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Instrukcja została opracowana na podstawie danych pozyskanych od Producenta (firmy TOMASZ GŁUSEK). 

 

Instrukcja zalecona do użytkowania przez operatorów kompresorów. 

 

Treść zgodna z wymaganiami przepisów krajowych i unijnych obowiązujących w grudniu 2020 roku. 

 

Do instrukcji zastosowanie ma obowiązująca ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ni-

niejsza instrukcja obsługi i każda jego część jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się kopiowa-

nia i upowszechniania jej osobom trzecim. Korzystanie z niej bez uprzedniej pisemnej zgody TOMASZ 

GŁUSEK jest zabronione, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez prawo autorskie. Ma to zastoso-

wanie w szczególności do kopiowania, edycji, tłumaczenia, przechowywania i przetwarzania na nośni-

kach elektronicznych. 

Wszelkie zmiany wprowadzone do treści instrukcji bez wiedzy i zgody autora zwalniają autora od odpowiedzial-

ności za powstałe z tego tytułu spory.  
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1. Informacje ogólne 

 

1.1 Wprowadzenie 

 

WAŻNE! 

Niniejszą instrukcję obsługi dołącz do kompresora. Informacje i zalecenia zamieszczone w instrukcji 

obsługi kierowane są do operatorów maszyny, pracowników serwisu, osób zaangażowanych w za-

pewnienie bezpieczeństwa pracy i powinny być przez nich przestrzegane. Zalecamy, aby wszystkie 

osoby, o których mowa wyżej potwierdziły odbiór instrukcji obsługi i zapoznanie się z jej treścią. 

 

WAŻNE! 

Instrukcja obowiązuje do czasu pojawienia się kolejnego wydania. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi podsta-

wowe wyposażenie maszyny i należy zapoznać 

się z jej treścią przed przystąpieniem do użyt-

kowania. Istotne jest, aby każdy użytkownik, 

nowy pracownik oddelegowany do pracy przy 

maszynie, zapoznał się najpierw z instrukcją 

obsługi. Zasady dotyczące bezpiecznego użyt-

kowania maszyny, smarowania, obsługi oraz 

zalecenia z zakresu bezpieczeństwa zamiesz-

czone w instrukcji umożliwią bezpieczną pracę 

maszyną i ustrzegą operatorów przed poten-

cjalnymi zagrożeniami. Dlatego też zachowaj 

instrukcję do przyszłego użytku. 

Przeczytaj całą instrukcję oraz postępuj zgod-

nie z zasadami w niej przedstawionymi co 

gwarantuje bezpieczne użytkowanie maszyny 

i minimalizuje ryzyko wypadków lub jej awarii. 

Instrukcja podzielona została tematycznie na 

rozdziały i podrozdziały (patrz spis treści) 

przedstawiające odpowiednie dla Ciebie infor-

macje. 

Instrukcja ta, ważna jest tylko dla maszyny, dla 

której została opracowana. Jest identyfiko-

wana z daną maszyną wg jej typu, numeru fa-

brycznego i roku budowy. 

 

WAŻNE! 

Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się koniecznie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli ja-

kiekolwiek informacje podane w instrukcji będą niezrozumiałe zwróć się po pomoc bezpośrednio do 

producenta (dane produktu znajdują się na stronie tytułowej niniejszej instrukcji i na tabliczce znamio-

nowej). 

Kompresor, został zaprojektowany i wykonany 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, lecz 

niewłaściwie użytkowany może powodować 

zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników 

lub osób trzecich. Dlatego, użytkując maszynę 

przestrzegaj przepisów BHP, ochrony środowi-

ska i medycyny pracy. Tylko osoby zapoznane 

z maszyną i jej instrukcją obsługi mogą jej 

używać i przeprowadzać wszelkie prace obsłu-

gowo-konserwacyjne. Wszystkie osoby po-

winny przejść wewnętrzne szkolenie z obsługi 

maszyny (jeżeli dotyczy). 

Maszynę użytkuj tylko zgodnie z jej przezna-

czeniem. Przestrzegaj wszystkich procedur 

związanych z przygotowaniem maszyny do 

pracy. Stosowanie samowolne, niezgodne 
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z zasadami określonymi w instrukcji oraz pod-

stawowymi zasadami BHP może doprowadzić 

do poważnego wypadku, nawet śmiertelnego 

i spowoduje utratę praw gwarancyjnych 

w przypadku powstania z tego tytułu uszko-

dzenia. Dotyczy to również zasady stosowania 

wyłącznie oryginalnych części i zespołów za-

miennych. W sprawie części zamiennych skon-

taktuj się z producentem. 

Ilekroć mowa w instrukcji o operatorze – ozna-

cza to osobę pracującą przy kompresorze, ob-

sługującą go w celu uzyskania sprężonego po-

wietrza do dalszych zastosowań (np. napędu 

dla narzędzi pneumatycznych). 

 

WAŻNE! 

Każdy inny sposób wykorzystania i użytkowania maszyny, nieopisany w niniejszej instrukcji, konsultuj 

uprzednio z producentem. 

 

WAŻNE! 

Tak oznaczono informacje ważne dla użytkownika! 

 

UWAGA! 
Znak ten ostrzega o potencjalnym zagrożeniu względem operatora 

maszyny lub osób postronnych oraz zagrożeniu dotyczącym funkcjo-
nowania samej maszyny. Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym 
znakiem grozi wypadkiem. Ściśle przestrzegaj wyszczególnionych tym 

znakiem zaleceń. 

 

WAŻNE! 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w celu udoskonalenia wy-

robu i poprawy bezpieczeństwa. Zmiany te będą na bieżąco wprowadzane również do instrukcji. Nie 

oznacza to jednak, że będą wprowadzane również do maszyn dostarczonych wcześniej  

do użytkowników. 

Producent dostarcza kompresor wraz z in-

strukcją obsługi, kartą gwarancyjną i wykazem 

części zamiennych, a także deklaracją zgodno-

ści, która stanowi odrębny dokument. 

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w maszy-

nie bez uzgodnienia, zwalnia producenta od 

skutków wynikających z ich wprowadzenia 

i może spowodować utratę gwarancji. 

Szczegóły dotyczące warunków gwarancji i ob-

sługi serwisowej, podano w karcie gwarancyj-

nej. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji mowa o maszy-

nie lub urządzeniu oznacza to kompresor ty-

poszeregu TORPEDA SBN-ZV2048 50 l / 100 l. 
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WAŻNE! 

W przypadku sprzedaży lub udostępnienia maszyny innemu użytkownikowi zawsze dołączaj instruk-

cję. W razie jej utraty lub zniszczenia zwróć się do producenta w celu udostępnienia nowego  

egzemplarza. 

 

WAŻNE! 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z powodu nie przestrzegania zasad bez-

pieczeństwa użytkowania maszyny, zamieszczonych w niniejszej instrukcji. 

 

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi 

maszyny, zauważonych nieprawidłowości 

w działaniu lub usterek, zwróć się do produ-

centa pod adres: 

 

TOMASZ GŁUSEK, 

ul. ALEJA WOLNOŚCI 22 

41-219 SOSNOWIEC 

tel. +48 533 008 002 

e-mail: biuro@torpeda.pl 

 

1.2 Identyfikacja maszyny 

 

Dane identyfikacyjne maszyny zamieszczono na tabliczce znamionowej przymocowanej do obudowy 

maszyny. 

 

 

Widok tabliczki znamionowej 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania i ostrzeżenia 

 

2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 

WAŻNE! 

Poniżej przedstawiono istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z zapisami, by 

zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym znajdującym się w pobliżu. Instrukcja ta nie ogranicza ogól-

nych instrukcji BHP – stanowi jedynie ich uzupełnienie. 

 

 

UWAGA! 
Firma TOMASZ GŁUSEK nie odpowiada za szkody spowodowane naru-

szeniem przez użytkownika podanych tu wymagań! 

 

 

UWAGA!  
Maszyna przeznaczona jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z niniejszą in-
strukcją obsługi. Wszyscy operatorzy powinni przejść wewnętrzne 

szkolenie z obsługi maszyny! 

 

 

UWAGA! 
Elementem składowym kompresora powietrza jest zbiornik, który 

podczas pracy działa jak zbiornik ciśnieniowy, dlatego w odniesieniu 
do eksploatacji oraz przeglądów mają zastosowanie przepisy krajowe 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U 
2003.135.1269)! 

 

WAŻNE! 

Zgłoś urządzenie do Urzędu Dozoru Technicznego właściwego dla miejsca zamieszkania/użytkowania 

urządzenia, zanim przystąpisz do jego eksploatacji. 
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Przy obsłudze maszyny przestrzegaj ogólnych 

przepisów BHP oraz zasad przewidzianych dla 

warunków pracy przemysłowej i pracy niepro-

fesjonalnej. Podczas używania maszyny zacho-

waj środki ostrożności związane z jej użytko-

waniem. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w zakresie 

bezpieczeństwa ograniczają do minimum nie-

prawidłowe funkcjonowanie maszyny oraz za-

grożenia względem użytkowników, pod wa-

runkiem prawidłowego podłączenia maszyny 

do zasilania energią elektryczną, a także pod-

łączenia urządzeń zewnętrznych do zasilania 

sprężonym powietrzem i przestrzegania zasad 

bezpiecznej pracy i higieny. 

Ponadto stosuj się do wewnątrzzakładowych 

wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (jeżeli dotyczy). 

Najważniejszymi elementami zastosowanymi 

w maszynie, służącymi do podniesienia po-

ziomu bezpieczeństwa podczas jej użytkowa-

nia są: 

• praca w trybie automatycznym na podstawie 

odczytów z czujników ciśnienia, 

• wytrzymała stabilna konstrukcja, 

• zawór bezpieczeństwa, 

• osłony bezpieczeństwa chroniące operatora 

przed niebezpiecznymi elementami maszyny. 

 

UWAGA! 
W wyjątkowym przypadku i podczas awarii natychmiast odłącz ma-
szynę od zasilania. Przystępuj do usunięcia awarii dopiero po zatrzy-
maniu maszyny i zabezpieczeniu przed włączeniem poprzez wyjęcie 

wtyczki z gniazda oraz po usunięciu ciśnienia w zbiorniku kompresora. 
Przed przystąpieniem do pracy zawsze pamiętaj o sprawdzeniu czy 

wszystkie osłony są zamontowane. 

 

 

ZAKAZ podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek działań mogą-
cych prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa maszyny (np. 

praca z uszkodzonymi lub zniszczonymi osłonami, zniekształconym lub 
uszkodzonym zbiornikiem powietrza, uszkodzonymi przewodami elek-

trycznymi, pneumatycznymi, bądź uszkodzonymi/zniszczonymi czę-
ściami roboczymi maszyny). 

 

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną zapoznaj 

się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegaj 

wymienionych poniżej zasad dotyczących eli-

minowania zagrożeń oraz podejmowania od-

powiednich środków ostrożności. 

➡ Maszynę używaj wyłącznie w sposób 

zgodny z przeznaczeniem (patrz rozdz. 3.1). 

➡ Maszyna przeznaczona jest do użytku we-

wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

➡ Maszyna nie jest przeznaczona do pracy 

w atmosferze wybuchowej. 

➡ Środowisko pracy, przestrzeń wokół, po-

winno być czyste i pozbawione dodatkowych 

zagrożeń. 

➡ Powinieneś być dokładnie zaznajomiony 

z całą dostarczoną dokumentacją. 

➡ Urządzenie mogą obsługiwać jedynie 

osoby dorosłe, przeszkolone w zakresie 
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bezpiecznej obsługi sprzętu, przepisów BHP 

oraz zapoznane z treścią niniejszej instrukcji, 

a także instrukcjami dostarczonymi do urzą-

dzeń, które mają być podłączone do zasilania 

sprężonym powietrzem. 

➡ Niedopuszczalna jest obsługa maszyny 

przez osoby nieletnie i dzieci. 

➡ Niedopuszczalna jest obsługa urządzenia 

przez osoby chore, będące pod wpływem alko-

holu lub innych środków odurzających. 

➡ Zakaz przebywania osób postronnych, 

a zwłaszcza dzieci w pobliżu maszyny: pracują-

cej, naprawianej, czyszczonej lub poddawanej 

konserwacji. 

➡ Zakaz używania urządzenia do innych ce-

lów niż podane w niniejszej instrukcji. 

W szczególności zakaz dotyczy używania uzy-

skanego sprężonego powietrza do celów od-

dechowych. 

➡ Zakaz wchodzenia na maszynę. 

➡ Maszyna powinna zawsze stać na 2 kołach 

i 2 podporach, na równym, poziomym i stabil-

nym podłożu. 

➡ Nie używaj urządzenia z niesprawną insta-

lacją ciśnieniową lub elektryczną. 

➡ Wszystkie obszary pracy, ruchu i przejścia 

utrzymuj w należytej czystości i porządku. 

