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WYPOSA¯ENIE
Wraz ze sprê¿ark¹ dostarczane jest nastêpuj¹ce wyposa¿enie dodatkowe:
• instrukcja obs³ugi;
• elementy antywibracyjne;
• klucz do otwierania skrzynki po³¹czeniowej;
• rura odprowadzania skroplin/oleju.
Nale¿y sprawdziæ, czy ww. wyposa¿enie zosta³o dostarczone. Pod dostarczeniu i odbiorze towaru, ¿adne reklamacje nie
bêd¹ uwzglêdniane.

STAN PRZY DOSTAWIE
Wszystkie sprê¿arki s¹ poddawane kontroli w fabryce i dostarcza siê je w stanie gotowym do zamontowania
i uruchomienia.
U¿ywany olej: ROTENERGY PLUS.
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SYMBOLE NA SPRÊ¯ARCE
Na sprê¿arce znajduje siê kilka ró¿nych tabliczek oznaczaj¹cych jakie� niebezpieczeñstwo oraz zalecenia odno�nie tego, co
nale¿y robiæ w trakcie u¿ytkowania urz¹dzenia lub w sytuacjach szczególnych.
Prosimy przestrzegaæ tych zaleceñ.

OSTRO¯NIE!
Istotny opis, dotycz¹cy obs³ugi, niebezpiecznych
sytuacji, bezpieczeñstwa, zaleceñ zwi¹zanych
z zapobieganiem wypadkom, ewentualnie bardzo
wa¿ne informacje.

ZATRZYMAJ URZ¥DZENIE!
Wszelkie operacje mog¹ byæ wykonane tylko po
zatrzymaniu urz¹dzenia.

WY£¥CZ ZASILANIE!
Wszelkie czynno�ci mog¹ byæ wykonane tylko po
od³¹czeniu od urz¹dzenia zasilania.

WYSPECJALIZOWANY PERSONEL!
Wszelkie czynno�ci musz¹ byæ wykonywane tylko
przez wyspecjalizowanego technika.

Niebezpieczeñstwo! Wysoka temperatura!

Niebezpieczeñstwo! Zagro¿enie
pora¿eniemelektrycznym!

Niebezpieczeñstwo! Gor¹cy lub niebezpieczny
gaz w przestrzeni roboczej!

Niebezpieczeñstwo! Pojemnik pod
ci�nieniem!

Niebezpieczeñstwo! Ruchome
czê�cimechaniczne!

Ostro¿nie! Prace konserwacyjne w toku!

Urz¹zenie uruchamia siê automatycznie!

Zabronione! Nie otwieraæ pokryw w czasie
pracy urz¹dzenia!

Zabronione! Zawsze w nag³ych wypadkach
wciskaæ wy³¹cznik awaryjny! Nie u¿ywaæ
sieciowego ³¹cznika no¿owego!

Zabronione! Do gaszenia urz¹dzeñ
elektrycznych nie u¿ywaæ wody!

Obowi¹zkowo! Dok³adnie przeczytaæ
instrukcjê obs³ugi!

OSTRZE¯ENIA OGÓLNE
� Sprê¿arki rotacyjne przeznaczone s¹ do ci¹g³ego u¿ytku w trudnych warunkach przemys³owych. S¹ one szczególnie

przystosowane do zastosowañ przemys³owych, w których przez d³ugi okres czasu wymagane jest du¿e zapotrzebowanie
na sprê¿one powietrze.

� Sprê¿arka musi byæ u¿ytkowana i obs³ugiwana wy³¹cznie w sposób opisany w tej instrukcji. Instrukcjê przez ca³y okres
u¿ytkowania sprê¿arki nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym, znanym i ³atwo dostêpnym miejscu.

� Zak³ad, w którym bêdzie u¿ywana sprê¿arka, musi wyznaczyæ osobê odpowiedzialn¹ za jej nadzorowanie. Odpowiadaæ
ona bêdzie za kontrole, regulacje i konserwacje sprê¿arki. Je�li wymagane bêdzie zastêpstwo, osoba zastêpuj¹ca musi
dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi oraz wszelkie uwagi, które dotycz¹ wykonanych do tego czasu prac obs³ugowych
i konserwacyjnych.

SYMBOLE U¯YWANE W INSTRUKCJI
W instrukcji znajduj¹ siê symbole, które zosta³y u¿yte do zaznaczenia sytuacji niebezpiecznych, udzielenia praktycznych rad
lub w celach informacyjnych. Symbole te s¹ zwykle umieszczone w pobli¿u tekstu, rysunku albo u góry strony (gdy odnosz¹ siê
do wszystkich tematów rozpatrywanych na danej stronie).
Nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z omówionym poni¿ej znaczeniem symboli.

PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA
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NALE¯Y
Sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce odpowiada napiêciu wskazywanemu na tabliczce CE i czy pod³¹czenie elektryczne zosta³o wykonane

z u¿yciem przewodów o w³a�ciwym przekroju.
Zawsze sprawdzaæ poziom oleju przed uruchomieniem sprê¿arki.
Wiedzieæ, w jaki sposób zatrzymywaæ sprê¿arkê w sytuacjach awaryjnych i umieæ u¿ywaæ wszystkich elementów steruj¹cych.
Przed wykonaniem jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych od³¹czyæ zasilanie w celu zapobie¿enia przypadkowemu

w³¹czeniu.
Po wykonaniu prac konserwacyjnych � sprawdziæ, czy wszystkie komponenty zosta³y prawid³owo zamontowane.
Nie pozwalaæ dzieciom i zwierzêtom na przebywanie w obszarze roboczym, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez

urz¹dzenia pod³¹czone do sprê¿arki.
Zapewniæ, aby temperatura otoczenia w miejscu pracy wynosi³a od +5 do +50°C.
Sprê¿arka musi byæ zainstalowana i u¿ytkowana w �rodowisku niezagro¿onym wybuchem.
Miêdzy sprê¿ark¹ i �cian¹ pozostawiæ przynamniej 80 cm wolnej przestrzeni, aby umo¿liwiæ swobodny przep³yw powietrza

przez
wentylator.
Aby unikn¹æ zranienia ludzi albo uszkodzenia samej sprê¿arki, nale¿y wciskaæ wy³¹cznik awaryjny, znajduj¹cy siê na panelu

sterowania, tylko w razie rzeczywistego zagro¿enia.
W przypadku wezwania pomocy technicznej lub zwrócenia siê o poradê zawsze nale¿y podaæ model i numer seryjny,

znajduj¹ce siê na tabliczce CE.
Zawsze przestrzegaæ programu konserwacji, który zosta³ opisany w niniejszej instrukcji.

