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Garantii ja piiratud vastutus
Kasutage ainult valmistaja poolt aktsepteeritud varuosi.
Mis tahes vigastus või rike, mille on põhjustanud valmistaja poolt aktsepteerimata varuosa kasutamine, ei kuulu toote garantii
või tootja vastutuse alla.
Valmistaja ei aktsepteeri ühtegi riket, mis on tekkinud toote modifitseerimisest, lisandustest või ümberehitamisest, mida
valmistaja ei ole kirjalikult heaks kiitnud.
Seadme hooldamata jätmise või seadistuse muutmise tõttu võivad tekkida suured ohud, sealhulgas tuleoht.
Atlas Copco ei võta enda peale vastutust võimalike vigade eest, sest kõik jõupingutused on tehtud, tagamaks juhendis oleva
informatsiooni korrektsust.

Copyright 2020, www.atlascopco.com
Atlas Copco Airpower,
Boomsesteenweg 957,
2610 Wilrijk,
Belgia

Käesoleva juhendi mistahes loata kasutamine või kopeerimine on keelatud.
See kehtib eelkõige kaubamärkide, mudeli denominatsioonide, osade numbrite ja jooniste kohta.
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Eessõna
Järgige käesolevas vihikus esitatud juhiseid ning me
garanteerime teile aastaid probleemideta tööd. See
on kindel, ohutu ja usaldusväärne masin, mis on
ehitatud viimase tehnoloogia järgi.
Alati hoidke kasutusjuhendit seadme läheduses.
Kõigis meie poole pöördumistes tuleb alati mainida
kompressori tüüp ja seerianumber, mis on märgitud
seadme tehaseplaadikesele.
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi sellest
eelnevalt teatamata.
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Ohutusabinõud
ISIKUKAITSEVAHENDID

SISSEJUHATUS

Atlas Copco tegevuse eesmärgiks on pakkuda
kasutajatele ohutuid, töökindlaid ja tõhusaid tooteid.
Arvesse võetud tegurid on muuhulgas järgmised:
- toodete kavatsetav ja tulevikus võimalik

kasutusala ning keskkond, milles see eeldatavalt
tööle hakkab,

- kohaldatavad eeskirjad, juhised ja seadused,
- toote oodatav kasulik kasutusiga, eeldades

korralikku hooldust ja ülalpidamist,
- pakkuda kasutusjuhend, mis sisaldaks ajakohast 

infot.
Enne mis tahes toote kasutamist leidke aega, et
tutvuda asjassepuutuva juhendmaterjaliga. Lisaks
üksikasjalikule tööjuhendile on selles ka spetsiifilist
informatsiooni ohutuse, ennetava hoolduse jne.
kohta.
Hoidke juhendit alati seadme lähedal, et see oleks
operaatoritele kergesti ligipääsetav.
Palun lugege ka mootori ohutusjuhendit ning
võimaliku muu varustuse kasutusjuhendeid, mis
saadetakse eraldi või on märgitud komplekti osadele
või varustusele.

Käesolev ohutusjuhend on üldine ning mõned selle
osad ei pruugi alati konkreetse seadme puhul kehtida.
Ainult inimesed, kellel on vastavad oskused ja
kvalifikatsioon, tohivad juhtida, reguleerida,
hooldada või remontida Atlas Copco seadmeid.
Juhtkond vastutab selle eest, et määrataks
operaatorid, kellel on kohane väljaõpe ja oskused iga
tööde liigi jaoks.
Oskuste tase 1: Operaator
Operaator on saanud igakülgse koolituse seadme
juhtimiseks nuppude abil, samuti väljaõppe ohutuse
küsimustes.
Oskuste tase 2: Mehhaanik
Mehhaanik on saanud koolituse seadme juhtimise alal
nagu operaator. Lisaks sellele on mehhaanik
koolitatud ka hooldamise ja remondi küsimustes, nii
nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis, ja tal on lubatud
muuta juhtimisseadmeid ning ohutussüsteemi.
Mehhaanik ei tööta voolu all olevate elektriosadega.
Oskuste tase 3: Elektrik
Elektrimehhaaniku koolitus ja kvalifikatsioon
sisaldab nii operaatori kui mehhaaniku koolitust.
Lisaks sellele võib elektrimehhaanik teostada
elektriosade remonti seadme mitmesugustes osades.

Kaasa arvatud töötamine pinge all olevate
elektriosadega.
Oskuste tase 4: Spetsialist tootja poolt
Selleks on kogenud spetsialist, kes saadetakse tootja
või tema esindaja poolt, et teostada seadmel
keerulisemat remonti või muudatusi.
Üldiselt on soovitatav, et seadme juhtimisel ei
tegutseks rohkem kui kaks inimest, suurem hulk
operaatoreid võib tekitada ohtlikke olukordi.
Võtke kasutusele vajalikud meetmed, et hoida
seadmest eemal kõrvalisi isikuid ning vältida
võimalikku ohtu seadme läheduses.
Kui käsitsete, töötate, veate ja/või teostate hooldust
või remonti Atlas Copco seadmetel, siis eeldatakse, et
mehhaanikud kasutavad ohutuid töövõtteid ning
järgivad kõiki asjassepuutuvaid ohutusnõudeid ja
korraldusi. Allpool toodud loetelu on meelespea
ohutusalastest erinõuetest ja hoiatustest, mis
suuremas osas on kohaldatavad Atlas Copco
seadmete puhul.
Need hoiatused käivad masinatega töötamise ja õhu
tarbimise kohta. Mis tahes muu gaasiga töötamisel
tuleb järgida ohutusalaseid lisanõudeid, mis on sellele
tüüpilised ning ei ole siinkohal ära toodud.

Eelnevalt tähelepanelikult läbi lugeda ja tegutseda vastavalt juhendile enne seadme pukseerimist, tõstmist, kasutamist,
hooldamist või remonti.
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Ohutusnõuete täitmata jätmine võib seada ohtu nii
inimesed kui ka keskkonna ja seadmed:
- ohustada inimesi elektrilise, mehhaanilise või

keemilise mõjuga,
- ohustada keskkonda õlide, lahustite või muude

ainete leketega,
- ohustada seadmeid, kui esineb häireid töös.
Atlas Copco keeldub kogu vastutusest mis tahes
kahju või vigastuse eest, mille põhjustab käesolevate
hoiatuste eiramine või tavapärasest ettevaatusest
mittehoolimine või on tingitud ettevaatamatust
käsitsemisest, töötamisest, hooldamisest või
parandamisest, kui seda ka ei ole käesolevas juhendis
mainitud.
Tootja ei võta endale mingit vastutust ükskõik millise
seadme rikkumise eest, kui selline on tekkinud
mittealgupärase varuosa ja modifitseerimise,
lisanduse või ümberehituse tagajärjel, kui need on
tehtud ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.
Kui mingi korraldus käesolevas juhendis ei vasta
kohalikule seadusandlusele, siis kohaldama peab
neist karmimaid nõudeid esitavat eeskirja.
Käesolevaid ettevaatusabinõusid ei tohi käsitleda
soovituste, ettepanekute või ajendina, mida võiks
kasutada mis tahes kohaldatava seaduse või eeskirja
rikkumiseks.

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

1 Omanik vastutab seadme hooldamise ja ohutute
töötingimuste eest. Seadme kadunud ja ohutuks
töötamiseks kõlbmatud osad ja lisandid tuleb
asendada.

2 Töödejuhataja või vastutav töötaja peab pidevalt
veenduma, et kõik seadme ja varustuse töö ja
hooldamise eeskirju rangelt täidetaks ning et
masinad koos kõigi lisade ja ohutusvahenditega
on heas korras, ilma ebaloomulike kulumise või
väärkasutuse märkideta ning ei ole ummistatud.

3 Kui aga esineb märke või on kahtlus, et masina
sisemine osa on ülekuumenenud, tuleb masin
peatada, kuid ühtegi remondikatet ei tohi
eemaldada enne, kui masinale on antud piisav aeg
jahtumiseks; sellega hoitakse ära õliaurude
isesüttimine, mis kaasneb õhu juurdepääsuga.

4 Normaalseisundi tasemeed (rõhud,
temperatuurid, kiirused jne.) peavad olema hästi
püsivalt seadmele märgitud.

5 Seadet võib kasutada ainult selleks ettenähtud
eesmärgil ja määratud piirides (rõhk,
temperatuur, kiirused jne.).

6 Masin ja varustus tuleb hoida puhas, st.
võimalikult vaba õlist, tolmust ja muust
mustusest.

7 Vältimaks seadme töötemperatuuri tõusu, tuleb
regulaarselt kontrollida ja puhastada soojusvaheti
pinnad (jahutusribid, vahejahutid, veesärgid jne.).

8 Kõiki reguleerimis- ja ohutussseadmeid tuleb
hoolikalt hooldada, et tagada nende häireteta
funktsioneerimine. Neid ei tohi välja lülitada.

9 Ei tohi mingil juhul rikkuda kaitseventiile ja muid
surve vabastamise seadmeid, eriti tuleb hoiduda
ummistustest, mille võib põhjustada värvi, õli või
tolmu kogunemine, mis võib segada seadme
funktsioneerimist.

10 Surve ja temperatuuri mõõturite näitude täpsust
tuleb regulaarselt kontrollida. Need tuleb
tingimata asendada, kui nende viga ületab lubatud
piiri.

11 Ohutusseadmeid peab katsetama, nagu on
kirjeldatud juhendi hooldusgraafikus, et kindlaks
teha, kas need töötavad korralikult.

12 Juhindu seadmel olevatest tähistustest ja
infotabelitest.

13 Juhul kui ohutusmärgid on rikutud või kadunud,
tuleb need asendada operaatori ohutuse
tagamiseks.

14 Hoia töökoha ümbrus korras. Korralagedus
suurendab õnnetuste riski.

15 Kui töötad seadmega, kanna ohutut rõivastust.
Sõltuvalt tegevustest on nendeks kaitseprillid,
kõrvakaitsed, kaitsekiiver (koos visiiriga),
kaitsekindad, kaitseriietus, spetsiaalsed jalanõud.
Ära kanna pikki juukseid lahtiselt (pikkade juuste
korral kasuta juuksevõrku) ega lipendavaid
rõivaid, samuti ehete kandmine on keelatud.

16 Võta tarvitusele tuleohutusmeetmed. Käsitle
kütust, õli ja antifriisi ettevaatlikult, sest need on
tuleohtlikud ained. Ära suitseta või tegele lahtise
tulega selliste ainete läheduses. Hoia tulekustutit
vahetus läheduses.
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OHUTUS TRANSPORTIMISEL JA 
PAIGALDAMINE

Seadet peavad transportima volitatud/kogemustega
inimesed.
Kompressori mis tahes viisil pukseerimisel, tõstmisel
või transportimisel peab aku lüliti olema alati välja
lülitatud.
Seadme tõstmisel tuleb kõik lahtised või pöörlevad
osa, näiteks uksed ja tiisel eelnevalt kindlalt
kinnitada.
Ära ühenda trosse, kette või nööre otse
tõstesilmusesse; kasuta kraanakonksu või tõstesääklit
vastavalt kohalikele ohutusnõuetele. Ära kunagi lase
tõstetrossil, ketil või nööridel tekkida teravatel
keerdudel.
Helikopteriga tõstmine on keelatud.
Rangelt on keelatud viibida või seista ohutsoonis üles
tõstetud koorma all. Ära kunagi tõsta seadet üle
inimeste või elamupiirkonna. Tõstmisel peab
kiirendus ja pidurdus jääma ohututesse piiridesse.
1 Enne seadme pukseerimist:

- veendu, et survekanali(te)st oleks rõhk välja
lastud,

- kontrolli tiislit, pidurisüsteemi ja
pukseerimisaasa. Samuti kontrolli pukseeriva
veoki haakeseadet,

- kontrolli pukseeriva veoki pukseerimis- ja
pidurdusvõimet,

- kontrollige, et tiisel, abiratas või seisujalg
oleksid ohutult lukustatud ülestõstetud
asendis. Vt. Tähistused ja infokleebised
asjakohast hoiatust,

- hoidke käed/sõrmed eemal haakeseadmest
ning kõikidest muudest kohtadest, uhu need
võivad vahele jääda. Hoidke jalad

veokonksust eemal, et te selle liikumisel
vigastusi ei saaks, 

- veendu, et pukseerimisaas pöörleks vabalt
konksu otsas,

- kontrolli, et rattad oleksid korras ja et rehvid
oleksid heas seisukorras ja õigesti täis
pumbatud,

- ühendage signalisatsioonijuhe, kontrollige
kõiki tulesid, et signalisatsioonijuhe ei lohise
mooduli pukseerimisel mööda maad,

- ühenda avariitross või kett pukseeriva veoki
külge,

- eemalda rataste klotsid, kui vaja ning vabasta
seisupidur,

- kontrollige võimaliku rataste piduklotsidel
asuvate vedrude puudumist või purunemist.

2 Seadme pukseerimiseks kasuta piisava jõuga
veokit. Vaata selle kohta andmed pukseeriva
veoki dokumentidest.

3 Kui seadet on vaja veoki abil tagurdada, siis
vabasta pealejooksupidur (kui see ei ole
automaatseade).

4 Ära kunagi ületa seadme maksimaalset
pukseerimiskiirust (silmas pidada kohalikke
määrusi).

5 Paiguta seade tasasele pinnale ja tõmba
seisupiduri peale, enne kui ühendad seadme lahti
pukseeriva veoki küljest. Ühenda lahti avariitross
või -kett. Kui seadmel puudub seisupidur või
seisuratas, siis fikseeri seadme asend
tõkiskingadega rataste eest ja/või taga. Kui tiislit
on võimalik seada püstiasendisse, siis tuleb
lukustusseadet kasutada ning seda hooldada.
Seadet peab alati kasutama ja seadme peab
parkima või ladustama avalikult mitte
ligipääsetavasse kohta, panema selle volitatud
isikute eest luku taha.

6 Raskeid osi tõstes tuleb kasutada piisava jõuga,
testitud ja vastavalt kohalikele ohutuseeskirjadele
heaks kiidetud tõsteseadet.

7 Tõstekonksud, silmused, haagid jne. ei tohi
kunagi olla kõverad raskus tohib neile mõjuda
ainult pikitelje suunas. Tõsteseadme jõudlus
kahaneb, kui tõstejõud mõjub selle pikitelje
suhtes nurga all.

8 Tõsteseadme maksimaalse ohutuse ja
efektiivsuse tagamiseks peavad kõik
tõstemehhanismide osad olema rakendatud
võimalikult püstloodis. Kui vaja, tuleb kasutada
tõstetraaversit vintsi ja lasti vahel.

9 Kunagi ei tohi seadet jätta rippuma tõsteseadme
otsa.

10 Tõsteseade peab olema paigaldatud nii, et objekti
saaks tõsta püstloodis. Kui see ei ole võimalik,
siis tuleb tarvitusele võtta meetmed, mis väldiksid
lasti kiikumist, näit. kasutades kaht tõsteseadet,
kumbki ligikaudu sama nurga all, mis aga ei
ületaks 30° vertikaalsuunast.

11 Paigalda seade seintest eemale. Kasuta kõiki
ettevaatusabinõusid, et mootorist ja
jahutussüsteemist väljuv kuum õhk ei saaks
tsirkuleerida. Kui sellist kuuma õhku tõmmatakse
mootorisse või jahutusventilaatorisse, võib see
põhjustada seadme ülekuumenemist; kui
mootorisse tõmmatakse väljalaskegaase, mootori
jõud väheneb.

12 Enne kompressori liigutamist lülita see välja.
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OHUTUSE TAGAMINE KASUTAMISEL JA 
TÖÖTAMISEL

1 Kui seadet peab kasutama tuleohtlikus
keskkonnas, siis kõigile mootori
väljalasketorudele tuleb paigutada
sädemepüüdurid, et hoida ära juhuslike sädemete
sattumist keskkonda.

2 Väljalaskegaas sisaldab vingugaasi
(süsinikoksiidi), mis on surmavalt mürgine gaas.
Kui seadet kasutatakse suletud ruumis, tuleb
mootori väljalaskegaasid juhtida välja piisava
läbimõõduga toru kaudu; seda tuleb teha nii, et
mootorile ei tekiks tagasilöögikoormust. Kui
vaja, paigalda tõmbeventilaator. Järgi kõiki
olemasolevaid kohalikke eeskirju. Kontrolli, et
seadmel oleks piisav võimalus õhu
sissetõmbamiseks. Vajadusel tuleb paigaldada
lisaõhukanalid.

