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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

SPRĘŻARKA DO POWIETRZA 

 

 

Osoby obsługujące sprężarkę do powietrza powinny w sposób bezwzględny zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz być poddane 

stosownemu przeszkoleniu. 

 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  

nie właściwej eksploatacji i obsługi sprężarki do powietrza. 

 

 

 

Model A-ACOM100L 

Ciśnienie maksymalne 8,5 Bar 

Silnik 3.0 kW 

Częstotliwość 50 Hz 

Wydajność 480 l/min 

Zasilanie 230 V 

Ilość cylindrów 4 

Poziom hałasu 70 dB 

Zbiornik 100 L 

Masa 65,6 kg 

Wymiary wys. 785 / szer. 405 / dł. 1000 mm 
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Oświadczenie: 

Zabrania się kopiowania, przechowywania w systemach wyszukiwania danych lub przekazywania niniejszej instrukcji 

w formie pliku elektronicznego, wydruku, kserokopii, zapisów lub innej formie bez pisemnej zgody firmy TECHMAN. 

Pomimo zachowania najwyższej staranności na etapie przygotowywania niniejszego dokumentu, wydawca nie ponosi 

odpowiedzialności za błędne lub brakujące informacje, a także za szkody związane z wykorzystywaniem danych zawartych 

w instrukcji. 

 

Niniejszy dokument stanowi własność firmy TECHMAN i przekazywany jest wyłącznie użytkownikowi zakupionego 

wyposażenia. Zabrania się wykorzystywania instrukcji w inny sposób bez pisemnej zgody firmy TECHMAN. 

 

Firma TECHMAN zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do niniejszego dokumentu i produktu 

bez uprzedniego powiadomienia. Firma TECHMAN nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub edycyjne oraz 

braki w treści niniejszej instrukcji, a także przypadkowe lub wynikowe szkody związane z wykorzystywaniem niniejszego 

dokumentu. 

 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które wg najlepszej wiedzy firmy TECHMAN są poprawne. Instrukcja jest 

materiałem pomocniczym i nie powinna być uznawana za jedyne źródło danych technicznych lub zastępować prawidłowej 

oceny technicznej, ponieważ przewidzenie wszystkich możliwych sytuacji nie jest możliwe. W przypadku wątpliwości 

dotyczących dokładnego montażu, konfiguracji i/lub użytkowania, należy kontaktować się z firmą TECHMAN. 

 

Za prawidłowy dobór komponentów systemowych odpowiada użytkownik, a firma TECHMAN zapewnia wsparcie 

umożliwiające podjęcie właściwej decyzji.  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 
WSTĘP 

Ostrzeżenie: niniejsza instrukcja została przygotowana dla personelu przeszkolonego w użytkowaniu sprężarki powietrza 

oraz osób odpowiedzialnych za wykonywanie rutynowej konserwacji. Zapoznać się z niniejszą instrukcją przed wykonaniem 

jakiejkolwiek czynności z sprężarką. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa osób użytkujących 

sprężarkę. Niniejsza instrukcja jest integralnym elementem sprężarki, powinna być zawsze przechowywana w jej pobliżu oraz 

w miejscu łatwo dostępnym. Operator i obsługa muszą mieć możliwość odnalezienia i przeczytania instrukcji w dowolnym 

momencie. Podnoszenie, transport, rozpakowanie, montaż, uruchomienie, wstępne regulacje i testy, ponadstandardowa 

konserwacja, naprawy, remonty, mogą być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowany personel autoryzowanego dealera bądź 

autoryzowany serwis wyznaczony przez producenta. Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki 

wykonywania powyżej opisanych czynności przez osoby nieautoryzowane, lub jeśli sprężarka była użytkowana w sposób 

nieprawidłowy. Niniejsza instrukcja opisuje wyłącznie te elementy budowy i działania sprężarki, które mogą być użyteczne dla 

operatora i obsługi urządzenia. W celu zrozumienia terminologii stosowanej w niniejszej instrukcji, operator musi posiadać wiedzę 

i doświadczenie w pracy, naprawie i konserwacji, zdolność poprawnej interpretacji rysunków i opisów zawartych w instrukcji, oraz 

znać zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące w miejscu przebywania sprężarki. To samo dotyczy osób odpowiedzialnych za 

konserwacje, które ponadto muszą posiadać wiedzę z zakresu mechaniki i elektryki, niezbędną do bezpiecznego wykonywania 

czynności opisanych w instrukcji.  

Bezolejowa mobilna sprężarka z ultra cichą pompą na zbiorniku 100L 

Wykonany w Polsce zgodnie z najnowszą technologią sprężarka do powietrza A-ACOM100L została stworzona dla wymagających 

użytkowników. Kompaktowa jednostka o pojemności zbiornika 100L to połączenie, jakości wykonania z wysokimi parametrami 

użytkowymi. Optymalna pojemność zbiornika oraz wysokowydajny moduł sprężarkowy tworzą produkt przeznaczony dla szerokiej 

grupy użytkowników z sektora remontowo-budowlanego, meblarskiego oraz motoryzacji. Poddany rygorystycznym próbom 

wytrzymałościowym (pod ciśnieniem 30 barów) zbiornik został wykonany z wysokogatunkowej żarowytrzymałej i plastycznej 

odpornej na działanie korozji stali kotłowej o grubości 2mm. Wysoka jakość szwów spawalniczych potwierdzona badaniami VT1 oraz 

VT2 została uzyskana dzięki zrobotyzowanemu procesowi produkcji. Bezpieczeństwo szerokiego zastosowania produktu zostało 

poddane rygorystycznym próbom i ocenom technicznym z aprobatą Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiornik kompresora pokryto 

powłoką proszkową w celu zapewnienia wysokiej odporności chemicznej, antykorozyjnej i mechanicznej. Do montażu elementów 

składowych nie użyto powszechnie stosowanych i podatnych na zmiany temperatur i naprężeń połączeń klejowych. Wszystkie 

połączenia gwintowe są uszczelniane odporną na ścieranie i pracę w dużych amplitudach temperaturowych taśmą teflonową. 

Zbiornik obsługiwany jest przez bezolejową dwutłokową pompę o wydajności 480 l/min o mocy 3000W. Wbudowane zabezpieczenie 

termiczne zapobiega przed potencjalnymi uszkodzeniami w wyniku przegrzania silnika. Niski poziom wibracji uzyskano dzięki 

posadowieniu silnika na gumowych poduszkach amortyzujących. Komfort użytkowania zapewniają tłumiki hałasu z wbudowanymi 

filtrem powietrza sprowadzając poziom hałasu do niewiarygodnie niskiego poziomu 70dB. Wbudowane efektywne wentylatory 

silnika elektrycznego eliminują możliwość przegrzania silnika. Zawór elektromagnetyczny zaworu zwrotnego umożliwia płynne 

wprowadzenie pompy kompresora w pracę bez zbędnego obciążenia wywołanego nadciśnieniem. Zastosowanie tego rozwiązania to 

również oszczędność zużycia tzw. prądu rozruchowego. Poprawność działania sygnalizuje dioda LED. Wyłącznik kontroli ciśnienia jest 

wyposażony w manometr ciśnienia (ciśnienie w kotle), zawór spustowy, zawór bezpieczeństwa (8,8 bar) i przewód zasilający 3 x 2,5 

mm 5 m z wtyczką UE lub Wielkiej Brytanii. Mobilność kompresora zapewniają wysokiej jakości podwójnie ułożyskowane kółka 

wykonane z tworzywa termoplastycznego zdolne do pochłaniania drgań. Dzięki temu przemieszczanie urządzenia jest komfortowe 

i bezpieczne. Centralnie umieszczony zawór spustowy umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika z kondensatu powodującego 

zjawiska korozji. Jednostka jest gotowa do wytworzenia ciśnienia nominalnego na poziomie 8 Bar. Podwójne gniazdo szybkozłącza, 

regulator ciśnienia i odwadniacz powietrza usprawniające codzienną eksploatację należą do standardowego wyposażenia. 
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1. BEZPIECZEŃSTWO 

JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZAZNAJOMIONY Z SPRĘŻARKĄ I NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MOŻE PRZEPROWADZAĆ 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PAKOWANIEM, PODNOSZENIEM, PRZENOSZENIEM, TRANSPORTEM I ROZPAKOWYWANIEM URZĄDZENIA. 

 

SPRĘŻARKA POWIETRZA MUSI PRACOWAĆ W ODPOWIEDNIO WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU I TEMPERATURZE OTOCZENIA 

OD +0°C DO +50°C. W OKÓŁ URZĄDZENIANIE MOGĄ PRZEBWAĆ ŻADNE MATERIAŁY ŁATWOPALNE, GAZY. 

Przy obsłudze sprężarki należy zachować odpowiednie zasady by utrzymać bezpieczeństwo na jak najwyższym poziomie. 

• Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma. 

• Nie wolno przemieszczać sprężarki używając przy tym (ciągnąc) przewód zasilający. 

• Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający chcąc wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. 

• Nie wolno korzystać z urządzenia w pomieszczeniu mocno zawilgoconym.  

• Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np. słońce, deszcz i śnieg. 

• Zakaz korzystania z sprężarki osobom trzecim lub niepowołanym oraz dzieciom. 

• Przy pracy z lakierami lub substancjami wilgotnymi należy utrzymywać odpowiedni odstęp – bezpieczny wg. uznania 

użytkownika. 

• Nie wolno czyścić sprężarki rozpuszczalnikami czy środkami łatwopalnymi. Należy czyścić sprężarkę wyłącznie wodą z mydłem, 

omijając silnik oraz podzespoły elektryczne. 

• Elementy, które się rozgrzewają się w trakcie pracy mogą spowodować pożar, więc należy zwrócić szczególną uwagę, aby na 

tych elementach nie był kładziony żaden materiał. 

• Używać wtyku zasilającego z uziemieniem. 

• Sprężarka musi pracować na stabilnym i równym podłożu, aby uniknąć przemieszczeń podczas wibracji. 

• Po zakończeniu pracy sprężarki, należy wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda oraz spuścić sprężone powietrze z zbiornika 

za pomocą zaworu spustowego. 

• Nie wolno przemieszczać sprężarki, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.  

• Sprężarka służy wyłącznie do sprężonego powietrza. 

• Węże rozprowadzające sprężone powietrze muszą posiadać odpowiedni przekrój oraz być solidnie osadzone. 

• Zakaz modyfikowania i naprawy we własnym zakresie zbiornika ciśnieniowego. Uszkodzony zbiornik jest kwalifikowany do 

wymiany lub ze złomowania. 

• Strumienia sprężonego powietrza nie wolno kierować w stronę ludzi. 

• Używać przedłużaczy zasilających wyłącznie dobrej jakości i nie dłuższych niż 5m długości.  

• Przy użytkowaniu sprężarki do celów lakierniczych, pompowania kół, napędu urządzeń pneumatycznych itp. odległość miejsca 

pracy od sprężarki musi wynosić min. 6m. 

• W miejscu pracy sprężarki należy zapewnić swobodny dopływ czystego powietrza. 

PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI 

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią wyposażenia i w przypadku odsprzedaży sprężarki powinna być zawsze przekazywana 

nowemu nabywcy. Przechowywać instrukcję w pobliżu sprężarki, w łatwo dostępnym miejscu pozwalającym operatorom 

i konserwatorom na szybkie zapoznanie się z jej zaleceniami. 