NIE WOLNO
Dotykaæ czê�ci wewnêtrznych i rur, gdy¿ s¹ one bardzo gor¹ce w trakcie pracy sprê¿arki i pozostaj¹ gor¹ce przez jaki� czas

po jej
wy³¹czeniu.
Umieszczaæ przedmiotów ³atwopalnych, nylonowych lub ubrañ w pobli¿u lub na sprê¿arce.
Przesuwaæ sprê¿arki, gdy zbiornik jest pod ci�nieniem.
U¿ywaæ sprê¿arki, gdy przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, wadliwy lub pod³¹czenie jest niepewne.
U¿ywaæ sprê¿arki w �rodowisku wilgotnym i zapylonym.
Kierowaæ strumienia sprê¿onego powietrza w stronê ludzi lub zwierz¹t.
Pozwoliæ obs³ugiwaæ sprê¿arkê osobom nieupowa¿nionym i bez udzielenia wszelkich niezbêdnych instrukcji.
Uderzaæ wentylatorów têpymi przedmiotami, gdy¿ mog¹ pêkn¹æ w trakcie pracy sprê¿arki.
Pozwoliæ, aby sprê¿arka dzia³a³a bez filtra powietrza.
Majstrowaæ przy urz¹dzeniach ochronnych lub regulacyjnych.
Pozwoliæ, aby sprê¿arka dzia³a³a z otwartymi lub zdjêtymi drzwiami lub pokrywami.

OZNACZENIE WYROBU
Zakupiony wyrób posiada w³asn¹ tabliczk¹ CE, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:

1) Dane o producencie
2) Znak CE – rok produkcji
3) TYP = nazwa sprê¿arki

KOD = kod sprê¿arki
NUMER SERYJNY = numer seryjny zakupionej sprê¿arki (nale¿y zawsze podaæ przy zamawianiu pomocy technicznej)

4) Ilo�æ powietrza, dostarczanego przez sprê¿arkê, mierzona w l/min i cfm (stopy sze�cienne na min)
5) Maksymalne ci�nienie robocze (w barach i psi) � ha³as wytwarzany przez sprê¿arkê dB(A)
6) Dane elektryczne: napiêcie zasilaj¹ce (V/faz), czêstotliwo�æ (Hz), pobór pr¹du (A) � moc (KM i kW), obr. na min (Rpm)
7) Inne dopuszczenia

PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA
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OPIS SPRÊ¿ARKI (RYS.1)
Sprê¿arka sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:

1. Urz¹dzenia elektryczne
2. Panel sterowania
3. Ch³odnica Oleju
4. Filtr powietrza
5. Regulator ssania
6. Sprê¿arka �rubowa
7. Zbiornik odolejacza

7A. Filtr oleju
8. Filtr odolejacza
9. Zawór minimalnego ci�nienia
10. Silnik elektryczny
11. Os³ona dolna
12. Os³ona górna

ROZPAKOWANIE I PRZEMIESZCZANIE
W czasie dostawy do klienta górna strona sprê¿arki zabezpieczona jest kartonowym opakowaniem.
Za³o¿yæ rêkawice ochronne i przeci¹æ ta�my zewnêtrzne. Nastêpnie zdj¹æ kartonowe opakowanie. Przed wyjêciem sprê¿arki,

skontrolowaæ stan urz¹dzenia (z zewn¹trz); sprawdziæ wzrokowo, czy elementy nie s¹ uszkodzone. Sprawdziæ tak¿e, czy
dostarczono wszystkie elementy dodatkowe (wyposa¿enie).

Podnie�æ urz¹dzenie za pomoc¹ wózka wid³owego. Zamocowaæ elementy antywibracyjne w ich gniazdach i ostro¿nie
przetransportowaæ urz¹dzenie do miejsca wybranego do jego zainstalowania.

Zachowaæ opakowanie przynajmniej przez okres gwarancji, na wypadek ewentualnego przemieszczania sprê¿arki. W razie
potrzeby bêdzie mo¿na bezpieczniej dostarczyæ urz¹dzenie do dzia³u obs³ugi technicznej.

Po zakoñczeniu okresu gwarancji pozbyæ siê opakowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

LOKALIZACJA (RYS.2)
Pomieszczenie wybrane do zamontowania sprê¿arki powinno

spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania oraz powinno byæ zgodne z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami, dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i
zapobiegania wypadkom:

� niska zawarto�æ py³u w powietrzu,
� w³a�ciwa wentylacja pomieszczenia i wielko�æ wystarczaj¹ca,

aby utrzymaæ temperaturê powietrza poni¿ej 50°C; w przypadku
niewystarczaj¹cego odprowadzania powietrza, zamontowaæ jeden lub
kilka wentylatorów wyci¹gowych. Wentylatory wyci¹gowe zamontowaæ
jak najwy¿ej.

Wentylator wyci¹gowy �2000m3 /h� kod 020041000
Wentylator wyci¹gowy �4000m3 /h� kod 020042000
Przygotowaæ ponadto studzienkê lub przynajmniej zbiornik

gromadzenia kondensatu.
Wymiary przestrzeni podane s¹ tylko jako wskazówka, ale nale¿y

maksymalnie d¹¿yæ do ich utrzymania.

2

7A

1
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POD³¥CZENIE ELEKTRYCZNE  (RYS.3)
� Doprowadzenie pr¹du musi byæ wykonane przewodami o przekroju

odpowiednim do mocy urz¹dzenia i musi zawieraæ 3 przewody fazowe, 1
przewód masy.

� Niezbêdne jest  zainstalowanie wy³¹cznika, wy³¹cznika
magnetotermicznego lub wy³¹cznika ochronnego z bezpiecznikami miêdzy
sieci¹ zasilania i panelem sterowania sprê¿arki, w pobli¿u wej�cia
przewodów do urz¹dzenia. Ten wy³¹cznik powinien znajdowaæ siê na
wysoko�ci przynajmniej 1,7 m od pod³ogi.