3 Tolmurikkas õhus töötamisel tuleb seade
paigutada nii, et tolmu ei puhutaks vastutuult.
Töötamine puhtas ümbruses pikendab aega
sissetõmbe õhufiltrite ja jahutusribide
puhastamiste vahel.

4 Sulge kompressori õhu väljalasketoru enne
vooliku ühendamist või lahtiühendamist. Tee
kindlaks, et voolikust oleks rõhk täielikult välja
lastud enne selle lahtiühendamist. Enne suruõhu
puhumist läbi vooliku või õhutorustiku kontrolli,
et lahtine ots oleks korralikult kinnitatud, et see ei
saaks visklema hakata ja põhjustada vigastusi.

5 Väljalaskeventiili külge ühendatud õhutoru peab
olema kindlustatud avariitrossiga, mille ots on
kinnitatud ventiili kõrvale.

6 Õhu väljalaskeventiilide kallal ei tohi kasutada
mingisugust jõudu, nt voolikutest tõmmates või
paigaldades abiseadet, nagu veeseparaatorit,
määrdeseadet jms otse ventiilile. Ärge astuge õhu
väljalaskeventiilidele.

7 Mitte kunagi ei tohi seadet teisaldada, kui välised
torustikud või voolikud on ühendatud
väljalaskeventiilidele, et vältida ventiilide,
kollektori ja voolikute vigastusi.

8 Ära kasuta ühestki seadmest saadud suruõhku
hingamiseks ilma spetsiaalsete abinõudeta, sest
see võib kaasa tuua eluohtlikke vigastusi või
surma. Et tagada hingamiseks vajalik kvaliteet,
tuleb suruõhku vajalikul viisil puhastada,
vastavalt kohalikele seadustele ja standarditele.
Hingamiseks mõeldud õhk peab alati olema antud
stabiilse, sobiva surve all.

9 Jaotustorustik ja õhuvoolikud peavad olema õige
diameetriga ning sobilikud suruõhuga töörõhule.
Ära kunagi kasuta kulunud, vigastatud või
riknenud voolikuid. Vaheta voolikud ja elastsed
osad enne, kui nende kasutusiga on ületatud.
Kasuta ainult õiget tüüpi ja mõõtu voolikute
otsikuid ja ühendusi.

10 Kui kompressorit tahetakse kasutada liivapritsiga
või seda tahetakse ühendada üldisesse
suruõhusüsteemi, siis tuleb kasutada sobivat
tagasilöögiklappi kompressori väljundi ja
ühendatud liivapritsi või suruõhusüsteemi vahel.
Jälgi selle õiget paigaldusasendit ja -suunda.

11 Enne õlipaagi korgi eemaldamist veendu, et rõhk
on alandatu õhuventiili avamisega.

12 Ära kunagi eemalda õlimahuti või
jahutusveesüsteemi korki kuumal mootoril. Oota,
kuni mootor on piisavalt maha jahtunud.

13 Mitte kunagi ei tohi kütteainet juurde lisada
töötavale mootorile, v.a. juhul kui Atlas Copco
juhendiraamatus ei ole öeldud teisiti. Hoia kütust
eemal kuumadest osadest, nagu näiteks
väljalasketorud või mootori gaasitoru. Kütuse
lisamise ajal ei tohi suitsetada. Kui lisatakse
kütust automaatpumbaga, siis peab maandustross
olema ühendatud seadme külge, et vabastada see

staatilisest elektrilaengust. Õli, kütust,
jahutusvedelikku või puhastusvahendit ei tohi
pritsida või jätta vedelema seadme ümbrusse.

14 Kõik luugid peab töö ajaks sulgema, nii et miski
ei segaks jahutusõhu voolu korpusse ja/või ei
muudaks mürasummutust vähem efektiivseks.
Luuki võib avada ainult lühikeseks ajaks, näiteks
kontrollimiseks või reguleerimiseks.

15 Perioodiliselt tuleb teostada hooldust vastavalt
hooldusgraafikule.

16 Statsionaarsed kaitsekatted on olemas kõigile
pöörlevatele või edasi-tagasi liikuvatele osadele,
mis ei ole muul viisil kaitstud ja mis võivad olla
ohtlikud töötajatele. Masinat ei tohi kunagi tööle
panna, kui need katted on eemaldatud ja enne, kui
need on tagasi oma kohale kinnitatud.

17 Müra, isegi mõõdukal tasemel, võib tekitada
ärritust ja olla segav ning pikema aja jooksul võib
põhjustada ohtlikke kahjustusi inimeste
närvisüsteemile. Kui helirõhk igas punktis, kuhu
töötajad tavatingimustes peavad liikuma, on:
- alla 70 dB(A): pole vaja midagi ette võtta,
- üle 70 dB(A): peab andma töötajatele, kes

viibivad ruumis pidevalt, müra eest kaitsvad
vahendid,

- üle 85 dB(A): pole vaja midagi ette võtta
juhuslike külastajatega, kes jäävad kohale
lühikeseks ajaks,

- üle 85 dB(A): ruum tuleb kuulutada
müraohtlikuks piirkonnaks ja tuleb välja
panna selge hoiatus igale sissepääsule, et
teatada sisenejatele, et isegi suhteliselt
lühikesel viibimisel seal tuleb kanda
mürakaitsevahendeid,

- üle 95 dB(A): hoiatus(ed) sissepääsu(de)
juures tuleb täiendada soovitustega, et ka
lühiajalised külastajad kasutaksid
mürakaitsevahendeid,
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- üle 105 dB(A): tuleb anda spetsiaalsed
kõrvakaitsed, mis vastavad sellise taseme
mürale ja spektraalkoostisele ning lisada
spetsiaalne hoiatus selle kohta iga sissepääsu
juurde.

18 Seadmel on selliseid osi, mille vastu võivad
töötajad tahtmatult puutuda ja mille temperatuur
võib tõusta üle 80°C (176°F). Isolatsioon või
kaitsekate, mis katavad neid osi, ei tohi
eemaldada enne, kui need osad on jahtunud
toatemperatuurini. Kuna kõiki kuumenevaid osi
(näiteks väljalasketoru ja väljalasketurbiini) ei ole
võimalik isoleerida või turvaseadistega kaitsta,
peab seadmega töötaja või selle hooldaja luuke
avades alati meeles pidama, et ta ei tohi tuliseid
detaile puudutada.

19 Mitte kunagi ära tööta ümbruses, kus on võimalus
sisse hingata süttivaid või mürgiseid aure.

20 Kui tööprotsessis tekib auru, tolmu või
vibratsiooni jne., siis võta tarvitusele abinõud, et
kõrvaldada oht töötajate tervisele.

21 Suruõhu või inertgaasi kasutamisel seadmete
puhastamiseks tuleb olla ettevaatlik ja peavad nii
operaator kui ka läheduses viibijad kasutama
sobivaid kaitsevahendeid, vähemalt kaitseprille.
Ära juhi suruõhku või inertgaasi oma nahale või
otsest õhu- või inertgaasijuga teiste inimeste
poole. Ära kunagi kasuta seda tolmu
eemaldamiseks oma rõivastelt.

22 Kui pesed masina osasid lahustis või lahustiga,
siis taga korralik ventilatsioon ning kasuta
sobivaid kaitsevahendeid nagu gaasimask,
kaitseprillid, kummipõll ja -kindad jne.

23 Kaitsejalatsid peavad olema kohustuslikud igas
töökohas ning neis kohtades, kus on ka kuitahes
väike oht, et võib esineda kukkuvaid esemeid,
tuleb ka kiivri kandmine teha kohustuslikuks.

24 Kui on oht hingata sisse ohtlikke gaase, aure või
tolmu, tuleb hingamisteed kaitsta
kaitsevahenditega ning vastavalt ohu iseloomule
ka kaitsta silmi ja nahka.

25 Pea meeles, et kui on silmaga nähtavat tolmu, siis
on samas ka imepeeni silmaga nähtamatuid
tolmuosakesi; samas kui mingit tolmu ei ole
silmaga võimalik näha, ei ole see veel garantii, et
õhus üldse peenike, ohtlik tolm puuduks.

26 Ära kunagi tööta seadmega kiirustel või rõhkudel,
mis on allpool või üle tehnilises spetsifikatsioonis
kehtestatud piiride.

27 Ärge kasutage aerosool käivitusabisid nagu
näiteks eeter. Nende kasutamine võib põhjustada
plahvatuse ning tekitada tervisekahjustusi.

OHUTUS HOOLDUSE JA REMONDI AJAL

Hooldamist, ülevaatusi ja parandustöid tohib teostada
ainult kohaselt koolitatud töötaja; kui on vajalik, siis
vajaliku kvalifikatsiooniga isiku järelvalve all.
1 Kasuta hooldamisel ja remontimisel ainult õigeid

töövahendeid ning ainult heas korras olevaid
tööriistu.

2 Seadme osasid tohib asendada ainult
originaalsete Atlas Copco varuosadega.

3 Kõik hooldustööd, peale rutiinse jälgimise, tuleb
teostada ainult pärast masina seiskamist.
Välistada tuleb masina tahtmatu käivitumine.
Lisaks sellele tuleb käivitusmehhanismile asetada
hoiatussilt, näiteks tekstiga "Seadme remont, ära
käivita!" vms. Mootoriga varustatud seadmetel
tuleb akud lahti ühendada ja maha võtta, või tuleb
klemmidele asetada isoleerkorgid. Elektriliselt
käitataval seadmel tuleb pealüliti lukustada
avatud asendisse ning sulakaitsmed eemaldada.
Hoiatussilt tekstiga nagu "Seadme remont, ära
lülita voolu sisse!" vms. tuleb asetada
kaitsmekarbile või pealüliti juurde.

4 Enne mis tahes surve all oleva komponendi
avamist tuleb kompressor või muu seade kindlalt
isoleerida igasugusest surveallikast ja kogu
süsteemist tuleks rõhk välja lasta. Ära jää lootma
tagasilöögiventiilidele kui survesüsteemist
isoleerimise ainsale vahendile. Lisaks sellele
tuleb iga väljalaske ventiili juurde asetada
hoiatussilt tekstiga "Seadme remont; ära ava!"
vms.

5 Enne mootori või muu seadme lahtivõtmist või
muud põhjalikumat remonti kindlusta kõik
liikuvad osad, et need ei kukuks ümber või
hakkaks liikuma.

6 Kontrolli, et ükski tööriist, lahtine seadme osa või
lapp ei jääks masina peale või sisse. Ära kunagi
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jäta lappe või rõiva lahtisi osi mootori õhu
sissevõtuava lähedusse.

7 Ära kunagi kasuta puhastamiseks tuleohtlikke
lahusteid (tuleoht).

8 Võta tarvitusele ohutusmeetmed
puhastusvedelike mürgiste aurude suhtes.

9 Ära kunagi kasuta masinaosi ronimise
abivahendina.

10 Hoia piinlikku puhtust seadme hooldamisel ja
remontimisel. Hoia eemal mustus, kata osad ja
avaused kinni puhta kangaga, paberiga või
teibiga.

11 Ära kunagi keevita või teosta muid kuumutavaid
toiminguid kütuse- või õlisüsteemide läheduses.
Kütuse- ja õlimahutid peavad olema täielikult
tühjendatud, näit. aurupuhastuse abil, enne kui
eelnimetatud töid teostama asutakse. Ära kunagi
keevita või mingil moel muuda survemahuteid.
Ühenda lahti vahelduvvoolu generaatori kaablid
kaarkeevituse teostamise ajaks.

12 Aseta toed tiisli ja telje (telgede) alla, et tagada
ohutu töötamine seadme all või ratast vahetades.
Ära jää lootma ainult tungrauale.

13 Ära eemalda või muuda helisummutusmaterjale.
Hoia materjal puhas tolmust ja vedelikest nagu
kütus, õli ja puhastusvahendid. Kui mingi
helisummutusmaterjal on rikutud, asenda see, et
ära hoida müra kasvu.

14 Kasuta ainult määrdeõli ja -rasva, mida on
soovitanud või heaks kiitnud Atlas Copco või
masina valmistaja. Veendu, et valitud
määrdeained sobivad kõigi ohutuseeskirjadega,
eriti nendega, mis puudutavad plahvatus- või
tuleohtu ning või keemilist lagunemist või ohtlike
gaaside tekkimist. Ära kunagi sega sünteetilist õli
mineraalõliga.

15 Kata mootor, vahelduvvoolugeneraator,
õhufilter, elektri- ja reguleerimisseadmed jne.
kinni, et hoida ära niiskuse sissetungimine näiteks
aurupesu ajal.

16 Mis tahes toimingu puhul, kus on tegemist
kuumuse, leegi või sädemetega seadme
läheduses, tuleb kõigepealt ümbritsevad seadmed
tulekindla materjaliga kinni katta.

17 Ära kunagi kasuta masina sisemuse
kontrollimiseks lahtise leegiga valgusallikat.

18 Ühendage akuklemm enne elektriteenuste
osutamist või keevitamist lahti (või keera aku
lüliti asendisse "väljas").

19 Kui remont on lõpetatud, tuleb kolbmootorit
tõkestada vähemalt ühe pöörde jagu ja
rootormootoreid mitu pööret, et veenduda
mehhaaniliste takistuste puudumises mootoris
või ülekannetes. Kontrolli elektrimootorite
pöörlemissuunda enne masina esialgset
käivitamist ja pärast mis tahes muudatusi
elektriühendus(t)es ja käigulülitis, et kontrollida
kas õlipump ja ventilaator töötavad korralikult.

20 Hooldus ja remont tuleb kõigi mehhanismide
kohta registreerida operaatori päevaraamatusse.
Remontide sagedus ja sisu võivad aidata kindlaks
teha ohuolukorra tekkimise.

21 Kui tuleb käsitseda kuumi osasid näiteks
kuumpressistu puhul, peab kasutama
spetsiaalseid kuumuskindlaid kindaid ja
vajadusel lisama muude kehaosade kaitse
vahendeid.

22 Kui kasutatakse kasseti tüüpi hingamiselundite
kaitsevahendeid, siis tee kindlaks, et kasutusel on
õiget tüüpi kassett ja et selle kasutusaeg ei ole
lõppenud.

23 Veendu, et õli, lahustid ja muud keskkonda
saastavad ained oleksid korralikult kõrvaldatud.

24 Enne seadme kasutusse kinnitamist pärast
hooldust või remonti tuleb kontrollida, et
töösurve, temperatuurid ja kiirused on õiged ning
et juhtimis- ja väljalülitusseadmed
funktsioneerivad õigesti.

TÖÖVAHENDITE OHUTUS

Iga töö jaoks kasuta õiget töövahendit. Palju õnnetusi
saab ära hoida, kui teatakse töövahendite õigeid
töövõtteid ning nende võimalusi ja ollakse ettevaatlik.
Olemas on spetsiaalsete hooldetööde ja spetsiaalsed
tööriistad ning neid tuleb kasutada vastavalt
soovitustele. Nende tööriistade kasutamine hoiab
kokku aega ja hoiab ära vigastused masina osadele.

Kontrolli tööriista ja voolikute rõhku
maksimaalset rõhku mahuti
maksimaalse rõhu suhtes.
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ERIETTEVAATUSABINÕUD

Akud
Akude hooldamisel kanna alati kaitseriietust ning
prille.
1 Akude elektrolüüdiks on väävelhappe lahus, mis

on eluohtlik silma sattudes ja mis võib tekitada
nahale sattudes põletushaavu. Seetõttu peab
olema akude puhul ettevaatlik, näit. kui
kontrollitakse nende laetust.

2 Paiguta kohale, kui laetakse akusid, hoiatussildid,
et tulega, lahtise leegiga viibimine ja suitsetamine
on keelatud.

3 Akude laadimisel moodustub plahvatusohtlik
gaasisegu ja see võib väljuda aku õhutusavade
kaudu. Seega halva ventilatsiooni korral võib
akude ümber tekkida plahvatusohtlik atmosfäär ja
see võib püsida mitu tundi pärast akude laadimist.
Sellepärast:
- ära kunagi suitseta laetavate või hiljuti laetud

akude läheduses,
- ära kunagi katkesta voolu all olevaid juhtmeid

akude laadimisruumis, sest tavaliselt võib siis
tekkida säde.