 

a) Przed każdym użyciem sprężarki należy sprawdzić jego stan techniczny. Nie wolno używać sprężarki, w przypadku, gdy jest nie 

sprawna technicznie. 

b) Zawsze należy opróżnić zbiornik z sprężonego powietrza przed wykonaniem czynności serwisowych, lub w przypadku dłuższego 

nieużywania sprężarki, którego zbiornik jest integralną częścią. 
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c) Na zbiorniku nie wolno stawać, lub siadać, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sprężarki lub powstania sytuacji 

niebezpiecznych. 

d) Sprężarka może być użytkowana przez osoby ograniczone fizycznie, psychicznie lub emocjonalnie, pod warunkiem, że osoby te 

znajdują się pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub, gdy zostały one pouczone, jak w bezpieczny 

sposób posługiwać się sprężarką. Uwaga ta dotyczy tylko prostych czynności typu pompowanie kół, lub przedmuchiwanie 

przedmiotów sprężonym powietrzem. Osoby niedoświadczone, przed dopuszczeniem do pracy z sprężarką, należy zapoznać 

z instrukcją obsługi. 

e) Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu sprężarki. Podczas pracy zwracać uwagę, aby osoby postronne nie przebywały 

w pobliżu pracy sprężarki. 

f) Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw zbiornika ciśnieniowego. W przypadku jego rozszczelnienia na wskutek uszkodzenia 

lub korozji, zbiornik należy wymienić na nowy. Uszkodzony zbiornik należy wycofać z eksploatacji. Samodzielna naprawa może 

doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji. 

g) Do współpracy ze zbiornikiem należy używać tylko takich narzędzi, które są przystosowane do pracy ze sprężonym powietrzem- 

Stosowanie innych niż zalecane narzędzia, mogą doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji. 

h) Powietrze należy usunąć ze zbiornika zawsze w przypadku dłuższego nieużywania sprężarki. 

i) Codziennie po zakończeniu pracy sprężarką, należy usunąć ze zbiornika zgromadzony kondensat (zanieczyszczenia). 

j) Do usuwania kondensatu służy zawór znajdujący się w dolnej części zbiornika. 

 

2. URUCHAMIANIE 

 

• Skontrolować wartość napięcia w sieci czy zgadza się z zapotrzebowaniem sprężarki. 

• Pamiętać o zabezpieczeniu, jakim jest kontroler faz. W przypadku jego braku gwarancja na silnik elektryczny może zostać 

nieuznana w przypadku awarii.  

• Włączenie i wyłączenie sprężarki musi się odbyć przez włącznik główny. Bezpośrednie wyjęcie wtyku z gniazda lub zanik 

napięcia w trakcie pracy może spowodować poważne uszkodzenie silnika elektrycznego. Należy zawsze pamiętać o tym by 

postępować zgodnie z procedurą ON / OFF: czerwony przycisk. 

• Przy pierwszym uruchomieniu sprężarki skontrolować czy kierunek obrotów silnika jest właściwy. 

• Silnik elektryczny chroniony jest termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym. 

• Silnik nie posiada zabezpieczenia przed zanikiem fazy. Zabezpieczenie takie należy zastosować w układzie zasilającym sprężarki. 

• Położenie sprężarki musi być taki sposób usytuowane żeby w jej obrębie pozostawało 0,5m przestrzeni z każdej ze stron w celu 

zapewnienia swobodnego przepływu powietrza. Dla prawidłowego działania sprężarki, urządzenie musi stać na 

wypoziomowanym podłożu. 

• Jeśli nie uda się uruchomić sprężarki, należy wypuścić sprężone powietrze ze zbiornika. 

• Wcisnąć przełącznik „OFF”, następnie odciąć zasilanie, po czym silnik sprężarki przestanie działać. 

• Każdego dnia, gdy sprężarka zakończy pracę, przy odwadniaczu odkręcić znajdujące się w dolnej części pokrętło, spowoduje to 

usunięcie wody z odwadniacza. 

• Ciśnienie powietrza można regulować za pomocą pokrętła znajdującego się na odwadniaczu, przy czym obracając pokrętłem 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, będzie można zwiększyć ciśnienie, natomiast obracając w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, będzie można zmniejszyć ciśnienie powietrza, aż do momentu odcięcia źródła 

powietrza. 

 

Uwaga: Obracając pokrętło do końca, nie wymuszać jego dalszego obracania, w przeciwnym razie można uszkodzić pokrętło. 
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3. UŻYTKOWANIE ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO 

Zbiornik sprężonego powietrza służy do sprężania i chwilowego magazynowania powietrza atmosferycznego, z przeznaczeniem do 

wykorzystania przy pracach domowych, takich jak malowanie natryskowe, przedmuchiwanie, zasilanie sprężonym powietrzem lub 

argonem narzędzi pneumatycznych. Przestrzeń robocza urządzenia przeznaczona jest do pracy od najniższego dopuszczalnego 

ciśnienia równego 0 Bar(g) do najwyższego dopuszczalnego ciśnienia PS równego 10 Bar(g), w zakresie temperatur od 0 °C do 

najwyższej dopuszczalnej temperatury pracy TS wynoszącej +50°C. Zbiornik zaprojektowany został na ciśnienie obliczeniowe równe 

10 Bar i temperaturę +50˚C. 

 

Uwaga: 

Zbiornik służy do użytku domowego. Stosowanie go do celów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą wymaga 

zgłoszenia zbiornika do Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenie można używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, 

odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego 

użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Należy pamiętać o tym, 

że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Gwarancja nie 

obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności. Zbiornika 

nie wolno używać do celów innych niż opisano powyżej, w szczególności do zasilania powietrzem instalacji sprężonego powietrza, 

w medycynie, w przemyśle spożywczym, itp. 

 

Użytkownik jest zobowiązany: 

• Użytkować zbiornik zgodnie z jego parametrami podanymi w niniejszej instrukcji. 

• Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym, by móc w każdym momencie ja przeczytać. 

• Nie narażać zbiornika na czynniki spawalnicze. 

• Upewnić się zawsze, czy zbiornik jest wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczną pracę – zawór 

bezpieczeństwa. 

• Użytkować w pomieszczeniach zamkniętych z odpowiednią wentylacją bez sąsiedztwa z źródłami ciepła oraz substancjami 

łatwopalnymi. 

• Zabezpieczyć zbiornik przeciw drganiom. Nie mocować zbiornika na stałe do podłoża i nie instalować na nim dodatkowym 

części. 

• Unikać oraz zapobiegać powstawaniu korozji, która jest uwzględniona od warunków eksploatacji zbiornika. Wewnątrz może 

pojawiać się skraplana wilgoć tzw. kondensat, który należy spuszczać otwierając kurek wylotowy. Raz do roku sprawdzać czy 

w zbiorniku nie powstaje korozja wewnętrzna.  

• Ostrzeżenia i zalecenia zawarte w danej instrukcji obsługi nie przewidują wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić. 

Operator musi przede wszystkim zdać sobie sprawę, że czynniki takie jak rozsądek i uwaga nie dotyczą urządzenia, lecz muszą 

być zapewnione jedynie przez operatora. 

• Do przestrzegania obowiązków dotyczących eksploatacji zbiorników ciśnieniowych obowiązujące w danym kraju. 

 

ZAKAZ SAMOWOLNEJ NAPRAWY PRZEZ OSOBY TRZECIE, A TAKŻE UŻYWANIE ZBIORNIKA DO INNYCH CELÓW NIŻ ZOSTAŁ ON 

PRZEZNACZONY W SPOSÓB NIEWŁAŚCIWY. 

a) Zbiornik należy ustawiać w strefie czystego powietrza. Mocno zanieczyszczone powietrze, lub też zmieszane z drobinami farb lub 

rozpuszczalników może stanowić zagrożenie dla urządzenia oraz użytkownika. Łatwopalne opary, sprężone i rozgrzane mogą zapalić 

się wewnątrz zbiornika, a nawet spowodować eksplozję. 
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b) Zbiornik należy często kontrolować pod kątem uszkodzeń, ognisk rdzy i w przypadku zauważenia drobnych usterek, natychmiast 

podjąć czynności zabezpieczające. Uszkodzenia wpływające na szczelność zbiornika ciśnieniowego, wykluczają zbiornik z dalszego 

użytkowania. W takich sytuacjach zbiornik należy wymienić na nowy. 

c) Zbiornik kompresora w zastosowaniach domowych nie wymaga zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego, jednakże z uwagi na 

to, że iloczyn ciśnienia i pojemności przekracza 300 Baro litrów (pojemność zbiornika 100 l x maksymalne ciśnienie 10 Bar = 1000 

Baro litrów), dla zastosowań innych niż domowe istnieje obowiązek prawny zgłoszenia kompresora do w/w urzędu. 

 

4. Transport 

Urządzenie można transportować tylko w warunkach, kiedy ciśnienie w zbiorniku jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Transport 

urządzenia pod ciśnieniem jest niedopuszczalny. 

 

5. Przechowywanie 

Sprężarkę należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. Dzieci nie powinny mieć dostępu do 

urządzenia. Urządzenie należy opróżnić z kondensatu, a następnie ze zgromadzonego powietrza. Sprężarkę przechowywać w pozycji 

poziomej. Optymalna temperatura przechowywania: 5˚C do 30˚C. 

 

Uwaga: ➢ Nie dopuszczalne jest to, aby podczas wykonywania montażu osprzętu występowały dodatkowe naprężenia 

obciążające króćce. Podczas pracy urządzenia niedopuszczalne jest wieszanie na jego elementach i króćcach jakichkolwiek 

przedmiotów mogących wywoływać dodatkowe naprężenia na powierzchni walcowej rurociągu. 

 

6. Przed rozpoczęciem eksploatacji i podczas uruchamiania należy: 

Sprawdzić kompletność oraz sprawność urządzeń zabezpieczających i kontrolno - pomiarowych zainstalowanych na urządzeniu, 

 

Uwaga: ➢ Napełnianie urządzenia powietrzem należy przeprowadzać płynnie, obserwując szybkość podwyższania ciśnienia 

z prędkością nie większą niż 10 bar/minutę, 

 

7. REGULACJA CIŚNIENIA 

1. Przed przyłożeniem ciśnienia wlotowego do filtra/regulatora obrócić regulację w lewo, aby usunąć całą siłę sprężyny 

regulacyjnej. 

2. Zastosować ciśnienie wlotowe, a następnie obróć regulację zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć i przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ustawienie ciśnienia. 

3. Zawsze zbliżać się do żądanego ciśnienia z niższego ciśnienia. Podczas zmniejszania z wyższego do niższego ustawienia, najpierw 

zmniejszyć ciśnienie do pewnego ciśnienia niższego niż pożądane, a następnie doprowadzić do pożądanego ciśnienia. 

UWAGA: Z filtrem/regulatorami, które nie zwalniają, dokonać redukcji ciśnienia przy pewnym przepływie powietrza w systemie. 

Jeśli zostanie wykonany w warunkach braku przepływu, filtr/regulator zatrzyma nadciśnienie w dolnej linii. 

