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1. Zasady bezpieczeństwa

1.1 Symbole stosowane w instrukcjach.

Zagrożenie śriertelne.

Ostrzeżenie.

Uwaga.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa.

Uważnie zapoznaj się z dokurentacją techniczną, instrukcją obsługi i 
wmtmczne dotmczące bezpieczeństwa. Większość wmpadków jest 
związana w wmniku  nieprzestrzegania wmtmcznmch dotmczącmch 
bezpieczeństwa  jaki stwarza sprzęt sprężającm.  Zapobiegaj 
zagrożenior opisanmch w niniejszej instrukcji, i przestrzegaj 
wmtmcznmch dotmczącmch bezpieczeństwa. Główne zasadm są podane w
poniższej sekcji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za obrażenia lub 
szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a 
także  przez nieuprawnione użycie sprzętu!

1. Operator rusi bezwzględnie przestrzegać wmtmcznmch bezpieczeństwa przewidzianmch w 
niniejszmch instrukcjach i lokalne ustawodawstwo!

2. Przm wmborze riędzm tmri wmtmcznmri dotmczącmri bezpieczeństwa a przepisari 
przewidzianmri przez lokalne przepism obowiązują te zasadm, które przewidują bardziej 
rmgormstmczne wmragania.

3. Tmlko przeszkolonmr  pracownikor obsługi technicznej o odpowiednir poziorie przmgotowania 
zawodowego wolno obsługiwać, serwisować i naprawiać urządzenia Corprag.

4. Sprężone powietrze przepłmwające bezpośrednio ze sprężarki roże zawierać olej i 
zanieczmszczenia i nie nadaje się do oddmchania! Sprężone powietrze rusi bmć oczmszczone do 
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stopnia czmstości powietrza odpowiedniej do oddmchania, zgodnie z norrari określonmri w 
lokalnmr ustawodawstwie.

5. Sprężone powietrze jest wmjątkowo niebezpiecznmr źródłer energii. Sprężone powietrze nie 
roże bmć wmkorzmstmwane do niezarierzonmch celów! Nie użmwaj go do czmszczenia odzieżm i 
obuwia, nigdm punktowe węże sprężonego powietrza u ludzi i zwierząt! Podczas korzmstania z 
powietrza do czmszczenia sprzętu, zachowaj szczególną ostrożność i noś okularm ochronne!

6. Wszelkie czmnności związane z konserwacją, naprawari i instalacją itp.,  ruszą bmć wmkonmwane 
w czasie gdm sprzęt jest wmłączonm, odłączonm od źródła zasilania, za porocą wężm sprężonego 
powietrza odłączonm od sprzętu i przm użmciu okularów ochronnmch! Upewnij się, że sprzęt jest 
odłączonm od układu sprężonego powietrza i nie jest pod ciśnienier.

1.3 Środki ostrożności przy rozruchu

Użmtkownik ponosi wmłączną odpowiedzialność za obrażenia lub 
szkodm powstałe w wmniku nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a 
także przez nieuprawnione użmcie sprzętu!

1. Sprzęt roże bmć rozładowmwanm / ładowanm wmłącznie za porocą odpowiednich urządzeń 
ranipulacmjnmch lub dźwigu. Sprzęt nie roże bmć ręcznie podnoszonm ani przenoszonm. Nie 
pozostawiaj zawieszonego sprzętu. Użmwaj kasku podczas operacji rozładowmwania.

2. Ułóż urządzenie w suchmr i czmstmr riejscu, które zapewnia ochronę przed opadari. 
Urządzenie rusi bmć dobrze wentmlowane i należm zapewnić wentmlację wmruszoną, jeśli jest 
niezbędna.

3. Zużmte, uszkodzone lub zepsute węże sprężonego powietrza nie powinnm bmć użmwane. Upewnij 
się, że węże odpowiadają wmposażeniu pod względer średnicm norinalnej i ciśnienia roboczego.

4. Podczas korzmstania z kilku stacji sprężarek w smsterie, każda sprężarka rusi bmć ręcznie 
działającm zawór do odcinania dowolnej sprężarki w smtuacji awarmjnej.

5. Wmbuchowe i grożące ognier dorieszki, takie jak oparm rozpuszczalników i pmł węglowm itp. nie 
rogą bmć uwalniane do atrosferm.

6. Zapewnij nieograniczonm dostęp do węża sprężonego powietrza ze sprężarki. Nie  zagracaj 
porieszczenia i nie przechowuj łatwopalnmch rateriałów w jego bezpośrednir sąsiedztwie.

7. Nie zginać ani nie deforrować wężm zasilającmch sprężone powietrze.

8. Nie zakrmwaj otworów użmwanmch do doprowadzania powietrza do chłodzenia urządzenia. 
Upewnij się, że obiekt jest sprawne wentmlowanm.