4 Kui ühendada abikaku (AB) võimendikaablite
abil seadme akuga (CB) paralleelselt: ühendage
AB + poolus CB + poolusega, seejärel ühendage
CB – poolus seadme massiga. Lahtiühendamine
toimub vastupidises järjekorras.

5 Aku ületäitmise tagajärjel võib tekkida
elektrolüütide kadu gaaside eraldumise ajal ja
väheneda happe kontsentratsioon elektrolüüdis.
See põhjustab aja jooksul aku võimsuse langust.
Aku ületäitmisel võivad tekkida ka happelised
põletused, kuna aku võib gaaside eraldumise ajal
pilduda elektrolüüte.

6 Kui aku on laetud, tuleb tagada, et aku ühendus
on katkestatud enne laadimisterminalidest
lahtiühendamist. Kui aku laadimisterminalid
ühendatakse lahti enne aku ühenduse
katkestamist vooluvõrgust, võib tagajärjeks olla
sädemed, mis võivad laadimise käigus väljunud
gaasid süüdata.

7 Sädemete ja aku gaaside võimaliku süttimise
vältimiseks ühendage alati postiviise terminali
klamber enne negatiivse terminali klambri
ühendamist.

8 Aku terminalide lühistamine juhtmete või
metalliga kokkupuute teel võib põhjustada
pöördumatuid kahjustusi. Selle tagajärjel võivad
terminalid sulada, see võib mõjutada aku
laadimise tõhusust, muuta selle
kasutuskõlbmatuks või põhjustada plahvatuse.

9 Kui aku on äärmiselt tühi, võib mootori
käivitamine põhjustada sädemeid, mille
tagajärjeks võib olla plahvatus.

Survemahutid
Hooldamise /paigaldamise nõuded:
1 Mahutit võib kasutada kas survemahutina või

separaatorina ja see on projekteeritud suruõhu
säilitamiseks järgmiste seadmete juures:
- kompressori suruõhumahutina,
- ÕLI/ÕHK jahutus,
ning töötab, nagu on märgitud mahuti
plaadikesel:
- maksimaalne töörõhk ps bar (psi),
- maksimaalne töötemperatuur Tmax °C (°F),
- minimaalne töötemperatuur Tmin °C (°F),
- mahuti maht V liitrites (US gal).

2 Survemahutit tohib kasutada ainult nendeks
rakendusteks, mis on loetletud eespool ning
vastavalt selle tehnilisele spetsifikatsioonile.
Ohutuse tagamiseks on keelatud kasutamine
muudel eesmärkidel.

3 Rahvuslikud seadusandlikud nõuded
inspekteerimise kohta on kohustuslikud.

4 Keelatud on mistahes keevitustööd või
kuumkäsitlemised mahuti nende seinte juures,
mis on surve all.

5 Mahuti on ette nähtud ja seda võib kasutada
ainuüksi nõutavate ohutusseadmetega nagu
manomeeter, ülerõhu kontrollseadmed,
kaitseventiil jne.

6 Mahuti kasutamisel tuleb kondensvett
regulaarselt kõrvaldada.

7 Mahuti paigaldust, kuju ja ühendust ei tohi
muuta.

8 Katte ja äärikute polte ei tohi kasutada
fikseerimiseks.

9 (Surve)anuma hoolduse peab läbi viima Atlas
Copco.
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Kaitseventiilid
1 Kõiki reguleerimisi või parandusi võib teostada

ainult ventiili tarnija volitatud esindaja.
2 Ainult koolitatud ja tehniliselt kompetentsed

töötajad võivad kaitseventiile remontida, nullida
või nende jõudlust kontrollida.

3 Kaitseventiil on varustatud kas juhtme
kaitsetihendi või kokkusurutud kattega, et
välistada lubamatut ligipääsu surve reguleerimise
seadmele.

4 Mitte mingil juhul ei tohi kaitseventiili määratud
rõhku muuta erinevaks sellest, mis on märgitud
ventiilile, ilma paigalduskonstruktori loata.

5 Kui määratud rõhku peab muutma, kasuta ainult
Atlas Copco poolt pakutavaid õigeid osasid ja tee
seda selle ventiilitüübi jaoks olemasolevate
juhiste kohaselt.

6 Kaitseventiile tuleb sageli kontrollida ja
regulaarselt hooldada.

7 Määratud surve täpsust tuleb perioodiliselt
kontrollida.

8 Kompressorid peavad pärast paigaldamist
siseosade vaba ja takistusteta liikumise
tagamiseks töötama mitte madalama rõhuga, kui
75% seatud rõhust.

9 Testide sagedust mõjutavad faktorid nagu
töökeskkonna karmus ja survestatud vahendi
agressiivsus.

10 Pehmed tihendid ja vedrud tuleb hooldustegevuse
käigus välja vahetada.

11 Ära värvi ega kata paigaldatud kaitseventiili.

Selektiivne katalüütiline reduktsioon
SCR katalüütiline konverter sisaldab
vanaadiumpentoksiidi, mis kemikaal, põhjustades
Kalifornia osariigile teadaolevalt vähki.
SCR katalüütiline konverter paigaldatakse
summutisse ja see ei põhjusta terviseohte tavapärasel
kasutusel ega käsitsemisel.
SCR katalüütilise konverteri kallal töötades, kui
sellega kaasneb kokkupuude tolmuga, tuleb
rakendada ohutusabinõusid. Taoliste tööde alla
kuuluvad näiteks summuti masina avamine ja SCR
katalüütilise konverteri äraviskamine.

Ohutusabinõud SCR-süsteemi kallal 
töötades
 Sissehingamine: Kui sisse hingatakse tolmu, peab 

inimene saama kohe värskesse õhku. Pöörduge 
arsti poole.

 Silma sattumine: Loputage silmad kohe veega. 
Kui ärritus ei kao, pöörduge arsti poole.

 Nahale sattumine: Peske vee ja seebiga. 
Eemaldage saastunud riided.

 Sissemanustamine: Kui suures koguses on alla 
neelatud, jooge rohkelt vett ja kutsuge esile 
oksendamine. Pöörduge arsti poole.

Keskkondlikud ohud
 Vanaadiumpenoksiid on toksiline 

veeorganismidele ja see võib põhjustada 
veekeskkonnale kahjustavaid pikaajalisi mõjusid.
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Põhiandmed
KASUTATUD OHUTUSPIKTOGRAMMID ÜLDINE KIRJELDUS

Kompressorid XATS 138 PE, XATS 250 PE, XAHS
108 PE ja XAHS 190 PE on summutiga
üheastmelised õlipihustiga kruvikompressoris, mis
on ehitatud 10,3-baariliseks(g) (149,4 psi) või 12,0-
baariliseks(g) (174,0 psi) nominaalseks efektiivse
töörõhu jaoks (vt peatükki Tehniline
spetsifikatsioon).
Kattes on avad ees ja taga jahutusõhu sisse- ja
väljalaskeks. Kate on seestpoolt kaetud helineelava
materjaliga.

Mootor
Kompressor on varustatud vedelikjahutusega
diiselmootoriga.
Mootori jõud kantakse üle kompressorile käigukasti
abil.
Klassi V heitgaaside seadusandluse nõuete täitmiseks
on mootor varustatud diisli oksüdatsiooni
katalüsaatoriga, diislikübemete filtri ja selektiivse
katalüütilise reduktsiooni süsteemiga. Kübemefilter
on standardselt sertifitseeritud sädemepüüdurina.

Kompressori tihendusaine
Kompressoris on kaks kruvirootorit, mis on
paigaldatud kuul- ja rull-laagritele. Sõrmrootor, mida
käitab mootor, käitab omakorda süvendiga rootorit.
See komplekt annab pulseerimiseta suruõhu.
Sissepritsitud õli toimib tihendi, jahuti ja
määrdeainena.

Kompressori õlisüsteem
Õli tõukab edasi õhurõhk. Süsteemis puudub
õlipump.
Kogu õlisüsteem on varustatud keermestatud
õlivoolikutega, et tagada kõrgem kvaliteet ja
vähendada rikkeid.
Õli eemaldatakse õhust õhu/õli-mahutis kõigepealt
tsentrifugaaljõu abil, teiseks õliseparaatori abil.
Külgekeeratav õlipüüdur tagab kiire hoolduse.

See sümbol juhib tähelepanu ohtlikele
olukordadele. See operatsioon võib olla
ohtlik inimestele ja põhjustada vigastusi.

Sellele sümbolile järgneb
lisainformatsioon.
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Reguleerimine
Kompressor on varustatud pideva
reguleerimissüsteemiga ja läbipuhkeventiiliga, mis
on integreeritud tühjendusseadmega. Ventiil on töö
ajal suletud kompressori väljalaskerõhu mõjul ning
avaneb õhu sisendkollektori rõhu mõjul, kui
kompressor peatub.
Kui õhutarve kasvab, siis õhu sisendkollektori rõhk
väheneb ja vastupidi.
Seda rõhumuutust ressiiveris registreerib
reguleerimisventiil, mis kontrollõhu abil ja mootori
kiiruseregulaatori abil muudab õhu väljastuse
vastavaks õhu tarbimisele. Õhu ressiiveris hoitakse
rõhku varem määratud töörõhu ja sellele vastava
väljalaskerõhu vahemikus.

Jahutussüsteem
Mootoril on vedelikjahuti ning kompressor on
varustatud õlijahutiga.
Mootorijahuti ülemine paak on integreeritud
jahutisse, et vähendada ühenduste arvu. Selle
tulemuseks on suurem üldine robustsus ja
mootoririkete vähenemine.
Jahutusõhku annab ventilaator, mida ajab ringi
mootor.

Kütusesüsteem
Kütusetoitetorud ja kütuse filtreerimissüsteem on
loodud selliselt, et pärast kütusepaagi tühjenemist ei
jõua õhutaskud mootorini ja sujuv käivitamine on
tagatud.

Ohutusseadmed
Termostaadiga kaitsmed kaitsevad kompressorit
ülekuumenemise eest. Õhuressiiver on varustatud
kaitseventiiliga.
Mootor on varustatud õli alarõhu ja jahutusvedeliku
ülekuumenemise kaitsmetega.

Raam ja võllid
Masinal on lekkekindel raam.
Alusraam, mis on valmistatud ühest ainsast
metalllehest, võib mahutada endasse kuni 110%
kõikidest kompressori vedelikest. Tühjenduskork on
paigaldatud raami tühjendamiseks ja kõikide
mahavalgunud vedelike ohutuks kokkukogumiseks.
Kaitseraud on ehitatud selliselt, et see kaitseb raami
tagaosa põhja, kui masina tagaosa vajuks alla.
Kompressori/mootoriplokk toetub kummist
amortisaatoritel raamile.
Seadet on võimalik tarnida ratastega või ilma.
Ratastega variandil on reguleeritav või fikseeritud
piduritega tiisel. Veotiisel võib olla varustatud
kuulliidesega või erinevate pukseerimisaasadega.
Veotiisel võib olla varustatud tugiratta või tugijalaga.

Tõstesilm

Tõstesilm on ligipääsetav kummikattega august
seadme otsas.

Sõidutulede süsteem (valikuline)

Paremakäelise liikluse sõidutulede süsteem hõlmab
tagatulesid, pidurdustulesid, suunatulesid,
registreerimismärgi tuld, udutuld ja tagumist helkurit
ning 7-tihvtilist konnektorit tulede ühendamiseks
pukseerimissõidukiga. Kogu paigaldis on EL
tüübikinnitusega. 
Sõidutulede süsteemi kuuluvad tellides ka
tõkiskingad.
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Lubrikaator

Tööriista lubrikaator on reservuaar, mis mahutab kuni
2,4 l määret. Määre liigub kaasa väljavooluõhk ja see
suunatakse pneumotööriista juurde õhuvooliku teises
otsas.

Andmesilt

Kompressorit varustatakse andmeplaadiga (D), kus
on tootekood, seadme number ja töörõhk (vt ptk
Andmeplaat).

VIN number

VIN number asub raami parempoolse külje esiosas.
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Põhikomponendid
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Viide Nimi
AC Jahutuskamber
AFc Õhufilter (kompressor)
AFe Õhufilter (mootor)
AR Õhuressiiver
AOV Õhu väljalaskeventiilid
B Aku
BH Pidurihoob
C Jahuti
CE Kompressori tihendusaine
CH Sidurikere
DP Andmesilt
DPf Tühjenduskork (raam)
DPF Diislikübemete filter
E Mootor
EP Heitgaasi väljalasketoru
EPe Heitgaasi väljalasketoru (mootor)
F Puhur
FCft Kork (kütusemahuti)
FF Kütusefilter
FFp Kütuse eelfilter
FP Täiteühendus
FT Kütusemahuti
FU Kütusepump
JW Manööverdusratas
M Summuti

Viide Nimi
OFce Õlifilter (kompressori tihendusaine)
OFe Õlifilter (mootor)
OLG Õlitaseme näidik
OS Õli separaator
PS Surveandur
S Mootori käivitus
SV Kaitseventiil
TB Tiisel
T Tööriistakast
UV Tühjendusventiil
VI Vaakumiindikaator
VV Puhastusklapp
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Ülevaade
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Viide Nimi
AFe Õhufilter (mootor)
AFE Õhufilterelement 
AFc Õhufilter (kompressor)
AOV Õhu väljalaskeventiil 
AR/OS Õhuressiiver/õli separaator
BPV Möödaviiguklapp (õlifilter)
BOV Väljapuhumise klapp
CE Kompressori tihendusaine
CF Jahutuspuhur
CH Sidurikere
CP Juhtimispult
DP Äravoolukork
E Mootor
EW Elektrijuhe
OC Õlijahuti
OFc Õlifilter (kompressor)
OSE Õliseparaatori element
OSV lipeatusklapp
PS Surveandur
SC Turvakassett
TS Temperatuurilüliti
UA Pealelaadimata koost
VI Vaakumi indikaator (mootor)
VV Puhastusklapp
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TÄHISTUSED JA INFOKLEEBISED

Siltide asukohtade jaoks vaadake varuosade juhendit.

Ohtlikud väljundgaasid.

Ohtlik, kuum pind.

Elektrilöögi oht.

Atlas Copco kompressori mineraalõli.

Atlas Copco sünteetiline 
kompressoriõli.

Atlas Copco sünteetiline mootoriõli.

Atlas Copco väikese väävlisisaldusega 
mootoriõli.

Juhend.

Loe kasutusjuhend läbi enne akudega 
töötamist.

Sisse/välja lülitamise nupp.

Tunnid, aeg.

Keeld avada õhuventiile ilma sinna 
ühendatud voolikuteta.

Õhufilter.

Kompressor ülekuumenenud.

Pöörlemissuund.

Loe kasutusjuhend läbi enne 
käivitamist.

Hooldus iga 24 tunni järel.

Hoiatus! See osa on surve all.

Ära astu väljalaskeventiilidele.

Ära lase kompressoril töötada avatud 
luukidega.

Tõsteseade.

Kasuta ainult diiselõli.

2,7 bar
(39 psi) Rehvirõhk.

Teenus.

Mootori jahutusvedelik.

Helivõimsustase vastavalt direktiivile 
2000/14/EÜ (ühikutes dB (A)).

Nõutav on tiisli seadmine 
horisontaalasendisse pukseerimiseks.

Tuleohtlikud ained.

Ärge pukseerige, kui tugi on 
puhkeasendis.

Kontrolli tööriista ja voolikute rõhku 
maksimaalset rõhku mahuti 
maksimaalse rõhu suhtes.
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Tööjuhendid
PARKIMISE, PUKSEERIMISE JA TÕSTMISE 
JUHISED

Ohutusabinõud

Tähelepanu

PARKIMISJUHISED

Kompressori parkimisel kinnitage tugijalg või
manööverdusratas (1) nii, et kompressor oleks
horisontaalasendis. Veenduge, et manööverdusratas
(1) on blokeeritud splindiga (3).
Kasutage seisupidurit, tõmmates seisupiduri käepidet
(2) üles, pukseerimisaasa suunas. Seadke kompressor
võimalikult horisontaalselt, kuid see võib ajutiselt
töötada ka kaldasendis, kui nurk ei ületa 15°. Kui
kompressor on paigaldatud kaldpinnale, siis
fikseerige kompressor kohale, asetades tõkisklotsid
rataste alla nii ette kui taha.

