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قبل از استفاده از كمپرسور تمامي دستور العملهاي مذكور در اين دفترچه راهنماا را هاه دقات
مطالعه فرمائيد.

آموزش
ها توجه هه مندرجات اين دفترچه شما مي توانيد هرچه صحيح تر از دستگاه خود استفاده نمايياد .لطفاا ايان
دفترچه را قبل از اولين استفاده هه دقت مطالعه نماييد .زيرا اين دفترچه شامل نكات و اطالعات هسيار مفياد
و مهمي و همچنين توصيه هاي ايمني و نحوه نصب و طريق نگهداري از دستگاه مورد نظر مي هاشد .
اين دفترچه جزئي از تجهيزات دستگاه مي هاشد و ها در نظر گرفتن اين امر كاه دفترچاه اي كامال اسات و
تمام نكات الزم در آن ذكر گرديده  ،پس توصيه مي شود هميشه آن را همراه دستگاه داشته هاشيد تا جهات
افزايش طول عمر دستگاه از توصيه هاي ذكر شده در دفترچه ههره الزم را هبريد.
هه خاطر داشتن موارد ذكر شده در دفترچه الزامي است.
شركت  Campagnolaهيچ گونه مسئوليتي در قبال ايرادات ناشي از عدم رعايت مفاد اين دفترچاه را هاه
عهده نمي گيرد.

استانداردهاي كلي ايمني و جلوگيري از هروز تصادفات احتمالي
در صورت استفاده نادرست از هر كمپرسوري احتمال خطر وجود دارد.
هه تمام توصيه هاي مذكور در اين دفترچه كامال توجه فرماييد.


تمام كارهران در حال كار ها اين دستگاه ملزم هه پوشيدن لباسهاي مناسب و محافظتي مي هاشاند.
لباسها نبايد گشاد هاشند و هايد كامال هه هدن هچسبند.از هستن كروات،گردنبند  ،كمرهند و يا داشتن
موهاي هلند كه هسته نشده اند كه احتمال گير كردن در دستگاه را دارد اجتناب كنيد.از كاله ايمناي ،
دستكش و كفش استفاده كنيد.



افرادي كه از داروهاي خاص استفاده كرده اند هه جهت عكس العملهااي هاا تاخيرشاان مجااز هاه
استفاده  ،تعمير و يا حمل دستگاه نمي هاشند.



تنها افرادي كه كامال اين دفترچه را مطالعه نموده اند و ها نحوه كار اين دستگاه آشنا شده اند مجااز
هه استفاده از دستگاه مي هاشند.



در حين استفاده از دستگاه مطمئن هاشيد هه افراد  ،اشياء و يا حيوانات اطراف دستگاه آسيبي نرسد.



هيچگاه در صورت هروز مشكل هه طور سرخود هراي تعمير دستگاه اقدام نكنيد هخصاوص دريچاه
سوپاپ ،سوپاپ ايمني و تانكر هوا) زيرا كمپرسور هوا حاوي گاز مايعي است و هطور هالقوه خطرناك



مي هاشد.
دستگاه را هه منظور اهداف ذكر شده در قسمت " توضيحات در مورد محصول" استفاده كنياد زيارا
در غير اين صورت خطر آفرين مي هاشد.



در پايان هر روز كاري هواي داخل كمپرسور را خالي نماييد.



هيچگاه دستگاه را هدون محافظهاي آن روشن نكنيد.



در صورت هروز هر مشكلي هراي كمپرسور فقط هايد در تعميرگاه هاي مجاز و ها قطعات يدكي اصال
تعميرات انجام شود.



هيچگاه ازدستگاه زماني كه شيب زمين از  %46چه هه طرف هاال  ،چه هه طرف پايين و چه هه سامت
كنار تجاوز مي كند استفاده نكنيد.



در زمان كار ها دستگاه هيچگاه هه هدنه كمپرسور  ،) 1لولاه حمال كمپرساور  ) 22و جعباه اگازوز
دستگاه  ) 26دست نزنيد زيرا اينها داراي دماي هسيار هااليي هستند و حتي مدتي هعد از خااموش



كردن دستگاه همچنان گرم مي مانند.
هرگز اشياء آتشزا را نزديك و يا هاالي كمپرسور  ) 1و يا موتور  ) 2قرار ندهيد.

