Compressor Booster Unit

Congratulations for buying an Altaros product,
We believe you will be satisfied with it!

Warning: For home use only!
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Description of product parts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Outer casing of the device
Setting screw for setting the output pressure
Middle pressure manometer
Output pressure manometer
Output high pressure hose
Input quick release air pin
Power supply cable 12V
Control unit
Pressure safety lock
Screws
Filter/water separator
Final protection from humidity
Air flow setting screw

Use of the product
Compressor booster unit Altaros is intended for end consumer use only, it
is not intended for commercial use.

Safety instructions
Warning!
You should always observe basic safety instructions when using the
product, including the following safety instructions, in order to lower the
risk of injury or damage.
1. Study the instructions for use carefully before using the product.
2. Using other fittings or auxiliary appliances and performing other
operations than the ones recommended by these instructions for
use could cause injury to the device operator.
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3. Keep the instructions for use, you might need to consult them in
future. You can also find them on our website.

How to use the device, other person´s safety
Always be careful when using the compressor booster unit, concentrate
on your work and use common sense.
1. Don´t work with the device if you are tired, under the influence of
alcohol, drugs or medication causing sleepiness.
2. The device is not intended to be used by minors or by persons
who are not experienced enough to be using such device without
supervision.
3. The device is not intended to be used by persons with limited
corporal, sensory or mental capabilities, unless they are
supervised, or unless they were instructed how to use the product
by a person responsible for their safety.
4. The device must not be used as a toy. High pressure is dangerous.
Do not point the outpouring compressed air toward yourself or
other persons or animals.
5. Use the device only in dry environment (prevent water from
entering the control unit, do not immerse the device in water.)
6. To lower the risk of damage to the plug and the power supply
cable, never pull the cable in order to unplug the device.
7. Do not pull the cables or hoses to move the device.
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Instruction for filling containers with high pressure air
1. Filling with high pressure air are very dangerous and can cause
serious accidents or the death of the user.
To prevent injury please pay attention to these rules and take
them very seriously!
2. Don’t fill the gas cylinders with higher pressure than was
specified by manufacturer of containers!
3. During filling of container you should continuously check actual
pressure inside
4. Before filling you should check the pressure setting for automatic
stop function, because someone could change it independently on
you. Max value is 300 bar (4500 PSI) .
5. Every time before filling you determine time of filling and after
this time personally check pressure inside gas cylinders.
6. Our booster unit can shortly operate with pressure up to 500 bar
(7000 PSI). Never set up automatic stop function to value above
300 bar. Operation with higher pressure than 300 bar can cause
damaging of our unit.
7. If you plan filling gas cylinders with working pressure
200 bar (3000 PSI), beware to the high pressure (500 bar) that
could tear the container If you don’t follow instructions above!
8. If you plan fill mainly 200 bar gas cylinders, we recommend
changing of burst disk on multifunctional valve to burst disk with
value 4500 PSI because higher pressure could tear the container.
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Other safety instructions concerning the booster unit
9. The booster unit is only intended for personal use as a hobby
product.
10. The output compressed air is not safe for breathing, so never
inhale the air from the compressor or the breathing appliance
attached to this unit.
11. Pump up and inflate objects only according to the
recommendations of their producer. Exceeding the recommended
pressure could cause rupture and possibly serious or deathly
injury.
12. Never drill any holes into the device, never perform any welding
or modifications of its parts.
13. Use hoses and tools designated for the same (or higher)
maximum operation pressure mentioned in the technical
parameters in these instructions for use.
14. The producer Altaros Air Solutions Ltd. is not liable for damages
or injuries due to not following the rules written in this manual.

Device operation
1. Always unwrap fully the 12 V power supply cable before each
use of the device.
2. Attach the device, using the power adaptor, to the electric power
supply network.
3. Set the air flow according to the chapter: Air flow setting screw
4. Set output pressure according to the chapter: Setting output
pressure.
5. Attach the output high pressure hose to the target device
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6. Perform control according to the chapter: Examination, service
and maintenance
7. The unit will switch on automatically after the input pressure has
been attached, and it will switch off automatically when the
desired output pressure has been reached.

