeciągu 60 sekund przycisk  F  nie zostanie naciśnięty, kontroler przełączy się 
automatycznie do głównego menu.

b) Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się sygnał ujemny „-”, świadczy to o przekroczeniu czasów 
przeglądowych; w przypadku godzin będzie więcej niż 99 na panelu wyświetli się mnożnik.  

ELEKTRYCZNA LEGENDA POŁĄCZEŃ 
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  ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZEŃ

 Dla zachowania prawidłowości wskazań zaleca się odizolować od siebie kable czujki 
temperatury i elektronicznego przetwornika ciśnienia jak również przewody zasilające i sterujące 
do styczników.

 Poza tym przewody niskiego napięcia i przewody wysokiego napięcia przeprowadzaj w 
osobnych osłonach.  

 W tylnej części kontrolera zadbaj o przestrzeń dla zapewnienia łatwości dostępu do 
przewodów.  

 Tylna część kontrolera powinna być chroniona przed wilgocią i kurzem.  
 Nie myj panelu przedniego rozpuszczalnikami; wyczyść panel przedni miękką tkaniną 

używającą mydlanej wody. 
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 LEGENDA  

ZŁĄCZE  M1  
Pole 1-2 = ZASILANIE 12 V (ac)  ±10% 50÷60 Hz  
Pole 3-4 = CZUJKA TEMPERATURY  
Pole 5-6 = ELEKTRONICZNY PRZETWORNIK CIŚNIENIA (biegun 5 = - ujemny / biegun 6 = + 
dodatni) , lub DOWOLNIE DLA ELEKTROMECHANICZNEGO WYŁĄCZNIKA CIŚNIENIOWEGO.  

ZŁĄCZE  M2 
Pole 1 = NEUTRALNY 0 V (ac)  
Pole 2 = WEJŚCIE IN1 – WYŁĄCZNIK AWARYJNY       
 Pole 3 = WEJŚCIE IN2 - Alarm (przeciążenie silnika elektrycznego , przeciążenie silnika 
wentylatora,  wyłącznik awaryjny itp.). 
 Pole 4 = WEJŚCIE IN3 - Kontrola niezgodności, spadku napięcia i zaniku faz .
 
ZŁĄCZE  M3 
Pole 1 = opcja zasilania styczników i elektrozaworu  24÷ 230 V (ac)  
Pole 2 = WYJŚCIE stycznik RL1 – zasilanie liniowe 
Pole 3 = WYJŚCIE stycznik RL2 – zasilanie silnika gwiazda 
Pole 4 = WYJŚCIE stycznik RL3 – zasilanie silnika trójkąt 
Pole 5 = WYJŚCIE stycznik RL4 – zasilanie elektrozaworu sterującego  
Pole 6 = WYJŚCIE stycznik RL5 – alarm lub stycznik wentylatora 

SCHEMATY PODŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA CIŚNIENIOWEGO  

Styczniki  24 V                                                              

Jeżeli styczniki i elektrozawór zasilane są  napięciem 
24 V (ac), sygnały wejścia muszą być połączone do 24 V(ac) 
(Power supply to digital inputs and uses) patrz na prawo;
kiedy wyłącznik ciśnienia maksymalnego otwiera się z powodu wysokiego ciśnienia, 
przerwa napięcia 24 V sterującego stycznikami i  elektrozaworem: powoduje przerwę w 

zasilaniu wejścia i kontroler sygnalizuje alarm — AL9.  

Styczniki  230 V     

Jeżeli styczniki i elektrozawór zasilane są  napięciem 
230 V (ac), sygnały wejścia muszą być połączone do 12 V(ac)
(Power supply to digital inputs) patrz na prawo; dlatego trzeba zastosować 
dodatkowy stycznik do sterowania tym napięciem. 
Kiedy styki wyłącznika ciśnieniowego są zamknięte, stycznik pomocniczy 
(Auxiliary relay) ma napięcie i styk 12 V jest zamknięty.                  
Kiedy wyłącznik ciśnienia maksymalnego otwiera się, zasilanie do pomocniczego 
stycznika otwiera się co powoduje przerwę w zasilaniu wejścia i kontroler sygnalizuje 

alarm — AL9.  
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XI. Instrukcja obsługi panela sterującego  LOGIK 25S

Schemat elektryczny
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OVERALL DIMENSIONS

161 mm

   106 mm

UWAGI DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ

Przestrzegaj pracy cech technicznych i 
instrukcji dotyczących instalacji elektrycznej; dla
zachowania prawidłowości wskazań zaleca się 
odizolować od siebie kable czujki temperatury i 
elektronicznego przetwornika ciśnienia jak 
również przewody zasilające i sterujące do 
styczników. Zwróć uwagę na kable niskiego i 
wysokiego napięcia, które muszą działać na 
oddzielnych łączach.
-Na tylnej stronie regulatora musi być 
wystarczająco przestrzeni dla przewodów i 
złącz.
-Tył regulatora musi być chroniony przed 
kondensacją, olejem i kurzem.
- Nie myj przedniego panelu poprzez natrysk  
wody, umyj przedni panel przy użyciu miękkiego
czyściwa używając wody z mydłem.

UWAGA: wejścia nie używane muszą być 
bezpośrednio połączone do 12-24 V, z 
wyjątkiem IN5  jeśli są nie używane nie mogą 
być podłączone. 