� Umie�ciæ wy³¹cznik (A) tak, aby operator mia³ do niego ³atwy dostêp.
Przewody musz¹ byæ typu dopuszczonego i musz¹ byæ zainstalowane z
poziomem ochrony: minimum IP44.

N.B. W celu doboru przekroju przewodów nale¿y skorzystaæ z instrukcji,
które zosta³y zawarte w Tabeli.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

C h ara kterys tyk a techn iczna  
 

C u b e SD 5 
(B ezpo�redn

i) C u b e SD 5 C u b e SD 7 
C u b e 
S D 10 

C i�n ien ie  b ar 10 10 10  10  
G rupa  pom pu j¹ca  typ  F S26T F C  F S26T F C  F S26T FM  F S26T F C  
O bro ty sp rê ¿ark i rp m  2100  2100  4200  4200  
O bjê to�æ  dos ta rcza neg o  p ow ie trza  ( ISO  12 17  
za ³¹cznik  C ) l/m in  460  460 705 1050  
Ilo�æ  o le ju  l 3 ,5  3 ,5  3 ,5 3 ,5  
Ilo�æ  o le ju  do  u zupe ³n ian ia  l 0 ,5  0 ,5  0 ,5 0 ,5  
K oñco w a m ax . nad w y¿ka  tem p. °C  20 20 20  20  
C iep ³o  odpro w ad za ne  kJ /h  1368 0 1368 0  1880 0  2560 0  
N atê ¿en ie  p rzep ³yw u  w en tyla to ra  m 3/h  670  670 670 1060  
P ozos ta ³o�æ  o le ju  w  p o w ietrzu  m g /m 3 4  4  4 4  
S iln ik  e lek tryczn y typ  112 M C /4  112 M C /4  112 M C /2  112 M C /2  
M oc s iln ika  kW  4  4  5 .5 7 ,5  
M ax. m oc  pob ie ra na  kW  4 ,7  4 ,7  7 ,1 8 ,6  
K lasa  ochron y sk rzynk i po ³¹czen iow e j IP  54 54 54  54  
M ax. ilo�æ  za ³¹cze ñ na  go d z. nr 10 10 10  10  
G ran iczn a  tem p. o toczen ia  °C  +2/+4 5  +2/+4 5  +2/+4 5  +2/+4 5  
C i�n ien ie  d �w iêku  (w g . P neurop /C ag i 
P N 2C PT C 2) d B (A ) 63 63 68  67  
      

D an e e lektryczn e       
N ap iêc ie  V /H z 400/50-60 400/50-60 400/50-60  400/50-60  
N ap iêc ie  pom ocn icze  V /H z 24 /5 0-60 24 /5 0-60  24 /5 0-60  24 /5 0-60 
P ob ór p r¹d u  p odczas u ruchom ien ia  Am p  52 24 30  34  
M ax .po b ran y pr¹d  Am p  9 ,8  9 ,8  11 ,8  14 ,6  
M oc po brana  be z o bc i¹¿e n ia  kW  1 ,82 1 ,82  2 ,74  3 ,16  
S top ie ñ och ro n y s iln ika  e le k tryczne go  IP  55 55 55  55  
S top ie ñ izo lac ji  F  F  F  H  
W spó ³czynn ik  p racy  1 ,1  1 ,1  1 ,1 1 ,1  
      

U rz¹dzen ia  ochronne       
T em pera tu ra  m ax . ob iegu o le ju  °C  110  110 110 110 
K alib rac ja  w s tê pnego  a la rm u tem pera tu ry o le ju  °C  105  105 105 105 
U staw ie n ie  p rzeka�n ika  Am p  10 ,5 6 ,4  6 ,8 10 ,5  
K alib rac ja  za w oru  b e zp ieczeñstw a  b ar 14 14 14  14  
      

W ym iary i ciê¿ar      
D ³ugo�æ  m m  570  570 570 570 
S zeroko�æ  m m  630  630 630 630 
W ysoko�æ  m m  800  800 800 800 
C iê ¿ar  kg  96 96 96  96  
P rzy³¹cze  za w oru po w ie trza  R p  ½ " ½ " ½ " ½ " 

3
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PANEL STEROWANIA
� Wszystkie procedury za³¹czania/wy³¹czania

sprê¿arki sterowane s¹ centralk¹ elektroniczn¹.
Poza tym, sygnalizuje ona mo¿liwe problemy
zwi¹zane z czasami dzia³ania i terminami
serwisowania.

Rysunek 4:

1. Klawisz START:
steruje w³¹czeniem sprê¿arki.
2. Klawisz RESET:
steruje wy³¹czeniem sprê¿arki.
3. Klawisz �Function�(�Funkcje�):
pozwala na przej�cie z jednej wizualizacji do

drugiej.
4. Wy�wietlacz:
wy�wietla informacje.
5. Kontrolki alarmowe:
w³¹czaj¹ siê w razie alarmu.
6. Kontrolka �ruby:
w³¹czenie wskazuje, ¿e sprê¿arka znajduje siê w fazie za³adunku.
7. Kontrolka Stand-by:
w³¹czenie wskazuje, ¿e sprê¿arka znajduje siê w fazie oczekiwania.
8. Przycisk zatrzymania awaryjnego:
wci�niêcie przycisku powoduje natychmiastowe zatrzymanie sprê¿arki. Do u¿ycia tylko i wy³¹cznie w razie rzeczywistej

konieczno�ci.

CZASY FUNKCJONOWANIA
Funkcjonowanie automatyczne
� Dzia³anie sprê¿arki sterowane jest wy³¹cznikiem ci�nieniowym, który zatrzymuje urz¹dzenie po osi¹gniêciu ci�nienia

maksymalnego i ponownie je w³¹cza, gdy ci�nienie spadnie do nastawionej warto�ci minimalnej.
� Zatrzymanie sprê¿arki jest opó�nione; wciskaj¹c klawisz RESET (2) sprê¿arka rozpoczyna pracê bez obci¹¿enia i po

60 sekundach zatrzymuje siê. Ustawieniem fabrycznym jest  60 sekund, ale zaleca siê sprawdzenie, czy ilo�æ za³¹czeñ na
godzinê NIE PRZEKRACZA zalecanej liczby max. 10. Je�li ta warto�æ jest wy¿sza, zaleca siê ustawienie d³u¿szego czasu
dzia³ania bez obci¹¿enia i unikniêcie niepotrzebnych cykli w³¹czenia i wy³¹czenia.