Air flow setting screw
For correct functioning of the booster unit, it is necessary assure that
the driving workshop compressor is set up by regulator to supplies
the highest possible output pressure or that input hose to our unit is
connected to the unregulated outlet of workshop compressor.
Workshop compressor should operate according to the general
principle for piston compressor operation – which is: the
recommended time of running and standby should be in the 60/40
ratio (running/standby). This ratio can be reached by limiting the flow,
so that the driving compressor refills the compressor air storage up till the
switch-off pressure and then it stops until the pressure in the compressor
air storage drops to the switch-on pressure. The airflow from the driving
compressor to the driven compressor booster can be increased or
decreased by correct setting of the setting screw. Screwing setting screw
in decreases the flow, while unscrewing it increases the flow. If the
driving compressor doesn´t reach the maximum output pressure given by
the producer, you have to decrease the air flow, which will subsequently
increase the output pressure in the compressor air storage. In case that the
driving compressor can run only permanently, it is advised to set the value
of air flow (by the setting screw) in such a way, that the amount of taken
and input air is equal and the pressure in the air storage of the driving
compressor doesn´t drop under 5 bars (in the ideal case, the pressure value
should be above 7 bars)
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Setting of output pressure
The Altaros compressor booster unit has Output pressure manometer
(pos. 4) with setting screw (pos. 2). Manometer has two stopping arrows
(low border and high border) and one setting lever directed by setting
screw. Low border arrow isn’t connected. For setting you use high border
stopping arrow only. As a tool for operation you can use flat screwdriver.
Without pushing setting screw you can set position of setting lever by
turning left or right.

Increasing output pressure value
1. Check if setting lever is on lower value then stopping arrow
(if positon is different adjust it by turning without pushing)
2. Push setting screw and catch stopping arrow from left side
3. Turning to the right you can set desired output pressure position.
Decreasing output pressure value
1. Check if setting lever is on higher value than stopping arrow
(if positon is different adjust it by turning without pushing)
2. Push setting screw and catch stopping arrow from right side
3. Turning to the left you can set desired output pressure.
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Examinations, service and maintenance
The compressor booster unit Altaros was designed for long service life
and only minimum maintenance and service needs. We would
nevertheless ask you to keep the following recommendations
4. Before operating the device, always check whether the device or
its parts are not damaged. Check whether the power supply cable,
the pressure hose or other parts which could influence the device
operation are not damaged.
5. The supplied adapter doesn´t need any maintenance.
6. Be aware that the Middle pressure manometer is only for your
information. For it to give exact values it has to be checked and
calibrated regularly.
7. Clean the outer casing of the device with moist cloth regularly.
8. Do not use dissolvents or abrasive medium for cleaning.
9. If any part of the device is damaged, do not use it until the
damaged part is repaired or replaced.
10. Prior to repairing or replacing a faulty part, switch the device off
(plug it out of the power supply and the supply of compressed
air).
11. During operation, the water separator (pos. 11) collecting water
that after disconnecting the input pressure drops to the bottom of
the booster unit, and after that through the drain hole onto the
floor. The presence of water at the bottom of our units is
normal state and there is no need to worry!
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Check and replacement of the air dryer filling
The filling of the air dryer is situated inside the cylinder (see number 12 in
the diagram). It is appropriate to check the condition of the filling always
after the volume is filled by the equivalent of a 15 litre container to 300
bars pressure. The check is done in the following manner: you have to
unscrew the container stopper, but only the stopper situated on the
side from which the hose into the medium pressure piston comes out.
Never unscrew the second stopper, to which the pressure from water
separator is supplied. Unscrew the stopper with a spanner and pads on
the hose connecting piece. After unscrewing the stopper, check visually
the colour of the filling. The colour of a new filling should be bright
orange. In case the filling is dark green, the filling must be replaced for a
new one or regenerated. Regeneration of the old filling is done in the
following manner: the filling has to be heated on a glass tray to
temperature of 100-120 °C. You have to keep this temperature until the
colour of the filling turns back to bright orange. Never perform the
filling regeneration in a microwave oven! Doing so will cause damage
to the filling and subsequently also damage the compressor booster.
During the filling regeneration, the absorbed humidity evaporates and the
filling can function again as a humidity dryer. The regeneration can be
done several times. A substance named „Silikagel“ may be used as a new
filling. When screwing the stopper on again, screw it in only lightly, so
that the wall of the stopper only touches the wall of the container. Use
your fingers to screw the stopper. Do not screw the stopper with a
spanner!
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Warranty and conditions for warranty claims
Our company grants warranty for material or production defects for 24
months since the date of sale. Within this warranty period we guarantee
delivering of spare parts and repairing of the device, under the following
conditions:
1. If you cannot do repair by yourself (remote cooperation with our
service department) we will ask you to deliver device to our
address with the attached copy of the purchase receipt.
2. The device has been used and maintained in accordance with the
instructions for use.
3. The device has no signs of damage by overload or wear and tear
4. The device has not been adapted, or else the parts were damaged
during their replacement due to failure to keep the instructions for
assembly.
5. The warranty doesn´t cover consumable such as the seals.
6. The producer is not liable for damages due to unsuitable or
unauthorized use of the device, the device operator is exclusively
liable for this risk.
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Technical data:
Input voltage
Output current
Input voltage (control unit)
Output current (control unit)
Input pressure
Output pressure
Size (Height x width x depth)
Weight