➡ Upewnij się, że pomieszczenia oraz środki 

niezbędne do instalowania maszyny są zgodne 

z wymaganiami bezpieczeństwa oraz z niniej-

szą instrukcją. 

➡ Nie wprowadzaj samodzielnych zmian 

w budowie i podłączeniu maszyny do sieci za-

silającej. 

➡ Urządzenia bezpieczeństwa powinny być 

skuteczne i nie należy ich obchodzić. 

➡ Urządzenie obsługuj stojąc na podłożu. 

 

2.2 Zasady bezpiecznego podłączania do zasilania energią elektryczną 

 

➡ Maszyna zasilana jest niebezpiecznym dla 

życia napięciem sieci energetycznej (1 x 230 V 

AC; 50 Hz). Użytkownik musi zapewnić odpo-

wiednie przyłącze do sieci energetycznej. 

➡ Instalacja infrastruktury obiektu musi być 

wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy 

30 mA. 

➡ Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wykonania instalacji elektrycznej w budynku. 

➡ Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

podłączeń punktów poboru mocy oraz wła-

ściwą ich eksploatację. 

➡ Odpowiedzialność za poprawne wykona-

nie i okresową kontrolę instalacji ochrony 

przeciwporażeniowej urządzenia ponosi użyt-

kownik. 

➡ Przed podłączeniem urządzenia sprawdź 

czy napięcie zasilania jest zgodne z wymaga-

niami maszyny, aby zapobiec przepaleniu jego 

wyposażenia elektrycznego z powodu nieod-

powiedniego napięcia. 

➡ Sprawdź pewność połączenia gniazdo-

wtyczka. 

➡ Przewód zasilający poprowadź w taki spo-

sób, aby zapewnić całkowitą ochronę przed 

przecięciem, zerwaniem lub zgnieceniem. 

➡ Zabezpiecz przewód zasilający przed ryzy-

kiem przejeżdżania po nim. 

➡ Urządzenie powinno być podłączone do 

sieci elektrycznej zgodnie z krajowymi przepi-

sami. 
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2.3 Zasady bezpiecznej obsługi 

 

 

UWAGA! 
Pamiętaj, by przed pierwszym uruchomieniem maszyny wlać olej do 
zbiornika sprężarki i wymienić korek wlewu oleju na specjalny korek 
z odpowietrznikiem, który dostarczany jest z maszyną w tym samym 

kartonie. 

 

WAŻNE! 

Prowadź dziennik z notatkami na temat wszelkich napotkanych problemów, usterek, wypadków lub 

konserwacji przeprowadzanych na własną odpowiedzialność. 

 

WAŻNE! 

Wszelkie prace obsługowe wykonuj zachowując szczególną ostrożność. Zawsze używaj odpowiednich 

i bezpiecznych narzędzi i odzieży ochronnej. 

 

WAŻNE! 

Instrukcję obsługi przechowuj w pobliżu maszyny, aby mieć ją zawsze pod ręką. 

 

Nakaz używania odzieży roboczej minimalizującej możliwość  

uszkodzenia ciała. 

Nakaz używania pełnego obuwia roboczego z podeszwą przeciwpośli-

zgową. 

Nakaz używania ochronników słuchu z uwagi na wysoki poziom hałasu 

emitowanego przez kompresor. 

Nakaz używania rękawic ochronnych minimalizujących ryzyko zranienia. 

 

Nakaz bezwzględnego stosowania wszystkich zaprojektowanych obudów i osłon 

ochronnych. 
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Zakaz smarowania maszyny będącej w ruchu oraz wykonywania jakichkolwiek czynno-

ści konserwacyjnych mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa 

maszyny. 

 

➡ Użytkownicy maszyny powinni znać do-

kładnie zasady udzielania pierwszej pomocy 

przy zranieniach, zgnieceniach, uderzeniach 

i skaleczeniach różnych części ciała, poraże-

niach prądem oraz w przypadku innych możli-

wych do przewidzenia wypadków. 

➡ Przed włączeniem urządzenia, sprawdź 

pewność połączeń elementów maszyny (luźne 

połączenia dokręć), sprawdź kompletność 

osłon, czy nie ma jakichkolwiek widocznych 

uszkodzeń (w szczególności przewodów elek-

trycznych, pneumatycznych i elementów robo-

czych), sprawdź czy zbiornik kompresora nie 

jest odkształcony. Jeżeli występuje uszkodze-

nie nie uruchamiaj maszyny do czasu rozwią-

zania problemu. 

➡ Nie użytkuj maszyny niesprawnej lub z ja-

kimikolwiek uszkodzeniami. 

➡ Nie włączaj urządzenia z uszkodzonymi lub 

zdeformowanymi przewodami elektrycznymi, 

pneumatycznymi, bądź osłonami. 

➡ Nie włączaj maszyny, gdy zauważysz, że 

zbiornik kompresora jest zdeformowany lub 

uszkodzony. 

➡ Nie zdejmuj i nie otwieraj osłon podczas 

pracy maszyny. Nie uruchamiaj maszyny, gdy 

osłony nie znajdują się na swoim miejscu lub 

są uszkodzone. 

➡ Po rozruchu oraz po każdych pracach ser-

wisowych upewnij się, że osłony znajdują się 

na swoim miejscu lub nie są uszkodzone. Do-

piero wtedy można uruchomić maszynę. 

➡ Przewody elektryczne prowadzone są 

w koszulkach, co chroni je przed uszkodze-

niem. Nie wolno ich przecinać, zrywać z moco-

wań itp. 

➡ Instalację elektryczną chroń przed wodą 

i wilgocią. Nie myj urządzeń elektrycznych 

strumieniem wody pod ciśnieniem (np. myjką 

wysokociśnieniową). 

➡ Przed uruchomieniem maszyny oraz pod-

czas pracy sprawdź, czy w strefach zagrożenia 

(obszar wokół maszyny) nie znajdują się osoby 

postronne, zwłaszcza dzieci, zwierzęta, bądź 

obce przedmioty. Sprawdź stan znaków 

ostrzegawczych. 

➡ Przed przystąpieniem do pracy upewnij 

się, czy jasny jest sposób wyłączenia urządze-

nia w razie powstania nagłej awarii. 

➡ Kontrole poziomu oleju sprężarki przepro-

wadzaj przed każdym uruchomieniem kom-

presora. 

➡ Miejsca niebezpieczne zostały oznaczone 

na maszynie piktogramami ostrzegawczymi. 

Znaczenie poszczególnych znaków podano 

w rozdziale „Znaki bezpieczeństwa”. Zapoznaj 

się ze znaczeniem wszystkich podanych zna-

ków. 

➡ W czasie eksploatacji zwracaj szczególną 

uwagę na miejsca oznaczone piktogramami. 

➡ Nie dotykaj częściami ciała przewodów 

elektrycznych, pneumatycznych ani jakichkol-

wiek ruchomych podzespołów maszyny pod-

czas jej pracy. 

➡ Przed odejściem od maszyny (podczas każ-

dej przerwy) zawsze wyłącz zasilanie. 

➡ Przed dłuższą przerwą pamiętaj, aby usu-

nąć ciśnienie ze zbiornika. 

➡ Podczas obsługi maszyny operator powi-

nien znajdować się przed wyłącznikiem i regu-

latorem ciśnienia stojąc na podłożu. 
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➡ Wymagane jest, aby do prac naprawczych 

na całej maszynie (w dowolnym jej obszarze) 

odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda i usu-

nąć ciśnienie ze zbiornika. 

➡ Urządzenia bezpieczeństwa powinny być 

skuteczne. Nie wolno ich obchodzić. 

➡ Utrzymuj przewody zasilające z dala od 

źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub poru-

szających się części. Zwróć uwagę na to, by za-

bezpieczyć je przed ryzykiem przejeżdżania po 

nich i stawania na nich. 

➡ Dopuszczalne jest wykonywanie napraw, 

regulacji i konserwacji maszyny tylko w zakre-

sie opisanym w niniejszej instrukcji. Wszystkie 

inne niezbędne czynności mogą wykonywać 

jedynie przeszkoleni pracownicy utrzymania 

ruchu. 

➡ Po każdych pracach serwisowych upewnij 

się, że osłony znajdują się na swoim miejscu 

lub nie są uszkodzone. Dopiero wtedy można 

uruchomić maszynę. 

 

2.4 Zasady bezpiecznego czyszczenia, konserwacji i napraw 

 

 

UWAGA! 
Gdy nie używasz maszyny (np. podczas wykonywania czynności obsłu-

gowych, konserwacji, przerw w pracy) wyłącz zasilanie, odłącz 
wtyczkę zasilającą od gniazda oraz usuń ciśnienie w zbiorniku – unik-
niesz ryzyka przypadkowego uruchomienia maszyny przez osoby nieu-

poważnione. 

 

 

UWAGA! 
Wszelkie prace obsługowe wykonuj zachowując szczególną ostroż-

ność. Zawsze używaj odpowiednich i bezpiecznych narzędzi i rękawic 
ochronnych. 

 

➡ Systematycznie przeprowadzaj przeglądy 

maszyny pod kątem zużycia lub uszkodzenia 

elementów urządzenia. 

➡ Wszelkie czynności związane z naprawami 

i montażem części zamiennych wykonuj po 

uprzednim zapoznaniu się z wymogami bez-

pieczeństwa opisanymi w niniejszej instrukcji 

obsługi. 

➡ Przy wszelkich pracach używaj odpowied-

nich i bezpiecznych urządzeń i rękawic ochron-

nych. 

➡ Jeżeli zauważysz uszkodzenie elementów 

lub jeżeli maszyna nie działa prawidłowo 

zwróć się do producenta celem przeprowadze-

nia naprawy. 

➡ Części zamienne muszą odpowiadać usta-

lonym przez producenta technicznym 
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wymaganiom (patrz „Wykaz części zamien-

nych” zamieszczony w niniejszej instrukcji). 

➡ Nie sprawdzaj stanu technicznego, nie 

przeprowadzaj czyszczenia elementów trudno 

dostępnych maszyny i wymiany podzespołów 

podczas pracy maszyny, przy włączonym zasi-

laniu lub gdy zbiornik kompresora pozostaje 

pod ciśnieniem. 

➡ Odpowiedzialność za poprawne wykona-

nie montażu części zamiennych w maszynie 

ponosi użytkownik. 

➡ Przy przeglądzie, czyszczeniu, konserwacji 

lub naprawach urządzenie musi być odłączone 

od zasilania, a w zbiorniku kompresora nie 

może być ciśnienia (patrz na wskazania mano-

metru). 

➡ Czyszczenie elementów trudno dostęp-

nych maszyny przeprowadzaj z zachowaniem 

ostrożności. 

➡ Nakrętki i śruby sprawdzaj regularnie 

w miejscu ich zamontowania i dokręcaj. 

➡ Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej 

powinna wykonywać osoba posiadająca odpo-

wiednie kwalifikacje. Maszyna zasilana jest 

niebezpiecznym dla życia napięciem sieci 

energetycznej (1 x 230 V AC; 50 Hz). Naprawy 

i konserwację instalacji elektrycznej powierzaj 

osobom posiadającym odpowiednie uprawnie-

nia. 

➡ W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń in-

stalacji elektrycznej odłącz maszynę od sieci 

elektrycznej, zlikwiduj ciśnienie w zbiorniku 

i skontaktuj się z producentem lub osobą 

z ważnymi uprawnieniami elektrycznymi. 

➡ W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub 

deformacji zbiornika ciśnieniowego kompre-

sora odłącz maszynę od zasilania, zlikwiduj ci-

śnienie w zbiorniku i skontaktuj się z produ-

centem. 

➡ Urządzenia ochronne regularnie kontroluj 

i w odpowiednim czasie wymieniaj. 

➡ Naprawy przeprowadzaj po uprzednim do-

kładnym oczyszczeniu maszyny z zanieczysz-

czeń. 

➡ Okresowe przeglądy i program konserwa-

cji zlecaj kompetentnemu i przeszkolonemu 

serwisowi, skontaktuj się z  producentem. 

➡ Przed ponownym podłączeniem maszyny 

sprawdź czy napięcie zasilania jest zgodne 

z wymaganiami maszyny, aby zapobiec prze-

paleniu jej wyposażenia elektrycznego z po-

wodu nieodpowiedniego napięcia. 

➡ W przypadku problemów z działaniem ma-

szyny kontaktuj się z producentem - firmą  

TOMASZ GŁUSEK. 

 

2.5 Zasady bezpiecznego transportu 

 

WAŻNE! 

Urządzenie można przewozić jedynie na zewnętrznych środkach transportowych z plandeką lub 

w kontenerze, zgodnie z lokalnymi przepisami w odniesieniu do ruchu po drogach publicznych. 
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UWAGA! 
Zakaz przenoszenia ładunków nad ludźmi. 

➡ Zabezpiecz spakowaną w kartonie (lub na 

palecie) maszynę na skrzyni transportowej 

przed niekontrolowanym przemieszczaniem 

się podczas jazdy. 