Legenda

Terminal M1                                                                                                                                                                              
Przyłącze 1-2 = zasilanie 12Vac          

Terminal M2 – RS 232 
Przyłącze 1 = GND 
Przyłącze 2 = RX
Przyłącze 3 = TX
Przyłącze 4 = +12Vdc 

Terminal M3
Przyłącze 1-2 = sonda powietrza i temperatury 
Przyłącze 3-4 = przetwornik ciśnienia  (przyłącze 3 = ujemny – przyłącze 4 = dodatni)

Terminal M4
Przyłącze 1 = przyłącze 5 kontrolera faz (GND)
Przyłącze 2 = przyłącze 1 kontrolera faz (T)
Przyłącze 3 = przyłącze 2 kontrolera faz (S)
Przyłącze 4 = przyłącze 3 kontrolera faz (R)
UWAGA: PRZYŁĄCZE GND DO KONTROLERA FAZ OD STORY STEROWANIA NIE MOŻE BYĆ UZIEMIONE. 
NATOMIAST PRZYŁĄCZE GND MUSI BYĆ PODŁACZONE DO TEGO KONTROLERA. 

Terminal M5
Przyłącze 1 = IN 1 = przycisk awaryjnego zatrzymania (L)
Przyłącze  2 = IN 2 = przekaźnik termiczny silnika (L)
Przyłącze 3 = IN 3 = przekaźnik termiczny wentylatora (L)  
Przyłącze 4 = IN 4 = zdalny start/stop (L)
Przyłącze 5 = IN 5 = czujnik ciśnieniowy filtra powietrza  (L) 
Przyłącze 6 = IN 6 = czujnik ciśnieniowy separatora (L)
Przyłącze 7 = neutralne= 0Vac    

Terminal M6
Przyłącze 1 =  RL7 = alarm lub status kompresora 
Przyłącze 2 =  RL6 = elektromagnetyczny zawór spustowy kondensatu lub status kompresora
Przyłącze 3 =  RL5 = stycznik wentylatora
Przyłącze 4 =  RL4 = elektrozawór  
Przyłącze 5 =  RL3 = stycznik gwiazdy 
Przyłącze 6 =  RL2 = stycznik trójkąta
Przyłącze 7 =  RL1 = stycznik liniowy
Przyłącze 8 =  przewód wspólny =  24 ÷ 230Vac

Terminal M7
Przyłącze 1-2 = IN 8 = PTC lub Klicson dla bezpieczeństwa silnika
Całkowity opór działania= 2.900 ohm 
Całkowity opór przywrócenia= 1.600 ohm 
Przyłącze 3 = IN 7 =można ustawić jako 3 opcje: ustawione jako drzwi do otwartej skrzynki elektrycznej-kontroler 
przekaźnika faz-ogólny alarm (L) 
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Przykład połączenia do zabezpieczenia wyłącznika ciśnieniowego
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Styczniki 230Vac
Jeśli działanie styczników i elektrozaworów
przechodzą przez 230 Vac, wejścia 
cyfrowe muszą być podłączone do 12 Vac; 
przy styku przełącznika ciśnieniowego, 
należy pozostawić i pobudzić przekaźnik 
pomocniczy i umieścić w serii do kontaktu 
12 Vac (patrz rysunek po prawej stronie). 
Kiedy czujnik ciśnienia jest zamknięty 
przekaźnik pomocniczy otwiera zasilanie 
wejść cyfrowych;   kontroler wykrył, że 
wszystkie wejścia cyfrowe są otwarte i 
pojawia się komunikat -sygnał alarmu 
„ZABEZP.PRESOSTATU”

Styczniki 24Vac
Jeśli działanie styczników i 
elektrozaworów przechodzą przez 24 
Vac, wejścia cyforwe muszą być 
podłączone do 24 Vac (zobacz rysunek 
po prawej stronie); na tej drodze kiedy 
ciśnienie otwiera wyłącznik ze względu 
na wysokie ciśnienie, 24 Vac osiągają 
niedosyt i rozładowują wszystkie 
styczniki, elektrozawory: kontroler wykrył,
że wszystkie wejścia cyfrowe są otwarte i
pojawia się komunikat -sygnał alarmu 
„ZABEZP.PRESOSTATU”

I°

12 – 0 

II
°

Security pressure 
switch for high 
pressure detection 

Power supply to 
the controller 

Power supply to digital 
inputs and uses 

 24 – 0  

I°

12 – 0 

II
°

Security pressure 
switch for high 
pressure detection 

Auxiliary relay

Power supply to 
the controller  

Power supply to 
the uses 

 230 – 0  

Power supply to digital 
inputs 



Połączenie przez port RS232

Connection Master – Slave LOGIK 25-S / LOGIK 25-S 

Connection Master – Slave LOGIK 25-S / LOGIK 16-S 

Connection Logik 25-S / PC

UWAGA: w przypadku podłączenia do komputera przez port RS232 lub połączenia pojedynczego kompresora ( RS232) lub kilku 
sprężarek (RS485) do części GSM, wybierz parametr COMPRESSOR Nr. w menu  11 COMPRESS. CONFIG.
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Logik 25-S               PC   

Terminal M2            D’Sub 9 poles
Pole n°1---------------Pole n°5
Pole n°2---------------Pole n°3
Pole n°3---------------Pole n°2

Unit nr.1        Unit nr. 2   

Terminal M2           Terminal M2
Pole n°1--------------------Pole n°1
Pole n°2--------------------Pole n°3
Pole n°3--------------------Pole n°2

Logik 25-S              Logik 16-S   

Terminal M2           Terminal M4
Pole n°1--------------------Pole n°1
Pole n°2--------------------Pole n°3
Pole n°3--------------------Pole n°2



Instrukcja do podłączenia RS232 oraz/lub RS485

UWAGI DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA: Nieprawidłowe połączenie może spowodować uszkodzenie regulatora i innych 
urządzeń podłączonych do portu szeregowego.