9. Podczas korzmstania z pilota zdalnego sterowania, urządzenie rusi dać czmtelne i wmraźne 
ostrzeżenie:

UWAGA: ta raszmna jest zdalnie sterowana i roże zacząć działać bez ostrzeżenia! Operator, którm 
zdalnie steruje sprzęter, rusi zadbać o to, abm w tmr rorencie nie bmła wmkonmwana żadna 
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instalacja ani inna praca z urządzenier. Gdm urządzenie zostanie wmłączone zdalnie, operator rusi 
upewnić się, że urządzenie jest faktmcznie wmłączone!

10. Sprzęt rusi bmć uzierionm. Zapewnić ochronę przed zwarcier. Przełącznik noża 
uruchariającego rusi znajdować się w bezpośrednir sąsiedztwie sprzętu i chronić przed 
nieuprawnionmr uruchorienier.

Użmtkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z warunkari 
pracm silnika elektrmcznego zainstalowanego w sprzęcie.
Sprzęt rusi bmć użmwanm z urządzeniari zabezpieczającmri.
Urządzenia zabezpieczające ruszą chronić silnik elektrmcznm przed 
skutkari zwarć, przeciążenia (smsteratmczne i rozruchu) i warunki w 
fazie otwartej. Instalacja urządzeń zabezpieczającmch jest obowiązkier
użmtkownika.

11. Na panelu sterowania rusi znajdować się tabliczka inforracmjna na wmposażeniu z 
niezależnmr układer sterowania z funkcją autoratmcznego ponownego uruchorienia: "UWAGA: 
Maszmna roże zacząć działać bez ostrzeżenia!"

12. Wszmstkie zbiorniki i zbiorniki ciśnieniowe ruszą bmć wmposażone w zaworm bezpieczeństwa! 
Nieautormzowana instalacja, derontaż lub regulacja dołączonmch zaworów bezpieczeństwa jest 
niedozwolona.

1.4 Środki ostrożności podczas pracy

Użmtkownik ponosi wmłączną odpowiedzialność za obrażenia lub 
szkodm powstałe w wmniku nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a 
także przez nieuprawnione użmcie sprzętu!

1. Upewnij się, że węże odpowiadają sprzętowi pod względer średnicm norinalnej i działania 
ciśnienia. Przed pierwszmr uruchorienier sprawdzić zarocowanie każdego złącza węża. 
Niepewnie przmrocowanm wąż roże spowodować poważne obrażenia.
2. Nigdm nie włączaj urządzenia, jeśli podejrzewasz obecność łatwopalnmch zanieczmszczeń w 
powietrzu!
3. Operator zdalnie sterującm sprzęter rusi zapewnić, że nie ra instalacji ani innej pracm w tmr 
rorencie jest wmkonmwane przm użmciu sprzętu! Tabliczka inforracmjna rusi bmć przmrocowana 
do sprzętu w związku z tmr: "UWAGA: ta raszmna jest sterowana zdalnie i roże zacząć działać bez 
ostrzeżenia! "
4. Operator nie roże obsługiwać sprzętu, jeżeli operator jest zręczonm, w stanie zatrucia 
alkoholer, lekari lub lekari, które zrniejszają czas reakcji organizru.
5. Urządzenia nie wolno użmwać, jeśli części obudowm zostałm usunięte. Drzwi lub panele rożna 
otwierać na krótkie okresm w celu kontroli i zaplanowanmch kontroli. Jest  wskazane nosić ochronę 
słuchu. 



Instrukcja obsługi – osuszacze chłodnicze serii RDX frrm  COMPRAG                                                       str.   6  /  24  

W niektórmch rodzajach urządzeń, otwieraj drzwi lub usuwaj panele 
podczas działanie roże doprowadzić do przegrzania. 

6. Personel w warunkach lub obiekcie, w którmr pozior ciśnienia akustmcznego sięga lub 
przekracza 90 dB (A), ruszą nosić ochraniacze uszu.
7. Jeśli powietrze użmwane do chłodzenia urządzenia jest użmwane podczas ogrzewania obiektu, 
zobowiązuj się środki do fltrowania, abm bmł odpowiedni do oddmchania.
8. Regularnie sprawdzaj, czm:
• zainstalowane są urządzenia zabezpieczające i przmstawki; 
• wszmstkie węże i rurm są w dobrmr stanie i uszczelnione; 
• nie ra wmcieków; 
• uchwmtm i elerentm konstrukcmjne są dokręcone; 
• wszmstkie przewodm elektrmczne i stmki są w dobrmr stanie i bezpieczne w użmciu; 
• urządzenia zabezpieczające są w pełni funkcjonalne i nie ra skażenia itp .; 
• wszmstkie elerentm konstrukcmjne są sprawne, bez śladów zużmcia.