➡ Urządzenie transportuj jedynie na ze-

wnętrznych środkach transportowych, zaopa-

trzonych w plandekę lub kontener. 

➡ Załadunek i rozładunek ze środka trans-

portowego przeprowadzaj ręcznie lub za po-

mocą wózka widłowego, lub wózka ręcznego 

paletowego. 

➡ Operator wózka widłowego musi posiadać 

ważne uprawnienia do jego obsługi. 

➡ Środek transportu oraz urządzenie do 

przenoszenia ładunków musi mieć wystarcza-

jącą nośność i wymiary, aby zapewnić bez-

pieczne przeprowadzenie prac przeładunko-

wych i samego transportu. 

➡ Zabezpiecz karton z maszyną plandeką 

przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 

➡ Do prac stosuj środki ochrony osobistej 

PPE i środki techniczne, które zapewnią bez-

pieczeństwo Tobie, osobom trzecim, mieniu 

i środowisku. 

 

2.6 Przepisy przeciwpożarowe 

 

 

ZAKAZ gaszenia jakiegokolwiek pożaru przy maszynie lub w jej oto-
czeniu przy użyciu wody. Do gaszenia używaj tylko specjalistycznych, 

przeznaczonych do tego celu środków. 

 

➡ W przypadku wystąpienia pożaru: 

๏ odłącz maszynę od sieci elektrycznej, 

๏ w miarę możliwości odłącz narzędzia zasi-

lane z kompresora, przez wyciągnięcie 

szybkozłączki przewodu zasilającego po-

wietrzem, 

๏ ewakuuj osoby znajdujące się w strefie 

zagrożonej,  

๏ zawiadom straż pożarną, 

๏ przystąp do gaszenia. 

➡ Nie gaś instalacji elektrycznej wodą lub ga-

śnicą pianową. 
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➡ Jak najszybciej odetnij dopływ tlenu. 

➡ Dopełnienie wszelkich obowiązków zwią-

zanych z ochroną przeciwpożarową spoczywa 

na użytkowniku. 

➡ Nie pal tytoniu i nie używaj otwartego 

ognia w pobliżu maszyny. 

➡ Poważniejsze naprawy, a szczególnie spa-

wanie może być przeprowadzane jedynie 

przez specjalistyczne firmy mające odpowied-

nie kwalifikacje. 

2.7 Znaki bezpieczeństwa 

 

Piktogramy (znaki bezpieczeństwa) umiesz-

czone na maszynie ostrzegają przed zagroże-

niem, jakie może powstać podczas obsługi ma-

szyny, oraz podają wskazówki dotyczące 

prawidłowej eksploatacji. Znaki powinny być 

zawsze czytelne i czyste, niezasłonięte i wi-

doczne dla operatora, osób zajmujących się 

montażem, podłączeniem do zasilania oraz 

serwisowaniem maszyny i innych. Jeśli znak 

utraci czytelność lub ulegnie zniszczeniu bądź 

zagubieniu, zastąp go nowym, również, jeśli 

był na częściach, które w czasie naprawy zo-

stały wymienione na inne. 

 

Zestawienie piktogramów zamieszczonych na maszynie. 

 

Przeczytaj instrukcję obsługi. 

Znaki informujące o konieczności za-
poznania się z instrukcją. Umieszczony 
na piktogramie zbiorczym w widocz-
nym miejscu na zbiorniku kompre-
sora. 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prą-
dem. 

Znaki informujące o zagrożeniu pora-
żeniem prądem elektrycznym i o spo-
sobie uniknięcia zagrożenia przez za-
chowanie bezpiecznej odległości od 
części pod napięciem. Umieszczony na 
piktogramie zbiorczym w widocznym 
miejscu na zbiorniku kompresora. 
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Przed rozpoczęciem czynności obsłu-
gowych lub napraw wyłącz maszynę, 
wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego, 
zabezpieczając przed ponownym włą-
czeniem. 

Znaki informujące o konieczności wy-
łączenia zasilania i zabezpieczenia 
przed włączeniem przez osoby nieu-
poważnione, przed rozpoczęciem na-
praw, czynności obsługowych, konser-
wacji, czyszczenia itp. Umieszczony na 
piktogramie zbiorczym w widocznym 
miejscu na zbiorniku kompresora. 

 

Maszyna pracuje w trybie automa-
tycznym. 

Znak informujący o pracy maszyny 
w trybie automatycznym. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Bezwzględnie rozładuj ciśnienie 
w zbiorniku przed pracami konserwa-
cyjnymi. 

Znak informujący o konieczności bez-
względnego rozładowania ciśnienia 
w zbiorniku przed przystąpieniem do 
prac konserwacyjnych. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Wysokie temperatury 

Znak informujący o zagrożeniu wyso-
kimi temperaturami. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Zakaz pracy bez osłon. 

Znak bezwzględnego stosowania 
wszystkich zaprojektowanych obudów 
i osłon ochronnych. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Zakaz gaszenia jakiegokolwiek pożaru 
przy maszynie lub w jej otoczeniu przy 
użyciu wody. 

Znak zakazu gaszenia pożaru przy uży-
ciu wody. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 
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Zakaz palenia papierosów. 

Znak zakazujący palenia tytoniu pod-
czas pracy z rozpylanymi materiałami 
łatwopalnymi. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Zakaz używania otwartego ognia. 

Znak zakazujący używania otwartego 
ognia podczas pracy z rozpylanymi 
materiałami łatwopalnymi. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Zakaz smarowania maszyny będącej 
w ruchu oraz wykonywania jakichkol-
wiek czynności konserwacyjnych mo-
gących przyczynić się do obniżenia po-
ziomu bezpieczeństwa maszyny. 

Znak zakazu smarowania maszyny bę-
dącej w ruchu oraz wykonywania ja-
kichkolwiek czynności konserwacyj-
nych mogących przyczynić się do 
obniżenia poziomu bezpieczeństwa 
maszyny. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Zakaz otwierania zaworu, przed pod-
łączeniem węża. 

Znak zakazu otwierania zaworu, przed 
podłączeniem węża. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Załóż odzież ochronną. 

Znak nakazujący używania odzieży 
ochronnej. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Załóż rękawice ochronne. 

Znak nakazujący używania rękawic 
ochronnych podczas wykonywania 
prac montażowych i serwisowych przy 
maszynie. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Załóż obuwie ochronne. 

Znak nakazujący używania obuwia 
ochronnego z podeszwą przeciwpośli-
zgową. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

Załóż ochronniki słuchu i okulary 
ochronne. 

Znak nakazujący używania ochronni-
ków słuchu i okularów ochronnych. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 
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Załóż ochronniki dróg oddechowych. 

Znak nakazujący używania ochrony 
dróg oddechowych podczas pracy 
z rozpylanymi substancjami szkodli-
wymi. 
Umieszczony na piktogramie zbior-
czym w widocznym miejscu na zbior-
niku kompresora. 

 

2.8 Opis i ocena ryzyka resztkowego 

 

Kompresory zaprojektowano i skonstruowano 

zgodnie z obecnym stanem techniki i obowią-

zującymi normami. Pomimo starań produ-

centa o zapewnienie bezpieczeństwa i elimina-

cję zagrożeń przy użytkowaniu, pewne 

elementy ryzyka podczas pracy maszyny są nie 

do uniknięcia. Ryzyko resztkowe może po-

wstać w sytuacjach wyjątkowych, wynikają-

cych w szczególności z nieprzestrzegania in-

strukcji obsługi lub z niezachowania należytej 

uwagi podczas interakcji użytkownik-maszyna, 

a także zastosowania niewłaściwych przewo-

dów i narzędzi z napędem pneumatycznym. 

Największe niebezpieczeństwo występuje 

podczas wykonywania następujących, zabro-

nionych czynności: 

➡ obsługi urządzenia przez dzieci, osoby nie-

pełnoletnie lub nie przeszkolone, bądź nie za-

poznane z instrukcją obsługi, 

➡ obsługi przez osoby chore lub będące pod 

wpływem alkoholu, lub innych środków odu-

rzających, 

➡ sprawdzania stanu technicznego, czyszcze-

nia, przeprowadzania wymiany podzespołów 

przy włączonym zasilaniu i pracy napędów lub 

przez osoby nieupoważnione, 

➡ użytkowania urządzenia z uszkodzonymi 

lub zużytymi przewodami elektrycznymi bądź 

pneumatycznymi, 

➡ użytkowania maszyny z uszkodzonymi 

podzespołami, 

➡ dotykania częściami ciała przewodów elek-

trycznych lub pneumatycznych, przecinania 

ich lub uszkadzania, 

➡ czyszczenia maszyny strumieniem wody, 

➡ używania maszyny niezgodnie z przezna-

czeniem i do innych celów niż opisane w in-

strukcji, 

➡ wkładania lub zbliżania rąk w strefy nie-

bezpieczne, gdzie występują ruchome ele-

menty, 

➡ usuwania usterek podczas pracy maszyny, 

➡ próby obchodzenia urządzeń ochronnych, 

➡ pracy bez osłon zabezpieczających, 

➡ przeprowadzania prac serwisowych na 

własną rękę, 

➡ ignorowania terminów przeglądów okre-

sowych, 

➡ wchodzenia na maszynę, 

➡ używania pneumatycznego osprzętu nie 

przystosowanego do parametrów pracy kom-

presora, 

➡ stosowania kompresora do tłoczenia po-

wietrza przeznaczonego do oddychania dla 

człowieka (cele medyczne, nurkowe, itp.), 

➡ użytkowania maszyny w miejscach wystę-

powania pyłów, kwasów, oparów lub gazów 

łatwopalnych czy wybuchowych, 

➡ przemieszczania kompresora za inne czę-

ści niż przeznaczony do tego uchwyt, 
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➡ naprawiania korpusu zbiornika ciśnienio-

wego za pomocą spawania, 

➡ stosowania przedłużaczy dłuższych niż 5 m 

oraz o przekroju mniejszym niż 2,5 mm2. 

Ryzyko resztkowe można ograniczyć do mini-

mum pod warunkiem przestrzegania następu-

jących zaleceń: 

➡ uważnie czytaj i przestrzegaj instrukcji ob-

sługi, 

➡ nie pracuj maszyną bez osłon lub bez 

sprawnie działających urządzeń ochronnych, 

➡ zachowuj szczególną ostrożność podczas 

wymiany zespołów maszyny, 

➡ nie przeprowadzaj napraw, regulacji, kon-

serwacji i smarowania przy włączonym zasila-

niu i pracującej maszynie, 

➡ nie przeprowadzaj wymiany zespołów przy 

włączonym zasilaniu i pracującej maszynie, 

➡ nie wkładaj rąk i innych części ciała w miej-

sca zabronione, 

➡ naprawy maszyny wykonuj tylko w przy-

padku, gdy jesteś osobą przeszkoloną z odpo-

wiednimi kwalifikacjami, 

➡ zabezpieczaj maszynę przed dostępem 

dzieci i osób postronnych, 

➡ nie zostawiaj pracującej maszyny bez do-

zoru, 

➡ odcinaj zasilanie od maszyny każdora-

zowo, gdy nią nie pracujesz (np. na czas 

przerw w pracy), a na czas dłuższych przesto-

jów likwiduj ciśnienie w zbiorniku kompresora, 

➡ przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

➡ nie dopuszczaj do obsługi, konserwacji 

i napraw maszyny osób, które nie zostały prze-

szkolone, nie stosują się do zapisów instrukcji 

obsługi i ogólnych zasad BHP oraz nie otrzy-

mały upoważnienia na wykonywanie niniej-

szych prac, 

➡ do kompresora podłączaj tylko i wyłącznie 

osprzęt przystosowany do parametrów jego 

pracy, 

➡ nie używaj powietrza sprężonego przez 

kompresor do oddychania lub mieszania z po-

żywieniem, 

➡ nigdy nie kieruj strumienia powietrza czy 

rozpylanej cieczy w stronę osób, zwierząt lub 

w swoją stronę czy też w stronę kompresora, 

➡ nie używaj kabla zasilającego jako uchwytu 

do ciągnięcia kompresora, 

➡ nie używaj kabla zasilającego do wyjmo-

wania wtyczki z gniazda zasilającego, 

➡ korpus zbiornika nie nadaje się do zespa-

wania lub naprawy. Jeżeli skorodował lub pękł 

wymień go na nowy o odpowiednich parame-

trach, 

➡ kompresorem sprężaj tylko i wyłącznie po-

wietrze atmosferyczne, żadne inne gazy. 

 

3. Opis maszyny 

 

3.1 Przeznaczenie 

 

Kompresor powietrza należący do typoszeregu 

TORPEDA SBN-ZV2048 powinien być użytko-

wany, obsługiwany, konserwowany i napra-

wiany jedynie przez osoby zaznajomione 

z jego budową i zasadami działania oraz prze-

szkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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Maszyna przeznaczona jest do gromadzenia 

powietrza pod ustawionym ciśnieniem w celu 

wykorzystywania go do napędu narzędzi lub 

urządzeń pneumatycznych w postaci np. pisto-

letów natryskowych, kluczy udarowych, narzę-

dzi tnących, itp. 