Suuna kompressori tagasein vastutuult, eemale
saastatud õhuvooludest ja seintest. Väldi heitgaasi ja
soojenenud jahutusõhu retsirkulatsiooni. See
põhjustab ülekuumenemist ja mootori võimsuse
vähenemist. Ära takista õhu väljavoolu
jahutussüsteemist. Kompressori õli kasutusaeg
väheneb, kui kompressorisse sissetulev õhk on
saastatud.

Operaator peab rakendama kõiki
asjassepuutuvaid Ohutusabinõud.

Pärast esimest 100 km sõitu:
Kontrolli ja pinguta üle rattamutrid ja
tiisli poldid ettenähtud
väändemomendiga. Vt. peatükki
Tehniline spetsifikatsioon.

Veduki kasutamisel seadmega
manööverdamiseks tõstke tugijalg
võimalikult kõrgele.
Kui esiratas on maapinnal, saab
seadmega manööverdada ainult käsitsi.
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PUKSEERIMISE JUHISED

Silt tiislil, pukseerimisjuhised Reguleeritav tiisel manööverdusratta ja piduritega

Nii mittereguleeritava kui ka reguleeritava tiisli puhul
peab tiisel olema võimalikult horisontaalses asendis
ning kompressor ja pukseerimissilmuse ots samal
kõrgusel.
Vajutage käsipiduri hoob (2) lõpuni alla
pukseerimisaasast eemale ja ühendage
paigaltvõtukaabel veoki külge. Kinnitage
manööverdusratas (1) või seisujalg kõige ülemisse
asendisse.

Manööverdusratta pukseerimisasend

Enne kompressori pukseerimist
kontrollige, et veoki
pukseerimisvarustus sobiks täpselt
pukseerimissilmuse või keraga ning et
katted oleksid suletud ja lukustatud.
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KÕRGUSE REGULEERIMINE
(reguleeritav tiisel)

 Eemalda splint (1).
 Vabasta lukustusmutter (2).
 Reguleeri tiisel vajalikule kõrgusele.
 Kinnita lukustusmutter (2) käsitsi.
 Teiseks pingutage lukustusmutrit (2) vaherõnga 

(3) abil.
 Pingutage ülemise liitmiku lukustusmutrit 250 N 

käejõuga.
 Pingutage alumise liitmiku lukustusmutrit 400 N 

käejõuga.
 Fikseerige lukustusmutter (2) vedrusplindiga (1).
 Kõrguse reguleerimine tuleb teha tasasel pinnal ja 

haagitud olekus.
 Kui muudad kõrgust, siis jälgi, et tiisli eesmine 

punkt oleks samal kõrgusel haakepunktiga.
 Enne sõidu algust kontrolli, et reguleerimisvarras 

oleks kinnitatud, nii et stabiilsus ja ohutus oleks 
sõidu ajal tagatud. Kui vaja, siis pinguta 
lukustusmutter (2). Vt kõrval.

Enne kompressori pukseerimist
kontrolli, et tiisli ühendused oleksid
maksimaalse tugevusega kinnitatud,
kuid ilma tiislit vigastamata. Jälgi, et
liitekohtade hammaste vahel ei oleks
vahesid.

(1)

(2)

(3)

1000 mm
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KUULLIITMIK (LISAVARUSTUS)

Veotiisli haakeseadis (kuulliitmik) on heakskiidetud
tüüpi. Haakseadise maksimaalset lubatud koormust ei
tohi ületada. 
Haakeseadise ühendamisel laske tugijalg alla.
Tagurda sõiduk kompressorini või väikese
kompressori puhul manööverda kompressor sõiduki
järelkäruühenduse juurde.

Ühendamine:
Avage liitmiku kinnitus, tõmmates hooba tugevalt
üles noolega näidatud suunas. Langeta avatud liitmik
sõiduki kinnitusele ning hoob laskub automaatselt
alla. Sulgemine ja lukustamine toimivad
automaatselt. Kontrolli "+" (vt. joonist) asendit!
Ühenda turvatross ja pistmik (lisa) veoki külge. Tõsta
tugijalg lõpuni üles ning lukustage see kindlalt. Enne
startimist vabastage seisupidur.
Visuaalne kontroll: ühendatud asendis ei tohi kuul
enam nähtav olla.

Lahtiühendamine:
Lase tugijalg alla. Ühenda lahti turvatross ja pistmik.
Tõmba hooba tugevalt üles noolega näidatud suunas
ning hoia selles asendis. Tõsta kompressor veduki
kuulilt maha.
Kinnita tõkiskingade abil kompressor.

TÕSTMISE JUHISED

Kompressorit tõstes peab tõstemehhanism olema
paigutatud nii, et kompressorit, mis tuleb paigaldada
pinnale, oleks võimalik tõsta vertikaalselt. Hoia
tõstmisel kiirendus ja pidurdus ohututes piirides.
Eelistatavalt kasutage tõsteaasa. Tõsteaas on
ligipääsetav pärast kummiklapi tõstmist (1).

Kuulliitmiku käepidet ega käsipiduri
hooba ei tohi kasutada abivahendina
manööverdamisel; see võib põhjustada
sisemiste komponentide vigastusi!

Tõstmisel tuleb kiirendust ja pidurdust
hoida ohututes piirides (maksimaalselt
2kg).
Helikopteriga tõstmine on keelatud.
Tõstmine on seadme töötamise ajal
keelatud.

Eelistatavalt kasutage tõsteköit, et
vältida tõstetraaversi ja varikatuse
kahjustamist.
Kasutage piisava tugevuse köit, mida on
katsetatud ja heaks kiidetud kohalike
ohutuseeskirjade kohaselt.
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KOMPRESSORI VEDU

Täpsustatud vedamisvahend 
Kasuta üksnes selliseid vedamisvahendeid üksuse transportimiseks sihtkohta:
1. Kardintreilerid
2. Avatud treilerid
3. Vintsiga veokid

(1)

(2)

(3)
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KINNITUSTÖÖRIISTAD

Kasuta üksnes CE-märgisega kinnitusrihmasid
(põrkmehanismiga rihmad).
Kinnitusrihmad (põrkmehanismiga rihmad) peavad
olema tüüpi LC 2000 daN ja Stf 350 daN.

Kinnitusrihmade komplektis on kaks rihma,
fikseeritud rihm ja reguleeritav rihm.

Kinnitusrihmade fikseerimine
1. Kinnita fikseeritud rihma (4) konks 

vedamisvahendi aasa külge. Ava põrkmehanismi 
sang (3) fikseeritud rihmal. Tõsta ja langeta 
põrkmehanismi sanga (3), kuni pilu (1) muutub 
nähtavaks ja juurdepääsetavaks (nagu joonisel 
näidatud).

2. Kinnita reguleeritava rihma (5) konks üksuse aasa 
külge. Juhi reguleeritava rihma (6) lahtine ots 
pilust (1) läbi, liikudes alt üles.

3. Tõmba lahtine ots (6) välja nii, et tekiks silmus. 
Lahtist otsa (6) tuleb tõmmata seni, kuni 
reguleerimisrihmal puudub lõtk.

4. Tõsta ja langeta põrkmehanismi sanga (3), kuni 
rihma pingutamiseks vajalik jõud muutub liiga 
suureks.

5. Suru põrkmehanismi sang (3) alla rihma 
lukustamiseks.

Kinnitusrihmade eemaldamine
1. Ava põrkmehanismi sang (3).
2. Tõmba põrkmehanismi lukustustööriist (2) 

põrkmehanismi sanga (3) suunas, et vabastada 
reguleeritava rihma pinget.

3. Tõmba reguleeritava rihma (6) lahtine ots pilust 
(1) välja.

4. Vabasta fikseeritud ja reguleeritav rihm silmuse 
küljest, kuhu need on kinnitatud.

5. Hoia kinnitusrihmasid turvalises kohas.

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

(6)

Viide Kirjeldus
1 Pilu reguleeritava rihma jaoks
2 Põrkmehanismi lukustustööriist 

(käpp)
3 Põrkmehanismi sang
4 Fikseeritud rihma konks
5 Reguleeritava rihma konks
6 Reguleeritava rihma lahtine ots
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ÜKSUSE KINNITAMINE VEDAMISVAHENDILE

1. Aseta üksus vedamisvahendi keskele, et varikatus oleks vedamisvahendi 
külgedega paralleelne.

2. Sõlmpunktide 1 kuni 4 jaoks riputage neli reguleeritavat rihma jaoks üksuse 
silmuste külge ning neli fikseeritavat rihma vedamisvahendi silmuste külge.

3. Aseta puuplokk tiisli alla, et põrand ei saaks kahjustada. Soovituslik on 
säilitada miinimumkõrgus 15 cm. 

4. Kinnitage reguleeritavad rihmad fikseeritavate rihmade külge, vt 
Kinnitusrihmade fikseerimine Veenduge, et üles kinnitatud kinnitusrihmade 
ja vedamisvahendi horisontaalsete külgede vahel säiliks 45° nurk.

5. Sõlmpunkti 5 jaoks paigaldage reguleeritava ja fikseeritud rihma konksud 
vedamisvahendil üksteise vastas külgedele.

6. Kinnita reguleeritav rihm fikseeritud ihma külge, et tiisel oleks kinni seotud. 
Kinnitusprotseduuri jaoks vt Kinnitusrihmade fikseerimine.
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KOMPRESSORI KASUTAMINE

VÄLTIGE MADALAID KOORMUSI

Madalad koormused võivad põhjustada:
 Suur õlikulu: mootori pikaajaline tühikäigul / 

madalal koormusel töötamine võib põhjustada 
sinise/halli suitsu teket madalatel pööretel, mis on 
seotud õlikulu suurenemisega.

 Madal põlemistemperatuur: see toob kaasa kütuse 
puuduliku põlemise, mis võib põhjustada 
määrdeõli lahjenemise. Lisaks võivad põlemata 
kütus ja määrdeõli sattuda väljalasketorustikku ja 
lõpuks lekkida läbi väljalasketorustiku liitmike.

 Tekib tuleoht.
Vähendage madalal koormusel töötamise aega
miinimumini.
Soovitatav on kasutada seadet alati koormusel, mis on
30% nominaalväärtusest. Kui asjaolud ei võimalda
minimaalset koormust saavutada, tuleb võtta
vastavad meetmed. 

Panna palun tähele, et madalast koormusest
põhjustatud rikked ei kuulu garantii alla!

ENNE KÄIVITAMIST

Aku ettevalmistamine kasutuseks

1 Kontrollige akus elektrolüütide taset. Veenduge,
et elektroodplaadid on elektrolüüti kastetud ja et
vedeliku tase jääb akule tehtud märgistuste
vahele.

2 Veenduge, et aku on tugevalt kinnitatud akualuse
külge. Ärge pingutage aluse klambreid üle, kuna
see võib akut kahjustada.

3 Puhastage akut ja kõiki asjakohaseid seadmeid
enne kasutamist.

4 Paigutage klamber positiivse terminali jaoks,
enne kui kinnitate klambri negatiivse terminali
jaoks.

5 Kandke terminalile või kinnitatud
kaabliklambritele petrolaatumit.

Üldkontrollid

1. Enne esimest käivitamist valmista tööks ette aku, 
kui seda pole veel tehtud. Vt. ka peatükki Aku 
uuesti laadimine.

2. Kui kompressor seisab horisontaalselt, kontrolli 
selle mootoriõli taset. Kui vaja, lisa õli kuni 
õlivarda ülemise märgini. Vt. jagu Mootori 
õlitaseme kontrollimine.

3. Kontrolli kompressori õli taset. Vajadusel lisage 
õli. Vt. jagu Kontrolli kompressori õlitaset.

4. Kontrollige radiaatori tasememõõturilt 
jahutusvedeliku taset. Lisa vajadusel 
jahutusvedelikku. Vt. peatükki Jahutusvedeliku 
lisamine.

5. Kontrolli, et kütusepaagis oleks piisavalt 
diiselkütust. Vajadusel lisa kütust. Kui käivitate 
seadet uuesti pärast selle kütuse lõppemist, siis 
tuleb kütus enne käivitamist elektripumbaga üles 
pumbata, hoides käivituslülitit maksimaalselt 20 
sekundit „eelsoojenduse“ asendis. Vajadusel lülita 
tagasi “0” asendisse ning korda toimingut. Vt. 
täiendavaid käivitusjuhiseid.

6. Juhi lekkevedelik raamilt ära.
7. Kontrolli õhufiltri vaakumi indikaatoreid (kui 

olemas). Kui kollane osuti jõuab punasega 
märgitud alale, siis on aeg filtrit vahetada. Pärast 
vahetust taasta indikaatori algseis, vajutades 
lähtestamisnupule.

8. Vajuta tühjendusklappidele õhufiltril tolmu 
kõrvaldamiseks.

9. Ava õhu väljalaskeventiil, et lasta suruõhk 
atmosfääri.

Täpsema teabe saamiseks võtke
ühendust Atlas Copco
teeninduskeskusega.

Järgige asjakohaseid juhiseid aku
kasutamise ajal vastavalt peatükile
Eriettevaatusabinõud, enne kui alustate
tööd aku kallal või hakkate seda
kasutama. Aku väärkasutuse
tagajärjeks võivad olla rasked
vigastused ja ümbritsevate seadmete
kahjustamine.

Selle seadme mootori jaoks on
soovituslik on kasutada ettekirjutatud
akut. Aku laadimise ajal tuleb tagada, et
valitud on sama võimsusega aku.
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KÄIVITAMINE/PEATAMINE

1. Enne esimest käivitamist valmista tööks ette aku, 
kui seda pole veel tehtud. Vt jagu Aku.

2. Kui kompressor seisab horisontaalselt, kontrolli 
selle mootoriõli taset. Kui vaja, lisa õli kuni 
õlivarda ülemise märgini. Kontrollige ka mootori 
jahutusvedeliku taset. Vaadake mootori 
tööjuhendist järele, milline peab olema 
jahutusvedeliku tüüp, mootoriõli tüüp ja 
viskoossus.

3. Kontrolli kompressori õli taset. Vt. jagu Kontrolli 
kompressori õlitaset. Õlitase peaks torus näha 
olema. Vajadusel lisage õli. Vaadake peatükist Õli 
spetsifikatsioonid, millist õli peab kasutama.

4. Kontrollige, et kütusepaagis oleks piisavalt 
kütust. Vajadusel lisa kütust. Mootori tööjuhendist 
vaata järele, mis tüüpi kütust peab kasutama.

5. Eemaldage kütusefiltritest vesi ja sete, kuni 
puhast kütust hakkab voolama tühjendusaugust.

6. Tühjendage iga õhufiltri (AF) tolmukoguja. Vt. 
peatükki Tolmukoguja puhastamine.

7. Kontrollige jahutusvedeliku taset mootori 
jahutusvedeliku ülaosa mahutis. Vajadusel lisa 
kütust. Mootori tööjuhendist vaata 
jahutusvedeliku spetsifikatsiooni.

8. Kinnita õhutoru(d) suletud õhu 
väljalaskeventiili(de) külge. Ühenda 
julgestuskett. Kasutada võib üksnes selliseid 
voolikuid ja seadmeid, mis on mõeldud seadme 
maksimaalsele rõhule vastu pidama (vt Tehniline 
spetsifikatsioon).

Ohutusabinõud

HÄDAPEATAMINE

Kui vajutatakse hädapeatamise nuppu (1), peatatakse
toide kõikidele väljunditele hädapeatuse enda poolt
(riistvara) kui ka tarkvara poolt.
Kui on vajutatud avariiseiskamisnupule (1), saab
seadme juht nupu vabastada seda vastupäeva
keerates.

Kasutage alati madala väävlisisaldusega
diislikütust ja madala sulfaattuha-,
väävli- ja fosforisisaldusega
mootoriõlisid. Väävel hävitab
diislikütuse oksüdeerimiskatalüsaatori
(DOC) katalüütilist kattekihti ning
vähendab selle kasulikkust.
Vältige madalatel koormustel
(koormuseta) töötamist, kuna see ei
tekita DOC nõuetekohaseks toimimiseks
piisavat kuumust.
Vältige lühiajalist käivitamist ja
peatamist.
Ebaõnnestunud käivitamine tekitab
palju tahma ning võib põhjustada filtris
suure tahmakoguse kuhjumise.

Enne õlimahuti korgi (FP) eemaldamist
veenduge, et surve on langenud ja õhu
väljalaskeventiil avatud.

