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Шановний Покупець!

Дякуємо за придбання виробу «Dnipro-M», що відрізняється прогресивним 

дизайном і високою якістю виконання. Продукт відноситься до лінійки High Quality 

Tools, що поєднує сучасні конструктивні рішення та високу продуктивність зі 

збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, що наша продукція стане 

Вашим помічником на довгі роки.

1. ОСНОВНІ СИМВОЛИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

Перш ніж почати користуватися компресором, уважно прочитайте 

інструкцію з експлуатації до нього. Якщо виникають питання щодо його 

роботи, завжди звертайтеся до інструкції.

Будьте обережні:

під час роботи з компресором обов’язково користуйтеся засобами 

індивідуального захисту.

Будьте обережні:

окремі вузли працюючого компресора можуть сильно нагріватися.

Будьте обережні:

компресор працює в циклі автоматичного включення та виключення. 

Якщо в електромережі стається аварія і напруга раптово падає, компресор 

автоматично відключається і самостійно поновлює свою роботу після 

відновлення напруги.

 

Зверніть увагу:

щоб уникнути ураження струмом всі електричні вилки та розетки повинні 

обов’язково мати заземлення.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Паспорт є документом, що містить технічний опис та інструкцію з експлуатації 

компресорних установок «Dnipro-M» (надалі «компресор, компресорна установка»). 

Компресор є електромеханічним виробом і призначений виключно для одержання 

стисненого повітря. 

Використання компресора спільно з різними споживачами стисненого повітря, 

такими як: фарборозпилювачі, пістолети для продувки, пістолети для підкачки шин, 

пневмостеплери та з іншим пневмоінструментом дозволяє значно полегшити та 

підвищити продуктивність виконуваних робіт.

Компресорна установка є побутовим пристроєм і не призначена для промислових 

робіт.
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3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

1 Компресорний блок 7 Регулятор редуктора

2 Електричний двигун 8 Кран пневмошланга

3 Ресивер 9 Аварійник клапан

4 Реле тиску 10 Манометр тиску в ресивері

5 Повітряний фільтр 11 Манометр вихідного тиску

6 Пневмоперехідник

Комплектація:

1. Компресор - 1шт.

2. Інструкція - 1 шт.

3. Колесо - 2 шт.

4. Вісь колеса (комплект) - 2 шт.

5. Гумова ніжка - 2 шт.

6. Сапун масляний (може бути встановлений в картер компресора) - 1 шт.

7. Упаковка - 1 шт.

8. Повітряний фільтр - 2 шт.

9. Оглядове вікно - 1 шт.
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4.  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики компресора наведені в таблиці:

Характеристики / одиниці вимірювання AC-50V

Потужність, кВт 2,2

Напруга електромережі, В / Частота, Гц ~230±5% / 50

Об’єм ресивера, л 50

Частота обертання двигуна, об / хв 2850

Продуктивність,  л / хв 420

Тиск макс, Бар 8

Габарити (ДхШхВ), см 73х36х68

Вага нетто/брутто, кг 37,3/40,6

5. БУДОВА КОМПРЕСОРА

Компресорна група - одноступенева, двоциліндрова група поршневого типу з 

повітряним охолодженням, призначена для одержання стисненого повітря. Двигун 

компресора захищений:

• термозахистом, встановленим всередині двигуна, який  спрацьовує у випадку, 

коли температура двигуна досягає критичних значень. Компресор знову автоматично 

вмикається через 15-20 хв;

• автоматичним захистом з подальшим ручним запуском.

При аварійній зупинці компресора для його подальшого запуску необхідно 

натиснути кнопку автоматичного вимикача, що знаходиться на комутаційному блоці 

(мал. 9).

Ресивер - призначений для накопичення стисненого повітря, його охолодження, 

збору конденсату та має штуцери для встановлення реле тиску, зворотного клапана, 

зливного клапана.

Реле тиску - служить для забезпечення роботи компресора в автоматичному 

режимі, підтримки тиску в ресивері в заданих межах.

Редуктор - призначений для зниження вихідного тиску повітря в діапазоні від 1 до 8 

Бар.

Розвантажувальний повітропровід - служить для скидання стис нутого повітря з 

нагнітального повітропроводу після зупинки компресора з метою полегшення його 

подальшого запуску.

Вихідний патрубок (або кран) - призначений для подачі повітря споживачу.

Запобіжний клапан - служить для скидання повітря з ресивера при перевищенні 

максимально допустимого тиску стисненого повітря в ресивері.

Зворотний клапан - забезпечує подачу стисненого повітря тільки в напрямку від 

вузла компресора до ресивера.
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Зливний клапан - служить для зливу конденсату з ресивера.

Повітряний фільтр - служить для очищення всмоктуваного повітря та запо бігає 

потраплянню пилу та сторонніх часток до поршневої групи. 

Манометр - призначений для контролю тиску в ресивері та/або на виході з 

редуктора.

6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не розкручуйте будь-які пневмоз’єднання на працюючій компресорній установці 

та у випадках, якщо в ресивері є повітря під тиском. Не здійснюйте ніяких операцій з 

компресором, якщо штепсельна вилка не відключена від електромережі. Пам’ятайте! 

Компресор повинен бути з’єднаний з електромережею через розетку, що має захисне 

заземлення. Не слід робити спроб самостійного усунення несправностей. У таких 

випадках необхідно звертатися в сервісні центри.

