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INSTRUKTIONSMANUAL FÖR OLJESMORDA KOLVKOMPRESSORER
Lös dina kompressorbehov till rätt pris. Hos oss köper du din kompresser direkt från importören utan mel-
lanhänder som fördyrar köpet. Vi erbjuder ett brett urval från en av Italiens ledande kompressortillverkare, 
vilket bådar för hög standard och senaste teknologi för hög verkningsgrad. 

Hos oss på DUAB-Huset får du hjälp med teknisk rådgivning, montage, drifttagning, service, underhåll 
mm. Vi tillhandahåller ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör, vilket gör att du även kan känna dig 
trygg efter ditt köp. Vår servicepersonal hjälper dig med servicearbeten både i vår egen verkstad och 
direkt på plats.

Har du några frågor? Kontakta vår kunniga personal så vägleder de dig!

Allmänt om tryckluftskompressorer
● Kolvkompressorer levereras i enstegs- respektive tvåstegsutförande. En tvåstegskompressor an-

vänds när man är i behov av arbetstryck över 8 bar. Kompressortryck anges alltid i bar och kPa.
● Kompressorns luftmängdskapacitet skall alltid anges i fri avgiven luftmängd (l/min), vilket anger hur 

mycket luft du har ut från maskinen vid 6 bar tryck (standard). Det är antal minutliter du har att arbeta 
med.

● Skilj alltid på genomlupen luftmängd och fri avgiven luftmängd. Den fria avgivna luftmängden är ca 
75% av den genomlupna luftmängden på kolvkompressorer. Kompressorns genomlupna luftmängd är 
ett teoretiskt mått (varv/min x kolvantal x slaglängd x kolvarea).

● Vid dimensionering av kompressorn väljes alltid väl tilltagen storlek för att undvika att maskinens drift-
tid överstiger ca 75% arbetstiden. Tänk alltid på att du har förluster i kopplingar, slangar, ventiler mm. 
Se till att placera kompressorn där du/ni lätt kan kontrollera maskinen (för dagliga tillsyns- och under-
hållsarbeten). Se också till att det är god ventilation i utrymmet där kompressorn är monterad. För var-
je kubikmeter luft ni får ut från maskinen måste kompressorn få 10-12 m3 insugningsluft (atmosfärisk 
luft). Ställ inte kompressorn i varma pannrum eller andra trånga utrymmen där tilluft ej finnes.

● Se alltid till att få bort kondens som bildas i tryckluften, genom att dränera kompressortanken dagli-
gen. Montera filter och kyltork om du/ni måste ha torr tryckluft. Se till att smörja dina tryckluftsverktyg 
ofta.

● En kompressorutrustning fodrar god tillsyn och underhåll. Följ alltid instruktionerna som medföljer vid 
leverans.

DUAB-HUSET
MASKINER OCH MASKINVERKTYG TILL RÄTT PRIS! SPDA-15/-16
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DUAB-Huset tackar dig för att du köpt denna maskin av oss !

Var vänlig och att noga läsa igenom denna manual före installation och drifttagningen sker. Vid frågor angående köpt 
maskin kontakta våra serviceavdelning för rådgivning.

Denna manual är en beskrivning av våra kolvkompressorer där drivenheten består av en elektrisk motor eller en för-
bränningsmotor.

Våra maskiner uppfyller säkerhetsbestämmelserna efter CE maskindirektiven samt gällande normer för tryckkärl. 
Intyg medföljer vid leverans. Det är alltid köparens uppgift att tillse att dessa intyg är arkiverade samt att manualen för 
kompressorn är åtkomlig vid behov.

Det är även köparens skyldighet att installationsbesiktning göres enligt lag för nyinstallation. Besiktningen sker av 
ackrediterad personal. Detta skall ske vid tryckkärl där arbetstrycket (bar) multiplicerat med tankvolymen (liter) över-
stiger faktorn 1000 ([tryck i bar] x [volym i liter] > 1000). Återkommande besiktningsperioder avgörs av er behöriga 
besiktningsman.

Tillverkarens/generalagentens typskyltar finns alltid på maskinen. Maskin försedd med Y/D-start  medföljer alltid elek-
triskt kopplingsdiagram liggande i elskåp eller i plastficka.