REGULOWANIE CI�NIENIA
U¿ytkownik powinien zainstalowaæ za sprê¿ark¹ regulator ci�nienia, aby ustawienia zasilania przewodu by³y zgodne z jego

potrzebami.

RESET

4



Rotar Cube SD 5-7-10 - Cod.197CC5200 Ed.0 - 06/2008 9

PLELEMENTY STERUJ¥CE I USTAWIENIA

PARAMETRY MO¿LIWE DO MODYFIKOWANIA
Niniejsze ustawienia stosuje siê wy³¹cznie do modeli wyposa¿onych w centralkê elektroniczn¹ Easytronic II Micro.

Menù u¿ytkownika
Gdy sprê¿arka jest w³¹czona, przytrzymaæ przycisk �Function� przez przynajmniej 5 sekund.

Nr Parametr J.M Warto�æ Min. Warto�æ Domy�lna Warto�æ Max
U0 Ustawienie ci�nienia bez obci¹¿enia (*) Bar 0.5 10.0 15.0
U1 Ustawienie ci�nienia obci¹¿enia (**) Bar 0 8,5 (Set P obci¹¿enia) - 0,5
U2 Jednostka miary (***) Bar/Psi  0  1 1

� aby wybraæ po¿¹dany parametr pos³u¿yæ siê klawiszami START (do przodu) i RESET (do ty³u),
� nastêpnie wcisn¹æ klawisz FUNCTION, aby wy�wietliæ warto�æ wybranego parametru,
� aby zmieniæ warto�æ korzystaæ z klawiszy START (aby zwiêkszyæ) i RESET (aby zmniejszyæ),
� potwierdziæ ustawion¹ warto�æ wciskaj¹c klawisz FUNCTION.
� Centralka wraca do g³ównego menù, i po 5 sekundach, je�li nie zostanie wci�niêty ¿aden klawisz wraca do wizualizacji

standard.

(*) Set ci�nienia bez obci¹¿enia: wskazuje warto�æ ci�nienia, przy którym sprê¿arka uruchamia cykl funkcjonowania bez
obci¹¿enia.

(**) Set ci�nienia obci¹¿enia: wskazuje warto�æ ci�nienia, przy którym sprê¿arka zaczyna sprê¿aæ powietrze.
(***) 1=bar, 0=psi

Menù Serwisu
Ustawienia podane poni¿ej mog¹ zostaæ wykorzystane wy³¹cznie przez techników z autoryzacj¹.

Gdy sprê¿arka jest wy³¹czona lub w stanie awaryjnym, przytrzymaæ klawisze �FUNCTION�  i �RESET� przez przynajmniej 5
sekund, nastêpnie pojawi siê ¿¹danie has³a.

Nr Parametr J.M Warto�æ Min. Warto�æ Domy�lna Warto�æ Max
A0 Temperatura uruchomienia wentylatora °C 0 80 150
A1 Czas bez obci¹¿enia sek. 30 75 900
A2 Czas opó�nienia w fazie zatrzymania sek. 30 60 900
A3 Uaktywnienie czujnika ci�nienia (*) 0 1 1
A4 Uaktywnienie czujnika temperatury (*) 0 1 1
A5 Uaktywnienie automatycznego start (*) 0 0 1
A6 Uaktywnienie sekwencji faz (*) 0 1 1
A7 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) oleju godziny 0 2000 65536
A8 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) filtra olejugodziny 0 2000 65536
A9 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) filtra pow. godziny 0 2000 65536

A10 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) odolejacza godziny 0 4000 65536
A11 Godziny ca³kowite (**) godziny 0 � 65536
A12 Godziny ³adunku (**) godziny 0 � 65536
A13 Reset parametrów (***) 0 0 2

(*) 1=uaktywniony, 0=nieuaktywniony
(**) jest rzeczywist¹ warto�ci¹ u¿ytkow¹ sprê¿arki
(***) dostosowuje parametry domy�lne na podstawie modeli sprê¿arki, na której zainstalowana jest centralka

� aby wybraæ po¿¹dany parametr pos³u¿yæ siê klawiszami START (do przodu) i RESET (do ty³u),
� nastêpnie wcisn¹æ klawisz FUNCTION, aby wy�wietliæ warto�æ wybranego parametru,
� aby zmieniæ warto�æ korzystaæ z klawiszy START (aby zwiêkszyæ) i RESET (aby zmniejszyæ),
� potwierdziæ ustawion¹ warto�æ wciskaj¹c klawisz FUNCTION.
� Centralka wraca do g³ównego menù, i po 5 sekundach, je�li nie zostanie wci�niêty ¿aden klawisz wraca do wizualizacji

standard.
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Podczas normalnego funkcjonowania sprê¿arki mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce sygnalizacje:

Kontrolki alarmowe (odn.5, odn.5)

Obecno�æ wody w zbiorniku odolejacza.
Kontrolka migaj¹ca = sygnalizacja bez blokady sprê¿arki
Kontrolka sta³a = blokada sprê¿arki
Roz³adowaæ kondensat ze zbiorników odolejacza (patrz rozdzia³ �Konserwacja�).

W³¹czenie kontrolki wskazuje b³êdne po³¹czenie elektryczne. Blokada sprê¿arki.
Sprawdziæ pod³¹czenie do linii zasilania i do zacisków tablicy elektrycznej sprê¿arki.

Temperatura oleju.
Kontrolka migaj¹ca = alarm wstêpny bez blokady sprê¿arki
Kontrolka sta³a  = alarm z blokad¹ sprê¿arki
Pozostawiæ sprê¿arkê do och³odzenia i sprawdziæ poziom oleju.

Maksymalna temperatura silnika zosta³a przekroczona. Blokada sprê¿arki.
Pozostawiæ silnik do och³odzenia i sprawdziæ kalibracjê przeka�nika termicznego.

