SPECIFICAŢII
Motor……………………1.5HP, 2HP, 2.5HP
Tensiune de alimentare……220V~240V/50HZ sau 110V~120V/60HZ
Capacitate rezervor aer……………20L, 24L, 25L, 50L
Presiunea maximă a aerului…………115psi (livra pe inch patrat)
Turaţie maximă (rotaţii/ minut)………………2850 / 3450

PRECAUŢII: Întotdeauna utilizaţi cu atenţie compresorul de aer. A
nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiţi ochelari de protecţie pe tot
parcursul utilizării. Utilizaţi unelte de tip şi mărime corespunzătoare
fiecărei activităţi.

Avertismentele, precauţiile şi instrucţiunile prezentate în acest manual
de utilizare nu acoperă toate situaţiile posibile care se pot produce.
Utilizatorul trebuie să dea dovadă de precauţie şi de utilizare
corespunzătoare a produsului.

AVERTISMENT: Înainte de a pune în funcţiune compresorul vă
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Veţi avea nevoie de aceste
instrucţiuni de utilizare care conţin avertismente de securitate,
precauţii, informaţii despre asamblare şi operare, lista cu piesele de
întreţinere /de schimb şi diagrame. Păstraţi instrucţiunile în siguranţă
într-un mediu uscat pentru utilizarea ulterioară a acestora.

www.mafcom.ro
www.sculesiechipamente.ro

Compresoare MAF

Întrerupător manometric (acţionat de presiune): Butonul roşu
Pressure Switch (întrerupător manometric) porneşte şi opreşte
compresorul de aer. Când întrerupătorul se acţionează în sus,
compresorul este pornit (ON), când se acţionează în jos, compresorul

Supapa de ulei: Când motorul compresorului este în funcţiune, aerul
sub presiune trebuie evacuat din carterul motorului. Supapa de ulei
permite evacuarea aerului acumulat, protejând compresorul de
impurităţile din aer.

Filtru de aer: Filtrul de aer menţine funcţionarea compresorului prin
filtrarea impurităţilor.

Robinet de golire: Robinetul de golire poate fi deschis pentru a
permite evacuarea umezelii şi a aerului comprimat din rezervorul de
aer.
Avertisment: Robinetul de golire se va deschide încet pentru a evita
deteriorarea echipamentului şi posibila rănire a utilizatorului.

Robinet de aer: Utilizaţi cuplajul Air Quick care permite o
conectare rapidă şi uşor de realizat la tubul de aer. Puteţi de asemenea
utiliza robinetul de aer pentru a stopa aerul dacă îl rotiţi în sensul
acelor de ceasornic, sau pentru a elibera aer dacă îl rotiţi în sens contrar
acelor de ceasornic.

Regulator de aer: Regulatorul de aer controlează presiunea debitului
de aer. Pentru a creşte presiunea aerului rotiţi regulatorul în sensul
acelor de ceasornic; pentru a scădea presiunea aerului rotiţi regulatorul
în sens contrar acelor de ceasornic.
Mâner: Uşor de utilizat, mânerul din cauciuc permite transportarea
uşoară a compresorului de aer.

ASAMBLARE
Notă: Înainte de a începe asamblarea sau întreţinerea compresorului,
asiguraţi-vă că acesta este oprit şi că nu este alimentat la reţeaua

Piese incluse în cutie:
Compresor de aer
Filtru de aer
Robinet de ulei
Roţi(2)
Dispozitiv de montare a roţilor
Manual de utilizare

INFORMAŢII INTRODUCTIVE
Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să verificaţi conţinutul cutiei
pentru a vă asigura că aceasta conţine tot ceea ce aveţi nevoie.

Rezervorul de aer: Rezervor de oţel, acoperire cu pulbere,
stochează aerul comprimat până când acesta este necesar.