Var noga med kontroll av utrustningen när du packar upp maskinen se till at inte några delar är skadade eller felar. Vid 
tveksamhet kontaktas alltid våran  servicepersonal på telefon +46 (0) 499-143 87, vardagar 08.00-17.00.

INSTALLATION

All elinstallation måste göras av behörig personal. Likaså ingrepp i den elektriska utrustningen.

Viktiga punkter vid nyinstallation är följande:

• Efterdra samtliga plintar i elskåpet (vid Y/D-start), i tryckströmbrytaren och i  motorplinten. Maskin försedd med 
Y/D-start kontrolleras alltid så att tiden på startrelä är rätt inställd samt knapp för utlöst motorskydd står i läge 
manuell (ej automat).  Mät alltid belastningen på samtliga faser efter inkoppling av 400 volt trefas så ej snedbe-
lastning förekommer. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med maskinens driftspänning.

• Vid trefasmaskiner skall alltid motorskyddet justeras till rätt brytningspunkt. På enfasmaskinerna är motorn för-
sedd med ett termiskt motorskydd (ej samtliga modeller).

• Annvänd ej långa och för dåliga matarkablar. Vid för dåligt dimensionerad elkabel uppstår spänningsförluster 
vilket orsakar driftproblem med typ en havererad lindning i elmotorn. Ett vanligt förekommande fel på byggarbets-
platser och där skarvkablar nyttjas. Annvänd alltid jordad kabel. Avsäkring skall ej ske med automatsäkringar.

• Låt aldrig kompressorn stå där frysrisk förekommer. Om så är fallet måste oljan i vevhus vara av rätt viskositet för 
smörjande verkan vid kalla uppstarter. Var noga med att sköta dränering av utrustningen för att eliminera driftpro-
blem.

• Kompressor som ej är försedd med hjulsats gäller det alltid att montera 4 st dämpare (rätt dämpare  efter kom-
pressorns totalvikt). Det är förbjudet att låta maskinen stå på golvet på typ plankor, lastpallar eller andra uppställ-
ningsunderlag utan dessa dämpare. 

• Ställ aldrig en kompressor i lokaler med obefintlig lufttillförsel (friskluft) eller för varmt. Rekomenderad arbetstem-
peratur är ca +5 till +30 grader C. Kompressorn får heller inte placeras i utrymmen där explosiva och giftiga gaser 
kan förekomma.

Stäng av bryt alltid inkommande ström när du inte nyttjar din kompressor. Kompressorn stänges alltid först av på därtill 
monterad knapp på tryckströmbrytaren.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Maskinen skall alltid så i väl ventilerande rum och ej för nära väggar och annan utrustning.

• Var noga med att denna maskin enbart nyttjas av behörig personal.

• Kontrollera och vid efterdrag vid behov kopplingar och anslutningar om luftlekage förekommer vid uppstart eller 
vid senare tillfällen.

• Det är förbjudet att svetsa på kompressorenheten med dess tryckkärl. Likaså att blockera eller justera något 
med säkerhetsventilen.

• Annvänd alltid skyddsutrustning såsom hörselskydd vid körning av oisolerade maskiner.

• Var uppmärksam på vissa delar på kompressorn blir mycket varma i samband med nyttjande och att det då före-
ligger risk för brännskador (rör ej).

• Blås  aldrig tryckluft mot människor och djur.

• Nyttja skyddsglasögon vi renblåsningsarbeten.

• Bryt alltid strömmen och dränera ut all luft i systemet före några justeringar göres på maskinen.

FÖRKLARING AV KOMPRESSORNS VARNINGSMÄRKEN

Farlig elektrisk spänning Brännrisk hög temperatur

Luften får ej användas som andningsluft Roterande delar

Använd hörselskydd hög ljudnivå Utströmmande tryckluft

Roterande fläkt Fjärrstyd maskin

Behållare som är trycksatt
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VID FÖRSTA STARTEN

A Kontrollera oljenivån i blocket. Vid behov av påfyllning användes motorolja SEA 40 eller liknande. Se marke-
ring på synglas eller på oljesticka (om sådan finnes).

B Se till att all elektrisk utrustning är intakt.

C Motorskydd rätt inställt (400-voltsmaskin).

D När maskinen startas skall elmotorns kylfläkt rotationsriktning vara medsols sett från motors fläktkåpa. Vid fel 
rotationsriktning skiftas två faser (400-voltsmaskin).