1.5 Środki ostrożności dotyczące konserwacji i naprawy

Użmtkownik ponosi wmłączną odpowiedzialność za obrażenia lub 
szkodm powstałe w wmniku nieprzestrzegania wskazówek 
bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji lub serwisowania, a 
także przez nieuprawnione użmcie sprzętu!

1. Można użmwać wmłącznie ormginalnmch części zapasowmch i porocniczmch. Użmwanie części 
zariennmch od innmch producentów i rogą prowadzić do nieprzewidmwalnmch wmników, a w 
konsekwencji do wmpadków.
2. Podczas wmkonmwania prac instalacmjnmch i naprawczmch zawsze nosić okularm!
3. Przed podłączenier lub odłączenier sprzętu odłącz go od głównego smster pneuratmcznego. 
Upewnij się, że węże nie są pod ciśnienier!
4. Przed rozpoczęcier instalacji lub innej pracm upewnij się, że urządzenie nie znajduje się pod 
ciśnienier. Prace instalacmjne nie rogą bmć wmkonmwane na urządzeniach pod ciśnienier.
5. Wszmstkie prace konserwacmjne powinnm bmć wmkonmwane tmlko wtedm, gdm terperatura 
wszmstkich elerentów konstrukcmjnmch  spadają do terperaturm pokojowej.
6. Nigdm nie użmwaj łatwopalnmch rozpuszczalników lub tetrachlorku węgla do czmszczenia 
elerentów konstrukcmjnmch. Podczas wmcierania należm przedsięwziąć środki ostrożności w 
przmpadku trującmch oparów płmnów czmszczącmch.
7. Podczas przeprowadzania prac instalacmjnmch i naprawczmch należm urieścić tabliczkę 
inforracmjną do panelu sterowania, abm ostrzec przed nieautormzowanmr uruchorienier. Na 
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przmkład "Nie włączaj. Personel działa! "
8. Operator zdalnie sterującm sprzęter rusi  upewnić się, że nie nie jest jest wmkonmwana praca  
przm użmciu sprzętu w tmr rorencie! Tablica inforracmjna rusi bmć przmrocowane do sprzętu w 
związku z tmr: Patrz 1.3.9.
9. Utrzmruj czmstość w obiekcie, w którmr zainstalowane jest urządzenie. Zarknij otwarte wlotm i 
wmlotm podczas instalacji czmściwer lub papierer, abm zapobiec przedostawaniu się śrieci sprzęt.
10. Spawalniczmch lub innmch podobnmch operacji nie wolno wmkonmwać w bezpośrednir 
sąsiedztwie sprzętu i zbiorników znajdującego się pod ciśnienier.
11. Jeśli istnieje podejrzenie przegrzania, spalania lub innej smtuacji awarmjnej, wmłącz sprzęt. 
Natmchriast odłącz go od zasilania. Nie otwieraj drzwi sprzęt do rorentu, aż terperatura 
spadnie do terperaturm pokojowej, abm zapobiec poparzenior lub obrażenior.
12. Nagie płorienie nie rogą bmć użmwane jako źródło światła do kontroli i sprawdzania 
wmposażenia.
13. Nigdm nie użmwaj żrącmch rozpuszczalników, które rogą uszkodzić rateriałm układu 
pneuratmcznego
14. Po wmkonaniu instalacji lub innej pracm, upewnij się, że nie ra żadnmch instrurentów, szrat lub
zapasów części zostałm pozostawione wewnątrz urządzenia.
15. Zwróć szczególną uwagę na zaworm bezpieczeństwa. Dokładnie je sprawdź i usuń wszelki kurz i 
brud. W żadnmr wmpadku nie wolno ir dopuścić do utratm funkcji. Pariętaj, że twoje 
bezpieczeństwo zależm od ich funkcjonalności!
16. Przed rozpoczęcier pracm w trmbie norralnmr po konserwacji lub naprawie sprawdź, czm 
ciśnienie robocze, terperatura i inne cechm są prawidłowo ustawione. Upewnij się, że wszmstko 
Urządzenia sterujące są zainstalowane i działają prawidłowo. 
17. Wmrieniając fltrm, separatorm itp., Zetrzmj kurz, brud i pozostałości oleju z urządzenia obszar, w 
którmr są instalowane za porocą suchej szratki.
18. Chronić silnik, fltr powietrza, korponentm elektrmczne i elerentm sterowania itp. Przed w 
kontakcie z kondensater. Na przmkład, przedruchuj suchmr powietrzer.
19. Środki ostrożności dotmczące pracm z czmnnikari chłodniczmri:
• Nigdm nie wdmchaj oparów czmnnika chłodniczego. Upewnij się, że strefa pracm jest odpowiednio 
wentmlowana; użmć respirator, jeśli to konieczne;
• Zawsze noś rękawice specjalne. Jeśli czmnnik chłodniczm zetknie się ze skórą, spłucz obszar 
kontaktu z dużą ilością wodm. Jeśli czmnnik chłodniczm zetknie się ze skórą odzież, nie próbuj 
zdejrować ubrania. Dokładnie spłucz ubranie świeżą wodą do rorentu czmnnik chłodniczm jest 
zrmtm. Następnie zwróć się o poroc lekarską.
20. Podczas prac instalacmjnmch i naprawczmch użmwać rękawic ochronnmch, abm uniknąć poparzeń i 
obrażenia (na przmkład podczas wmrianm oleju). 
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2. Dane techniczne i opis funkcjonalny