Ніколи не використовуйте компресор у вологому приміщенні або в безпосередній 

близькості до води. Суворо дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не 

використовуйте компресор у присутності горючих рідин і газу. Не встановлюйте 

легкозаймисті предмети поблизу компресора. Під час перерв у роботі реле тиску 

повинно перебувати в положенні Викл. (0). Ніколи не направляйте повітряний 

струмінь на людей і тварин. Не транспортуйте компресор з ресивером під тиском. У 

разі використання компресора для фарбування:

• не працюйте в закритих приміщеннях та поблизу відкритого вогню;

• перевірте, що приміщення, в якому проводиться робота, має відповідну 

вентиляцію;

• використовуйте індивідуальні засоби захисту органів дихання та зору;

• переконайтеся, що частинки фарби не потрапляють на компресор.

Після завершення експлуатації, знеструмте компресор, витягнувши вилку з розетки. 

Особливо важливі моменти заходів безпеки відображені у вигляді попереджувальних 

символів на корпусі компресора.

7. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Встановіть компресор на рівну горизонтальну поверхню в чистому, сухому, добре 

провітрюваному місці, захищеному від впливу атмосферних явищ. Інтервал температур 

навколишнього середовища +5°С - +35°С. Після зняття упаковки переконайтеся 

в цілісності агрегату, відсутності слідів ударів і механічних пошкоджень, перевірте 

комплектність. Встановіть колеса та гумові ніжки (мал. 1). Встановіть повітряні фільтри 

(мал. 2). Замініть при необхідності транспортну пластикову пробку на кришці картера 

(мал. 3) сапуном, перевір   те рівень масла за мітками на вікні масловказівника картера, 

рівень масла повинен бути не нижче середнього положення в контрольному вікні 

картера (мал. 7). Заправний об’єм масла в картері компресорів не менше 300 мл.

2. При використанні компресора в місцях, віддалених від дже рела електроенергії, 

слід застосовувати подовжувач, який має заземлення та переріз не менше ніж 1,5 мм
2

.
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Увага! Обов’язково перевірити відповідність напруги в мережі 
електроживлення напрузі живлення компресора (230 В ± 5%).

3. Запуск. Переведіть кнопку або ручку реле тиску в позицію Викл. «О» (мал. 5). 

Вставте вилку в розетку та запустіть компресор, перевівши кнопку/ручку в положення 

Вкл. «1». Для забезпечення коректного розподілу масла при початковому запуску 

рекомендується залишити компресор працюючим протягом 2-3 хвилин з повністю 

відкритим вихідним краном. Після перших 5 годин роботи компресора перевірте 

кріплен  ня гвинтів головки та кожуха двигуна. Після з’єднання компресора з повітряною 

лінією необхідно здійснити накачування до максималь ного тиску та перевірити його 

функціонування.

Група «головка/циліндр/нагнітальний повітропровід» може нагріватися до 
високих температур. Будьте обережні при роботі поблизу та не торкайтеся 
їх щоб уникнути опіків.

4. Регулювання робочого тиску. Розблокуйте ручку регулятора тиску (мал. 4). 

Встановіть бажаний тиск, повер нувши рукоятку за годинниковою стрілкою для його 

збільшення та проти годинникової стрілки для його зменшення. Після встановлення 

оптимал ьного тиску заблокуйте ручку, повернувши проти годинникової стрілки.

5. При закінченні роботи повністю випускайте повітря з ресивера.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення довговічної та надійної роботи компресора виконуйте наступні 

операції з його технічного обслуговування:

1. Через кожні 50 годин роботи (не рідше 1 разу на місяць) слід розбирати повітря-

ний фільтр і очищати фільтруючий елемент стисненим повітрям, за умови підвищеної 

концентрації в повітрі пилу та інших речовин слід повто рювати цю процедуру після 

кожного використання, у разі неможливості повного очищення фільтра стисненим 

повітрям, його необ хідно замінити. Обов’язкова заміна фільтруючого елемента не 

рідше 1 разу на рік або через кожні 500 годин роботи.

Зливайте конденсат з ресивера мінімум 1 раз на тиждень, відкривши зливний кран 

під ресивером (мал. 8);

2. Заміна мастила, контроль за рівнем мастила.

Як можна частіше (перед кожним запуском) перевіряйте рівень мастила за мітками 

на вікні мастиловказівника картера, рівень мастила повинен відповідати мітці, що 

знаходиться посередині оглядового віконця (мал. 7). При необхідності доливайте 

мастило (марка мастила повинна відповідати марці мастила  залитого в компресор). 

Після перших 10 годин роботи повністю замініть мастило. Для заміни мастила необхідно 

відгвинтити зливну пробку (контрольне вікно) на кришці картера, злити все мастило з 

картера і знову закру тити пробку (мал. 7). Влити мастило  через верхній отвір кришки 

картера так, щоб воно досягло рівня мітки, що знаходиться посередині контрольного 

вікна (мал. 6). Подальша заміна мастила повинна відбуватися після кожних 50 годин 

роботи.
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Категорично забороняється змішувати різні сорти масла.

9. ЗБЕРІГАННЯ

Завжди зберігайте пристрій в сухому місці, недоступному для дітей.

10. ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

1

4

3

2

5 ВКЛ

ВИКЛ
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