100- 240 V AC
0,6 A
12 V DC
1A
Min 5 Bar
Max 10 Bar
Max 300 Bar
17x18x55 cm
7,1 kg

The output pressure and the time needed to fill the pressure container
depends directly on the intensity of the input pressure and the amount of
supplied air (setting the flow on the tightening screw into the booster)
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Problem solving
In case of any problems that needs disassemble and again assemble of any parts you have to contact our service department at first. Detailed instructions will be
provided to you. Improper intervention can cause complication during finding root cause of problem and you risk that you have to send unit to our service department. In the
table below you can find the most common malfunctions and instructions how to resolve them. In case you are not sure what to do, feel free to contact us!

Number
1
2

3

4

Malfunction
Possible cause
Water comes out of the output high The air dryer filling was saturated by water
pressure hose during
depressurization
The driving compressor keeps on
The setting screw for regulating the flow is too open
running
The bleed screw on the hose is not fastened enough
The end of the high pressure hose is not screwed
sufficiently
When the cylinder is attached to the
Damaged or fouled seal on the hose plug
compressor, there is pressure leak
Damaged or fouled seal on the pressure switch
Damaged or fouled seal on the pressure switch piston
Some other cause
Check if the device is plugged into a power supply
Check if the device is connected to the pressured air
supply
Check if all the cables are plugged into the control unit
The required output pressure has been reached
The unit doesn´t move periodically The limited switch is stuck
The limited switch doesn´t fit tightly
The distribution hoses compressor/distribution piston
are disconnected
Damaged or fouled seal on the driving piston
Some other cause
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Possible solution
Regenerate or change the dryer filling

Screw in the setting screw for regulating the flow
(restrict the flow)
Screw in the bleed screw on the hose
Screw in both ends of the high pressure hose
Check the seal on the hose plug
Check the seal on the pressure switch
Check the seal on the pressure switch piston
Contact the service department
Plug the unit into a power supply
Connect the pressured air supply to the unit
Plug all the cables into the control unit
Set the required output pressure in advance
Plug out and then plug in the power supply
Clean the contact surfaces
Connect all the disconnected hoses
Check the seal on the driving piston
Contact the service department

Number
5
6
7

Malfunction
The required output pressure is too
low
The middle pressure manometer
shows a hike increase of pressures,
higher then 60bar
The pressure is leaking within the
main driving cylinder

