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Introduksjon

Hvis du følger instruksjonene i denne boken
garanterer vi deg mange års problemfri drift. Den er
en solid, sikker og pålitelig maskin som er bygget
etter den nyeste teknologi.

Bruksanvisningen skal oppbevares i nærheten av
maskinen.

Ved korrespondanse må det alltid opplyses om type
kompressor og serienummer, som vises på typeskiltet.

Selskapet forbeholder seg retten til å forandre data
uten foregående varsel.
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Sikkerhetsregler for transportabel kompressorer med generator

INNLEDNING

Atlas Copcos siktemål er å gi brukerne av deres utstyr
sikre, pålitelige og effektive produkter. Noen av
faktorene som det må tas hensyn til:
- tiltenkt og framtidig bruk av produktene og

miljøet de forventes å bli brukt i,
- gjeldende regler, lover og forskrifter,
- forventet levetid for produktet, forutsatt korrekt

service og vedlikehold,
- at håndboken inneholder oppdatert informasjon.

Les instruksjonsboken før du tar produktet i bruk. I
tillegg til detaljerte driftsinstruksjoner, gir den også
spesifikk informasjon om sikkerhet, forebyggende
vedlikehold osv.

Instruksjonsboken oppbevares alltid i nærheten av
bruksstedet, slik at den er lett tilgjengelig for
operatørene.

Se også sikkerhetsreglene om motoren og annet utstyr
som leveres separat eller som nevnes på utstyrets eller
enhetens deler.

Disse sikkerhetsreglene er generelle og noen utsagn
vil derfor ikke være aktuelle for en bestemt enhet.

Kun personer med de nødvendige kvalifikasjoner kan
gis tillatelse til å betjene, justere, vedlikeholde eller
reparere Atlas Copco utstyr.

Det er ledelsens ansvar å sørge for at operatørene har
den nødvendige opplæring og de ferdighetene som
kreves til alle kategorier av arbeider.

Ferdighetsnivå 1: Operatør
En operatør har fått opplæring i alt som trengs for å
betjene enheten med trykknappene, og har fått
opplæring i sikkerhetsaspektene.

Ferdighetsnivå 2: Mekanisk tekniker
En mekanisk tekniker har fått samme opplæring  i
betjening av enheten som operatøren. I tillegg har den
mekaniske teknikeren fått opplæring i å utføre
vedlikehold og reparasjoner som beskrevet i
instruksjonsboken, og har tillatelse til å forandre
innstillingene til regulerings- og sikkerhetssystemet.
En mekanisk tekniker utfører ikke arbeider på
strømførende elektriske komponenter.

Ferdighetsnivå 3: Elektrisk tekniker
En elektrisk tekniker har den samme opplæring og
kvalifikasjoner som både operatøren og den
mekaniske teknikeren. I tillegg har den elektriske
teknikeren tillatelse til å utføre elektriske reparasjoner
på enhetens forskjellige innkapslinger. Dette omfatter
også arbeider på strømførende elektriske
komponenter.

Ferdighetsnivå 4: Spesialist fra fabrikanten
Dette er en faglært spesialist som sendes av
fabrikanten eller dennes agent for å utføre vanskelige
reparasjoner eller modifikasjoner på utstyret.

Generelt sett frarådes det at mer enn to personer
opererer enheten. Flere operatører kan føre til usikre
driftsforhold.

Ta de nødvendige tiltak for å holde uautoriserte
personer borte fra enheten og eliminer alle mulige
farekilder ved enheten.

Ved håndtering, betjening, overhaling og/eller
vedlikehold eller reparasjoner på Atlas Copco utstyr,
må mekanikeren følge trygge arbeidsrutiner og følge
alle aktuelle lokale sikkerhetsregler og bestemmelser.
Listen nedenfor er en påminnelse om spesielle
sikkerhetsdirektiver og forholdsregler som
hovedsakelig gjelder Atlas Copco utstyr.

Disse sikkerhetsreglene gjelder for maskiner som
utvikler luft. Behandling av andre gasser krever
ekstra sikkerhetstiltak som er karakteristiske for
bruken, og står ikke oppført her.

Fravikelse fra sikkerhetsreglene kan innebære fare for
mennesker i tillegg til miljøet og maskineri:
- innebære fare for personer på grunn av

elektrisitet, mekanisk eller kjemisk påvirkning,
- miljøskade på grunn av lekkasje av olje,

løsemidler eller andre stoffer,
- innebære skade på maskineriet på grunn av

funksjonsfeil.

Atlas Copco påtar seg intet ansvar for noen skade som
følge av at disse sikkerhetsreglene ikke er blitt fulgt,
eller ved at normal forsiktighet ikke er blitt fulgt ved
håndtering, drift, vedlikehold og reparasjon, selv om
det ikke er uttrykkelig oppgitt i denne
instruksjonsboken.

Må leses grundig og følges før sleping, løfting, drift, vedlikehold eller reparasjon av enheten.
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Fabrikanten påtar seg ikke ansvaret for skade på
grunn av bruk av ikke-originale reservedeler eller for
endringer, supplementer eller tilpasninger som
utføres uten fabrikantens skriftlige tillatelse.

Hvis noen instruks i denne boken ikke skulle være i
samsvar med lokal lovgivning, skal den strengeste av
de to bestemmelsene gjelde.

Instrukser i disse sikkerhetsreglene må ikke oppfattes
som forslag, anbefalinger eller oppfordringer om at
utstyret kan brukes på en slik måte at det bryter med
gjeldende lover eller forskrifter.

GENERELLE SIKKERHETSTILTAK

1 Eieren er ansvarlig for å holde enheten i god og
sikker stand. Deler og tilbehør må skiftes hvis de
mangler eller ikke kan brukes trygt.

2 Kontrolløren eller ansvarshavende skal hele tiden
sørge for at alle instrukser med hensyn til drift av
maskinen eller utstyret og vedlikehold blir nøye
fulgt og at alt tilbehør og alle
sikkerhetsanordninger, i tillegg til
forbrukerapparater, er i god stand, ikke er slitt
eller skadet, og at det ikke er gjort inngrep i dem.

3 Ved tegn til eller mistanke om at en del i
maskinen er overopphetet, må maskinen stoppes,
men kontrolldekslene må ikke åpnes før
maskinen er avkjølt. Dette er for å unngå fare for
spontan antennelse av oljedamp når luften slippes
inn.

4 Normale driftsvilkår (trykk, temperaturer,
hastighet osv.) må være markert på en varig måte.

5 Enheten må bare brukes til det formålet den er
beregnet på og under normale driftsvilkår (trykk,
temperaturer, hastighet osv.).

6 Maskinen og utstyr må holdes rent, dvs. så fritt
som mulig for olje, støv og andre avleiringer.

7 For å forhindre at arbeidstemperaturen stiger, må
varmeoverføringsflater (kjøleribber,
mellomkjølere, vannkapper osv.) kontrolleres og
rengjøres regelmessig. Se Plan for
forebyggende vedlikehold.

8 Alle regulerings- og sikkerhetsanordninger må
vedlikeholdes omhyggelig for å sikre at de
fungerer korrekt. De må ikke settes ut av
funksjon.

9 Vis forsiktighet for å unngå skade på
sikkerhetsventiler og andre
trykkbegrensningsanordninger, spesielt for å
unngå tilstopping på grunn av lakk, olje, kull eller
smuss, som kan hindre utstyret i å fungere.

10 Trykk- og temperaturmålere må kontrolleres
regelmessig med hensyn til nøyaktighet. De må
skiftes ut når toleransen overskrides.

11 Sikkerhetsanordninger må testes som beskrevet i
serviceplanen i instruksjonsboken for å
kontrollere at de er i god stand. Se Plan for
forebyggende vedlikehold.

12 Pass på merkene og informasjonsmerkene på
enheten.

13 Hvis sikkerhetsmerker er ødelagte eller uleselige,
må de erstattes slik at operatørens sikkerhet
ivaretas.

14 Hold arbeidsområdet ryddig. Hvis det er dårlig
orden er det større fare for ulykker.

15 Bruk vernetøy når det arbeides på enheten.
Avhengig av arbeidet som skal utføres er det:
vernebriller, hørselsvern, vernehjelm (med visir),
vernehansker, vernetøy og vernesko. Unngå
løsthengende langt hår (beskytt håret med et
hårnett), og ikke bruk løstsittende klær eller
smykker.

16 Treff forholdsregler mot brann. Håndter drivstoff,
olje og frostvæske forsiktig, de er brennbare
stoffer. Ved håndtering av slike stoffer er det
forbudt å røyke eller bruke åpen ild. Ha et
brannslokkingsapparat i nærheten.

17a Transportabel kompressorer med generator
(med jordingsstift):

Jord generatoren og belastningen grundig.

17bTransportabel kompressorer med IT-
generator:

Merk:Denne generatoren er konstruert for
forsyning av et vekselstrøm IT-nett.

Jord belastningen grundig.
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SIKKERHET VED TRANSPORT OG 
INSTALLASJON

Ved løfting av en enhet må alle løse eller svingbare
deler, f.eks. dører eller trekkstang, først være sikkert
festet.

Fest ikke kabler, kjettinger eller tau direkte til
løfteøyet; bruk en krankrok eller løftetalje som
oppfyller lokale sikkerhetskrav. Det må aldri være
skarpe knekker i kabler, kjettinger eller tau som
brukes til løfting.

Det er forbudt å løfte med helikopter.

Det er strengt forbudt å oppholde seg i faresonen
under en løftet last. Løft aldri enheten over personer
eller boligområder. Akselerasjon og retardasjon må
holdes innenfor trygge grenser.

1 Før sleping av enheten:

- påse at trykkbeholder(e) er trykkløs(e),

- kontroller trekkstangen, bremsesystemet og
trekkroken. Kontroller også koplingen på
kjøretøyet som skal slepe,

- kontroller slepe- og bremsekapasiteten til
kjøretøyet som skal slepe,

- kontroller at trekkstangen, svinghjulet eller
støttebenet er sikkert låst i hevet stilling,

- hold hender/fingre borte fra koplingsenheten
og alle andre potensielle klempunkter. Hold
føttene vekk fra tilhengerfestet for å unngå
skade om det skulle gli av, 

- påse at slepeøyet kan dreie fritt på kroken,

- kontroller at hjulene er sikre og at dekkene er i
god stand og har riktig lufttrykk,

- koble til kabelen, sjekk alle lys og koble til
pneumatisk brems, sjekk at signalkabelen ikke
er i kontakt med bakken når enheten trekkes,

- fest sikkerhetskabelen eller -kjettingen som
utløser bremsen ved brudd til kjøretøyet som
sleper,

- fjern hjulklosser hvis slike er brukt, og frigjør
parkeringsbremsen,

- kontroller om fjærene på hjulkilene mangler
eller er ødelagte.

2 Ved sleping av enheten må det benyttes et
kjøretøy med tilstrekkelig kapasitet. Se
dokumentasjonen til kjøretøyet som  brukes til
sleping.

3 Hvis enheten skal rygges, må tilhengerbremsens
mekanisme frakoples (hvis det ikke er en
automatisk mekanisme).

4 Overskrid aldri enhetens maksimale
slepehastighet (vær oppmerksom på lokale
fartsgrenser).

5 Sørg for at enheten står plant og trekk til
parkeringsbremsen før enheten koples fra
kjøretøyet som sleper det. Hekt løs
tilhengerbremsens kabel. Hvis enheten ikke har
noen parkeringsbrems eller svinghjul, blokkeres
enheten ved å plassere klosser foran og/eller bak
hjulene. Når trekkstangen kan plasseres vertikalt,
må låseenheten koples inn og holdes i god stand.

6 Til løfting av tunge deler skal det benyttes et
heiseapparat med tilstrekkelig kapasitet, som er
prøvd og godkjent i henhold til lokale regler.

7 Løftekroker, løfteøyer, sjakler osv må aldri være
bøyd og må bare belastes i den belastningslinjen
som de er konstruert for. Kapasiteten til et
heiseapparat avtar når løftekraften kommer i en
vinkel i forhold til belastningsakselen.

8 For å oppnå maksimal sikkerhet og effektivitet
med heiseapparatet, må alle løftedeler være mest
mulig loddrett. Om nødvendig må det benyttes en
løftebjelke mellom heiseapparatet og lasten.

9 La aldri lasten bli hengende i heiseapparatet.

10 Et heiseapparat må installeres slik at lasten løftes
loddrett. Hvis det ikke er mulig, må man ta de
nødvendige forholdsregler for å unngå at lasten
svinger, f.eks. ved å bruke to heiseapparater.
Hvert av disse må ha omtrent samme vinkel, som
ikke overskrider 30° fra vertikalt.

11 Plasser enheten ut fra veggen. Iverksett tiltak for
å sikre at varm luft som blåses ut av motoren og
som driver maskinens kjølesystemer, ikke kan
resirkuleres. Hvis den varme luften blir sugd inn i
motoren eller i den maskindrevne kjøleviften, kan
dette føre til at enheten blir overopphetet. Hvis
luften blir sugd inn og forbrenner, vil motorens
ytelse bli redusert.

12 Slå av kompressoren før den flyttes.

13 De elektriske tilkoblingene må oppfylle lokale
regler. Maskinene må jordes og beskyttes mot
kortslutning med sikringer eller kretsbrytere.

14 Generatorens utganger må aldri tilkoples en
installasjon som også er tilkoplet nettet.

15 Før en belastning tilkoples, må den
korresponderende kretsbryteren slås av, og man
må undersøke om frekvens, spenning, strøm og
effektfaktor tilsvarer generatorens nominelle
verdier.

SIKKERHET VED BRUK OG DRIFT

1 Hvis enheten skal brukes i brannfarlige miljøer,
må alle eksosrørene utstyres med en gnistfanger
for å hindre gnister.

2 Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er en
dødelig gass. Hvis enheten skal brukes i trange
områder, må eksosen fra motoren føres ut med et
rør med tilstrekkelig diameter; gjør dette slik at
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det ikke oppstår noe ekstra bakovertrykk for
motoren. Monter et avtrekk om nødvendig.
Overhold eventuelle lokale lover. Påse at enheten
har tilstrekkelig luftinntak for drift. Monter ekstra
kanaler for luftinntak om nødvendig.

3 Ved drift i støvete atmosfære, må enheten
plasseres slik at vinden ikke fører støvet mot den.
Drift i rene omgivelser gir en betydelig økning i
intervallene mellom rengjøring av luftfiltre og
kjølernes kjerner.

4 Steng kompressorens luftutløpsventil før
tilkopling eller frakopling av en slange. Sørg for
at slangen er fullstendig trykkløs før den
frakoples. Ved gjennomblåsning av en slange
eller luftlinje, må man påse at den åpne enden er
sikkert festet, slik at den ikke kan sprette rundt og
føre til skader.

5 Enden til luftlinjen som er tilkoplet til
utløpsventilen må sikres med en sikkerhetskabel
som festes ved siden av ventilen.

6 Luftutløpsventilene må ikke utsettes for
belastninger, f.eks. ved å trekke i slanger eller ved
å installere ekstrautstyr som vannseparator,
smøreenhet osv. direkte på en ventil. Ikke stå på
luftutløpsventilene.

7 Flytt aldri enheten mens eksterne linjer eller
slanger er tilkoplet til utløpsventilene, for å unngå
skade på ventiler, manifold og slanger.

8 Bruk aldri trykkluft fra noen type kompressor
som innåndingsluft uten at det er truffet ekstra
tiltak for å gjøre luften egnet til dette, da det ellers
kan føre til personskader eller dødsfall. For at
trykkluft skal kunne brukes som innåndingsluft,
må den renses tilstrekkelig i henhold til gjeldende
regler og forskrifter. Innåndingsluft må alltid
leveres med stabilt, egnet trykk.

9 Fordelingsrør og luftslanger må ha riktig
diameter og være egnet til arbeidstrykket. Bruk

aldri slitte, skadde eller dårlige slanger. Skift
slanger og rør før deres levetid har gått ut. Bruk
bare slanger, rørdeler og tilkoplinger av riktig
type og størrelse.

10 Hvis kompressoren skal brukes til sandblåsing
eller skal kobles til et felles trykkluftsystem, må
det monteres en passende  ventil som hindrer
tilbakestrømning (tilbakeslagsventil) mellom
kompressorens uttak og det tilkoblede utstyret for
sandblåsing eller trykkluftsystemet. Pass på at
ventilen monteres i riktig posisjon/retning.

11 Før man fjerne oljepåfyllingspluggen, må man
påse at trykket er fjernet ved å åpne en
luftutløpsventil.

12 Skru aldri av påfyllingslokket til
kjølevannsystemet mens motoren er varm. Vent
til motoren er tilstrekkelig avkjølt.

13 Fyll aldri på drivstoff mens enheten går, unntatt
hvis det står i ”Atlas Copco Instruction Book”
(AIB). Hold drivstoff borte fra varme deler som
utløpsrør for luft og motorens eksosrør. Røyking
er forbudt under fylling av drivstoff. Ved fylling
fra en automatisk pumpe, må en jordingskabel
koples til enheten for å utlade statisk elektrisitet.
Søl eller etterlat aldri olje, drivstoff, kjølemiddel
eller rensemiddel i eller rundt enheten.

14 Alle dører skal være lukket under drift, for ikke å
forstyrre kjøleluftstrømmen inne i motoren og/
eller gjøre lyddempingen mindre effektiv. En dør
må holdes åpen bare for en kort periode, f.eks. for
kontroll eller justering.

15 Utfør vedlikehold regelmessig i henhold til
vedlikeholdsskjemaet.

16 Stasjonære vern er montert på alle roterende deler
og stempeldeler som ellers ikke er beskyttet og
som kan være farlige for personell. Når et slikt
vern er fjernet, må en maskin aldri settes i drift før
vernet er satt på plass.

17 Støy, også ved akseptable nivåer, kan føre til
irritasjon og forstyrrelser som over en lengre
periode kan føre til alvorlig skade på
nervesystemet til mennesker. Når lydtrykknivået
der personell vanligvis oppholder seg er:
- under 70 dB(A): er hørselsvern ikke påkrevd,
- over 70 dB(A): må hørselsvern tas i bruk av

personer som oppholder seg i rommet hele
tiden,

- under 85 dB(A): er hørselsvern ikke påkrevd
for tilfeldig besøkende som bare blir i en
begrenset periode,

- over 85 dB(A): må rommet klassifiseres som
et støyfarlig område, og en tydelig advarsel må
plasseres permanent ved hver inngang for å
varsle alle som går inn i rommet, selv for
relativt korte perioder, om å bruke
hørselsvern,

- over 95 dB(A): på advarselen(e) ved
inngang(ene) må det tilføyes at også tilfeldig
besøkende må bruke hørselsvern,

- over 105 dB(A): må spesielt hørselsvern tas i
bruk som er tilstrekkelig for dette støynivået
og den spektrale sammensetningen, og ved
hver inngang må det plasseres en spesiell
advarsel om dette.

18 Enheten har deler, kan berøres ved uhell, med en
temperatur som kan overstige 80°C (176°F).
Isolasjonen eller sikkerhetsanordninger omkring
disse delene må ikke fjernes før delene er avkjølt
til romtemperatur. Ettersom det ikke er mulig å
isolere eller beskytte alle varme deler (for
eksempel avgassmanifold, avgassturbin) må
operatøren/serviceteknikeren alltid passe på å
ikke berøre varme deler under åpning av en
maskindør.
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19 Bruk aldri enheten i omgivelser hvor det er fare
for inntak av brennbare eller giftige damper.

20 Hvis arbeidsprosessen produserer damp, støv
eller vibrasjoner osv., må det iverksettes
nødvendige tiltak for å hindre skade på personell.

21 Ved bruk av trykkluft eller nøytralgass til
rengjøring av utstyr, må det gjøres med
forsiktighet. Både operatøren og de som står i
nærheten må bruke egnet vern, i hvert fall
vernebriller. Bruk ikke trykkluft eller nøytralgass
på huden og rett ikke luft- eller  gasstrøm mot
personer. Bruk aldri trykkluft for å fjerne skitt fra
klær.

22 Ved vask av deler i eller med et
rengjøringsmiddel, må man sørge for nødvendig
ventilasjon og bruke egnet vern, f.eks. luftfilter,
øyevern, gummiforkle og hansker osv.

23 Vernesko må være påkrevd på alle verksteder, og
hvis det er fare, uansett hvor liten, for fallende
gjenstander, må det også brukes vernehjelm.

24 Hvis det er fare for innånding av giftige gasser,
damp eller støv, må luftveiene beskyttes.
Avhengig av typen fare, må også øynene og
huden beskyttes.

25 Husk at der det er synlig støv, vil det nesten helt
sikkert også finnes fine, usynlige partikler, men
det faktum at man ikke kan se noe støv, er ikke en
pålitelig indikasjon på at det ikke er farlig,
usynlig støv i luften.

26 Bruk aldri enheten ved trykk eller turtall som er
lavere eller høyere enn de grenseverdiene som er
angitt i de tekniske spesifikasjonene.

27 Generatoren må aldri brukes slik at man
overskrider dens grenser som angis i de tekniske
spesifikasjonene og den må aldri gå lenge uten
belastning.