Õhu väljalaskeventiili(de)le ei tohi
rakendada mingit välist jõudu, näiteks
tõmmates voolikutest või ühendades
varustuse otseselt ventiili(de)ga.

Ärge ühendage toiteallikat lahti, et
juhtimissõlme mingil moel juhtida, kui
see on sisse lülitatud. See põhjustab mälu
kadumise.

Kompressori esmakordsel käivitamisel
ja pärast kütuse lõppemist või
kütusefiltri vahetamist võib masina
käivitumiseks kuluda mitu sekundit.

Hädapeatamise nuppu tuleb kasutada
ainult hädaolukordades, mitte
peatamisprotseduuridel.

(1)
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SEADME JUHTIMINE

Kompressorit on võimalik juhtida 4 erineval viisil: 
 Kohapealse töö režiim: juhtpaneeli juures,
 Kaugjuhitava töö režiim: juhtpuldi all paiknevate 

kaugjuhtimissisendite kaudu, 
 Automaattöö režiim: lähtudes kliendipaigaldise 

rõhuanduri andmetest,
 Arvutipõhise töö režiim: arvutitarkvara abil.
Käesolevas osas kirjeldatakse seadme juhtimist
kohaliku juhtimise režiimis juhtpuldi abil.

JUHTIMISPULT

Viide Nimi

Lüliti vool sees/väljas
Juhtpuldi sisse või välja lülitamiseks.

Käivitusnupp
Sellele nupule vajutamine käivitab kompressori.

Seiskamisnupp
Sellele nupule vajutamine seiskab kompressori juhitult.
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Viide Nimi
Nupp koormamine. Sellele nupule vajutamine:
 käivitab automaatkoormamise funktsiooni Auto Load või annab kompressorile 

korralduse ennast koormata (sõltuvalt tegelikust staatusest).
 annab kompressorile korralduse lülituda ümber koormuseta staatusesse Not 

Loaded (kui ta on koormatud).

Nupp mõõtmiste vaade
Sellele nupule vajutamisega saate minna põhiekraanilt üle mõõtnäitude ekraanile 
ja vastupidi.

Nupp seadistuste vaade
Sellele nupule vajutamisega saate minna põhiekraanilt üle seadistuste ekraanile ja 
vastupidi.

Nupp häirete vaade
Sellele nupule vajutamisega saate minna põhiekraanilt üle häirete ekraanile ja 
vastupidi.

Nupud navigeerimine
Neid nuppe kasutatakse näidikuekraani menüüdel liiklemiseks.

Nupp sisesta
Kinnitab/salvestab valiku/muudatuse.

Nupp tagasi
Viib ühe tasandi võrra tagasi või tühistab muudatuse.
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TINGMÄRGID

MAIN VIEW 

LOADED

1300RPM 22.4bar1286h40%

1

2

3

4

5

6

Viide Nimi
1 Ekraanivaate, ülevaatuse/remondi, 

automaatkoormamise, seadistuste ja 
töörežiimi indikaatorid

2 Kompressori tööolek
3 Liikumine, lülita põhivaate ja 

mootorivaate vahel
4 Mootori andmed
5 Rõhk mahutis, tähistus või tekst
6 Häire indikaator ja kompressori 

andmed

Põhiekraani tähistus

Mõõtnäitude ekraani tähistus

Seadistuste ekraani tähistus

Häirete ekraani tähistus
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Viide Nimi
Ülevaatus/remont
On vajalik väiksem ülevaatus/
remont.
Ülevaatus/remont
On vajalik suurem ülevaatus/remont.

Automaatkoormamine
Seda tingmärki näidatakse siis kui 
funktsioon Auto Load on 
aktiveeritud parameetreid 
seadistades või vajutusega 
koormamisnupule enne seadme 
koormamisvalmis seisundisse 
jõudmist.
Sättepunkti seadistused
Juhtimisseadis näitab rõhu kehtiva 
seadistuse tingmärki.

alarm
Antud, kuid teatavaks võtmata 
seiskamisega häire.
alarm
Antud, kuid teatavaks võtmata 
seiskamiseta häire.
alarm
Antud ja teatavaks võetud häire.

Viide Nimi
Kütusepaak
Töötab sisepaagil.

Juhtimisrežiim
Kohalik juhtimine

Juhtimisrežiim
Kaugjuhtimine

Juhtimisrežiim
Automaatjuhtimine

Juhtimisrežiim
Automaatjuhtimisrežiim on 
aktiveeritud, kuid nii 
automaatkäivitamise kui ka 
automaatseiskamise funktsioon on 
välja lülitatud.
Juhtimisrežiim
Blokeerimisrežiim

Viide Nimi
Mootori hoiatuslamp - kollane
Leedlamp helendab püsivalt: madala 
raskusega häire
Leedlamp vilgub aeglaselt: keskmine 
häire
Leedlamp vilgub kiiresti: kõrge 
raskusega häire
Mootori väljalülituse lamp - punane
Leedlamp helendab püsivalt: madala 
raskusega häire
Leedlamp vilgub aeglaselt: keskmine 
häire
Leedlamp vilgub kiiresti: kõrge 
raskusega häire
Kõrge temperatuur 
heitgaasisüsteemis
Leedlamp helendab püsivalt: 
diisliosakeste filtrit regenereeritakse.
Diisliosakeste filter vajab 
regenereerimist.
Leedlamp helendab püsivalt: 
diisliosakeste filter vajab 
regenereerimist. Võta kontakti Atlas 
Copco esindajaga.
Leedlamp vilgub: diisliosakeste filter 
vajab kohe regenereerimist. Võta 
kontakti Atlas Copco esindajaga.
Diisliosakeste filtri regenereerimine 
on tõkestatud.
Leedlamp helendab 
püsivalt:diisliosakeste filtri 
regenereerimine on tõkestatud, kuigi 
kõik regeneratsiooni aktiveerimise 
kriteeriumid on täidetud. Võta 
kontakti Atlas Copco esindajaga.
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VÕIMALIKUD EKRAANID

Põhiekraan

Põhivaade on vaikevaade. Põhivaatel saab operaator
vaadata kompressori kõige olulisemaid tööandmeid,
nagu:

Mõõtmiste vaade

Mõõtmiste vaatel näeb operaator kuni 100 mõõdetud
väärtust (olenevalt volituste tasemest).
Kogu mõõtmisnäitude loendi läbikerimiseks kasuta
üles ja alla liikumise nuppe.
Eri lehekülgede vahel liikumiseks kasuta vasakule ja
paremale liikumise nuppe. 
Esimene lehekülg sisaldab üldandmeid

MAIN VIEW

LOADED

1300RPM 22.4bar1286h

22.4
40%

MAIN  VIEW 

LOADED

1300RPM 22.4bar1286h40%

 Aktiivne järjestus
 Mahuti rõhk
 Mootori pöördemoment
 Kütusetase
 Töötunnid
 Häire indikaatorid
 Juhtimisrežiim
 Eelseadistussätted
 Automaatkoormamise näit
 Ülevaatuse andmed
 DPF-i näit

 Kell
 Kütusetase
 Aku pinge
 Töötunnid
 Mahuti rõhk
 Reguleerimisrõhk
 Hädapeatamise näit
 Koormusega tunnid

MEASUREMENTS

READY TO START 

--- RPM69h

 
Clock 2013-12-5 20:23

Fuel level 40%
Battery voltage 13.3 V
Running hours 69:46
LP Element Temperature 22°C
Regulating pressure 0.00 bar

40%
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Teine lehekülg sisaldab mootoriga seotud andmeid.

Seadistuste vaade

Seadistuste vaatel saab operaator vaadata ja muuta
(olenevalt volituste tasemest) mitmesuguseid
parameetreid.
Seadistuste loendi läbikerimiseks kasuta üles ja alla
liikumise nuppe. 
Valitud alammenüüsse sisenemiseks vajuta
sisestamisnuppu. 
Valitud (alam)menüüst lahkumiseks vajuta
tagasinuppu.

Häirete ekraan

Häirete vaatel saab operaator vaadata nii praeguseid
häireid kui häireajalugu.
Häirete loendi läbikerimiseks kasuta üles ja alla
liikumise nuppe.
Vasakule ja paremale liikumise nuppudega saad
liikuda erinevate häirelehekülgede vahel: 

 Kütusekulu
 Mootori jahutusvedeliku temperatuur
 Mootori kütuse temperatuur
 Mootoriõli temperatuur
 Mootori sisselaske temperatuur
 Mootori ülelaadimisrõhk
 Mootori koormus
 Mootori pöördemoment
 Mootori pöörete arv
 Töötemperatuur

ECU

READY TO LOAD 

1399RPM69h

 
Fuel rate 4 l/h
Engine coolant temp. 87°C
Engine inlet temperature 30°C
Engine oil pressure 2.6 bar
Engine fuel pressure 4.1 bar
Engine boost pressure 1.2 bar

40%

SETTINGS

LOADED

1300RPM 22.4bar1286h

1000  GENERAL SETTINGS
2000  DIGITAL INPUTS
3000  VOLTAGE INPUTS
4000  TEMPERATURE INPUTS
5000  RELAY OUTPUTS
5300  SEMICONDUCTOR OUTPUTS
6000  SYSTEM SETTINGS

40%

 Üldhäired
 Häirelogi
 DM1 loend
 Sündmuste logi
 DM2 loend

ALARMS

LOADED 

1300RPM 22.4bar1286h

3450 BATTERY LOW ALARM
2070 COOLANT LEVEL LOW
3010 FUEL LEVEL LOW

ECU DM1 LIST
ECU DM2 LIST
EVENT LOG LIST
ALARM LOG LIST

40%
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KÄIVITAMINE

Avage kate ja lülitage toitenupp (1) sisse. Sulgege
kate.
Lülita juhtimisseadis toitelüliti abil sisse.
Seepeale juhtpult testib ennast, juhtimisseadis
käivitub ja näidikule ilmub alljärgnev tekst:

Käivitumise ajal nupud/sisendid/väljundid/häired ei
toimi.
Seda ekraanipilti näidatakse u 2 sekundi jooksul ja
seejärel ilmub näidikule põhiekraan.

Näidatakse tegelikku rõhku mahutis. Kui mõõdetud
rõhk mahutis ületab 1,5 baari, siis seade ei käivitu.
Rõhku mahutis tuleb läbipuhumisklappi avades
alandada. Rõhk mahutis on pärast toitevoolu
sisselülitamist harilikult piisavalt madal selleks, et
käivitamisprotseduur saaks alata. 

Ekraanil kuvatakse

millele järgneb

Seade on nüüd valmis tööle hakkama ja ootab
käivitumiskorraldust.

Xc2003
v1.00.0

Kui toitelüliti lülitatakse läbipuhumise
ajal välja, ei lülitu vool välja enne, kui
rõhk mahutis on langenud alla 1,5 baari.

Toimivad nupud

MAIN VIEW

VESSEL BLOWING OFF

3.9
1200RPM 3.9bar1286h40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

POWERING UP e-XTENSION

0.0
--RPM 0.0bar1286h40%

MAIN VIEW

READY TO START

0.0
--RPM 0.0bar1286h40%
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Ekraanil kuvatakse

Seadme elektroonilise juhtimisseadise (ECU) toide
lülitatakse sisse.
Pärast ühenduse loomist kompressori juhtimisseadise
ja mootori juhtimisseadise vahel seade eelsoojeneb
vastavalt seadme juhtimisseadisel sätestatud
parameetrite väärtustele.

Ekraanil kuvatakse Mootor hakkab kiirenedes tööle, ekraanil
demonstreeritakse:

Mootor kiireneb kuni kiiruseni 800 pööret minutis.
Kui kiiruseni 800 pööret minutis ei ole 30 sekundi
jooksul jõutud, siis käivitumine katkestatakse ja
mootor seisab mõnda aega. (Seisuaeg sõltub
kiirenemisaja kestusest).

MAIN VIEW

READING ENGINE DATA

0.0
--RPM 0.0bar1286h40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

ENGINE PREHEATING

0.0
--RPM 0.0bar1286h40%

800RPM
324RPM

0RPM

MAIN VIEW

ENGINE CRANKING

324RPM 0.0bar1286h40%
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Näidikul demonstreeritakse

Pärast mootori seisuaja möödumist algab uus
käivitustsükkel.
Maksimaalne käivituskatsete arv on 10.

Mootor alustab tööd tühikäigul. Ekraanil näidatakse

Mootor töötab minimaalse pöörete arvuga seni, kuni
jahutusvedeliku temperatuur tõuseb 40°C, kusjuures
selleks kulub 30 kuni 300 sekundit.

Kui soojenemistemperatuur on saavutatud, ilmub
ekraanile 30 sekundiks

Toimivad nupud

120s
54s

0s

MAIN VIEW

ENGINE RESTING

--RPM 0.0bar1286h40%

MAIN VIEW

ENGINE WARMING UP

1200RPM 3.3 bar1286h

40°C
25°C

13°C

300s
76s

0s

40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

ENGINE WARMING UP

1200RPM 2.9 bar1286h

30s
7s

0s

40%
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Pärast soojenemist on seade koormamiseks valmis ja
ootab vastavat korraldust, näidikul demonstreeritakse

Vajutage koormamisnupule ja näidikul
demonstreeritakse

Kui koormamisnupule on vajutatud ja mõõdetud rõhk
mahutis on alla 4,5 baari, käivitab juhtimisseadis
spetsiaalse programmi, et jõuda seadme
koormamiseks vajaliku 4,5 baarini.

Mootor töötab nüüd maksimaalse pöörete arvuga ja
näidikul demonstreeritakse

Koormusklapp lülitatakse sisse ja rõhk hakkab
kasvama.Toimivad nupud

MAIN VIEW

READY TO LOAD

3.6
1200RPM 3.6bar1286h40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

BUILDING UP VESSEL PRESSURE

3.9
1200RPM 3.9bar1286h40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

PREPARING TO LOAD

4.7
1800RPM 4.7bar1286h40%
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Koormuse tõstmise ajal demonstreeritakse näidikul
alljärgnevat (vaikeekraan) 

Juhtimisseadis tüürib mootori kiirust nii, et nõutav
töörõhk saavutatakse kõige väiksema kütusekuluga.

RÕHU SEADMINE 

Rõhuseade muutmiseks on kaks võimalust.
1. Eri seadetasemete vahel valimine

Operaator saab valida kahe eelseatud rõhutaseme 
vahel.

Valitud rõhutase on näidatud ekraani üleval 
paremal nurgas: 1 või 2. Et valida teine eelseatud 
rõhutase, minge peavaatesse ja hoidke Enter-
klahvi 2 sekundi vältel all (seatud rõhutase süttib 
rohelisena).

Kui operaator vajutab vasakut või paremat 
nooleklahvi, kuvatakse ekraanile viip:
"Teise rõhutaseme X Y valimiseks vajutage Enter-
klahvi."
Pärast Enter-klahvile vajutamist muutub vastav 
seade aktiivseks.
Kui vajutada Enter-klahvi veel kord, väljub 
kontroller muutmisrežiimist.
Valitud rõhutaseme number (1 või 2) kuvatakse 
ekraani ülemisse paremasse nurka.

Toimivad nupud

MAIN VIEW

LOADED

7.2
1424RPM 7.2bar1286h40%

MAIN VIEW

LOADED

7.2
1424RPM 7.2bar1286h40%

MAIN VIEW

LOADED

1424RPM 7.2bar1286h40%

7.2
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2. Eelseatud rõhutaseme rõhuseade muutmine
Operaator saab valitud rõhutaseme rõhuseadet 
reguleerida järgmiselt.

Kui operaator vajutab põhiekraanil Enter-klahvi 2 
sek, süttivad rõhu seadistused roheliselt, kui need 
on muutmisrežiimil.

Üles- või allanooleklahvi vajutades saab 
rõhuseadet 0,1-baarise sammu kaupa suurendada 
või vähendada.
Rõhuseade kinnitamiseks ja muutmisrežiimist 
väljumiseks tuleb veel kord Enter-klahvi vajutada.

TÖÖTAMISE AJAL

Regulaarselt tuleb sooritada järgmisi kontrollimisi:
1. Kontrolli, et kõigil mõõtmiste vaadetel on 

normaalsed näidud.
2. Väldi mootoris kütuse otsalõppemist. Kui see 

siiski juhtub, täida kütusemahuti ja ujuta 
kütusesüsteem üle, et kiirendada käivitumist.