Supapa de siguranţă: Supapa de siguranţă depresurizează rezervorul
de aer în cazul unei acumulări excesive de presiune. Supapa de
siguranţă este prereglată din fabricaţie. Nu aduceţi nicun fel de
modificări supapei de siguranţă. Trageţi periodic de inelul supapei
pentru a verifica dacă funcţionează în mod corespunzător.

este oprit (OFF).
Notă: Asiguraţi-vă întotdeauna că întrupătorul este oprit înainte de a
utiliza compresorul sau de a-l alimenta la reţeaua electrică.
Manometre /Indicatoare de presiune: Manometrele duale indică ce
cantitate de aer comprimat s-a acumulat în rezervorul de aer şi
presiunea aerului la evacuarea prin robinetul de aer.

ÎNAINTE DE A PORNI COMPRESORUL VĂ RUGĂM SĂ
VERIFICAŢI DACĂ EXISTĂ ULEI ÎN CARTERUL MOTORULUI
ŞI SĂ INSTALAŢI ROBINETUL DE GOLIRE DUPĂ CUM ESTE
DESCRIS MAI JOS.
1. Poziţionaţi compresorul pe o suprafaţă solidă.
2. Ridicaţi capacul de plastic al orificiului de umplere.
3. Verificaţi nivelul uleiului în carterul motorului. Dacă nivelul

Înainte de pornirea compresorului de aer vă rugăm să ridicaţi capacul
alb şi să adăugaţi ulei în carterul motorului.

Instalarea robinetului de ulei şi alimentarea cu ulei

Fig. 1. Instalarea roţilor.

Instalarea roţilor
1. Găsiţi roţile, şuruburile cu cap hexagonal, şaibele şi piuliţele
roţilor.
2. Introduceţi şurubul prin bandajul roţii şi prin placa de fixare
situată în partea de jos din spatele compresorului.
3. Introduceţi şaiba până la capătul şurubului. Strângeţi şurubul şi
piuliţa cu ajutorul unei chei.
4. Repetaţi instrucţiunile de la punctele 2 şi 3 pentru instalarea
celeilalte roţi.(vezi figura 1)

electrică.

Instalarea filtrului de aer
Filtrul de aer este instalat în orificiul cu filet al chiulasei (capacul
cilindrului.).
1. Introduceţi filtrul de aer în chiulasă prin rotirea filtrului în sensul
acelor de ceasornic.
2. Înfiletaţi strâns filtrul de aer cu ajutorul unei chei.
Notă: NU STRÂNGEŢI prea tare filtrul de aer.

Fig. 2.1 Înlăturarea capacului de ulei Fig. 2.2 Instalarea robinetului de ulei

uleiului este sub punctual marcat cu roşu pe vizor, turnaţi încet
uleiul prin orificiul de umplere până când nivelul uleiului ajunge la
punctual roşu.
4. Introduceţi robinetul de ulei în orificiul de umplere. Înfiletaţi strâns
robinetul prin rotire în sensul acelor de ceasornic.
Notă: Acest compresor utilizează doar uleiuri de motor de tip SAE20
sau SAE30 fără detergenţi.
(Vezi figurile 2.1.şi 2.2 )

Informaţii generale
Pentru a comprima aerul, pistonul realizează o mişcare de sus în jos în
interiorul cilindrului. Printr-o cursă descendentă aerul este direcţionat

Punerea în funcţiune iniţială
1. Deschideţi robinetul de golire al rezervorului de aer pentru a evita
acumularea de aer comprimat în rezervorul de aer.
2. Lăsaţi compresorul să funcţioneze cel puţin o perioadă de 30 de
minute în această poziţie pentru a lubrica pistonul şi rulmenţii.
3. Închideţi robinetul de golire al rezervorului. Compresorul poate fi
folosit.
În funcţie de capacitatea CFM (picior cubic pe minut) a componentelor
folosite, compresorul de aer poate fi folosit pentru a opera pistoale
pulverizatoare, scule pneumatice, pompe de lubrifiat (de ulei),
pulverizatoare, pistoale de etanşat, componente abrazive, pentru
umflarea cauciucurilor şi a jucăriilor sau pentru pulverizarea
erbicidelor sau a insecticidelor etc. Pentru realizarea acestor operaţiuni
este necesară reglarea corespunzătoare a regulatorului de presiune a
aerului. Consultaţi specificaţiile referitoare la presiunea de aer
necesară componentelor pe care le utilizaţi.

PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
ÎNAINTE DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE NOUL DVS. COMPRESOR
DE AER, vă rugăm să efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Verificaţi că toate şuruburile şi piuliţele sunt corect înfiletate.
2.Verificaţi dacă a fost introdusă o cantitate suficientă de ulei în
compresor. (Vezi secţiunea “Instalarea robinetului de ulei şi
alimentarea cu ulei”)

Utilizarea prelungitoarelor
Pentru utilizarea optimă a compresorului de aer se recomandă
utilizarea unui prelungitor doar dacă este absolut necesar. În acest caz,
trebuie să se aleagă cu grijă tipul de prelungitor compatibil cu
utilizarea compresorului de aer. Alegeţi un prelungitor cu împământare

Alimentarea la reţeaua electrică
Compresorul de faţă este destinat să fie alimentat la reţeaua electrică
220 (110)V, 50(60)HZ, curent alternativ monofazic cu împământare.
Se recomandă ca un electrician calificat să verifice tensiunea reală a
prizei de curent la care va fi alimentat compresorul şi care să confirme
că priza are împământare şi siguranţă. Utilizarea unui circuit cu
dimensiuni
corespunzătoare
poate
elimina
deteriorarea
întrerupătorului de circuit în timpul funcţionării compresorului.

spre orificiul supapei. Supapa de presiune rămâne închisă. La cursa
ascendentă a pistonului aerul este comprimat; orificiul supapei se
închide şi aerul este forţat să tracă din supapa de presiune în supapa
de control (de reţinere) şi în rezervorul de aer. Aerul nu poate fi utilizat
până când compresorul nu a ridicat presiunea rezervorului până la
depăşirea celei necesare utilizării aerului. Spaţiile din orificiul filtrului
de aer trebuie să protejate împotriva obstrucţionărilor care ar putea
reduce debitul de aer a compresorului.
Instalare şi poziţionare
Poziţionaţi compresorul într-o zonă curată, uscată şi bine ventilată.
Compresorul ar trebui poziţionat la o distanţă de aproximativ 30-50 cm
de perete sau de oricare alt obstacol care ar putea obstrucţiona
circulaţia aerului. Poziţionaţi compresorul pe o suprafaţă tare, pe
acelaşi nivel. Curăţaţi toate piesele care se murdăresc sau care se
prăfuiesc. Un compresor curat nu se încinge atât de tare şi funcţionează
mai mult pe termen lung. Nu depozitaţi peste compresor materiale
textile, recipiente sau alte materiale.

ZILNIC (sau înainte de fiecare folosire)
1. Verificaţi nivelul uleiului.
2. Înlăturaţi condensul acumulat în rezervorul de aer.
3. Verificaţi dacă există zgomote sau vibraţii neobişnuite.

ÎNTREŢINERE

Compresorul de aer este echipat cu un regulator de aer comprimat (Air
Regulator). Acest regulator ajustează presiunea aerului. Pentru a creşte presiunea
aerului, rotiţi regulatorul de aer în sensul acelor de ceasornic. Pentru a descreşte
presiunea aerului, rotiţi regulatorul în sens invers acelor de ceasornic.

Ajustarea presiunii aerului

Ataşarea tubului de aer
Compresorului de aer i se pot ataşa tuburi de aer cu ajutorul mufelor de
1-4". Pentru a ataşa un tub de aer la robinetul de aer echipat cu propriul
său conector, verificaţi ca tubul de aer să fiu conectat la orificiul de aer
suflând uşor în tubul de aer.
Notă: Utilizaţi doar tuburi de aer aprobate pentru utilizare la o presiune
de 115PSI sau la o presiune mai mare.

care va fi alimentat direct la priza de curent şi la cablul compresorului
fără a utiliza adaptori. Asiguraţi-vă că prelungitorul este într-o bună
stare de funcţionare din punct de vedere electric.