Possible cause
The output pressure setting value is too low

Possible solution
Set higher output pressure

Damaged or fouled seal on the high pressure suction
valve

Check the seal on the high pressure suction valve

Damaged or fouled seal on the unit sideboard

Replace or clean the seal on the unit sideboard

Low pressure in the middle pressure part

Check the values of output pressure on the
middle pressure manometer
Check the tightness of the middle pressure / high
pressure hose connection
Check the seal on the high pressure output valve

Leaking middle pressure / high pressure hose
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The compressor keeps operating,
but the output pressure wouldn´t
increase

Manometer on the middle pressure
part shows incorrect values

Fouled or damaged seal on the high pressure output
valve
Fouled or damaged seal on the high pressure suction
valve
Damaged rod seals on the high pressure cylinder

Check the seal on the high pressure suction valve

Replace the rod seals of the high pressure
cylinder
Some other cause
Contact the service department
Leaking middle pressure / high pressure hose
Check the tightness of the middle pressure / high
pressure hose connection
Low input pressure
Set the setting screw to lower flow
Low input pressure
Connect a source of pressured air with higher
pressure
Damaged or fouled seal on the middle pressure
Check/clean the seal on the middle pressure
suction valve
suction valve
Damaged or fouled seal on the output middle pressure Check/clean the seal on the output middle
valve
pressure valve
Some other cause
Contact the service department

Contact us:

Altaros Air Solutions Ltd.
Liberec, Czech Republic
http://altaros-compressor.com
E-mail : compressor@altaros.cz
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Zesilovací jednotka tlakového vzduchu
(Compressor Booster Unit)

Blahopřejeme vám ke koupi výrobku Altaros
a věříme, že s ním budete spokojeni!

Upozornění: Určeno pro domácí použití!
16
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Popis částí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vnější kryt zařízení
Ladící šroub pro nastavení výstupního tlaku
Středotlaký manometr
Manometr výstupního tlaku
Výstupní vysokotlaká hadice
Vstupní rychloupínací pin
Napájecí kabel 12V
Řídící jednotka
Tlaková pojistka
Šrouby
Filtr/odlučovač vody
Finální ochrana před vlhkostí
Ladící šroub průtoku vzduchu

Použití výrobku
Zesilovací jednotka tlakového vzduchu Altaros je určena pouze pro
spotřebitelské použití není určena pro komerční použití.

Bezpečnostní pokyny
Varování!
Při používání by měli být vždy dodrženy základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko poranění případně materiálních
škod.
1. Před použitím si pečlivě pročtěte tento návod
2. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy
18