Wskazuje stan odciêcia zasilania elektrycznego. Blokada sprê¿arki.
Gdy sprê¿arka jest na postoju, wcisn¹æ RESET, aby dezaktywowaæ alarm przed ponownym uruchomieniem.

Komunikaty alarmowe, poni¿sze alarmy przedstawione zostaj¹ na wy�wietlaczu:

AL1 Wadliwy lub uszkodzony czujnik temperatury wraz z blokad¹ sprê¿arki.
Wymieniæ czujnik.

AL2 Wadliwy lub uszkodzony czujnik ci�nienia wraz z blokad¹ sprê¿arki.
Wymieniæ czujnik.

AL3 Brak fazy lub transformator sekwencji faz nie funkcjonuje, wraz z blokad¹ sprê¿arki.
Sprawdziæ obecno�æ fazy i w razie konieczno�ci wymieniæ transformator.

AL4 Maksymalne ci�nienie alarmu wraz z blokad¹ sprê¿arki.
Skontaktowaæ siê z centrum serwisowym, aby usun¹æ przyczynê problemu.

AL5 Szybki wzrost temperatury wraz z blokad¹ sprê¿arki.
Skontaktowaæ siê z centrum serwisowym, aby usun¹æ przyczynê problemu.

AL6 Zosta³ wci�niêty przycisk awaryjny.
Przywróciæ przycisk do w³a�ciwej pozycji.

Wszystkie alarmy prowadz¹ do blokady sprê¿arki, która mo¿e zostaæ ponownie uruchomiona wy³¹cznie, gdy usuniêta
zostanie przyczyna zaistnienia blokady.

Sygnalizacja alarmu pozostaje równie¿ po usuniêciu problemu, dla jej dezaktywacji i przed ponownym uruchomieniem
sprê¿arki wcisn¹æ klawisz RESET.

Sygnalizacja konserwacji
Centralka zarz¹dza równie¿ sygnalizacj¹ czynno�ci konserwacji okresowej, godzinomierze wewnêtrzne obni¿aj¹ warto�ci

przy ka¿dej godzinie ³adunku sprê¿arki a¿ do wyzerowania, w tym momencie na wy�wietlaczu pojawia siê sygnalizacja
konserwacji:

CH1 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) oleju.
Nale¿y wymieniæ olej

CH2 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) filtra oleju.
Nale¿y wymieniæ filtr oleju

CH3 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) filtra powietrza
Nale¿y wymieniæ filtr powietrza.

CH4 Utrata wa¿no�ci (w godzinach) odolejacza
Nale¿y wymieniæ filtr odolejacza.

Je�li jednocze�nie pojawi siê wiêcej sygnalizacji wy�wietl¹ siê w kolejno�ci.
Po przeprowadzeniu konserwacji, wewnêtrzne godzinomierze musz¹ zostaæ ponownie zaprogramowane.

ALARMY
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Przed w³¹czeniem urz¹dzenia po raz pierwszy

nale¿y, sprawdziæ, czy:
� napiêcie sieciowe jest takie samo jak

napiêcie na tabliczce CE,
� po³¹czenia elektryczne zosta³y wykonane

przewodami o w³a�ciwym przekroju;
� g³ówny (�cienny) wy³¹cznik zasilania

posiada odpowiednie bezpieczniki;
� poziom oleju jest wy¿szy od poziomu

minimalnego (ewentualnie w razie potrzeby
uzupe³niæ olejem tego samego rodzaju),

POD³¥CZENIE DO ZBIORNIKA NALE¿Y WYKONAÆ
KORZYSTAJ¥C Z GIÊTKIEGO WÊ¿A.

Tylko wyspecjalizowany technik mo¿e uruchomiæ sprê¿arkê po raz pierwszy.

Wciskaj¹c klawisz START (1) uaktywnia siê procedura w³¹czenia.
LED stand-by (7) miga i po paru sekundach skontrolowana zostaje obecno�æ faz oraz ich w³a�ciwa sekwencja; je�li

sprê¿arka zablokuje siê i w³¹czy siê kontrolka   ingerowa³o urz¹dzenie sekwencji faz, wcisn¹æ klawisz RESET (2) i doprowadziæ
wy³¹cznik �cienny do pozycji OFF (WY£). Otworzyæ tablicê elektryczn¹ i zamieniæ pozycjê dwóch faz w  panelu zaciskowym
zasilania. Zamkn¹æ tablicê elektryczn¹ i ponownie uruchomiæ.

Powtarzana jest procedura uruchomienia: LED �ruba (6) miga i po paru sekundach �wieci siê w sposób ci¹g³y; zaczyna siê
faza za³adunku a¿ do osi¹gniêcia warto�ci �set ci�nienia bez obci¹¿enia�.

LED �ruba (6) miga ponownie i zaczyna siê faza pracy bez obci¹¿enia.
Je�li na zakoñczenie pracy bez obci¹¿enia ( domy�lny 75 sek.) ci�nienie nie zejdzie poni¿ej warto�ci �set ci�nienia ³adunku�,

sprê¿arka zatrzymuje siê  i w³¹cza siê LED stand-by (7); w przeciwnym razie po osi¹gniêciu warto�ci �set ci�nienia ³adunku�
sprê¿arka ponownie zaczyna fazê za³adunku wraz ze sta³ym w³¹czeniem LED �ruby (6).

Podczas normalnego funkcjonowania na wy�wietlaczu przedstawione zostaj¹ nastêpuj¹ce informacje:
ci�nienie,
temperatura,
ca³kowity czas funkcjonowania (z w³¹czon¹ sprê¿ark¹),
czas funkcjonowania z obci¹¿eniem (ze sprê¿ark¹ w fazie za³adunku).

Wciskaj¹c klawisz RESET (2) uaktywnia siê procedura wy³¹czenia, LED �ruba (6) miga i sprê¿arka zaczyna pracê bez
obci¹¿enia na okres czasu ustawiony parametrem �czas opó�nienia zatrzymania� (domy�lny 60 sek.). Na zakoñczenie cyklu
sprê¿arka zatrzymuje siê.