28 Generatoren må aldri brukes i fuktige omgivelser.
For stor fuktighet reduserer generatorens
isolasjon.

29 Man må ikke åpne elektriske skap, kabinett eller
annet utstyr som er spenningsførende. Hvis dette
ikke kan unngås, f.eks. for målinger, tester eller
justeringer, må dette bare utføres av en kvalifisert
elektriker med riktig verktøy. Og sørg for at
påkrevde verneklær mot farer forbundet med
strøm blir brukt.

30 Berør aldri kraftklemmene mens maskinen er i
drift.

31 Hver gang det oppstår en unormal situasjon, f.eks.
stor vibrasjon, støy, lukt, etc., må man slå
kretsbryterne AV og stoppe motoren. Feilen må
utbedres før ny start.

32 Kontroller de elektriske ledningene med jevne
mellomrom. Skadete ledninger og utilstrekkelig
stramming av koplinger kan føre til elektriske
støt. Hvis det oppdages ødelagte ledninger eller
farlige situasjoner, må man slå kretsbryterne AV
og stoppe motoren. Skift ødelagte ledninger eller
opphev farlige situasjoner før ny start. Skift ut
skadete kabler og kontroller at alle elektriske
koplinger er godt skrudd til.

33 Ikke bruk starthjelp av typen aerosol, slik som
eter. Bruk av dette kan føre til eksplosjon eller
personskade.

34 Unngå å overbelaste generatoren. Generatoren er
utstyrt med kretsbrytere for å beskytte mot
overbelastning. Hvis en bryter er utløst, må
belastningen reduseres for ny start.

35 Hvis generatoren brukes som reserve for
nettforsyningen, må den ikke brukes uten et
kontrollsystem som automatisk kobler
generatoren fra nettet når nettforsyningen
gjenopprettes.

36 Lokket til utgangsklemmene må aldri fjernes
under drift. Før ledningene tilkobles eller
frakobles, må man slå av belastningen og
kretsbryterne, stoppe maskinen og være sikker på
at maskinen ikke kan startes utilsiktet og at det
ikke finnes avledningsspenning i kraftkretsen.

37 Hvis generatoren brukes med lav belasting i
lengre perioder, reduseres motorens levetid.

SIKKERHET VED VEDLIKEHOLD OG 
REPARASJON

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må kun utføres
av faglærte personer; om nødvendig under oppsyn av
en som er kvalifisert for dette.

1 Bruk bare korrekt verktøy som er i god stand til
vedlikehold og reparasjoner.

2 Bruk bare originale reservedeler fra Atlas Copco.

3 Alt vedlikeholdsarbeid bortsett fra rutinemessig
tilsyn, må bare utføres mens enheten er stoppet.
Sørg for at enheten ikke kan startes uforvarende.
I tillegg må det monteres et varselskilt med
teksten ”arbeid pågår - må ikke startes” til
startanordningen. På motordrevne enheter må
batteriet koples fra og fjernes eller polene dekkes
med isolasjonshetter. På elektrisk drevne enheter
må hovedbryteren være slått av og låst i denne
stillingen og må sikringene tas ut. Det må
monteres et varselskilt med teksten ”arbeid pågår
- slå ikke på strømmen” på sikringsboksen eller
hovedbryteren.

4 Før fjerning av enhver komponent som står under
trykk, må kompressoren eller utstyret effektivt
isoleres fra alle kilder til trykk, og hele systemet
gjøres trykkløst. Stol ikke på at ventiler som
hindrer tilbakestrømning (tilbakeslagsventil) er
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tilstrekkelig til å isolere trykksystemer. I tillegg
må det festes et varselskilt med teksten ”arbeid
pågår - må ikke åpnes” til hver av utløpsventilene.

5 Før man demonterer en motor eller en annen
maskin eller foretar en større overhaling, må man
forebygge at alle bevegende deler kan rotere eller
bevege seg.

6 Påse at det ikke blir liggende igjen verktøy, løse
deler eller filler i eller på maskinen. La aldri filler
eller løse klesplagg bli liggende nær maskinens
luftinntak.

7 Bruk aldri brennbare løsemidler til rengjøring
(brannfare).

8 Ta forholdsregler mot giftige gasser fra
rengjøringsvæsker.

9 Bruk aldri maskindeler til å klatre på.
10 Vær svært nøye med rensligheten under

vedlikehold og reparasjon. Beskytt deler og
utsatte åpninger mot skitt med en ren klut, papir
eller tape.

11 Man må aldri sveise på eller utføre noen som helst
operasjon som omfatter bruk av varme i nærheten
av drivstoff- eller oljesystemer. Drivstoff- og
oljetanker må være fullstendig gjennomblåst,
f.eks. med damprensing, før slike operasjoner kan
gjennomføres. Man må aldri sveise på
trykkbeholdere eller forsøke å modifisere disse på
noen måte. Kople fra dynamoens kabler før det
buesveises på enheten.

12 Støtt opp trekkstangen og akselen/akslene på en
sikker måte hvis det er nødvendig å arbeide under
enheten eller ved fjerning av et hjul. Stol ikke på
jekker.

13 Fjern ikke noe av det lyddempende materialet,
eller forandre det. Hold materialet fritt for skitt og
væsker som drivstoff, olje og rengjøringsmidler.
Hvis noe av det lyddempende materialet er
ødelagt, må det skiftes for å unngå økt lydtrykk.

14 Bruk bare smøreoljer og fett som er anbefalt eller
godkjent av Atlas Copco eller
maskinprodusenten. Kontroller at valgt
smøremiddel er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter, særlig med hensyn til
eksplosjons- eller brannfare og muligheten for
nedbrytning eller dannelse av farlige gasser.
Bland aldri syntetisk olje med mineralolje.

15 Beskytt motoren, dynamoen, luftfilteret,
elektriske komponenter og
reguleringskomponenter osv. mot inntrengning
av fuktighet, f.eks. under damprensing.

16 Ved operasjoner som medfører varme, ild eller
gnister på en maskin, må omkringliggende
komponenter først dekkes til med et ikke
brennbart materiale.

17 Bruk aldri en lyskilde med åpen flamme for å
kontrollere inni maskinen.

18 Når reparasjonen er ferdig, må maskinen dekkes
til i minst én omdreining for stempelmaskiner,
flere omdreininger for roterende maskiner, for å
sikre at det ikke kommer noen mekanisk hindring
i maskinen eller drevet. Kontroller
rotasjonsretningen på elektriske motorer når
maskinen startes opp for første gang etter
eventuell endring av de(n) elektriske
koplingen(e) eller skift gir for å kontrollere at
oljepumpen og viften fungerer skikkelig.

19 Vedlikehold og reparasjonsarbeid på alle
maskiner må registreres i en driftslogg.
Hyppigheten og typen reparasjoner kan avsløre
usikre forhold.

20 Ved håndtering av varme deler, f.eks.
krympepasninger, må man bruke spesielle
varmebestandige hansker. Om nødvendig må
man bruke andre beskyttelsesklær i tillegg.

21 Ved bruk av filtersatser må man kontrollere at
riktig innsatstype blir brukt og at levetiden ikke er
utløpt.

22 Påse at olje, løsemidler og andre stoffer som kan
forurense miljøet fjernes på en forsvarlig måte.

23 Før enheten brukes etter vedlikehold eller
overhaling, må man kontrollere at driftstrykk,
temperaturer og turtall er riktige og at kontroll- og
avbrytningsanordningene funksjonerer riktig.
Prøvekjør generatoren for å kontrollere at
vekselstrømforsyningen er riktig.

SIKKERHET I FORBINDELSE MED 
VERKTØY

Bruk riktig verktøy til hver jobb. Mange ulykker kan
unngås med kjennskap til riktig bruk av verktøy og
hvilke begrensninger det har, i tillegg til litt sunn
fornuft.

Spesielt serviceverktøy er tilgjengelig for bestemte
jobber og bør brukes når det er anbefalt. Bruken av
slikt verktøy sparer tid og hindrer at deler blir skadet.
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SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER

Batterier
Ved arbeide med batterier må man alltid benytte
verneklær og vernebriller.

1 Elektrolytten (batterisyren) er en
svovelsyreoppløsning som kan føre til blindhet
hvis man får den i øynene, og til brannskader hvis
man får den på huden. Vær derfor svært forsiktig
ved håndtering av batterier, f.eks. under kontroll
av ladingen.

2 Monter et skilt som forbyr ild, åpen flamme og
røyking der batteriene blir ladet.

3 Når batterier er under lading, dannes det en
eksplosiv gassblanding i cellene som kan trenge
ut gjennom ventilasjonshull i pluggene. Av denne
grunn kan det oppstå en eksplosiv atmosfære
rundt batteriet hvis ventilasjonen er dårlig, og
denne kan holde seg i og rundt batteriet i flere
timer etter at oppladingen er ferdig.  Pass derfor
på følgende:

- røyk aldri i nærheten av batterier som blir eller
nylig er blitt ladet,

- avbryt aldri strømførende kretser ved
batteripolene, da dette vanligvis fører til
gnisting.

4 Når et hjelpebatteri (AB) parallellkoples med
kompressorbatteriet (CB) ved hjelp av
startkabler, skal plusspolen på AB koples til
plusspolen på CB, og minuspolen på CB deretter
koples til gods på kompressoren. Frakoples i
omvendt rekkefølge.

5 Ved bruk av starthjelp, pass på at spenningen ikke
overstiger 30 VDC. For høy spenning kan skade
elektronikken.

Trykkbeholdere
Vedlikehold/installeringskrav:

1 Beholderen kan brukes som en trykkbeholder
eller som separator og er laget for oppbevaring av
komprimert luft til følgende bruk:
- trykkbeholder for kompressor,
- medium LUFT/OLJE,
og brukes som beskrevet på merkeplaten på
beholderen:
- maksimalt arbeidstrykk ps i bar (psi),
- maksimal arbeidstemperatur Tmax i °C (°F),
- minimum arbeidstemperatur Tmin i °C (°F),
- beholderens kapasitet V i l (US gal).

2 Trykkbeholderen må bare brukes som spesifisert
ovenfor og i samsvar med tekniske
spesifikasjoner. Annen bruk er forbudt av
sikkerhetsmessige grunner.

3 Følg nasjonale forskrifter med hensyn til krav om
kontroll.

4 Ingen form for sveising eller varmebehandling er
tillatt på beholdere under trykk.

5 Beholderen er utstyrt med og må bare brukes med
påkrevd sikkerhetsutstyr, f.eks. manometer,
overtrykkskontroll, sikkerhetsventil osv.

6 Kondens skal dreneres daglig mens beholderen er
i bruk.

7 Installasjon, design og koplinger må ikke endres.

8 Bolter i deksler og flenser må ikke brukes for
ekstra feste.

9 Vedlikehold på (trykk-)beholdere må utføres av
Atlas Copco.

Sikkerhetsventiler
1 Alle justeringer og reparasjoner må utføres av en

autorisert representant for leverandøren av
ventilen (se også Plan for forebyggende
vedlikehold).

2 Bare teknisk kompetent personell med opplæring
må overveie å overhale, resette eller
funksjonsteste sikkerhetsventiler.

3 Sikkerhetsventilen er utstyrt med enten en
sikkerhetsplombering i bly eller krympet deksel
for å forhindre uautorisert tilgang til
trykkreguleringsanordningen.

4 Under ingen omstendigheter må
innstillingstrykket på sikkerhetsventilen endres
til et annet trykk enn det som er stemplet på
ventilen uten tillatelse fra installasjonens
konstruktør.

5 Om innstillingstrykket må endres, bruk bare
korrekte deler levert av Atlas Copco og i samsvar
med instruksjonene tilgjengelig for ventiltypen.

6 Sikkerhetsventiler må testes ofte og
vedlikeholdes jevnlig.

7 Innstillingstrykket må periodisk sjekkes for å se
om det er nøyaktig.

8 Når de er ferdigmonterte bør kompressorene gå
på trykk som ikke er mindre enn 75% av det
innstilte trykket for å sikre fri og lett bevegelse av
indre deler.

9 Testfrekvensen påvirkes av faktorer som hvor
tøffe driftsomgivelsene er og hvor aggressivt
mediet som sikres er.

10 Myke pakninger og fjærer bør byttes som en del
av vedlikeholdsprosedyren.

11 Den installerte sikkerhetsventilen må ikke males
eller gis noe belegg.
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Viktige detaljerte opplysninger

SIKKERHETSPIKTOGRAMMER SOM ER 
BRUKT

GENERELL BESKRIVELSE

Oversiktsbilde metallkalesje

Kompressorene XAS 67 - XAS 130, XATS 67 -
XATS 125, XAS 77 - XAS 150 og XAS 97 - XAS
185 er lyddempede, ettrinns, oljeinjiserte
skruekompressorer, bygd for et nominelt effektivt
arbeidstrykk på fra 7 bar (102 psi) opp til 10,3 bar
(150 psi) (se kapittel Tekniske spesifikasjoner).

Kompressoren er tilgjengelig med kalesje av metall
eller polyetylen (HardHat).

Oversiktsbilde HardHat

Motor

Kompressoren drives av en oljekjølt dieselmotor. 

Maskinens effekt overføres til kompressoren
gjennom en ekstra kraftig drivrem (XAS 67 - XAS
130, XATS 67 - XATS 125) eller en rem som tåler
høye belastninger (XAS 77 - XAS 150, XAS 97 -
XAS 185).

Dette symbolet advarer mot farlige
situasjoner. Handlingen det gjelder kan
utsette personer for fare og forårsake
skader.

Etter dette symbolet følger supplerende
informasjon.
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Kompressorelement

Kompressorhuset inneholder to rotorer av
skruetypen, som er montert i kule- og rullelagre.
Skruerotoren, som drives av motoren, driver
sleiderotoren. Elementet leverer pulseringsfri luft.

Injisert olje brukes til tetting, kjøling og smøring.

Kompressorens oljesystem

Oljen drives frem av lufttrykk. Systemet har ingen
oljepumpe.

Oljen fjernes fra luften, først i luft/olje-beholderen
ved sentrifugalkraft, og deretter i
oljeseparatorelementet.

Beholderen har en oljenivåindikator.

Regulering

Kompressoren er utstyrt med et kontinuerlig
pneumatisk reguleringssystem og en
utblåsningsventil som er integrert i avlastingsenheten.
Ventilen er stengt under drift ved hjelp av uttakstrykk
fra kompressorelementet og åpnes av
luftbeholdertrykk når kompressoren stanses.

Når luftforbruket øker reduseres beholdertrykket og
omvendt.

Variasjonen i beholdertrykket registreres av en
reguleringsventil, som avpasser luftmengden etter
forbruket ved hjelp av styreluft til avlastingsenheten
og motorturtallsregulatoren. Luftbeholdertrykket
opprettholdes mellom det innstilte arbeidstrykket og
det korresponderende avlastingstrykket.

Kjølesystem

Motoren og kompressoren har en oljekjøler. 

En vifte som drives av motoren sørger for kjøleluften.

Sikkerhetsanordninger

En termisk stoppebryter beskytter kompressoren mot
overoppheting. Luftbeholderen er utstyrt med en
sikkerhetsventil.

Motoren er utstyrt med en stoppebryter som utløses
ved lavt oljetrykk og en som utløses ved høy
oljetemperatur.

Ramme og aksel

Kompressor/motor-enheten støttes av gummibuffere i
rammen. Standardenheten har en ikke-stillbar
trekkstang med støttebein og én av følgende
slepeinnretninger: AC, DIN, kule, GB eller NATO.

Maskinen kan alternativt leveres med en spillfri
ramme, en stillbar trekkstang, støttehjul og/eller
påløps- og parkeringsbremse (se kapittel
Ekstrautstyr for alternativer).

Det nye bremsesystemet består av en integrert
parkeringsbrems og påløpsbrems. Når man rygger
aktiveres påløpsbremsen ikke automatisk.

Karosseri

Karosseriet har åpninger ved den formede for- og
baksiden for inntak og utblåsning av kjøleluft og et
deksel for vedlikehold og betjening. Karosseriet er
kledd innvendig med lydabsorberende materiale.

Løfteøye

Man kommer til løfteøyet ved å åpne det lille lokket
øverst på kompressoren.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet som inneholder manometer,
kontrollbryter osv., er plassert i midten på baksiden.

Typeskilt

Kompressoren er utstyrt med et typeskilt (D) som
viser produktkoden, enhetens serienummer og
arbeidstrykket (se kapittel Typeskilt).

Serienummer

Serienummeret finnes på høyre side foran på
rammen.

Generator (tilbehør for XAS 67 - XAS 130 og
XAS 97 - XAS 185)

Denne innebygde generatoren er drevet med flere
kileremmer Den genererte strømmen kan leveres fra 3
kontakter (se kapittel Tekniske spesifikasjoner).

Kompressoren og generatoren til XAS 67 - XAS 130
kan brukes samtidig. Kompressoren og generatoren
til XAS 97 - XAS 185 kan ikke brukes samtidig.

Generatoren kan utstyres med et automatisk
kontrollsystem for bensinsparing når ingen elektrisk
strøm benyttes.
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Hoveddeler

(SV)

(A)

(VI)
(AR)(RV)

(FP)

(G)

(OLG)

(AOV)

(CP)

(DB/C) (AF)
(VV)

(FF)
(FU)

(CE)

(F)

(EP)

(FT)

(D)

(SN)

(FCeo)

(FCft)

(DPec)

(DSe)

(OFe)

(OFce)

(JW)

(BH)

(TB)

(H)

(DPft)

(CPG) (S)
(E)

(AFD)
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Referanse Navn

A Dynamo

AF Luftfilter

AFD Anti-frost anordning (opsjon)

AOV Luftutløpsventiler

AR Luftbeholder

BH Bremsespak

C Kopling 
(XAS 77 - XAS 150, 
XAS 97 - XAS 185)

CE Kompressorelement

CP Kontrollpanel

CPG Kontrollpanel (generator), (opsjon)

D Typeskilt

DB Drivrem 
(XAS 67 - XAS 130, 
XATS 67 - XATS 125)

DPec Dreneringsplugg til motorens 
oljekjøler

DPft Dreneringsplugg drivstofftank

DSe Peilepinne motorolje

E Motor

EP Eksosrør

F Vifte

FCeo Påfyllingslokk (motorolje)

FCft Påfyllingslokk (drivstofftank)

Referanse Navn

FF Drivstoffilter

FP Påfyllingsplugg (kompressorolje)

FT Drivstofftank

FU Drivstoffpumpe

G Generator

H Hette

JW Strammehjul

OFce Oljefilter (kompressorelement)

OFe Oljefilter (motor)

OLG Oljenivåmåler (kompressorelement)

RV Reguleringsventil

S Startmotor

SN Serienummer

SV Sikkerhetsventil

TB Trekkstang

VI Vakuumindikator

VV Vacuator-ventil
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OVERSIKT

(FP)

(SR)

(RV)

(FR)

(OS)

(AR)

(AOV)

(FN)

(DP)

(SV)

(OLG)

(PG)

(SL)

(OF)

(UA)

(UV)

(VH)(BDV)
(DB/C)(CV)

(CE)
(DP)

(TS)

(SL)

(OCce)

(AF)

(VV)

(FP)

(RV)

(FR)
(SV)

(SVsr)

(PG)
(BDV)
(CV)

(FP)

(RV)

(FR)
(SV)

(SVsr)

(PG)

(SL)

(BDV)
(CV)

(SVuv)

(SL)

(F)

(E)

(VI)
XAS 67 6,5 kVA
XAS 67 12 kVA
XAS 97 6,5 kVA

XAS 97 12 kVA

Med generator

Med generator

Uten generator
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Referanse Navn

AF Luftfilter

AOV Luftutløpsventiler

AR Luftbeholder

BDV Utblåsningsventil

C Kopling 
(XAS 77 - XAS 150, 
XAS 97 - XAS 185)

CE Kompressorelement

CV Kontrollventil

DB Drivrem
(XAS 67 - XAS 130, 
XATS 67 - XATS 125)

DP Dreneringsplugg

E Motor

F Vifte

FN Strømningsdyse

FP Påfyllingsplugg

FR Strømningsbegrenser

OCce Oljekjøler (kompressorelement)

OF Oljefilter

OLG Oljenivåmåler

OS Oljeseparator

Referanse Navn

PG Manometer

RV Reguleringsventil

SL Utluftingslinje

SR Turtallsregulator

SV Sikkerhetsventil

SVsr Magnetventil (Hastighetsregulator)

SVuv Magnetventil (Avlastingsventil)

TS Temperaturbryter

UA Avlastingsenhet

UV Utløpsventil

VH Ventilationshål

VI Vakuumindikator

VV Vacuator-ventil
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LUFTSTRØM

Luften som trekkes gjennom luftfilteret (AF) og inn i
kompressorelementet (CE) komprimeres. Ved
elementets utløp passerer trykkluft og olje inn i
luftbeholder/oljeseparatoren (AR/OS).

Reguleringsventilen (CV) forhindrer at trykkluften
strømmer tilbake når kompressoren stopper. I
luftbeholder/oljeseparatoren (AR/OS) fjernes
mesteparten av oljen fra blandingen luft/olje; den
resterende oljen fjernes av separatorelementet.

Oljen samles i beholderen i bunnen av
separatorelementet.

Luften forlater beholderen via en stømningsdyse
(FN), som forhindrer at beholdertrykket blir lavere
enn det minimale arbeidstrykket (spesifisert i avsnitt
Begrensninger), selv om luftutløpsventilene er åpne.
Dette sørger for tilstrekkelig injisering av olje og
begrenser oljeforbruket.

Systemet har også en temperaturutkoplingsbryter
(TS) og et manometer (PG).