3. Návod uschovejte pro případ potřeby v budoucnu, je též k
dispozici na našem webu.

Použití zařízení a bezpečnost jiných osob
Při použití zesilovače buďte vždy opatrní, soustřeďte se na práci a
používejte zdravý rozum.
1. Nepracujte s přístrojem, pokud jste unaveni, pod vlivem
alkoholu, drog nebo léků způsobující ospalost.
2. Není určeno pro použití nezletilými nebo nezkušenými osobami
bez dozoru
3. Není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.
4. Nesmí být používáno jako hračka. Vysoký tlak je nebezpečný.
Nesměrujte proud stlačeného vzduchu na sebe nebo jiné osoby či
zvířata.
5. Používejte pouze v suchém prostředí (zabraňte vniknutí vody do
řídící jednotky, neponořujte zařízení do vody...)
6. Pro snížení rizika poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy
netahejte za kabel, abyste uvolnili zástrčku ze zásuvky
7. Nepřemisťujte zařízení za kabely nebo tlakové hadice
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Pokyny pro bezpečné plnění nádob vysokotlakým
vzduchem
1. Plnění vysokotlakým vzduchem může být při nedodržení těchto
bezpečnostních zásad velmi nebezpečná záležitost, která může
vést k vážným úrazům, jež mohou vyústit až ve smrt uživatele.
Z těchto důvodů berte tyto zásady VELMI VÁŽNĚ !
2. Nikdy neplňte tlakové nádoby na vyšší tlak, než jaký stanoví
výrobce nádoby!
3. Při plnění vždy průběžně kontrolujte aktuální tlak v nádobě.
4. Před začátkem plnění byste měli zkontrolovat nastavení tlaku pro
automatické vypnutí, jelikož nastavení tlaku mohl někdo změnit
bez vašeho vědomí. Maximální hodnota by měla být nastavena na
300 bar (4500 PSI)
5. Vždy před plněním je nutné stanovit dobu plnění a po této době
osobně zkontrolovat tlak uvnitř tlakové nádoby.
6. Naše kompresorová jednotka dokáže krátkodobě dodávat tlak
až o velikosti 500bar (7000 PSI). Nikdy nenastavujte tlak
automatického vypnutí na hodnotu vyšší než 300 bar(4500 PSI)
Provoz při tlaku vyšším než 300 bar by mohlo způsobit poškození
naší jednotky
7. Pokud plánujete plnění nádob určených pro tlak
200bar (3000 PSI),tak by mohl vysoký tlak(500 bar) tlakovou
lahev roztrhnout při nedodržení instrukcí výše.
8. Pokud plánujete plnit tlakové lahve určené pro tlak 200 bar
doporučujeme vyměnit trhací pojistku na multifunkčním ventilu
za pojistku o velikosti 4500 PSI.
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Další bezpečnostní pokyny týkající se zesilovací jednotky
1. Je určena pouze pro osobní používání jako hobby zařízení
2. Výstupní stlačený vzduch není bezpečný pro dýchání, a proto
nikdy nevdechujte vzduch z kompresoru nebo dýchacího zařízení
připojeného k této jednotce.
3. Hustěte a nafukujte předměty pouze podle doporučení jejich
výrobce. Překročení doporučeného tlaku by mohlo způsobit
jejich prasknutí a následné vážná zranění nebo smrt!
4. Nikdy do zařízení nevrtejte žádné otvory a neprovádějte
svařování ani úpravy jeho částí.
5. Používejte hadice a nářadí určené na stejný(nebo vyšší)
maximální provozní tlak, který je uveden v technických
parametrech v tomto návodu.
6. Za případné škody či újmy na zdraví způsobená nedodržením
bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu nenese
výrobce zařízení firma Altaros Air Solutions S.R.O. žádnou
odpovědnost.