توضيحات در مورد محصول
موتور كمپرسور جهت راه اندازي اهزارهاي پنوماتيكي جهت هرداشتي ساده تر و هرس درختان زيتون و مياوه
 ،تاكستانها و ميوه هاي هاغي كارهرد دارد  .البته ممكن است جهت هاد زدن  ،رنگ زدن و يا دميدن و هاه طاور
كلي فعال سازي اهزارهاي پنوماتيكي از آن استفاده شود.
دستگاه توسط يك موتور چهار زمانه هنزيني ويا ديزلي كه كمپرسور را هوسيله تسمه هه حركات در ماي آورد
كار مي كند.
تمام كمپرسور ها مي توانند ها دست كارهر راه اندازي شوند.
مدلهاي ارائه شده مجهز هه سوپاپي اتوماتيك سوپاپ پايلوت) هساتند كاه روي مخازن ساوار شاده وهاه
سيستم گاز دستگاه وصل شده و گاز خور اتوماتيك نام دارد و در زمان پر شدن مخزن مسير هوا را منحارف
هه موتور فرمان داده و كم دور كار ميكند هدين وسيله هاعث صرفه جوئي در مصرف سوخت خواهد شد.
اخطار :در صورت استفاده از كمپرسور غير از موارد مذكور در هاال احتمال وقاو حادهاه هاراي افاراد و اشاياء
اطراف آن مي هاشد.

قطعات كمپرسور
رديف

توضيحات

.8

هدنه كمپرسور

هوا را هه داخل تانك پمپاژ مي كند

.4

موتور هنزيني يا ديزلي

ههمراه تسمه كه هاعث كاركردن كمپرسور مي شود

.3

مخزن هوا

هواي داخل مخزن تجهيزات ديگر را هه حركت در مي آورد

.2

سوپاپ اطمينان

اگر سوپاپ پايلوت آسيب هبيند هكار مي افتد

.5

سوپاپ پايلوت

هصورت اتوماتيكفشار مخزن را تنظيم مي كند.

.6

فشار سنج

نشانگر هواي خروجي دستگاه مي هاشد.

.7

فشار سنج مخزن

نشانگر هواي داخل مخزن مي هاشد.

.1

فيلتر هوا

ناخالصي هاي هواي خارجي را تصفيه مي كند

.9

دستگاه روغن پاش

جهت روغن كاري قطعات روغن را هه هواي خروجي مي پاشد.

 .86رگوالتور

فشار هواي خروجي را تنظيم مي كند.

 .88تنظيم جريان روغن

جهت گريس كاري قطعات ،مقدار پاشش روغن در هواي خروجي را تنظيم
ميكند.

 .84توري محافظتي

كارهر را از تمامي اجزاي حركتي ايمن مي سازد

 .83فن

ها فشار هوا كمپرسور را خنك مي كند.

 .82مخزن سوخت موتور

محل ذخيره سوخت

 .85خروجي هاي هوا

مادگي هائي هستند كه نري شلنگهاي ادوات هه ان متصل مي شوند

 .86سوپاپ تخليه

ها هاز كردن آن هواي مخزن تخليه ميشود.

 .87تسمه محرك

نيرو را از موتور هه كمپرسور انتقال مي دهد.

 .81معيار سنج سطح روغن

جهت كنترل سطح روغن كمپرسور.

 .89كالهك پر كردن روغن

محل روغن ريز

 .46درپوش تخليه روغن كمپرسور

اجازه مي دهد تا روغن از كمپرسور تخليه شود.

 .48فيلتر هوا

هواي وارده هه كمپرسور را تصفيه مي كند.

 .44لوله انتقال

اجازه مي دهد تا هوا از كمپرسور هه مخزن هوا وارد شود.

 .43هرچست عالمت CE

حاوي مشخصات فني دستگاه

 .42پين محافظ پيچ لوله

جايي كه پيچ لوله نصب مي شود.

 .45فرمان ها

اجازه مي دهد تا كمپرسور را هه حركت در آوريد.

 .46جعبه اگزوز

هواي سوخته شده موتور را خالي مي كند.

 .47فيلتر هواي موتور

هواي وارده هه موتور را تصفيه مي كند.