Utblåsningsventilen (BDV) er montert i
avlastingsenheten, slik at luftbeholderen (AR)
trykkavlastes automatisk når kompressoren stoppes.

(OS)

(AR)

(FN)

(PG)

(BDV)
(CV)

(CE)

(TS)

(AF)
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OLJESYSTEM

Den nedre delen av luftbeholderen (AR) fungerer som
oljetank.

Lufttrykket tvinger oljen fra luftbeholderen/
oljeseparatoren (AR/OS) gjennom oljekjøleren
(OCce) og oljefilteret (OF) og til
kompressorelementet (CE).

Kompressorelementet har et oljeomløp i bunnen av
huset. Oljen til smøring av rotoren, kjøling og tetting
injiseres gjennom hullene i omløpet.

Lagrene smøres ved at olje injiseres inn i lagerhusene.

Den injiserte oljen, blandet med trykkluften, forlater
kompressorelementet og kommer på nytt inn i
luftbeholderen. Der separeres oljen fra luften som
beskrevet i avsnitt Luftstrøm. Oljen som samler seg
i bunnen av oljeseparatorelementet returneres til
systemet via utluftingslinjen (SL), som har en
strømningsbegrenser (FR).

Oljefilterets bypassventil åpner når trykkfallet over
filteret er høyere enn normalt på grunn av at filteret er
tett. Oljen går da forbi filteret uten å bli filtrert. Av
den grunn må filteret skiftes med jevne mellomrom
(se avsnitt Plan for forebyggende vedlikehold).

Når kaldstartutstyr er installert, vil en termostatventil
forbiføre kompressoroljen (olje vil ikke passere
gjennom oljekjøler OCce) inntil driftstemperaturen er
nådd.

(FR)

(OS)

(AR)

(SL)

(OF)

(CE)

(OCce)
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KONTINUERLIG PNEUMATISK REGULERINGSSYSTEM

(SR)

(RV)

(AR)

(UA)

(UV)

(VH)

(CE)

(SVuv)

(SVsr)

(SVsr)

XAS 67 6,5 kVA
XAS 67 12 kVA
XAS 97 6,5 kVA

XAS 97 12 kVA

Med generator

Med generator

Uten generator
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Kompressoren har et kontinuerlig pneumatisk
reguleringssystem. Dette systemet har en
utblåsningsventil som er integrert i avlastingsenheten
(UA). Ventilen er stengt under drift ved hjelp av
uttakstrykk fra kompressorelementet og åpnes av
luftbeholdertrykk når kompressoren stanses.

Når luftforbruket øker reduseres beholdertrykket og
omvendt. Variasjonen i beholdertrykket registreres av
reguleringsventilen, som ved hjelp av reguleringsluft
til avlastingsenheten avpasser luftutbyttet etter
luftforbruket. Luftbeholdertrykket opprettholdes
mellom det innstilte arbeidstrykket og det
korresponderende avlastingstrykket.

Når kompressoren startes, holdes avlastingsventilen
(UV) åpen med fjærtrykk, motoren går med
maksimalt turtall. Kompressorelementet (CE) tar inn
luft og trykket bygger seg opp i beholderen (AR).

Luftmengden styres fra full mengde (100%) til
minimal mengde (0%) ved:

1. Motorens turtallsregulator mellom maksimalt 
belastningsturtall og avlastningsturtall (utbyttet til 
en skruekompressor er proporsjonalt med 
rotasjonshastigheten).

2. Regulering av luftinntak.

Hvis luftforbruket tilsvarer eller overstiger maksimalt
luftutbytte, holdes motorens turtall på maksimalt
belastningsturtall og avlastingsventilen er helt åpen.

Hvis luftforbruket er lavere enn den maksimale
luftforsyningen, sender reguleringsventilen
kontrolluft til avlastingsventilen (UV) for å redusere
luftforsyningen og holde trykket i luftbeholderen
mellom det normale arbeidstrykket og det
korresponderende avlastingstrykket på ca. 1,5 bar
(22 psi) over det normale arbeidstrykket.

Når luftforbruket gjenopptas, åpner
avlastingsventilen (UV) gradvis luftinntaket og
turtallsregulatoren (SR) øker motorens turtall.

Reguleringsventilen (RV) er konstruert slik at enhver
økning (reduksjon) av luftbeholdertrykket, til over det
innstilte trykket for åpning av ventilen, fører til en
proporsjonal økning (reduksjon) av arbeidstrykket til
avlastningsventilen og turtallsregulatoren.

En del av reguleringsluften slippes ut til atmosfæren,
og eventuell kondens slippes ut gjennom
utluftingshullene (VH).

Generator

Når generatoren slås på, kontrollerer magnetventil
(SVsr) motoren via turtallsregulator (SR), slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av).

Den integrerte solenoidventilen (SVuv) gjør det
mulig med samtidig bruk av kompressorer og
generatorer av typene XAS 67 - XAS 130 (6,5 og
12 kVA) og XAS 97 - XAS 185 (6,5 kVA).
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ELEKTRISK SYSTEM

KRETSSKJEMA (STANDARD) (9822 0991 34)
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(Med ekstrautstyr kaldstart)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

K5
K5

S6

R1
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12 (b6)

1 (e2)

2 (a3)

16
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12
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12
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17
 (

e2
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03.3

SHEET 03

Referanse Navn

F1 Hovedkretsbryter

G1 Dynamo

G2 Batteri

H1 Lampe temperaturalarm

H2 Generell alarm lampe

K0 Start-magnetventil

K1 Temperaturalarm for relé

K2 Hold temperaturalarm for relé

K3 Relé oljetrykk

K4 Relé ladefeilvern

K5 Relé varmeplugg

K6 Relé varmeplugg

M1 Startmotor

N1 Relé starterbeskyttelse

P1 Digitalt timemåler

R1 Varmeplugg (ekstrautstyr)

R2 Varmeplugg (ekstrautstyr)

S1 Kontaktbryter (Av-På-oppheve-
start)

S2 Temperaturbryter motor

S3 Bryter for oljetrykk

S4 Lampetestbryter temperatur

S5 Temperaturbryter kompressor

S6 Bryter (ekstrautstyr)

V1 Diode

Referanse Navn

X1 Kontakt

X3 Hjelpekobling

Y1 Magnetventil drivstoff

Kabeltykkelse Fargekode

a = 1 mm2 2 = rød

b = 1,5 mm2 3 = oransje

c = 2,5 mm2 6 = blå

d = 4 mm2

e = 6 mm2

f = 10 mm2

j = 50 mm2
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk krets

Startknapp S1 stilling 1:

Linje 2 på 12V kontakt K3 lukket (30-87a), lampe H2
er på. K4 utløser kontakt K4 (30-87).
Termokontaktelement S5 normalt lukket, K1 utløser
kontakt K1 (30-87).

Bruk av lampetest:

Startbryter S1 stilling 1, trykk lampetest S4, over K3
og linje 9 utløses lampe H1 og relé K2. Etter at
lampetestknapp S4 slippes, fortsetter lampe H1 å lyse,
S4 er overtatt av kontakt K2.

Startknapp S1 stilling 2:

Linje 3 på 12V (overskrivingsfunksjon) timeteller P1
og drivstoffmagnetventil Y1 utløst. Termokontakt
motor S2 normalt lukket, oljetrykkontakt S3 åpen.

Startknapp S1 stilling 3:

Startrelé K0 er utløst og startmotoren går, motoren
opparbeider oljetrykk og oljetrykkontakt S3 lukker.
K3 utløses og kontakt K3 skifter over til (30-87).
Relé K2 er ikke lenger utløst, kontakt K2 åpner,
lampe H1 slukker. Dynamoen gir også spenning og
K4 er ikke lenger utløst, og kontakt K4 skifter over til
(30-87a). Lampe H2 slukker, man kan slippe
startknappen S1 og den går tilbake til stilling 1.
Utløsning av sikkerhetsanordningene skjer ikke
lenger over linje 3, men over linje 2 til linje 4 og
denne veien til linje 3.

(K1) (K2)

(K3) (K4)
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Motoren går normalt:

Oljetrykkontakt S3 åpner, K3 er ikke lenger utløst.
K3 skifter over (30-87a), motoren stopper fordi
drivstoffsolenoide Y1 ikke lenger er utløst og lampe
H2 begynner samtidig å lyse. 

Termokontakt S2 åpner, K3 er ikke lenger utløst.  K3
skifter over (30-87a), motoren stopper fordi
drivstoffsolenoide Y1 ikke lenger er utløst og lampe
H2 begynner samtidig å lyse.

Termokontakt S5 åpner, K1 er ikke lenger utløst.
Kontakt K1 skifter over (30-87a). K3 er ikke lenger
utløst.  K3 skifter over (30-87a), motoren stopper
fordi drivstoffsolenoide Y1 ikke lenger er utløst og
lampe H2 og H1 begynner samtidig å lyse. Avløser-
relé K2 utløses samtidig med H1 og kontakt K2
lukker (30-87).

Termokontakt S5 avkjøles og lukkes. K1 utløses
igjen og kontakt K1 skifter over (30-87). Imidlertid
forblir lampe H1 på over linje 9 og kontakt K2 (30-
87).

En feil i dynamoen sørger for at klemme D+ går til 0V
og at K4 utløses. Kontakt K4 skifter over til (30-87),
motoren stopper fordi drivstoffsolenoiden Y1 ikke
lenger er utløst og lampe H2 begynner samtidig å
lyse.

N1 forhindrer bruk av startmotoren når motoren går.
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GENERATOR 110V UTEN AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1055 27) (Ikke for HardHat)
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To Circuit diagram
9822 0991 34

Referanse Navn

D1 Diode

G3 Generator

H3 Lampe (tenning PÅ)

K5 Kontaktor

N13 Jordfeilrelé

Q1 Hovedkretsbryter 2-polet

Q2 Kretsbryter 2-polet

Q3 Kretsbryter 2-polet

Q4 Kretsbryter 2-polet

S7 Bryter (generator - kompressor)

T13 Strømtransformator for N13

X1 Stikkontakt

X2 Stikkontakt

X3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
- 28 -



Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampe H3 aktiveres
stikkontakter X1, X2 og X3 har spenning 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

En isolasjonsfeil detekteres hvis det oppstår en
lekkasjestrøm. Kontaktor K5 vil ikke lenger bli utløst
av jordfeilrelé N13.
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GENERATOR 110V MED AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1055 91) (Ikke for HardHat)
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Referanse Navn

D1 Diode

E1 Ecologiser

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

H4 Lampe automatisk kontrollsystem

K5 Kontaktor 4-polet

K7 Tidsrelé

K8 Tidsrelé

N13 Jordfeilrelé

Q1 Hovedkretsbryter 2-polet

Q2 Kretsbryter 2-polet

Q3 Kretsbryter 2-polet

Q4 Kretsbryter 2-polet

S7 Bryter (generator - kompressor)

S8 Bryter automatisk kontrollsystem

T13 Strømtransformator for N13

X1 Stikkontakt

X2 Stikkontakt

X3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampen H3 er aktivert.
Tidsrelé K7 kopler fra kontaktene fra generatoren i
løpet av 4 sekunder, og deretter er kontaktene X1, X2,
X3 under spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

Hvis bryteren S7 slås på, aktiveres lampe H4 og
økologiinnretning E1. E1 føler kontinuerlig
strømmen til kontaktene. Hvis det ikke oppdages
strøm, aktiveres tidsrelé K8. Dette tidsrelé
deaktiverer solenoidventil Y2 slik at
hastighetsregulatoren igjen kontrolleres av det
normale kompressorkontrollsystemet. Hvis E1 føler
strøm til kontaktene i denne tilstanden, reaktiveres
solenoidventilen Y2 straks av K8. Tidsrelé K7 kopler
fra kontaktene fra generatoren i løpet av 4 sekunder,
og deretter er kontaktene X1, X2, X3 under spenning.
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GENERATOR 230/400V, 6 kVA UTEN AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1067 00) (Ikke for HardHat)
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SHEET 02

Referanse Navn

D1 Diode

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Q1 Kretsbryter 10A 4-polet

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampe H3 aktiveres
stikkontakter X1.1, X1.2 og X1.3 har spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

I tilfelle isolasjonsfeil aktiveres den gule lysdioden på
isolasjonsovervåkningsrelé K6 i systemet. Når den
gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en tilbakestilling
kun skje ved å stanse og starte enheten på nytt. 
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To Circuit diagram
9822 0991 34 & 9822 0827 02
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GENERATOR 230/400V, 6 kVA MED AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1060 00) (Ikke for HardHat)
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Referanse Navn

D1 Diode

E1 Ecologiser

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

H4 Lampe (auto-funksjon)

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

K7 Tidsrelé

K8 Tidsrelé

Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 
shuntutløserspole

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

S8 Bryter (auto-funksjon)

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampen H3 er aktivert.
Tidsrelé K7 kopler fra kontaktene fra generatoren i
løpet av 4 sekunder, og deretter er kontaktene X1.1,
X1.2, X1.3 under spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

Hvis bryteren S7 slås på, aktiveres lampe H4 og
økologiinnretning E1. E1 føler kontinuerlig
strømmen til kontaktene. Hvis det ikke oppdages
strøm, aktiveres tidsrelé K8. Dette tidsrelé
deaktiverer solenoidventil Y2 slik at
hastighetsregulatoren igjen kontrolleres av det
normale kompressorkontrollsystemet. Hvis E1 føler
strøm til kontaktene i denne tilstanden, reaktiveres
solenoidventilen Y2 straks av K8. Tidsrelé K7 kopler
fra kontaktene fra generatoren i løpet av 4 sekunder,
og deretter er kontaktene X1, X2, X3 under spenning.
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GENERATOR 230V, 6 kVA

Kretsskjema (9822 1055 26) (Ikke for HardHat)
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To Circuit diagram
9822 0991 34

Referanse Navn

D1 Diode

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 
shuntutløserspole

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampe H3 aktiveres
stikkontakter X1.1, X1.2 og X1.3 har spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

I tilfelle isolasjonsfeil aktiveres den gule lysdioden på
isolasjonsovervåkningsrelé K6 i systemet. Når den
gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en tilbakestilling
kun skje ved å stanse og starte enheten på nytt. 
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GENERATOR 230/400V, 12 kVA UTEN AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1055 28) (Ikke for HardHat)
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To Circuit diagram
9822 0991 34

Referanse Navn

D1 Diode

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 
shuntutløserspole

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
- 38 -



Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampe H3 aktiveres
stikkontakter X1.1, X1.2 og X1.3 har spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

I tilfelle isolasjonsfeil aktiveres den gule lysdioden på
isolasjonsovervåkningsrelé K6 i systemet. Når den
gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en tilbakestilling
kun skje ved å stanse og starte enheten på nytt. 
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GENERATOR 230/400V, 12 kVA MED AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

Kretsskjema (9822 1055 92) (Ikke for HardHat)

To Circuit
diagram
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Referanse Navn

D1 Diode

E1 Ecologiser

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

H4 Lampe automatisk kontrollsystem

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

K7 Tidsrelé

K8 Tidsrelé

Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 
shuntutløserspole

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

S8 Bryter automatisk kontrollsystem

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampen H3 er aktivert.
Tidsrelé K7 kopler fra kontaktene fra generatoren i
løpet av 4 sekunder, og deretter er kontaktene X1.1,
X1.2, X1.3 under spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

Hvis bryteren S7 slås på, aktiveres lampe H4 og
økologiinnretning E1. E1 føler kontinuerlig
strømmen til kontaktene. Hvis det ikke oppdages
strøm, aktiveres tidsrelé K8. Dette tidsrelé
deaktiverer solenoidventil Y2 slik at
hastighetsregulatoren igjen kontrolleres av det
normale kompressorkontrollsystemet. Hvis E1 føler
strøm til kontaktene i denne tilstanden, reaktiveres
solenoidventilen Y2 straks av K8. Tidsrelé K7 kopler
fra kontaktene fra generatoren i løpet av 4 sekunder,
og deretter er kontaktene X1.1, X1.2, X1.3 under
spenning.
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GENERATOR 230V, 12 kVA

Kretsskjema (9822 1055 29) (Ikke for HardHat)

To Circuit diagram
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Referanse Navn

D1 Diode

G3 Generator

H3 Lampe (effektregulering)

K5 Kontaktor 4-polet

K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Q1 Hovedkretsbryter 3-polet + 
shuntutløserspole

Q2 Kretsbryter 2-polet

S6 Termisk kontakt

S7 Bryter (generator - kompressor)

X1.1 Stikkontakt

X1.2 Stikkontakt

X1.3 Stikkontakt

Y2 Magnetventil (generator-drift)

Kompressoren er utstyrt med et negativt jordet
system.

For plassering av rele K1, K2, K3, K4, se avsnitt
Elektrisk system.
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Detaljert beskrivelse av betjening av elektrisk
krets

Kompressorfunksjon:

Se Kretsskjema (standard) (9822 0991 34) (side 24
og 26).

Generatorfunksjon: 

Vri bryter S7 til stilling 1. Magnetventil Y2
kontrollerer motoren via turtallsregulator, slik at
motoren når sitt maksimale turtall (det normale
kontrollsystemet er slått av). Lampe H3 aktiveres
stikkontakter X1.1, X1.2 og X1.3 har spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri bryter S7 til stilling
0. 

I tilfelle isolasjonsfeil aktiveres den gule lysdioden på
isolasjonsovervåkningsrelé K6 i systemet. Når den
gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en tilbakestilling
kun skje ved å stanse og starte enheten på nytt. 
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KRETSSKJEMA RAFFINERIUTSTYR 9822 0909 00 (ALLE TYPER)
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Referanse Navn

F1 Kretsbryter (10 A)

G1 Dynamo

G2 Batteri

H1 Lampe temperaturalarm

H2 Generell alarm lampe

K0 Starter magnetventil (del av M1)

K1 Stopprelé

K2 Sperrerelé

K3 Oppheve-start relé

K4 Startrelé

K9 Hjelperelé sikkerhetskrets

M1 Startmotor

N1 Rusningsmodul

P1 Timeteller

S1 Kontaktbryter (Av-På-oppheve-
start)

S2 Temperaturbryter motor

S3 Oljetrykkbryter motor

S4 Lampetestbryter temperatur

S5 Temperaturbryter kompressor

S32 Test-tast rusning

Y1 Magnetventil drivstoff

Y20 Magnetventil for rusning 
beskyttelsesventil

V1 Diode

V2 Diode
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MARKERINGER OG 
INFORMASJONSMERKER

Kompressorens utløpstemperatur er for 
høy.

Kompressorens utløpstemperatur.

Kompressorens utløpstrykk.

Farlig eksos.

Fare, varm overflate.

Farlig elektrisitet!

Atlas Copco mineral-kompressorolje.

Atlas Copco syntetisk kompressorolje.

Atlas Copco mineral-motorolje.

Atlas Copco syntetisk motorolje.

Bruksanvisning.

Les bruksanvisningen før det utføres 
arbeid på batteriet.

Tilbakestill sikring.

På / av knapp.

Manuell opphevingsbryter.

Timer, tid.

Forbudt å åpne luftventiler hvis 
slanger ikke er tilkoplet.

Kompressor belastet.

Driftslampe.

Luftfilter.

Kompressortemperaturen er for høy.

Rotasjonsretning.

Innløp.

Utløp.

Kompressorens oljeutløp.

Les bruksanvisningen før start.

Overhales hver 24. time.

Advarsel! Eler med trykk.

Ikke stå på utløpsventiler.

Start-stopp indikasjon bryter.

Ikke la kompressoren gå med åpne 
dører.

Løfteredskap.

Bruk kun diesel.

2,7 bar
(39 psi) Dekktrykk.

Lydnivå i henhold til Direktiv 
2000/14/EC (uttrykt i dB (A)).

Lydnivå i henhold til Direktiv 
2000/14/EC (uttrykt i dB (A)).

Trekkstangen skal være horisontal ved 
tilkopling.

Jordtilkoblinger.

Generator

Isolasjonsfeil.

0 = AV
1 = PÅ
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Betjeningsinstruksjoner

INSTRUKSJONER FOR PARKERING, 
TREKKING OG LØFT

Sikkerhetsforskrifter

Merk

INSTRUKSJONER FOR PARKERING

Ikke-justerbar trekkstang med støtte, uten bremser 

Justerbar trekkstang med nesehjul og bremser

(A) Parkeringsposisjon nesehjul (justerbar trekkstang)
(B) Kompressorens bakende mot vinden

Når kompressoren parkeres, låses støttebenet (1) eller
hjulet (2) slik at kompressor står vannrett. Kontroller
at nesehjulet (2) er blokkert ved hjelp av låsepinnen
(4).

Trekk til parkeringsbremsen (3). Kompressoren skal
helst stå vannrett, men den kan brukes selv om den
ikke står helt vannrett. Den må imidlertid ikke være
mer enn 15° ute av vater. Hvis kompressoren parkeres
i en skråning må det legges klosser (kan fås som
ekstrautstyr) foran eller bak hjulene.

Sett kompressorens bakende mot vinden, unna
forurenset luft og ikke ved en vegg. Unngå at
motorens eksos går tilbake til innsugningen. Det kan
forårsake overoppheting slik at motorens effekt
reduseres. Ikke blokker luftutløpet for kjølesystemet.
Levetiden til kompressorens olje vil bli forkortet
dersom det er forurensninger i kompressorens
luftinntak.

