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Tartalomjegyzék

A megadott ábrák a kezelési útmutató elején
találhatók.

1 Általános tudnivalók
A biztonsági előírásokat tartsa be!
A kezelési útmutatót olvassa el!
A vizsgálatokat, beállításokat és
karbantartási munkákat Karbantartási
könyvben dokumentálja. A gépre vonatkozó
kérdéseinél a gép típusjelét és
termékszámát adja meg. Németországon
kívül az itt leírtaktól eltérő hatósági és egyéb
előírások is érvényesek lehetnek.
A kezelési útmutatót a gép használatba
vétele előtt gondosan tanulmányozni kell és
kezelőjét erről évente oktatásban kell
részesíteni!
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A
közölt ábrák az eredetitől eltérőek lehetnek.

2 A szállítmány részei
– Hűtveszárító kezelési utasítás

3 Rendeltetés szerinti 
használat

A hűtveszárító kizárólag sűrítettlevegő
kezelésére készült, max.16 bar-ig. Más
közegekhez nem használható.

4 Szimbólumok
Figyelem: Fordítson kellő figyelmet ezekre a szimbólumokra!

1 Általános tudnivalók .................. 1
2 A szállítmány részei................... 1
3 Rendeltetés szerinti használat..... 1
4 Szimbólumok ........................... 1
5 Műszaki adatok......................... 2
6 Biztonsági ismeretek ................. 3
7 Felépítés.................................. 3
8 Üzembe helyezés ...................... 4
9 Üzemeltetés ............................. 4
10 Karbantartás ............................ 5
11 Üzemen kívül helyezés .............. 5
12 Üzemzavarok elhárítása ............. 6
13 Elektromos kapcsolási séma. ...... 7
14 Működési vázlat ........................ 7
15 Pótalkatrész ellátás ................... 7
16 Jótállási feltételek ..................... 7
17 REACh..................................... 7

Szimbólum Jelszó Veszélyességi fokozat A figyelmen kívül hagyás
következményei

VESZÉLY Közvetlenül fenyegető veszély Halál, súlyos testi sérülés
VIGYÁZAT Lehetséges fenyegető veszély Halál, súlyos testi sérülés
FIGYELEM Lehetséges veszélyes helyzet Könnyű testi sérülés
ÚTMUTATÓ Lehetséges veszélyes helyzet Szerkezeti károsodások

Szimbólum Jelentés A figyelmen kívül hagyás
következményei

Kezelési útmutatót elolvasni
A kezelő testi sérülése vagy halála
Szerkezeti károsodások
Hibás működtetés

Szimbólum Jelentés

Sűrítettlevegő bemenet

Sűrítettlevegő kimenet

Kondenzvíz kimenet
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5 Műszaki adatok
Általános  műszaki adatok (DK 5000 ECO-tól DK 10000 ECO-ig)

Termékspecifikus műszaki adatok

Szerelési méretek ( mm-ben)   lásd 2 kép

A hűtőközeg összetétele, üvegház-hatás potenciálja 

1)Globális felmelegedés potenciál
2)egy érték 1 széndioxidra 100 év alatt

Referencia-feltételek  DIN/ISO 7183 szerint

Belépő hőmérséklet 5-50 °C
Üzemi nyomás 4-16 bar
Környezeti hőmérséklet 5-43 °C
Harmatpont 3 °C
Feszültség 230 V
Frekvencia 50 Hz
Elektromos biztosíték (tartó) 10 A
Védelem IP 21
Hűtőközeg 134a
Üzemi nyomás (Hűtőközeg) 17 bar

DK 5000 ECO DK 7100 ECO DK 10000 ECO
Térfogatáram  DIN/
ISO 7183szerint

 3 °C-nál 5000 7100 10000 l
 7 °C-nál 6750 9585 13500 l

Max.teljesítményfelvétel. 1 1,3 1,8 kW
Nyomásveszteség 0,21 0,22 0,23 bar
Levegőcsatlakozás R 1 1/2"i R 2"i R 2"i
Kondenzvíz leürítés R 1/2" R 3/4" R 3/4" kg
Töltési mennyiség (hűtőközeg) 2,5 5 5 kg
Súly 111 170 195 kg

H B T A1 A2 A3 A4 A5 A6
DK 5000 ECO 985 670 550 913 100 100 100 187 300 mm
DK 7100 ECO
DK 10000 ECO

1235 745 695 1023 372,5 1155 645 185 372,5 mm

Anyagtartalom Rész (%) GWP 1)