Urządzenie jest maszyną zasilaną z sieci elek-

troenergetycznej prądem 1-fazowym o napię-

ciu 230 V / 50 Hz. Wyposażone jest we 

wtyczkę dwubolcową z obwodem ochronnym 

PE (z uziemieniem), przyłączaną do odpowied-

niego gniazda sieci jednofazowej. Kompresory 

różnią się wielkością zbiornika. Szczegółowe 

parametry dla każdego kompresora przedsta-

wiono w tablicy 1, rozdz. 3.2. 

Samowolne zmiany wprowadzone w budowie 

maszyny lub w procesach pracy bez zgody pro-

ducenta mogą prowadzić do poważnych 

wypadków i zwalniają go z odpowiedzialności 

za powstałe szkody. 

Kompresory należące do typoszeregu są prze-

znaczone do zastosowań nieprofesjonalnych. 

Kompresor nie jest przeznaczony do pracy 

ciągłej - stosunek pracy kompresora do czasu 

przerwy powinien wynosić 1:1, przy czym 

czas pracy nie może przekraczać 10 minut. 

Spełnienie wymagań dotyczących posługiwa-

nia się maszyną, dotyczących obsługi i wymian 

podzespołów zgodnie z zaleceniami produ-

centa oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń sta-

nowi warunek użytkowania zgodnego z prze-

znaczeniem. Użytkowanie maszyny do innych 

celów będzie rozumiane jako użytkowanie nie-

zgodne z przeznaczeniem. 

Przepisy bezpieczeństwa pracy, zapobiegania 

wypadkom i medycyny pracy, muszą być zaw-

sze przestrzegane.

 

3.2 Charakterystyka techniczna 

Tablica 1 

Parametr Jednostka 
Kompresor 

TORPEDA SBN-ZV2048 

50 litrów 100 litrów 

Rodzaj maszyny - maszyna stacjonarna do ręcznego przetaczania 

Tryb pracy - automatyczny 

Znamionowy pobór mocy kW 2,2 2,2 

Zasilanie elektryczne V / Hz ~1, 230 V / 50 Hz 

Maksymalne ciśnienie robocze PS bar 10 10 

Maksymalna temperatura robocza 
Tmax 

℃ 150 150 

Minimalna temperatura robocza 
Tmin 

℃ -10 -10 

Prędkość obr / min 2850 2850 

Masa kg 42 55 

Wydajność l / min 440 440 

Graniczne obciążenie robocze kg / m2 - - 

Stopień ochrony IP 32 32 

Wymiary gabarytowe - - - 

szerokość mm 340 - 

długość mm 720 - 

wysokość mm 740 - 

gwarantowany poziom mocy aku-
stycznej LWA 

dB 93* - 

*dane udostępnione przez producenta maszyny 
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Maszyna jest zasilana z sieci elektroenerge-

tycznej jednofazowej. 

Operator podczas obsługi stoi na podłożu 

przed kompresorem. 

Do obsługi maszyny konieczny jest jeden ope-

rator. 

3.3 Budowa i działanie

Kompresory należące do typoszeregu zbudo-

wano jako maszyny o napędzie elektrycznym, 

ze sprężarką tłokową, gromadzącą przetła-

czane powietrze w zbiorniku 50 litrowym lub 

100 litrowym. 

Podstawą konstrukcji nośnej każdego kompre-

sora z typoszeregu jest stalowy zbiornik ciśnie-

niowy, na którego wierzchu umiejscowiono 

sprężarkę. W zależności od wersji sprężarka 

jest jedno lub dwutłokowa. W górnej części za-

montowano również silnik elektryczny o budo-

wie otwartej, który osłonięto polimerową 

osłoną bezpieczeństwa. 

Kompresory składają się z następujących pod-

stawowych elementów: 

- cylindrycznego zbiornika stalowego, 

- sprężarki tłokowej, 

- silnika elektrycznego o budowie otwartej, 

- wyłącznika, 

- manometru zegarowego ciśnienia w zbior-

niku, 

- reduktora z manometrem zegarowym ciśnie-

nia wyjściowego, 

- zakończenia układu pneumatycznego z dwój-

nikiem szybkozłączek (typ 26 1/4 cala), 

- polimerowych osłon, 

- filtrów powietrza atmosferycznego, 

- kółek i antywibracyjnych stopek gumowych, 

- uchwytu do przemieszczania ręcznego, 

- zaworu spustu skroplin wody ze zbiornika, 

- korka wlewu oleju sprężarki z odpowietrzni-

kiem, 

- wziernika poziomu oleju w sprężarce, 

- zaworu bezpieczeństwa.
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Rys. 1. Budowa kompresora TORPEDA SBN-ZV2048 - widok z prawej strony

 

Rys. 2. Budowa kompresora TORPEDA SBN-ZV2048 - widok z lewej strony

1 - zbiornik ciśnieniowy 

2 - osłona silnika elektrycznego 

3 - prawy filtr powietrza atmosfe-

rycznego 

4 - reduktor z manometrem ciśnienia 

wyjściowego 

5 - manometr zegarowy ciśnienia 

w zbiorniku 

6 - zawór spustowy skroplin wodno-

olejowych 

7 - Separator powietrza 

8 - Otwór rewizyjny 

 

1 – wyłącznik – presostat 

2 – zawór bezpieczeństwa 

3 – korek wlewu oleju z odpowietrz-

nikiem 

4 – rurka sprężanego powietrza ze 

sprężarki 

5 – lewa stopka antywibracyjna 

6 – lewe kółko transportowe 

7 – sprężarka dwutłokowa 

8 – lewy filtr powietrza atmosferycz-

nego 
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Rys. 3. Budowa kompresora TORPEDA SBN-ZV2048 - widok z przodu 

Rys. 4. Budowa kompresora TORPEDA SBN-ZV2048 - widok tyłu

  

1 - osłona silnika elektrycznego 

2 - przycisk włączenia po przeciążeniu kompresora 

3 - osłona sprężarki 

4 - uchwyt transportowy tylny 

 

1 - kabel zasilający z wtyczką 

2 - dwójnik szybko złączek 

3 - pokrętło regulacji ciśnienia wyjściowego 

4 - uchwyt transportowy przedni 
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Kompresor pracuje w trybie automatycznym. 

Operator wpina wtyczkę do gniazda siecio-

wego, włącza kompresor czerwonym przyci-

skiem wyciągając go w górę, po czym posługu-

jąc się pokrętłem regulacji reduktora ciśnienia 

roboczego, ustawia ciśnienie dostosowane do 

węży i urządzeń pneumatycznych zewnętrz-

nych, których będzie używać do pracy. Ciśnie-

nie to nie powinno być wyższe niż ciśnienie 

używanych narzędzi pneumatycznych. Po osią-

gnięciu żądanego ciśnienia podłącza węże 

z narzędziami do szybkozłączek i rozpoczyna 

zaplanowaną pracę. 

Kompresor włącza się i wyłącza w trybie auto-

matycznym, zgodnie z fabrycznymi nastawami 

czujników ciśnienia (presostatem), uzupełnia-

jąc spadki ciśnienia wywołane pracą urządzeń 

zewnętrznych. Po zakończeniu pracy operator 

wyłącza kompresor wyłącznikiem poprzez jego 

wciśnięcie i zmniejsza ciśnienie w zbiorniku 

poprzez użycie zaworu bezpieczeństwa. 

Wraz z kompresorem umieszczono w opako-

waniu elementy służące do zmontowania na 

maszynie. 

 

3.4 Urządzenia sterownicze i elementy do regulacji ciśnienia 

 

Wyłącznik (zintegrowany z presostatem) został 

umieszczony przez producenta na górze kom-

presora, na obudowie presostatu. Wyciągając 

czerwony przycisk w górę zasilisz układ 

energią elektryczną i uruchomisz kompresor. 

Wciskając przycisk unieruchomisz kompresor i 

odetniesz zasilanie.

 

Rys. 5. Wyłącznik zintegrowany z presostatem 

Obok skrzynki presostatu, na wyjściu do urzą-

dzeń zewnętrznych, zainstalowano reduktor 

ciśnienia sprężonego powietrza. Pokrętło 

w górnej części reduktora (1, rys. 6) służy do 

zmniejszania lub zwiększania ciśnienia wyjścio-

wego. Wartość nastawy można sprawdzić na 

wskaźniku zegarowym poniżej (2, rys. 6). 

W dolnej części reduktora znajduje się trans-

parentny zbiorniczek, zakończony zaworkiem. 

Służy on do spuszczania pojawiających się 

w układzie skroplin wody i oleju. 
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Skropliny, jako niebezpieczne dla środowiska, 

muszą zostać zutylizowane w zgodny z prze-

pisami sposób.

 

 

Rys. 6. Regulacja ciśnienia wyjściowego na szybkozłączki 

Z lewej strony maszyny poniżej skrzynki preso-

statu, znajduje się zawór bezpieczeństwa o ci-

śnieniu zadziałania zabezpieczającym zbiornik 

powietrza przed uszkodzeniem (wybuchem). 

Pociągając mocno za uchwyt pierścieniowy 

możesz spuścić nadmiar powietrza ze zbior-

nika. 

 

 

Rys. 7. Zawór bezpieczeństwa

  

1 - uchwyt zaworu bezpieczeństwa 

2 - wziernik poziomu oleju w sprężarce 

 

1 - pokrętło regulacji ciśnienia wyjściowego 

2 - wskaźnik zegarowy ciśnienia nastawionego 

3 - zaworek spustowy skroplin oleju i wody 

4 - wskaźnik zegarowy ciśnienia w zbiorniku 
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W tylnej części osłony sprężarki osadzono 

układ zabezpieczający silnik elektryczny przed 

przeciążeniem. W momencie, gdy z powodu 

przeciążenia silnik zaczyna pobierać zbyt duży 

prąd (przegrzewa się) układ zabezpieczający 

odłączy zasilanie wyłączając kompresor. 

Efektem tego procesu jest wysunięcie się czer-

wonego przycisku. Aby ponownie włączyć 

kompresor musisz użyć wyłącznika wciskając 

go, następnie wcisnąć czerwony przycisk prze-

ciążeniowy i ponownie włączyć kompresor wy-

łącznikiem wyciągając go w górę. 

Rys. 8. Czerwony przycisk ponownego uruchomienia po odłączeniu przeciążeniowym kompresora 

 

4. Czynności wstępne oraz oddanie do eksploatacji 

 

4.1 Zamawianie 

 

Kompresory należące do typoszeregu są do-

starczane do użytkownika w stanie częściowo 

zmontowanym z instalacją elektryczną gotową 

do podłączenia do miejscowych źródeł energii 

elektrycznej. 

Wraz z maszyną dostarczane są: 

- dwa kółka transportowe ze śrubami osio-

wymi 2 szt., 

- dwie gumowe stopki antywibracyjne ze śru-

bami mocującymi do ramy kompresora 2 szt., 

- korek oleju / odpowietrznik układu olejo-

wego sprężarki 1 szt., 

- filtry powietrza atmosferycznego do sprę-

żarki 2 szt. oraz 

- 0,6 litra oleju do układu tłokowego sprężarki. 

Przed pierwszym użyciem maszyny zapoznaj 

się z treścią niniejszej instrukcji. 

Zamówienia na zespoły i części zamienne skła-

daj u producenta maszyny. 
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Rys. 9. Kółka transportowe ze śrubami osiowymi 

 

 

 Rys. 10. Gumowe stopki antywibracyjne ze śrubami 
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Rys. 11. Korek wlewu oleju / odpowietrznik układu smarowania 

 

 

Rys. 12. Filtr powietrza 
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Rys. 13. Olej układu tłokowego sprężarki: LDAA100 

 

4.2 Transportowanie maszyny – dostawa 

 

WAŻNE! 

Maszynę można przewozić jedynie na zewnętrznych środkach transportowych z plandeką lub w kon-

tenerze, zgodnie z lokalnymi przepisami w odniesieniu do ruchu po drogach publicznych. 

 

UWAGA! 
Przebywanie pod uniesionym ładunkiem jest ZABRONIONE. 

 

Maszyna może być transportowana, na ze-

wnętrznych środkach transportowych, na kilka 

sposobów: 

• ciężarówką na skrzyni ładunkowej z plan-

deką, 

• koleją (kontenerem), 

• drogą morską (kontenerem). 

Kompresor wraz z elementami do montażu, 

pakowany jest w karton. W przypadku zała-

dunku maszyny na ciężarówkę – ustaw karton 

na skrzyni ładunkowej, dobrze przymocuj, za-

bezpieczając przed niekontrolowanym prze-

mieszczaniem się podczas jazdy i zabezpiecz 

plandeką lub folią. 

W przypadku załadunku maszyny do konte-

nera celem przetransportowania jej koleją lub 

drogą morską – dobrze przymocuj karton 
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z maszyną do podłogi kontenera, zabezpiecz 

opakowanie folią (jeśli trzeba). 