 .41درپوش روغن موتور

اجازه مي دهد تا روغن هه درون موتور ريخته شود.

 .49درپوش تخليه روغن موتور

اجازه مي دهد تا روغن از موتور تخليه شود.

 .36پدال گاز پنوماتيكي

سرعت گاز را اتوماتيك كنترل مي كند.

 .38كليااد روشاان م خاااموش در ماادلهاي ها فشار دادن دكمه  Onموتور روشن و ها فشار دكمه  Offموتور خااموش
استارتي

خواهد شد.

 .34هندل

توسط آن موتور روشن مي شود.

 .33استارت

قبل از روشن كردن مجدد دستگاه هايد فعال شود.

 .32شير سوخت

منافذ مرهوط هه جريان سوخت هه موتور را مسدود مي كند.

 .35دستگيره گاز موتور

هه موتور اجازه افزايش سرعت را مي دهد.

 .36اهرم خفه كن سريع

سرعت كمپرسور را تنظيم مي كند و يا افزايش مي دهد.

 .37اهرم انتقال حركت

اجازه مي دهد عمل حركت كمپرسور هر روي چرخها انچام شود.

 .31تسمه انتقال حركت

حركت را هه چرخها منتقل مي كند.

 .39غلتك راهنماي تسمه انتقال حركت

تسمه انتقال حركت را در يك خط نگاه مي دارد.

 .26اهرم تسمه انتقال حركت

تسمه انتقال حركت را محكم مي كند.

 .28غلتك انتقال حركت

اجازه مي دهد حركت ها هه غلتك انتقال حركت چرخها منتقل شوند.

 .24غلتك انتقال حركت چرخها

حركتها را هه چرخها جهت حركتهاي هه سمت جلو منتقل مي كند.

 .23اهرم ترمز جهت متوقف كردن

دستگاه را جهت عدم حركت قفل مي كند

نصب و راه اندازي
اين دستگاه هوسيله موتور چهار زمانه كمپرسور را هه حركت در مي آورد ،كه هاوا را از طرياق لولاه انتقاال و
سوپاپ تنظيم هه داخل مخزن پمپاژ مي كند.
وقتي كه فشار مخزن هه  86هار هرسد سوپاپ پايلوت سوپاپ گاز خاور اتوماتياك) )2مساير ورود هاوا هاه
مخزن را قطع كرده و هوا را هه هيرون هدايت ميكندتا هواي داخل كمپرساور هاه  9هاار تقليال ياهد.ساوپاپ
اطمينان  ) 5مستقيما هه مخزن متصل شده و اگر سوپاپ پايلوت عمل نكندهصاورت اتوماتياك هكاار افتااده
وسالمت دستگاه را تضمين ميكند.البته در مدل  small260اين فشار از  86هه هشت است يعناي ساوپاپ
پايلوت روي فشار  86عمل كرده و فشار خروجي و فشار مخزن روي  1هار تنظيم ميگردد.
هعضي از قطعات در حين كار كردن داغ مي شوند و خطر سوختگي وجود دارد .شماره هاي  2 ،4، 8و ) 44

روشن و متوقف كردن دستگاه
راه اندازي :اگر هراي اولين هار ا ست كه از دستگاه استفاده مي كنيد شير زيار مخازن را هااز كارده و موتاور
كمپرسور را روشن و هه مدت تقريبي  36دقيقه دستگاه را هدون فشار كاري روشن هگذاريد.
هراي روشن كردن دستگاه اعمال زير را انجام دهيد:
هاك هنزين شماره  82را ها سوخت پر كنيد ،كنترل كنيد كه تمامي ذرات ريخته شاده در اطاراف پااك شاده
هاشد تا از وقو حريق جلوگيري كرده هاشيد جهت اطال از نو سوختي كه هايد مصرف شاود هاه دفترچاه
راهنماي موتور مراجعه فرماييد)
شير تخليه زير مخزن را هاز نگهداريدو شير هنزين را هاز كنيد  ) 32هه نحوي كه قبال گفته شد.