R134a HFKW 134a 100 1300 2)

Hőmérséklet 20 °C
Üzemi nyomás p1 7 bar
Sűrítettlevegő belépőhőmérséklet 35 °C
Hűtőlevegő hőmérséklet 25 °C
Harmatpont 3 °C
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Korrekciós tényezők
Más üzemi nyomásnál p1 Levegőáramot f korr.tényezővel1 szorozni:

Más sűrítettlevegő belépőhőmérséklettel t1 Levegőáramot f korr.tényezővel2 szorozni:

Más  hűtőlevegőhőmérsékletnél tc Levegőáramot f korr.tényezővel3 szorozni:  

Más harmatpontnál tpd Levegőáramot f korr.tényezővel4 szorozni: 

6 Biztonsági ismeretek

• Biztosítsa a nyugodt, koncentrált,
szakszerű üzemmenetet.

• Védje saját magát, más személyeket,
háziállatokat, egyéb tárgyakat és a
környezetet a mindenkor szükséges
védőintézkedések betartásával és a géptől
való megfelelő távolságtartással, hogy az
egészség-, az érték-, a
környezetkárosodást és a baleseti
helyzetet elkerülje.

• Javításokat csak a Schneider Légtechnika
szakemberei vagy a szerződött
szervizpartnerek végezhetnek.

• A hűtőkörfolyamba csak a Schneider
Légtechnika Kft szakemberei
avatkozhatnak be

• Az EU szabályozás szerint (842/2006) egy
tömítetlenség javítása után 1 hónapon
belül a hűtőkörfolyam tömítettségi
ellenőrzése szükséges.

• A hűtőközeg kezelése:  BGI 648-t valamint
tartsuk be a nemzeti előírásokat!

• Kondenzvíz kezelése: ügyeljünk a
vízháztartási törvény(WHG) ill. a nemzeti
előírások betartására!

• Tilos: a készülék átalakítása, más célokra
való felhasználása; szükségjavítások; más
közegek szárítása; a biztonsági
berendezések eltávolítása ill.rongálása;
tömítetlenül és hibás működés esetén
használni; nem eredeti alkatrészek
használata ; a készüléket nyomás alatt
szállítani, karbantartani, javítani,
felügyelet nélkül hagyni; mellette
dohányozni; nyílt lángot használni;
adattáblát eltávolítani.

7 Felépítés

p1 (bar) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
f1 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 1,04 1,07 1,10 1,12 1,14 1,18 1,20

t1 (°C) 30 35 40 45 50
f2 1,25 1,00 0,85 0,75 0,60

tc (°C) 25 30 35 40 45
f3 1,00 0,96 0,92 0,88 0,80

tpd (°C) 3 5 7 9
f4 1,00 1,2 1,35 1,45

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély, ha működés közben
nyitjuk a burkolatot!

Karbantartás után zárjuk a burkolatot!

01 Sűrítettlevegő kimenet
02 Sűrítettlevegő bemenet
03 Be-/Ki-kapcsoló
07 Hőcserélő
08 Forró gáz bypass-szelep
09 Kondenzvíz-leürítő (úszószelep)
10 Hűtőkompresszor
11 Kondenzátum-kimenet
12 Expanziós szelep
13 Hűtőközeg szárító-szűrő
14 Hűtőközeg kondenzátor
15 Ventillátor motor
16 Ventillátor
18 Hűtőközegpuffer



4

DK 5000 - 10000 ECOH

8 Üzembe helyezés
A biztonsági előírásokat tartsa be!

8.1 Szállítás
• A hűtveszárítót szállítsuk

nyomásmentesen, függőleges helyzetben.

8.2 Telepítés
A felállítási hely követelményei
• A tér: pormentes, száraz és jól szellőző.

Szerelés
• A hűtveszárító körül biztosítsunk 50cm

szabad távolságot, ennyi szükséges a
normális működéshez ill. a
szellőzéshez,karbantartáshoz.

• A hűtveszárítót a hálózat közvetlen
közelében rögzítsük. 

• A csővezetékkel semmi esetre se terheljük
a hűtveszárítót. 

• Ügyeljünk arra, hogy a hűtveszárító a
hálózattal rugalmas tömlővel legyen
összekötve. 

• Az üzemszünet nélkül megvalósítható
karbantartás érdekében javasoljuk
megkerülő-vezeték beépítését.  