E Öppna dräneringsventil i tank och låt maskinen dränera ca 2-3 minuter. Detta för att få ut diverse slaggpro-
dukter från tanktillverkningen.

F Stäng dräneringsventilen på tanken och låt kompressorn arbeta upp trycket i luftbehållaren till avsett stopp-
tryck. Innjustering av start-/stopptryck är inte alltid gjort från fabrik. Detta sker inne i tryckströmbrytaren med 
därtill avsedd skruv märkt – och + (- sänkning av start-/stopptryck, + höjning av start-/stopptryck. Vid behov av 
justering måste kompressorn vara avstängd samt elanslutningen var bruten. Demontera tryckströmbrytarens 
kåpa så syns justeringsskruven. Sätt alltid tillbaka och skruva fast kåpan för start av maskinen. Efter rätt in-
ställda start och stoppvärden sköter kompressorn start-/stopp automatiskt start. Detta gäller samtliga 230/400 
samt 12/24 voltsmaskiner. Har du frågor angående detta kontakta våran serviceavdelning.

• Kompressor med max arbetstryck 8 bar bör ha starttryck 6 bar och stopptryck 8 bar
• Kompressor med max arbetstryck 10 bar bör ha starttryck 7 bar och stopptryck 9 bar.
• Kompressor med max arbetstryck 15 bar bör ha starttryck 9-10 bar och stopptryck 14 bar

Bryt alltid strömmen och dränera ut all luft i systemet före några justeringar göres på maskinen.

Tryckströmbrytare

1.
2.

3.
4.

1-3 med inbyggt motorskydd
4 utan inbyggt motorskydd

Inställningsskruv för start-/stopptryck.



Produkter för stofthantering

Lajac AB  l  www.lajac.se  l  Maskingatan 10  l  S-702 86 Örebro  l  Tel: +46 (0) 19 32 00 87  l  info@lajac.se 

5

KOMPRESSORER MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR

Vid start av kompressorn:
1. Kontrollera alltid oljenivåer i förbränningsmotorn och i kompressorblocket.

2. Evakuera trycket i kompressorn genom att öppna ventil för dito. Maskinen skall alltid startas obelastad .Ven-
tilen sitter placerad lätt åtkomlig på tryckledning från kompressorblock till tryckluftstanken. När motorn startas 
stänges ventilen. Blocket fyller nu tankar och system till inställt arbetstryck som skall var 7-8 bar. Kompres-
sorn är försedd med en trevägsvetil som är förinställd från fabrik, denna släpper ut överskottsluft om för-
brukningen är för litet i förhållande till vad kompressorblocket producerar. Koppla aldrig till några maskiner 
eller verktyg före arbetstryck är rätt inställt likaså att trycket är i rätt nivå. Justering av arbetstrycket sker  på 
trevägsventilen. Vid osäkerhet ring våran serviceavdelning för teknisk rådgivning.

3. Före start av förbränningsmotor tillse att rätt bränsle är fyllt i bränsletanken. Vid bensindriven motor 4-takt an-
vändes 95 oktan blyfri bensin. Dieseldriven motor användes vanlig diesel. Undvik dålig dieselolja utan smörj-
medeltillsatser. Öppna sedan kranen mellan tank och förbränningsmotor. Vid kall motor ställ choken i rätt läge. 
Använd inte choken när motor är varm. Ställ sedan motorbrytaren i läge till (On) denna brytare sitter monterad 
på förbränningsmotorn. Ställ gasreglage i mellanläge. När motor är startad ställes gasreglage i fullt läge.

4. Om kompressor är försedd med elektriskstart kontrolleras alltid att batterisyra och battervatten är påfyllt. Obs! 
Vissa startbatterier kan var gelébatterier dessa är klara för direkt anslutning. Var noga med att inkoppling av 
batteriet sker rätt. Rött +/+ och svart -/- pol.

• Kör aldrig startmotor i längre intervaller än 5 sekunder.

• Om inte motorn startar efter första försöket vänta ca:10-15 sekunder till nästa startförsök.

• Släpp omgående startnyckel eller startknapp när motorn är startad.

Vid stopp av kompressorn:
1. Före stopp av kompressor tillse alltid att verktyg och maskiner är avstängda och frånkopplade.