اگر موتور سرد است  ،اهرم استارت  ) 33را هه سمت چپ حركت دهيد .حال طناب هندل  ) 34را هكشايد
تا موتور را روشن شود.چند هانيه پس از روشن كردن موتور ،اهرم  )33را هه سمت راست حركت دهيد.
حال شير تخليه زير مخزن را هبنديد .
پس از نصب و قبل از شرو هه كار ها دستگاه  ،ها كمپرسور در وضعيت خاموش ،موارد زير را چك كنيد:
 -8سطح روغن را ها نشان اندازه گيري روغن  )81كنترل كنيد.سطح روغن هايد هين حداكثر و حاداقل
هاشد.
 -4روغن حاوي كالهك روغن پاش  )9را كنترل كنيد.
جهت خاموش كردن كمپرسور اعمال زير را انجام دهيد:
اهرم  )38را در موقعيت  Offقرار دهيد.
شير سوخت  ) 32را هبنديد.
سوپاپ زير مخزن را هاز و هواي داخل مخزن را خالي كنيد.
مهم :در حين كار كمپرسور زماني كه مخزن زير هار است اگر متوقف شد  ،قبال از هاه كاار اناداختن مجادد
دستگاه  ،تمام هواي داخل مخزن هايد خارج شود تا هه قطعات متحرك كمپرسور آسيب نرسد.
روشن كردن كمپرسور:
وقتي كمپرسور مخزن را پر كرد و سوپاپ تنظيم  )2شرو هه تخليه هوا كرد و مطمئن شويد كه:
مقدار فشار وارد آمده هه دستگاه هراي هه كار انداختن آن توسط فشاار سانج 6نشاان داده ماي شاود.جهت
تنظيم كردن آن دساتگيره رگوالتاور  )86را حركات داده و آن را هلناد كارده و در جهات عقرهاه سااعت
هچرخانيدتا فشار افزايش ياهد و هراي كاهش فشار آن را هر خالف جهت عقرهه ساعت هچرخانيد.در هر مورد
كه درجه هندي فشار نشان مي دهد هايد هر زمان كه فشار مناسب تنظيم شد اهرم را هاه آراماي هاه سامت
پايين آورده تا قفل شود.
ميزان روغن پاشي قاهل تنظيم است .هر  46يا  36هانيه هايد يك قطره از كنار قطاره چكاان كاه در داخال
شيشه قراردارد هچكد.هراي تنظيم روغن كاري  ،در زماني كه دستگاه در حال كار كردن است پيچي را كه در
هاالي هرآمدگي وجود دارد ها يك پيچ گوشتي هر خالف عقرهه ساعت هچرخانيد در اين صورت پاشش روغان
افزايش پيدا مي كند و اگر در جهت حركت عقرهه ساعت هچرخايند كاهش پيدا مي كند .شكل )2
هراي هكار هردن هواي كمپرس شده كافي است كه اهزار را هوسيله لوله انتقال هه مجراي مكش مخصوص هوا
متصل نماييد.

اخطار :قبل از انجام هر تعمير و سرويسي دستكشهاي هلند ها مقاومت هاال هپوشيد.سر موتاور ، )4
جعبه اگزوز ، )46سر كمپرسور ، )8لوله انتقال  )44و سوپاپ تنظيم  )2داراي حرارت هااليي هستند.
جهت اقدام هه هر سرويسي از موارد ذكر شده در دفترچه راهنماي موتور استفاده نماييد.

اخطار :هراي سرويس دستگاه از نمايندگي هاي مجاز كمك هگيريد زيرا شامل گارانتي مي هاشاد و از
احتمال وقو حادهه چه هراي كارهر و چه هراي دستگاه جلوگيري مي كند.

قبل از انجام سرويس موارد زير را اجرا كنيد:
موتور را خاموش كنيد.
شير سوخت را هبنديد.
سوپاپ تخليه هواي مخزن هوا را هاز كنيد.

هراي اضافه كردن روغن هه روغن پاش  )9موارد زير را انجام دهيد:
زماني كه روغنكاري الزامي است دستورات زير را در نظر هگيريد:
 -8فشار هواي سيستم را هوسيله حركت دادن اهرم تنظيم كاهش دهيد.
 -4فشار قطعات را ها هاالهردن اهرم و چرخاندن آن در جهت خالف عقرهه ساعت هاه صافر هرساانيد و
اهرم را ها پايين آوردن آن قفل كنيد.
 -3پيچ فلزي كالهك گريس خور را ها پيچ گوشتي شل كنيد و مخزن را پر كنيد.
 -2كالهك را هبنديد و فشار الزمه جهت راه اندازي را هحالت اول هازگردانيد.
 -5چكه هاي روغن را از اطراف دستگاه پاك كنيد.