       Uważaj w przypadku następujących technicznych punktów opisanych poniżej

I. Użyj elastycznego przewodu "skrętarki" typu 22 AWG. 
II.Łączna długość sieci nie może być dłuższa niż: 

- 5 m do podłączenia szeregowego przez RS232
- 400 m do podłączenia szeregowego przez RS485

3.  W połączeniu szeregowym RS485 maksimum urządzeń to 32 sztuki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI
 Przewód sygnałowy musi być usytuowany w elektrycznej magistrali odseparowany od kabli zasilających takich 

jak przewody oświetlające i tym podobne...
 Nie umieszczaj przewodów sygnałowych w pobliżu  energetycznych szyn zbiorczych, lamp, transformatorów i 

anten wysokiej częstotliwości.
 Kabel sygnałowy musi być umieszczony minimum 2 metry od dużego obciążenia indukcyjnego (silniki, falowniki 

oraz tablica połączeń).
 Nie ciągnij kabli o wytrzymałości powyżej 12 kg; większe siły mogą spowodować uszkodzenie kabli i zmniejszyć 

transmisję sygnału na przewodzie
 Nie skręcaj, nie zawiązuj I nie strzęp przewodów.
 Używaj tylko pojedynczych kabli bez cięcia ich aby stworzyć połączenie między dwoma urządzeniami. 
 Bądź czujny przy zdejmowaniu izolacji.
 Aby być pewnym, że połączenie jest prawidłowo zrobione, sprawdź połączenie zacisku z kolorem przewodu. 

Mapa oraz wizualizacja menu
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8,5 bar  85°C
OFF

°C/°F – B/P- Język

           

0) Ciśnienie robocze

7) Godziny pracy

9) Alarmy

8,5 bar  85°C
Status kompresora

11) Konfiguracja kompresora

I

6) Olej – Filtry / Godziny
    (tryb odczytu)

14) Harmonogram pracy



I

I

Menu główne

Po włączeniu kompresora ekran LCD wyświetla następujące informacje:

a) w pierwszej linii ciśnienie robocze oraz temperaturę modułu

b) w drugiej linii, status kompresora:

OFF = Kompresor gotowy do startu poprzez przycisk

OSIĄG. PARAMETRÓW = Kompresor w stanie gotowości po osiągnięciu ciśnienia ustawionego

PRACA POD OBCIĄŻENIEM = kompresor pracuje

BIEG JAŁ. OCZ. SET. = kompresor pracuje w trybie odciążenia do ustawionego ciśnienia

BIEG JAŁOWY (miga) = kompresor zatrzyma się

WYŁĄCZ. ZDALNE= łącze zdalnego stop/start zdalnie otwarte

WYŁĄCZ PRZEZ UST. CZ. – NEXT XX:XX = kompresor został zatrzymany przez harmonogram czasowy, wyświetlacz 

pokazuje czas następnego włączenia. Jeżeli kompresor został wyłączony przez harmonogram czasowy, można go 

ponownie włączyć poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku . Aby powrócić do trybu harmonogramu 

czasowego należy wcisnąć .

WAIT = bezpieczny harmonogram czasowy w trakcie

Wizualizacja menu:

- przycisk powoduje wyświetlanie oraz wybór języka, jednostki temperatury (°C/°F), jednostkę ciśnienia (Bar/PSI)

- przycisk powoduje przejście do ustawień użytkownika

Uwaga:

1. Funkcja Antipanic: w przypadku jakichkolwiek problemów przy ustawieniu panelu należy przytrzymać przycisk  

przez 5 sekund, następnie na wyświetlaczu ukaże się główna wizualizacja.

2. Jeżeli przez ostatnie 120 sekund nie został wciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu ukaże się główna wizualizacja.

3. Podczas wizualizacji ustawień, kontroler jest aktywny i ewentualne alarmy są wykrywane oraz wyświetlane w głównym 

menu.

Ustawienia oC/oF, Bar/Psi, Język

W głównym menu, naciskając na wyświetlaczu pojawi się informacja „oC – Bar – Language”; naciskając

wchodzimy w funkcję programowania na LCD wyświetla się „oC” (miga) oraz „oF”; poprzez przyciski wybieramy 

skale temperatury oraz zatwierdzamy ; na LCD wyświetla się „Bar” (miga) oraz „Psi”;  poprzez przyciski 

wybieramy skale ciśnienia oraz zatwierdzamy ;  na LCD wyświetla się „Italiano” następnie poprzez przyciski
wybieramy inny język menu: Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Portugalski, Polski, Turecki, Rosyjski następnie 
zatwierdzamy ; kolejne wciśniecie przycisku powoduje przejście do głównego menu.
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Wizualizacje oraz ustawienia parametrów z poziomu użytkownika

W głównym menu naciskamy na LCD pokazuje się 0 „Working pressure”; po menu poruszamy się poprzez przyciski

; po wyświetlaniu się ostatniego menu, LCD przełączy się do głównego menu.

Po wybraniu menu naciskamy aby wejść w  tryb programowania oraz wyświetlania parametrów danego menu.