Przy wszystkich procedurach załadunku, rozła-

dunku, ustawiania lub przechowywania ma-

szyny musi być obecna wykwalifikowana 

osoba. 

Unikaj uderzeń podczas załadunku i rozła-

dunku. Do prac stosuj środki ochrony osobistej 

PPE i środki techniczne, które zapewnią bez-

pieczeństwo Tobie, osobom trzecim, mieniu 

i środowisku. 

 

UWAGA! 
Zakaz przenoszenia ładunków nad ludźmi i zwierzętami. 

 

4.3 Podnoszenie i przenoszenie 

 

Podnoszeniem ładunku może zajmować się 

wyłącznie wykwalifikowany personel. 

Maszyna może być podnoszona przy użyciu 

wózka widłowego, wózka ręcznego paleto-

wego lub ręcznie w min. 2 osoby. 

Jeśli dostępny jest wózek widłowy, możesz go 

wykorzystać do podnoszenia i manewrowania 

pakunkiem. Upewnij się, że karton z maszyną 

jest podnoszony z zachowaniem ostrożności, 

aby uniknąć uszkodzenia jej zawartości. 

4.4 Instalacja w miejscu docelowym 

 

USTAWIENIE MASZYNY 

Miejsce ustawienia maszyny powinno zapew-

niać właściwy obszar roboczy (równą, poziomą 

powierzchnię) oraz odpowiednią instalację 

elektryczną. Podczas pracy w pomieszczeniu 

pamiętaj, aby było ono czyste, pozbawione 

kurzu i pyłu. Należy też zapewnić prawidłową 

wentylację, celem dostarczenia wystarczającej 

ilości powietrza oraz odprowadzenia ciepła 

powstającego podczas pracy kompresora. 

 

4.5 Pierwszy montaż - przygotowanie do uruchomienia 

 

WAŻNE! 

Elementem składowym kompresora powietrza jest zbiornik, który podczas pracy działa jak zbiornik 

ciśnieniowy, dlatego w odniesieniu do eksploatacji oraz przeglądów mają zastosowanie przepisy kra-

jowe w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2003.135.1269)! 
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UWAGA! 
Pamiętaj, by przed pierwszym uruchomieniem maszyny wlać olej do 
zbiornika sprężarki i wymienić korek wlewu oleju na specjalny korek 
z odpowietrznikiem, który dostarczany jest z maszyną w tym samym 

kartonie. 
 

 

Kompresor dostarczony do Ciebie w kartonie 

nie posiada zamontowanych kółek, stopek an-

tywibracyjnych, korka / odpowietrznika układu 

smarnego sprężarki oraz filtrów powietrza at-

mosferycznego. Są one umieszczone w karto-

nie, ale w oddzielnych woreczkach. Przed 

pierwszym uruchomieniem musisz wyposażyć 

kompresor w dołączone elementy. 

Załóż kółka transportowe. W tym celu po wy-

jęciu kompresora z kartonu: 

- unieś tylną część kompresora i ustaw go na 

stabilnej podpórce tak, aby kółko można było 

swobodnie przystawić do otworu mocowania 

osi i aby kompresor nie przewrócił się w spo-

sób niekontrolowany na bok, 

- wyjmij kółka ze śrubami osiowymi z opako-

wania i przełóż śrubę osiową najpierw przez 

otwór w polimerowym kółku, a następnie 

wsuń drugi, gwintowany koniec śruby osiowej 

do mocowania kółka w korpusie kompresora, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rys. 14. Otwór montażowy kółka transportowego 

- na stronę gwintowaną załóż podkładkę, a na-

stępnie przykręć nakrętkę lekko dociągając 

kluczem płaskim, 

- możesz wyjąc podpórkę i postawić kompre-

sor na pierwszym kółku, 

- podłóż podpórkę pod kompresor tak, abyś 

miał dostęp z drugim kółkiem do mocowania 

po przeciwnej stronie i wykonaj analogiczne 

operacje jak wcześniej, montując drugie kółko, 

- wyjmij podpórkę i postaw kompresor na obu 

kółkach. 

Załóż gumowe stopki antywibracyjne. W tym 

celu: 

- zablokuj kółka transportowe w taki sposób, 

aby kompresor po uniesieniu jego przedniej 
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części nie przesunął się w sposób niekontrolo-

wanym w przód lub w tył, 

- unieś przód kompresora na taką wysokość, 

aby nie przewrócił się on i aby możliwe było 

swobodne zamontowanie stopek, 

- przełóż śrubę montażową przez otwór 

w stopce tak, aby jej łeb znajdował się we-

wnątrz stopki (czyli od strony o mniejszej śred-

nicy), 

- przełóż gwintowaną części śruby umieszczo-

nej w stopce przez otwór montażowy korpusu 

kompresora, 

- załóż podkładkę i przykręć nakrętkę docią-

gają kluczem płaskim, 

- analogicznie załóż stopkę antywibracyjną po 

drugiej stronie kompresora, 

- unieś kompresor i postaw na stopkach i kół-

kach po usunięciu podpórki. 

 

Rys. 15. Otwory montażowe do stopek antywibracyjnych 

Zalej zbiornik sprężarki olejem i wymień korek 

transportowy układu olejowego na korek / od-

powietrznik. W tym celu: 

- ustaw kompresor na równym poziomym 

podłożu i odkręć czerwony korek transpor-

towy odsłaniając otwór wlewowy oleju do 

sprężarki, 

 

Rys. 16. Wymiana korka transportowego wlewu oleju sprężarki 
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- otwórz butelkę oleju załączoną do kompre-

sora i spoglądając we wziernik poziomu oleju 

w układzie smarowania sprężarki, uzupełnij go 

do połowy wziernika, 

- wlewaj olej małymi porcjami tak, aby nie 

przelać wymaganego stanu (czerwony punkt 

w połowie wziernika), 

- zabezpiecz otwór wlewowy wkręcając, 

czarny korek z odpowietrznikiem. 

 

Rys. 17. Korek / odpowietrznik w zbiorniku oleju sprężarki 

Załóż filtry (rys. 12) powietrza atmosferycz-

nego pobieranego przez sprężarkę. Mają one 

postać czarnych dysków, wyposażonych z jed-

nej strony w gwintowany króciec, który należy 

wkręcić do oporu w otwór (1, rys. 18) 

znajdujący się w górnej części cylindra sprę-

żarki. Operację przykręcenia filtra przepro-

wadź również dla drugiego cylindra po stronie 

przeciwnej.

 

 

Rys. 18. Montaż filtrów powietrza do cylindrów sprężarki - widok z lewej strony kompresora 

Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub na kom-

presorze. Sprawdź czy wciśnięty jest czerwony 

przycisk wyłącznika przeciążeniowego (2, rys. 

4).
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4.6 Podłączenie do sieci energetycznej 

 

 

UWAGA! 
Podczas prac elektrycznych zachowaj wszelkie środki ostrożności 

i przestrzegaj wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wykony-
wania jakichkolwiek prac przy układzie elektrycznym osobom nie ma-

jącym odpowiednich udokumentowanych uprawnień. 

 

 

UWAGA! 
Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oraz okresową kontrolę 

instalacji ochrony przeciwporażeniowej użytkowanej maszyny spo-
czywa na użytkowniku. 

 

 

UWAGA! 
Po stronie użytkownika leży obowiązek wyposażenia instalacji infra-

strukturalnej budynku, do której podłączony zostanie kompresor, 
w wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA, jako uzupełnienie systemu 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

 

UWAGA! 
Firma TOMASZ GŁUSEK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wy-
rządzone szkody podczas wykonywania niezgodnego z obowiązują-

cymi przepisami podłączenia elektrycznego i nieprawidłowej eksploat-
acji maszyny. 
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Maszynę podłącz do sieci energetycznej jedno-

fazowej 230 V / 50 Hz poprzez układ 3 stykowy 

gniazdo / wtyczka. Instalacja infrastruktury 

obiektu musi być wyposażona w wyłącznik 

różnicowo-prądowy 30 mA. 

Upewnij się czy napięcie w sieci jest zgodne ze 

specyfikacją maszyny. Przed podłączeniem 

maszyny do sieci sprawdź, czy wyłącznik jest 

wciśnięty. 

Podłącz maszynę do źródła zasilania poprzez 

układ gniazdo wtyczka 3 stykowa z instalacją 

elektryczną wyposażoną w układ ochronny PE 

(oraz wymagane zabezpieczenia przeciwpora-

żeniowe). Przewód zasilający poprowadź 

w taki sposób, aby zapewnić całkowitą 

ochronę przed przecięciem, zerwaniem lub za-

gnieceniem. 

Po podłączeniu maszyny do zasilania sprawdź 

prawidłowość podłączenia i wykonaj m.in. 

próbę funkcjonalną. 

Włącz kompresor wyciągając czerwony przy-

cisk w górę. Kompresor powinien rozpocząć 

pracę w sposób automatyczny, bez niepokoją-

cych dźwięków, nieprzerwanie tłocząc powie-

trze do zbiornika. Maszyna powinna pracować 

do momentu osiągnięcia fabrycznie ustawio-

nego ciśnienia 10 bar (odczyt na wskaźniku ze-

garowym ciśnienia panującego we wnętrzu 

zbiornika powietrza). 

Po upewnieniu się, że maszyna pracuje ryt-

micznie i bez niepokojących dźwięków, wyłącz 

ją i zmniejsz ciśnienie zaworem awaryjnym 

i pokrętłem reduktora w lewą stronę. 

W razie problemów skontaktuj się z producen-

tem. 

Schemat podstawowej instalacji elektrycznej 

przedstawiono na rysunku nr 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 19. Włączanie kompresora poprzez wyciągnięcie czerwonego przycisku w górę 
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Rys. 20. Schemat instalacji elektrycznej 

 

5. Użytkowanie 

 

 

UWAGA! 
Kompresor możesz użytkować dopiero po całkowitym zakończeniu 

procesu montażu i po przeprowadzeniu procedury pierwszego rozru-
chu oraz po odebraniu instalacji przez oddział UDT właściwy ze 

względu na miejsce użytkowania kompresora. Wszystkie zasady doty-
czące badań i odbiorów opisano na stronie UDT, link do strony: 

 https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-ci-
snieniowe/zbiornik-w-agregacie-sprezarkowym 
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5.1 Zasady ogólne 

 

Nakaz używania odzieży roboczej. 

Nakaz używania pełnego obuwia roboczego z podeszwą 

przeciwpoślizgową. 

 

 

Nakaz używania środków ochrony układu oddechowego przy pracy 

z rozpylanymi / natryskiwanymi substancjami. 

 

Ilekroć mowa o stronach w maszynie należy 

rozumieć tak, jak przedstawiono na rysunku nr  

1 - 4. 

Do sprawnej pracy maszyny niezbędne jest za-

pewnienie odpowiednich warunków pracy, do 

których należą: 

− swobodny dostęp do źródła zasilania energią 

elektryczną, 

− wolna przestrzeń oraz odpowiednie oświe-

tlenie, zapewniające prowadzenie obsługi 

technicznej i technologicznej. 

Zaleca się ustawianie maszyny na podłożu be-

tonowym, poziomym o odpowiedniej wytrzy-

małości. 

Podczas pracy w pomieszczeniu pamiętaj, aby 

było ono czyste, pozbawione kurzu i pyłu. Na-

leży też zapewnić prawidłową wentylację, ce-

lem dostarczenia wystarczającej ilości powie-

trza oraz odprowadzenia ciepła powstającego 

podczas pracy kompresora. 

W przypadku pracy maszyną na zewnątrz 

ustaw ją w takim miejscu, aby nie była nara-

żona nadmiernie na czynniki zewnętrzne (zbyt 

niska lub zbyt wysoka temperatura, opady 

deszczu lub śniegu, pyły i inne zanieczyszcze-

nia). 

Przed każdym uruchomieniem sprawdź stan 

techniczny maszyny, a przede wszystkim ele-

mentów roboczych oraz upewnij się, czy uru-

chomienie nikomu nie zagraża. 

Nie uruchamiaj maszyny zanim nie wykonasz 

czynności kontrolnych opisanych poniżej. 

1. Upewnij się, że na maszynie nie ma zbęd-

nych elementów. 

2. Sprawdź wizualnie czy maszyna nie ma ze-

wnętrznych uszkodzeń, czy posiada wszystkie 

osłony (obudowy), czy posiada wszystkie ele-

menty. 

3. Sprawdź stan połączeń śrubowych – dokręć 

w razie potrzeby. 

4. Sprawdź przewody zasilające (niedopusz-

czalna jest praca z uszkodzoną izolacją prze-

wodu). 

5. Sprawdź przewody pneumatyczne, nie uru-

chamiaj maszyny z nieszczelnym układem 

sprężonego powietrza. 

6. Sprawdź wizualnie stan poszczególnych 

podzespołów maszyny. 

7. Sprawdź poziom oleju w sprężarce. 

8. Podłącz maszynę do zasilania przewodem 

wyposażonym we wtyczkę 3-stykową (szcze-

góły patrz rozdz. 4.4). 