اخطار :نبود روغن در روغن پاش موجب آسيب رسيدن هه اهزارها مي گردد.
اخطار :از مواد پاك كننده روغن ،روغن هيدروليك  ،و هه طور كلي هر نو حاللاي را در روغان پااش
استفاده نكنيد زيرا احتمال دارد آسيب هاي جبران ناپذير هه اهزار و حتي گياه وارد شود.
جهت كنترل و يا جايگزيني روغن در كمپرسور از دستورات زير پيروي كنيد:
جهت كنترل سطح روغن فقط هه گيج روغن  ) 81نگاه كنيد ،سطح روغن هايد هين حداكثر و حداقل هاشد.
جهت جايگزيني روغن كالهك  )46را كه در پايه محافظ قارار دارد شال كنياد و روغان  VDL100را هاه
دريچه مخزن  )89هريزيد تا هه محدوده مناسب سطح گيج  )81هرسد .يك درجه پايين تر از حداقل هاراي
سالمت دستگاه خطرناك است .اگر روغن هيش از حد وارد شود هواي هيش از حد متراكم در هنگام اساتفاده
از دستگاه خارج مي شود.
جهت خارج كردن هواي مايع شده درون مخزن هوا :)3
سوپاپ تخليه زير مخزن را را هاز كرده تا هوا هيرون هيايد.
جهت خارج كردن هواي مايع شده از كالهك فيلتر  )1شكل )5

اگر هواي مايع داخل رطوهت گير پر شد  ،استكاني هايد تخليه شود.هدين منظاور مهاره رينگاي را در جهات
خالف عقرهه ساعت چرخانده و آن را هه هاال هكشيد.
پس از تخليه آب و تمييز كردن استكاني مجددا آن را ها تكرار عمل عكس مراحل هاال در محل خود قراردهيد.
جلوگيري نشت هوا از قطعات متصل:
قطعات متصل را شل كرده و هه انها تفلون هپچيده دوهاره آنها را نصب كنيد.
هرنامه سرويس
هر روز
سطح روغن را در روغن پاش )9چك كنيد

*

هواي مايع شده در مخزن  )3را تخليه كنيد.

*

هواي مايع شده را از فيلترآهگير  )1تخليه كنيد.

*

هر 56ساعت

روغن كمپرسور را هه طور كل تعويض كنيد.

*

پيچ هاي سري را محكم كنيد.

*

نيروي گشتاوري تمام پيچ ها را كنترل كنيد.

*

هر هفته

پايان فصل

*

سطح روغن را در كمپرسورچك كنيد.

*

سري فيلتر تخليه كننده را هاز كنيد و اجزاي فيلتر را تميز كنيد.

*

فيلتر ضد هواي متراكم  )1را تميز كنيد.

*

*

اجزاي آشغال گير فيلتر را تعويض كنيد.

*

سوپاپ تنظيم فيلتر خفه كن را تعويض كنيد.

*

تسمه كششي را كنترل كنيد.

*

قطعات خارجي كمپرسور را جهت خنك شدن زودتر تميز كنيد.

*

مخزن سوخت را تخليه كنيد و محتوي هاقيمانده در كاارهراتور را

*

مصرف كنيد.
مهم :تمام موارد مذكور در هاال هايد ها موتور خاموش و مخزن هواي تخليه شده انجام پذيرد.
نقص و رفع نقص
هاددهي كمپرسور كم ميباشد
اشكال احتمالي
مستهلك شدن سوپاپها
گرفتگي در فيلتر هوا
مقطع لوله ها جرم گرفته است
نشتي هاد در اتصاالت
شكستن رينگ
خراهي شيرهرگشت

رفع نقص
تعويض گردد
تعويض گردد
خطوط شبكه هاد كنترل شود
هررسي گردد
تعويض رينگ
تعمير گردد

كشيدگي يا خراهي تسمه

هررسي و در صورت خراهي تعويض گردد

كمپرسور هيش ازحد معمول گرم ميكند
اشكال احتمالي
كمي روغن
نامناسب هودن روغن
مصرف هيش از توان كمپرسور
دماي محيط خيل ي هاالست
كافي نبودن تهويه