Operatøren forventes å benytte alle
relevante Sikkerhetsregler for
transportabel kompressorer med
generator.

Før kompressoren tas i bruk,
kontrolleres bremsesystemet som
beskrevet i avsnitt Justering av
bremsesko.

Etter de første 100 km kjøring:

Kontroller og stram hjulmuttere og
trekkstangens bolter til det spesifiserte
momentet. Se seksjon Spesifikasjoner
kompressor / motor.

Kontroller justeringen av bremser. Se
seksjon Justering av bremsesko.

Ved bruk av slepekjøretøy til å
manøvrere enheten, pass på at
styrehjulet er løftet maksimalt.

Når styrehjulet er på bakken kan
enheten kun manøvreres for hånd.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)
(2) (A)

(B)
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INSTRUKSJONER FOR TREKKING

Skilt på trekkstang, instruksjoner for trekking Ikke-justerbar trekkstang med støtte, uten bremser 

For både ikke-justerbar trekkstang og justerbar
trekkstang må trekkstangen være mest mulig
vannrett, og kompressoren og slepeøye-enden må
være vannrett.

Dytt håndbrekkspaken (3) helt ned og koble til
løsriverkabelen (4) til kjøretøyet. Skru nesehjulet (2)
eller støtten (1) opp til høyeste posisjon og fest det
slik at nesehjulet ikke kan rotere. det slik at nesehjulet
ikke kan rotere.

Justerbar trekkstang med nesehjul og bremser

Trekkposisjon nesehjul

Før tauing av kompressoren, se til at
tauingsutstyret på kjøretøyet passer til
slepeøyet eller ballforbindelsen, og se til
at panseret er lukket og låst ordentlig.

(1)(4)
(2)

(3)

(4)

(2)
(2)
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HØYDEJUSTERING
(med justerbar trekkstang)

 Fjern fjærtappen (1).

 Løsne låsemutteren (2).

 Juster trekkstangen til riktig høyde.

 Stram låsemutter (2) for hånd.

 Stram deretter låsemutteren (2) med momentet i 
tabell. Med et forlengelsesrør (3) ("A" i samsvar 
med tabell) og for hånd ("B" i samsvar med tabell) 
er det enkelt å stramme.

 Sett fast låsemutteren (2) med fjærtappen (1).

 Høydejusteringen skal utføres på flat mark og i 
tilkoplet tilstand.

 Ved justering må man passe på at den forreste 
delen av trekkstangen er horisontal mot 
koplingspunktet.

 Før man begynner å kjøre, må man påse at 
justeringsakselen er fast, slik at stabiliteten og 
sikkerheten er garantert under kjøring. Stram om 
nødvendig låsemutteren (2) i samsvar med tabell.

LEKKASJEFRI INSTRUKSJON

Kompressoren er utstyrt med et lekkasjesikkert
understell for å beskytte miljøet.

Alle væsker som lekker ut i feilsituasjoner samles
opp. Denne spillvæsken kan fjernes via utganger som
til vanlig er dekket av plugger.

Dra pluggene godt til og sjekk for lekkasjer.

Følg gjeldende lokale miljøforskrifter når spillvæsken
fjernes.

Før kompressoren slepes, må man påse
at trekkstangens forbindelser er låst
med maksimal kraft uten at
trekkstangen skades. Påse at det ikke er
klaring mellom tennene i forbindelsene.

(3)

(1)

(A)

(2)

(B)
X

X
X

Se nedenfor for spesifikke instruksjoner!

Type (XXX) M [Nm/lbf.ft.] ”A” [mm/in] ”B” [N/lbf]

ZV 2000 250 - 300 / 185 - 220 600 / 23,4 420 - 500 / 95 - 110

ZV 2500 350 - 400 / 260 - 295 600 / 23,4 580 - 660 / 130 - 145

Merk:
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Koblingen (kulekobling) på hengerfestet er
typegodkjent. Maksimal belastning for koblingen må
ikke overskrides. 

Når koblingen senker støttehjulet til bakken. Rygg
bilen opp til kompressoren, eller, i tilfelle en liten
kompressor, manøvrer kompressoren opp til bilens
hengerfeste.

Kobling:

Åpne koblingskjeven ved å dra spaken kraftig
oppover i pilens retning. Senk den åpnede koblingen
på kulen på kjøretøyets kobling og spaken vil
automatisk senkes. Lukking og låsing utføres
automatisk. Sjekk "+" (se figur) posisjonen!

Koble løsrivelseskabelen og den elektriske kabelen
(valg) til tauingskjøretøyet. Hev støttehjulet helt opp
og sikre det ved å klemme det godt fast. Løsne
parkbremsen før avgang.

Visuell sjekk: kulen bør ikke være synlig i tilkoblet
tilstand.

Frakobling:

Senk støttehjulet. Koble fra løsrivelseskabelen og den
elektriske kabelen. Dra spaken kraftig opp i pilens
retning og hold. Slipp ned støttehjulet (valg) og løft
kompressoren av tauingskjøretøyets kule.

Sikre kompressoren ved hjelp av en hjulkloss og/eller
bruk av parkbremsen.

INSTRUKSJONER FOR LØFTING

Når kompressoren løftes, må løfteutstyret plasseres
slik at kompressoren, som må settes vannrett, blir
løftet vertikalt. Akselerasjon og retardasjon under
løftingen må foregå innenfor sikre grenser.

Bruk helst løfteøyet etter å ha åpnet den lille døren
(1).

Håndtaket på kulekoblingen og
håndbremsespaken må aldri brukes som
et manøvreringshjelpemiddel; indre
komponenter kan bli skadet!

INSTRUKSJONER KULEKOBLING (VALG)

Akselerasjon og retardasjon under
løfting må foregå innenfor sikre grenser
(maks. 2xg).

Det er forbudt å løfte med helikopter.

Løfting er ikke tillatt mens enheten går.

Bruk fortrinnsvis et løfterep for å unngå
skade på løftebjelkestrukturen og
kalesje.

Bruk et rep med god kapasitet, som er
testet og godkjent i henhold til lokale
sikkerhetsforskrifter.

(1)
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DIESELPARTIKKELFILTER 
(EKSTRAUTSTYR)

For å kunne etterkomme lokale forskrifter angående
avgass kan maskinen utstyres med et
dieselpartikkelfilter med kontrollenhet og display. 

Dette displayet (1) er konstruert spesielt for
terrengmaskiner som brukes under tøffe forhold og er
integrert i enhetens kontrollpanel.

Displayet har tre lysdiodesøyler, den øvre søylen (2)
for temperaturangivelse, den midtre søylen (3) for
trykkangivelse og den nedre søylen (4) for alarmer. 

En triangelformet lysdiode for generell alarm (6) og
en kvitteringssensor (5) kompletterer displayet.

Lysdioder for trykk- og temperaturangivelse
kontrolleres av parametre som lagres i en
dataloggerenhet.

Etter start vil lysdiodene for temperatur- og
trykksøylene endres fra rød, via gul og til grønn,
startende fra venstre. Gule, og til slutt røde
indikatorer til høyre på søylene vil indikere økende
verdier. Tilstopping av filteret vil først bli angitt av
lysdioder og deretter av et lydsignal.

Partikkelfilteret er til en viss grad selvrensende. Når
mottrykket øker vil økende motorbelastning resultere
i en temperaturøkning slik at sotet forbrennes og
deretter vil mottrykket synke. Bruk av olje med
mindre svovel vil gi lengre intervaller mellom
rengjøring.

I bunnsøylen (4) vil alarmer bli vist mens en ekstra
lysdiode vil gi ytterligere informasjon med hensyn til
temperatur eller mottrykk. 

Ved en alarm vil en triangelformet lysdiode (6)
begynne å blinke. Ved å berøre sensoren (5) vil feilen
bli kvittert for og lysdioden vil slukkes. 

Om en alarm kun blir kvittert for uten at det utføres
noen handling for å eliminere problemet vil alarmen
bli gjentatt ytterligere to ganger ved 10 minutters
intervaller. Etter den tredje kvitteringen vil den
triangelformede lysdioden slukke mens den
tilhørende lysdioden for alarm vil lyse uavbrutt.

Et lydsignal kombinert med lysende gul LED til
høyre for trykksøylen (3) betyr at maskinen må skrus
til full inntil alarmen går av.

For feilkoder, se avsnittet Feilsøking. 

ETTERKJØLER (OPSJON)

Etterkjøleralternativet inkluderer også en
bypassventil (1) når temperaturene i omgivelsene er
under 10°C (50°F). Bypassventilen må være åpen for
å hindre at systemet fryser. Frost kan skade
etterkjøleren.Når et dieselpartikkelfilter er installert

må det kun brukes diesel med mindre
enn 50 ppm svovel.

(5)(6) (4)

(2)(1) (3)

Det er anbefalt at man drifter maskinen
med full belastning minst 25 % av et
dagskift for å forhindre tilstopping av
partikkelfilteret.

(1)
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ANTI-FROST ANORDNING (OPSJON)

Antifrost anordningen består av en manuell
omføringsventil på oljekjøleren for å hindre at de
pneumatiske verktøyene fryser ved lave
omgivelsestemperaturer (delvis omføring).

Så snart omgivelsestemperaturen faller under 20°C
(68°F) anbefales det å åpne ventilen og omgå
oljekjøleren. Utløpsluftens temperatur vil øke med
13 - 16°C (23 - 29°F) og kondensen i luften blir
redusert.

Det anbefales også å bruke omføringsventilen hvis
kompressoren brukes med delvis last over en lengre
periode.

START / STOPP

FØR START

1. Før første oppstarting må batteriet gjøres klart til 
bruk, hvis dette ikke allerede er gjort. Se seksjon 
Lading av batteriet.

2. Mens kompressoren står vannrett, sjekkes 
motorens oljenivå. Om nødvendig påfylles olje til 
øvre merke på peilepinnen. Se bruksanvisningen 
om motoren for type og viskositet på motoroljen

3. Sjekk kompressorens oljenivå. Viseren til 
nivåmåleren (OLG) skal befinne seg i det grønne 
området. Om nødvendig påfylles olje. Se avsnitt 
Kontroll av kompressorens oljenivån for 
hvilken olje som skal brukes.

4. Sjekk om drivstofftanken inneholder tilstrekkelig 
drivstoff. Fyll på om nødvendig. Se 
bruksanvisningen om motoren for type drivstoff.

5. I tilfelle oppstart av enheten etter å ha gått tom for 
drivstoff, pump opp drivstoff manuelt med 
håndpumpa for drivstoff før du starter.

6. Tapp av eventuelt vann og bunnfall fra 
drivstoffilteret inntil det strømmer rent drivstoff 
fra dreneringskranen.

7. Tøm lekkasjevæske fra rammen.

8. Trykk på vakuumventilen (VV) på luftfilteret for å 
fjerne støv.

9. Kontroller luftfilterets serviceindikator (VI). Hvis 
det gule stempelet når den røde markeringen for 
service, må filterelementet skiftes. Nullstill 
indikatoren ved å trykke på 
tilbakestillingsknappen.

10. Luftutløpsventilen åpnes for å la luftstrømmen gå 
til atmosfæren.

(1)
Før man fjerne oljepåfyllingspluggen
(FP), må man påse at trykket er fjernet
ved å åpne en luftutløpsventil.
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Før start, åpne luftutslippsventilen(e) (AOV) og trykk
strømbryteren (F1) (åpne panseret først).
Strømbryteren skal nå være i stilling B.

Ved behov for forvarming, trykk først på
kaldstartknappen S6 en kort stund. 

OPPSTARTPROSEDYRE (MED KALDSTART; EKSTRAUTSTYR)

Referanse Navn

P1 Digital timeteller

F1 Kretsbryterknapp

PG Arbeidstrykkmåler

H1 Lampe temperaturalarm (rød)

H2 Lampe for generell alarm (rød)

S1 Startbryter

S4 Knapp for lampetest

S6 Kaldstartknapp

(P1) (PG) (H1)

(H2)

(S1)

(S6)

(S4)(F1)

Instrumentpanelet viser også
beholderens trykk (PG) og totalt antall
driftstimer (P1).

Strømbryteren beskytter mot utilsiktet
start av kompressoren.

A

B

(F1)
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Oppstartprosedyre

1. Åpne luftutslippsventilen.

2. Trykk på kretsbryter F1. For kaldstart, trykk på 
knapp S6.

3. For å starte, drei startbryter S1 med 
klokkeretningen til stilling 1, lampe H2 (generell 
alarmlampe) vil tennes.

4. Kontroller at lampene H1 og H2 virker riktig ved 
å trykke på lampetestknappen S4. Begge 
alarmlamper (rødt lys) bør tennes.

5. Vri startbryteren S1 enda lenger med urviseren til 
stilling 3.

Startmotoren setter motoren i bevegelse.

Maksimal tillat startertid når startmotoren går 
kontinuerlig er 20 sekunder.

Hvis motoren ikke starter, kan det gjøres et nytt 
forsøk etter 30 sekunders venting.

Lampe for temperaturalarm H1 og lampe for 
generell alarm H2 vil slukke så snart motoren har 
startet.

Startbryteren spretter automatisk tilbake til 
stilling 1.

Lampe H1 vil kun tennes dersom kompressors 
utgangstemperatur er for høy.

6. Steng luftutløpsventilen(e) (AOV).

1 2 3 4 5 6
- 54 -



Før start, åpne luftutslippsventilen(e) (AOV) og trykk
strømbryteren (F1) (åpne panseret først).
Strømbryteren skal nå være i stilling B.

OPPSTARTPROSEDYRE (UTEN KALDSTART)

Referanse Navn

P1 Digital timeteller

F1 Kretsbryterknapp

PG Arbeidstrykkmåler

H1 Lampe temperaturalarm (rød)

H2 Lampe for generell alarm (rød)

S1 Startbryter

S4 Knapp for lampetest

(P1) (PG) (H1)

(H2)

(S1)

(S4)

(F1)

Instrumentpanelet viser også
beholderens trykk (PG) og totalt antall
driftstimer (P1).

Strømbryteren beskytter mot utilsiktet
start av kompressoren.

A

B

(F1)
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Oppstartprosedyre

1. Åpne luftutslippsventilen.

2. Trykk på kretsbryter F1.

3. For å starte, drei startbryter S1 med 
klokkeretningen til stilling 1, lampe H2 (generell 
alarmlampe) vil tennes.

4. Kontroller at lampene H1 og H2 virker riktig ved 
å trykke på lampetestknappen S4. Begge 
alarmlamper (rødt lys) bør tennes.

5. Vri startbryteren S1 enda lenger med urviseren til 
stilling 3.

Startmotoren setter motoren i bevegelse.

Maksimal tillat startertid når startmotoren går 
kontinuerlig er 20 sekunder.

Hvis motoren ikke starter, kan det gjøres et nytt 
forsøk etter 30 sekunders venting.

Lampe for temperaturalarm H1 og lampe for 
generell alarm H2 vil slukke så snart motoren har 
startet.

Startbryteren spretter automatisk tilbake til 
stilling 1.

Lampe H1 vil kun tennes dersom kompressors 
utgangstemperatur er for høy.

6. Steng luftutløpsventilen(e) (AOV).

1 2 3 4 5 6
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FOREBYGGING AV LAV BELASTNING

GENERELT

Alle motordeler er designet med toleranser for å
tillate arbeid under full belastning. Ved drift under lav
belastning, vil disse toleransene la mer smøreolje
passere mellom ventilføringene, stengler, foringer og
stemplene på grunn av den lavere temperaturen i
motoren.

Lavere forbrenningstrykk har en innflytelse på
stempelring-funksjonen og forbrennings-
temperaturen. Lavt ladetrykk vil føre til oljelekkasje
over turboaksel-tetningen. 

RISIKOER VED DRIFT UNDER LAV 
BELASTNING

 Avleiringer i motoren: sylinderboring-trauet blir 
fylt med lakk, fortrenger olje og hindrer dermed 
riktig smøring av ringen.

 Polering av sylinderoverflate: sylinderoverflaten 
blir polert, alle topper og de fleste rennene blitt slitt 
bort, som også hindre riktig smøring av ringen.

 Kraftig karbon-avleiring: på stempler, 
stempelringspor, ventiler og turbo. Karbon-
avleiringer på stemplene kan forårsake skjæring 
når de senere drives under full belastning.

 Høyt oljeforbruk: langvarig drift under ingen / lav 
belastning av motoren kan føre til at den avgir blå 
/ grå røyk ved lave turtall med en tilhørende 
økning i oljeforbruket.

 Lav forbrenningstemperatur: dette vil resultere i 
utilstrekkelig brent drivstoff, noe som vil føre til 
fortynning av smøreoljen. Også kan uforbrent 
drivstoff og smøreolje komme inn i 
eksosmanifolden og til slutt lekke ut gjennom 
koblingene i eksosmanifolden.

 Brannfare.

 Sotbelastningsøkning: Lave belastninger fører til 
at eksostemperaturen faller, som gir utilstrekkelig 
regenerering av dieselpartikkelfilteret. Dette vil 
øke sotbelastningen på filteret.

BESTE PRAKSIS

Reduser perioder med lav belastning til et minimum.
Dette bør oppnås ved tilstrekkelig dimensjonering av
enheten for bruksområdet.

Det anbefales at en enhet alltid brukes med en last
30% av nominell belastning. Tiltak bør tas ved
omstendigheter der en ikke kan oppnå denne
minimum lastekapasiteten.

Kjør enheten ved full lastekapasitet etter en periode
med lav belastning.

 Koble en luftslange til luftutløpsventil på en slik 
måte at den komprimerte luften kan strømme ut i 
friluft uten å skape noen fare.

 Start enheten og la den varme seg opp i noen få 
minutter.

 La enheten gå i 1 time under 
fullbelastningsforhold.

Intervallet mellom testkjøringer med full
belastningskapasitet kan variere etter forholdene på
stedet. Men, en tommelfingerregel er å utføre en
testkjøring med full lastekapasitet etter hvert
vedlikehold.

Hvis kompressoren er installert som en stand-by-
enhet, bør den kjøres med full belastning i minst fire
timer/år. Hvis periodiske tester utføres på jevnlig
basis uten last, bør disse ikke overstige 10 min.

Testkjøringer med full belastning bidrar til å rense ut
karbon-avleiringer i motoren og eksosanlegget og
vurderer motorens ytelse. For å unngå potensielle
problemer under en testkjøring bør belastningen økes
gradvis.

Ved utleie-bruk (der belastningen er ofte en ukjent
faktor) bør enheter testes ved full belastning etter hver
utleiejobb eller hver 6. måned, avhengig av hva som
inntreffer først. 

Vær oppmerksom på at når en feil oppstår, og anses
på grunn av lav belastning drift, dekkes ikke
reparasjon av garantien!

For mer info, ta kontakt med ditt Atlas
Copco servicesenter.
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UNDER DRIFT

Følgende sjekker må utføres regelmessig:

1. Reguleringsventilen (RV) må være riktig justert, 
dvs. at den begynner å redusere motorens turtall 
når beholderen har fått det forhåndsinnstilte 
arbeidstrykket.

2. Kontroller luftfilterets serviceindikator (VI). Hvis 
det gule stempelet når den røde markeringen for 
service, må filterelementet skiftes. Nullstill 
indikatoren ved å trykke på 
tilbakestillingsknappen.

3. På kompressorer med etterkjøler kontrollerer man 
at det automatiske avløpet fra vannseparatoren 
fungerer uten luftlekkasje.

STOPPEPROSEDYRE

1. Lukk luftutløpsventiler (AOV).

2. Kjør uten last i 3 minutter.

3. Vri startbryteren S1 mot venstre (CCW) til 
posisjon 0.

4. Trykk strømbryterknappen (F1) en gang (åpne 
panseret først). Strømbryteren skal nå være i 
stilling A.

FEILSITUASJONER OG 
VERNEANORDNINGER

 En feil som oppstår med motoren, enten det er 
oljetrykk (for lavt), oljetemperatur (for høy) eller 
dynamospenning (for lav), vil det alltid føre til at 
motoren stopper og at kontrollampe H2 tennes. 
Ved å utføre noen enkle sjekker, kan man finne ut 
hva som er årsaken til feilen på motoren: lavt 
oljenivå, tett kjøler, slak dynamorem eller røket 
dynamorem.

 Hvis elementets utløpstemperatur blir for høy, vil 
en termokontakt også slå av motoren umiddelbart. 
Både kontrollampe H1 og H2 tennes. Begge 
kontrollamper fortsetter å lyse inntil motoren 
startes igjen (startbryter til stilling 3) eller 
tenningen slås av (startbryter til stilling 0); også 
når termokontakten, på grunn av avkjøling, har 
lukket igjen (= minnefunksjon).

Når motoren går, må luftuttaket
(kuleventiler) bestandig være helt åpen
eller helt lukket.

Panseret må være lukket under drift og
kan kun åpnes i kortere perioder.

Sørg for å ikke berøre varme deler når
panseret er åpent.

Sørg for å ikke berøre varme deler når
panseret er åpent.

1 2 3 4

3 min

A

B

(F1)
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FUNKSJONSBESKRIVELSE AV GENERATOR (VALGFRITT)

Kontrollpanel (generator) Jordingsstift

Start maskinen som ved en normal prosedyre (se
avsnitt Start / Stopp). La motoren bli varm slik at den
får driftstemperatur. Vri den grønne bryteren S7 til
stilling 1. 