MAIN VIEW

LOADED

7.2
1424RPM 7.2bar1286h40%

MAIN VIEW

LOADED

1424RPM 7.2bar1286h40%

7.2

Töötamise ajal peavad luugid olema
suletud ja neid tohib avada ainult
lühikeseks ajaks.

Ärge puudutage luuke avades tuliseid
detaile.

Kui mootor töötab, peavad õhu
väljalaskeavaventiilid (kuulkapid)
olema alati kas täielikult avatud või
täielikult suletud asendis.
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SEISKAMINE

Vajutage seiskamisnuppu. Avage õhu väljalaske
klapid, et osa süsteemist ei jääks surve alla.
Pärast peatamisnupu vajutamist ilmub kuvarile kiri:

Pärast jahtumist jääb mootor seisma ja näidikul
demonstreeritakse

Mootor jääb seisma ja juhtimisseadis kontrollib kaks
korda, kas mootor on ikka tõepoolest seiskunud.

VÄLJALÜLITAMINE

Kui seade seiskub kriitilise (seiskamisega) häire või
avariiseiskamise tõttu, demonstreeritakse näidikul

Näidatud alarmi kinnitamiseks ja töö jätkamiseks
tuleb vajutada nuppu ENTER.

Toimivad nupud

MAIN VIEW

ENGINE COOLING DOWN

1200RPM 6.0bar1286h

180s
84s

0s

40%

Toimivad nupud

MAIN VIEW

PURGING POWER OFF PREVENTION

--RPM 5.3bar1286h40%

180s
74s

0s

Toimivad nupud

MAIN VIEW

SHUTDOWN

0.0
2000   EMERGENCY STOP
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TOITEVOOLU VÄLJALÜLITAMINE

Lülita juhtimisseadis toitelüliti abil välja.
Kui kompressorit ei kasutata, peab aku olema alati
lahti ühendatud.
Enne aku lahtiühendamist lülitage alati kõigepealt
kontroller välja ning oodake, kuni kuvar on
tumenenud.

SEADISTUSED

Kasutatavate nuppude kohta vt jagu Juhtimispult.
Häire teatavaksvõtmine
Kui aktiveerub mõni häire (näiteks hoiatus selle
kohta, et kütus on lõppemas):

siis on võimalik seda häiret teatavaks võtta vajutusega
sisestamisnupule. Kui kütust on ikka veel napilt,
muutub näidik selliseks:

Häire tingmärk kaob automaatselt niipea, kui kütuse
tasapind paagis tõuseb hoiatustasemest kõrgemale.

Kui ekraani alumise osa keskpaigas on häire
tingmärk, on võimalik vajutusega häirete ekraani
nupule vaadata kõiki kehtivaid teatavaks võetud või
teatavaks võtmata häireid.
Järgmise vajutusega häirete ekraani nupule naasete
põhiekraani.

Kella seadistamine
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge kuupäeva ja kellaaja menüüle 1290 

KUUPÄEV/KELLAAEG
 Sisene KUUPÄEVA/KELLAAJA menüüsse
 Liikuge sellele parameetrile, mida te tahate muuta
 Sisebe sellesse parameetrisse.
Et muuta kuud (RTC kuu), liikuge soovitud kuule ja
vajutage sisestamisnupule.
Muude ajaseadistuse (RTC) muutmiseks tuleb muuta
punast numbrit. 
Muutmiseks liikuge üles või alla ja vajutage
sisestamisnupule. Muudetava numbri vahetamiseks
kasuta paremale või vasakule liikumise nuppu.
Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).

MAIN VIEW

LOADED

12.3
3000   FUEL LEVEL LOW WARNING

MAIN VIEW

LOADED

12.3
1300RPM 12.3bar1381h9%
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Keele seadistamine
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge keeltemenüüle 1300 KEEL
 Sisene KEELTE menüüsse
 Sisestage SEADISTUSE parameeter
 Liikuge soovitud keelele
 Vajutage sisestamisnupule
Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).

Ühikute seadistamine
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge sellele ühikule, mida te tahate muuta:

1340 TEMPERATUURIÜHIKUD
1350 RÕHUÜHIKUD
1360 KÜTUSEVOOLUÜHIKUD

 Sisenege soovitud menüüsse
 Sisestage SEADISTUSE parameeter
 Liikuge soovitud seadistusele
 Vajutage sisestamisnupule
Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).

Näidiku seadistuste muutmine
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge näidiku taustvalgustuse menüüle 1310 

NÄIDIKU TAUSTVALGUSTUSE
 Sisene NÄIDIKU TAUSTVALGUSTUSE 

menüüsse
 Liikuge sellele seadistusele, mida te tahate muuta
 Vajutage sisestamisnupule
Seadistuse muutmiseks muutke punast numbrit.
Muutmiseks liikuge üles või alla ja vajutage
sisestamisnupule. Muudetava numbri vahetamiseks
kasutage paremale või vasakule liikumise nuppu.
Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).

Diagnostika
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge diagnostikamenüüle 1150 

DIAGNOSTIKA
 Sisenege diagnostikamenüüsse
 Sisestage võimaldamisparameeter
 Liikuge SEES ja vajutage sisestamisnupule
Nüüd saab elektrooniline juhtimisseadis
juhtimisarvuti toe ja seda on võimalik läbi vaadata
(lugeda DM1 loetelu, DM2 loetelu ja juhtimisseadise
parameetreid, testida mootorit jne).

Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).
Diagnostikast lahkumiseks vajutage
seiskamisnupule.

Automaatkoormamise funktsiooni Auto Load
seadistamine
Vajutage nuppu Seadistuste vaade
 Minge üldseadistustesse 1000 

ÜLDSEADISTUSED
 Vajutage sisestamisnupule
 Liikuge menüüle 1160 

AUTOMAATKOORMAMINE
 Sisene FUNKTSIOONI menüüsse
 Liikuge automaatkoormamise seadistusse
 Vajutage sisestamisnupule
Funktsioon Auto Load on nüüd aktiveeritud ja kui
seade on käivitamisvalmis, ilmub näidikule
automaatkoormamise tingmärk.
Seejärel vajutage tagasinupule seni, kuni jõuate
põhiekraanile (või soovitavale ekraanile).
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ECO-REŽIIM

ECO-režiimi funktsioon on „Automaatsete funktsioonide“ lihtsustus. 
Automaatsete funktsioonide üldseaded grupeeritakse ECO-režiimi hüpikaknas, et
muuta lõppkasutajale seadistuste muutmine lihtsamaks. 
Üksik hüpikaken väldib seadistuste menüü nelja erinevasse menüüsse minemist.
Hüpikaknas ei saa teha kõiki seadistusi. Seetõttu on taustal menüüstruktuur
jätkuvalt olemas. ECO-režiimi kasutades saab klient aktiveerida kiiresti
automaatse mittelaadimise/uuesti laadimise funktsiooni ning automaatse
peatumise funktsiooni, mis aitab vähendada kütusekulu. Lõppkasutaja saab muuta
ka taimereid ja rõhutasemeid, kus ECO-režiimi funktsioonid peavad reageerima, et
optimeerida oma rakenduse seadistusi.

Ülevaade

Kõik funktsioonid on seatud vaikimisi ECO-režiimi hüpikmenüü
kaudu manuaalsele töörežiimile (selleks, et vältida ootamatut
käivitamist ja üksuse laadimist).

Kompressori üksusele peab olema paigaldatud õhu väljalaskeklapi
rõhusensor, et ECO-režiimi saaks töötada.

Vajutage ‘Laadi’ nupp, et vaadata ECO-režiimi hüpikakent
juhtekraanil (ainult siis, kui masin ei tööta enam). Kui
parameetritele peab olema ligipääs, kui masin töötab, siis minge
seadistuste menüüsse.
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Kui ECO-režiim on aktiivne, kuvatakse juhtekraani
parempoolses ülemises nurgas ikoon, nagu allpool.

Automaatne käivitus
Automaatse käivituse funktsiooni kasutatakse
kompressori automaatseks käivitamiseks, kui õhu
väljalaskeklapi andur mõõdab MPV ja
väljalaskeklapi vaheline rõhk langeb alla teatud
seadistuspunkti.

Automaatse käivituse funktsiooni
seadistamiseks
Vajutage kontrolleril ‘Laadi’ nuppu ja juhtekraanile
ilmub ECO:
- Mine ECO-režiimi hüpikmenüül „Start“ ikoonile ja
seadista parameeter „Automaatne“
- Seadista rõhk automaatse käivituse jaoks

- Kui rõhk on automaatse käivituse jaoks
seadistatud; see tähendab, et rõhk langeb
spetsiifilisest seadistatud rõhust allapoole,
masin käivitub automaatselt.

- Kinnitamiseks klõpsa „OK“

Automaatne mittelaadimine/ automaatne
uuesti laadimine
Automaatset mittelaadimise funktsiooni kasutatakse
kütuse säästmiseks, kui rakendus ei nõua õhku juurde.
Kompressor lülitab laadimata töörežiimile, kui
pikemat aega nõudlus puudub.
Automaatse uuesti laadimise funktsiooniga laaditakse
kompressor uuesti, kui tekib õhunõudlus.

Automaatse mittelaadimise ja automaatse
uuesti laadimise seadistamiseks
- Vali ECO-režiimi hüpikaknal „Laadi“ ikoon ja
seadista parameeter „Automaatne“
- Seadista taimer automaatse mittelaadimise jaoks
- Seadista rõhk automaatse uuesti laadimise jaoks

- Kui rõhk on automaatse uuesti laadimise jaoks
seadistatud; see tähendab, et rõhk langeb
spetsiifilisest seadistatud rõhust allapoole,
masin on automaatselt uuesti laaditud.

- Kinnitamiseks klõpsa „OK“
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Automaatne peatus
Automaatse peatuse funktsiooni kasutatakse
kompressori peatamiseks, kui pikemat aega
õhunõudlus puudub. Seda funktsiooni saab
kombineerida automaatse käivituse ja automaatse
laadimise funktsioonidega. Seda funktsiooni saab
kasutada kütuse säästmiseks.

Automaatse peatuse funktsiooni
seadistamiseks
- Vali ECO-režiimi hüpikaknal „Stopp“ ikoon ja
muuda parameeter „Automaatne“ peale
- Seadista taimer automaatse peatuse jaoks ja klõpsa
kinnitamiseks „OK“.

Automaatse peatuse funktsiooni tuleb
kombineerida (mitte ainult ei saa
kombineerida) automaatse käivituse
funktsiooniga, kui peaksite soovima
käivitada uuesti pärast esimest peatust
(vastasel juhul jääb masin seisma kuni
manuaalse sekkumiseni).

Pärast iga režiimi jaoks vajalike
parameetrite ülesseadmist, klõpsa
kinnitamiseks „OK“.
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VEAKOODID

Allolev nimekiri on üldine. Siin toodud teated ei pruugi käia sinu masina kohta.
On mitmeid parameetreid, mida pidevalt jälgitakse.

Kui üks nendest parameetritest ületab oma määratud limiidi, reageerib kompressor
vastavalt juhtsõlme hetkeolekule.

Alarmkood Alarmi tekst Rikke klass
1550 SUURE ÜLEVAATUSE ALARM HOIATUS
2000 HÄDASEISKAMINE VÄLJALÜLITAMINE
2010 JAHUTUSVEDELIKU TASE VÄLJALÜLITAMINE
2020 KONTROLLI ÕHUFILTRIT HOIATUS
3000 KÜTUSETASE MADAL 1 HOIATUS
3010 KÜTUSETASE MADAL 2 KONTROLLITUD STOPP
3050 MAHUTI RÕHK KÕRGE HOIATUS HOIATUS
3060 MAHUTI RÕHK KÕRGE VÄLJALÜLITAMINE VÄLJALÜLITAMINE
3450 PATAREI PEAAEGU TÜHI ALARM MÄRGUANNE
3460 PATAREI TÄIS ALARM HOIATUS
4000 MADAL RÕHK ELEMENDI TEMP ALARM MÄRGUANNE
4050 KESKKONNA TEMP. ALARM 1 MÄRGUANNE
4060 KESKKONNA TEMP. ALARM 2 MÄRGUANNE
6190 LAETUSE MONITOORIMINE HOIATUS
7010 MOOTORI KIIRUSE ALARM 1 VÄLJALÜLITAMINE
7020 MOOTORI KIIRUSE ALARM 2 VÄLJALÜLITAMINE
7030 MOOTORI JAHUTUSVEDELIKU TEMP HOIATUS
7040 MOOTORIÕLI RÕHK HOIATUS
7050 MOOTORI ÕHUSISENDI TEMPERATUUR HOIATUS
7070 MOOTORI KOORMUSE ALARM VÄLJALÜLITAMINE
7080 KESKKONNA TEMP. ALARM MÄRGUANNE
7100 ECU DPF KÕRGE TAHMAKOORMUS HOIATUS
7110 PALUN SUNDKÄIVITA DPF REGENERATSIOON! PIIRA KOORMUST
7120 KOORMUSE ENNETAMINE - KÕRGE DPF TAHMA KOORMUS KONTROLLITUD STOPP
7130 TAHMA KOORMUS LIIGA KÕRGE - HELISTA ATLAS COPCOLE HOIATUS
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Hooldus

ENNETAV HOOLDUS 

Olenemata igapäevasest hooldusest, mida kirjeldati
antud peatükis, tuleb seadmel lasta teha regulaarselt
ennetavaid hooldustöid.
Ennetavat hooldust peab tegema volitatud tehnik
masina töökojajuhendis toodud hooldusplaani järgi.

TEENINDUSPAKETID

Teeninduspaketid on varuosade kogumikud, mida
kasutatakse kindlate hooldustööde jaoks, nt pärast
500 ja pärast 1000 töötundi. 
See garanteerib, et kõik vajalikud varuosad on välja
vahetatud, tagades samal ajal minimaalse seisuaja. 
Teeninduspakettide tellimisnumber on toodud Atlas
Copco varuosade loendis (ASL).

QR-KOOD

Skanni QR-koodi Atlas Copco varuosade nimekirjale
(ASL) ligipääsu saamiseks.Omavoliliste muudatustega kaasneb

vigastuste või masina kahjustuste oht.

Tuleohu vältimiseks hoidke masin alati
puhas.

Nõuetele mittevastav hooldus võib
muuta kehtetuks kõik garantiinõuded.
Käitajal on lubatud teostada ainult
igapäevast hooldust. Kõiki muid
hooldus-/remonditöid tuleb teostada
volitatud töötajate poolt.

XATS 138 PE

XATS 250 PE

XAHS 108 PE
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Vastutus
Tootja ei võta endale mingit vastutust ükskõik millise seadme rikkumise eest, kui
selline on tekkinud mittealgupärase varuosa ja modifitseerimise, lisanduse või
ümberehituse tagajärjel, kui need on tehtud ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.

HOIUSTAMINE

Käivita kompressorit regulaarselt, näit kaks korda nädalas, ning lase töötada kuni
soojenemiseni.
Tõsta kompressori rõhk üles ja lase alla mõned korrad, et kasutada täitumis- ja
tühjendamisseadmeid. Sulge õhu väljastusventiilid pärast peatamist.

FLEETLINK 

Kompressor või olla varustatud Fleetlink valikuga, mis on nutikas kastisüsteem
masinate monitoorimiseks. Atlas Copco arendas välja nii riistvara kui ka tarkvara,
et saaksite aimu kompressori tööst.
Tehke järgmised sammud:
1. Minge veebilehele http://fleetlink.atlascopco.com/.
2. Trüki sisse kasutajanimi ja meili teel saadud salasõna.
3. Kui oled uus kasutaja või unustasid oma salasõna, võta selle ülesseadmiseks 

ühendust kliendikeskuse FleetLink administraatori või tootehalduse 
meeskonnaga.

Kui kompressor pannakse lattu ilma et seda hakataks aegajalt
käivitama, tuleb tarvitusele võtta kaitseabinõud.
Korrektsete juhiste saamiseks pöörduge Atlas Copco esindajate
poole.