2. Stäng sedan av förbränningsmotor med därtill avsett brytare läge från (Off).

3. Vrid alltid ner gasreglaget i rätt läge (stoppläge).

4. Stäng bränslekranen och evakuera luften i kompressorns trycksystem genom att öppna avsedd ventil.

Tänk på att...

...det är viktigt att kompressorn står på ett plant underlag vid drift och att förankring sker vid transport.

...alltid förvara maskinen torrt och varmt .Vid kallt klimat använd alltid tunnare olja.

A. Trevägsventil
B. Evakueringsventil
C. Motorbrytare

A.
B.

C.
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KOMPRESORNS DELAR

1. Kompressorblock
2. Tryckkärl (tank)
3. Elmotor
4. Förbränningsmotor
5. Elskåp Y/D-omkopplare
6. Tryckströmbrytare med eller utan inbyggt motorskydd
7. Reduceringsregulator med manometer utgående tryck
8. Backventil
9. Dräneringsventil
10- Säkerhetsventil
11. Y/D-ventil
12. Luftuttagsventil
13. Manometer tanktryck
14. Start-/Stoppknapp
15. Remskydd
16. Kilremmar
17. Luftnippel utgående reducerat tryck
18. Manometer reducerat arbetstryck

14.

6.

8.

1. 16. 15.

3.

7.

9.

2.

1. 16.
15.

3.

5.
9.

14.

6.
8.

11.

13.
12.

10.

17.

7.18.

Regulatorns tryckinställningsratt
Vid ändring av utgående arbets-
tryck lyftes ratten rakt upp och 
vrids antingen medurs (öka) eller 
moturs (minska).
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KOMPRESSORSBLOCKETS DELAR

1. Luftfilter
2. Ventilpaket med packningar
3. Efterkylare
4. Mellankylare
5. Synglas oljenivå
6. Plugg för oljepåfyllning
7. Oljeavtappningsplugg
8. Remskiva
9. Nivåsticka oljenivå
10. Avluftning vevhus
11. Säkerhetsventil
12. Topplocksbult
13. Elmotor
14. Fläktkåpa

1.

4.

8.

6.
7.

5.

3.

2.

1.

1.

4.

5.7.

6.

Tvåcylindrigt rakt tvåstegsblock

Fyrcylindrigt tvåstegs V-block

Tvåcylindrigt rakt enstegsblock

12.

10.

11.

12.

10.

6. + 10.

8.

5.

3.

1.

7.

Tvåcylindrigt direktdrivet enstegs V-block
12.

1.

6 + 10

5.

14.

13.1.2.

3.
Oljefritt tvåcylindrigt direktdrivet enstegs V-block

13. 14.

12.

1.

2.
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UNDERHÅLL

A Kontrollera alltid oljenivå i kompressorblock varje dygn eller var 40-50 h.

B Dränera alltid kompressortanken 1 ggr/dygn eller oftare vid behov. Maskinen kan kompletteras med automa-
tisk dränering.

C Se alltid till att det inte förekommer luftläckage  på maskinen och den övriga  anläggningen.

D Efterdrar alltid topplockets bultar efter ca 20-40 h vid nyinstallerad maskin. Därefter kontrolleras detta med 
jämna mellanrum ca 1 gång var 3-4 månad. Detta är viktigt för att inte packningar skall haverera vid ventilpa-
ketet.

ÅTDRAGNINGSMOMENT HUVUDBULTAR TOPPLOCK ÄR FÖLJANDE
Kompressorblock 1-4 hk ca 3-4 kg
Kompressorblock 5,5 hk ca 6 kg 
Kompressorblock 7,5 hk ca 8-9 kg
Kompressorblock 10 hk ca 10-11 kg
Kompressorblock 15 hk ca 15-16 kg
Kompressorblock 20 hk ca 20-22 kg

E Elektriska anslutningar på tryckströmbrytare, elmotor samt i elskåp bör med jämna mellanrum kontrolleras 
och efterdras. En kompressor är aldrig helt fri från vibrationer.

F Oljebyte bör ske vid behov, beroende på drifttid eller om oljan har skiftat färg. Annars minst 1 gång varje år. 
Använd alltid samma typ av olja. Blanda ej olika typer och fabrikat. Oljenivåer är alltid utmärkta på synglaset 
eller på oljestickan. Mängden varierar från ca 0,5 liter till 5 liter beroende på blockets storlek. Vid normaldrift 
användes SEA 40. Tunnare olja vid kalla driftförhållanden. Tjockare olja vid varma driftsförhållanden.