Schimbarea uleiului la compresorul de aer
1. Îndepărtaţi vizorul prin rotire cu ajutorul unei chei în sensul acelor
de ceasornic. Notă: Uleiul va începe să curgă din momentul în care
vizorul este deşurubat. Aşezaţi dedesubt o pâlnie şi un recipient
ÎNAINTE de a deşuruba.
2. După ce vizorul este îndepărtat, înclinaţi compresorul în jos pentru

Verificarea uleiului la compresorul de aer
1. Plasaţi compresorul de aer pe o suprafaţă plană. Nivelul uleiului ar
trebui să ajungă la punctul roşu de pe vizor.
2. Dacă nivelul uleiului este mai scăzut, ridicaţi supapa de ulei şi
adăugaţi uleiul necesar pentru a ajunge punctul roşu marcat pe
vizor.
3. Puneţi în aceeaşi poziţie supapa înainte de a porni compresorul.

SEMESTRIAL (sau după 250 de ore de utilizare-oricare dintre cele
două situaţii apare prima dată)
Schimbaţi uleiul compresorului de aer.
Notă: Schimbaţi uleiul mai des dacă compresorul de aer este utilizat în
apropierea locului de desfăşurare a vopsirii prin pulverizare sau în
locaţii cu praf.

LUNAR
Inspectaţi sistemul de aer pentru a verifica dacă există pierderi de aer
prin aplicarea de apă cu săpun la toate garniturile. Dacă există pierderi
strângeţi garniturile.

SĂPTĂMÂNAL
Curăţaţi orificiul supapei de ulei.

4. Asiguraţi-vă că toate şuruburile şi piuliţele sunt strânse.

SOLUŢIONAREA DEFECŢIUNILOR TEHNICE
DEFECŢIUNE
CAUZA POSIBILĂ
SOLUŢIE POSIBILĂ
Compresorul
nu 1. Siguranţă sărită sau 1. Înlocuiţi
sau
resetaţi siguranţa /
porneşte
întrerupător decuplat
2. Conexiune electrică
întrerupătorul
2. Verificaţi instalaţia
întreruptă
electrică

Verificaţi întotdeauna componentele înainte de utilizare şi asiguraţi-vă că sunt în
bună stare de funcţionare. Asiguraţi-vă ca toate supapele de aer sunt libere
(utilizaţi dacă este posibil aer comprimat pentru a curăţa instalaţia). Verificaţi
cablul electric pentru a vă asigura că este intact şi că nu are crăpături sau fire care
ies în afară etc. Evitaţi folosirea de solvenţi pentru curăţarea pieselor de plastic,
deoarece majoritatea pot fi deteriorate de diferitele tipuri de solvenţi comerciali.

6.

5.

4.

3.

a permite uleiului să curgă din carter.
După ce tot uleiul a curs, înlocuiţi vizorul şi înşurubaţi-l strâns cu
ajutorul unei chei. Nu strângeţi prea tare, deoarece puteţi deteriora
garnitura de cauciuc.
Plasaţi compresorul pe o suprafaţă plană. Înlăturaţi supapa de
ulei.
Turnaţi încet uleiul prin orificiul de umplere, până când nivelul
de ulei atinge punctul roşu de pe vizor.
Aşezaţi supapa de ulei în orificiul de umplere. Strângeţi ferm
supapa de ulei prin rotire cu mâna în sensul acelor de ceasornic.

Scurgeri de ulei în aer

1. Vascozitate a uleiul 1. Înlocuiţi uleiul cu
ulei de tip SAE20
necorespunzătoare
sau
SAE30 fără
detergenţi.
2. Prea mult ulei în 2. Goliţi carterul şi
carter
reumpleţi până la
nivelul indicat de
punctul roşu
3. Compresor
3. Reduceţi regularea
supraîncălzit
aerului comprimat
4. Supapa
de
ulei 4. Curăţaţi sau înlocuiţi
supapa de ulei.
blocată

1.Înlocuiţi întrupătorul
manometric

1. Filtru de aer blocat
1. Înlocuiţi filtrul de
2. Supapa de control
aer
deteriorată
2. Înlocuiţi supapa de
3. Pierderi de aer la
control
supapa de siguranţă
3. Verificaţi
supapa
trăgând în sus de
inelul acesteia.
Dacă
problema
se
menţine,
schimbaţi
supapa.

Pierderi la supapa de 1.Întrerupător
siguranţă
manometric deteriorat

Presiune scăzută