رفع نقص
سطح روغن كنترل شود
روغن تعويض گردد
كاهش هار مصرفي
كانال ورود و خروج هوا را كنترل كنيد
اصالح دستگاه تهويه

مشاهده روغن در هاد خروجي
اشكال احتمالي

رفع نقص

شكستن رينگ

تعويض گردد

خراهي سيلندر

تعويض گردد

مقد ار هيش از حد روغن
تاريخ روغن گذشته يا نو آن اشتباه است

سطح روغن كنترل گردد
روغن تعويض گردد

مشاهده آب در هاد خروجي
اشكال احتمالي

رفع نقص

تخليه نكردن هموقع اب مخزن

آب تخليه گردد

هيش از حد هودن رطوهت محيط

استفاده از فيلتر هاي آهگير

صداي كمپرسور از حد معمول هيشتر است
اشكال احتمالي

رفع نقص

اشكال در هلبرينگها

تعمير يا تعويض هلبرينگ ها

اشكال در شاتون

تعويض شاتون

اشكال در رينگ و پيستون

تعويض رينگ وپيستون

اشكال اساسي

مراجعه هه نمايندگي

شنيده شدن صداي خروج هاد پس از خاموش شدن دستگاه
اشكال احتمالي
خراهي شير يكطرفه
نشتي ه اد از مخزن

رفع نقص
سرويس گردد
كنترل و هرطرف گردد

شنيده شدن صداي خروج هاد در حال روشن هودن دستگاه
اشكال احتمالي
نشتي هاد از مخزن يا ا تصاالت

رفع نقص
كنترل و هرطرف گردد

استانداردهاي عمومي گارانتي
تمام كمپرسور ها و اهزارهاي پنوماتيكي توليد شده توسط شاركت  Colizzi Pnematicaاز تااريخ خرياد
شامل ضمانت  84ماهه مي هاشند.
تمامي قطعات توليدي متعلق هه اين شركت كه از اهتدا معيوب هوده اند و توسط متخصصين شناسايي شاوند
هه طور رايگان تعويض و تعمير خواهند شد.
متخصصين ما تمام كنترلها را يك هه يك انجام خواهند داد و در نهايت تصميم خواهند گرفت كه چه ماوردي
هه طور مسلم شامل گارانتي مي هاشد.
گارانتي شامل موارد فرسودگي و سائيدگي قطعاتي مانند فيلتر  ،تسمه  ،درپوش و ...و ياا توساط افاراد غيار
مجاز دستكاري شده اند نمي شود.
گارانتي شامل دستگاه هايي مي هاشد كه هه درستي و عنايت هه مطالب اين دفترچه راهنما و يا افراد مجارب
اين كار راه اندازي شده هاشد.
گارانتي شامل قطعاتي كه توسط اين شركت توليد نشده اند نمي شود موتور هاي احتراقي)  ،و آنهاا توساط
شركت توليد كننده گارانتي مي شود.
در صورت استفاده از قطعات يدكي غير اصلي  ،شامل گارانتي نمي هاشد.
گارانتي شامل تعويض كمپرسور و يا اهزار نمي هاشد.
حمل و نقل و هارهري هه عهده مشتري مي هاشد.
هر گونه كمكي از طرف متخصصين ما از جمله معاينه فني  ،دمونتاژ و مونتاژ جهت راه اندازي شاامل گاارانتي
نمي شود.
گارانتي شامل آسيبهاي مستقيم و يا غير مستقيم هه افراد و يا اشيا كه ناشي از عدم رعايت نكات قياد شاده
هاشد و يا عيوب كمپرسور و تجهيزات كه از طرف توليد كننده نيست  ،نمي شود.
هر آسيب در حين حمل هايد هه شركت حمل و نقل فورا اطال داده شود در غير اين صورت گارانتي آن هاطال
خواهد شد.
هرگه ضمانت نامه كه هه طور صحيح وكامل پر شده كمپرسور و اهزارهاي مورد درخواست هايد هميشه هوسيله
هه فاكتور خريد پيش فاكتور و يا هر مدرك قاهل اعتباري ) الصاق شود.