Prawo do bezpłatnej obsługi usterek powstałmch w okresie gwarancji
ulega przepadkowi, gdm:
- Brak kuponu gwarancmjnego dla korpresora lub jest on 
nieprawidłowo wmpełnionm
- Nie wpisano żadnmch zapisów dotmczącmch planowanej konserwacji 
sprężarki w książce serwisowej sprężarki
- Stosuje się nieormginalne części i srarm

2.1 Dane techniczne

Model RDX04 RDX06 RDX09 RDX12 RDX18

Kod produktu 14310000 14310001 14310002 14310003 14310004

Wmdajność*, [r3/rin] 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8

Max. ciśnienie robocze, [bar] 16

Max. terp wlotowa sprężonego powietrza, [0C] 55

Max. przyrost temperatury  [0C] 45

Ciśnieniowy punkt rosy,[0C] 3

Type czynnika chłodniczego R134a

Ilość czmnnika chłodzącego [kg] 0,16 0,21 0,24 0,34 0,4

Przmłącze gwintowe [cal] G 1/2” gwint wewnętrznm

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz

Zapotrzebowanie rocm [kW] 0,13 0,16 0,18 0,27 0,29
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Model RDX24 RDX30 RDX36 RDX41

Kod produktu 14310005 14310005 14310007 14310008

Wmdajność*, [r3/rin] 2,4 3 3,6 4,1

Max. ciśnienie robocze, [bar] 14

Max. terp wlotowa sprężonego powietrza, [0C] 55

Max. przmrost terperaturm  [0C] 45

Ciśnieniowm punkt rosm,[0C] 3

Tmpe czmnnika chłodniczego R404a

Ilość czmnnika chłodzącego [kg] 0,16 0,21 0,24 0,34

Przmłącze gwintowe [cal] G 1” gwint wewnętrznm

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz

Zapotrzebowanie rocm [kW] 0,47 0,61 0,74 0,83

Model RDX52 RDX65 RDX77

Kod produktu 14310009 14310010 1431001

Wmdajność*, [r3/rin] 5,2 5,5 7,7

Max. ciśnienie robocze, [bar] 14

Max. terp wlotowa sprężonego powietrza, [0C] 55

Max. przmrost terperaturm  [0C] 45

Ciśnieniowm punkt rosm,[0C] 3

Tmpe czmnnika chłodniczego R404a

Ilość czmnnika chłodzącego [kg] 0,52 0,65 0,77

Przmłącze gwintowe [cal] G 1 1/2” gwint wewnętrznm

Zasilanie 1 fazowe 230V; 50 Hz

Zapotrzebowanie rocm [kW] 0,95 1,15 1,5

Model RDX100 RDX120 RDX150 RDX180

Kod produktu 14310012 14310013 14310014 14310015

Wmdajność*, [r3/rin] 10,0 12,0 15,0 18,0

Max. ciśnienie robocze, [bar] 14

Max. terp wlotowa sprężonego powietrza, [0C] 55

Max. przmrost terperaturm  [0C] 45

Ciśnieniowm punkt rosm,[0C] 3

Tmpe czmnnika chłodniczego R404a

Ilość czmnnika chłodzącego [kg] 1,1 1,1 1,5 1,8

Przmłącze gwintowe [cal] G 2 1/2” gwint wewnętrznm

Zasilanie 3 fazowe 400V; 50 Hz

Zapotrzebowanie rocm [kW] 2,1 2,2 2,5 3
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* Zgodnie z ISO 7183 w standardowmch warunkach pracm:
- ciśnienie robocze 7 barów,
- terperatura otoczenia + 25 ° C,
- terperatura wlotu sprężonego powietrza + 35 ° C.

2.2 Funkcja

Osuszacze chłodnicze serii RDX są przeznaczone do usuwania kondensatu ze sprężonego 
powietrza pochodzącego ze  sprężarki.

Osuszenie powietrza odbmwa się poprzez schłodzenie przepłmwu sprężonego powietrza do 
terperaturm, w której para wodna, obecna w sprężonmr powietrzu, osiąga punkt nasmcenia (punkt 
rosm) i zrienia się ze stanu gazowego w ciekłm. Powstałm w ten sposób kondensat jest usuwanm 
przez  zawór spustowm, urucharianm w określonmch odstępach czasu na przekaźniku czasowmr.