4. REGULACJA POKRĘTŁA: Nacisnąć pokrętło, aby zablokować ustawienie ciśnienia. Pociągnij pokrętło do góry, aby zwolnić. 

Zainstalować osłonę przeciwko osobom nieupoważnionym, aby ustawienie było stałe i niezmienne. 
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8. OPIS SPRĘŻARKI POWIETRZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. NAPRAWA I KONSERWACJA 

Prace konserwacyjne można wykonać dopiero po odcięciu zasilania i dokładnym wypuszczeniu sprężonego powietrza ze zbiornika. 

W przeciwnym razie będzie to niebezpieczne! 

• Utrzymywać urządzenie w czystości, czyścić je od czasu do czasu. 

• Raz w tygodniu spuszczać kondensat ze zbiornika. Podczas spuszczania kondensatu ze zbiornika upewnić się, że ciśnienie 

w zbiorniku powinno być niższe niż 0,1MPa. 

• Często sprawdzać, czy zawór bezpieczeństwa jest wrażliwy, czy nie, zawór bezpieczeństwa może łatwo zwolnić powietrze. 

Kontrolnie pociągnąć za trzpień zaworu by sprawdzić jego działanie. 

• Filtr powietrza powinien być czyszczony lub wymieniany co 300 godzin, jednocześnie zdemontować zawór powietrza 

i wyczyść go.  

• Test ciśnieniowy zbiornika sprężarki powinien być wykonywany raz na dwa lata. 

Sprawdzić zewnętrzne części zbiornika. W przypadku uszkodzeń, korozji lub braku pozytywnego testu ciśnieniowego, zbiornik należy 

ze złomować. 

Uwaga! W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki konieczne jest jej usunięcie i sprawdzenie urządzenia przed ponownym 

uruchomieniem. 

Zapamiętać! Wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa, uwagi dotyczące bezpieczeństwa opisane w rozdziale 1. Bezpieczeństwo.  

Należy stosować się do prac konserwacyjnych. W innym przypadku producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 

z gwarancji.  

Uwaga! Podany harmonogram zakłada normalne warunki pracy urządzenia. W przypadku trudnych warunków pracy urządzenia, 

odstępy pomiędzy czynnościami muszą być mniejsze. Wszystkie czynności konserwujące mogą być wykonywane jedynie wtedy, 

gdy sprężarka nie pracuję i jest odłączona od zasilania elektrycznego. 

 

Silnik dwutłokowy 

Zawór bezpieczeństwa 

Zbiornik 100L 

ON / OFF 

Odwadniacz z reduktorem 

Presostat 

Elektromagnes 

Zawór zwrotny 

Zawór spustowy 

Monaometr ciśnieniowy 

zbiornika 

 

Zawór spustowy 

kondensatu 
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10. PRZECHOWYWANIE I ZŁOMOWANIE 

Przechowywanie 

Gdy sprężarka musi być przechowywana przez długi czas: 

- Odłączyć od zasilania. 

- Przykryć zabezpieczyć przed kurzem i innymi czynnikami. 

- Przechowywać wyłącznie w pomieszczeniu mającym temperaturę nie mniejszą niż +5°C. 

Złomowanie 

Gdy sprężarka przekroczyła swoją żywotność i nie może być dłużej użytkowana, należy odłączyć od sieci elektrycznej i zutylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. ROZWIĄŻYWANIE USTEREK 

Objaw Przyczyna Rozwiązanie 

Silnik nie pracuje I nie wydaje 

dźwięków. 

1. Odłączone zasilanie. 

2. Wyłącznik ciśnieniowy odłączony. 

3. Przepalony bezpiecznik. 

4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 

znajduje się w stanie ochrony. 

5. Przełącznik ciśnienia uszkodzony. 

6. Spalony rozrusznik. 

1. Sprawdzić połączenie i przełącznik. 

2. Sprawdzić. 

3. Wymienić bezpiecznik. 

4. Uruchomić ponownie kompresor, aż silnik 

ostygnie. 

5. Skontaktować się z centrum serwisowym. 

6. Wymienić rozrusznik. 

Brak działania lub powolne 

działanie z dźwiękiem. 

1. Zbyt niskie napięcie. 

2. Zwarcie uzwojenia silnika. 

3. Awaria zaworu lub przełącznika ciśnienia. 

1. Sprawdzić napięcie, które nie może być o 10% 

niższe niż znamionowe. 

2. Skontaktować się z centrum serwisowym. 

3. Skontaktować się z centrum serwisowym. 

Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem często odcina 

zasilanie 

1. Zbyt niskie napięcie. 

2. Nieodpowiednia wentylacja oraz zbyt 

wysoka temperatura. 

1. Sprawdzić napięcie, nie może być o 10% niższe 

niż znamionowe. 

2. Przenieś sprężarkę powietrza w miejsce 

wentylowane. 

Ciśnienie powietrza 

zmniejsza się po wyłączeniu 

silnika kompresora 

1. Poluzowane lub nieszczelne przewody 

sprężonego powietrza. 

2. Otwarty zawór spustowy wody. 

3. Sprawdzić nieszczelność zaworu. 

1. Sprawdzić i naprawić 

2. Dokręcić zawór spustowy. 

3. Wyjąć i wyczyść, w razie potrzeby wymienić 

zawór. 

Woda w sprężonym 

powietrzu. 

1. Dużo zebranej wody w zbiorniku. 

2. Zbyt wysoka wilgotność. 

1. Spuścić wodę ze zbiornika 

2. Przestawić sprężarkę w chłodniejsze miejsce 

lub zastosować blok przygotowania powietrza. 

Awaria sprężarki, 

zatrzymanie pracy. 

1. Uszkodzony przełącznik ciśnienia. 

2. Wyciek. 

1. Wymienić przełącznik ciśnienia. 

2. Sprawdzić i usunąć. 

Drgania sprężarki 
1. Przymocować luźną część. 

2. Uszkodzony podnóżek. 

1. Sprawdzić i usunąć. 

2. Wymienić podnóżek. 

Ciśnienie nie osiąga 

odpowiedniej wartości lub 

nie może wzrosnąć. 

1. Otwarty zawór spustowy wody. 

2. Zablokowany filtr powietrza. 

3. Wyciek powietrza. 

4. Błędne działanie lub wyciek powietrza. 

5. Zużycie gumowej uszczelki tłoka. 

1. Dokręcić zawór spustowy wody. 

2. Oczyścić i wymienić wkład filtra powietrza. 

3. Sprawdzić i usunąć nieszczelność. 

4. Sprawdzić i usunąć nieszczelność. 

5. Wymienić uszczelkę tłoka. 

Wszelkie prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone lub przez 

autoryzowany serwis, przy użyciu wyłącznie oryginalnych części. 

Naprawy przez osoby nieupoważnione lub na tzw. własną rękę mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji w tym wypadków. 

Nieautoryzowane naprawy powodują utratę gwarancji. 
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12. SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

13. RYSUNEK ROZŁOŻENIOWY –DTR 

 

Nr. Symbol Nazwa  

6 17.15.06 Głowica 

7 17.15.07 Uszczelka głowicy 

8 17.15.08 Śruby głowicy 

9 17.15.09 Płyta zaworowa 

10 17.15.10 Uszczelniacz  

11 17.15.11 Śruba zaślepiająca 

12 17.15.12 Wspornik skrzyni korbowej 

13 17.15.13 Skrzynia korbowa 

14 17.15.14 Śruba 

15 17.15.15 Stojan silnika 

16 17.15.16 Rurka ciśnieniowa 

17 17.15.17 Szybkozłącze 

18 17.15.18 Wspornik głowicy cylindra 

19 17.15.19 Pokrywa głowicy cylindra 

20 17.15.20 Filtr powietrza 

21 17.15.21 Cylinder 

22 17.15.22 Śruba 

23 17.15.23 Tłok 

24 17.15.24 Uszczelniacz tłoka 32 17.15.32 Wirnik 40 17.15.40 Regulator ciśnienia 

25 17.15.25 Pierścień osadczy 33 17.15.33 Kondensator 41 17.15.41 Manometr 

26 17.15.26 Łożysko korbowodu 34 17.15.34 Manometr 42 17.15.42 Złącze stalowe 

27 17.15.27 Wał korbowy 35 17.15.35 Przewody elektryczne 43 17.15.43 Szybkozłącze sprężonego powietrza 

28 17.15.28 Pokrywa wentylatora 36 17.15.36 Zatrzask przewodu elektrycznego 44 17.15.44 Trójnik stalowy 

29 17.15.29 Wentylator 37 17.15.37 Presostat 45 17.15.45 Szybkozłącze sprężonego powietrza 

30 17.15.30 Poduszka silnika 38 17.15.38 Rurka ciśnieniowa rozprężna 58 17.15.58 Korbowód 

31 17.15.31 Łożysko wirnika  39 17.15.39 Złącze stalowe 59 17.15.59 Śruba korbowodowa 

 

Silnik 

Włącznik ciśnienia 
Bezpiecznik termiczny  

Elektrozawór 
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Nr. Symbol Nazwa 
 

60 A-KR12F Odwadniacz z reduktorem 

61 

A-EUC5 / 

A-UKC5 Przewód zasilający EU / UK 

62 A-MH5C Rurka odprężająca 

63 A-MBV15 Zawór zwrotny 

64 A-MAD14 Manometr ciśnieniowy 

65 A-MVC Zawór elektromagnetyczny 

66 A-MPC4V Presostat 230V 

67 A-ARV14 Zawór kulowy 

68 A-SVC14 Zawór bezpieczeństwa  

69  Włącznik ON/OFF 

70  Rękojeść 

71  Zbiornik 

72  Kółka typu PP-CORE+TPR  

73  

Zawór spustowy 

kondensatu 

74  Podnóżek 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
66 

62 

63 64 

72 

73 

70 
69 

71 

65 

67 

68 

74 
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UWAGA !!! 

Ostrzeżenia i zalecenia zawarte w tej instrukcji nie przewidują wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić. Operator musi 

przede wszystkim zdać sobie sprawę, że czynniki takie jak rozsądek i uwaga nie dotyczą urządzenia, lecz muszą być zapewnione 

jedynie przez operatora. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe 

w druku. Niektóre z zamieszczonych w instrukcji rysunków/ilustracji mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego 

prezentowanego produktu, zachowując przy tym wszelkie parametry. 

 

Techman Sp. z o.o. 

UL. Morgowa 4 

02-224 WARSZAWA 

www.techman.com.pl 

info@techman.com.pl 

tel. 048 667 14 05 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techman.com.pl/
mailto:info@techman.com.pl
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USER MANUAL 
 

OIL FREE AIR COMPRESSOR 

 

 

Persons operating air compressor should be absolutely familiar with the contents of this manual. 

 

The supplier is not liable for damages resulting from the resultnot proper operation and operation of the air compressor. 

 

 

Model A-ACOM100L 

Max. Pressure 8,5 Bar 

Motor 3.0 KW 

Frequency 50 Hz 

Efficiency 480 l/min 

Voltage 230 V 

Cylinders 4 

Noiselevel 70 dB 

Pressure tank 100 L 

Wejght 65,6 kg 

Dimensions hight 785 / width 405 / lenght 1000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model  A-ACOM100L 

IMPORTANT: READ BEFORE USING 
Original instruction 

Copyright: Techman Sp. z o.o. 
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Statement: 

 

It is prohibited to copy, store or forward this manual in the form of an electronic file, printout, photocopy, records or other form 

without the written consent of TECHMAN. The publisher is not responsible for incorrect or missing information, as well as for 

damages related to the use of data contained in the instructions. 