Det normale kontrollsystemet slås av og motorens
turtall øker til maksimalt.

Den grønne lampen H3 i bryter H7 aktiveres, og viser
at stikkontakt X1, X2 og X3 har spenning.

Generatoren kan slås av ved å vri den grønne bryteren
S7 til stilling 0.

Generator kontrollboks

Beskyttelsesenhet

Generatoren er beskyttet av kretsbrytere som skrur
den av dersom det oppstår en elektrisk feil på en av de
elektriske enhetene.

H3 Lampe (grønn, tenning PÅ)
S7 Bryter (generator - kompressor)
X1 Kontakt 110 V / 32 A
X2 Kontakt 110 V / 16 A
X3 Kontakt 110 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

Før man starter generatoren, skal alltid
jordingspinnen stiles i posisjon. Sjekk
enhetens kabeltilsutning mellom
jordingspinne og GND-terminal.

110V UTEN AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

(X3) (H3/S7) (GND)(X2)(X1)

Unngå høye induksjonsbelastninger (for
eksempel sveising). Høye
induksjonsbelastninger kan ødelegge
generatoren.

m
in

 4
00

Q1 Hovedkretsbryter 2-polet
Q2 Kretsbryter 2-polet
Q3 Kretsbryter 2-polet
Q4 Kretsbryter 2-polet

Før man tilkobler et elektrisk apparat,
må man alltid sjekke de data som oppgis
på merkeplaten.
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Kontrollpanel (generator) Jordingsstift

Så snart generatoren slås på, vil det automatiske
kontrollsystemet kontinuerlig sjekke for elektrisk
belastning for å øke turtallet på motoren fra tomgang
til normal hastighet kun ved behov. Dette sparer
drivstoff og reduserer utslipp.

Videre, med kontinuerlig overvåkning av strømmen,
en forbruker som akkurat er slått på, frakoples
generatoren midlertidig for å koples til igjen så snart
motoren når nominell hastighet. Dette er en
sikkerhetsmekanisme for å beskytte generatoren og
motoren under nominell hastighet.

Drift med automatisk kontrollbryter S8 på
"OFF"

 Still generatorens hovedbryter S7 på "ON".

 Generatoren frakoples kontakten.

 Motoren oppnår nominell hastighet

 Generatoren tilkoples igjen etter 4 sekunder.

 Det er nå tilgjengelig kraft inntil generatorens 
hovedbryter S7 stilles til "OFF".

Drift med automatisk kontrollbryter S8 på
"ON"

 Still generatorens hovedbryter S7 på "ON".

 Generatoren frakoples kontakten.

 Motoren oppnår nominell hastighet

 Generatoren tilkoples igjen etter 4 sekunder.

 Hvis en forbruker tilkoples, går motoren i ca. 60 
sekunder før den går tilbake til 
tomgangshastighet.

 Generatoren er i standby. Så snart en forbruker 
slås på, gjentas rutinen fra trinn 2.

H3 Lampe (grønn, tenning PÅ)
S7 Bryter (generator - kompressor)
H4 Lampe automatisk kontrollsystem
S8 Bryter automatisk kontrollsystem
X1 Kontakt 110 V / 32 A
X2 Kontakt 110 V / 16 A
X3 Kontakt 110 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

Før man starter generatoren, skal alltid
jordingspinnen stiles i posisjon. Sjekk
enhetens kabeltilsutning mellom
jordingspinne og GND-terminal.

110V MED AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM (OPSJON)

(X3) (H3/S7)(H4/S8) (GND)(X2)(X1)

Unngå høye induksjonsbelastninger (for
eksempel sveising). Høye
induksjonsbelastninger kan ødelegge
generatoren.

m
in

 4
00
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Generator kontrollboks

Beskyttelsesenhet

Generatoren er beskyttet av kretsbrytere som skrur
den av dersom det oppstår en elektrisk feil på en av de
elektriske enhetene.

Kontrollpanel (generator) Generator kontrollboks

Q1 Hovedkretsbryter 2-polet
Q2 Kretsbryter 2-polet
Q3 Kretsbryter 2-polet
Q4 Kretsbryter 2-polet

Før man tilkobler et elektrisk apparat,
må man alltid sjekke de data som oppgis
på merkeplaten.

Generator 230/400V:
S7 Bryter
H3 Lampe (grønn)
X1.1 Kontakt 400 V / 16 A
X1.2 Kontakt 230 V / 16 A*
X1.3 Kontakt 230 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

Generator 230V:
S7 Bryter
H3 Lampe (grønn)
X1.1 Kontakt 230 V / 16 A**
X1.2 Kontakt 230 V / 16 A
X1.3 Kontakt 230 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

230/400V OG 230V - 3PH UTEN AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM

(X1.3)(X1.2)(X1.1) (H3/S7) (GND)

Generator 230/400V:
Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 

shuntutløserspole
K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Generator 230V:
Q1 Hovedkretsbryter 3-polet + 

shuntutløserspole
Q2 Kretsbryter 2-polet (kun for 12,5 kVA)
K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Før man tilkobler et elektrisk apparat,
må man alltid sjekke de data som oppgis
på merkeplaten.

* For 6 kVA.
For 12,5 kVA: Kontakt 400V / 16A.

** For 6 kVA.
For 12,5 kVA: Kontakt 230V / 32A.
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Start maskinen som ved en normal prosedyre (se
avsnitt Start / Stopp). La motoren bli varm slik at den
får driftstemperatur. Vri den grønne bryteren S7 til
stilling 1.  

Det normale kontrollsystemet slås av og motorens
turtall øker til maksimalt. 

Den grønne lampen H3 i bryter H7 aktiveres, og viser
at stikkontakt X1.1, X1.2 og X1.3 har spenning. 

Generatoren kan slås av ved å vri den grønne bryteren
S7 til stilling 0.

Beskyttelsesenhet

Generatoren er beskyttet av kretsbrytere som skrur
den av dersom det oppstår en elektrisk feil på en av de
elektriske enhetene.

Isolasjonen overvåkes av relé K6.

Når den gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en
tilbakestilling kun skje ved å stanse og starte enheten
på nytt.

Overvåkingsreleét K6 for isolasjon er stilt inn til
10 k. Denne justeringen må ikke forandres.

Generatorens temperatur blir overvåket av en termisk
kontakt (S6).

Kontrollpanel (generator)

Så snart generatoren slås på, vil det automatiske
kontrollsystemet kontinuerlig sjekke for elektrisk
belastning for å øke turtallet på motoren fra tomgang
til normal hastighet kun ved behov. Dette sparer
drivstoff og reduserer utslipp.

Videre, med kontinuerlig overvåkning av strømmen,
en forbruker som akkurat er slått på, frakoples
generatoren midlertidig for å koples til igjen så snart
motoren når nominell hastighet. Dette er en
sikkerhetsmekanisme for å beskytte generatoren og
motoren under nominell hastighet.

Unngå høye induksjonsbelastninger (for
eksempel sveising). Høye
induksjonsbelastninger kan ødelegge
generatoren.

Generator 230/400V:
H3 Lampe (grønn, tenning PÅ)
S7 Bryter (generator - kompressor)
H4 Lampe automatisk kontrollsystem
S8 Bryter automatisk kontrollsystem
X1.1 Kontakt 400 V / 16 A
X1.2 Kontakt 230 V / 16 A*
X1.3 Kontakt 230 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

230/400V OG 230V - 3PH MED AUTOMATISK KONTROLLSYSTEM (OPSJON)

(X1.3)(X1.2)(X1.1) (H3/S7)(H4/S8) (GND)

Generator 230V:
H3 Lampe (grønn, tenning PÅ)
S7 Bryter (generator - kompressor)
H4 Lampe automatisk kontrollsystem
S8 Bryter automatisk kontrollsystem
X1.1 Kontakt 230 V / 16 A**
X1.2 Kontakt 230 V / 16 A
X1.3 Kontakt 230 V / 16 A
GND Jordet tilkoblingskabel

* For 6 kVA.
For 12,5 kVA: Kontakt 400V / 16A.

** For 6 kVA.
For 12,5 kVA: Kontakt 230V / 32A.
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Drift med automatisk kontrollbryter S8 på
"OFF"

 Still generatorens hovedbryter S7 på "ON".

 Generatoren frakoples kontakten.

 Motoren oppnår nominell hastighet

 Generatoren tilkoples igjen etter 4 sekunder.

 Det er nå tilgjengelig kraft inntil generatorens 
hovedbryter S7 stilles til "OFF".

Drift med automatisk kontrollbryter S8 på
"ON"

 Still generatorens hovedbryter S7 på "ON".

 Generatoren frakoples kontakten.

 Motoren oppnår nominell hastighet

 Generatoren tilkoples igjen etter 4 sekunder.

 Hvis en forbruker tilkoples, går motoren i ca. 60 
sekunder før den går tilbake til 
tomgangshastighet.

 Generatoren er i standby. Så snart en forbruker 
slås på, gjentas rutinen fra trinn 2.

Generator kontrollboks

Beskyttelsesenhet

Generatoren er beskyttet av kretsbrytere som skrur
den av dersom det oppstår en elektrisk feil på en av de
elektriske enhetene.

Isolasjonen overvåkes av relé K6.

Når den gule lysdioden til K6 er aktiv, kan en
tilbakestilling kun skje ved å stanse og starte enheten
på nytt.

Overvåkingsreleét K6 for isolasjon er stilt inn til
10 k. Denne justeringen må ikke forandres.

Generatorens temperatur blir overvåket av en termisk
kontakt (S6).

Generator 230/400V:
Q1 Hovedkretsbryter 4-polet + 

shuntutløserspole
K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Generator 230V:
Q1 Hovedkretsbryter 3-polet + 

shuntutløserspole
Q2 Kretsbryter 2-polet (kun for 12,5 kVA)
K6 Isolasjonsovervåkningsrelé

Før man tilkobler et elektrisk apparat,
må man alltid sjekke de data som oppgis
på merkeplaten.

Unngå høye induksjonsbelastninger (for
eksempel sveising). Høye
induksjonsbelastninger kan ødelegge
generatoren.
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Vedlikehold
PLAN FOR FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Skjemaet inneholder et sammendrag av
vedlikeholdsinstruksjonene. Les det respektive
avsnittet før vedlikehold utføres.
Når det utføres vedlikehold, må man skifte alle
pakninger, O-ringer og skiver som demonteres.
Se bruksanvisningen om motoren for vedlikehold av
motoren.
Vedlikeholdsskjemaet er en retningslinje for
maskiner som arbeider ved belastninger som er
typiske for kompressorer. Vedlikeholdsskjemaet kan
avpasses avhengig av bruksforholdene og kvaliteten
på vedlikeholdet.

BRUK AV SERVICEPAKKE

Servicepakkene inneholder alle nødvendige
originaldeler for normalt vedlikehold av både
kompressoren og motoren.

Servicepakkene reduserer reparasjonstiden og sørger
for lave reparasjonsutgifter.

Servicepakkene kan bestilles hos de lokale Atlas
Copco forhandlerne.

Uautoriserte modifikasjoner kan føre til
personskade eller skade på maskinen.

Hold orden på maskinen for å unngå
brannfare.

Dårlig vedlikehold kan tilsidesette
garantien.

VEDLIKEHOLDSSKJEMA KOMPRESSOR

For å bestemme vedlikeholdsintervaller, bruk enten driftstimer eller kalendertid, evt. det som kommer først.

Vedlikeholdsskjema (timer) Daglig 50 timer hver 
første gang 

Hver 500. time Årlig 

Service pak 
XAS 67 - XAS 130, XATS 67 - XATS 125, XAS 77 - XAS 150

2912 4392 06

Service pak XAS 97 - XAS 185 2912 4393 06

Atlas Copco har utviklet servicesett som består av alle slitasjeutsatte deler for de fleste underenheter. Disse serviceenhetene kombinerer fordelene av originaldeler, 
reduksjon av administrasjonskostnader og tilbys til nedsatte priser, sammenlignet med prisene på enkeltdeler. Se i delelisten for å få mer informasjon om innholdet av 
servicesettene.

Tøm vann fra drivstoffilteret x

Drener konens og vann fra spillvæskeramme eller samlebeholder (9) 
(ekstrautstyr)

x

Tøm luftfilteret for vacuatorventilene x

Kontroller oljenivået i motoren (etterfyll om nødvendig) x

Kontroller oljenivået i kompressoren (etterfyll om nødvendig) x

(fortsetter på side 65)
- 64 -



Vedlikeholdsskjema (timer)
(fortsettelse fra side 64)

Daglig 50 timer hver 
første gang 

Hver 500. time Årlig 

Kontroller/fyll drivstoff (3) x

Kontrollér luftinntakets vakuumindikator x

Kontroller for unormal støy x

Sjekk etter lekkasjer i motor, kompressor, luft-, olje- og drivstoffsystem x x x

Kontroller stramming av kritiske boltkoblinger x x x

Slanger og klemmer - inspiser/skift ut x x x

Sjekk elektriske koblinger x x x

Se etter slitasje på kablene til det elektriske systemet x x x

Tøm/rengjør drivstofftank for vann og avsetninger (1) x x

Kontroller om reguleringsventilen virker x x

Kontroller elektrolyttnivået og terminalene på batteriet x x

Kontroller motorhastigheten (minimum og maksimum) x x

Skift ut kompressorens oljefilter/e (5) x x

Bytt motorolje (2) x x

Skift motoroljefilteret (2) x x

Skift ut drivstoff(pre)-filtrene (6) x x

Rengjør flytbegrenseren i oljerenoveringskanalen x x

Smør hengsler x x

Bytt ut tømmeventilens avlaster x x

Rengjør etterkjøler (valgfri) (1) x x

Skift DD/PD/QD filter (ekstrautstyr) x x

Bytt kompressorolje (1) (7) x x

Rengjør oljekjøleren(e) (1) x x

Skift ut luftfilterelementet (1) x x

Ettersyn utføres av Atlas Copco Service tekniker x x

(fortsetter på side 66)
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Merk

Vedlikeholdsskjema (timer)
(fortsettelse fra side 65)

Daglig 50 timer hver 
første gang 

Hver 500. time Årlig 

Inspiser/juster dynamoreim x x

Bytt ut dynamoreim x x

Juster motorinntak- og utløpsventiler (2) x x

Kontroller/skift ut sikkerhetsinnsatsen (om utstyrt) x x

Sjekk tilstand på varmeteppe (bytt om nødvendig) (om utstyrt) x x

Sjekk/test glødeplugger - varmeovn x

Test sikkerhetsventil (8) x

Mål vekselstrømsgeneratorens isolasjonsmotstand (på valgfritt generatorsett) x

Sjekk gummislanger og pakninger (4) x

Sjekk nødstopp x

Skift ut oljeseparatorelementet x

Sikkerhetsventil i drivstoffreturrøret (for system med mekanisk innsprøyting) x

1. Oftere hvis det arbeides i støvete omgivelser.

2. Se håndboken for betjening av motoren.

3. Etter arbeidsdagens slutt.

4. Bytt alle fleksible gummislanger hvert 6. år i henhold til DIN 20066.

5. Bruk Atlas Copco oljefiltre, med bypassventil, slik som spesifisert i delelisten.

6. Tette og skitne filtre reduserer drivstofftilførselen og motorens ytelse.

7. Se seksjon Oljespesifikasjoner.

8. Se seksjon Sikkerhetsventil.

9. Se seksjon Før start.

For andre spesifikke krav til motorer og trefasedynamoer, sjekk aktuelle håndbøker.

Boltene til løfteøyet, trekkstangen og
akselen må være godt festet.

Se Tekniske spesifikasjoner og avsnitt
Høydejustering for momenter.
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DIESELPARTIKKELFILTER

hver 500. time hver 1500. time

Dieselpartikkelfilter * Rengjør Skift

*
Sot er giftig. Det må håndteres i henhold
til lokale forskrifter for giftig avfall.
Rengjøring og utskifting av
dieselpartikkelfilteret kan kun utføres
av kvalifisert og autorisert personell.
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA UNDERSTELL

Vedlikeholdsskjema (km) Daglig 50 km etter første 
oppstart

Hver 500 km Hver 2000 km Årlig

For å stille inn vedlikeholdsintervaller, bruk enten kjørelengde eller kalendertid, evt. det som kommer først.

Sjekk hengerfeste, håndbrekkspake, fjærutløser, reversspake, 
sammenkjeding og alle bevegelige deler for lett bevegelse

x x x x

Sjekk koblingshodet x x x

Sjekk høydejusteringsanordning x x

Sjekk dekktrykk x x x

Kontroller stramming på hjulmuttere x x x

Smør koblingshode, lagre til hengerfestet ved huset til den overstyrte 
bremsen

x x x

Sjekk bremsesystemet (dersom slikt er installert) og juster om 
nødvendig

x x x

Smør bremsespaker og bevegelige deler, som bolter og koblinger x x x

Kontroller/juster sideveis bevegelse av hjullagre (konvensjonelt lager) x x

Sjekk dekk for ujevn slitasje x x

Smør glidende punkter på høydejusteringsdeler x x

Kontroller om det er skade på sikkerhetskabel x x

Kontroller om trådtrekket på koblingsenheten for høydejustering er 
skadet

x x

Smør den bakre armen til torsjonsakslingen x x

Sjekk at hjulkapsler sitter godt fast x x

Kontroller slitasje på bremsebånd x

Skift smøreolje på hjullagre x
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OLJESPESIFIKASJONER

Høykvalitets, mineral, hydraulisk eller syntetisk
hydrokarbon olje med rust- og oksidasjonsinhibitor
og egenskaper som forebygger skumming og slitasje.
Viskositeten skal korrespondere med
omgivelsestemperaturen og ISO 3448 på følgende
måte:

PAROIL fra Atlas Copco er den ENESTE oljen som
er testet og godkjent for bruk i alle motorene som er
bygd inn i Atlas Copco kompressorer og generatorer.

Omfattende laboratorie- og feltutholdenhetstester
med Atlas Copco utstyr har bevist at PAROIL holder
alle smørekrav under varierte forhold. Den holder
strenge kvalitetskontrollspesifikasjoner slik at
utstyret ditt går jevnt og pålitelig.

Smøretilsetningene i PAROIL har høy kvalitet og
tillater utvidede oljeskifteintervaller uten tap av ytelse
eller levetid.

PAROIL gir slitasjebeskyttelse under ekstreme
forhold. Kraftig motstand mot oksidasjon, høy
kjemisk stabilitet og rusthindrende tilsetninger
hjelper til med å redusere korrosjon, selv når
motorene står over lengre perioder.

PAROIL inneholder antioksidanter av høy kvalitet
som kontrollerer avsetninger, slam og forurensning
som har en tendens til å samles opp under svært høye
temperaturer.

PAROILs vasketilsetninger holder slamdannende
partikler i fin oppløsning i stedet for å la dem tette
igjen filtre og samle seg i ventil- /
vippedekselområdet.

PAROIL slipper ut overflødig varme effektivt
samtidig som den opprettholder utmerket beskyttelse
av sylinderpoleringen slik at oljeforbruket holdes
nede.

PAROIL holder godt på basetallet (TBN) og er mer
alkalisk for å forhindre syredannelse.

PAROIL forhindrer soting.

PAROIL er optimalisert for de siste EURO -3 & -2,
EPA Tier II & III motorene med lave utslipp som går
på lavsvoveldiesel for lavere forbruk av olje og
brennstoff.

PAROIL E er en mineralbasert dieselmotorolje med
høy ytelse og høy viskositetsindeks. Atlas Copco
PAROIL E er laget for å gi høy ytelse og beskyttelse
under 'standard' omgivelsesforhold fra -10°C (14°F).

PAROIL E xtra er en syntetisk dieselmotorolje med
ultrahøy ytelse og en høy viskositetsindeks. Atlas
Copco PAROIL E xtra er laget for å gi utmerket
smøring fra oppstart ved temperaturer helt ned til
-25°C (-13°F).

Det anbefales sterkt å bruke Atlas Copco
smøreoljer, både til kompressoren og
motoren.

Bruk bare syntetisk kompressorolje.

Bland aldri syntetisk olje med
mineralolje.

Anmerkning: 

Når det skal skiftes fra mineralolje til
syntetisk olje (eller omvendt) må det
utføres en ekstra skylling:

Etter å ha utført hele prosedyren for å gå
over til syntetisk olje, kjøres enheten i
noen minutter for å oppnå god og
komplett sirkulasjon av den syntetiske
oljen.

Tapp deretter av den syntetiske oljen og
fyll på ny syntetisk olje. For å fylle opp til
riktig oljenivå, fortsett som i den
normale instruksjonen.
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MOTOROLJE

Velg motorolje basert på omgivelsestemperaturene i
det aktuelle driftsområdet.

Mineralolje for motor PAROIL E

Syntetisk motorolje PAROIL E xtra

KONTROLL AV MOTORENS OLJENIVÅ

Se også i motorens bruksanvisning for oljens
spesifikasjoner, anbefalt viskositet og intervaller for
oljeskift.

Intervallen, se avsnitt Plan for forebyggende
vedlikehold.

Sjekk motorens oljenivå i henhold til
bruksanvisningen for motoren og etterfyll om
nødvendig.

SKIFTING AV MOTORENS OLJE OG 
OLJEFILTER

Se seksjon Plan for forebyggende vedlikehold.