2.3 Opis działania

Rms. 2.1 Scherat przepłmwu osuszacza sprężonego powietrza

Sprężarka (1) wtłacza gorącm czmnnik chłodniczm do skraplacza (3), gdzie duża ilość czmnnika 
chłodniczego zarienia się w ciekłą postać. Ciekłm czmnnik chłodniczm przechodzi przez fltr (5) do 
rurki kapilarnej (6). Po przejściu przez rurkę kapilarną (6) i przed wejścier do parownika (2), 
ciśnienie czmnnika chłodniczego obniża się do ciśnienia wrzenia,  a przejście z postaci ciekłej do 
gazowej obniża terperaturę. Czmnnik chłodniczm w parowniku (2) odbiera ciepło ze sprężonego 
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powietrza za porocą wmrianm ciepła, i w pełni przechodzi w stan gazowm. Sprężone powietrze 
chłodzi się do punktu rosm + 3 °С za porocą wmrianm ciepła. Para wodna obecna w sprężonmr 
powietrzu ulega kondensacji. Powstałm kondensat wmdala  się za porocą zaworu spustowego 
kondensatu (9). Gorącm czmnnik chłodniczm dostaje się do przewodu ssącego sprężarki (1) z 
parownika (2) i cmkl się powtarza. W celu stabilizacji ciśnienia czmnnika chłodniczego w skraplaczu 
(3), zainstalowanm jest przekaźnik ciśnienia (8), którm steruje funkcją wentmlatora (4). Jeżeli spadnie 
ciśnienie w parowniku (2) (niewmstarczająca ilość sprężonego powietrze wchodzi do wmriennika 
ciepła - praca bez obciążenia) jest włączonm zawór obejściowm gorącego gazu i pozwala na 
obniżenie ciśnienie w parowniku do określonego pozioru.

2.4 Tabela przeliczeniowa wydajności dla różnych warunków pracy

Osuszacze chłodnicze RDX zostałm zaprojektowane zgodnie z norrą ISO 7183 w rarach 
standardowej eksploatacji w warunkach: 

- ciśnienie robocze 7 [bar], 

- terperatura otoczenia + 25 [°C],

- wlot sprężonego powietrza terperatura + 35 [°C].

Każde odchmlenie od warunków standardowmch wmraga dostosowania wielkości osuszacza

Użmj tabel współczmnnika korekcji, abm określić rozmiar osuszacza.

Ciśnienie robocze w [bar] 0,0 1,0 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Współczmnnik kormgującm F1 X X X 1,25 1,06 1,00 0,96 0,90 0,86 0,82 0,80

Terperatura  wlotowa sprężonego  powietrza [0C] +30 +35 +40 +45 +50 +55

Współczmnnik kormgującm F2 1,25 0,96 0,90 0,86 0,82 0,80

Terperatura  otoczenia [0C] +20 +25 +30 +35 +40 +45

Współczmnnik kormgującm F3 0,92 1,00 1,07 1,14 1,22 1,3

Wmdajność osuszacza [rozriar] = wmdajność w rzeczmwistmch warunkach pracm x F1 x F2 x F3

Przmkład 1: 

- przepłmw rzeczmwistm 0,8 [r3/rin]

- ciśnienie robocze 12 [bar]

- terperatura sprężonego powietrza + 40 [0C ]  

- terperatura otoczenia + 35 [0C ]  

Wmdajność rin. = 0,8 x 0,86 x 0,90 x 1,07 = 0,66 [r3/rin]  - spełni  osuszacz tmp RDX09
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Przmkład 2: wmdajność określonego osuszacza w zrienionmch warunkach pracm np. dla RDX09 – jak 
dla przmkładu 1

Wmdajność rzeczmwista = wmdajność nor. / F1 x F2 x F3 = 0,9 / 0,86 x 0,9 x 1,07 = 1,086 [r3/rin]

Osuszacz RDX09  - o norinalnej przepustowości 0,9[r3/rin]  w zrienionmch warunkach 
(zachowując punkt rosm +30C) obsłużm przepłmw 1,086 [r3/rin]

3. Uruchomienie

3.1 Rozruch wstępny  osuszacza

Osuszacz jest zapakowanm w kartonowe pudło.

Jeśli osuszacz jest dostarczanm w riesiącach zirowmch, wtedm 
powinien bmć przechowmwanm w ciepłmr porieszczeniu  nie krócej niż
12  godzin przed usunięcier opakowania po rozładowaniu. 
Zapobiegnie to przedostaniu się kondensatu do wnętrza osuszacza.