ROZRUCH

RESET

4
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CYKL ROBOCZY
Cube 5 Rozruch bezpo�redni
 1) Przy pierwszym uruchomieniu silnik rusza, po oko³o

5�7 sekundach osi¹ga obroty standardowe.
Cube 5- 7-10  Zdalnie sterowane
1)  Przy pierwszym uruchomieniu, silnik rusza zasilany w

konfiguracji �gwiazda�.  W tej fazie sprê¿arka rusza powoli,
zawór elektromagnetyczny (1) jest otwarty, a regulator ssania
(2) zamkniêty.

Sprê¿arka dzia³a w takich warunkach przez oko³o 5�7
sekund. Po up³ywie tego czasu silnik zasilany jest w uk³adzie
�trójk¹ta�.

2) Zawór elektromagnetyczny (1) pobiera pr¹d i zamyka
siê, pozwalaj¹c na otwarcie regulatora ssania (2), który zasysa
powietrze atmosferyczne przez filtr (3).

3) W tej fazie sprê¿arka pracuje na pe³nych obrotach i
rozpoczyna sprê¿anie powietrza w zbiorniku (6).

4) Sprê¿one powietrze nie mo¿e wydostaæ siê przez zawór
ci�nienia minimalnego, który wyregulowany jest na ci�nienie
3�4 barów.

5) Sprê¿one powietrze �ciska olej w zbiorniku (6) i zmusza
go do wyp³yniêcia poprzez filtr (8) i przewód (7) do ch³odnicy
(9).

6) Je�li temperatura oleju jest ni¿sza ni¿ 80 °C zawór
elektromagnetyczny pozostaje w stanie spoczynku.

7) Je�li temperatura oleju przekroczy 80°C elektrowentylator zaczyna dzia³aæ, a sch³odzony olej powraca do zbiornika
poprzez rurkê (5)

8) Olej dociera do sprê¿arki (4) i mieszaj¹c siê z zassanym powietrzem tworzy mieszankê olejowo-powietrzn¹, gwarantuj¹c¹
szczelno�æ i nasmarowanie ruchomych czê�ci sprê¿arki.

9) Mieszanka olejowo-powietrzna powraca do zbiornika (6), gdzie powietrze ulega wstêpnemu oddzieleniu i jest ostatecznie
oddzielane od oleju przez filtr odolejacza (10) i na koniec wys³ane do sieci rozprowadzaj¹cej.

DZIA£ANIE

URZ¥DZENIA OCHRONNE I STEROWANIA (rys.5)

1) Wy³¹cznik ci�nieniowy:
reguluje ci�nienie STOP i START
2) Zawór bezpieczeñstwa:
otwiera odpowietrzenie przy warto�ci bezpieczeñstwa.
3) Zawór minimalnego ci�nienia:
nie dopuszcza do wyj�cia skompresowanego powietrza, je�li

ci�nienie znajduje siê poni¿ej warto�ci kalibracji zaworu
4) Sonda maksymalnej temperatury:
zatrzymuje silnik po przekroczeniu +110°C

5

6
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� W³a�ciwa konserwacja jest podstawowym elementem wiêkszej wydajno�ci Waszej sprê¿arki, i przed³u¿a okres jej

funkcjonowania
� Tak samo wa¿ne jest przestrzeganie sygnalizowanych okresów konserwacji; nale¿y ponadto pamiêtaæ, ¿e takie okresy

sugerowane s¹ przez producenta w przypadku, gdy warunki �rodowiska eksploatacji sprê¿arki s¹ optymalne (patrz rozdzia³
�Instalacja�).

� Okresy konserwacji mog¹ zostaæ ograniczone w zale¿no�ci od warunków �rodowiska, w którym pracuje sprê¿arka.
� U¿ywany olej to  RotEnergy Plus, u¿ycie innego oleju nie gwarantuje idealnej wydajno�ci i przestrzegania okresów

konserwacji.
� Na nastêpnych stronach zostan¹ opisane czynno�ci konserwacji zwyczajnej, które mog¹ zostaæ przeprowadzone

przez osobê odpowiedzialn¹ za sprê¿arkê, natomiast czynno�ci konserwacji nadzwyczajnej musz¹ zostaæ przeprowadzone
przez autoryzowane centrum serwisowe.

Tabela serwisowania

Prace konserwacyjne podane t³ustym drukiem, nawet w przypadku braku osi¹gniêcia limitu czasu, nale¿y tak czy inaczej
przeprowadzaæ  przynajmniej 1 raz w roku.

�   Aby sprawdziæ w³a�ciwe funkcjonowanie urz¹dzenia, po pierwszych 100 godzinach roboczych wykonaæ nastêpuj¹ce
kontrole:

1) Sprawdziæ poziom oleju: ewentualnie uzupe³niæ olejem tego samego rodzaju.
2) Sprawdziæ mocowanie �rub: a szczególnie styków elektrycznych mocy.
3) Sprawdziæ wzrokowo odpowiedni¹ szczelno�æ wszystkich z³¹czek.
4) Sprawdziæ temperaturê otoczenia.

PRZED JAK¥KOLWIEK INGERENCJ¥NA URZ¥DZENIU:

√ Zatrzymaæ silnik wy³¹cznikiem  na panelu sterowania (nie korzystaæ z przycisku awaryjnego).

√ Od³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia za pomoc¹ zewnêtrznego wy³¹cznika �ciennego.

√ Zamkn¹æ zawór liniowy.

√ Sprawdziæ, czy wewn¹trz zbiornika odolejacza nie ma sprê¿onego powietrza.

√ Usun¹æ os³ony i/lub panele.