9. Włącz maszynę wyłącznikiem oraz ustaw ci-

śnienie zaworem na reduktorze sprężonego 

powietrza na wyjściu. 

10. Sprawdź działanie maszyny. Powinna pra-

cować bez niepokojących dźwięków. 
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11. Sprawdź działanie wyłącznika wciskając go 

(maszyna powinna natychmiast się zatrzymać). 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, defor-

macji zbiornika, nieprawidłowości w działaniu 

lub zużycia części obniżających jakość pracy 

skontaktuj się z producentem i nie uruchamiaj 

maszyny. 

Jeżeli przeprowadzisz powyższe czynności kon-

trolne ograniczysz ryzyko powstania awarii 

maszyny i powstania wypadku przy pracy. 

WAŻNE! 

Nieprawidłowe przygotowanie maszyny do pracy może spowodować niższą jakość pracy, jej uszko-

dzenie lub wypadek przy pracy. 

 

5.2 Sprawdzanie układu sprężonego powietrza 

 

 

UWAGA! 
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy wykonaj próby szczelności. 

 

Sprawdź szczelność połączeń. 

Po podłączeniu maszyny do zasilania sprawdź 

prawidłowość podłączenia i wykonaj próbę 

funkcjonalną bez obciążenia. 

W razie problemów skontaktuj się z producen-

tem. 

Schemat instalacji sprężonego powietrza sta-

nowi załącznik do niniejszej instrukcji obsługi. 

5.3 Praca 

 

 

UWAGA! 
Nigdy nie używaj maszyny niesprawnej, uszkodzonej, z uszkodzoną in-
stalacją elektryczną, pneumatyczną lub gdy występują nawet drobne 

usterki w działaniu sprzętu. 
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UWAGA! 
Nie obchodź zabezpieczeń, nie demontuj osłon bezpieczeństwa. 

 

 

UWAGA! 
Podczas pracy maszyna musi stać na równym poziomym podłożu. 

 

5.4 Uruchomienie 

 

 

UWAGA! 
Nigdy nie używaj maszyny na wolnym powietrzu podczas opadów at-
mosferycznych typu śnieg czy deszcz. Chroń kompresor przed wilgo-

cią. 

 

Aby uruchomić maszynę, wykonaj najpierw 

wszystkie czynności kontrolne opisane wyżej, 

a następnie: 

- podejdź do maszyny i sprawdź czy wtyczka 

zasilania sieciowego jest włożona do gniazda 

z obwodem ochronnym PE, jeżeli nie - podłącz 

ją, 

- sprawdź poziom oleju sprężarki, jeżeli jest 

nieprawidłowy - uzupełnij, 

- sprawdź, czy w zbiorniku panuje nadciśnie-

nie, jeżeli tak zmniejsz je posługując się zawo-

rem bezpieczeństwa, 

- podłącz do szybkozłączek węże z przyłączo-

nymi narzędziami pneumatycznymi. których 

będziesz używać do pracy, 
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Rys. 21. Podłącz do szybkozłączek węże z przyłączonymi narzędziami 

- wyciągnij wyłącznik do góry, kompresor sa-

moczynnie uruchomi się napełniając zbiornik 

do ciśnienia nastawy fabrycznej (10 bar), po 

czym samoczynnie się wyłączy, wznawiając 

pracę ponownie (samoczynnie) po spadku ci-

śnienia w zbiorniku, 

- sprawdź i ewentualnie wyreguluj ciśnienie 

robocze (wyjściowe) powietrza, posługując się 

pokrętłem reduktora i wskaźnikiem zegaro-

wym, do poziomu wymaganego przez uży-

wane do pracy przewody i narzędzia. Nie prze-

kraczaj ciśnienia maksymalnego przewodów 

i narzędzi, zakładanego przez producentów 

każdego z nich (patrz instrukcje obsługi każ-

dego elementu), 

- załóż odpowiednie środki ochrony osobistej 

adekwatne do używanych środków chemicz-

nych (dotyczy głównie substancji rozpylanych), 

chroń siebie i swoje otoczenie przed pyłami, 

- przystąp do pracy, 

- po skończonej pracy wyłącz kompresor wy-

łącznikiem i zmniejsz ciśnienie w zbiorniku po-

sługując się zaworem bezpieczeństwa (lub po-

przez podłączone narzędzia), 

- zmniejsz ciśnienie na reduktorze za pomocą 

pokrętła w lewą stronę, 

- odłącz kompresor od zasilania wyjmując 

wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

5.5 Zatrzymywanie 

 

Urządzenie pracuje w trybie automatycznym, 

ciągle utrzymując ustawiony fabrycznie po-

ziom ciśnienia w zbiorniku. Kompresor 

zatrzymasz wciskając czerwony wyłącznik znaj-

dujący się na skrzynce presostatu. Przy zaniku 

napięcia wyłącz kompresor z gniazdka. 
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5.6 Czyszczenie maszyny 

 

 

UWAGA! 
Zakaz mycia maszyny strumieniem wody pod ciśnieniem np. myjką ci-

śnieniową i mokrymi szmatami. Nie wchodź na elementy maszyny. 

 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do czyszczenia bezwzględnie wyłącz maszynę 

wyłącznikiem i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. 

 

 

UWAGA! 
W czasie czyszczenia używaj odzieży i rękawic ochronnych oraz odpo-

wiedniego obuwia z antypoślizgową podeszwą. 

 

W czasie czyszczenia urządzenia używaj 

odzieży i rękawic ochronnych oraz odpowied-

niego obuwia z antypoślizgową podeszwą. Po 

zakończeniu pracy maszyną, oczyść ją z kurzu 

przy pomocy miotły, zmiotki z szufelką lub od-

kurzacza. 

Systematycznie, co pewien czas, należy wyczy-

ścić filtry powietrza. Częstotliwość ich czysz-

czenia zależy od intensywności użytkowania 

kompresora, a także od rodzaju prac przepro-

wadzanych kompresorem. W przypadku napę-

dzania urządzeń pneumatycznych częstość 

czyszczenia filtrów będzie mniejsza niż w przy-

padku wykorzystywania kompresora do prac 

malarskich. Ustalenie czasookresów czyszcze-

nia filtrów zależy od użytkownika. 

Aby oczyścić filtry: 

- odkręć filtry powietrza atmosferycznego, 

- rozkręć je a następnie 

- przedmuchaj wkłady sprężonym powietrzem, 

po czym 

- ponownie złóż, skręć i dokręć do kompre-

sora. 

Pamiętaj, aby oczyścić całe otoczenie maszyny 

z pyłów powstałych podczas pracy. 
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5.7 Przygotowanie do dłuższego postoju 

 

 

UWAGA! 
Na czas przestojów w pracy bezwzględnie wyłącz maszynę wyłączni-

kiem i odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego. 

 

Wciśnij wyłącznik oraz wyjmij wtyczkę 

z gniazda zasilającego. 

Przewód zwiń i odwieś zabezpieczając. 

Zmniejsz ciśnienie w zbiorniku posługując się 

zaworem bezpieczeństwa. 

Okryj maszynę folią i ustaw w suchym po-

mieszczeniu, z dala od osób postronnych. 

 

6. Regulacje 

 

Producent nie przewiduje konieczności prowa-

dzenia regulacji w maszynie oprócz zmiany po-

ziomu ciśnienia roboczego. Pozostałe parame-

try pracy kompresora zostały ustawione 

fabrycznie i nie ma możliwości przeprowadza-

nia ich regulacji. 

Szczegóły w odniesieniu do elementów regula-

cyjnych i sposobu przeprowadzania regulacji 

przedstawiono w rozdz. 3.4. 

 

7. Konserwacja 

 

 

UWAGA! 
Elementem składowym kompresora powietrza jest zbiornik, który 

podczas pracy działa jak zbiornik ciśnieniowy, dlatego w odniesieniu 
do eksploatacji oraz przeglądów mają zastosowanie przepisy krajowe 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 
2003.135.1269)! Ściśle przestrzegaj terminów i rodzajów sprawdzeń 

ustalonych przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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7.1 Zasady ogólne 

 

WAŻNE! 

Większość czynności obsługowych wykonuj na maszynie wyłączonej i odłączonej od zasilania. Stosuj 

środki ochrony osobistej. W przypadku czynności, które wymagają pracy przy uruchomionej maszynie 

zachowaj szczególną ostrożność. 

 

WAŻNE! 

Do prac obsługowych mogą przystępować jedynie osoby do tego wyznaczone i oddelegowane, które 

dobrze znają maszynę i są w pełni świadome zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas tego typu prac. 

 

Osłony zabezpieczające zdejmuj tylko w celu 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych, po 

całkowitym unieruchomieniu i zabezpieczeniu 

maszyny przed nieautoryzowanym uruchomie-

niem. 

W przypadku uszkodzenia lub awarii maszyny 

na skutek niewłaściwego użytkowania i kon-

serwacji, możesz ponieść konsekwencje zwią-

zane z ich usunięciem. Wszelkie problemy 

zgłaszaj do producenta. 

 

7.2 Smarowanie 

 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do smarowania lub konserwacji bezwzględnie 
wyłącz maszynę i wyjmij z gniazda wtyczkę przewodu zasilającego, 

aby uniemożliwić włączenie jej przez osoby nieupoważnione. 

 

Długotrwałe i sprawne działanie maszyny jest 

zależne od umiejętnej obsługi, systematycz-

nego czyszczenia oraz natychmiastowego usu-

wania zauważonych usterek. 

Przed każdym uruchomieniem maszyny spraw-

dzaj poziom oleju w sprężarce kompresora 

i ewentualnie uzupełniaj zgodnie z potrze-

bami. 

Poziom oleju sprężarki sprawdzaj zawsze na 

poziomym równym podłożu. Olej powinien 

być widoczny w okienku, w połowie jego wy-

sokości (czerwona kropka pośrodku). Praca 

kompresorem ustawionym na pochyłych po-

wierzchniach może grozić zatarciem sprężarki. 

Po raz pierwszy olej należy wymienić po 50 go-

dzinach pracy urządzenia. Po każdych kolej-

nych 100 godzinach pracy kompresora lub po 

6 miesiącach wymień olej.
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Rys. 22. Wskaźnik poziomu oleju sprężarki 

 

7.3 Przeglądy i konserwacja 

 

Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy 

sprawdzaj stan techniczny maszyny, jej kom-

pletność oraz stan połączeń śrubowych (w ra-

zie poluzowania dokręć). 

Czyszczenie przeprowadzaj na maszynie odłą-

czonej od zasilania. 

Codzienna obsługa polega na oczyszczeniu 

urządzenia w miarę potrzeby i usunięciu uste-

rek powstałych w wyniku eksploatacji (wszyst-

kie problemy zgłaszaj producentowi), spraw-

dzeniu kompletności i stanu technicznego 

maszyny, w szczególności sprzętu elektrycz-

nego i zbiornika ciśnieniowego. 

Zwróć uwagę na to, by usunąć zanieczyszcze-

nia i ciała obce. W razie potrzeby odkręć filtry 

powietrza atmosferycznego, rozkręć je i prze-

dmuchaj wkłady sprężonym powietrzem, po 

czym ponownie złóż, skręć i dokręć do kom-

presora. 

Do konserwacji maszyny możesz przystąpić, je-

żeli przeszedłeś szkolenie wstępne, instruktaż 

stanowiskowy BHP, instruktaż obsługi auto-

matu, posiadasz ustną zgodę przełożonego na 

wykonanie pracy, dobry stan zdrowia i wła-

ściwą odzież oraz sprzęt ochronny. Zasadnicze 

prace konserwacyjne prowadzone w strefach 

niebezpiecznych muszą być przeprowadzane 

przez kompetentne i przeszkolone osoby cał-

kowicie rozumiejące ryzyko. 

Dokonanie czynności, o których mowa 

w rozdz. 7 wymaga udokumentowania i prze-

prowadzana jest przez serwis. 

Do konserwacji urządzenia możesz przystąpić, 

jeżeli posiadasz odpowiednie uprawnienia. 

Przeglądy codzienne 

Do prac codziennych należą: 

- Oględziny zewnętrzne, w tym sprawdzenie 

kompletności i stanu technicznego poszczegól-

nych elementów kompresora. 

- Kontrola słuchowa (po uruchomieniu ma-

szyny należy zwrócić uwagę, czy nie słychać 

niepokojących odgłosów i nienaturalnych 

dźwięków). 

- Szczegółowa procedura dotycząca przeglą-

dów codziennych - patrz rozdz. 5.1. 

Ponadto codziennie oczyść maszynę z zabru-

dzeń i usuń usterki powstałe w wyniku 
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eksploatacji maszyny, pod warunkiem, że są to 

drobne naprawy i nie dotyczą zbiornika oraz 

układu ciśnieniowego, a także samej sprężarki. 

Części uszkodzone lub zużyte napraw lub wy-

mień na nowe (oryginalne). 