Liter US gal Bestillings-
nummer

kanne 5 1,3 1615 5953 00

kanne 20 5,3 1615 5954 00

fat 209 55,2 1615 5955 00

beholder 1000 265 1630 0096 00

Liter US gal Bestillings-
nummer

kanne 5 1,3 1630 0135 01

kanne 20 5,3 1630 0136 01

fat 209 55,2 1626 0102 00
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KOMPRESSOROLJE

Velg kompressorolje basert på
omgivelsestemperaturene i det aktuelle
driftsområdet.

Mineralolje for kompressor PAROIL M

Syntetisk olje for kompressor PAROIL S

Liter US gal Bestillings-
nummer

kanne 5 1,3 1615 5947 00

kanne 20 5,3 1615 5948 00

fat 209 55,2 1615 5949 00

beholder 1000 265 1630 0310 00

Liter US gal Bestillings-
nummer

kanne 5 1,3 1630 0160 00

kanne 20 5,3 1630 0161 00

fat 209 55,2 1630 0162 00

beholder 1000 265 1630 0163 00
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KONTROLL AV KOMPRESSORENS 
OLJENIVÅN

Sjekk kompressorens oljenivå mens maskinen står
vannrett. Viseren i oljenivåmåleren (1) skal befinne
seg øverst i det grønne området. Om nødvendig
påfylles olje.

DAGLIG KONTROLL

Kontroller kompressorens oljenivå daglig etter
kjøring av kompressoren. 

1. Stopp kompressoren med lukket luftavløpsventil 
(3) og la den hvile i en kort periode for å la 
systemet avlaste trykk inne i tanken og la oljen 
falle til ro.

2. Avhengig av nivåindikatoren kontrolleres 
oljenivået via: 

 viseren i oljenivåmåleren (1). Viseren skal 
befinne seg i det grønne området.

 oljepåfyllingspluggen. Nivået må være 
mellom de to markeringene som angitt på 
etiketten på oljetanken.

3. Om oljenivået er for lavt fylles det på olje via 
oljepåfyllingspluggen (2).

4. Fyll på med olje til:

 oljemålerens viser befinner seg øverst i det 
grønne området

 oljenivået er i det øvre området som angitt på 
etiketten

5. Sett på plass påfyllingspluggen og stram til.

KONTROLLER ETTER EN LENGRE 
PERIODE HVOR KOMPRESSOREN IKKE ER 
KJØRT

1. Avhengig av nivåindikatoren kontrolleres 
oljenivået via: 

 viseren i oljenivåmåleren (1). Viseren skal 
befinne seg i det grønne området.

 oljepåfyllingspluggen. Nivået må være 
mellom de to markeringene som angitt på 
etiketten på oljetanken.

2. Om oljenivået er for lavt fjernes 
oljepåfyllingspluggen (2) og det kontrolleres om 
det fortsatt er olje i tanken.

 Ingen olje i tanken: Fyll på olje på 
kompressoren til oljenivåmålerens viser 
befinner seg øverst i det grønne området eller 
oljenivået er på det øvre nivået som angitt på 
etiketten og følg stegene som er beskrevet 
ovenfor i Daglig kontroll.

 Olje i tanken: Start opp enheten for å varme 
den opp og gi den tid slik at den termostatiske 
ventilen åpnes. Stopp kompressoren med 
utløpsventilen (3) lukket og følg stegene 
beskrevet ovenfor i Daglig kontroll.

Før påfyllingspluggen (2) fjernes, må
man påse at trykket er avlastet ved å
åpne en luftutløpsventil (3).

(3)

(1)

(2)

Kompressorens oljenivå må kontrolleres
med kompressoren i horisontal stilling
etter at kompressoren er kjørt og varmet
opp slik at termostatventilen er åpen.

Før man fjerner oljepåfyllingspluggen
må man påse at trykket er fjernet ved å
åpne luftutløpsventilen (3) og
kontrollere tanktrykket på kontrolleren
eller på trykkmåleren. Ved temperaturer under 0°C må du

belaste kompressoren for å sørge for at
kompressorens termostat åpnes.
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SKIFTING AV KOMPRESSORENS OLJE OG OLJEFILTER

Oljens kvalitet og temperatur avgjør hvor ofte oljen
skal skiftes.

De foreskrevne intervallene er basert på en
oljetemperatur på opptil 100°C (212°F) (se avsnitt
Plan for forebyggende vedlikehold).

Når det arbeides ved høye omgivelsestemperaturer,
eller i svært støvete eller fuktige omgivelser,
anbefales det å skifte oljen oftere.

1. La kompressoren gå inntil den er varm. Steng 
utløpsventilen(e) (5) og stopp kompressoren. Vent 
til trykket avlastes gjennom den automatiske 
utblåsningsventilen. Påfyllingspluggen (2) for 
olje løsnes en omdreining. Dette gjør at et 
luftehull åpnes, slik at eventuelt trykk i systemet 
slipper ut.

2. Tapp ut oljen ved å fjerne alle nødvendige 
tømmeplugger. Dreneringspluggene sitter ved 
luftbeholderen (DPar) og kompressorelementet 
(DPcv, DPosv). Oljen må samles opp i en 
beholder. Skru tømmepluggene helt ut for slik at 
oljen renner fortere ut. Etter at oljen er tappet ut, 
settes dreneringspluggene i og strammes.

3. Fjern oljefilteret (3), f.eks. ved hjelp av 
spesialverktøy. Oljen må samles opp i en 
beholder.

4. Rengjør filtersetet på manifolden, og pass på at 
skitt ikke kommer inn i systemet. Ta olje på 
pakningen til det nye oljefilteret. Skru det fast 
inntil pakningen berører setet, og stram deretter 
kun ytterligere en halv omdreining.

5. Fyll luftbeholderen inntil oljenivåmålerens viser 
(4) befinner seg øverst i det grønne området. Pass 
på at det ikke kommer noe rusk i systemet. Sett på 
plass påfyllingspluggen og stram til.

6. La enheten gå i noen minutter uten belastning, slik 
at oljen sirkulerer og luft som befinner seg i 
oljesystemet slipper ut.

7. Stopp kompressoren. La oljen synke i noen 
minutter.  Sjekk at trykket er avlastet ved å åpne en 
luftutløpsventil (5). Skru ut fyllepluggen (2) og 
fyll på olje inntil viseren til oljenivåmåleren (4) 
igjen befinner seg øverst i det grønne feltet. Sett 
på plass påfyllingspluggen og stram til.

I dette tilfellet kontaktes Atlas Copco.

(5)

(4)

(2)
(3) (1)

Det må aldri fylles på mer olje. Hvis det
fylles på for mye olje fører det til
oljeforbruk.
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KOMPRESSOROLJESKYLLINGPROSEDYRE

For å unngå problemer ved skifte til en ny type olje
(se tabell) må en spesiell prosedyre følges;
kompressoroljeskylling. Tabellen er kun gyldig hvis
den utskiftede oljen ikke har overskredet sin levetid.
For mer informasjon, kontakt Atlas Copco
Serviceavdeling.

Gammel olje kan best identifiseres ved å bruke et
oljeprøveanalyseprogram. Indikatorer for gammel
olje er sterk lukt, kontaminering som slam og ferniss
inne i oljetanken og stoppventilen eller en brunaktig
farge på oljen.

Når gammel olje oppdages, f.eks. ved skifte av
oljeseparatoren, kontakt Atlas Copco
Serviceavdeling for å få din kompressor renset og
skylt.

1. Skyll først systemet grundig når oljen er varm, la 
det være igjen så lite olje som mulig i systemet, 
særlig i døde områder. Om mulig, blås ut 
gjenværende olje ved å trykksette oljesystemet. Se 
instruksjonsveiledningen for detaljert beskrivelse.

2. Fjern kompressoroljefilter/-filtre.

3. Åpne oljetanken og fjern oljeseparatorelementet.

4. Kontroller innsiden av oljetanken (se bilder). Om 
fernissopphopninger oppdages, kontakt Atlas 
Copco Serviceavdeling og stopp arbeidet.

5. Sett inn en ny oljeseparator, skru på nytt 
kompressoroljefilter/-filtre og lukk oljetanken i 
henhold til instruksjonene.

6. Fyll oljetanken med minimumsmengde 
erstatningsolje, kjør kompressoren under lette 
belastningsforhold i 30 minutter.

7. Skyll først systemet grundig når oljen er varm, la 
det være igjen så lite olje som mulig i systemet, 
særlig i døde områder. Om mulig, blås ut 
gjenværende olje ved å trykksette oljesystemet.

8. Fyll systemet med den siste oljeladningen.

9. Kjør kompressoren under lette belastningsforhold 
i 15 minutter og kontroller for lekkasje. 

10. Kontroller oljenivået og etterfyll om nødvendig.

11. Samle inn all avfallsvæske brukt under 
skylleprosessen og avhend den i samsvar med 
gjeldende forskrifter for håndtering av 
avfallsvæsker.

Tankdeksel 
kontaminert rens

Tank
kontaminert rens

Å ikke overholde oljeskiftintervaller i
henhold til vedlikeholdsplanen kan føre
til alvorlige problemer, inkludert
brannfare! Produsenten aksepterer intet
svar for skade oppstått fra å ikke følge
vedlikeholdsplanen eller å ikke bruke
originaldeler.

Instruksjoner for utskifting av
oljeseparatorelementet er tilgjengelig
fra Atlas Copco Serviceavdeling.

* Ved skifte til samme olje innen skifteintervallet er det tilstrekkelig med tømming
** Utskifting ikke anbefalt

PAROIL M PAROIL S

PAROIL M tømming * skylling

PAROIL S tømming ** tømming *
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RENGJØRING AV KJØLERE

Oljekjølerne (1) og (2) må holdes rene slik at
kjøleeffekten opprettholdes.

Ta av den øverste delen av viftekappen for å få
adgang til overflaten på viftesiden av kompressorens
og motorens oljekjøler. 

Den motsatte overflaten på kompressor- og
motoroljekjøler er tilgjengelig ved å ta bort den
midtre delen av frontledeplatene.

Steamrengjøring kombinert med et
rengjøringsmiddel kan brukes for å fjerne også skitten
som sitter fast på kjølefinnene.

Lukk servicedør(e).

RENGJØRING AV DRIVSTOFFTANKEN

Sett en passende beholder under drivstofftankens
dreneringsplugg (se kapittel Hoveddeler, DPec).

Fjern dreneringspluggen.

Løft trekkstangen (se kapittel Hoveddeler, TB) og
tipp kompressoren ca. 15º for å fjerne alt drivstoff,
skitt og vann.

Rens drivstofftanken og stram dreneringspluggen for
hånd.

Fyll drivstofftanken med rent drivstoff.

Fjern skitt fra kjølerne med en
fiberbørste. Bruk aldri stålbørste på
gjenstander av metall.

(1)

(2) For å unngå å ødelegge kjølerne, må
vinkelen mellom strålen og kjølerne
være ca. 90°.

Beskytt elektriske deler og kontrolldeler,
luftfiltre osv. mot inntrengning av fukt.

Spilt væske som drivstoff, olje, vann og
rensemiddel i eller omkring
kompressoren skal tørkes opp.

Overhold alle relevante miljø- og
sikkerhetsforholdsregler.

Spilt væske som drivstoff, olje, vann og
rensemiddel i eller omkring
kompressoren skal tørkes opp.
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RENGJØRING AV HARDT DEKSEL

Man oppnår optimal rengjøring av HardHat ved hjelp
av høytrykksspyler i kombinasjon med flytende såpe.

STELL AV BATTERIET

Hvis batteriet fremdeles et tørt, må det aktiveres som
beskrevet i punkt Aktivering av et tørrladet batteri.

Batteriet må tas i bruk innen 2 måneder etter at det er
aktivert; hvis ikke, må det lades først.

ELEKTROLYTT

Elektrolytten i batterier er en oppløsning av
svovelsyre i destillert vann.

Løsningen skal blandes før den fylles på batteriet.

AKTIVERING AV ET TØRRLADET BATTERI

 Ta batteriet ut.

 Batteriet og elektrolytten skal ha samme 
temperatur - minst 10°C (50°F).

 Fjern lokket eller pluggen fra hver celle.

 Fyll elektrolytt på hver celle inntil nivået er 
10 mm (0,4 in) til 15 mm (0,6 in) over platene, 
eller til markeringen på batteriet.

 Beveg batteriet litt noen ganger, slik at eventuelle 
luftbobler slippes ut; vent i 10 minutter og sjekk 
nivået i hver celle en gang til; om nødvendig 
etterfylles elektrolytt.

 Sett i pluggene og/eller lokkene.

 Sett batteriet i kompressoren.

LADING AV BATTERIET

Før og etter lading av batteriet må man sjekke
elektrolyttnivået i hver celle; om nødvendig
etterfylles med kun destillert vann. Når batteriet lades
må hver celle være åpen, dvs. at pluggene og/eller
lokkene er fjernet.

Bruk helst langsom lading av batteriet, og innstill
ladestrømmen etter følgende tommelfingerregel:
Batterikapasitet i Ah dividert med 20 gir sikker
ladestrøm i Ampere.

PÅFYLLING AV DESTILLERT VANN

Hvor mye vann som fordamper fra batteriene
avhenger av driftsforholdene, det vil si temperaturer,
antall start, kjøretid mellom start og stopp, etc...

Om et batteri trenger store mengder påfylling tyder
dette på overlading. De mest vanlige årsakene er høye
temperaturer eller for høy innstilling på
spenningsregulatoren.

Om et batteri ikke behøver noe påfyllingsvann over
en lengre periode kan en underladet batteritilstand
være forårsaket av dårlige kabelkoblinger eller for lav
innstilling på spenningsregulatoren.

PERIODISK BATTERISERVICE

 Hold batteriet rent og tørt.

 Pass på at elektrolyttnivået er 10-15 mm over 
platene eller ved markeringen; etterfyll om 
nødvendig kun med destillert vann. Overfyll aldri, 
dette vil forårsake dårlig ytelse og overdreven 
korrosjon.

 Noter hvor mye destillert vann som tilføres.

 Hold polene og klemmene stramme, rene og 
innsmurt med et tynt lag vaselin.

 Utfør periodiske tester på tilstanden. Testintervall 
på 1 til 3 måneder, avhengig av klima og 
driftsforhold, anbefales.

Om det legges merke til usikre forhold eller det
oppstår feilfunksjoner må det huskes på at årsaken
kan være i det elektriske systemet, f.eks. løse
koblinger, feiljustert spenningsregulator, dårlig ytelse
på kompressor etc...

Før man håndterer batteriene må man
lese de relevante sikkerhetsinstruksene
og følge disse.

Les sikkerhetsinstruksene nøye.

Hell alltid svovelsyre forsiktig i destillert
vann; hell aldri vann i svovelsyre.

Batterilader brukes i henhold til
fabrikantens instruksjoner.
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SKIFTE AV DEKK

Ved skifte av dekk, sørg for at pilen på dekket i topp-
posisjon peker i kjøreretningen (mot tilhengerfestet).

LAGRING

La kompressoren gå regelmessig, f.eks. to ganger i
uken, til den er varm.

La kompressoren fylles og tømmes noen ganger, slik
at komponentene for avlastning og regulering brukes.
Steng luftutløpsventilene etter at kompressoren har
stoppet.

SERVICEPAKKER

En servicepakke er en samling av deler som brukes til
spesifikt vedlikehold.

Det garanterer at alle nødvendige deler blir skiftet
samtidig slik at dødtiden begrenses til et minimum.

Servicepakkenes ordrenummer står oppført i Atlas
Copco Parts List (ASL) (reservedelsliste).

SERVICESETT

Servicesettene inneholder alle deler som kreves for å
utføre en spesiell reparasjon eller overhaling.

Det garanterer at alle nødvendige deler skiftes
samtidig, slik at maskinens brukstid forlenges.

Ordrenumre for servicesettene vises i Atlas Copco
Deleliste (ASL).

OVERHALING AV KOMPRESSORELEMENT

Når et kompressorelement skal overhales, bør det
gjøres av Atlas Copco. Dette garanterer bruk av
originaldeler og riktig verktøy, samt at arbeidet
utføres med omhu og presisjon.

ANSVAR

Fabrikanten påtar seg ikke ansvaret for skade på
grunn av bruk av ikke-originale reservedeler eller for
endringer, supplementer eller tilpasninger som
utføres uten fabrikantens skriftlige tillatelse.

Hvis kompressoren skal lagres uten at
den startes iblant, må man ta de
forholdsregler.

Kontakt Atlas Copco.
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Prosedyrer for justering og service
JUSTERING AV DET PNEUMATISKE KONTROLLSYSTEMET

(SR)

(RV)

(AOV)

(SVsr)

(FP)

(SVsr)

(E)

(SVuv)

Med generator

Uten generator

Med generator
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Arbeidstrykket bestemmes av spenningen til fjæren i
regulerings- venilen (RV). Spenningen kan økes for å
øke trykket og reduseres for å redusere trykket. Dette
gjøres ved å vri justeringshjulet mot høyre eller
venstre.

Gå fram på følgende måte for å justere det normale
arbeidstrykket:

1. Start motoren og la den bli varm (se avsnitt Start 
/ Stopp).

2. Utløpsventilene (AOV) skal være stengte. Trekk 
knotten ut og juster reguleringsventilen (RV) til 
det oppnås et trykk på X bar (se tabellen).

3. Sjekk motorens minimale turtall. Juster om 
nødvendig stoppeskruen for minimalt turtall.

4. Åpne en av utløpsventilene (AOV) akkurat nok til 
at motoren (E) går med maksimalt turtall. 
Arbeidstrykket skal være Y bar (se tabellen); 
juster om nødvendig med reguleringsventilen 
(RV).

5. Sjekk motorens maksimale turtall. Juster det 
maksimale turtallet ved å justere den eksentriske 
mutteren på turtallsregulatoren (SR).

6. Steng utløpsventilene (AOV), sjekk om trykket er 
mellom Z1 og Z2 bar (se tabellen). Lås 
reguleringsventilen (RV) ved å skyve knotten ned.

7. Sjekk operasjonen av magnetventilen (SVsr) når 
utstyrt med en generator.

Å modifisere settpunktet over nominelt
arbeidstrykk kan påvirke enhetens
korrekte drift og føre til svikt. Etter
avsluttende test ved fabrikken blir
reguleringsventilen forseglet. Kun Atlas
Copco kundesenter eller en autorisert
distributør kan bruke
reguleringsventilen!

Feil bruk/drift av maskin, inkludert
modifisering av arbeidstrykket over
nominelt trykk, vil ugyldiggjøre
garantien.

Sørg for å ikke berøre varme deler når
panseret er åpent.

X
bar

Y
bar

Z1 – Z2
bar bar

XAS 67 -
XAS 130

8,5 7 8,3 – 8,7

XATS 67 -
XATS 125

11,8 10,3 11,6 – 12

XAS 77 -
XAS 150

8,5 7 8,3 – 8,7

XAS 97 -
XAS 185

8,5 7 8,3 – 8,7
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LUFTFILTER MOTOR / KOMPRESSOR

RENGJØRING AV STØVBEHOLDEREN

For å fjerne støv fra støvbeholderen, klem vacuator-
ventilen (6) flere ganger.

ANBEFALINGER

Nye elementer må alltid undersøkes m.h.t. revner
eller hull før de installeres.

Kast elementet (4) hvis det er ødelagt.

Ved stor belastning anbefales det å installere en
sikkerhetsinnsats som kan bestilles

XAS 67 - XAS 130, XATS 67 - XATS 125, 
XAS 77 - XAS 150 - del nr.: 2914 9309 00

XAS 97 - XAS 185 - del nr.: 2914 9311 00

En skitten sikkerhetsinnsats (3) er et tegn på feil ved
luftfilterelementet. Elementet og sikkerhetsinnsatsen
må da skiftes.

Sikkerhetsinnsatsen kan ikke rengjøres.

UTSKIFTING AV LUFTFILTERELEMENT

1. Frigjør låseklipsene (1) og fjern støvbeholderen 
(2). Rengjør beholderen.

2. Ta elementet (4) ut av huset (5).

3. Monteres i omvendt rekkefølge av demontering. 
Pass på at adapterventilen (6) peker nedover.

4. Inspiser og stram alle luftinntak-koplinger.

5. Nullstill vakum indikatoren (7).

1. Låseklips 6. Vacuator-ventil
2. Lokk støvbeholder 7. Vakuumindikator
3. Sikkerhetsinnsats 

(opsjon)
8. Tilbakestillingsknapp

4. Filterelement 9. Gul indikator
5. Filterhus

(1)

(6)(2) (3)(4) (5)
(7)
(9)

(8)

Atlas Copco luftfiltre er
spesialkonstruert for anvendelsen. Bruk
av ikke originale luftfiltre kan føre til
alvorlig skade på motoren og/eller
kompressorelementet.

Kompressoren må aldri gå uten
luftfilterelement.

Filterelementet må renses eller byttes ut
når den gule indikatoren (9) er nådd
bunnen av vakuumindikatoren.
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LUFTBEHOLDER

Luftbeholderen er testet i henhold til offisielle
standarder. Det skal utføres regelmessige
inspeksjoner i henhold til lokale forskrifter.

DRIVREM (XAS 67 - XAS 130, XATS 67 - 
XATS 125)

SIKKERHETSVENTIL

Følgende sjekker må utføres:

 En sjekk av løftedelen må utføres to ganger i året. 
Dette kan gjøres ved å skru hetten til ventilen mot 
urviseren.