MENU 0 = Ciśnienia

Funkcja Opis Wartości ustawne Domyślne
WP3 Ciśnienie zatrzymania (WP4+0,2) ÷ (WP2-0,2) 10,0 bar
WP4 Ciśnienie startu 3 ÷ (WP3-0,2) 8,0 bar
WP5 Ciśnienie startu (slave) 2,8 ÷ (WP4-0.2) 8,3 bar

UWAGA:   Parametr WP5 wyświetla się tylko w przypadku gdy kompresor jest ustawiony na działanie Master/Slave 

(zobacz menu 11 "Konfiguracja kompresora (Ustawienia kompresora)")

MENU 6 = Filtry, olej godziny

Funkcja Opis Licznik- pozostały czas do sewisu
CAF Wymień filtr powietrza xxxxxx h.
COF Wymień filtr oleju xxxxxx h.
CSF Wymień filtr separatora xxxxxx h.
C-- Wymień olej xxxxxx h.

C--h Sprawdź kompresor xxxxxx h.
BL Serwis łożysk xxxxxx h.

MENU 7 =  Godziny pracy

Licznik główny 99.999 h.
Licznik pod obciążeniem 99.999 h
%  liczba godzin xx %
Liczba startów na godzinę N° x
Całkowita wydajność xxxxxxxx m³ (max. 8 characters)
Wersja oprogramowania x.yy.aaaaaa

MENU 9 = Alarmy 

Pamięć alarmów: wizualizacja ich progresywnych numerów, data i czas alarmu wykryły trafne przyczyny.
Pamięć przetrzymuję ponad 20 alarmów: 21 kasuje pierwszy i tak dalej; jeśli nie ma żadnych alarmów w pamięci, LCD 
pokaże wiadomość „PUSTA PAMIĘĆ
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MENU 11 = Ustawienia kompresora

Kod Opis Funkcja Wartość Znaczenie Domyślny

C01 *Restart
Droga do
restartu 

MAN-AUT
MAN (manualny)- 

AUT (automatyczny)
MAN

C02
Ilość uruch. na

godz

Trzymaj
kompresor

rozładowany
do wygaśnięcia

1 godziny 

0 ÷  60
Maksymalny start dozwolony przez

czas jednej godziny.
0= sterowanie wyłączone

15

C03
Ust. Czasowe

Wt4
Wyładować ust.
czasowe Wt4 

TAK-NIE TAK= Wt4 stały- NIE= Wt4 zmienny TAK

C04 Kontrola faz Kontrola faz TAK-NIE
TAK= kontroler faz aktywny 

NIE= kontroler faz nieaktywny 
TAK/NIE

C05 **Zabezpieczenie
Program

zabezpieczenia
TAK-NIE

TAK= zabezpieczenie włączone 
NIE= zabezpieczenie wyłączone 

NIE

C06 Niskie napięcie
Alarm niskiego

napięcia
TAK-NIE

TAK= alarm włączony 
NIE= alarm wyłączony 

TAK

C07 ***Master/Slave Typ działania 0/1/2
0= stojący sam-1= Multiunit/Slave 

2= Master/Slave
0

C07.1 ****Timer M/S
Bilans

przepracowany
ch godzin 

00 ÷ 200 h
Ustawienie wartości „0”  bilans nie

działa 
100 h 

C07.2 Timer slave
Czas aby
uruchomić

Slave

1 ÷ 99
min.

Po włączeniu, kiedy timer przeminął
jeśli Master nie osiągnął wskazanej

wartości ciśnienia, Slave przejdzie w
tryb pracy 

5 min.

C08
Numer

Kompresora
Dla połączenia
szeregowego 

0 ÷ 32
Wpisz numer pozycji kompresora dla

połączenia szeregowego 
1

C09 Numer seryjny 
Numer seryjny
kompresora 

20
alfanumer
ycznych
znaków 

Ustawienia poziom 3, wizualizacja
poziomu
 1-2-3-

_ _ _ _ _ _

C010
Przepływ
powietrza

Pojemność
100 /

999990
Ustawienia dla pojemności w l/min _ _ _ _ 

C11 Wejście PTC 
Ustawienia

wejścia PTC 
TAK-NIE NIE= wyłączony- TAK= włączony TAK/NIE

C12 Wejście IN7
Ustawienia

wejścia
0/1/2/3/4

0= wyłączony – 1= drzwi otwarte
2= przekaźnik kontroli faz – 3= alarm

4= wysoka temperatura łożysk 
0/2

C13 Wyjście RL6
Ustawienia
przekaźnika

0/1
0= spust kondensatu-1=status

kompresora 
1

C14 Wyjście RL7
Ustawienia
przekaźnika

0/1 0= alarm-1= status kompresora 1

C15
******C-h

Wyłącznik
Wyłączenie
Kompresora

NIE/TAK NIE- wyłączony-TAK= alarm włączony NIE

MENU 12 = Ustawienia zegara

Ustaw automatyczny start oraz stop na kompresorze. W drugim rzędzie na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „OFF-
ON” „WŁĄCZ-WYŁĄCZ” (OFF miga -przycisk Wyłącz miga); wybierając przycisk  i/lub  wybierz:
OFF/WYŁĄCZ: Jeśli potrzebujesz włączyć i zatrzymać kompresor tymi przyciskami; potwierdzając wybierając przycisk

, wyświetlacz LCD cofnie do komunikatu „USTAWIENIA ZEGARA”.
ON/WŁĄCZ: Jeśli potrzebujesz włączyć i zatrzymać kompresor obsługiwany przez timer; potwierdzając ten wybór 
naciśnij przycisk , na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat:
DZIEN 1 (1 to Poniedziałek a 7 Niedziela)  
Używając przycisków  i/lub  wybierz dzień i potwierdź go przyciskiem ; w drugim rzędzie wyświetlacza LCD 
pokaże się  komunikat 1 ON 00:00-OFF 00:00 
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Z pierwszą ON godziną (godziny i minuty) miga : ustaw go używając przycisku  i/lub ; potwierdzając- , 
pierwsza OFF godzina zacznie migać i automatycznie przejdzie w pierwszą ON godzinę i tak dalej do ostatniej OFF 
godziny  (dla każdego dnia tygodnia trzy ON/OFF pozycje są dostępne).
Potwierdzając ostatnią OFF godzinę wybranego dnia, wyświetlacz LCD pokaże komunikat aby ustawić następny dzień; 
powtórz tę samą procedurę dla następnych siedmiu dni tygodnia.
Jeśli potrzebujesz skopiować ustawienia dnia poprzedniego, po tym jak potwierdzisz dzień naciskając przycisk , 

naciśnij kolejno przyciski  oraz .