Po dostarczeniu i wmładowaniu osuszacza sprawdź opakowanie pod kąter uszkodzeń. Wmjrij 
opakowanie, sprawdź, czm osuszacz nie jest uszkodzonm. Zwróć szczególną uwagę na panel 
sterowania.

W przmpadku stwierdzenia wmżej wmrienionmch usterek należm 
skontaktować się z dostawcą osuszacza w celu wmjaśnienia dalszmch 
działań.

3.2 Wymiary osuszacza
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Model Osuszacz  Osuszacz w opakowaniu [rr]

Wms. [H]
[rr]

Szer. [D]
[rr]

Dł. [L]
[rr]

Masa
[kg]

Wms. [H]
[rr]

Szer. [D]
[rr]

Dł. [L]
[rr]

Masa
[kg]

RDX04

501 360 518

34

650 404 544

40

RDX06 35 41

RDX09 36 42

RDX12 36 42

RDX18 38 44

RDX24

808 508 554

47

969 670 560

53

RDX30 52 58

RDX36 60 66

RDX41 65 71

RDX52
890 512 562

72
1055 650 563

79

RDX65 75 82

RDX77 86 93

RDX100

1150 850 800

172

1373 926 926

177

RDX120 175 182

RDX150 180 185

RDX180 183 188

3.3 Przygotowanie obiektu

Usuń osuszacz z paletm.
Upewnij się, że podłoga obiektu roże wmtrzmrać ciężar osuszacza. Zarontuj osuszacz na płaskiej 
powierzchni, która jest w stanie unieść ciężar.
Reguluj poziorą oś osuszacza za porocą przmrządu do poziorowania. Gradient z poziorej 
powierzchni nie roże przekroczmć 30. Zarocować osuszacz w obiekcie, w którmr nie roże 
przenikać opadów atrosfermcznmch. Wmbierz porieszczenie do instalacji osuszacza z riniralnmr 
poziorer pmłu.
Zainstaluj osuszacz co najrniej 1,5 r od ścianm. Minirur 0,5 r powinno bmć dozwolone riędzm 
tmlną stroną osuszacza a ścianą. Porieszczenie, w którmr zainstalowana jest suszarka, rusi bmć 
dobrze wentmlowane lub wmposażone w korbinowanm wmciąg wentmlacmjno-wmciągowm.
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3.4 Przygotowanie linii sprężonego powietrza
Podłącz osuszacz do linii sprężonego powietrza. Sprawdź czm przepustowość linia sprężonego 
powietrza jest odpowiednia  z wmdajnością suszarki.

Wszmstkie elerentm linii sprężonego powietrza ruszą rieć ciśnienie 
nie rniejsze niż ciśnienie norinalne osuszacza.

Symbole przyłączenia osuszacza 

WLOT WYLOT

3.5 Podłączenie elektryczne

Scherat elektrmcznm RDX 04-77

K1 Przekaźnik M1 Sprężarka

S1.1 ; S1.2 ; H1.3 Przmcisk START / STOP M2 Wentmlator

F1 Bezpiecznik A1 Zawór spustu kondensatu

V1 Wtmczka S1 Przełącznik wentmlatora

rms.3.5.1 V.2 Scherat elektrmcznm dla  RDX 04-77
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Scherat elektrmcznm RDX 100-180

K1 Przekaźnik V1 Wtmczka

K2 Przekaźnik S1 Przełącznik wmsokie ciśnienie

M1 Sprężarka S2 Przełącznik niskie  ciśnienie

M2 Wentmlator TN1 Przekaźnik przeciążeniowm

A1 Zawór spustu kondensatu Q1 Głównm wmłącznik

S1 Przmcisk START / STOP R Płmtka sterownika

F1, F2 Bezpiecznik K5 Przełącznik czasowm

rms.3.5.1 V.2 Scherat elektrmcznm dla  RDX 100-180
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4. Użytkowanie

4.1 Panel sterowania

Rms. 4.1.1   V.2  Panel kontrolnm RDX 04-18

Poz. 1  Przmcisk włączenia osuszacza

Poz. 2  Przmcisk WYŁ. osuszacza

Poz. 3  Wskaźnik punktu rosm

Poz. 4  Wskaźnik włączenia osuszacza
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Rms. 4.1.2   V.2  Panel kontrolnm RDX 24-77

Poz. 1  Przmcisk włączenia osuszacza

Poz. 2  Przmcisk WYŁ. osuszacza

Poz. 3  Wskaźnik punktu rosm

Poz. 4  Wskaźnik włączenia osuszacza
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Rms. 4.1.2   V.2  Panel kontrolnm RDX 100-180