  

The document is the property of TECHMAN and is handed over to the user of the purchased air compressor. It is prohibited to use 

the instructions in any other way without the written permission of TECHMAN. 

 

TECHMAN reserves the right to make modifications to this document and product without prior notice. TECHMAN is not responsible 

for technical or editorial errors or deficiencies in the content of this manual, as well as incidental or consequential damages related 

to the use of this document. 

 

The manual contains information which according to the knowledge of TECHMAN is correct. The manual is an auxiliary material and 

should not be considered the sole source of technical data or replace a valid technical assessment, because it is impossible to predict 

all possible situations. In case of doubt regarding the exact assembly, configuration and / or use, please contact TECHMAN. 

 

The user is responsible for the correct selection of system components and TECHMAN provides support to make the right decision. 

 

LIST: 

Statement ........................................................................................................................................................................................... 16 

Operating and maintenance manual ................................................................................................................................................... 17 

1. Safety ......................................................................................................................................................................................... 18 

2. Satrt ........................................................................................................................................................................................... 19 

3. Use the pressure tank ................................................................................................................................................................. 19 

4. Transport ................................................................................................................................................................................... 20 

5. Storage ....................................................................................................................................................................................... 20 

6. Before starting work and Turing commissioning .......................................................................................................................... 20 

7. Pressure regulation .................................................................................................................................................................... 21 

8. The air compressor ..................................................................................................................................................................... 21 

9. Maintenance .............................................................................................................................................................................. 21 

10. Storage and scrapping ................................................................................................................................................................ 22 

11. Trouble shooting ........................................................................................................................................................................ 22 

12. Electric diagram .......................................................................................................................................................................... 23 

13. Exploded view ............................................................................................................................................................................ 23 
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OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL 

 
Warning: This manual has been prepared for personnel trained in the use of an air compressor and those responsible for routine 

maintenance. Read the instructions before operating the compressor. The manual contains important information regarding the 

safety of users. This manual is an integral part of the compressor and should always be kept near it and in an easily accessible place. 

The operator and staff must be able to read the instructions at any time. Lifting, transport, unpacking, assembly, commissioning, 

initial adjustments and tests, above-standard maintenance, repairs, overhauls can only be carried out by specialized personnel of an 

authorized dealer or authorized service appointed by the manufacturer. The manufacturer disclaims any liability for any 

consequences of unauthorized persons performing the operations described above, or if the compressor has been used improperly. 

This manual describes only those components and operation of the compressor that may be useful for the operator and the 

operator. In order to understand the terminology used in this manual, the operator must have knowledge and experience in 

operation, repair and maintenance, the ability to correctly interpret drawings and descriptions contained in the manual, and be 

familiar with the safety rules in force at the compressor's location. The same applies to those responsible for maintenance, who 

must also have the knowledge of mechanics and electrics necessary to safely carry out the activities described in the instructions. 

Oil-free mobile compressor with a silent pump on the 100L tank 

Manufactured in Poland in accordance with modern technology, the A-ACOM100L air compressor was created for demanding users. 

The 100L tank capacity compressor is a combination of quality workmanship and high performance parameters. 

Optimal tank capacity and high-performance compressor module create a product designed for a wide group of users from the 

renovation and construction, furniture and automotive sectors. 

The tank, subjected to rigorous strength tests (under 30 bar pressure), was made of high-quality creep-resistant and plastic, 

corrosion-resistant boiler steel with a thickness of 2mm. The high quality of welding seams confirmed by VT1 and VT2 tests was 

obtained thanks to the robotic production process. The safety of the wide use of the product has been subjected to rigorous tests 

and technical assessments with the approval of Technical Inspection. 

The compressor tank is covered with a powder coating to ensure high chemical, anti-corrosion and mechanical resistance. The 

assembly of components did not use commonly used and susceptible to changes in temperature and stress of adhesive joints. All 

threaded connections are sealed with teflon tape resistant to abrasion and work in high temperature amplitudes. 

The tank is operated by an oil-free double piston pump with a capacity of 480 l / min with a capacity of 3000W. Built-in thermal 

protection prevents potential damage due to motor overheating. Low vibration was achieved thanks to the engine mounted on 

rubber cushions. Comfort of use is provided by noise suppressors with a built-in air filter, reducing the noise level to an unbelievably 

low level of 70dB. Built-in efficient electric motor fans eliminate the possibility of motor overheating. The check valve solenoid valve 

allows the compressor pump to smoothly start working without unnecessary overpressure load. The use of this solution also saves 

the consumption of so-called inrush current. Correct operation is indicated by an LED. The pressure control switch is equipped with a 

pressure gauge (boiler pressure), drain valve, safety valve (8.8 bar) and a 3 x 2.5 mm 5 m power cord with EU or UK plug. The 

compressor's mobility is ensured by high-quality double-bearing wheels made of thermoplastic material capable of absorbing 

vibrations. Thanks to this, moving the device is comfortable and safe. The centrally located drain valve allows the tank to be 

completely drained of condensate causing corrosion. The unit is ready to generate a nominal pressure of 8.5 Bar. A double quick 

coupler seat, pressure regulator and air drier to improve daily operation are standard equipment. 
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1. SAFETY 

ONLY A QUALIFIED STAFF WITH A COMPRESSOR AND INSTRUCTIONS CAN CARRY OUT 

PACKAGING, LIFTING, HANDLING, TRANSPORTATION AND UNPACKING ACTIVITIES. 

 

THE AIR COMPRESSOR MUST OPERATE IN A VENTILATED ROOM AND A TEMPERATURE FROM + 0 ° C TO + 50 ° C. NO FLAMMABLE 

MATERIALS, GASES CAN BE STORED ABOUT THE MACHINE. 

When operating, appropriate rules should be observed to maintain the highest level of safety. 

• Do not touch with wet or damp hands. 

• Do not move the compressor by the power cord. 

• Do not pull on the power cord to unplug the power cord. 

• Do not use the device in a very humid room. 

• The device may not be exposed to direct weather conditions, eg sun, rain and snow. 

• It is forbidden to use the compressor to third parties or unauthorized persons and children. 

• When working with varnish or moist substances, keep a proper distance - safe according to user recognition. 

• Do not clean with solvents or flammable substances. Clean the compressor only with soap and water, bypassing the engine and 

electrical components. 

• Items that become hot during use may cause a fire, so care should be taken to ensure that no items are placed on these items. 

• Use a power plug with ground. 

• The compressor must work on a stable and level surface to avoid movement during vibration. 

• After the compressor has finished working, unplug the power cord from the socket and drain the compressed air from the tank 

using the drain valve. 

• Do not move the compressor when the tank is under pressure. 

• The compressor is for compressed air only. 

• Hoses distributing compressed air must have a suitable cross-section and be firmly seated. 

• No modification or repair of the pressure vessel. A damaged tank is eligible for replacement or scrapping. 

• The compressed air stream must not be directed towards people. 

• Use only extension cables of good quality and not longer than 5m in length. 

• When using the compressor for painting, pumping wheels, driving pneumatic devices, etc., the distance between the place of work 

and the compressor must be min. 6m. 

• Ensure a clean supply of clean air at the compressor work site. 

 

STORAGE OF THE MANUAL 

This manual is an integral part of the equipment and should always be handed over to the new purchaser when resale. Keep the 

manual near the compressor, in an easily accessible place allowing operators and maintenance personnel to read their instructions 

quickly. 

 

a) Check the technical condition before each use. The compressor must not be used when it is not functional. 

b) Always empty the compressed air tank before servicing, or if the compressor is not used for a long time, the tank is an integral 

part of it. 

c) Do not stand or sit on the tank, as this may damage the compressor or create a hazardous situation. 

d) The compressor may be used by people who are physically, mentally or emotionally restricted, provided that they are under the 

constant supervision of the person responsible for their safety or when they have been instructed on how to use the 

compressor safely. This note applies only to simple operations such as pumping wheels or blowing objects with compressed air. 



Instalacja, Obsługa i części 
A-ACOM100L 

 

 19 

Inexperienced persons should be familiarized with the operating instructions before being allowed to work with the 

compressor. 

e) Keep children and bystanders away from the compressor. 

f) Never carry out repairs to the pressure vessel yourself. In the event of a leak, replace it with a new one. Damaged tank should 

be taken out of service. 

g) To cooperate with the tank, use only tools that are adapted for work with compressed air - The use of tools other than those 

recommended may result in a hazardous situation. 

h) Air should be removed from the tank whenever the compressor is not used for a long time. 

i) Every day after compressor operation, the accumulated condensate (impurities) should be removed from the tank. 

j) A valve located at the bottom of the tank is used to remove condensate. 

2. START 

• Check the network voltage to match the compressor's demand. 

• Remember the phase monitor protection. In its absence, the warranty on the electric motor may not be recognized in case of 

failure. 

• The compressor must be turned on and off via the main switch. Direct removal of the plug from the socket or loss of power 

during operation may cause serious damage to the electric motor. Always remember to follow the ON / OFF procedure: red 

button. 

• When starting the compressor for the first time, check that the direction of rotation of the motor is correct. 

• The electric motor is protected by a thermal overload protection. 

• The motor has no phase loss protection. This protection should be used in the compressor supply system. 

• The compressor must be placed in such a way that 0.5m of space on each side remains within it to ensure free air flow. The unit 

must stand on level ground for proper compressor operation. 

• If the compressor fails to start, drain the compressed air from the dehydrator. 

• Press the "OFF" switch, then cut off the power supply, after which the compressor motor will stop working. 

• Every day when the compressor stops working, remove water from the dehydlator. 

• The air pressure can be adjusted using the knob on the dehydlator, by turning the knob clockwise, you can increase the pressure, 

while by turning anti-clockwise, you can reduce the air pressure until it is cut off air sources. 

 

NOTE:By turning the knob all the way, do not force it to continue turning, otherwise you may damage the knob. 

 

3. USE THE PRESSURE TANK 

The compressed air tank is used for compressing and temporary storage of atmospheric air, intended for use in housework, such as 

spray painting, blowing, supplying compressed air or argon with pneumatic tools. The working space of the device is designed to 

work from the lowest allowable pressure of 0 bar (g) to the maximum allowable pressure of PS 10bar (g), in the temperature range 

from 0 ° C to the maximum allowable operating temperature TS of + 50 ° C. The tank was designed for a design pressure of 10 bar 

and a temperature of + 50˚C. 

NOTE: 

The tank is for home use. Using it for purposes related to business operations requires submitting the tank to Technical Inspection. 

The device may only be used for its intended purpose. Any use that deviates from the one described in this manual is not for the 

intended purpose of the device. The user / owner, and not the manufacturer, is responsible for any damage or injury caused by 

misuse. Please note that our device is not intended for professional, craft or industrial use. The warranty does not apply when the 
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device has been used in craft, industrial or similar activities. The tank must not be used for purposes other than those described 

above, in particular for supplying air to compressed air installations, in medicine, in the food industry, etc. 