OPIS CZYNNO�CI OKRES KONSERWACJI

godziny pracy lub przynajmniej

 KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Odprowadzenie kondensatu - 1 w miesi¹cu

Kontrola oleju i ewentualne uzupe³nienie 500 -

Czyszczenie filtra powietrza 1000 -

kontrola i czyszczenie ch³odnicy 1000 - -

Wymiana filtra powietrza 2000 1 w roku

Wymiana filtra oleju 2000 1 w roku

Wymiana filtra odolejacza 4000 1 w roku

Wymiana oleju 2000 1 w roku

 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Wymiana zaworu jednokierunkowego spustu 4000 1 w roku

Kontrola zaworu ssania 12000 -

Kontrola zaworu termostatycznego 12000 -

Kontrola zaworu minimalnego ci�nienia 12000 -

Wymiana zaworu elektromagnetycznego 12000 -

Wymiana ³o¿ysk silnika elektrycznego 12000 -

Wymiana giêtkich przewodów 12000 - -

Kontrola zespo³u �ruby 24000 -
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ODPROWADZENIE KONDENSATU
Ch³odzenie mieszanki olejowo-powietrznej ustawione jest na temperaturê wy¿sz¹ od temperatury punktu rosy powietrza

(w standardowych warunkach pracy sprê¿arki); jednak nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ skraplania siê oleju.
Spu�ciæ skropliny  otwieraj¹c  zawór A i zamkn¹æ go, jak tylko zamiast wody zacznie wydostawaæ siê olej.  Sprawdziæ poziom

oleju i w razie potrzeby uzupe³niæ go.
SKROPLINY S¥ MIESZANK¥ ZANIECZYSZCZAJ¥C¥ �RODOWISKO! Nie wolno ich spuszczaæ do �cieków.

KONTROLA OLEJU I EWENTUALNE UZUPE£NIENIE
Sprawdziæ poziom oleju kontrolk¹ umieszczon¹ z lewej strony zbiornika odolejacza, je¿eli poziom ni¿szy jest od

maksymalnego, uzupe³niæ przy pomocy wlewu F; przed uzupe³nieniem przytrzymaæ z³¹czkê H kluczem w pozycji pionowej i
odkrêciæ zakrêtkê B aby umo¿liwiæ wyj�cie powietrza podczas uzupe³niania.

Ilo�æ oleju potrzebna do nape³nienia od poziomu minimalnego do maksymalnego wynosi ok.  0,5 litra.

CZYSZCZENIE / WYMIANA FILTRA POWIETRZA
Oczy�ciæ ÿþdok³adnie filtr powietrza  C  sprê¿onym powietrzem, w kierunku od �rodka na zewn¹trz.
Obejrzeæ filtr pod �wiat³o i sprawdziæ, czy ÿþsiê nie rozerwa³: Zawsze wymieniaæ rozerwany filtr.
Wk³ad filtra i pokrywê dok³adnie dopasowaæ, tak aby do zespo³u sprê¿arki nie przedosta³ siê kurz.

CZYSZCZENIE CH³ODNICY
Czy�ciæ ch³odnicê w przypadku anormalnie wysokich temperatur oraz przynajmniej raz w roku.
Postêpowaæ nastêpuj¹co:
� Usun¹æ blok lamelowy i spryskaæ (pistolet + rozpuszczalnik) w kierunku od zewn¹trz do �rodka;
� sprawdziæ, czy powietrze swobodnie przep³ywa przez ch³odnicê.

WYMIANA OLEJU
Gdy sprê¿arka jest ciep³a - ponad 70 °C, wymieniæ olej.
� Do zaworu A wprowadziæ giêtki przewód z wyposa¿enia.
� Utrzymaæ kluczem z³¹czkê H w pozycji pionowej i odkrêciæ zakrêtkê B aby umo¿liwiæ wydostanie siê powietrza
� Odkrêciæ zawór kurkowy A i spu�ciæ ca³y olej do pojemnika. Zamkn¹æ zawór i usun¹æ w¹¿.
� Usun¹æ zatyczkê G i wlewem F wprowadziæ nowy olej (ilo�æ do ca³kowitego uzupe³nienia: 3,5 litra).
� Zamkn¹æ zatyczki B oraz G.
� W³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia.

7
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� W³¹czyæ urz¹dzenie i odczekaæ 5 minut, a nastêpnie zatrzymaæ je.
� Spu�ciæ ca³e powietrze.
� Odczekaæ 5 minut i sprawdziæ poziom oleju; w razie potrzeby uzupe³niæ.
U¿ywanym olejem jest:  RotEnergy Plus
ZU¯YTY OLEJ SILNIE ZANIECZYSZCZA �RODOWISKO! Pozbywaæ siê zu¿ytego oleju zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

dotycz¹cymi ochrony �rodowiska naturalnego.

WYMIANA FILTRA OLEJU
Wymieniæ filtr oleju D: t¹ czynno�æ nale¿y przeprowadziæ, gdy zbiornik pozbawiony jest ci�nienia i oleju.
Przed ponownym za³o¿eniem filtra, zawsze na³o¿yæ niewielk¹ ilo�æ oleju na  uszczelkê OR filtra, przed jego rêcznym

dokrêceniem.

WYMIANA FILTRA ODOLEJACZA
Filtra odolejacza E nie mo¿na czy�ciæ i nale¿y go wymieniaæ.
� Odkrêciæ filtr rêcznie (lub w razie konieczno�ci odpowiednim narzêdziem), ruchem przeciwnym do kierunku wskazówek

zegara.
� Po lekkim nasmarowaniu uszczelki odolejacza i O-ringu za³o¿yæ nowy filtr, obracaj¹c w prawo.
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Problem Przyczyna Rozwi¹zanie 

Zatrzymanie silnika 
(sygnalizacja ingerencji 
przeka�nika 
termicznego) 

Za niskie napiêcie 
 
Przegrzanie 
 
 
Nadtemperatura silnika  
elektrowentylatora 

Sprawdziæ napiêcie; wcisn¹æ RESET i w³¹czyæ ponownie 
 
Sprawdziæ pobór mocy silnika i ustawienia przeka�nika. 
Je�li pobór mocy jest prawid³owy, wcisn¹æ RESET i 
w³¹czyæ ponownie 
 