 En sjekk av det innstilte trykket en gang i året i 
henhold til lokale forskrifter. Denne sjekken kan 
ikke utføres på maskinen. Sjekken må utføres på 
en egnet testbenk.

DRIVSTOFFSYSTEM

Utskifting av filterelementet

1. Skru løs filterelementet (1) fra adapterens ende.

2. Rengjør tetningsflaten på adapterens ende. 
Pakningen på det nye elementet smøres inn med 
litt olje. Elementet skrus inn, til pakningen sitter 
riktig; deretter strammes det med begge hender.

3. Undersøk om det lekker drivstoff etter at motoren 
er startet.

Drivremmen mellom motor og
kompressor må aldri strammes på nytt
eller brukes på nytt.

Kontakt Atlas Copco for skifting av
drivremmen.

Alle innstillinger og reparasjoner skal
utføres av en autorisert representant for
leverandøren av ventilen.

(1)
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JUSTERING AV BREMSER
(= EKSTRAUTSTYR)

JUSTERING AV BREMSESKO

Kontroller bremsebeleggets tykkelse. Fjern begge de
svarte plastpluggene (5), én på hvert hjul. Hvis
bremsebelegget er slitt til en tykkelse på 2 mm
(0.079 in) eller mindre må bremseskoene skiftes.
Etter inspeksjon og/eller skifting settes de to
pluggene i igjen.

Justering av bremsesko omfatter justering av klaring
mellom belegg og trommel og kontroll av beleggets
slitasje.

Kompressoren løftes og støttes. Sørg for at alle
bremser er av (påløpsbrems og håndbrems).
Bremsekablene må ikke være stramme. Blokker
hjulbremsens dreiekamskive fra yttersiden ved hjelp
av en pinne  4 mm (4) gjennom hullet som vist på
figur.

Drei justeringsbolten (1) med urviserne med en
nøkkel inntil hjulet blokkerer. Sentrer bremseskoene
ved å aktivere parkeringsbremsen flere ganger.

Drei justeringsbolten mot urviserne inntil hjulet
roterer fritt i kjøreretningen (ca. 1 hel omdreining på
justeringsbolten).

Kontroller utlignerens posisjon (se seksjon Justering
av bremsekabler, 6) med parkeringsbremsen
aktivert.

Sett utligneren loddrett = samme klaring for
hjulbremser.

Om nødvendig justeres bremseskoene igjen.

Kontroll utføres ved å trekke parkeringsbremsen
forsiktig til og sjekk bremsemomentet i venstre og
høyre side.

Fjern låsepinnen (4). Fjern dødgangen fra
bremsekablene. 

Sjekk alle låsemuttere (se avsnitt Justering av
bremsekabler, 2).

JUSTERING AV BREMSEKABLER

1. Med slepeøyet trukket helt ut og håndbremsen 
trykket ned, løsnes låsemutterne (2). 
Justeringsmutterne og bremsekabelmutterne (4) 
dreies med urviserne, inntil det ikke er slark i 
bremsemekanismen.

Utligneren (6) skal være vinkelrett på 
hovedbremsekabelen (5).

2. Aktiver håndbremsen noen ganger og gjenta 
justeringen. Mutterne låses med en låsemutter (2). 
Fjern jekken og klossene.

3. Kontroller kompressoren på veien og aktiver 
bremsen noen ganger. Sjekk justeringen av 
bremsesko og bremsekabler og juster om 
nødvendig.

Før kompressoren jekkes opp, må den
kobles til et kjøretøy eller til en vekt på
minst 50 kg (110 lb) i trekkstangen.

1. Justeringsbolt 4. Pinne  4 mm
2. Aksel 5. Plugg
3. Bremsekabel

(1)(5) (3)

(2)

(4)

1. Bremsekabel 4. Bremsekabelmutter
2. Låsemutter 5. Hovedbremsekabel
3. Justeringsmutter 6. Utligner

(4) (2)(1) (6)

(1) (3) (4) (2)(2) (5)
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KONTROLLPROSEDYRE FOR JUSTERING AV BREMS

Riktig og feil posisjon markeringer

1. Kontroller om trekkstangøyet til 
tilhengerbremsmekanismen er i ytterste stilling.

2. Kontroller at den justerbare trekkstangen (= 
ekstrautstyr) er i trekkposisjon.

3. Aktiver håndbremsen.

4. Skyv kompressoren noen få centimeter bakover, 
slik at bremsespaken automatisk trekkes lenger 
opp.

5. Sjekk posisjonen til pilmarkeringen ”1” ved låsen 
i kombinasjon med pilmarkeringen ”2” ved 
sektoren med tenner, i henhold til A, B, C, D. 

2

1

B. Akseptabelt

C. For løs; 
juster bremsekabler 
(Seksjon Justering 
av bremsekabler)

D. For stram;   
juster bremsekabler 
(Seksjon Justering 
av bremsekabler)

A. Riktig justert
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HJUL

HJULSJEKK

 Sjekk at hjulbolter sitter godt fast (første gang)

 Sjekk at hjulkapsler sitter godt fast (hver 2.500 km 
eller årlig)

 Sjekk dekk for ujevn slitasje (hver 2.500 km eller 
årlig)

 Sjekk sidelengs slark i hjullager. Omjuster hvis 
nødvendig.

TeeTett/kompakt lagre (hvert 2. år)

Vanlige lagre (etter 500 km, hver 2.500 km eller 
årlig) 

SMØRING

Konisk type hjulkapsel

Koniske rullelager og sporkulelager

Aksler utstyrt med koniske rullelager er
gjenkjennelige på en konisk type hjulkapsel, se figur.

Fjern hjul og hjulnav.

Merk avmonterte hjulnav og lagerkranser slik at
identiteten deres ikke tas feil av under gjenmontering.

Rengjør hjulnav nøye innvendig og utvendig. Fjern
gammel smørning fullstendig.

Rengjør koniske rullelagre og pakninger (med
dieselolje) og sjekk for gjenbrukbarhet.

Påfør BPW spesial langtidssmørning ECO_Li 91 inn
i fordypningene mellom rullelageret og holder. Smør
smørning inn i navets ytre lagerkrans.

Smøring av lagerkrans

Fyll hjulkapslene til 3/4 full med smurning.

Sett på hjulnav, juster lagerslark og plasser på
hjulkapslene.
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Sylindrisk hjulkapselform

Kompakte lagre

Kompakte lagre er gjenkjennelige på den sylindriske
hjulkapselformen, se figur.

Kompakte lagre er vedlikeholdsfrie pga. kontinuerlig
smørning og er konstruert for store kjørelengder.

Det er derfor ikke nødvendig med utskifting av
smørning eller gjensmøring.

HJULBOLTSJEKK

Hjulbolterstramming

Stram hjulboltene på tvers med en momentnøkkel til
strammemomentet iht. tabellen.

Strammemomenter på hjulbolter

Etter første kjøring, likeledes etter hvert
hjulskift.

Skiftenøkkel-
bredde (mm)

Skruegjenge Stramme-
moment 
Nm (lbf.ft)

19 M 12 x 1,5 85 (63)
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HJULLAGERJUSTERING

Lagerslark

Jekk opp kompressoren, frigjør bremsene.

Drei hjulene manuelt og gyng/vugg. 

Dersom lagerslark er merkbart, juster lagrene.

Vanlige koniske rullelagre

Koniske rullelagre er gjenkjennelige på hjulkapslenes
koniske profil.

 Bend ut hjulkapsel. Fjern låsesplint fra 
akselmutteren og stram slik at roteringen av hjulet 
er lett bremset.

 Drei tilbake akselmutteren til neste mulige 
låsesplinthull, til maksimum 30 grader.

 Sett inn låsesplinten og bøy endene litt utover.

 Sjekk hjulrotering, tilpass hjulkapsel.

Viktig:

Smørningen i hjulkapselen og lageret må ikke bli
forurenset med smuss under denne jobben!

Kompakte lagre

Kompakte lagre er gjenkjennelige ved deres
sylindriske hjulkapselform.

Dersom merkbar lagerslark føles, bør de
kompakte lagrene byttes ut.
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HENGERFESTE OG TILHENGERBREMS

Sjekk koblingshodefester

Sjekk koblingshodet

Sjekk koplingshode for slitasje og korrekt drift.

Sjekk slitasjeindikatoren (bruk kun innen “+”-
området). 

Sjekk koblingshodefestene (se piler, figur) med jevne
mellomrom for fast feste.

Høydejustering

Sjekk høydejusteringsanordning

Etter hver justering må spennmutrene skrues stramt
og sikres med fjærelementene.

Strammemoment:

M 24 = 250 - 350 Nm

M 32 = 350 - 400 Nm

Sjekk stram tilpasning for spennmutrene og korrekt
plassering av justeringsfasiliteten.

Se også Høydejustering.

Bremseslarksjekk

Bremseslarksjekk 

Undersøkelsen utføres visuelt på slaget (x) på
tilhengerkoblingen.

Så snart dette er mer enn 50 mm når det bremses,
juster hjulbremsene.

Sjekk hengerfeste, håndbrekkspake, fjærutløser,
reversspake, sammenkjeding og alle bevegelige deler
for lett bevegelse.

Ved begynnelsen, deretter hver 2.000
kilometer eller årlig.

Ved begynnelsen, før hver reise, etter
500 kilometer, deretter hver 2.000
kilometer eller årlig.

Etter første kjøring, deretter hver 2.000
kilometer.

(x)
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Trekkstang

Sjekk sikkerhetskabel (1) for skade; hver 2.000
kilometer eller årlig.

Sjekk bowdenkabel (2) på høydejusterbar
koblingsanordninger for skade; hver 2.000 kilometer
eller årlig.

SMØRING

Smøring av koblingshode

Smør koblingshodet

Olje kulekoblingen med jevne mellomrom på de
spesifiserte steder og bevegelige deler.

Smør kontaktoverflate på kulen på tauekjøretøyet.

Smøre hengerfeste

Hengerfesteforinger på tilhengerfestets
hylse

Påfør universalsmørning via smøreniplene til man
kan se fersk smørning komme ut av foringene.

50 km etter første oppstart, deretter
hver 2.000 kilometer eller årlig.

(2)

(1)

Med jevne mellomrom. 50 km etter første oppstart, deretter
hver 2.000 kilometer.
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Reversspake

Reversspake

Sjekk reversspake (1) for lett bevegelse.

Dersom tilpasset, påfør universalsmørning via
smøreniplene til man kan se fersk smørning komme
ut av foringene.

Dersom smørenipler ikke er tilpasset, påfør olje på
reversspakeforingen.

Smørepunkter

Smør alle bevegelige deler og svingbolter på
tilhengerkoblingen

Alle bevegelige deler på trekkstang, håndbrekkspak,
fjærutløser, reversspake, sammenkjeding osv. skal
oljes eller smøres som påkrevet.

Høydejusterbar koblingsanordning 

Smør glidesteder på den høydejusterbare
koblingsanordningen

Olje gjengede deler og smør taggede deler.

50 km etter første oppstart, deretter
hver 2.000 kilometer eller årlig.

(1)

50 km etter første oppstart, deretter
hver 2.000 kilometer eller årlig. Hver 2.000 kilometer eller årlig.
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Feilsøking
Det forutsettes at motoren er i god stand og at det
strømmer tilstrekkelig drivstoff til filteret og
injeksjonsdelene.

Påse at ledningene ikke er skadde og at de er skikkelig
festet til klemmene.

Forholdsregler for dynamo

1. Man må aldri bytte om polene til batteriet eller 
dynamoen.

2. Man må aldri bryte noen kopling til batteri eller 
dynamo mens motoren går.

3. Når batteriet lades med batterilader, må det koples 
fra dynamoen. Hvis man skal bruke startkabler, 
må man være sikker på polariteten og kople 
batteriene riktig.

4. Bruk aldri motoren hvis ikke følerkablene er 
tilkoplet til kretsen.

En elektrisk feil må spores av en
elektriker.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet
med denne problemløsningstabellen,
vennligst ta kontakt med Atlas Copco.

Problem Mulige feil Utbedring

1. Lampene (H1, H2) lyser ikke når 
bryter (S1) er i stilling “I” og når 
lampetest brukes.

a. Flatt eller defekt batteri.

b. Løse batterikabler eller oksiderte poler.

c. Løs tilkopling eller ødelagte ledninger.

d. Defekt tenningsbryter (S1).

e. Defekt kretsbryter (F1).

a. Sjekk elektrolyttnivået og lad batteriet. Hvis ingen celle 
er kortsluttet og batteriet er flatt, må årsaken finnes og 
utbedres.

b. Sjekk og juster om nødvendig.

c. Sjekk ledningene og tilkoplingene; utbedres om 
nødvendig.

d. Med (S1) i stilling ”I”, sjekkes spenningen mellom jord 
og hver av klemmene til (S1). Det må være spenning på 
hver klemme; hvis ikke skiftes (S1).

e. Skift kretsbryteren.

2. Lampe for generell alarm (H2) lyser 
ikke når bryter (S1) er i stilling “I”; 
lampe (H1) lyser når lampetest brukes.

a. delagt lampe (H2).

b. Defekt dynamo (A)/regulator.

a. Skift lampen.

b. Frakople ledningen til dynamoklemme D+ og tilkople 
den til klemme D–.  Hvis (H1) lyser, skiftes dynamoen; 
hvis ikke, testes (S1); se løsning 1d.
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3. Temperaturalarmlampen (H1) lyser 
ikke når bryter (S1) er i stilling “I” og 
når lampetest brukes.

a. delagt lampe (H1).

b. Se feil 1d.

a. Skift lampen.

b. Se 1d.

4. Startmotoren (S) starter ikke motoren 
(E) når (S1) er i stilling ” ”.

a. Lav spenning batteri. a. Se løsning 1a.

5. Startmotoren dreier motoren når 
startknappen (S) settes til ” ”, men 
motoren starter ikke.

a. Startknapp (S1) defekt.

b. Drivstoffsolenoide (Y1) er defekt.

c. Lav batterispenning.

a. Se løsning 1d.

b. Sjekk solenoiden og dens ventil; utbedres eller skiftes 
om nødvendig.

c. Se 1a.

6. Motoren starter, men lampen for 
generell alarm (H2) fortsetter å lyse; 
kompressoren stopper når (S1) 
slippes.

a. Dynamoremmen er ødelagt eller slurer.

b. Defekt dynamo (A)/regulator.

a. Sjekkes og skiftes om nødvendig.

b. La enheten bli reparert.

7. Motoren går, men stopper umiddelbart 
når (S1) slippes.

a. Startknapp (S1) sluppet for tidlig.

b. Motoren har utilstrekkelig oljetrykk.

c. For lite drivstoff i drivstofftanken.

a. Slipp knappen etter at motorens oljetrykk er blitt høyere 
enn den minimalt tillatte verdien.

b. Stopp umiddelbart, se motorens bruksanvisning.

c. Fyll drivstofftanken.

8. Lampen for generell alarm (H2) 
fortsetter å lyse i mer enn 5 sekunder 
etter starting.

a. Motoren har utilstrekkelig oljetrykk eller for høy 
oljetemperatur.

b. Motorens oljetrykkbryter (S3) eller kompressorens 
temperaturbryter (S5) er defekt.

c. Relé (K1) er defekt.

a. Stopp umiddelbart, se motorens bruksanvisning.

b. Stopp umiddelbart, test bryterne. Defekte brytere skiftes.

c. Skift (K1).

9. Timetelleren (P1) teller ikke 
driftstiden.

a. Defekt timeteller (P1). a. Skiftes.

10. Kompressoren avlastes ikke og 
motoren fortsetter å gå med maksimalt 
turtall når luftutløpsventilene lukkes; 
sikkerhetsventilen slipper ut luft.

a. Luftlekkasje i reguleringssystemet.

b. Feil innstilt eller defekt reguleringsventil (RV).

c. Avlastingsventil (UV) eller dens utløserstempel 
blokkert.

a. Sjekk og reparer.

b. Kontakt Atlas Copco.

c. Reparer avlastingsventilenheten.

Problem Mulige feil Utbedring
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11. Kompressoraktivitet eller -trykk er 
lavere enn vanlig.

a. Luftforbruket overstiger kompressorens kapasitet.

b. Tette luftfilterelementer (AF).

c. Avlastingsventil (UV) er ikke helt åpen.

d. Motoren går ikke med maksimalt turtall.

e. Oljeseparatorelementet (OS) er tett.

a. Sjekk tilkoblet utstyr.

b. Skift luftfilterelement (AF).

c. Turtallsreguleringskabelen er feil innstilt; se avsnitt 
Justering av det pneumatiske kontrollsystemet.

d. Sjekk maksimalt turtall, overhal drivstoffilteret.

e. Få en Atlas Copco Servicemedarbeier til å fjerne og 
inspisere elementet.

12. Arbeidstrykket øker under drift og 
sørger for at sikkerhetsventilen 
utløses.

a. Se feil 10.

b. Sikkerhetsventil (SV) åpner for tidlig.

a. Se løsning 10.

b. La sikkerhetsventilen bli justertn; kontakt Atlas Copco.

13. Kompressoren bruker mye olje. Det 
kommer oljetåke fra 
luftutløpsventilen(e).

a. Strømningsbegrenser i utluftingslinje (SL) tett.

b. Defekt oljeseparatorelement (OS).

c. For høyt oljenivå.

a. Demonter, rengjør og monter strømningsbegrenseren.

b. Skift elementet.

c. Sjekk om det er for mye olje. Avlast trykket og tapp av 
olje til riktig nivå.

14. Kompressoren slås av via en 
avstengningsbryter.

a. Dynamoens kilerem er ødelagt eller slurer.

b. Overoppheting av kompressoren.

c. Motoroljetrykket for lavt.

d. Motorens temperatur for høy.

a. Stram eller skift kileremmen.

b. Se punkt 16.

c. Sjekk smøresystemet.

d. Sjekk motorens oljesystem; se motorens 
bruksanvisning.

15. Det kommer luft og olje fra luftfilteret 
etter stans.

a. Defekt avlastingsventil (UV).

b. Feil type olje uten skumdempende tilsetninger.

a. Reparer ventilen.

b. Kontakt Atlas Copco.

16. Overoppheting av kompressoren. a. Mangelfull kjøling av kompressoren.

b. Oljekjøler (OC) tettet utenfra.

c. Oljesystemet tilstoppet innvendig.

d. For lavt oljenivå.

a. Flytt kompressoren.

b. Rengjør kjøleren; se avsnitt Rengjøring av kjølere.

c. Kontakt Atlas Copco.

d. Se avsnitt Kontroll av kompressorens oljenivån.

Problem Mulige feil Utbedring
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XAS 67 - XAS 130, XATS 67 - XATS 125:

17. Ingen luft ut. a. Drivrem røket. a. Se avsnittet Drivrem (XAS 67 - XAS 130, XATS 67 - 
XATS 125).

Generator 110V:

18. Ingen spenning ved stikkontaktene. a. Generatoren er ikke skrudd på.

b. Kretsbrytere er av

a. Slå på generator.

b. Slå på kretsbryterne.

19. Når den elektriske innretningen 
tilkoples, slås alltid kretsbryterne av. 

a. Feil på elektrisk enhet. a. Reparer eller bytt ut elektrisk enhet.

20. Kretsbryterne er av (ned). a. Kortslutning eller overbelastning. 

b. Kretsbrytere slått av.

a. Feil utbedring.  Slå av kretsbryterne.

b. Slå på kretsbryterne.

21. Grønn lampe H3 er deaktivert. a. Kretsbrytere er av

b. Alvorlig elektrisk feil.

a. Slå på kretsbryterne.

b. Kontakt Atlas Copco.

Generator 230/400V:

22. Ingen spenning ved stikkontaktene. a. Generatoren er ikke skrudd på.

b. Kretsbrytere er av

a. Slå på generator.

b. Slå på kretsbryterne.

23. Når den elektriske innretningen 
tilkoples, slås alltid kretsbryterne av. 

a. Feil på elektrisk enhet. a. Reparer eller bytt ut elektrisk enhet.

24. Kretsbrytere Q1 er av (ned). a. Kortslutning.

b. Før høy temperatur i generatoren.

a. Feil utbedring.  Slå av kretsbryterne.

b. Sjekk generatorens kjøling.

25. Grønn lampe H3 er deaktivert. a. Kretsbrytere er av

b. Alvorlig elektrisk feil.

a. Slå på kretsbryterne.

b. Kontakt Atlas Copco.

26. Gul LED-lampe for 
isoleringsovervåkingsrelé K6 er 
aktivert.

a. Alvorlig feil på isolering. a. Skru av motoren og start på nytt.

Problem Mulige feil Utbedring
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Dieselpartikkelfilter

Ingen LED, triangel blinker. Ingen kommunikasjon mellom CB og PB. Kontakt Atlas Copco.

Alle lysdioder for alarm blinker, 
triangelformet lysdiode blinker.

Ikke-kompatible programvareversjoner av CB og PB. Kontakt Atlas Copco.

Trykk 1 / alarm 2 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Nedre trykkgrense.

Trykk 1 / alarm 4 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Ingen endring i trykk på 10 minutter. a. Start motor.

b. Rengjør trykkrør.

Temp. 1 / alarm 5 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Ingen endring i temperatur på 10 minutter. Kontrollér om motor går og trykksensor er korrekt montert.

Temp. 1 / alarm 6 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Skade på temperatursensor.