Obsluha
Před každým použitím vždy zcela odviňte napájecí kabel 12V
Připojte zařízení pomocí adaptéru k rozvodné síti el. napětí
Nastavte Ladící šroub dle kapitoly: Ladící šroub průtoku vzduchu
Nastavte požadovaný výstupní tlak dle kapitoly: Nastavení
výstupního tlaku
5. Připojte výstupní vysokotlakou hadici do cílového zařízení
6. Proveďte kontrolu dle kapitoly: Prohlídky, opravy a údržba
7. Ke spuštění jednotky dojde automaticky po připojení vstupního
tlaku a vypnutí po dosažení požadovaného výstupního tlaku
1.
2.
3.
4.
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Ladící šroub průtoku vzduchu
Pro správnou funkci naší jednotky je nutné, aby poháněcí kompresor
dodával co nejvyšší výstupní tlak. Toho lze dosáhnout tím, že se na
poháněcím dílenském kompresoru nastaví regulátor výstupního tlaku na
maximální výstupní hodnotu, nebo se hadice připojí na neregulovaný
vývod. Dílenský kompresor by měl pracovat dle obecné zásady pro
pístové kompresory, kdy je doporučená doba běhu a stání v poměru 60/40
(běh/stání). Tohoto poměru lze dosáhnout tím, že se omezí průtok tak, aby
poháněcí kompresor doplnil vzdušník na vypínací tlak a poté se zastavil
do doby, než dojde k poklesu tlaku ve vzdušníku na spínací tlak.
Správným nastavením ladícího šroubu lze průtok vzduchu z poháněcího
kompresoru do hnaného kompresorového násobiče zvyšovat či snižovat.
Zašroubováváním ladícího šroubu se průtok snižuje a vyšroubováváním
naopak zvyšuje. V případě že poháněcí kompresor nedosahuje výrobcem
udávaného maximálního výstupního tlaku, je nutné snížit průtok
vzduchu, což se projeví zvýšením výstupního tlaku v kompresorovém
zásobníku. V případě, že poháněcí kompresor může pouze trvale běžet, je
vhodné pomocí ladícího šroubu nastavit takovou hodnotu průtoku
vzduchu, aby množství odebraného a přivedeného vzduchu bylo stejné a
nedocházelo k poklesu tlaku ve vzdušníku poháněcího kompresoru na
nižší hodnotu než je 5bar (ideálně nad 7 barů)
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Nastavení výstupního tlaku
Zesilovací jednotka tlakového vzduchu Altaros má manometr výstupního
tlaku (poz. 4) se šroubem pro nastavení (poz. 2). Manometr má dvě stop
pozice (spodní hranice a horní hranice) a jednu nastavovací páčku
ovládanou nastavovacím šroubem. Spodní hranice není připojena. Pro
nastavení používejte jenom horní hranici. Pro ovládání manometru
použijte plochý šroubovák. Pozici nastavovací páčky můžete nastavit bez
zmáčknutí nastavovacího šroubu otáčením doleva a doprava