The user is obliged to: 

• Use the tank in accordance with its parameters given in this manual. 

• The manual should be kept in an easily accessible place so that it can be read at any time. 

• Do not expose the tank to welding agents. 

• Always make sure that the tank is equipped with appropriate safeguards to ensure safe operation - the safety valve. 

• Use in closed rooms with adequate ventilation, not adjacent to heat sources and flammable substances. 

• Secure the tank against vibration. Do not permanently fasten the tank to the ground and do not install any additional parts on 

it. 

• Avoid and prevent the formation of corrosion, which is taken into account from the operating conditions of the tank. 

Condensation may appear inside, which must be drained by opening the outlet cock. Check the tank once a year for internal 

corrosion. 

• Warnings and recommendations contained in a given user's manual do not cover all circumstances that may occur. The 

operator must first of all realize that factors such as reason and attention do not apply to the device, but must be provided only 

by the operator. 

• To comply with the obligations on the operation of pressure vessels in force in the country. 

 

PROHIBITION OF SELF-REPAIR BY UNAUTHORIZED PERSONS, AND ALSO USE OF THE TANK FOR OTHER PURPOSES THAN IT WAS 

INTENDED INTENTIONALLY. 

a) The tank should be placed in a clean air zone. Heavily polluted air, or mixed with paint or solvent particles can pose a threat to 

the device and the user. Flammable vapors, compressed and hot can ignite inside the tank and even cause an explosion. 

b) The container should be inspected frequently for damage and rust, and if small defects are noticed, take protective measures 

immediately. Damage affecting the tightness of the pressure tank excludes the tank from further use. In such situations, the 

tank should be replaced with a new one. 

c) The compressor tank in domestic applications does not require notification to the Technical Inspection, however, due to the 

fact that the product of pressure and capacity exceeds 300 baroliters (tank capacity 72 lx maximum pressure 10 bar = 720 

baroliters), for non-domestic applications there is a legal obligation compressor notification to the Office of Technical 

Inspection. 

4. TRANSPORT 

The device can be transported only when the pressure in the tank is equal to the atmospheric pressure. Transporting the device 

under pressure is not allowed. 

5. STORAGE 

The compressor should be stored in a dry and clean place, away from flammable liquids. Children should not have access to an air 

compressor. The compressor tank must be emptied of condensate and then of accumulated air. Store the compressor in a horizontal 

position. Optimal storage temperature: 5˚C to 30˚C. 

Note: It is not allowed that additional stress will be applied to the connectors during the assembly of the tool. During the operation 

of the device, it is unacceptable to hang any objects on its elements and stubs that may cause additional stress on the cylindrical 

surface of the pipeline. 

6. BEFORE STARTING WORK AND DURING COMMISSIONING 

Check the completeness and efficiency of the protection and control and measurement devices installed on the device, 
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Note: Filling the device with air should be carried out smoothly, observing the rate of pressure increase at a speed of not more 

than 10 bar / minute, 

7. PRESSURE REGULATION 

1. Before applying inlet pressure to filter/regulator, turn adjustment counterclockwise to remove all force on regulating spring. 

2. Apply inlet pressure, then turn adjustment clockwise to increase and counterclockwise to decrease pressure setting. 

3. Always approach the desired pressure from a lower pressure. When reducing from a higher to a lower setting, first reduce to 

some pressure less than that desired, then bring up to the desired pressure. 

NOTE: With non-relieving filter/regulators, make pressure reductions with some air flow in the system. If made under no flow 

conditions, the filter/regulator will trap the over-pressure in the downstream line. 

4. KNOB ADJUSTMENT: Push knob down to lock pressure setting. Pull knob up to release. Install tamper resistant cover to make 

setting tamper resistant. 

8. THE AIR COMPRESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  MAINTENANCE 

Maintenance can only be carried out after the power supply has been cut off and the compressed air is thoroughly released from the 

tank. 

• Keep the device clean. 

• Drain the water from the tank once a week. When draining water from the tank, make sure that the pressure in the tank is lower 

than 0.1 MPa. 

• Check often whether the safety valve is sensitive or not, the safety valve can easily release air. check and pull on the valve stem 

to check that it works. 

• The air filter should be cleaned or replaced every 300 operating hours, at the same time disassemble the air valve and clean it. 

• The compressor tank pressure test should be carried out once every two years. 

Check the outside of the tank. In the event of damage, corrosion or a lack of a positive pressure test, the tank should be scrapped. 

Twin piston engine 

Safety valve 

Tank 100L 

ON / OFF 

Dehydrator reducer 

Pressostat 

Electromagnet 

Check valve 

Drain valve 

Tank pressure gauge 

The condensate 

drain valve 
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Warning! If a fault occurs, it must be rectified and the device checked before restarting. 

Remember! All potential hazards, safety notes described in chapter 1. Safety. 

Observe maintenance work. Otherwise, the manufacturer disclaims any liability arising from the warranty. 

Warning! The schedule provided assumes normal operating conditions for the device. In the event of difficult working conditions of 

the device, the intervals between activities must be smaller. All maintenance can only be carried out when the compressor is not 

running and is disconnected from the power supply. 

10. STORAGE AND SCRAPPING 

Storage 

When the compressor must be stored for a long time: 

- Disconnect from power supply. 

- Cover against dust and other factors. 

- Store only in a room with a temperature not lower than + 5 ° C. 

Scrapping 

When the compressor has exceeded its service life and can no longer be used, it must be disconnected from the mains and disposed 

of in accordance with applicable regulations. 

11. TROUBLESHOOTING 

Problem Description Possible reasons Way tosolve 

Motor can’t rotate and no 

sound 

1. Power disconnect. 

2. Pressure switch disconnect. 

3. Fuse burnt. 

4. Overload protector is in the state of 

protection. 

5. Pressure swith demaged. 

6. Engine statorburnt 

1. Check the connection and switch. 

2. Check. 

3. Replace the fuse. 

4. Restart the machine till engine cools down 

5. Contact the reliable service center. 

6. Replace the startor 

Current sound exist but fail 

to run or run slowly 

1. Voltage is so low. 

2. Engine winding short circuit. 

3. Check valve or pressure switch failure. 

1. Check voltage, must not be 10% lower than 

rated. 

2. Contact the reliable service center. 

3. Contact the reliable service center. 

Overload protector cut the 

power frequently 

1. Voltage is two low. 

2. Bad ventilation and high temperature. 

1. Check voltage, must not be 10% lower than 

rated. 

2. Move the air compressor to ventilated area. 

Air pressure reduced when 

machine turned off 

1. Air pipe loosen or leak. 

2. Water drain valve open. 

3. Check valveleakage 

1. Check and fix it 

2. Tighten the srain valve. 

3. Remove and clean it, replace when 

necesssary. 

Plenty of water in delivered 

air 

1. Plenty of water in the tank. 

2. Humidyty ist o high. 

1. Drainthe water in the tank out 

2. Move the compressor to cooler place or use 

oil water separator. 

Compressor fail to stop 

running 

1. Pressure switch damaged. 

2. Leakage. 

1. Replace the pressure switch. 

2. Check and eliminate. 

Compressor vibration 
1. Fasten the lose part. 

2. Foot pad damaged or missing. 

1. Check and eliminate. 

2. Replace the foot pad. 
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Pressure fail to reach the 

rated one or not able to 

incrase. 

1. Water drain valve open. 

2. Air filter blocked. 

3. Air leakage. 

4. Clack mis-function or air leakage. 

5. Piston rubber bowl wear and tear. 

1. Tighten the water drain valve. 

2. Clean and replace the air filter element. 

3. Check and eliminate. 

4. Clean or replace. 

5. Replace the position rubber bowl. 

Maintenance work should be carried out by trained persons or by an authorized service center using only original parts. Repairs 

carried out by unauthorized persons may lead to dangerous situations including accidents. Unauthorized repairs will void the 

warranty. 

12. ELECTRIC DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. EXPLODED VIEW 

 

Nr. Symbol Nazwa  

6 17.15.06 CYLINDER HEAD 

7 17.15.07 RUBBER SEAL 

8 17.15.08 SCREW 

9 17.15.09 VALVE PLATE 

10 17.15.10 RUBBER SEAL 

11 17.15.11 PLUG 

12 17.15.12 CYLINDER SUPPORT 

13 17.15.13 CRANKCASE 

14 17.15.14 Screw 

15 17.15.15 STATOR&WINDING 

16 17.15.16 AIR DELIVERY TUBE 

17 17.15.17 ELBOW 

18 17.15.18 

CYLINDER HEAD 

CONNECTION 

19 17.15.19 CYLINDER HEAD COVER 

20 17.15.20 AIR FILTER 

21 17.15.21 CYLINDER 

22 17.15.22 SCREW 

23 17.15.23 PRESS PAD 

24 17.15.24 TEFLON PISTON CUP 32 17.15.32 ROTOR 40 17.15.40 REGULATOR 
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25 17.15.25 CIRCLIP 33 17.15.33 CAPACITOR 41 17.15.41 Y40 GAUGE 

26 17.15.26 BEARING 34 17.15.34 Y50 GAUGE 42 17.15.42 CONNECTOR 

27 17.15.27 CRANKSHAFT 35 17.15.35 ELECTRICITY CABLE 43 17.15.43 QUICK COUPLER 

28 17.15.28 FUN 36 17.15.36 CABLE LOCK 44 17.15.44 THREE WAY ELBOW 

29 17.15.29 FAN COVER 37 17.15.37 PRESSURE SWITCH 45 17.15.45 QUICK COUPLER 

30 17.15.30 CRASH PAD 38 17.15.38 RELEASE TUBE 58 17.15.58 CONNECTING ROD 

31 17.15.31 BEARING 39 17.15.39 CONNECTOR 59 17.15.59 SCREW 

 

Nr. Symbol Nazwa 
 

60 A-KR12F ½” Airfilter/regulator 

61 

A-EUC5 / 

A-UKC5 Power cord EU / UK 

62 A-MH5C Tube 

63 A-MBV15 Checkvalve 

64 A-MAD14 Pressuregauge 

65 A-MVC Electromagneticvalve 

66 A-MPC4V 230V pressureswitch 

67 A-ARV14 Ball valve 

68 A-SVC14 Safetyvalve 

69  ON / OFF switch 

70  Handle 

71  Tank 

72  Type wheels PP-CORE+TPR  

73  Drainvalve 

74  Footrest 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
66 

62 

63 64 

72 

73 

70 
69 

71 

65 

67 

68 

74 
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Security measures: 

 

Ensure that health and safety are observed in the workplace with the air compressor. 

 

DO NOT use air compressor if there are any signs of damage 

Keep tools in good and clean condition for better performance and long life. 

 

 

It is prohibited to: 

 

- Use of a air compressor not intended for the purpose designated by the manufacturer. 

- Making arbitrary repairs and structural changes of air compressor. 

 

The supplier is not liable for damages resulting from improper use and operation of air compressor. 

 

 

 

ATTENTION !!! 

 

The warnings and recommendations in this manual do not foresee all circumstances that may occur. The user must first and foremost 

realize that factors such as reason and attention do not apply to the device, but must only be provided by the user. 