Jeśli potrzebujesz anulować ustawienia po tym jak dzień został potwierdzony, naciśnij kolejno przyciski  oraz .
Po ostatniej OFF godzinie siódmego dnia została potwierdzona, LCD pokaże następujący komunikat:
CZAS DLS: NIE-TAK (domyślny TAK)
TAK= przesunięcie czasu przez DLS , ustawia czas  na ostatnią niedzielę w marcu i październiku, na godzinę 02:00  w 
marcu i na godzinę 03:00 w październiku.
NIE= czas letni-przesunięcie czasu/ czas DLS nie będzie działał.

UWAGA:
-Ustawienia zakresu każdej godziny jest pomiędzy 00:00 a 23:59. 
- Jeśli trzecia OFF godzina pójdzie powyżej 23:59, ustawienia zmiany na następny dzień i jest wskazana w górnym 
wierszu gdzie komunikat zmienia się z „DZIEŃ 1” na „DZIEŃ 1-2”
-Jeśli ustawienia OFF godziny są takie same jak poprzednie ON godziny, tych ustawień nie bierze się pod uwagę. 

Przykłady:

      a)  Ustaw godziny na trzech poziomach:
1 ON 07:30- OFF 12:30 -  2 ON 13:30- OFF 17:30-     3 ON 18:30- OFF 23:30 

      b)    Ustaw godziny na dwóch poziomach
1 ON 07:30- OFF 12:30 -  2 ON 13:30- OFF 17:30- 3 ON 17:30-OFF 17:30

     c)    Ustaw godziny na jednym poziomie
1 ON 07:30- OFF 17:30 -  2 ON 17:30- OFF 17:30- 3 ON 17:30-OFF 17:30

     d) Kompresor jest wyłączony przez cały dzień
1 ON 00:00- OFF 00:00 -  2 ON 00:00- OFF 00:00- 3 ON 00:00-OFF 00:30

UWAGA: W przypadku gdy kompresor się zatrzyma przez timer, jest możliwe by wymusić rozruch poprzez przytrzymanie
przycisku startu przez 3 sekundy. 

ALARMY Z NATYCHMIASTOWYM WYŁĄCZENIEM KOMPRESORA 

Kod Opis Przyczyna 
01 STOP AWARYJNY Awaryjny przycisk zatrzymania otwarty (IN1)
02 PRZECIĄŻENIE SILNIKA Przekaźnik termiczny silnika otwarty (IN2)
03 PRZECIĄŻENIE WENTYLATORA Przekaźnik termiczny wentylatora otwarty (IN3)
04 BRAK FAZY Brak jednej lub więcej faz, dłuższy niż 300 m.s.
05 FAZY ODWRÓCONE Zła kolejność faz 
07 WEJŚCIE BRAKU NAPIĘCIA Wszystkie wejścia IN1  ÷  IN7 są otwarte
11 WYSOKIE CIŚNIENIE Praca ciśnienia ustawiona jest powyżej W P2
12 USTERKA SONDY ŚRUBY Usterka czujki temperatury
13 WYSOKA TEMPERATURA ŚRUBY Temperatura wyższa niż ustawione WT1
14 NISKA TEMPERATURA ŚRUBY Temperatura niższe niż ustawione WT5

18 BRAK NAPIĘCIA
W przypadku wyłączenia zasilania kompresor ustawiony na manualny

restart 
20 SILNIK PTC Wejście IN8 jest otwarte

21
PRZEŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

CIŚNIENIA 
Włącznik ciśnienia zabezpieczenia jest otwarty 

( brakuje dostarczonej mocy do cyfrowych elementów)
22 WEJŚCIE IN7 OTWARTE Parametr C12= 3 (alarm)
25 FILTR SEPARATORA Czujnik filtra separatora  otwarty (IN6)

33 USTERKA RS232
Błąd magistrali: Układ alarmowy aktywowany poprzez MODBUS i

brak komunikacji ze zdalnym kontrolerem 

44
WYSOKA TEMPERATURA

ŁOŻYSKA
Wysoka temperatura łożysk
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ALARMY KOMPRESORA WYŁĄCZAJĄ SIĘ PO 30 SEKUNDACH BIEGU JAŁOWEGO

Kod Opis Przyczyna 
26 BŁĄD PRZETWORNIKA CIŚNIENIA Błąd przetwornika ciśnienia 

28 NISKIE NAPIĘCIE
Moc dostarczana do kontrolera niższa niż 9,5 Vac; reset jest

dopuszczalny gdy napięcie przewyższy 10,6 Vac

29 ZABEZPIECZENIE
Timer CAF upłynął; alarm wykryje tylko gdy parametr Zabezpieczenia

jest ustawiony na TAK 

30 WYSOKA TEMPERATURA ŚRUBY 
Wysoka temperatura śruby powyżej WT2. Zresetuj temperaturę

niższą niż WT2-5ºC
32 WYŁĄCZENIE DLA AL32 Timer C-h upłynął: zrestartuj powiązany timer konserwacji 

UWAGA:  W przypadku wyłączenia alarmu RL7 (jeśli jest ustawiony jako alarm operacyjny) jest pod napięciem+ DL1 i 
komunikat alarmu jest przechowywany w pamięci alarmów; po przyczynie alarmu zostanie rozwiązana, naciśnij przycisk

 aby zrestartować alarm i zrestartować kompresor. 
Jeśli alarm „Wysokie napięcie” (kod 28) został wyłączony w menu 11 USTAWIENIA KOMPRESORA, nie będzie to 
wykryte. 
 