Zvýšení výstupního tlaku
1. Zkontrolujte, že pozice nastavovací páčky je na nižší hodnotě,
než je stop pozice.
(pokud je pozice jiná přenastavte jí otáčením bez zmáčknutí)
2. Zmáčkněte šroub a zachyťte zastavovací pozici z levé strany.
3. Otáčením doprava nastavte požadovaný výstupní tlak.
Snížení výstupního tlaku
1. Zkontrolujte, že pozici nastavovací páčky je na vyšší hodnotě,
než je stop pozice.
(pokud je pozice jiná přenastavte jí otáčením bez zmáčknutí)
2. Zmáčkněte šroub a zachyťte zastavovací pozici z pravé strany.
3. Otáčením doleva nastavte požadovaný výstupního tlak.
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Prohlídky, opravy a údržba
Zesilovací jednotka tlakového vzduchu Altaros byla navržena, tak aby
měla dlouhou životnost společně s minimální potřebou jakékoli údržby či
opravy, ale i přesto vás žádáme o dodržování následujících doporučení
1. Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno
nebo nemá vadné části. Zkontrolujte, zda není poškozen přívodní
kabel, tlakové hadice nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit
provoz.
2. Dodávaný adaptér nevyžaduje žádnou údržbu.
3. Berte na vědomí, že Středotlaký manometr má pouze
informativní charakter. Pro přesné hodnoty musí být pravidelně
kontrolován a kalibrován.
4. Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt zařízení.
5. Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čisticí prostředky
6. Pokud je jakákoliv část zařízení poškozena, nepoužívejte jej
dokud nebude poškozená část opravena nebo nahrazena.
7. Před opravou nebo výměnou poškozených částí zařízení
vypněte(odpojte od el. sítě a přívodu tlakového vzduchu.)
8. Během provozu se v odlučovači vody (poz. 11) shromažďuje
voda, která se po odpojení vstupního tlaku vyloučí na dno
zesilovací jednotky a dále odtokovou dírou na podlahu.
Přítomnost vody na dně naší jednotky je normální stav a není
třeba se znepokojovat!
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Kontrola a výměna náplně vysoušeče vzduchu
Náplň vysoušeče vzduchu se nachází uvnitř válce na schématu označeno
číslem 12. Stav náplně je vhodné kontrolovat vždy po naplnění objemu o
ekvivalentu 15l nádoby na tlak 300bar. Kontrola se provádí tak, že se
vyšroubuje zátka nádoby pouze na té straně, z které veda hadička do
středotlakého pístu kompresoru, nikdy nevyšroubovávejte druhou
zátku, ke které se přivádí tlak z odlučovače vody. Zátku vyšroubujte za
pomocí klíče a plošek na hadicové rychlospojce. Po vyšroubování zátky
proveďte optickou kontrolu barvy náplně. Barva nové náplně by měla být
sytě oranžová. V případě, že je náplň tmavě zelená, je nutné náplň
vyměnit za novou, nebo původní náplň zregenerovat. Regenerace se
provádí tak, že se náplň zahřeje na skleněné misce na teplotu 100-120 °C.
Tuto teplotu udržujte, dokud se barva nezmění zpět na sytě oranžovou.
Neprovádějte regeneraci náplně mikrovlnami v mikrovlné troubě!
Dochází při ní k jejímu poškození a hrozí následné poškození
kompresorového násobiče! Při regeneraci dochází k odpaření nasáklé
vlhkosti a náplň má poté možnost znovu fungovat jako vysoušeč vlhkosti.
Regeneraci je možné provést několikrát. Jako novou náplň lze použít
látku jménem Silikagel. Při opětovném zašroubování zátku dotahujte jen
lehce, tak aby se stěna zátky jen dotkla stěny nádoby, nejlépe pouze prsty.
Zátku nedotahujte utahovacím klíčem!
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Záruka a podmínky reklamace
Poskytujeme záruku na materiálové nebo výrobní vady v průběhu 24
měsíců od data prodeje. V této záruční lhůtě zaručujeme náhradní díly a
opravu přístroje za následujících podmínek.
1. Pokud nedokážete přístroj opravit svépomocí (pod vedením
našeho servisního oddělení) Požádáme vás o zaslání přístroje naší
adresu spolu s kopií dokladu o nákupu.
2. Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k použití
3. Přístroj nevykazuje žádné poškození způsobené opotřebením či
přetěžováním
4. Přístroj nebyl upravován, či nedošlo k poškození během výměny
součástí vlivem nedodržení montážního postupu.
5. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (těsnění)
6. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neoprávněným nebo
nevhodným použitím zařízení, toto riziko spočívá výhradně na
obsluze.
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Technické údaje:
Vstupní napění
Vstupní proud
Vstupní napění (řídící jednotky)
Vstupní proud (řídící jednotky)
Vstupní tlak
Výstupní tlak
Rozměry (v x š x h)
Hmotnost

100- 240 V AC
0,6 A
12 V DC
1A
Min 5 Bar
Max 10 Bar
Max 300 Bar
17x18x55 cm
7,1 kg

Výstupní tlak a doba potřebná pro naplnění tlakové lahve je přímo závislá
na velikosti vstupního tlaku a dodávaného množství vzduchu (nastavení
průtoku na škrtícím šroubku do násobiče)
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Řešení problémů
V případě problémů vyžadujících demontáž a následnou montáž jakýchkoli dílů kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. To vám poskytne podrobné informace
jak postupovat. Neodborný zásah může způsobit problémy s nalezením příčiny a navíc se vystavujete riziku, že budete jednotku muset poslat na naše servisní středisko.
Nejběžnější závady a jejich odstranění najdete v tabulce níže. Pokud si nebude vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.

Číslo
1
2

3

4

Závada
Z výstupní vysokotlaké hadice při
odtlakování vytéká voda
Poháněcí kompresor stále běží

Dochází k úniku tlaku při připojené
láhvi ke kompresoru

Nedochází k periodickému pohybu
jednotky

Možná příčina
Nasycena náplň vysoušeče vzduchu

Možný způsob řešení
Zregenerujte či vyměňte náplň vysoušeče

Příliš otevřený škrtící šroub průtoku

Zašroubujte škrtící šroub průtoku (omezte
průtok)
Dotáhněte odvzdušňovací šroub na hadici
Dotáhněte oba konce vysokotlakého hadice