Copying and distribution without the consent of the owner is prohibited. We are not responsible for errors in printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHMAN SP. Z O.O. 

UL. MOROGOWA 4 

04-224 WARSZAWA 

www.techman.com.pl 

info@techman.com.pl 

tel. 048 667 14 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techman.com.pl/
mailto:info@techman.com.pl
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Personen, die den Kompressor warten, sollten mit dem Inhalt dieses Handbuchs vertraut 

sein und eine entsprechende Schulung erhalten. 

 

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die sich aus  

unsachgemäßer Betrieb und Wartung des Luftkompressor ergeben 

 

 

Model A-ACOM100L 

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer mit 

dem Handbuch vertraut sind. 

DIESES HANDBUCH IST EIN INTEGRALER TEIL DES GERÄTS 

Originalanleitung 

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Luftkompressor installieren oder 

starten 

Copyright: Techman Sp. z o.o. 



Instalacja, Obsługa i części 
A-ACOM100L 

 

 27 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

BENUTZERHANDBUCH 

 

1. Druckluftkompressor 

 

 

Personen, die den Luftkompressor bedienen, sollten mit dem Inhalt dieses Handbuchs vertraut sein und eine entsprechende Schulung 

absolvieren. 

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die sich aus 

unsachgemäßer Betrieb und Wartung des Luftkompressors ergeben. 

 

 

Model A-ACOM100L 

Max. Druck 8,5 Bar 

Antrieb 3.0 kW 

Frequenz 50 Hz 

Leistung 480 l/min 

Strom 230 V 

Zylinder 4 

Lerm 70 dB 

Tankvolumen 72 L 

Gewicht 65,6 kg 

Masse 785 / 405 / 1000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model A-ACOM100L 

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer mit 

dem Handbuch vertraut sind. 

DIESES HANDBUCH IST EIN INTEGRALER TEIL DES GERÄTS 

Originalanleitung 

 

Copyright: Techman Sp. z o.o. 



Instalacja, Obsługa i części 
A-ACOM100L 

 

 28 

 

Es ist verboten, dieses Handbuch ohne schriftliche Zustimmung von TECHMAN zu kopieren, in Datensuchsystemen zu 

speichern oder in Form einer elektronischen Datei, eines Ausdrucks, einer Fotokopie, von Aufzeichnungen oder einer 

anderen Form bereitzustellen. 

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokuments haftet der Herausgeber nicht für falsche oder fehlende 

Informationen sowie für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung der in den Anweisungen enthaltenen Daten. 

 

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma TECHMAN Sp. z o.o und wird nur dem Benutzer der gekauften Geräte zur 

Verfügung gestellt. Es ist verboten, die Anweisungen ohne schriftliche Zustimmung von TECHMAN anderweitig zu 

verwenden. 

 

TECHMAN behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument und Produkt ohne vorherige Ankündigung 

vorzunehmen. TECHMAN ist nicht verantwortlich für technische oder redaktionelle Fehler oder Mängel im Inhalt dieses 

Handbuchs sowie für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments. 

 

Dieses Handbuch enthält Informationen, die nach bestem Wissen von TECHMAN korrekt sind. Das Handbuch ist ein 

Hilfsmaterial und sollte nicht als alleinige Quelle für technische Daten angesehen werden oder eine gültige technische 

Bewertung ersetzen, da es unmöglich ist, alle möglichen Situationen vorherzusagen. Bei Zweifeln an der genauen Montage, 

Konfiguration und / oder Verwendung wenden Sie sich bitte an TECHMAN SP. z o.o, Morgowa 4, 04-224 Warszawa. 

 

Der Benutzer ist für die richtige Auswahl der Systemkomponenten verantwortlich, und das Unternehmen TECHMAN bietet 

Unterstützung, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann. 

 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS: 

 

1.) Druckluftkompressor ................................................................................................................................................................................ 28 
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3.) Sicherheit ................................................................................................................................................................................................. 30 

4.) Starten ..................................................................................................................................................................................................... 31 

5.) VERWENDUNG DES DRUCKTANKES .......................................................................................................................................................... 31  

6.) TRANSPORT .............................................................................................................................................................................................. 32 

7.) LAGERUNG ............................................................................................................................................................................................... 32 

8.) Vor Inbetriebnahme und während der Inbetriebnahme .......................................................................................................................... 32 

9.) Druckregelung .......................................................................................................................................................................................... 33  

10.) BESCHREIBUNG DES LUFTKOMPRESSORS .............................................................................................................................................. 33 

11.) REPARATUR UND WARTUNG .................................................................................................................................................................. 33 

12.) LAGERUNG UND ENTSORGUNG ............................................................................................................................................................. 34 

13.) FEHLERBEHEBUNG ................................................................................................................................................................................. 34 

14.) ELEKTRISCHES DIAGRAMM .................................................................................................................................................................... 35 

15.) Teleliste .................................................................................................................................................................................................. 35  
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2. BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
EINFÜHRUNG 

 

Warnung: Dieses Handbuch wurde für Personal erstellt, das in der Verwendung eines Luftkompressors geschult ist und für die 

routinemäßige Wartung verantwortlich ist. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Arbeiten mit dem Kompressor ausführen. Dieses 

Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit von Personen, die den Kompressor verwenden. Dieses Handbuch ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Kompressors und sollte immer in der Nähe und an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden. 

Der Bediener und das Personal müssen in der Lage sein, die Anweisungen zu finden und jederzeit zu finden. Heben, Transportieren, 

Auspacken, Montieren, Inbetriebnahme, anfängliche Einstellungen und Tests, überdurchschnittliche Wartung, Reparaturen und 

Überholungen dürfen nur von Fachpersonal eines autorisierten Händlers oder eines vom Hersteller beauftragten autorisierten 

Service durchgeführt werden. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Konsequenzen ab, die durch unbefugte Personen entstehen, die 

die oben beschriebenen Vorgänge ausführen, oder wenn der Kompressor nicht ordnungsgemäß verwendet wurde. Dieses Handbuch 

beschreibt nur die Komponenten und den Betrieb des Kompressors, die für den Bediener und den Bediener nützlich sein können. 

Um die in diesem Handbuch verwendete Terminologie zu verstehen, muss der Bediener über Kenntnisse und Erfahrungen in den 

Bereichen Arbeit, Reparatur und Wartung sowie über die Fähigkeit verfügen, die im Handbuch enthaltenen Zeichnungen und 

Beschreibungen korrekt zu interpretieren und mit den am Standort des Kompressors geltenden Sicherheitsregeln vertraut zu sein. 

Gleiches gilt für die für die Wartung Verantwortlichen, die auch über Kenntnisse der Mechanik und Elektrik verfügen müssen, die zur 

sicheren Durchführung der in der Anleitung beschriebenen Tätigkeiten erforderlich sind. 

Ölfreier mobiler Kompressor mit extrem leiser Pumpe mit 100-Liter-Tank 

Der in Polen nach der neuesten Technologie hergestellte Luftkompressor A-ACOM100L wurde für anspruchsvolle Benutzer 

entwickelt. Die kompakte Einheit mit einem Tankinhalt von 100 l ist eine Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und hohen 

Leistungsparametern. Die optimale Tankkapazität und das Hochleistungskompressormodul schaffen ein Produkt, das für eine breite 

Gruppe von Anwendern aus den Bereichen Renovierung und Bau, Möbel und Automobil entwickelt wurde. Der Tank, der strengen 

Festigkeitsprüfungen (unter 30 bar Druck) unterzogen wurde, bestand aus hochwertigem kriechfestem und korrosionsbeständigem 

Kunststoffkesselstahl mit einer Dicke von 2 mm. Die hohe Qualität der Schweißnähte, die durch VT1- und VT2-Tests bestätigt wurde, 

wurde dank des Roboterproduktionsprozesses erzielt. Die Sicherheit der breiten Verwendung des Produkts wurde mit Genehmigung 

des Amtes für technische Inspektion strengen Tests und technischen Bewertungen unterzogen. Der Kompressortank ist mit einer 

Pulverbeschichtung versehen, um eine hohe chemische, korrosionsbeständige und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten. Alle 

Gewindeverbindungen zum Tank sind mit abriebfestem Teflonband abgedichtet. 

Der Tank wird von einer ölfreien Doppelkolbenpumpe mit einer Kapazität von 480 l / min und einer Leistung von 3000 W (4xHP) 

betrieben. Der eingebaute Wärmeschutz verhindert mögliche Schäden durch Überhitzung des Motors. Dank des auf Gummikissen 

aufgestellten Motors wurde eine geringe Vibration erreicht. Geräuschunterdrücker mit eingebautem Luftfilter, die den 

Geräuschpegel auf einen unglaublich niedrigen Wert von 70 dB reduzieren. Eingebaute effiziente Elektromotorlüfter verhindern die 

Möglichkeit einer Überhitzung des Motors. Das Magnetventil des Rückschlagventils ermöglicht es der Kompressor Pumpe, 

reibungslos und ohne unnötige Überdruckbelastung zu arbeiten. Die Verwendung dieser Lösung spart auch Energie. Der korrekte 

Betrieb wird durch eine LED angezeigt. Der Druckschalter ist mit einem Manometer (Kesseldruck), einem Ablassventil, einem 

Sicherheitsventil (8,8 bar) und einem 5 m langen Netzkabel (3 x 2,5 mm) mit EU- oder UK-Stecker ausgestattet. Die Mobilität des 

Kompressors wird durch hochwertige Doppellagerräder aus thermoplastischem Material gewährleistet, das Vibrationen absorbieren 

kann. Dies macht das Bewegen des Geräts bequem und sicher. Durch das zentral angeordnete Ablassventil kann der Tank vollständig 

von Kondensat befreit werden. Das Gerät ist bereit, einen Nenndruck von 8,5 bar zu erzeugen. Ein Druckregler und ein 

Wasserabscheider mit zwei Schnellkupplungen gehören zur Standardausstattung. 
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3. SICHERHEIT 

DER LUFTKOMPRESSOR MUSS IN EINEM RICHTIG BELÜFTETEN RAUM UND UMGEBUNGSTEMPERATUR VON + 0 ° C BIS + 50 ° C 

BETRIEBEN WERDEN . KEINE ENTZÜNDLICHEN MATERIALIEN, GASE USW. DÜRFEN ÜBER DER MASCHINE GELAGERT WERDEN. 

Beim Betrieb des Kompressors müssen einige Regeln beachtet werden, um die Sicherheit auf höchstem Niveau zu halten. 

• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen. 
• Bewegen Sie den Kompressor nicht mit dem Netzkabel (ziehen Sie nicht daran). 
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Netzkabel abzuziehen. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum. 
• Das Gerät darf keinen direkten Wetterbedingungen ausgesetzt werden, z. B. Sonne, Regen und Schnee. 
• Es ist verboten, den Kompressor an Dritte oder unbefugte Personen und Kinder weiterzugeben. 
• Halten Sie beim Arbeiten mit Lacken oder feuchten Substanzen einen angemessenen Abstand ein - sicher gemäß 

Benutzererkennung. 
• Reinigen Sie den Kompressor nicht mit Lösungsmitteln oder brennbaren Substanzen. Reinigen Sie den Kompressor nur mit 

Wasser und Seife unter Umgehung des Motors und der elektrischen Komponenten. 
• Gegenstände, die während des Gebrauchs heiß werden, können einen Brand verursachen. Achten Sie daher besonders darauf, 

dass kein Material auf diese Gegenstände gelegt wird. 
• Verwenden Sie einen geerdeten Netzstecker. 
• Der Kompressor muss auf einer stabilen und ebenen Oberfläche arbeiten, um Bewegungen während Vibrationen zu vermeiden. 
• Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit des Kompressors das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie die Druckluft mit dem 

Ablassventil aus dem Tank ab. 