OSTRZEŻENIA ( ALARMY OSTRZEGAWCZE)

Kod Opis Przyczyna 
35 AWARIA USTAWIEŃ DANYCH Załadowanie domyślnych danych
36 FILTR POWIETRZA Czujnik filtra powietrza  zamknięty (IN5)

37 BŁĄD TRYBU MULTI.
Brak komunikacji z masterem lub awaria 

 transduktora mastera

39 NISKIE NAPIĘCIE
Dostarczona moc do kontrolera niższa niż 11.6Vac z automatycznym

restartem kiedy napięcie wzrośnie do 12Vac
40 WYSOKIE NAPIĘCIE Dostarczona moc do kontrolera wyższa 14.5Vac

41 USTERKA ZEGARKA
Wyłącz moc i włącz ponownie do kontrolera; jeśli awaria nadal

występuje, skontaktuj się z firmą GUDEPOL 
42 USTERKA  RS232 Przerwana komunikacja
43 CZAS DLS Automatycznie zmień czas 

47
MAX. STARTS/HOUR Starts/hour osiągnął wartość ustawioną w parametrze Starts/hours

(menu 7)

47* Kod alarmu „Max. starts/hour” informuje, że kompresor się nie zatrzyma; będzie działał nie przerwanie 
załadowany/rozładowany zależnie od ciśnienia; do upływu jednej godziny od pierwszego startu w godzinę. 
UWAGA:
1) W przypadku ostrzeżeń RL7 jest zasilany z przerwami (jeśli jest ustawiony jako alarm) + DL1.
2) W przypadku gdy pojawi się komunikat ( jeśli się automatycznie nie zrestartuje), naciskając przycisk  komunikat się
zrestartuje, rozładuje R7+DL1 i przechowa komunikat do pamięci alarmu.
3) Kod alarmu 42 zrestartuje się automatycznie kiedy połączenie zrestartuje się prawidłowo.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE TYLKO NA LIŚCIE ALARMU

Kod Opis Przyczyna 
48 RESTART MANULANY Ustawiono restart z automatycznego na manualny 
49 RESTART AUTOMATYCZNY Ustawiono restart z  manualnego na automatyczny 

KOMUNIKATY KONSERWACJI 

Kod Opis Przyczyna 
50 ZMIEŃ FILTR POWIETRZA Licznik ustawiony  w menu 6 parametr CAF upłynął 
51 ZMIEŃ FILTR OLEJU Licznik ustawiony  w menu 6 parametr COF upłynął 
52 ZMIEŃ FILTR SEP. Licznik ustawiony w menu 6 parametr CSF upłynął 
53 ZMIEŃ OLEJ Licznik ustawiony w menu 6 parametr C-- upłynął 
54 SPRAWDŹ KOMPRESOR Licznik ustawiony  w menu 6 parametr C-h upłynął 
55 SMAROWANIE ŁOŻYSK Licznik ustawiony w menu 6 parametr BL upłynął 

Z komunikatem wyświetlonym na wyświetlaczu LCD, przekaźnik RL7  jest pobudzany okresowo (jeśli jest ustawiony jako 
alarm) + DL1; naciskając przycisk  komunikat zrestartuje się i RL7+DL1 nie będzie pobudzony. 
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Po żądaniu konserwacji przez przeprowadzony komunikat, zrestartuj licznik w menu 6 Hours filtry/olej; jeśli licznik nie 
będzie zrestartowany, każde 50 pracujących godzin lub następne ON na kompresorze, wyświetlacz LCD wyświetli 
komunikat o konserwacji. 

JAK LOGIK 25-S KONTROLUJE KOMPRESOR 

Czas zabezpieczenia Wt5

Naciskając przycisk stopu , sprężarka się zatrzyma w zależności od poniższych procedur:
a) jeśli sprężarka się ładuje, to zmienia się w rozładowaną w czasie ustawionym w na timerze Wt5; podczas tego 

czasu restart jest zaakceptowany przez przycisk ; jeśli timer Wt5 upłynął, kompresor się zatrzyma a na 
wyświetlaczu LCD pokaże się komunikat „OFF”;

b) jeśli kompresor jest rozładowany i timer Wt4 jest wyższy niż Wt5, jednokrotnie czas Wt4 upłynie, kompresor 
zatrzyma się a na wyświetlaczu LCD pokaże się „OFF”; jeśli czas Wt4 jest niższy niż Wt5, timer Wt5 będzie 
będzie liczył i jednokrotnie upłynie, kompresor zatrzyma się a na wyświetlaczu LCD ukaże się „OFF”;

c) Jeśli kompresor jest w statusie „OSIĄGN. PARAMETRÓW”, zatrzyma się a na wyświetlaczu LCD pokaże się 
komunikat „OFF”;

d) kiedy kompresor się zatrzyma a wyświetlacz pokaże „OFF”, timer  Wt5 uruchomi się; podczas tego czasu jeśli 
przycisk startu jest  wciśnięty, wyświetli się komunikat „CZEKAJ” i kompresor się nie uruchomi; kompresor 
uruchomi się w przypadku gdy timer Wt5 upłynął. 