Zaleca się codzienne opróżnienie zbiornika ci-

śnieniowego ze skroplin oleju i wody poprzez 

przeznaczony do tego celu zawór. W tym celu: 

- opróżnij zbiornik z ewentualnego nadciśnie-

nia przy pomocy zaworu bezpieczeństwa, 

- podstaw płaskie naczynie pod zawór spu-

stowy zbiornika i odkręć go, 

- po opróżnieniu zbiornika ze skroplin zakręć 

zawór, a kondensat przekaż do utylizacji w wy-

specjalizowanym punkcie odbioru niebez-

piecznych dla środowiska substancji, 

- zakręć starannie zawór po tej czynności. 

 

 

Rys. 23. Zawór spustowy kondensatu wody i oleju w zbiorniku ciśnieniowym 

W razie wykrycia usterek w maszynie zgłoś je 

producentowi, celem ich usunięcia. Po usunię-

ciu usterki możesz przystąpić do pracy. 

Przegląd kwartalny - regularnie sprawdzaj: 

- Funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających 

(wyłącznik, zawór bezpieczeństwa, reduktor 

ciśnienia). 

- Stan techniczny instalacji elektrycznej i pneu-

matycznej (w tym szczelność). W przypadku 

zauważenia uszkodzeń w powłoce ochronnej 

wymień przewód na nowy o tym samym prze-

kroju. 

- Prawidłowość połączenia złącz elektrycznych. 

- Funkcjonowanie sprężarki, zwróć uwagę, czy 

nie występują wycieki oleju ze zbiornika; czy 

nie ma śladów zużycia. 

- Stan zbiornika, zwróć uwagę czy płaszcz 

zbiornika nie jest zdeformowany lub czy nie 

został mechanicznie uszkodzony. 

- Stan powłok malarskich. 

- Stan połączeń śrubowych, w razie stwierdze-

nia luzów – dokręcić kluczem. 

Kontrole przeprowadzaj również po wprowa-

dzeniu zmian lub konserwacji maszyny. 

W razie wykrycia nieszczelności w układzie 

pneumatycznym należy niezwłocznie przystą-

pić do prac naprawczych. 
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Jeżeli podczas przeglądu wykryte zostanie 

uszkodzenie lub nieskuteczne działanie urzą-

dzenia bezpieczeństwa (np. nie powoduje za-

trzymania maszyny), doprowadź maszynę do 

bezpiecznego stanu lub odłącz ją od zasilania 

do czasu przywrócenia prawidłowego 

działania urządzeń bezpieczeństwa, lub do 

momentu ich naprawy bądź wymiany na 

nowe. 

W przypadku awarii oznakuj maszynę etykietą 

„AWARIA” i zgłoś problem do producenta 

firmy TOMASZ GŁUSEK. 

 

7.4 Wymiana podzespołów 

 

WAŻNE! 

Zużyte lub uszkodzone podzespoły wymieniaj na nowe, o odpowiednich charakterystykach i atestach 

(jeśli dotyczy) zgodnie z Wykazem części zamiennych umieszczonym na końcu instrukcji. 

 

 

UWAGA! 
Przed przystąpieniem do wymiany podzespołów bezwzględnie wyłącz 
maszynę wyłącznikiem i odłącz wtyczkę od gniazda zasilającego oraz 

zlikwiduj ciśnienie w zbiorniku. 

 

Regularnie sprawdzaj stan techniczny wszyst-

kich podzespołów maszyny i w razie uszkodze-

nia lub zużycia wymień je na nowe. 

Jeżeli podczas sprawdzania lub pracy zauwa-

żysz inna usterkę zgłoś ją producentowi firmie 

TOMASZ GŁUSEK. 
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7.5 Wymiana elementów wyposażenia elektrycznego 

 

WAŻNE! 

Osoba z ważnymi uprawnieniami elektrycznymi musi wykonać każdorazowo po wprowadzeniu zmian 

badania kontrolne, a wyniki badań przedstawić w protokole. Badania elektryczne należy okresowo 

powtarzać. Wykonanie badań kontrolnych z pozytywnym wynikiem jest warunkiem dopuszczenia ma-

szyny do dalszej pracy! 

 

UWAGA! 
Podczas prac elektrycznych należy zachować wszelkie środki ostrożno-
ści i przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wyko-
nywania jakichkolwiek prac przy układzie elektrycznym osobom nie-

posiadającym odpowiednio udokumentowanych uprawnień. 

 

 

UWAGA! 
Podłączenie ponowne maszyny oraz wykonanie prób sprawdzających 
skuteczność układu elektrycznego jest warunkiem dopuszczenia ma-

szyny do dalszej pracy. 

 

 

UWAGA! 
Odpowiedzialność za prawidłowe podłączenie maszyny, wykonanie 

oraz okresową kontrolę instalacji ochrony przeciwporażeniowej użyt-
kowanej maszyny spoczywa na użytkowniku. 

 

Przed przystąpieniem do wymiany elementów 

wyposażenia elektrycznego odłącz maszynę od 

zasilania. 

Przyjrzyj się schematowi elektrycznemu i do-

piero przystępuj do wymiany uszkodzonych 

podzespołów. 

Pamiętaj, że po przeprowadzeniu koniecznych 

czynności przy maszynie i sprawdzeniu przez 

pomiary elektryczne skuteczności i prawidło-

wości rozwiązania, musisz założyć i umocować 

wszystkie osłony bezpieczeństwa. 
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7.6 Przechowywanie 

 

Maszyna musi być przechowywana w po-

mieszczeniu zamkniętym, zabezpiecz ją folią 

przed kurzem i ewentualną wilgocią. Maszyna 

powinna znaleźć się w miejscu bezpiecznym, 

z dala od osób postronnych, zwłaszcza dzieci 

i zwierząt. Przechowuj maszynę na twardym, 

równym i poziomym podłożu. Na czas prze-

chowywania pamiętaj, aby nie podłączać 

źródeł energii. Zbiornik nie powinien pozosta-

wać pod ciśnieniem. 

Przed uruchomieniem maszyny po dłuższym 

okresie przechowywania, wykonaj czynności 

kontrolne. 

 

 

7.7 Zagrożenie dla środowiska 

 

Skropliny wody i oleju spuszczane ze zbiornika 

ciśnieniowego i zbiorniczka skroplin reduktora 

mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. 

Przekazuj do utylizacji w miejscowych punk-

tach przyjmujących tego typu odpady niebez-

pieczne dla środowiska. 

Nie wylewaj kondensatu do gleby, rzek, jezior 

czy do kanalizacji. 

Zagrożenia dla środowiska nie występują, pod 

warunkiem prawidłowo przeprowadzonego 

procesu demontażu i kasacji patrz rozdział 10. 

 

8. Transport 

 

WAŻNE! 

Maszynę można przewozić jedynie na zewnętrznych środkach transportowych z plandeką  

w kontenerze, na platformie. 

 

8.1 Transport na zewnętrznych środkach transportowych 

 

Maszynę można transportować z wykorzysta-

niem zewnętrznych środków transportowych. 

Do załadunku lub rozładunku spakowanej 

w karton maszyny stosuj wózek paletowy lub 

wózek widłowy. Operator wózka widłowego 

musi mieć odpowiednie przeszkolenie i upraw-

nienia. 

Zachowaj szczególną ostrożność w czasie zała-

dunku i rozładunku w obecności osób 

postronnych, które nie powinny się znajdować 

w strefie zagrożenia (manewrowanie ładun-

kiem). Do załadunku i rozładunku potrzebne 

są minimum dwie osoby. 

W czasie transportu maszyny powinna być ona 

zabezpieczona w przestrzeni transportowej 

przed niekontrolowanym przemieszczaniem 

się podczas jazdy. 
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8.2 Transport wewnętrzny 

 

Gdy zaistnieje konieczność przestawienia ma-

szyny w inne miejsce najpierw należy ją odłą-

czyć od zasilania, oczyścić i zabezpieczyć ele-

menty maszyny przez uszkodzeniem. 

Do przestawienia maszyny wykorzystaj układ 

transportowy w postaci kółek i ręcznych 

uchwytów transportowych, maszynę możesz 

przestawiać samodzielnie. 

Zachowaj szczególną ostrożność w czasie prze-

stawiania maszyny. Zwróć uwagę zwłaszcza na 

osoby postronne, które nie powinny się znaj-

dować w strefie zagrożenia (manewrowania 

maszyną), a także na zapewnienie wystarczają-

cej wolnej przestrzeni, by nie uszkodzić sąsia-

dujących maszyn. 

 

9. Rozwiązywanie problemów 

 

 

UWAGA! 
Każda awaria, bez względu na to czy wyłącza pracę maszyny czy też 

pozwala na dalszą pracę, powinna być zgłaszana do producenta 
w celu jej usunięcia. Nie wolno pracować maszyną zanim wykryta 

usterka nie zostanie naprawiona. 

 

 

UWAGA! 
Podczas awarii natychmiast odłącz maszynę od zasilania. Przystępuj 

do usunięcia awarii dopiero po zabezpieczeniu maszyny przed włącze-
niem - odłącz maszynę od gniazda sieciowego i zlikwiduj ciśnienie 

w zbiorniku. 

 

W poniższej tablicy przedstawiono przykła-

dowe przyczyny usterek i propozycje ich usu-

nięcia. Wykaz problemów nie stanowi zbioru 

skończonego. Wszelkie usterki należy usuwać 

po uprzednim odłączeniu maszyny od zasilania 

i zlikwidowaniu ciśnienia w zbiorniku. 

W przypadku wystąpienia usterki zwróć się 

po pomoc do producenta. 
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Tablica 2. Usuwanie usterek 

Usterki Przyczyny Usuwanie 

spadek ciśnienia w zbiorniku niekontrolowane wycieki 

uruchom kompresor, uzyskaj 
ciśnienie pracy, przygotuj 
wodę mydlaną i pokryj nią ele-
menty ciśnieniowe maszyny, 
omijając układy elektryczne; 
zaobserwuj, gdzie pojawią się 
mydlane bąble i te elementy 
uszczelnij lub wymień na nowe 
- jeżeli usterka nadal występuje 
skontaktuj się z producentem 

elektrozawór przecieka, gdy 
sprężarka nie pracuje 

uszczelnienie zaworu zwrot-
nego jest niesprawne 

spuść całe sprężone w zbior-
niku powietrze, zdemontuj za-
wór zwrotny i oczyść uszczelkę, 
jeżeli jest to konieczne wymień 
uszczelkę na nową 

silnik kompresora zatrzymał się 
i nie wystartował ponownie 

zadziałał układ przeciążeniowy 
z powodu przegrzania silnika 

sprawdź napięcie zasilania, czy 
jest zgodne ze specyfikacją 
kompresora; sprawdź, czy 
przedłużacz nie jest zbyt długi 
lub ma zbyt mały przekrój żył, 
co powoduje spadek napięcia 
i wzrost natężenia prądu prze-
grzewając silnik; poczekaj aż 
silnik ostygnie i wduś czerwony 
przycisk ponownego urucho-
mienia restartując pracę kom-
presora; sprawdź solidność 
wpięcia wtyczki do gniazdka 
zasilającego 

spaliło się uzwojenie silnika skontaktuj się z producentem 

silnik kompresora nie chce wy-
startować i wydaje z siebie bu-
czący dźwięk 

kondensator spalił się 
wymień kondensator rozru-
chowy 

silnik kompresora nie chce wy-
startować lub kręci się zbyt 
wolno 

zbyt niskie napięcie zasilające 

sprawdź napięcie zasilania, czy 
jest zgodne ze specyfikacją 
kompresora; sprawdź, czy 
przedłużacz nie jest zbyt długi 
lub ma zbyt mały przekrój żył, 
co powoduje spadek napięcia 
i wzrost natężenia prądu prze-
grzewając silnik; poczekaj aż 
silnik ostygnie i wduś czerwony 
przycisk ponownego urucho-
mienia restartując pracę kom-
presora; sprawdź solidność 
wpięcia wtyczki do gniazdka 
zasilającego 
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kompresor wydaje metaliczne 
dźwięki 

nastąpiło pęknięcie cylindra 
sprężarki lub uszkodzenie za-
worów 

wyłącz kompresor i skontaktuj 
się z producentem 

kompresor nie uzyskuje fa-
brycznego poziomu ciśnienia 
w zbiorniku 

nastąpiło pęknięcie cylindra 
sprężarki lub uszkodzenie za-
worów 

wyłącz kompresor i skontaktuj 
się z producentem 

można odnieść wrażenie, że 
sprężarka nie zapewnia tyle 
powietrza co nowe urządzenie 
lub włącza się częściej niż do 
tej pory 

presostat wymaga regulacji 
wyłącz kompresor i skontaktuj 
się z producentem 

w zbiorniku zgromadziła się 
zbyt duża ilość skroplin wody 
i oleju 

opróżnij zbiornik z nadciśnienia 
powietrza; podstaw zbiornik na 
skropliny pod zawór i spuść 
kondensat ze zbiornika; zakręć 
zawór - możesz pracować dalej 

przytkane filtry powietrza 
rozkręć filtry powietrza i usuń 
zanieczyszczenia 

układ sprężający powietrze nie 
wyłącza się pomimo osiągnię-
cia maksymalnego ciśnienia 
pracy w zbiorniku, a zawór 
bezpieczeństwa zaczyna wy-
puszczać nadmiar powietrza 

usterka presostatu lub preso-
stat wymaga regulacji 

natychmiast wyłącz kompresor 
i skontaktuj się z producentem 

 

Wszelkie prace związane z ingerencją we 

wnętrze wyposażenia elektrycznego maszyny 

może wykonywać jedynie osoba z odpowied-

nimi i ważnymi uprawnieniami. 