• A hűtveszárítóra a be-ill.kilépő
csővezetékek felszerelésénél megfelelő
szerszámmal tartsunk ellent, hogy
elkerüljük a belső csövek elcsavarodását.  

• Ne használjunk kúpos menetű
csatlakozókat! 

• A csatlakozók meneteit ne bővítsük fel, ne
változtassuk meg. 

• A csatlakozók meneteit szakszerűen
tömítsük:  3/4"-ig  Loctite 243
menettömítővel, 3/4"-on felül
teflonszalaggal.

Elektromos csatlakozás
• A hálózati feszültségnek egyeznie kell a

típustáblán megadott értékekkel.
• Elektromos biztosíték a Műszaki adatok

szerint.
• A VDE 0100 és 0105 előírásokat betartani.

Hosszabbító kábel haszálata esetén:
vezetékkeresztmetszet: min. 2,5 mm˛;
max.kábelhossz:3 m.

Az első üzembevétel előtt
1. Szemrevételezéssel ellenőrizzünk.
2. Ellenőrizzük az elektromos csatlakozást.

9 Üzemeltetés
A biztonsági előírásokat tartsa be!

9.1 Használat
1. A hűtveszárítót csatlakoztassuk az

elekromos hálózathoz. 
2. A BE/KI kapcsolóval kapcsoljuk be a

hűtveszárítót.  A bekapcsolással
aktíváljuk a kondenzvíz leürítőt ill. a
kompresszor előfűtését(csa a DK
10000ECO-nál).  
Megjegyzés a DK 10000 ECO-hoz:
Hosszabb állásidők után a hűtőközeg-
kompresszor teljesen lehűl, így egy ca.4
órás előfűtés szükséges.   Ezidő alatt ne
engedjünk a hűtveszárítóra levegőt!  

3. A levegőt lassan engedjük rá!. 

9.2 Hőmérséklet-vezérlés
Illusztráció,lásd 5a kép.
A kijelző a lehűtött levegő hőmérsékletét
mutatja. 
Szabályozási tulajdonságok
Ameddig a mért hőmérséklet a normális
tartományban van, világít az F ECO-kijelző
és az RL 1 relé elengedett állapotban van.  
Amennyiben a hőmérséklet   +2° C-ra esik,
és 10 percig stabil,a vezérlés kikapcsolja a
hűtveszárítót. Ha a hőmérséklet +9° C-ra
emelkedik, a vezérlés újra bekapcsolja a
hűtveszárítót.
Ha a mért hőmérséklet kivülesik a beállított
határértékeken, kialszik az F ECO-kijelző és
az RL 1 relé meghúz. 
Riasztás
Ha a mért hőmérséklet kívül esik a beállított
riasztási értékeken, kigyullad a PIROS ALM
riasztás-kijelző és az RL 2 relé meghúz.  .
Ha a mért hőmérséklet újra a határértékek
hözé esik , elalszik az ALM-riasztás-kijelző és
az RL 2 relé elenged.
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9.3 Használat után
1. Amennyiben fel van szerelve: A

megkerülő vezeték csapját lassan az
„Umgehung“ állásba állítjuk (lásd
Kezelési Utasítás Megkerülő Vezeték) 

2. A levegőbevezetés mindkét oldalon
elzárva, a BE/KI kapcsolóval a
hűtveszárítót kikapcsoljuk.
A DK 10000 ECO típust érdemes
állandóan bekapcsolva tartani, így
elkerülhető, hogy az előfűtéssel többlet
áramot fogyasszunk.

10 Karbantartás
A biztonsági előírásokat tartsa be!

10.1 Minden karbantartási 
munka megkezdése előtt

1. A levegőbevezetést zárjuk.
2. A baloldali oldallemezt eltávolítjuk.
3. A kondenzvíz leürítőn megnyomjuk a

TEST-gombot. Ezzel a kondenzvizet
leürítjük,teszteltük a működését ill.
nyomásmentesítettük a hűtveszárítót.

4. A hűtveszárítót a BE/KI kapcsolóval
kikapcsoljuk, elektromos dugvillát a fali
csatlakozóból kihúzzuk.

5. Karbantartjuk a készüléket.
6. Az oldallemezt újra visszaszereljük.

10.2 A hűtőközeg.kondenzátort 
megtisztítjuk

1. A kondenzátor környékét a
házban(lemez) puha seprüvel tisztítjuk
meg.

2. Szükség esetén levesszük a ház
tetőlemezét és a kondenzátort puha
seprüvel közvetlenül megtisztítjuk.

3. Az oldal-ill. a tetőlemezt újra
visszaszereljük.

10.3 A kondenzvíz leürítőt 
alkalmanként tartsuk 
karban

lásd 6a.kép

Bekomat-Kondenzvíz leürítő
A kondenzvíz leürítő szervízegységét évente
cseréljük ki.  
1. A megfogókörmöket (Pos. 02)

megnyomjuk és a szervízegységet (Pos.
01) leemeljük.