W przypadku gdy kompresor się zatrzyma spowodowany alarmem, timer Wt5 się uruchomi: podczas tego czasu, jeśli 
komunikat alarmu jest zrestartowany i przycisk startu jest wciśnięty, komunikat „OFF” zacznie migotać i kompresor się 
nie uruchomi; kompresor uruchomi się podczas gdy timer Wt5 upłynął. 

Zdalne zatrzymanie kompresora poprzez styk IN4 komunikaty: 

W przypadku gdy zdalne wejścia start/stop są otwarte, kompresor zatrzyma się zgodnie z poniższymi procedurami:

a) jeśli sprężarka jest w trybie pracy to zmieni się w tryb biegu jałowego w czasie ustawionym na timer Wt4 i LCD 
pokaże migającą wiadomość „WYŁĄCZ. ZDALNE”; jeśli wejście IN4 jest nadal otwarte, kompresor się zatrzyma a
LCD ukaże komunikat „WYŁĄCZ. ZDALNE”; podczas upływu czasu Wt4, jeśli sygnał IN4 się zamknie, kompresor
powróci do stanu sterowania przez przetwornik ciśnienia.

b) Jeżeli kompresor podczas Wt4 odciążył się i się zatrzymał na wyświetlaczu pokaże się wiadomość: „WYŁĄCZ. 
ZDALNE”

c) Jeśli kompresor posiada status „OSIĄGN. PARAMETRÓW”, na wyświetlaczu pokaże się „WYŁĄCZ. ZDALNE”;

Działania na zasilonym elektrozaworze (RL4)

1) Wt4 ustawiony na ustalony czas:
Kiedy ciśnienie osiągnie ustawienie stopu, zasilanie elektrozaworu (RL4) wyłączy się a wyświetlacz pokaże 
komunikat „BIEG JAŁ. OCZ. SET” i timer Wt4 uruchomi się; gdy timer przeminie, jeśli ciśnienie nie jest poniżej 
ustawień startu, kompresor się zatrzyma. Podczas gdy timer jest toku, jeśli ciśnienie jest poniżej ustawień startu, 
ładowanie elektrozaworu (RL4) włączy się a wyświetlacz pokaże komunikat :”PRACA POD OBCIĄŻ.” a timer 
Wt4 się zrestartuje.

2) Wt4 ustawi się jako zmienny czas
W trakcie pierwszego uruchomienia kompresor pracuje tak jak to wyjaśniono w punkcie 1 powyżej; podczas 
następnego ładowania, kontroler przelicza czas jaki ciśnienie poświęca na spadek z ustawień od stopu do startu; 
jeśli ten czas (tx) jest wyższy niż ustawiony w Wt4, następne ładowanie Wt4 zredukuje do 1 minuty i tak dalej aż 
do czasu minimum 2 minut. 
Pierwszy obieg tx przechodzi aby był niższy niż zmieniony t4, następne rozładowany bieg powróci jako zliczona 
wartość ustawiona na Wt4. 

UWAGA: w kontakcie przekaźnika działającym na naładowanym elektrozaworze jest zamontowany na filtrze RC 
(22ƞF+100Ω) dobrany do mocy 4,7W; w przypadku użycia elektrozaworu ładowanego przez mniej mocy, jeśli zawór 
utrzymuje moc nawet jeśli kontakt przekaźnika jest otwarty, filtr RC musi być zlikwidowany poprzez odcięcie terminala od 
opornika R11. 
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Zasada pracy wentylatora (RL5)

Jeśli stycznik wentylatora jest podłączony:
a) temperatura jest równa lub wyższa niż WT3=RL5 ON 
b) temperatura jest poniżej (WT3-WT4)=RL5 OFF (RL5 WYŁĄCZONY)

UWAGA: w prawym górnym rzędzie wyświetlacza znak „F” zasygnalizuje każdym razem, że wentylator działa.

Działanie elektrozaworu spustu kondensatu (RL6)

Każdym razem gdy ładowanie elektrozaworu jest włączone (RL4), elektrozawór spustu kondensatu (RL6) jest 
aktywowany i dezaktywowany zależnie od czasu ustawionego w parametrach Wt6 i Wt7;  mimo, że jest dezaktywowany 
za każdym razem ładowanie elektrozaworów się wyłącza.

UWAGA: każdym razem gdy elektrozawory pracują, w prawym górnym rzędzie na wyświetlaczu pokaże się „→” aby 
wskazać , że spust kondensatu jest w toku. 

Działanie RL6 lub RL7 ustawionych jako status kompresora
Jeśli kompresor jest włączony przekaźnik jest zwarty, podczas gdy kompresor jest wyłączony poprzez osiągnięcie 
zadanego ciśnienia, przekaźnik  jest rozwarty. 