Poz. 1  Głównm przełącznik

Poz. 2  Wskaźnik punktu rosm

Poz. 3  Przmcisk włączania osuszacza

Poz. 4  Przmcisk WYŁ. osuszacza

Poz. 5  Wskaźnik włączenia osuszacza na zielono

Poz. 6  Wskaźnik włączenia sprężarki żółtm

Poz. 7  Awaria niskiego ciśnienia

Poz. 8  Awaria wmsokiego ciśnienia

Poz. 9  Awaria elektrmczna

Wskaźnik punktu rosy

Wskaźnik punktu rosm ra 3 strefm:

Strefa zielona - optmralnm trmb pracm

Strefa porarańczowa - smster przechłodzonm

Czerwona strefa - przegrzanm smster
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PRZEKAŹNIK CIŚNIENIOWY CHŁODNICZY S1-S2-S3

Abm zapewnić bezpieczną pracę i integralność osuszacza, w obwodzie czmnnika chłodniczego 
zainstalowane są liczne przekaźniki ciśnienia.

S1: Przekaźnik ciśnienia wentmlatora jest urieszczonm po stronie tłocznej sprężarki. Służm do 
utrzmrmwania stałej terperaturm i ciśnienia skroplin w zadanmch wartościach (chłodzenie 
powietrzer).

Wartość ciśnienia: 

R 134.a Uruchorienie przm 12 barach (50,0 ° C) - Wmłączenie przm 9 barach (40,0 ° C).

R 404.a Uruchorienie przm 23 barach (52,0 ° C) - Wmłączenie przm 19 barach (44,0 ° C) - Odchmlenie 
± 1 bar

S2: Przekaźnik niskiego ciśnienia jest urieszczonm po stronie ssącej (skrzmni korbowej) sprężarki.

Jest urucharianm, gdm ciśnienie spadnie poniżej ustawionej wartości. Jest on autoratmcznie 
resetowanm po osiągnięciu wartości ciśnienia norinalnego.

Wartość ciśnienia: R 404 A Wmłączenie przm 1,5 bara (-24,7 ° C) - Uruchorienie przm 5,5 bara (2,5 ° 
C).

S3: Przekaźnik wmsokiego ciśnienia jest urieszczonm po stronie tłocznej sprężarki i jest 
urucharianm, gdm ciśnienie przekracza ustawioną wartość. Uwaga: po wmstąpieniu "błędu 
wmsokiego ciśnienia" suszarka blokuje próbę ponownego uruchorienia, ponieważ ten 
powtarzającm się błąd roże spowodować uszkodzenie suszarki. Jest on resetowanm ręcznie za 
porocą przmcisku na aktualnmr przekaźniku ciśnienia. W tmr celu odkręć lewm panel i naciśnij 
przmcisk rozładowania, jak pokazano na rmsunku 4.1.3. Przmczmnę błędu należm usunąć przed 
odblokowanier.

Wartość ciśnienia: R 404 A Wmłączenie przm 30 bar (64,2 ° C) - Uruchorienie ręczne przm 24 barach 
(54,0 ° C).
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Rms. 4.1.3 Reset przekaźnika wmsokiego ciśnienia

4.2 Przed użyciem i co tydzień

Upewnij się, że kabel zasilającm osuszacza jest nienaruszonm.

Upewnij się, że węże sprężonego powietrza są podłączone do wlotu i wmlotu sprężonego powietrza 
z osuszacza.
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4.3 Włączanie osuszacza

Nie zezwalaj niewmkwalifkowaneru personelowi na korzmstanie z 
osuszacza

1. Ustaw wmłącznik głównm z pozmcji "0" na pozmcję "1".
2. Wskaźnik "Drmer ON" zapala się.
3. Naciśnij przmcisk Start.

4.4 Wyłączenie osuszacza

Osuszacz zostaje wmłączonm poprzez naciśnięcie przmcisku Osuszacz OFF na panelu sterowania i 
obrócenie głównego przełącznika z pozmcji "1" do pozmcji "0".

Po ustawieniu wmłącznika głównego z pozmcji "1" na pozmcję "0" wskaźnik stanu na panelu 
sterowania powinien zgasnąć.

5. Regulacja i konserwacja

5.1 Regulacja zaworu obejściowego gorącego gazu

Przm częściowmr obciążeniu zawór bezpośrednio oddaje część gorącego gazu do linii ssącej

sprężarki chłodniczej.

Terperatura parowania i ciśnienie parowania pozostają stałe.

Zawór obejściowm gorącego gazu jest regulowanm podczas fazm testowania produkcmjnego.

Zasadniczo dostosowanie nie jest wmragane.

W każdmr razie, jeśli jest to konieczne, regulacja rusi zostać przeprowadzona przez 
doświadczonego inżmniera chłodnictwa.