• Bewegen Sie den Kompressor nicht, wenn der Tank unter Druck steht. 

• Der Kompressor ist nur für Druckluft vorgesehen. 

• Druckluftverteilende Schläuche müssen einen geeigneten Querschnitt haben und fest sitzen. 

• Es ist verboten, den Druckbehälter selbst zu modifizieren und zu reparieren. Ein beschädigter Tank kann ersetzt oder 

verschrottet werden. 

• Richten Sie den Druckluftstrom nicht auf Personen. 
• Verwenden Sie nur Verlängerungskabel von guter Qualität und nicht länger als 5 m Länge. 
• Wenn Sie den Kompressor zum Lackieren, Pumpen von Rädern, Antreiben von pneumatischen Geräten usw. verwenden, muss 

der Abstand zwischen dem Arbeitsort und dem Kompressor min. 6m. 
• Sorgen Sie für eine saubere Luftversorgung am Kompressorarbeitsplatz. 
 

LAGERUNG DES HANDBUCHS 

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung und sollte beim Weiterverkauf immer an den neuen Käufer 

übergeben werden. Bewahren Sie das Handbuch in der Nähe des Kompressors an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Bediener 

und Wartungspersonal ihre Anweisungen schnell lesen können. 

 

a) Überprüfen Sie vor der Verwendung des Kompressors immer dessen technischen Zustand. Der Kompressor darf nicht verwendet 

werden, wenn er technisch nicht funktionsfähig ist. 

b) Entleeren Sie den Druckluftbehälter immer, bevor Sie ihn warten. Wenn der Kompressor längere Zeit nicht benutzt wird, ist der 

Tank ein wesentlicher Bestandteil davon. 

c) Stehen oder sitzen Sie niemals auf dem Tank, da dies den Kompressor beschädigen oder eine gefährliche Situation verursachen 

kann. 

d) Der Kompressor darf nicht von Personen verwendet werden, die körperlich, geistig oder emotional eingeschränkt sind, sofern sie 

unter ständiger Aufsicht der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen oder wenn sie in die sichere Verwendung des 

Kompressors eingewiesen wurden. Dieser Hinweis gilt nur für einfache Vorgänge wie das Pumpen von Rädern oder das Blasen von 

Objekten mit Druckluft. Unerfahrene Personen sollten mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht werden, bevor sie mit dem 

Kompressor arbeiten dürfen. 

e) Halten Sie Kinder vom Kompressor fern. Stellen Sie während der Arbeit sicher, dass sich keine Umstehenden in der Nähe des 

Kompressors befinden. 

f) Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Druckbehälter durch. Wenn es aufgrund von Beschädigung oder Korrosion undicht ist, 

sollte der Tank ersetzt werden. Beschädigter Tank sollte außer Betrieb genommen werden. Selbstreparatur kann zu gefährlichen 

Situationen führen. 

g) Verwenden Sie zum Arbeiten mit dem Tank nur Werkzeuge, die mit Druckluft kompatibel sind. Die Verwendung anderer als der 

empfohlenen Werkzeuge kann zu einer gefährlichen Situation führen. 
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h) Die Luft sollte aus dem Tank entfernt werden, wenn der Kompressor längere Zeit nicht benutzt wird. 

i) Täglich nach dem Betrieb des Kompressors sollte das angesammelte Kondensat (Verunreinigungen) aus dem Tank entfernt 

werden. 

j) Ein Ventil am Boden des Tanks dient zur Entfernung von Kondensat. 

 

4. STARTEN 

• Überprüfen Sie die Netzspannung, um den Anforderungen des Kompressors entsprechen. 
• Beachten Sie den Schutz des Phasenreglers. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Garantie für den Elektromotor im Falle eines 

Ausfalls möglicherweise nicht anerkannt. 
• Der Kompressor muss über den Hauptschalter ein- und ausgeschaltet werden. Das direkte Entfernen des Steckers aus der 

Steckdose oder ein Stromausfall während des Betriebs kann den Elektromotor ernsthaft beschädigen. Denken Sie immer daran, 

die EIN / AUS-Prozedur zu befolgen: rote Taste. 
• Überprüfen Sie beim ersten Starten des Kompressors, ob die Drehrichtung des Motors korrekt ist. 
• Der Elektromotor ist durch einen thermischen Überlastschutz geschützt. 
• Der Motor hat keinen Phasenausfallschutz. Dieser Schutz sollte im Kompressorversorgungssystem verwendet werden. 
• Die Position des Kompressors muss so positioniert werden, dass auf jeder Seite 0,5 m Platz verbleiben, um einen freien 

Luftstrom zu gewährleisten. Das Gerät muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kompressors auf ebenem Boden stehen. 
• Wenn der Kompressor nicht startet, lassen Sie die Druckluft aus dem Tank ab. 
• Drücken Sie den "OFF" -Schalter, unterbrechen Sie die Stromversorgung, und der Kompressormotor funktioniert nicht mehr. 
• Wenn der Kompressor jeden Tag seine Arbeit beendet hat - Kondenswasser entleeren. 
• Der Luftdruck kann mit dem Knopf an der Falle eingestellt werden. Durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn können Sie den 

Druck erhöhen. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn können Sie den Luftdruck verringern, bis er abgeschaltet wird 

Luftquellen. 

5. VERWENDUNG DES DRUCKTANKES 

Der Druckluftbehälter wird zum Komprimieren und vorübergehenden Speichern von atmosphärischer Luft verwendet, die für 

Arbeiten wie z. B. zum Sprühen, Blasen, Versorgen mit Druckluft oder pneumatischen Drucklufterkzeugen. Der Arbeitsraum des 

Geräts ist so ausgelegt, dass er vom niedrigsten zulässigen Druck von 0 bar (g) bis zum maximal zulässigen Druck von PS 10 bar (g) 

im Bereich arbeitet Temperatur von 0 °C bis zur maximal zulässigen TS-Betriebstemperatur von + 50 ° C. Der Tank wurde für einen 

Auslegungsdruck von 10 bar und eine Temperatur von + 50 ° C ausgelegt. 

 

Beachtung: 

Der Tank ist für den Heim und Hobby-Werkstattgebrauch. Um es für gewerbliche Zwecke zu verwenden, muss der Tank beim Amt für 

technische Inspektion eingereicht werden. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede Verwendung, 

die von der in diesem Handbuch beschriebenen abweicht, ist nicht für den beabsichtigten Zweck des Geräts bestimmt. Der Benutzer 

/ Eigentümer, nicht der Hersteller, ist für Schäden oder Verletzungen verantwortlich, die durch unsachgemäße Verwendung 

verursacht werden.  

 

Der Nutzer ist verpflichtet: 

• Verwenden Sie den Tank gemäß den in diesem Handbuch angegebenen Parametern. 
• Das Handbuch sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden, damit es jederzeit gelesen werden kann. 
• Setzen Sie den Tank keinen Schweißmitteln aus. 
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• Stellen Sie immer sicher, dass der Tank mit geeigneten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist, um einen sicheren Betrieb zu 

gewährleisten - Sicherheitsventil. 
• In geschlossenen Räumen mit ausreichender Belüftung verwenden, ohne an Wärmequellen und brennbare Substanzen. 
• Sichern Sie den Tank gegen Vibrationen. Befestigen Sie den Tank nicht dauerhaft am Boden und installieren Sie keine 

zusätzlichen Teile darauf. 
• Vermeiden und verhindern Sie Korrosion, die durch die Betriebsbedingungen des Tanks berücksichtigt wird. Im Inneren kann 

kondensierte Feuchtigkeit auftreten. Kondensat, muss durch das Öffnen des Auslassventil abgelassen werden. Überprüfen Sie 

den Tank einmal im Jahr auf innere Korrosion. 
• Warnungen und Empfehlungen in einem bestimmten Benutzerhandbuch decken nicht alle Umstände ab, die auftreten können.  
• Einhaltung der Verpflichtungen bezüglich des Betriebs der im Land geltenden Druckbehälter. 
 

VERBOT DER SELBSTREPARATUR DURCH DRITTE UND VERWENDUNG DES TANKES FÜR ANDERE ZWECKE, ALS SIE EINGEFÜHRT 

WURDEN. 

 

a) Der Tank sollte in einer Reinluftzone aufgestellt werden. Stark verschmutzte Luft oder mit Farbe oder Lösungsmittelpartikeln 

vermischte Luft kann eine Bedrohung für das Gerät und den Benutzer darstellen. Komprimierte und erhitzte brennbare Dämpfe 

können sich im Tank entzünden und sogar eine Explosion verursachen. 

 

b) Der Tank sollte häufig auf Beschädigungen und Rost überprüft werden. Wenn Sie kleine Mängel feststellen, ergreifen Sie sofort 

Schutzmaßnahmen. Schäden, die die Dichtheit des Druckbehälters beeinträchtigen, schließen den Tank von der weiteren 

Verwendung aus. In solchen Situationen sollte der Tank durch einen neuen ersetzt werden. 

 

c) Der Kompressortank für Haushaltsanwendungen muss jedoch nicht beim Amt für technische Inspektion gemeldet werden, da 

das Druck- und Fassungsvermögen 300L nicht übersteigt. Für Nicht-Hausanwendungen besteht eine Verpflichtung den Kompressor 

anzumelden. 

6.Transport 

Das Gerät kann nur unter Bedingungen transportiert werden, bei denen der Druck im Tank dem atmosphärischen Druck entspricht. 

Der Transport des Gerätes unter Druck ist nicht gestattet. 

7. Lagerung 

Der Kompressor sollte an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, fern von brennbaren Flüssigkeiten. Kinder sollten 

keinen Zugang zum Gerät haben. Das Gerät sollte von Kondensat und dann von angesammelter Luft befreit werden. Lagern Sie den 

Kompressor in horizontaler Position. Optimale Lagertemperatur: 5 ° C bis 30 ° C. 

 

Hinweis: ➢ Es ist nicht zulässig, dass die Steckverbinder während der Montage des Werkzeugs zusätzlich belastet werden. Während 

des Betriebs des Geräts ist es nicht akzeptabel, Gegenstände an seine Elemente und Verbinder zu hängen, die die zylindrische 

Oberfläche der Rohrleitung zusätzlich belasten können. 

8. Vor Inbetriebnahme und während der Inbetriebnahme 

Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Effizienz der auf dem Gerät installierten Sicherheits-, Kontroll- und Messgeräte. 

 

Hinweis: Das Befüllen des Geräts mit Luft sollte reibungslos erfolgen, wobei die Druckanstiegsrate bei einer Geschwindigkeit von 

nicht mehr als 10 bar / Minute zu beachten ist. 
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9. DRUCKREGELUNG 

5. Bevor Sie den Filter / Regler mit Eingangsdruck beaufschlagen, drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die gesamte 

Kraft der Steuerfeder zu entfernen. 