TEOSTAGE KOMPRESSORI JUURES ENNE TÖÖ ALUSTAMIST 
IGAPÄEVANE HOOLDUS

TEOSTAGE TELIKU JUURES ENNE VÄLJASÕITU IGAPÄEVANE 
HOOLDUS

Tühjenda lekkekindel raam kondensaadist ja 
veest

vt Lekkekindel raam

Tühjenda õhufiltri tühjendusklapid vt Õhufilter mootor/
kompressor

Kontrolli mootori õlitaset (vajadusel lisage) vt Mootori õlitaseme 
kontrollimine

Kontrolli kompressori õlitaset (vajadusel lisage) vt Kontrolli kompressori 
õlitaset

Kontrolli jahutusvedeliku taset vt Jahutusvedeliku taseme 
kontrollimine

Kontrolli kütusetaset pärast tööpäeva lõppu ja 
vajadusel lisa juurde
Kontrollige õhu sissevoolu vaakumnäidikuid
Kontrolli ebanormaalse müra puudumist
Kontrolli juhtpaneeli vt Juhtimispult

Kontrolli veotiislit, käsipiduri hooba, 
vedrupäästikut, ühendusi ja kõiki liikuvaid osi, 
et veenduda, et need liiguvad vabalt
Kontrolli ühenduspead kahjustuste osas
Kontrolli reguleerimisulatuse kõrgust vt Kõrguse reguleerimine
Kontrollige rõhku rehvides vt Tehniline spetsifikatsioon
Kontrollige turvatrossil kahjustuste puudumist
Kontrolli rehvide võimalikku ebaühtlast 
kulumist

Vaadake varuosade juhendist kasutatavate vedelike ja nende
tellimisnumbrite kohta.
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HOOLDUSGRAAFIK MOOTOR JA KOMPRESSOR

Hooldusgraafik (töötunnid) Märked Kord 
päevas

50 tundi pärast 
esialgset 
käivitamist

Iga 250 h 
tagant

Iga 500 h 
tagant

Iga 1000 h 
tagant

Iga 
aasta

Iga 2 
aasta 
tagant

Laske vesi kütusefiltrist välja  X      
Tühjendage/puhastage kütusemahuti veest ja setetest (1)    X
Tühjendage lekkekindel raam või kogumisvann 
kondensaadist ja veest

X      

Tühjenda õhufiltri tühjendusklapid  X      
Kontrolli mootori õlitaset (vajadusel lisage)  X      
Kontrolli kompressori õlitaset (vajadusel lisage)  X   
Kontrolli jahutusvedeliku taset  X      
Kontrolli/täida kütuse taset (3) X      
Kontrollige õhu sissevoolu vaakumnäidikuid  X      
Kontrolli mootorit, kompressorit, õhu-, õli- või 
kütusesüsteemi lekete suhtes

  X  X

Kontrolli reguleerimisventiili talitlust       X
Kontrolli juhtpaneeli  X      
Kontrolli ebanormaalse müra puudumist  X      
Kontrolli elektrisüsteemi kaableid kulumise suhtes   X  X X
Kontrolli kriitiliste poltühenduste kinnituse tugevust     X X
Kontrolli aku elektrolüüditaset ja terminale   X  X X
Kontrolli mootori (miinimum- ja maksimum)kiirust     X  X
Asendage kompressori õlifilter(filtrid) (5)    X X
Vaata üle/reguleeri ventilaatori rihma   X X   X  
Asenda ventilaatori rihm     X X
Voolikud ja klambrid - vaata üle/asenda   X  X X
Vaheta mootoriõli (2)  X  X X
Asendage mootoriõli filtrit (2)  X  X X
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Asendage kütuse (eel-)filter(filtrid) (6)    X X
Puhasta õli tagasivooluliinis voolutakistit     X  X
Määri liigendeid      X
Reguleerige mootori sisselaske- ja väljalaskeventiile (2)     X X
Kontrolli/testi süüteküünlaid - resti kuumuti       X
Testige kaitseklappe (9)      X
Kontrollige kummist elastseid osi (11)      X
Kontrolli hädaseiskamist       X
Puhastage järel-jahutit (valikuline) (1)   X X
Asendage DD/PD/QD filter (valikuline)      X X
Vahetage kompressori õli (1)(7)    X X
Asenda õliseparaatori element      X X
Puhasta õlijahuti(d) (1)    X X
Puhastage radiaatorit (1)    X X
Analüüsige jahutusvedelikku (4)(8)      X
Vahetage filtrielement välja (1)    X X
Kontrolli/asenda kaitsekassett      X X
Lase teha inspektsioon Atlas Copco teeninduse 
tehnikul

    X X

Kontrolli mootorit ja kompressorit summutuspatju     X  X  
Kontrollige kütuse tagasivooluliini klappi (mehaanilise 
injektsioonsüsteemi jaoks)

   X   X  

Hooldusgraafik (töötunnid) Märked Kord 
päevas

50 tundi pärast 
esialgset 
käivitamist

Iga 250 h 
tagant

Iga 500 h 
tagant

Iga 1000 h 
tagant

Iga 
aasta

Iga 2 
aasta 
tagant
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ALUSVANKRI HOOLDUSGRAAFIK

Hooldusgraafik (km) Märked Kord 
päevas

50 km pärast 
esialgset 
käivitamist

Iga 2000 km 
tagant

Iga aasta Iga 2 aasta 
tagant

Kontrollige rõhku rehvides  X
Kontrolli rehvide võimalikku ebaühtlast kulumist  X  
Kontrolli rattapoltide kinnituse tugevust   X X
Kontrollige veotiislit, käsipiduri hooba, vedrupäästikut, ühendusi ja 
kõiki liikuvaid osi, et veenduda, et need liiguvad vabalt. 

 X

Määri liitmiku pead, veotiisli laagreid pealejooksupiduri ümbrise 
juures

  X

Kontrolli pidurisüsteemi (kui paigaldatud) ja vajadusel reguleerige  X
Õlita või määri pidurikangi ja liikuvaid osi, nagu poldid ja liigendid (1)  X X
Määri liuglevaid kohti kõrguse reguleerimise osadel    X X
Kontrollige turvatrossil kahjustuste puudumist  X  
Kontrolli Bowdeni kaablit kõrguse reguleerimise ühendusseadmel 
kahjustuse suhtes

 X  

Kontrolli piduri voodri kulumist  X   
Vaheta rattatõste laagri määret     X
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1. Veel sagedamini, kui kasutate tolmuses keskkonnas.
2. Vaata mootori kasutusjuhendit.
3. Pärast mitut tööpäeva.
4. Iga aasta kehtib vaid siis, kui kasutate PARCOOLi. Vaheta jahutusvedelikku iga 5 aasta tagant.
5. Kasuta Atlas Copco õlifiltreid koos möödaviiguklapiga, mis on täpsustatud varuosade loendis.
6. Kleebitud või ummistunud filtrid tähendavad kütusepuudust ja langenud mootori võimsust.
7. Vt jagu Õli spetsifikatsioonid.
8. Järgmised varuosade numbrid saab tellida Atlas Copcolt, et kontrollida inhibiitoreid ja külmumispunkte:
      •   2913 0028 00 refraktomeeter
      •   2913 0029 00 pH-mõõtja
9. Vt jagu Kaitseventiilid.
10. Vt jagu Enne käivitamist.
11. Asendage kõik kummist elastsed osad iga 6 aasta tagant.
      Muud spetsiifilised mootori ja vahelduvvoolugeneraatori nõuded leiate raamatutest.

Märked:
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ÕLI SPETSIFIKATSIOONID MOOTORIÕLI

Mootoriõli valige sõltuvalt tegeliku tööpiirkonna
keskkonnatemperatuurist.
Tellimisnumbrid leiate varuosade loendist.

KOMPRESSORI ÕLI

Kompressoriõli valige sõltuvalt tegeliku tööpiirkonna
keskkonnatemperatuurist.
Tellimisnumbrid leiate varuosade loendist.

Kompressoris ja mootoris on väga
soovitatav kasutada Atlas Copco firma
määrdeõlisid. Kui soovite kasutada
muud marki õli, konsulteerige Atlas
Copcoga.

Ära kunagi sega sünteetilist õli
mineraalõliga.
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KONTROLLI KOMPRESSORI ÕLITASET IGAPÄEVANE KONTROLL

Kontrolli kompressori õlitaset iga päev pärast
kompressori tööd. 

1. Peatage kompressor suletud õhu väljalaske 
ventiiliga (2) ja laske sel pisut seista, et süsteem 
laseks mahutis oleva rõhu välja ja õli ei liiguks 
enam.

2. Kontrollige õlitaset õlitaseme indikaatori (3) 
kaudu. Näidik peab olema rohelisel alal. Kui 
õlitase on liiga madal, lisage õli täitekorgi (1) 
kaudu.

3. Lisage õli, kuni õlitaseme näidik on rohelise ala 
ülemises osas.

4. Keera tagasi ja pinguta uuesti täitekork.

KONTROLLI PÄRAST KOMPRESSORI 
PIKEMAT SEISMIST

1. Kontrollige õlitaset õlitaseme indikaatori (3) 
kaudu. Näidik peab olema rohelisel alal.

2. Kui õlitase on liiga madal, eemaldage õlitäitekork 
(1) ja kontrollige, kas mahutis on veel õli.
 Kui mahutis ei ole õli: Lisage kompressorisse 

õli, kuni õlinäidik on rohelise ala ülemises 
osas, ning järgige eespool osas kirjeldatud 
samme Igapäevane kontroll.

 Kui mahutis on õli: Käivitage seade ja laske 
sel soojaks töötada, kuni termostaatventiil 
avaneb. Peatage kompressor suletud 
väljalaskeventiiliga ja järgige eespool 
osaskirjeldatud samme Igapäevane kontroll.

Kompressor peab õlitaseme
kontrollimise ajal olema
horisontaalasendis ja soojaks töötanud,
et termostaatventiil oleks avatud.

Enne õlitäitekorgi eemaldamist
veenduge, et rõhk on õhu väljalaske
ventiili avamise teel välja lastud, ja
kontrollige mahuti rõhku kontrolleril
või rõhunäidikul.

Temperatuuridel alla 0°C peate
kompressori laadima, et kompressori
termostaat kindlasti avaneks.
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MOOTORI ÕLITASEME KONTROLLIMINE

Lase mootoril umbes 10 minutit jahtuda. Kui
kompressor seisab horisontaalselt, kontrolli selle
mootoriõli taset.
Kontrolli mootori õlitaset vastavalt Mootori
kasutusjuhendile ja lisa vajadusel õli juurde.

JAHUTUSVEDELIK

PARCOOL EG
PARCOOL EG on kasutusvalmis etüleenglükoolil
põhinev jahutusvedelik, mis on eelnevalt kokku
segatud optimaalses 50/50 lahjendussuhtes, et
garanteerida kuni -40°C (-40°F) külmumiskaitse.
Tellimisnumbrid leiate varuosade loendist.
Vedelikjahutusega mootorid on sellist tüüpi
jahutusvedeliku seguga täidetud vabrikus.

JAHUTUSVEDELIKU TASEME 
KONTROLLIMINE

 Kontrollige radiaatori tasememõõturilt 
jahutusvedeliku taset. Lisa vajadusel 
jahutusvedelikku. Vt. peatükki Jahutusvedeliku 
lisamine.

 Jahutusvedeliku liiga madala nivoo korral võib 
mootor üle kuumeneda, mille võimalikuks 
tagajärjeks on mootori jäävad kahjustused.

JAHUTUSVEDELIKU LISAMINE

 Täida alati PARCOOL EG-ga.
 Jahutusvedeliku segamine ainult veega muudab 

lisandite kontsentratsiooni ja on seega keelatud.

Ära kunagi sega eri marki või tüüpi
õlisid.
Kasuta ainult mittemürgiseid õlisid, kui
on võimalus, et saadud suruõhku
võidakse sisse hingata.

On väga soovitatav kasutada Atlas
Copco firma jahutusvedelikku.

Ära kunagi sega erinevaid
jahutusvedelikke kokku ega sega
jahutusvedeliku komponente kokku
väljaspool jahutussüsteemi.

Ära kunagi eemalda jahutussüsteemi
filtri korki, kui jahutusvedelik on kuum.
Süsteem võib olla surve all. Eemalda
kork aeglaselt ja ainult siis, kui
jahutusvedelik on ümbritseva
temperatuuriga samal tasemel. Surve
järsk vabanemine kuumenenud
jahutussüsteemist võib lõppeda kuuma
jahutusvedeliku poolt põhjustatud
kehavigastusega.
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ÕHUFILTER MOOTOR/KOMPRESSOR

TOLMUKOGUJA PUHASTAMINE

Tolmu eemaldamiseks tolmukogujast vajuta
tolmukoguja (5) nupule mitu korda.

JAHUTITE PUHASTAMINE

Hoia jahutid puhtad, et säilitada jahutuse efektiivsust.
Avage kapott ja puhastage jahutid kiudharjaga ja
suruõhuga.

Võib kasutada ka aurupuhastust koos
puhastusvahendiga.

AKU

AKU UUESTI LAADIMINE
Enne ja pärast aku laadimist kontrolli alati
elektrolüüdi taset igas elemendis; kui vaja, lisa ainult
destilleeritud vett. Akude laadimisel tuleb kõigil
elementidel korgid avada, st. eemaldada korgid aj/või
kate.

AKU REGULAARNE HOOLDAMINE
 Hoidke aku alati puhas ja kuiv.
 Täitke akut üksnes destilleeritud veega. Kraani- 

või mineraalvesi, hape või elektrolüüt muudab 
elektrolüütide kontsentratsiooni akus, mõjutades 
selle tööd.

 Korrodeerunud terminalid vähendavad aku 
võimsust või takistavad seda käivitumast. Aku 
terminalide korrodeerumise vältimiseks tuleb 
neid puhastada traatharjaga ja kanda peale 
petrolaatumit.

 Ärge laadige akut kiiresti, kuna see võib 
ülekuumeneda. Lõpetage aku laadimine, kui 
temperatuur ületab 50°C (122°F). Sellised kõrged 
temperatuurid vähendavad aku võimsust.

 Konstantse aku võimsuse tagamiseks kontrollige 
vahelduvvoolugeneraatori väljundit üle- või 
alalaadimise vältimiseks. 

 Selle võimsuse kontrollimiseks leidke pingelang 
mööda akut, kui hakkate mootorit käivitama.

Kui aku juures on märgata midagi kahtlast või selle 
töös esineb häireid, siis võtke arvesse, et põhjuseks 
võivad olla vead elektrisüsteemis, näiteks lahtised 
klemmühendused, valesti seadistatud pinge, 
kompressori halb töö vmt.

1. Kinnitusklambrid 5. Puhastusklapp
2. Tolmukoguja kate 6. Vaakumi indikaator
3. Filtri sõlm 7. Reset-nupp
4. Filtri pesa 8. Kollane indikaator

(1)

(5)(2) (3) (4)
(6)
(8)

(7)

Eemalda jahutitelt igasugune mustus
fiiberharjaga. Ära kasuta selleks kunagi
traatharja või metalleset.

Jahutite vigastuste vältimiseks peaks
puhuri ja jahuti vaheline nurk olema ca
90°.

Kaitse elektri- ja juhtimisseadmeid,
õhufiltreid jne. niiskuse eest.

Ära kunagi jäta mahavalgunud
vedelikke nagu kütus, õli, vesi ja
puhastusvahendid kompressori
ümbruses koristamata.

Kasuta ostetud automaatset akulaadijat
vastavalt selle valmistaja
kasutusjuhendile.
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LEKKEKINDEL RAAM

Sellel kompressoril on lekkekindel alusvanker, et
kaitsta keskkonda.
Rikete puhul kogutakse lekkevedelik kokku. Seda
vedelikku saab eemaldada äravoolu (1) kaudu, mis on
tavaliselt kaantega kindlustatud.
Pange kaas tugevalt kinni ja kontrollige lekkeid.
Lekkevedeliku eemaldamisel järgige palun kohalikke
keskkonnaalaseid määruseid.
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Võimalikud variandid

A. Need üksused vastavad teie kohalikele ohutuseeskirjadele ja need on saadaval tiisli- ja parkimispiduritega.
B. Helkurid ja tuled teedel ohutuse tagamiseks.

Tiisel: Reguleeritav koos piduritega (A)
Fikseeritud piduritega (A)
Fikseeritud madala ratsuriga

Ilma tiislita: Tugi (ilma aluskäruta)
Tõmbesilmused: DIN

GB
NATO
BNA 
Kuulliitmik
Lahtine kuulliitmik

Tiisli tugi: Tugijalg
Manööverdusratas

Sõidutuled: Täis (B)
Rafineerimisvarustus: Sädemepüüdur

Sisselaske sulgeventiil
Õhukvaliteedi 
vahendid:

Aftercooler + vee-eraldaja
Järeljahuti + veeseparaator + möödaviik 
Järeljahuti + veeseparaator + möödaviik + 
tagasilöögiklapp

Õhu väljalaskeventiil 1 1/2" kuulklapp
Külmkäivitus: -20°C (-4°F)
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Probleemide lahendamine
Eeldatakse, et masin on heas seisukorras.