Szybkie odprowadzenie oleju 
Ta funkcja działa podczas gdy kompresor jest naładowany lub też wyładowany a pracujące ciśnienie nie jest wyższe niż 
2.0 bar. 
Poprzez przycisk  potwierdź „ KONSERWACJA”; naciskając przycisk  wybierz „SZYBKIE ODPROWADZENIE 

OLEJU ” i potwierdź poprzez ; potwierdzenie jest zaakceptowany tylko gdy kompresor jest w statusie „PRACA POD 
OBCIĄŻ” lub „BIEG JAŁOWY”; w przypadku innego statusu wyświetlacz LCD pokaże komunikat „URUCHOM 
KOMPRESOR”; w tym statusie, naciskając przycisk , kompresor uruchomi się i wyświetlacz wyświetli „ SZYBKIE 

ODPROWADZENIE OLEJU NIE/TAK ”; naciskając przycisk   LCD cofnie do menu Konserwacja. 
Jeśli kompres znajduje się w stanie zapytana tej funkcji, wyświetlacz LCD pokaże komunikat:
„SZYBKIE ODPROWADZENIE OLEJU”
„ NIE/TAK”

Z migającym komunikatem „NIE”, przez przyciski  i/lub wybierz wybraną funkcję i potwierdź ją przez przycisk

; potwierdzając „NIE” wyświetlacz LCD cofnie do komunikatu „KONSERWACJA”; potwierdzając „TAK” kontroler 
przejdzie do funkcji „SZYBKIE ODPROWADZENIE OLEJU”
Stycznik (RL1) będzie załączony podczas gdy ładowanie elektrozaworu (RL4) wyłączy się w przypadku ciśnienia 
wyższego  niż 2.0 bary; wyświetlacz LCD pokaże komunikat „WYPUSZCZAĆ CIŚNIENIE” (w przypadku tego statusu, 
naciskając przycisk  kontroler cofnie do menu Konserwacja) ponowne załączenie nastąpi gdy ciśnienie obniży się do 
2.0 bar i wyświetlacz LCD ukaże w pierwszym wierszu „TRWA ODPROWADZ. OLEJU” i w drugim wierszu migający 
komunikat „STOP” . 
Podczas gdy Szybkie odprowadzenie oleju skończył pracę, poprzez przycisk kompresor przestanie pracować. 

Kompresor ustawiony jako start i stop w ramach tygodniowej pracy timera

W przypadku gdy kompresor jest ustawiony jako start i stop w ramach zegarka, podczas czasu wyłączenia, LCD pokaże 
komunikat „WYŁĄCZONY PRZEZ TIMER-NASTĘPNIE NA: XX:XX”; podczas gdy kompresor działa LCD pokaże symbol 
zegarka. W przypadku wymuszenia startu, bez żadnych modyfikacji tygodniowego timera, trzymaj przycisk przez 3 

sekundy; aby zatrzymać go znów, wystarczy nacisnąć  i kompresor cofnie się do ram tygodniowej pracy timera.
UWAGA: zdalne wejście start/stop (IN4) nie działa.
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DZIAŁANIE MASTER/SLAVE
 
Po tym jak dwie sprężarki są połączone przez port szeregowy RS232 w terminalu M2 z długością nie dłuższą niż 5 m (dla
dłuższych użyj linii przemiennika RS 232/485)

1) Wybierz menu 11 „KONFIGURACJA KOMPRESORA”  i potwierdź ją wciskając przycisk ;

2) poprzez przycisk  wybierz „ DZIAŁANIE M/S” oraz potwierdź poprzez przycisk .

3) Naciskając przyciski  i wybierz „TAK” i potwierdź go naciskając .

4) Naciskając przyciski  i  ustaw czas rotacji Master na Slave i potwierdź wciskając .

5) Naciskając przyciski  i  ustaw czas startu Slavea w przypadku gdy Master nie osiągnął zatrzymania 

ciśnienia po pierwszym podłączeniu i potwierdź przyciskiem ; wyświetlacz LCD cofnie do komunikatu 
„DZIAŁANIE M/S”

Naciskając przycisk startu jednego z kompresorów, obydwa są w trybie gotowości:
obydwa wyświetlacze LCD dwóch kompresorów pokazują migocącą się informację „OFF” przez około 5 sekund; podczas 
tego czasu przycisk startu nie jest zatwierdzony; kiedy informacja „OFF” przestanie migać, przycisk startu włączy
się. 
 
Naciskając przycisk startu jednego z kompresorów, a obydwa są w pozycji OFF:
W przypadku zdalnego stopu , Master  odbierze priorytetową komendę. 
Podczas pierwszego włączenia, pierwszy kompresor przyjmie kontrolę jako Master a wyświetlacz LCD pokaże komunikat 
„M” podczas gdy kompresor ustawiony będzie jako Slave wizualizacja pokaże komunikat „S”. 
Master kontroluje następuje parametry: WP1-WP2-WP3-WP4-WP5 i są one transferowane do Slave przez  port 
szeregowy. 

Slave kompresor uruchomi się tylko podczas:

1) pierwszego włączenia przez przycisk  czy też tygodniowego timera, Master nie osiągnie zatrzymania ciśnienia 
zatrzymania w określonym czasie

2) ciśnienie zmniejszy się poniżej ustawionego parametru  w WP5

Rotacja Master Slave nastąpi: 

1) w przypadku gdy timer ustawi parametr Us.Cz. Master/Slave przeminie (godziny pracujące)
2) w przypadku wyłączenia się alarmu na Master
3) jeśli jeden z dwóch kompresorów posiada godziny pracujące wyższe niż został ustawiony czas w parametrze 

Ust.Cz. Master/Slave (godziny pracy), następny kompresor będzie pracował ciągle do czasu aż osiągnie takie 
same godziny pracujące jak pierwszy kompresor uzależniony od godzin ustawionych w parametrze Ust.Cz. 
Master/Slave ; tylko po tym czasie, obrót Master/Slave będzie obsługiwany. 

UWAGA: 

1)  W przypadku konserwacji  jednego z dwóch kompresorów, przed zatrzymaniem go należy pamiętać aby ustawić 
obydwa elementy osobno i ustawić je ponownie jako proces Master/Slave a po tym konserwacja zostanie 
przeprowadzona 

2) W przypadku awarii portu szeregowego obydwa kompresory przejdą w Master.
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