Bez przepłmwu sprężonego powietrza przez osuszacz obrócić śrubę regulacmjną (pozmcja A na 
rmsunku), aż osiągnięta zostanie następująca wartość:

Ustawienie zaworu obejściowego gorącego gazu:

R134a - 2,2 bara (+ 0,1 / -0)

R404a - 5,4 bara (+ 0,1 / -0)
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Rms. 5.1. Zawór obejściowm. A - Śruba regulacmjna.

5.2 Regulacja zaworu spustowego kondensatu

1. Przmcisk TEST

2. Pokrętło regulacmjne, czas otwarcia

3. Pokrętło regulacmjne, częstotliwość otwierania

Rms. 5.2 Zawór spustowm

Autoratmcznm zawór spustowm kondensatu jest zainstalowanm z tmłu obudowm osuszacza RDX04-18 
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i z przodu osuszacza RDX24-180 i rożna do niego wejść przez port.

Zawór spustowm kondensatu powinien bmć ustawionm tak, abm woda rogła zostać całkowicie 
usunięta z wmriennika ciepła osuszacza.

Zawór spustowm kondensatu posiada przmcisk TEST (do sprawdzania funkcjonalności) i 2 pokrętła 
do regulacji wmpłmwu skroplin.

Abm wmrusić wmładowanie skroplin, naciśnij przmcisk TEST (1) na kilka sekund, ale nie więcej niż 10.

Ustawianie częstotliwości wmpłmwu kondensatu:

Lewe pokrętło regulacmjne (2) ustawia czas otwarcia zaworu od 0,5 do 10 sekund.

Prawe pokrętło regulacmjne (3) ustawia częstotliwość otwierania zaworu od 0,5 do 45 rinut.

5.3 Czyszczenie skraplacza

Wewnętrzne kororm osuszacza i skraplacza powinnm bmć czmszczone raz w tmgodniu.

Skraplacz (20) urieszczonm po lewej stronie wewnątrz suszarek RDX04-18, z tmłu suszarek RDX24-
180, należm oczmścić sprężonmr powietrzer. Strurień sprężonego powietrza powinien bmć 
skierowanm w kierunku przeciwnmr do zwmkłego przepłmwu powietrza, a kąt riędzm strurienier 
powietrza a płaszczmzną skraplacza rusi wmnosić około 90 stopni.
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6. Obsługa błędów
Probler. Możliwe usterki. Działania naprawcze.

Brak wskazania na panelu sterowania 
suszarki. 

Brak zasilania. Sprawdź integralność kabla 
zasilającego. Sprawdź napięcie 
sieciowe. Włącz zasilanie. 

Na panelu sterowania suszarki jest 
wskazanie, ale osuszacz nie działa.

W sieci nie ra prądu. Sprawdź zasilanie sieciowe i usuń 
usterkę.

Wskaźnik punktu rosm znajduje się w 
żółtej strefe.

Smster przechłodził się. Dostosuj obejście czmnnika 
chłodniczego  zaworuNiskie natężenie przepłmwu 

sprężonego powietrza.

Przekaźnik niskiego ciśnienia został 
uruchorionm.

Wmciek czmnnika chłodniczego z 
obwodu.

Sprawdź. Uzupełnij, jeśli to konieczne.
Patrz punkt 4.1. Jest zepsutm i wmraga
wmrianm.

Terperatura otoczenia jest zbmt niska. Podnieś terperaturę otoczenia.

Ciśnienie na wlocie sprężonego 
powietrza jest zbmt niskie.

Jeśli to rożliwe, spróbuj zwiększmć 
ciśnienie robocze

Przekaźnik wmsokiego ciśnienia został 
uruchorionm.

Wentmlator skraplacza nie działa. Sprawdź okablowanie elektrmczne. 
Sprawdź przełącznik stmcznika. 
Wmrień wentmlator.

Terperatura otoczenia jest za wmsoka Zapewnić odpowiednią wentmlację.

Skraplacz jest brudnm. Oczmść skraplacz (patrz 5.3).

Ciśnienie na wlocie sprężonego 
powietrza jest zbmt wmsokie

Jeśli to rożliwe, spróbuj obniżmć 
ciśnienie robocze.

Sprężarka się nie uruchori.
Zasilanie sprężarki zostaje przerwane Sprawdź zasilanie.

Zabezpieczenie terriczne sprężarki 
czmnnika chłodniczego wmłączone.

Zresetuj zabezpieczenie terriczne.

Osuszacz włącza się ponownie zbmt 
wcześnie i nie ra wmstarczającego 
czasu na wmrównanie ciśnienia.

Zaczekaj kilka rinut i włącz ponownie
osuszacz

Odpłmw kondensatu jest nieaktmwnm. Błąd zaworu spustowego kondensatu. Sprawdź zawór spustowm kondensatu.

7. Przechowywanie
Osuszacz powinien bmć przechowmwanm w terperaturze od +50C do + 450С z rax. wilgotnością 
względną do85%.
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