Sprawdziæ silnik elektrowentylatora i stan  clIxon 

Du¿e zu¿ycie oleju Wadliwe odprowadzanie 
 
Za wysoki poziom oleju 
 
Uszkodzony filtr odolejacza 
 
Nieszczelne uszczelki odolejacza 

Sprawdziæ w¹¿ spustowy oleju i zawór zwrotny 
 
Sprawdziæ poziom oleju i upu�ciæ nieco w razie potrzeby 
 
Wymieniæ filtr odolejacza 
 
Wymieniæ uszczelki 

Wyciek oleju z filtra 
wlotowego 

Nie zamyka siê regulator wlotowy Sprawdziæ regulator i zawór elektromagnetyczny 

Otwarty zawór 
bezpieczeñstwa  

Za wysokie ci�nienie 
 
Regulator ssania nie zamyka siê 
przy koñcu cyklu 
 
Zatkany filtr odolejacza 

Sprawdziæ ustawienie zaworu ci�nieniowego 
 
Sprawdziæ regulator i zawór elektromagnetyczny 
 
 
Wymieniæ filtr odolejacza 

Ingerencja czujnika 
temperatury sprê¿arki 

Za wysoka temperatura otoczenia 
 
Zatkana ch³odnica 
 
Za niski poziom oleju 
 
Nie w³¹cza siê wentylator 
ch³odz¹cy 

Poprawiæ wentylacjê 
 
 
Oczy�ciæ ch³odnice rozpuszczalnikiem 
 
Uzupe³niæ olej 
 
Sprawdziæ silnik elektrowentylatora i stan  clIxon 

Niska sprawno�æ 
sprê¿arki 

Filtr powietrza brudny lub zatkany Oczy�ciæ lub wymieniæ filtr 

Sprê¿arka nie sprê¿a 
powietrza w trakcie 
pracy 

Regulator zamkniêty i nie otwiera 
siê, gdy¿ jest brudny 
 
Regulator zamkniêty i nie otwiera 
siê, gdy¿ nie otrzymuje sygna³u 
polecenia 

Wyj¹æ filtr ss¹cy i sprawdziæ, czy regulator mo¿na 
otworzyæ rêcznie. W razie potrzeby wyj¹æ i oczy�ciæ 
 
Sprawdziæ, czy wystêpuje sygna³ miêdzy wy³¹cznikiem 
ci�nieniowym i zaworem elektromagnetycznym. Wymieniæ 
czê�æ, je�li jest uszkodzona 

Sprê¿arka sprê¿a 
powietrze powy¿ej 
ustawionego ci�nienia 
max. 

Regulator otwarty i nie zamyka siê, 
gdy¿ jest brudny 
 
Regulator otwarty i nie zamyka siê, 
gdy¿ nie otrzymuje sygna³u 
polecenia 

Wyj¹æ regulator i oczy�ciæ 
 
 
Sprawdziæ, czy wystêpuje sygna³ miêdzy wy³¹cznikiem 
ci�nieniowym a zaworem elektromagnetycznym. Wymieniæ 
czê�æ, je�li jest uszkodzona. 

Sprê¿arka nie w³¹cza 
siê ponownie 

Zatkany filtr odolejacza 
 
Zawór ci�nienia min. nie zamyka 
siê prawid³owo 

Wymieniæ filtr odolejacza 
 
Wyj¹æ i oczy�ciæ zawór. W razie potrzeby, wymieniæ 
uszczelkê 

Trudny rozruch Za niskie napiêcie Sprawdziæ napiêcie w sieci 

Olej w komorze Wyciek z rur 
 
 
Wyciek z ko³nierza sprê¿arki 

Dokrêciæ z³¹cza 
Wymieniæ uszkodzone rury 
 
Wymieniæ pier�cieñ uszczelniaj¹cy 
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PLSCHEMAT ELEKTRYCZNY - ROTAR CUBE 5  230-400V / 50-60Hz

230V 400V  (*) = 400V AC3

TC1 Transformator 63VA Pierw.0/230/400 Wt.0/12/24

TC2 Transformator Pierw.0/230/400 Wt.0/6

SB Przycisk awaryjny + 2NC 230V 10A

FU1/FU2/FU4 Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 4A 500V

FU3 / FU5 Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 1A 500V

FU6 Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 500mA 500V

KM1 Stycznik  silnika sprê¿arki cew.24V/50-60Hz 11 kW(*) 5,5 kW(*)

KM4 Stycznik  wentylatora sprê¿arki cew.24V/50-60Hz 3 kW(*) 3 kW(*)

FR Przeka�nik termiczny / Reset rêcz/aut - 1L+1R (14-20) (9-12)

YV Zawór elektromagnetyczny 24 VAC 50/60 Hz 8VA

BP Przetwornik ci�nienia 0.-16 bar 4-20 mA

D Sterownik elektroniczny Easytronic II 24V/AC

ST Sonda termiczna

MV Silnik elektrycznego wentylatora ch³odnicy 230/400V 50/60Hz 68/W 68/W

Przekrój. Przewodu silnika (mm2) 4G4 4G1,5
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PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY - ROTAR CUBE 5-7-10 TA - 230-400V / 50-60Hz

Cube 5 Cube 7 Cube 10

230V 400V 230V 400V 230V 400V

TC1 Transformator Pierw.0/230/400 Wt.0/12/

TC2 Transformator Pierw.0/230/400 Wt.0/6

SB Przycisk awaryjny + 2NC 230V 10A

FU1/FU2/FU4Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 4A 500V

FU3 / FU5 Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 1A 500V

FU6 Bezpieczniki ceramiczne 6,3x32 GF 500mA 500V

KM1 Stycznik  linii cew.24V/50-60Hz 5,5kW(*) 4kW(*) 7,5kW(*) 4kW(*) 11kW(*) 5,5kW(*)

KM2 Stycznik trójk¹ta cew.24V/50-60Hz 5,5kW(*) 4kW(*) 7,5kW(*) 4kW(*) 11kW(*) 5,5kW(*)

KM3 Stycznik gwiazdy cew.24V/50-60Hz 4kW(*) 4kW(*) 5,5kW(*) 4kW(*) 7,5kW(*) 4kW(*)

KM4 Stycznik  wentylatora sprê¿arki cew.24V/50-60Hz 3kW(*) 3kW(*) 3kW(*) 3kW(*) 3kW(*) 3kW(*)

FR Przeka�nik termiczny / Reset rêcz/aut - 1L+1R (9-12) (5,5-8) (9-12,5) (7-10) (14-20) (3-12)

Y V Zawór elektromagnetyczny 24 VAC 50/60 Hz 8VA

BP Przetwornik ci�nienia 0.-16 bar 4-20 mA

D Sterownik elektroniczny Easytronic II 24V/AC

ST1 Czujnik termiczny sterownika

MV Silnik elektrycznego wentylatora ch³odnicy 230/400V 50/60Hz

Przekrój Przewodu silnika (mm2) 7G1,5 7G1,5 7G2,5 7G1,5 7x4 7G2,5
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