6. Legen Sie einen Eingangsdruck an und drehen Sie die Einstellung im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen, und gegen den 

Uhrzeigersinn, um die Druckeinstellung zu verringern. 

7. Nähern Sie sich dem gewünschten Druck immer mit einem niedrigeren Druck. Wenn Sie von einer höheren auf eine niedrigere 

Einstellung reduzieren, reduzieren Sie zuerst den Druck auf einen bestimmten niedrigeren Druck als gewünscht und bringen Sie ihn 

dann auf den gewünschten Druck. 

8. EINSTELLUNG DES KNOPFES: Drücken Sie den Knopf nach unten, um die Druckeinstellung zu sperren. Ziehen Sie den Knopf nach 

obenum Lösen.  

 

10. BESCHREIBUNG DES LUFTKOMPRESSORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REPARATUR UND WARTUNG 

Wartungsarbeiten können nur durchgeführt werden, nachdem die Stromversorgung unterbrochen und die Druckluft vollständig aus 

dem Tank abgelassen wurde.  

• Halten Sie das Gerät sauber und reinigen Sie es von Zeit zu Zeit. 

• Lassen Sie das Kondensat einmal pro Woche aus dem Tank ab. Stellen Sie beim Ablassen von Kondensat aus dem Tank sicher, dass 

der Tankdruck weniger als 0,1 MPa beträgt. 

• Überprüfen Sie häufig, ob das Sicherheitsventil empfindlich ist oder nicht. Das Sicherheitsventil kann leicht Luft ablassen. 

Überprüfen Sie das Ventil, indem Sie prüfen, ob es funktioniert. 

• Der Luftfilter sollte alle 300 Stunden gereinigt oder ausgetauscht werden. Gleichzeitig das Luftventil zerlegen und reinigen. 

• Der Drucktest des Kompressortanks sollte alle zwei Jahre durchgeführt werden. 

Twin piston engine 

Sicherheitsventil 

Tank 100L 

ON / OFF 

Dehydrator reducer 

Presostat 

Elektromagnet 

Rückschlagventil 

Abflussventil 

Tankdruckmonometer 

Kondensatablassven

til 
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Überprüfen Sie die Außenseite des Tanks. Bei Beschädigung, Korrosion oder Fehlen eines Überdrucktests sollte der Tank 

verschrottet werden. 

Warnung! Wenn eine Fehlfunktion auftritt, muss diese vor dem Neustart entfernt und das Gerät überprüft werden. 

Merken! Alle möglichen Gefahren, Sicherheitshinweise, beschrieben in Kapitel 1. Sicherheit. 

Wartungsarbeiten beachten. Andernfalls lehnt der Hersteller jegliche Haftung aus der Garantie ab. 

Warnung! Der angegebene Zeitplan setzt normale Betriebsbedingungen für das Gerät voraus. Bei schwierigen Arbeitsbedingungen 

des Gerätes müssen die Intervalle zwischen den Operationen kleiner sein. Alle Wartungsarbeitenkönnen nur durchgeführt werden,  

wenn der Kompressor nicht läuft und von der Stromversorgung getrennt ist. 

12.LAGERUNG UND ENTSORGUNG 

Wenn der Kompressor längere Zeit gelagert werden muss: 

- Trennen Sie die Stromversorgung. 

- Gegen Staub und andere Faktoren abdecken. 

- Nur in einem Raum mit einer Temperatur von mindestens + 5 ° C lagern. 

Verschrottung 

Wenn der Kompressor seine Lebensdauer überschritten hat und nicht mehr verwendet werden kann, trennen Sie ihn von der 

Stromversorgung und entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Vorschriften. 

13. FEHLERBEHEBUNG 

Objaw Przyczyna Rozwiązanie 

Der Motor funktioniert nicht 

und macht keine Geräusche. 

7. Stromausfall. 

8. Druckschalter nicht angeschlossen. 

9. Sicherung durchgebrannt. 

10. Der Überlastschutz befindet sich in einem 

geschützten Zustand. 

11. Druckschalter defekt. 

12. Verbrannter Starter. 

7. Überprüfen Sie die Verbindung und wechseln 

Sie. 

8. Überprüfen Sie. 

9. Ersetzen Sie die Sicherung. 

10. Starten Sie den Kompressor neu, wenn der 

Motor abgekühlt ist. 

11. Wenden Sie sich an das Servicecenter. 

12. Tauschen Sie den Anlasser aus. 

Motor arbeitet nicht mit 

voller Leistung 

4. Unterspannung. 

5. Kurzschluss der Motorwicklung. 

6. Ausfall des Ventils oder Druckschalters. 

4. Überprüfen Sie die Spannung, die nicht 10% 

unter der Nennspannung liegen darf. 

5. Wenden Sie sich an das Servicecenter. 

6. Wenden Sie sich an das Servicecenter. 

Überlastschutz unterbricht 

häufig die Stromversorgung 

3. Zbyt niskie napięcie. 

4. Nieodpowiednia wentylacja oraz zbyt 

wysoka temperatura. 

3. Überprüfen Sie die Spannung, sie darf nicht 10% 

unter der Nennspannung liegen. 

4. Stellen Sie den Luftkompressor an einen 

belüfteten Ort. 

Der Luftdruck nimmt ab, 

wenn der Kompressormotor 

ausgeschaltet wird 

4. Lose oder undichte Druckluftleitungen. 

5. Wasserablassventil geöffnet. 

6. Überprüfen Sie das Ventil auf Undichtigkeiten. 

4-Überprüfen und reparieren 

5-Das Ablassventil festziehen. 

6-Entfernen und reinigen Sie das Ventil, falls 

erforderlich. 

Wasser in der Druckluft. 

3. Viel Wasser im Tank gesammelt. 

4. ZuhoheLuftfeuchtigkeit. 

3. Lassen Sie das Wasser aus dem Tank ab 

4. Stellen Sie den Kompressor an einen kühleren 

Ort oder verwenden Sie einen 

Luftaufbereitungsblock. 

Kompressorausfall, 

Betriebsstopp. 

3. Druckschalter defekt. 

4. Undichtigkeiten. 

3. ErsetzenSie den Druckschalter. 

4. Überprüfenundentfernen. 

Kompressorvibrationen 
3. Befestigen Sie lose Teil. 

4. Fußstützebeschädigt. 

3. Überprüfenundentfernen. 

4. Setzen Sie die Fußstütze wieder ein. 
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Der Druck erreicht nicht den 

richtigen Wert oder kann 

nicht ansteigen. 

6. Wasserablassventil geöffnet. 

7. Luftfilter blockiert. 

8. Luftleckage. 

9. Fehlfunktion oder Luftleck. 

10. Verschleiß der Kolbengummidichtung. 

5. Das Wasserablassventilfestziehen. 

6. Luftfilterelementreinigenundaustauschen. 

7. Leckageprüfenundbeseitigen. 

8. Überprüfen und entfernen Sie das Leck. 

9. Kolbendichtungersetzen. 

Alle Wartungsarbeiten sollten von entsprechend geschulten Personen oder von einem autorisierten Servicecenter nur mit 

Originalteilen durchgeführt werden. 

Reparaturen durch unbefugte Personen oder an sogenannten allein kann zu gefährlichen Situationen einschließlich Unfällen führen. 

Durch nicht autorisierte Reparaturen erlischt die Garantie. 

14.ELEKTRISCHES DIAGRAMM 

15.Teileliste 

 

Nr. Symbol Nazwa  

6 17.15.06 Głowica 

7 17.15.07 Uszczelka głowicy 

8 17.15.08 Śruby głowicy 

9 17.15.09 Płyta zaworowa 

10 17.15.10 Uszczelniacz  

11 17.15.11 Śruba zaślepiająca 

12 17.15.12 Wspornik skrzyni korbowej 

13 17.15.13 Skrzynia korbowa 

14 17.15.14 Śruba 

15 17.15.15 Stojan silnika 

16 17.15.16 Rurka ciśnieniowa 

17 17.15.17 Szybkozłącze 

18 17.15.18 Wspornik głowicy cylindra 

19 17.15.19 Pokrywa głowicy cylindra 

20 17.15.20 Filtr powietrza 

21 17.15.21 Cylinder 

22 17.15.22 Śruba 

23 17.15.23 Tłok 

Motor 

Druckschalter 
Thermosicherung 

Elektroventil 
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24 17.15.24 Uszczelniacz tłoka 32 17.15.32 Wirnik 40 17.15.40 Regulator ciśnienia 

25 17.15.25 Pierścień osadczy 33 17.15.33 Kondensator 41 17.15.41 Manometr 

26 17.15.26 Łożysko korbowodu 34 17.15.34 Manometr 42 17.15.42 Złącze stalowe 

27 17.15.27 Wał korbowy 35 17.15.35 Przewody elektryczne 43 17.15.43 Szybkozłącze sprężonego powietrza 

28 17.15.28 Pokrywa wentylatora 36 17.15.36 Zatrzask przewodu elektrycznego 44 17.15.44 Trójnik stalowy 

29 17.15.29 Wentylator 37 17.15.37 Presostat 45 17.15.45 Szybkozłącze sprężonego powietrza 

30 17.15.30 Poduszka silnika 38 17.15.38 Rurka ciśnieniowa rozprężna 58 17.15.58 Korbowód 

31 17.15.31 Łożysko wirnika  39 17.15.39 Złącze stalowe 59 17.15.59 Śruba korbowodowa 

 

 

Nr. Symbol Nazwa 
 

60 A-KR12F Odwadniacz z reduktorem 

61 

A-EUC5 / 

A-UKC5 Przewód zasilający EU / UK 

62 A-MH5C Rurka odprężająca 

63 A-MBV15 Zawór zwrotny 

64 A-MAD14 Manometr ciśnieniowy 

65 A-MVC Zawór elektromagnetyczny 

66 A-MPC4V Presostat 230V 

67 A-ARV14 Zawór kulowy 

68 A-SVC14 Zawór bezpieczeństwa  

69  Włącznik ON/OFF 

70  Rękojeść 

71  Zbiornik 

72  Kółka typu PP-CORE+TPR  

73  

Zawór spustowy 

kondensatu 

74  Podnóżek 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
66 

62 

63 64 

72 

73 

70 
69 

71 

65 

67 

68 

74 
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BEACHTUNG !!! 

Die Warnungen und Empfehlungen in diesem Handbuch decken nicht alle Umstände ab, die auftreten können. Der Bediener muss 

zunächst erkennen, dass Faktoren wie Grund und Aufmerksamkeit nicht für das Gerät gelten, sondern nur vom Bediener 

bereitgestellt werden dürfen. 

Das Kopieren und Verteilen ohne Zustimmung des Eigentümers ist untersagt. Wir sind nicht verantwortlich für Druckfehler. Einige 

der in der Anleitung enthaltenen Zeichnungen / Abbildungen geben möglicherweise nicht den tatsächlichen Zustand des 

vorgestellten Produkts wieder, während alle Parameter beibehalten werden. 

 

Techman Sp. z o.o. 

UL. Morgowa 4 

02-224 WARSZAWA 

www.techman.com.pl 

info@techman.com.pl 

tel. 048 667 14 05 
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