Probleem: Mootor kaotab võimsust, kompressorit ei saa laadida.

Probleem: Peale mõnda aega töötamist seade lülitub välja peatamislülitist.

Kui ei ole võimalik probleemi lahendada
selle vealahenduse tabeli abil, palun
võtke ühendust Atlas Copco esindajaga.

Võimalikud rikked Abinõud

Diisliosakeste filtri suur tahmasisaldus paneb mootori tööle 
ohutusrežiimis.

Võta kontakti Atlas Copco esindajaga.

Võimalikud rikked Abinõud

Mootori õlisurve liiga madal. Vaata mootori kasutusjuhendit.

Kompressor või mootor kuumeneb üle. Vt abinõusid Probleem: Kompressor ülekuumenenud.

Kütusemahutis on liiga vähe kütust. Täida kütusemahuti.

Madal jahutusvedeliku tase. Täida jahutussüsteemi.
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Probleem: Õhk ja õlipisarad purskavad läbi õhufiltrite välja kohe pärast mootori peatamist.

Probleem: Kompressor ülekuumenenud.

Võimalikud rikked Abinõud

Õli sulgventiili kolb on kinni kiilunud. Võta kontakti Atlas Copco esindajaga.

Võimalikud rikked Abinõud

Kompressori jahutus ebapiisav. Suuna kompressor seintelt eemale; kui see tegutseb teiste kompressoritega koos, jäta nende 
vahele vahe.

Õlijahuti ummistunud väljast. Puhasta õlijahuti. Vaata jagu Jahutite puhastamine.

Õlitase on liiga madal. Kontrollige õlitaset. Lisa sobivat õli, kui vaja.
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Tehniline spetsifikatsioon
KOMPRESSOR/MOOTOR, SPETSIFIKATSIOONID

VIITENORMID

Sisselasketingimusi on täpsustatud õhu sisselaske juures, mis sõelub välikatusest väljaspool.

PIIRANGUD

Tähistus Üksus XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

Absoluutne sisselaskerõhk bar(a) 1 1 1 1
psi 14,5 14,5 14,5 14,5

Suhteline niiskus % 0 0 0 0
Õhu sisselasketemperatuur °C 20 20 20 20

°F 68 68 68 68
Nominaalne tõhus töörõhk bar(g) 10,3 10,3 12,0 12,0

psi 149,4 149,4 174,0 174,0

Tähistus Üksus XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

Minimaalne tõhu vastuvõtja rõhk bar(g) 5 5 4 4
psi 72,5 72,5 58,0 58,0

Maksimaalne tõhus vastuvõtja rõhk, koormamata 
kompressor

bar(g) 10,3 10,3 13 13
psi 149,4 149,4 188,5 188,5

Maksimaalne keskkonnatemperatuur meretasemel koos 
järeljahutiga 

°C 45 40 45 40
°F 113 104 113 104

Minimaalne starditemperatuur °C -10 -10 -10 -10
°F 14 14 14 14

Minimaalne käivitustemperatuur, külmkäivituse 
varustusega

°C -20 -20 -20 -20
°F -4 -4 -4 -4
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TÖÖANDMED (3) (4)

Tähistus Üksus XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

Mootori väntvõlli pöörded, normaalne ja maksimaalne
Rõhu seadistuste (bar(g)) 7 juures pöörded/min 2700 2700 - -
Rõhu seadistuste (bar(g)) 8,6 juures pöörded/min 2450 2450 - -
Rõhu seadistuste (bar(g)) 10,3 juures pöörded/min 2200 2200 - -
Rõhu seadistuste (bar(g)) 12 juures pöörded/min - - 2700 2700
Mootori väntvõlli kiirus, kompressor koormuseta pöörded/min 1800 1800 1800 1800
Kütusekulu (4)
100% FAD juures (täiskoormus) kg/h 11,01 11,01 10,97 10,97

lb/h 24,3 24,3 24,2 24,2
75% FAD juures kg/h 7,39 7,39 7,8 7,8

lb/h 16,3 16,3 17,1 17,1
50% FAD juures kg/h 6,15 6,15 6,36 6,36

lb/h 13,6 13,6 14,0 14,0
25% FAD juures kg/h 5,38 5,38 5,95 5,95

lb/h 11,9 11,9 13,1 13,1
0% FAD juures (koormuseta) kg/h 4,36 4,36 4,94 4,94

lb/h 9,6 9,6 10,9 10,9
Spetsiifiline kütusekulu 100% FAD juures (4) g/m³ 26,4 26,4 34,5 34,5
Suruõhu maksimaalne tüüpiline õhusisaldus mg/m³ 5 5 5 5
Mootoriõli kulu (maksimaalne) g/h 17 17 17 17
Suruõhu temperatuur väljundkapi juures ilma 
aftercoolerita või möödapääsuga aftecooleriga

°C 81 34 79 34
°F 178 93,2 174,2 93,2

Müra helirõhu tase (Lp) dB(A) 70 70 70 70
(Lp) mõõdetud vastavalt ISO 2151 ISO 2151 ISO 2151 ISO 2151
Müra helivõimsuse tase (Lw) dB(A) 98 98 98 98
(Lw) mõõdetud vastavalt 2000/14/EÜ 2000/14/EÜ 2000/14/EÜ 2000/14/EÜ
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DISAINI ANDMED 

Kompressor

Mootor

Kompressioonifaaside arv XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

1 1 1 1

Tähistus Üksus XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

Valmistaja Kubota Kubota Kubota Kubota
Tüüp V2403-CR-T-E5B V2403-CR-T-E5B V2403-CR-T-E5B V2403-CR-T-E5B
Jahutusvedelik ParCool EG ParCool EG ParCool EG ParCool EG
Silindrite arv 4 4 4 4
Ava mm 87 87 87 87

toll 3,43 3,43 3,43 3,43
Löök mm 102,4 102,4 102,4 102,4

toll 4,03 4,03 4,03 4,03
Töömaht l 2,4 2,4 2,4 2,4

cu in 146,5 146,5 146,5 146,5
Toite väljund normaalse võlli kiiruse 
korral (kW)

kW 48,6 48,6 48,6 48,6
BHP 65,2 65,2 65,2 65,2

Väljund vastavalt ISO 9249G ISO 9249G ISO 9249G ISO 9249G
Õli karteripõhja maht - esialgne täide l 9,5 9,5 9,5 9,5

US gal 2,5 2,5 2,5 2,5
Õli karteripõhja maht : - Täida uuesti 
(maksimum) (2)

l 9 9 9 9
US gal 2,4 2,4 2,4 2,4

Jahutussüsteemi maht l 11,5 11,5 11,5 11,5
US gal 3,0 3,0 3,0 3,0
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Üksus 

1. Mootori ja kompressori jahutamiseks, põlemiseks ja kokkusurmumiseks vajalik õhk.
2. Filtrivahetusega.
3. Viitetingimustel, kui pole teisiti väidetud.
4. Regenereerimise ajal kasutatud kütuse jaoks arvestamiseks tuleb kütusekulu väärtusi suurendada 1,5% võrra. See on keskmine protsent ja see sõltub kompressori 

töötingimustest.

Tähistus Üksus XATS 138 PE
XATS 250 PE

XATS 138 PE/XATS 250 PE 
järeljahutiga

XAHS 108 PE
XAHS 190 PE

XAHS 108 PE/XAHS 190 PE 
järeljahutiga

Kompressori õlisüsteemi maht l 11 11 11 11
US gal 2,9 2,9 2,9 2,9

Õhuvastuvõtja netomaht l 30 30 30 30
US gal 7,9 7,9 7,9 7,9

Õhu hulk sisselaskesõela (umbes) juures 
(1) m³/s 2,7 2,7 2,7 2,7

Standardse kütusepaagi maht l 87 87 87 87
US gal 23 23 23 23
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SEADME TÖÖ SÕLTUVALT KÕRGUSEST

Maksimaalselt lubatud töösurve, sõltuvalt kõrgusest ja ümbritsevast temperatuurist.

                                 XATS 138 PE/XATS 250 PE                                                                                                      XAHS 108 PE/XAHS 190 PE

Graafik näitab töötingimusi. Starditingimuste saamiseks võtke ühendust Atlas Copco teeninduskeskusega.
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Mõõtejoonis
MÕÕTEJOONIS- 9822 0179 00
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MÕÕTEJOONIS- 9822 0180 00
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MÕÕTEJOONIS- 9822 0181 00
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MÕÕTEJOONIS- 9822 0205 00
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Elektriskeem
ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-01
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-02
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-03
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-04
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-05
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-06
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ELEKTRISKEEM - 9822 1111 48-07
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Kaal

Õhu väljund

Rattad

Andmeplaat
1 Ettevõtte kood
2 Toote kood
3 Seadme seerianumber
4 Tootja nimi
5 EMÜ või siseriiklik tüübikinnitusnumber
6 Sõiduki identifitseerimisnumber
7 Alusvanker

A Sõiduki maksimaalne lubatud täismass
B Pukseerimisaasa maksimaalne lubatud

koormus
C Telje (või esitelje, kui telgesid on kaks)

maksimaalne lubatud koormus
D Tagatelje maksimaalne lubatud koormus (kui

telgesid on kaks)
8 Mudel
9 Töörõhk
10 Kiirus
11 Mootori võimsus
12 Valmistusaasta
13 CE-märgis vastavalt masinadirektiivile 89/392

EÜ
14 Registrinumber või teavitatud asutuse number

Kaal valmis tööks vt Andmeplaat

Õhu väljalaskeventiilid 3 x 3/4, 1 x 11/2"

Rehvirõhk bar 2,7
psi 39

Rattapoltide 
pingutusmoment

Nm 85
lbf.ft 63

MADE IN BELGIUM

 
A        kg
B        kg
C        kg
D        kg

S/N: Manuf. Year:

Compressor
Pmax(e)working
Speed
Pengine

Bar
Rpm
kW

Atlas Copco Airpower n.v.
Ingberthoeveweg 7
B-2630 Aartselaar

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(14)(13)

(1) (2) (3)
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Utiliseerimine
ÜLDINE

Atlas Copco püüab juba oma toodete ja teenuste
väljatöötamisel mõista, milline võiks olla nende
negatiivne keskkonnamõju nii tootmise, levitamise ja
kasutamise kui ka kasutusest kõrvaldamise etapil,
ning neid mõjusid käsitleda ja miinimumini viia.
Ringlussevõtu- ja jäätmekäitluspoliitika
väljatöötamine on kõigi Atlas Copco toodete
arendusprotsessi lahutamatu osa. Atlas Copco
ettevõttestandardite kohaselt kehtivad ranged
nõuded.
Materjalide valikul võetakse arvesse, et need oleksid
olulises osas taaskasutatavad, samuti arvestatakse
nende demonteerimise võimalusi ning materjalide ja
koostude eraldatavust, aga ka keskkonnariske ja ohtu
inimeste tervisele, mida ringlussevõtul ja jäätmete
kõrvaldamisel põhjustavad taaskasutamiseks
kõlbmatud materjalijäägid, mida ei saa täielikult
vältida.
Teie Atlas Copco kompressor koosneb suuremas osas
metallidest, mida saab metallurgiatehastes ja
sulatuskodades ümber sulatada ja mis on seega
peaaegu lõpmatult taaskasutatavad. Kasutatud plast
on märgistatud; tulevikus on ette nähtud materjali
sorteerimine ja eraldamine ringlussevõtuks.

MATERJALIDE UTILISEERIMINE
Saastunud ained ja materjal tuleb suunata
jäätmekäitlusse eraldi, järgides asjakohaseid
kohalikke keskkonnaalaseid õigusakte.
Enne seadme demonteerimist selle kasutusea lõpul
tuleb kõik vedelikud välja lasta ja vastavalt
asjakohastele kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele
kõrvaldada. 
Eemaldada akud. Akusid ei tohi tulle visata
(plahvatusoht) ega majapidamisjäätmete hulka
panna. Seade tuleb võtta lahti järgmisteks osadeks:
metall, elektroonika, juhtmed, voolikud,
isolatsioonimaterjal ja plast. 
Kõik komponendid tuleb utiliseerida vastavalt
asjakohastele jäätmekäitluseeskirjadele.
Maha loksunud vedelikud tuleb mehaaniliselt
eemaldada; jäägid korjata kokku absorbeeriva ainega
(nt liiv, saepuru) ja kõrvaldada vastavalt
asjakohastele kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.
Neid ei tohi lasta kanalisatsiooni ega pinnavette.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV 2012/19/EL ELEKTRI- JA 
ELEKTROONIKASEADMETEST TEKKINUD 
JÄÄTMETE (ELEKTROONIKAROMUDE) 
KOHTA (WEEE)

Nende seadmete kohta kehtib Euroopa direktiiv 2012/
19/EL nõuded elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmete kohta (WEEE) ja neid ei tohi visata
ära sorteerimata jäätmetena.

Lisateabe saamiseks küsi oma kohalikust
jäätmekäitlusasutusest kliendikeskusest või
edasimüüjalt.

See kontseptsioon saab edukalt toimida
üksnes teie kaasabil. Toetage meid,
suunates jäätmed asjatundlikult
käitlusse. Tagades toote asjakohase
käitlemise, kui see kasutusest
kõrvaldatakse, aitate vältida jäätmete
ebaõige käitlusega kaasneda võivaid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimeste tervisele.
Materjali ringlussevõtt ja
taaskasutamine aitavad säilitada
loodusvarasid.

Need seadmed on märgistatud kooskõlas
Euroopa direktiiviga 2012/19/EL
ratastega prügikonteineri tähisega,
millele on rist peale tõmmatud.
Elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE)
eluea lõpus tuleb viia need eraldi
kogumispunkti.
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Hoolduspäevik
Kompressor ........................................................................................................ Klient ............................................................................................................................

Seerianumber ...................................................................................................... .......................................................................................................................................

Teeninduse tunnid Hooldustunnid Kuupäev Teostaja allkiri
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Atlas Copco Airpower n.v.  A company within the Atlas Copco Group 

 
Postal address Visitors address Phone: +32 (0)3 870 21 11 Com. Reg. Antwerp 44651 
P.O. Box 100 Boomsesteenweg 957 Fax: +32 (0)3 870 24 43 V.A.T. 403.992.231 
B-2610 Wilrijk-Antwerp B-2610 Wilrijk-Antwerp 
Belgium Belgium For info, please contact your local Atlas Copco representative 
www.atlascopco.com 

p.1(1) 

F
o
rm

 5
0

0
9

 0
6

0
0

 0
0

 

e
d

. 
0

9
, 

2
0

1
0

-0
3

-1
5

 

 1 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

2 We, Atlas Copco Airpower n.v., declare under our sole responsibility, that the product 
3 Machine name      :  
4 Commercial name : 
5 Serial number        :  
  

Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and 
Safety Requirements of this directive.  
 
The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as 
indicated. 
 

 
Directive on the approximation of laws of the 

Member States relating to 
Harmonized and/or Technical 

Standards used 
Att’
mnt 

a. Pressure equipment   97/23/EC  X 

b. Machinery safety   2006/42/EC 
EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 

EN 1012-1 

 

c. Simple pressure vessel   87/404/EEC  X 

d. Electromagnetic compatibility   2004/108/EC 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

 

e. Low voltage equipment   2006/95/EC 
EN 60034 

EN 60204-1 
EN 60439 

 

f. Outdoor noise emission    2000/14/EC ISO 3744 X  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8.a The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter 
8.b Atlas Copco Airpower n.v. is authorized to compile the technical file 

  
9  

10 
 
 

Conformity of the specification to the  
Directives 

Conformity of the product to the 
specification and by implication to the 

directives 
11 

12 

13 

Issued by Product engineering Manufacturing 

14 Name   
15 Signature  

 
 

16 Place , Date   

Käesoleva seadmega on kaasas järgmised dokumendid:
- Katsetustõend
- EÜ vastavusdeklaratsioon:





Skanni QR-koodi Atlas Copco varuosade nimekirjale (ASL) ligipääsu saamiseks.

XATS 138 PE XAHS 108 PE

XATS 250 PE
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