Wszelkie prace związane z ingerencją w układ 

ciśnieniowy maszyny może wykonywać jedy-

nie osoba z odpowiednimi i ważnymi upraw-

nieniami. 

 

10. Demontaż i kasacja 

 

WAŻNE! 

Demontaż przeprowadzaj w dwie osoby. Zachowaj szczególną ostrożność. 

 

UWAGA! 
Zachowaj ostrożność w przypadku użycia podczas demontażu narzę-

dzi do cięcia, takich jak szlifierki kątowe lub palniki do cięcia gazo-
wego. 

 

  



TOMASZ GŁUSEK  Kompresory powietrza TORPEDA 

53 
 

W przypadku całkowitego zużycia lub uszko-

dzenia urządzenia należy je wycofać z eksploa-

tacji. Wszystkie części maszyny muszą być po-

segregowane i poddane odpowiedniej 

utylizacji. 

Olej 

Zużyty olej zlej do pojemników i oddaj do 

punktu utylizacji. 

Skropliny 

Skropliny wody i oleju pozostałe w zbiorniku 

ciśnieniowym zlej do pojemnika i przekaż do 

punktu utylizacji. 

Podzespoły elektryczne 

Sprzęt elektryczny zawiera substancje, które 

w przypadku niewłaściwego recyklingu mogą 

być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. 

Produkty elektryczne np. instalację elek-

tryczną, zespoły napędowe, itp. dostarcz do 

stacji odbierającej, upoważnionej do utylizacji 

odpadów elektrycznych. 

Podczas kasacji należy postępować zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa przy demontażu 

urządzeń elektrycznych oraz procedurami za-

pobiegającymi skażeniu środowiska. 

Za dostarczenie zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego do właściwego punktu 

zbiórki odpowiada użytkownik. Postępując 

z produktami w odpowiedni sposób, pomaga 

się chronić ludzkie zdrowie i zapobiegać zbęd-

nemu zanieczyszczeniu środowiska. Aby uzy-

skać więcej informacji na temat prawidłowej 

utylizacji, należy skontaktować się z urzędem 

miasta, firmą zajmującą się wywozem śmieci 

lub producentem. 

 

11. Wykaz części zamiennych 

 

Wykaz części zamiennych przedstawiono na 

poniższym rysunku i w tablicy 3. 

Części zamienne dostępne są do nabycia 

u producenta. Wymianę podzespołów może 

wykonywać użytkownik przeszkolony, posia-

dający wystarczającą wiedzę, niezbędne 

uprawnienia oraz ważne badania lekarskie do-

puszczające do wykonywania niniejszych prac. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wy-

miany części zamiennych prosimy skontaktuj 

się z firmą TOMASZ GŁUSEK.
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Tablica 3. Zestawienie części zamiennych  

1 śruba (M6 x 55) 40 pierścień zabezp. 

2 podkładka sprężysta 41 śruba (M5 x 12) 

3 osłona cylindra 42 podkładka płaska 

4 uszczelka 43 osłona silnika 

5 płytka zaworowa 44 zabezp. prądowe 

6 uszczelka aluminiowa zaworu 45 filtr 

7 blok zaworu 46 rura 3-drożna 

8 uszczelka górna cylindra 47 śruba (M16x1.5) 

9 osłona cylindra 48 rurka spustowa 

10 uszczelka dolna cylindra 49 pierścień zaciskowy 

11 pierścień tłoka pow. 50 kolanko 

12 pierścień olejowy tłoka 51 śruba (M4 x8) 

13 tłok 52 podkładka płaska 

14 sworzeń tłokowy 53 kondensator 

15 pierścień zabezp. 54 nakrętka (M8) 

16 korbowód 55 zawór bezpieczeństwa 

17 wał korbowy 56 czujnik ciśnienia /presostat 

18 podkładka płaska 57 przyłącze 

19 śruba z łbem 6-kt (M8x22) 58 separator woda/olej 

20 duża podkładka płaska 59 szybkozłączka spustu 

21 śruba (M6 x 55) 60 manometr 40 mm 

22 
uszczelka plastikowa pokrywy korbo-
wej 

61 manometr 50 mm 

23 obudowa przednia 62 przewód 

24 śruba z łbem 6-kt (M6x18) 63 rurka spustowa 

25 uszczelka olejowa 64 śruba M10x1 

26 wskaźnik oleju 65 złącze rury spustowej 

27 odpowietrznik 66 rura zrzutowa 

28 obudowa skrzyni korbowej 67 zbiornik wyrównawczy 

29 uszczelka olejowa 68 śruba z łbem 6-kt (M8x30) 

30 łożysko 69 podkładka płaska 

31 pierścień zabezp. 70 zawór zwrotny 

32 wirnik 71 stopka 

33 stojan 72 śruba z łbem 6-kt (M8X20) 

34 podkładka sprężysta 73 zawór odpowietrzający 

35 tylna osłona 74 nakrętka 

36 śruba z łbem 6-kt (M6x18) 75 podkładka sprężysta 

37 podkładka sprężysta 76 kółko 

38 podkładka płaska 77 element osiowy 

39 wirnik wentylatora 78 uszczelka 
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12. Karta gwarancyjna 

 

Producent: 

TOMASZ GŁUSEK 

ul. ALEJA WOLNOŚCI 22 

41-219 SOSNOWIEC 

tel. +48 533 008 002 

e-mail: biuro@torpeda.pl 

 

Pieczęć sprzedawcy 

KARTA GWARANCYJNA 
Kompresor powietrza, typ………………………………………………… 

Nr. fabr. ………………………………………. 

Rok produkcji ……………………………… 

Data sprzedaży …………………………………….. 

Nabywca ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsza gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży (12 miesięcy dla firm). 

Gwarancja nie obejmuje swoim zakresem wykorzystania kompresora w sposób profesjonalny do 

prac w przemyśle czy rzemiośle. 

Obsługę gwarancyjną wykonuje producent. 

 

Data zgodna z datą wystawienia faktury 

Podpis sprzedającego 

Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. 

Nabywca (sprzedawca1) otrzymuje gwarancję od producenta na okres 24 miesięcy licząc od daty 

wystawienia faktury (12 miesięcy dla firm). 

UWAGA DLA NABYWCY! 

Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej jak też sprawdzić 

prawidłowość jej wypełnienia. 

1 Po tym okresie sprzedawca udziela gwarancji nabywcy na swój koszt. 
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OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO 

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z prze-

pisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia maszyny wynikłe z winy producenta, z powodu wady ma-

teriału, niewłaściwej obróbki lub montażu. Przez udzielenie gwarancji gwarant zobowiązuje się w ter-

minie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (nie później niż w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady 

do producenta) do: 

(a) bezpłatnej naprawy reklamowanej maszyny, 

(b) dostarczenia nabywcy maszyny bezpłatnie nowych części bez wad, 

(c) pokrycia kosztów naprawy wraz z kosztami robocizny i zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych 

(np. przesyłki), 

(d) całkowitej wymiany maszyny na wolną od wad o ile czynności wymienione w pkt. (a), (b) i (c) nie 

zapewniają dobrej pracy. 

3. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny 

od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. 

4. Reklamację użytkownik zgłasza do producenta / sprzedawcy, u którego maszyna została zakupiona, 

przedstawiając dowód kupna i wyłączając maszynę z dalszej eksploatacji pod rygorem utraty upraw-

nień wynikających z gwarancji. Dopuszcza się możliwość okazania dowodu zakupu w wersji elektro-

nicznej, przesyłając ten dowód na adres mailowy uwidoczniony na pieczątce firmowej. 

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, 

nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez konsumenta wadli-

wego produktu do gwaranta lub udostępnienia go w miejscu, w którym się znajduje. Czas naprawy 

może być wydłużony w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do wykonania na-

prawy, o czas konieczny do ich sprowadzenia. 

6. Użytkownik powinien zgłosić reklamację najdalej w ciągu 14 dni od daty powstania uszkodzenia. 

7. Miejsce usunięcia wady w ramach postępowania gwarancyjnego ustala indywidualnie nabywca 

z producentem / sprzedawcą maszyny. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać 

usunięta na miejscu, użytkownik jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi. 

8. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres, w którym maszyna była w naprawie i nie pracowała, licząc 

od daty zgłoszenia reklamacji do zakończenia naprawy. W przypadku wymiany części przedłużenie 

gwarancji dotyczy odpowiednio wymienionych części. 

9. Zobowiązuje się użytkownika do zwrotu części uszkodzonych, wymontowanych z niesprawnej ma-

szyny. 

10. Wymontowane wadliwe części urządzenia po usunięciu wad przechodzą na własność producenta. 

11. Producent nie uzna reklamacji z tytułu gwarancji, jeśli dokonano w maszynie zmian technicznych 

bez zgody producenta, niewłaściwie ją składowano, użytkowano, konserwowano lub naprawiano (np. 

części nieoryginalne). Dotyczy również stwierdzonych uprzednich napraw, nieprzeprowadzonych przez 

producenta maszyny lub wskazany przez niego zakład świadczący usługi gwarancyjne. 

12. Gwarancją nie są objęte: 



TOMASZ GŁUSEK  Kompresory powietrza TORPEDA 
 

58 
 

(a) wady powstałe wskutek eksploatacji urządzenia niezgodnie z zasadami eksploatacji, przeróbek, 

zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie; 

(b) wady powstałe wskutek zaniechania przez użytkownika czynności związanych z konserwacją, czysz-

czeniem i regulacją urządzenia; 

(c) wady powstałe wskutek działania czynników zewnętrznych a w szczególności uszkodzeń mechanicz-

nych; 

(d) naturalne zużycie zgodne z właściwościami albo przeznaczeniem urządzenia; 

(e) uszkodzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne wywołane działaniem użyt-

kownika lub działaniem sił zewnętrznych; 

(f) uszkodzenia powłoki malarskiej części mających bezpośrednią styczność z elementami roboczymi; 

(g) uszkodzeń, które nastąpiły w wyniku transportu maszyny oraz podczas załadunku wykonywanego 

przez dowolnego przewoźnika i w przypadku braku protokołu szkody spisanego przy dostawie z kurie-

rem (protokół powinien być podpisany niezwłocznie po udokumentowaniu zaistnienia szkody i nie póź-

niej niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki). 

13. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku: 

(a) dokonywania obowiązkowego przeglądu i serwisu w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty 

wystawienia faktury zakupu (12 miesięcy dla firm), koszty dostawy do serwisu i koszty odesłania kom-

presora leżą po stronie klienta; 

(b) okresy gwarancji rozpoczynają swój bieg od daty wystawienia faktury, jednakże uprawnienia z ty-

tułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu wszelkich należności wobec producenta. 

14. Producent nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów odszkodowania z powodu strat produkcyj-

nych czy jakichkolwiek innych szkód spowodowanych uszkodzeniem, wadami ukrytymi lub awarią ma-

szyny. 

15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa użytkownika do domagania się zwrotu utraco-

nych zysków w związku z uszkodzeniem. 

16. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego. 

17. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania przeróbek, adaptacji lub zmian konstrukcyjnych ma-

szyny przez inne osoby niż producent lub osoby przez niego wskazane. 

18. Gwarancja zostanie uchylona, jeżeli użytkownik uniemożliwia w jakikolwiek sposób ustalenie przy-

czyn powstania uszkodzeń maszyny. 

19. Brak informacji mailowej (od odbiorcy) o zapoznaniu się z warunkami gwarancji zamieszczonymi 

w instrukcji obsługi, przekazanej w ciągu 14 dni od dnia odbioru kompresora przez użytkownika, rów-

noznaczne jest z uznaniem zapoznania się z instrukcją obsługi i akceptacją jej zapisów bez jego pod-

pisu. 

20. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

ELEMENTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO PRODUCENTA. 

a) Silnik elektryczny, sprężarka. 
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b) Inne elementy na żądanie producenta wg indywidualnych ustaleń. 

Zapoznałem się z warunkami gwarancji 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis użytkownika 

 

Producent: 

 

TOMASZ GŁUSEK 

ul. ALEJA WOLNOŚCI 22 

41-219 SOSNOWIEC 

tel. +48 533 008 002 

e-mail: biuro@torpeda.pl 
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