Nedotažený odvzdušňovací šroub na hadic
Nedostatečně zašroubovaný konec vysokotlaké
hadice
Poškozené či znečištěné těsnění na odfukovací zátce
hadice
Poškozené či znečištěné těsnění na tlakovém spínači
Poškozené či znečištěné těsnění na pístu tlakového
spínače
Jiná příčina
Zkontrolujte připojení k el. proudu
Zkontrolujte připojení ke zdroji tlakového vzduchu
Zkontrolujte zda jsou všechny kabely zapojeny do
řídcí jednotky
Bylo dosaženo požadovaného výstupního tlaku
Zaseknutý dorazový kontakt
Nedoléhavý dorazový kontakt
Rozvodné hadičky kompresor/rozvodný ventil nejsou
připojeny
Poškozené nebo znečištěné těsnění na poháněcím
pístu
Jiná příčina
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Zkontrolujte těsnění na zátce hadice
Zkontrolujte těsnění na tlakovém spínači
Zkontrolujte těsnění na pístu tlakového spínače
Kontaktuje servisní oddělení
Připojte jednotku k el. síti
Připojte k jednotce zdroj tlakového vzduchu
Připojte všechny kabely k řídící jednotce
Přenastavte požadovaný výstupní tlak
Odpojte zdroj el. proudu a následně ho připojte
Očistěte dosedací plochy dorazových kontaktů
Připojte veškeré nepřipojené hadičky
Kontrola těsnění na poháněcím pístu
Kontaktuje servisní oddělení

Číslo
5
6
7

Závada
Požadovaný výstupní tlak je příliš
malý
Středotlaký manometr skokově
ukazuje vyšší tlaky než 60bar
Uniká tlak mezi hlavním poháněcím
válcem

Možná příčina
Nastavení výstupního tlaku je nastaveno na nízkou
hodnotu
Znečištěné či poškozené těsnění na vysokotlakém
sacím ventilu
Poškození či znečištěné těsnění na bočnicích jednotky

Možný způsob řešení
Nastavte vyšší výstupní tlak

Nízký tlak ve středotlaké části

Zkontrolujte hodnoty výstupního tlaku na
manometru středotlaku
Zkontrolujte těsnost připojení hadice
středotlak/vysokotlak
Zkontrolujte těsnění na vysokotlakém výstupním
ventilu
Zkontrolujte těsnění na vysokotlakém sacím
ventilu
Vyměňte těsnící manžetu vysokotlakého válce
Kontaktuje servisní oddělení
Zkontrolujte těsnost připojení hadice
středotlak/vysokotlak
Přenastavte škrtící šroub na nižší průtok
Připojte zdroj tlakového vzduchu s vyšším
tlakem
Zkontrolujte/vyčistěte těsnění na sacím ventilu
středotlaku
Zkontrolujte/vyčistěte těsnění na výstupním
ventilu středotlaku
Kontaktuje servisní oddělení

Netěsnící hadice středotlak /vysokotlak
8

Kompresor stále pracuje, ale
výstupní tlak neroste

Znečištěné či poškození těsnění na vysokotlakém
výstupním ventilu
Znečištěné či poškození těsnění na vysokotlakém
sacím ventilu
Těsnící manžeta vysokotlakého válce je poškozena
Jiná příčina
Netěsná hadice středotlak/vysokotlak
Nízký vstupní tlak

9

Manometr na středotlaké části
ukazuje špatné hodnoty

Poškozené nebo znečištěné těsnění na sacím ventilu
středotlaku
Poškozené nebo znečištěné těsnění na výstupním
ventilu středotlaku
Jiná příčina

Kontaktní údaje:
Altaros Air Solutions s.r.o.
Liberec, Česká Republika
http://altaros-compressor.com
E-mail : compressor@altaros.cz
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Zkontrolujte těsnění na vysokotlakém sacím
ventilu
Výměna či očištění těsnění na bočnicích jednotky
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