Trykk 8 / alarm 1 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Øvre trykkgrense. Skift til full belastning.

Alarm 3 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker.

Ingen RPM-signal fra generatoren.

Alarm 7 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker.

Dato og tid ikke korrekt, ingen opptak av data. Kontakt Atlas Copco.

Alarm 1 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker (trykk 8 av).

Feil tilsetningsdosering. Kontakt Atlas Copco.

Alarm 8 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker.

Nivå tilsetningstank.

Alarm 4 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker (trykk 1 av).

Feil PLC (Slave).

Alarm 5 blinker, triangelformet lysdiode 
blinker (temp. 1 av).

Feil GSM (Slave).

Alarm 4-8 blinker, triangelformet 
lysdiode blinker.

Glassdeksel skittent. Rengjør glassdeksel.

Filteret regenererer ikke spontant. Kontakt Atlas Copco.

Problem Mulige feil Utbedring
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Ekstrautstyr

1) Ikke i kombinasjon med HardHat.
2) Ikke for XATS 67 - XATS 125.

3) For å få en ekstranøkkel hos din lokale ABUS forhandler, må kodekortet
framvises. Hold dette kortet tilgjengelig.

4) Kun for XAS 67 - XAS 130 og XAS 97 - XAS 185 med metallkalesje.

Trykktankgodkjenning: CE

ASME

Undervogn: Justerbar trekkstang med bremser

Fast trekkstang med bremser

Støtte (uten understell) 1)

Forenklet støtfanger 1)

Slepeøye: Løs kulekopling

Støtte trekkstang: Strammehjul

Veilyssystem: Kun reflektorer

Veilyssystem

24 V adapter

Luftkvalitetsutstyr: Etterkjøler + vannseparator

Etterkjøler + vannseparator + PD filtre

Etterkjøler + vannseparator + PD/QD filtre

Etterkjøler + vannseparator + ettervarmer 
1)

Etterkjøler + vannseparator + PD filter + 
ettervarmer 1)

Etterkjøler + vannseparator + PD/QD filter 
+ ettervarmer 1)

Smører 2)

Anti-frost anordning 2)

Bypassventil 2)

Verktøykasse: enkel

Dobbel

Sikkerhet: Hjulklosser

Sikkerhetsinnsats

Gnistavleder 1)

Sikkerhetskjetting CE/ASME

Tyverisikring 3)

Slangetrommel 1)

Inntaks-stengeventil 1)

Sølefri ramme

Eksospartikkelfilter 1)

Ikke-returventil

Sett med tilleggslitteratur

Drivstofftank med metallhals for fylling

Ekstra drivstoffilter

Kald start: Kaldstart -20°C

Generator 4): 230/400 V - 6,5 kVA

230/400 V - 6,5 kVA automatisk

230 V - 3 ph - 6,5 kVA

110 V - 6 kVA

110 V - 6 kVA automatisk

230 V - 3 ph - 12 kVA

230/400 V - 12 kVA

230/400 V - 12 kVA automatisk

Solskjermfarger: en

dobbel 1)
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Tekniske spesifikasjoner
TILTREKNINGSMOMENTER

GENERELLE MOMENTVERDIER

Nedenstående tabeller angir anbefalte momenter for vanlige anvendelser av
kompressoren.

Sekskantede skruer og mutre med styrkeklasse 8,8

Sekskantede skruer og mutre med styrkeklasse 12,9

KRITISKE MOMENTVERDIER

Gjengestørrelse Moment (Nm / lbf.ft)  

M6 8 (6) +/-25 %

M8 20 (15) +/-25 %

M10 41 (30) +/-25 %

M12 73 (54) +/-25 %

M14 115 (85) +/-25 %

M16 185 (137) +/-25 %

Gjengestørrelse Moment (Nm / lbf.ft)  

M6 14 (10) +/-21 %

M8 34 (25) +/-23 %

M10 70 (52) +/-24 %

M12 120 (89) +/-25 %

M14 195 (144) +/-23 %

M16 315 (233) +/-23 %

Montering Moment (Nm / lbf.ft) 

Hjulbolter se avsnittet Hjulboltsjekk

Bolter, aksel/bjelker 80 (59) +/- 10 %

Bolter, trekkstang/aksel 80 (59) +/- 10 %

Bolter, trekkstang/bunn 80 (59) +/- 10 %

Bolter, slepeøye/trekkstang 80 (59) +/- 10 %

Bolter, løfteøye/svinghjulshus 80 (59) +/- 10 %

Bolter, motor/drivverkhus (M12) 80 (59) +/- 10 %

Bolter, motor/drivverkhus (M14) 125 (92) +/- 10 %

Bolter, kompressorelement/
drivverkhus

80 (59) +/-   5 %

Sikkerhetsbrytere 35 (26) +/-   5 %

Forbindelser justerbar trekkstang 
(M24)

275 (205) +/- 10 %

Forbindelser justerbar trekkstang 
(M32)

375 (280) +/- 10 %

Stram tanklokket og tømmekranen for hånd.
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INNSTILLING AV UTKOPLINGSBRYTERE OG SIKKERHETSVENTILER

Betegnelse XAS 67 - XAS 130 XATS 67 - XATS 125 XAS 77 - XAS 150 XAS 97 - XAS 185

Motorolje-trykk bar 1,2 1,2 1,2 1,2

psi 17,4 17,4 17,4 17,4

Motorolje-temperatur °C 127 - 133 127 - 133 127 - 133 127 - 133

°F 260 - 270 260 - 270 260 - 270 260 - 270

Temperatur kompressor °C 116 - 120 116 - 120 116 - 120 116 - 120

°F 241 - 248 241 - 248 241 - 248 241 - 248

Sikkerhetsventilens åpningstrykk

- EC type bar 10,5 14,5 10,5 10,5

- ASME type psi 160 210 160 160
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SPESIFIKASJONER KOMPRESSOR / MOTOR

REFERANSE

Inntak-betingelsene er spesifisert på risten til luftinntak utenpå kappen.

Betegnelse XAS 67 - XAS 130 XATS 67 - XATS 125 XAS 77 - XAS 150 XAS 97 - XAS 185

Absolutt inntakstrykk bar 1 1 1 1

psi 14,5 14,5 14,5 14,5

Relativ luftfuktighet % 0 0 0 0

Temperatur luftinntak °C 20 20 20 20

°F 68 68 68 68

Nominelt effektivt driftstrykk bar 7 10,3 7 7

psi 102 150 102 102
- 98 -



BEGRENSNINGER

1) For slangetrommelbruk:  maks. omgivelsestemperatur 30°C (86°F).

Betegnelse XAS 67 - XAS 130 XATS 67 - XATS 125 XAS 77 - XAS 150 XAS 97 - XAS 185

Minimalt effektivt beholdertrykk bar 3 4 3,3 4

psi 43 58 48 58

Maksimalt effektivt beholdertrykk, ubelastet kompressor bar 8,7 11,8 8,7 9

psi 126 171 126 130

Maksimal 
omgivelsestemperatur ved 
havnivå 1)

uten etterkjøler °C 45 45 45 45

°F 113 113 113 113

med etterkjøler °C 40 40 40 40

°F 104 104 104 104

Minimal starttemperatur °C -10 -10 -10 -10

°F 14 14 14 14

Minimal starttemperatur, med utstyr for kaldstart °C -20 -20 -20 -20

°F -4 -4 -4 -4

Høydekapasitet se kurver
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YTELSESKURVER VED HØYDE

Maks. tillatt arbeidstrykk som funksjon av høyde og omgivelsestemperatur.
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Maks. tillatt arbeidstrykk som funksjon av høyde og omgivelsestemperatur.
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Maks. tillatt arbeidstrykk som funksjon av høyde og omgivelsestemperatur.
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SPESIFIKASJONER VEDR. YTELS 

Ved referanseforhold, hvis relevant, ved normal akselhastighet hvis ikke annet angis.

Betegnelse XAS 67 - 
XAS 130

XAS 67 - 
XAS 130

(Generator)

XATS 67 -
XATS 125

XAS 77 - 
XAS 150

XAS 97 - 
XAS 185

XAS 97 - 
XAS 185

(Generator)

Akselturtall motor, normalt og maksimalt r/min 2400 2750 2750 2300 2750 2750

Akselturtall motor, kompressor avlastet r/min 1850 1850 1850 1850 1850 1850

Motorakselhastighet, generator med maksimum last r/min - 2700 - - - 2700

Fri luftforsyning 1) uten etterkjøler l/s 62 58 58 72 89 89

cfm 131 123 123 153 189 189

med etterkjøler l/s 57 53 53 67 84 84

cfm 121 112 112 142 178 178

Drivstoffsforbruk 2)

- 100% FAD 2) kg/h 5,9 7,4 7 5,9 8,1 8,1

lb/h 13 16,1 15,4 13,0 17,9 17,9

- 75% FAD 2) kg/h 5,2 6,2 5,6 5,1 6,4 6,4

lb/h 11,5 13,7 12,3 11,2 14,1 14,1

- 50% FAD 2) kg/h 4,3 5 4,2 4,5 5 5

lb/h 9,5 11 9,3 9,9 11 11

- 25% FAD 2) kg/h 3,4 4,2 3,7 3,9 4 4

lb/h 7,5 9,3 8,2 8,6 8,8 8,8

- ved avlasting 2) kg/h 3,1 4 3,3 3,7 3,6 3,6

lb/h 6,8 8,8 7,3 8,2 7,9 7,9

- generator 6 kVA kg/h - - - - 8,1

lb/h - - - - 17,9

12 kVA kg/h - - - - 9,6

lb/h - - - - 21,2

Spesifikt drivstofforbruk ved 100% FAD g/m3 26,4 35,4 33,5 22,8 25,3 25,3

lb/1000 cu.ft 1,6 2,2 2,1 1,4 1,6 1,6
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1) Fri luftleveranse (volumstrømningsrate) målt i henhold til ISO 1217 ed.4 2009 vedlegg D

Toleranse:

 +/- 5% 25 l/s (53 cfm) < FAD < 250 l/s (530 cfm)
 +/- 4% 250 l/s (530 cfm) < FAD

2) XAS 67 - XAS 130: kompressor og generator

Vanlig oljeinnhold i komprimert luft mg/m3 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

oz/1000 cu.ft < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Motoroljeforbruk (maksimum) g/h 17 20 37 17 37 37

oz/h 0,6 0,7 1,3 0,6 1,3 1,3

Temperatur komprimert luft ved 
utløpsventiler

uten etterkjøler °C 89 94 90 89 90 90

°F 192 201 194 192 194 194

med etterkjøler °C 30 30 30 30 30 30

°F 86 86 86 86 86 86

Støynivå

- Lydtrykknivå (Lp), målt i overensstemmelse med 
ISO 2151 under fritt felt forhold ved 7 meters 
avstand

dB(A) 70 70 72 70 72 72

- Lydeffektnivå (Lw) oppfyller 2000/14/EØF dB(A) 98 98 98 98 98 98

Betegnelse XAS 67 - 
XAS 130

XAS 67 - 
XAS 130

(Generator)

XATS 67 -
XATS 125

XAS 77 - 
XAS 150

XAS 97 - 
XAS 185

XAS 97 - 
XAS 185

(Generator)
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KONSTRUKSJONSDATA

Kompressor

Motor

1) Med filterskift.

Antall kompresjonstrinn 1

Betegnelse XAS 67 - 
XAS 130

XAS 67 - 
XAS 130

(Generator)

XATS 67 -
XATS 125

XAS 77 - 
XAS 150

XAS 97 - 
XAS 185

XAS 97 - 
XAS 185

(Generator)

Merke Deutz

Type D2011L03

Kjølemiddel Olje

Antall sylindre 3 3 3 3 3 3

Bore mm 94 94 94 94 94 94

in 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Slaglengde mm 112 112 112 112 112 112

in 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Slagvolum l 2,332 2,332 2,332 2,332 2,332 2,332

cu.in 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3

Effekt i overensstemmelse med ISO 9249 G ved 
normalt akselturtall

kW 32,5 36 36 31,5 36 36

hp 43,6 48,3 48,3 42,2 48,3 48,3

- Belastningsfaktor % 50 50 50 50 50 50

Kapasitet bunnpanne:

- Første påfylling l 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

US gal 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

- Etterfylling (maks.) 1) l 6 6 6 6 6 6

US gal 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
- 105 -



Måleenhet

1)  Luft nødvendig for kjøling av motor og kompressorelementet, og til forbrenning og komprimering.

Betegnelse XAS 67 - 
XAS 130

XAS 67 - 
XAS 130

(Generator)

XATS 67 -
XATS 125

XAS 77 - 
XAS 150

XAS 97 - 
XAS 185

XAS 97 - 
XAS 185

(Generator)

Kapasitet kompressorens oljesystem l 8 8 8 8 8 8

US gal 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Netto kapasitet luftbeholder l 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

US gal 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Luftvolum ved inntaksrist (ca.) 1) m3/s 0,85 0,85 0,85 0,93 1,2 0,85

cuft/s 30 29 30 33 42,4 29

Drivstofftankenes kapasitet l 80 80 80 80 80 80

US gal 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
- 106 -



KONSTRUKSJONSDATA GENERATOR

Dynamo

Elektrisk strømkrets

Betegnelse XAS 67 - XAS 130, XAS 97 - XAS 185

110V - 6 kW 230V - 3 ph - 
6 kVA

230V - 3 ph - 
12,5 kVA

 230/400V - 3 ph - 
6 kVA

230/400V - 3 ph - 
12,5 kVA

Standard IEC 34-1 IEC 34-1 IEC 34-1 IEC 34-1 IEC 34-1

Merke MECC ALTE MECC ALTE MECC ALTE MECC ALTE MECC ALTE

Modell MR-1 -180/2 TR-1 -160/2 T20 FS -160/A TR-1 -160/2 T20 FS -160/A

Nominell output kVA 6 6 12,5 6 12,5

Beskyttelsesgrad IP 23 23 23 23 23

Isolasjon - stator klasse H H H H H

- rotor klasse H H H H H

Antall faser 1 3 3 3 3

Antall ledere 4 6 6 6 6

Betegnelse XAS 67 - XAS 130, XAS 97 - XAS 185

110V - 6 kW 230V - 3 ph - 
6 kVA

230V - 3 ph - 
12,5 kVA

230/400V - 3 ph - 
6 kVA

230/400V - 3 ph - 
12,5 kVA

Nominell kontinuerlig aktiv strøm COP kW 5,5 4,8 9,6 4,8 9,6

Merkestrømfaktor (faseforskjøvet) 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Nominell kontinuerlig tilsynelatende strøm 1 ph COP kVA 5,5 4 3,7 4 3,7

Merkespenning 1ph linje for linje V 110 230 230 230 230

Merkestrøm 1ph A 50 16 16 16 16

Frekvenssenkning % <5 <5 <5 <5 <5

Nominell kontinuerlig tilsynelatende strøm 3 ph COP kVA - 6 12 6 12

Merkespenning 3ph linje for linje V - 230 230 400 400

Merkestrøm 3ph A - 15 30,1 8,7 17,4

Frekvenssenkning % <5 <5 <5 <5 <5
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Kretsbryter

Feilstrømbeskyttelse

Betegnelse XAS 67 - XAS 130, XAS 97 - XAS 185

110V - 6 kW 230V - 3 ph - 
6 kVA

230V - 3 ph - 
12,5 kVA

230/400V - 3 ph - 
6 kVA

230/400V - 3 ph - 
12,5 kVA

Antall poler 2 3 3 4 4

Merkestrøm In 1f A 50

In 1f/3f A 16/16 16/32 16/10 16/16

Thermisk frigjøring It 1f A 50

It 1f/3f A 16/16 16/32 16/10 16/16

Magnetisk frigjøring Im A 3..5 In 3..5 In 3..5 In 3..5 In 3..5 In

Betegnelse XAS 67 - XAS 130, XAS 97 - XAS 185

110V - 6 kW 230V - 3 ph - 
6 kVA

230V - 3 ph - 
12,5 kVA

230/400V - 3 ph - 
6 kVA

230/400V - 3 ph - 
12,5 kVA

Isolasjonsresistens kOhm 10-80 10-80 10-80 10-80

Reststrømutløsning Idn A 0,03
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Maskinens mål

1) Dimensjoner uten slepeløkke

Generator opsjon:
2) 110V: +35 kg / 77 lbs
3) 230/400V: +42 kg / 93 lbs

XAS 67 - XAS 130 / XATS 67 - XATS 125 XAS 77 - XAS 150 / XAS 97 - XAS 185

uten bremser med bremser uten bremser med bremser

Trekkstang fiksert justerbare fiksert justerbare fiksert justerbare fiksert justerbare

Lengde (A) 1) mm 2827 - 2970 3302/3470 2827 - 2970 3302/3470

in 111 - 117 130/136 111 - 117 130/136

Bredde (B) mm 1410 - 1410 1410 1410 - 1410 1410

in 55 - 55 55 55 - 55 55

Høyde (C) mm 1258 - 1258 1258 1258 - 1258 1258

in 49 - 49 49 49 - 49 49

Vekt 
(bruksklar) 2) 3)

kg 880 - 915 930 890 - 925 940

lbs 1940 - 2018 2051 1963 - 2040 2073

Vekt (tørr) 2) 3) kg 815 - 850 865 825 - 860 875

lbs 1797 - 1874 1907 1819 - 1896 1929

A B

C
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Plassert på boks/støtte XAS 67 - XAS 130 / 
XATS 67 - XATS 125

XAS 77 - XAS 150 / 
XAS 97 - XAS 185

Lengde (X) mm 2018 2018

in 79 79

Bredde (Y) mm 1040 1040

in 41 41

Høyde (Z) mm 970/1230 970/1230

in 38/48 38/48

Vekt 
(bruksklar)

kg 790/840 800/850

lbs 1742/1852 1763/1873

Vekt (tørr) kg 725/775 735/785

lbs 1599/1709 1621/1730

X Y
Z
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Typeskilt

1 Kode selskap
2 Kode produkt
3 Enhetens serienummer
4 Fabrikantens navn
5 EU eller nasjonalt godkjenningsnummer
6 Kjøretøyets identifikasjonsnummer
7 A Maksimalt tillatt totalvekt for kjøretøyet

B Maksimalt tillatt akseltrykk
C Maksimalt tillatt belastning på slepekroken

8 Modell
9 Driftstrykk
10 Turtall
11 Motoreffekt
12 Fabrikasjonsår
13 CE merke i henhold til Maskindirektivet 

89/392 EØF
14 Registernummer eller nummer på underrettet 

organ

Atlas Copco Airpower n.v.

Atlas Copco Airpower n.v.
Boomsesteenweg 957

B-2610, WILRIJK
0038

kg

kg
kg1 -

A

C
B

2 -
kgD

S/N Manuf. year

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(14)(13)
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Avfallshåndtering

GENERELT

Under utvikling av produkter og tjenester forsøker
Atlas Copco å forstå, takle og minimere den negativ
påvirkningen produkter og tjeneste kan ha på miljøet
under produksjon, distribusjon og bruk, i tillegg til
når de skal destrueres.

Resirkulering og avfallshåndtering er en del av
utviklingen av alle Atlas Copcos produkter. Atlas
Copcos bedriftsstandarder fastlegger strenge krav.

Ved valg av materialer blir det tatt hensyn til
resirkuleringsgrad, demonteringsmulighetene og
hvordan materialer og sammenstillinger lar seg skille,
i tillegg til trusler mot miljø og helse under
resirkulering og destruksjon av de uunngåelige
mengdene materialer som ikke lar seg resirkulere.

Din Atlas Copco kompressor består for det meste av
metaller som kan smeltes om i stålverk og smelteverk,
og er derfor nærmeste resirkulerbare i det uendelige.
Plasten som brukes er merket; fremtidig sortering og
oppdeling av materialer for resirkulering er forutsett.

DEPONERING AV MATERIALER

Forurensede stoffer og materialer deponeres separat i
henhold til gjeldende lokal miljølovgivning.

Tøm maskinen for alle væsker før den demonteres
ved endt levetid, og deponer dem i henhold til
gjeldende lokale deponeringsbestemmelser. 

Ta ut batteriene. Ikke kast batterier på åpen ild
(eksplosjonsfare) eller sammen med restavfallet. Del
maskinen opp i metall, elektronikk, ledningstråder,
slanger, isoleringsmaterialer og plast. 

Deponer alle komponentene i henhold til gjeldende
deponeringsbestemmelser.

Fjern spillvæske mekanisk; sug opp restene med et
absorberende stoff (for eksempel sand, sagmugg) og
deponer i henhold til gjeldende
deponeringsbestemmelser. Ikke tøm væsker i kloakk-
eller avløpssystemet.

Vi kan kun lykkes med dette konseptet
med din hjelp. Støtt oss gjennom
profesjonell avfallshåndtering. Ved å
sikre riktig destruksjon av produktet,
kan du hjelpe til med å forehindre
mulige negative følger for miljø og helse
som kan oppstå på grunn av uriktig
avfallshåndtering.

Resirkulering og gjenbruk av materialer
bidrar til å bevare naturressurser.
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Vedlikeholdslogg

Kompressor .......................................................................................... Kunde.....................................................................................................

Serienummer ......................................................................................... ................................................................................................................

Servicetimer Vedlikeholdshandling Dato Ved initialer
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Følgende dokumenter følger med denne enheten:

- Testsertifikat

- EC samsvarserklæring:

 

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 
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 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   
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