G Luftfiltret måste kontrolleras och rengöras vid behov. Det är ytterst viktigt att maskiner får rätt insugningsluft-
mängd för att kunna ge rätt arbetsluftsmängd och tryck. Byt alltid luftfilter vid behov. Kör aldrig utan filterin-
sats/filter monterad på kompressorblocket. Smutsigare miljö tätare kontroller och rengörningar fodras. Använd 
alltid filter som är original.

H Kontrollera så kilremmarna är rätt spända och inte söndernötta. Rätt spända är de när man kan trycka ner ca 
10 mm mellan motorns remskiva och kompressorblockets remskiva. Samtliga maskiner med remdrift på våra  
kompressorer är försedda med märkta kilrep enligt standard.

I Rengör och kontrollera backventil minst 1 gång/år eller vid behov.
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DRIFTSTÖRNING

FEL ÅTGÄRD
Maskinen producerar dåligt med luft. Kontrollera luftfilter och om eventuellt ledningsläckage 

förekommer (rengör och täta).

Packningar mellan ventilplatta och topplock är sönder 
(byt packningar).

Brända eller slita ventiler (detta beror ofta på överbelas-
tad maskin, byt ventiler med packningssats).

Kompressorn är för liten till uttagen luftmängd (större 
kompressor behövs).

Kompressor går upp i fullt tryck släpper sedan  ut luft från 
tryckströmbrytares underdel och startar omgående.

Bryt spänningen och töm hela luftsystemet .Demontera 
överdelen på backventilen och rengör säte med kägla, 
spänn därefter fjädern, montera åter delarna och starta 
upp.

Kompressorns säkerhetsventil på tanken lyfter och släp-
per ut luft.

Ställ ner stopptrycket på tryckströmbrytaren.

Säkerhetsventil på tryckledning läcker. Detta är ett bevis på att packningen mellan HT- och LT-
cylinder läcker. Byt omgående packningar vid ventilpaket 
annars kan vevstaken brista. För högt tryck bildas på 
LT-kolven.

Kompressor stoppar vid 2-3 bars arbetstryck. Maskinen går inte på 3 faser tillkalla elektriker behörig 
personal för åtgärd.Vid tappad fas kan elmotorns lindning 
lätt bränna.

Elmotor orkar ej att starta på enfas 230 voltskompres-
sorer.

Problemet är att enfas 230 voltskompressorer har höga 
startvärden. Gör något av följande:
1. Byt till annat vägguttag, närmare elcentral.
2. Sänk starttrycket.
3. Använd ej förlängningskabel.

Trycket uteblir i tanken. Kontrollera följande:
1. Att luftnipplar samt dräneringsventil är monterade och 
stängda
2. Att inte kompressorblockets insug är blockerad. På 
vissa modeller sitter det en plugg i inlopp vid leverans. 
Var noga med att pluggen demonteras före montering av 
luftfilter.

Det är av ytterst vikt att underhåll och tillsyn sker kontinuerligt av en kompressor med tillhörande 
utrustning. Använd alltid original reservdelar. Tillkalla alltid yrkeskunnig personal vid servicearbe-
ten.

Var noga med att använda rätt innerdiameter på luftledningar och slangar. Vid för små slangdiame-
trar får inte arbetande verktyget rätt luftflöde.

Stoppa aldrig en kompressor med att dra ut stickkontakten ur uttaget. Gäller både 230-volts- res-
pektive 400-voltsmaskiner.
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REKOMMENDERAT TRYCKLUFTSSCHEMA

1. Kompressor
2. Kylare
3. Kondensseparator
4. Tryckluftstank
5. Automatisk dräneringsventil
6. Partikelfilter
7. Kyltork
8. Restoljefilter 1 µm och 0,01 µm
9. Kolfilter
10. Oljeseparator för dräneringsluft

DUAB-HUSET
MASKINER OCH MASKINVERKTYG TILL RÄTT PRIS!

Södra vägen 3
Box 102
382 23 Mönsterås
Tel: 0499-143 19
Fax: 0499-140 66
www.duabhuset.se

Öppettider:
Mån-Fre 08.00-18.00
Lör 10.00-14.30
Sön Stängt

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.