2. A megmaradt vezérlőegységről a
bemenetet ill. a kimenetet  (Pos. 04 +
03) leválasztjuk. A házat felpattintással
(Pos. 06) nyitjuk.

3. A vezérlő egységhez alkalmas
szervízegységet (Pos. 05) felszereljük, a
megfogó körmök tipusjelzésére ill.
színére ügyeljünk.  

4. A csatlakozások tömítettségét üzem
közben ellenőrizzük.

11 Üzemen kívül helyezés
A biztonsági előírásokat tartsa be!
A 10.1 fejezet lépéseit végigcsináljuk.

11.1 Az anyagok eltávolítása
A csomagolóanyagokat és magát a gépet is a
vonatkozó előírások szerint selejtezze és
távolítsa el.

Intervallum Karbantartás lásd fejezet
havonta A hűtőközeg-kondenzátort ill. a készüléket  megtisztítjuk. 10.2
évente A kondenzvíz leürítőt karbantartjuk. 10.3
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12 Üzemzavarok elhárítása
A biztonsági előírásokat tartsa be!

Szükség esetén forduljon bizalommal Szervíz-munkatársunkhoz, lásd utolsó oldal.

A probléma Az ok A hiba elhárítása
Az üzemet
jelző lámpa
világít, de a
kompresszor
nem működik.

A hűtőközeg túlnyomás-
kapcsolója  kioldott.

A kapcsolót a zöld gombbal visszaállítani.

Túl magas a környezeti
hőmérséklet.

Szellőztetéssel csökkentsük a környezeti
hőmérsékletet a szárító körül.
A szárítót mindig a maximális érték alatt
üzemeltessük.

A kondenzátor
telerakodott porral.

Tisztítsuk meg a kondenzátort.

Hiba az elektronikában. Ellenőrizzük az elemeket ill. a vezetékelést.
Kioldott a biztosíték. Tegyünk be új biztosítékot. Ha a hiba

megismétlődik, hívjuk a szervízt.
Az üzemjelző
lámpa világít,
de a
ventillátor
nem működik. 

A ventillátornak akkor
kell forognia, ha a a
hűtőközeg nyomása
elérte a felső
határértéket.

Biztosítsuk a levegő áramlását. A ventillátornak
könnyen kell forognia.

Víz van a
rendszerben

A kondenzvíz leürítő
vezeték eldugult vagy
hibás.

A kondenzleürítő vezetéket javítsuk meg,
ellenőrizzük a szárító teljesítményét.

A megkerülővezeték
nyitva van..

Ellenőrizzük a zárószerelvényeket.

Túl nedves a levegő. Ellenőrizzük a vízleválasztót. 
A kondenzátor
telerakodott porral.

Tisztítsuk meg a kondenzátort.

A hűtőrendszer nem
működik.

Bizonyosodjunk meg arról, hogy a kompresszor ill.
a ventillátor működik. Ha nem működnek, hívjuk a
Szervízt.

Nagy a
nyomásesés

A bemeneti előszűrő  
eltömődött.

Cseréljük ki a szűrőbetétet.

Befagytak a vezetékek. A környezeti hőmérsékletnek 5 C felett kell legyen.
A szárító beállításait ellenőriztesse a Szervízzel.

A szárító nem
működik, ill. 
ciklikusan ki-,
be kapcsol.

Kimarad a hálózati
feszültség.

Ellenőrizzük a hálózati feszültséget. 
Kapcsoljuk be a készüléket.
Ellenőrizzük a biztosítékot ill. a főkapcsolót.

A biztosíték kiolvadt / A
mágneskapcsoló
leoldott.

Pótoljuk a biztosítékot / állítsuk vissza a
mágneskapcsolót.
Átégett biztosítékot ne cseréljük nagyobb értékűre!

A környezeti
hőmérséklet túl magas.

Szellőztetéssel csökkentsük a környezeti
hőmérsékletet a szárító körül.
A szárítót mindig a maximális érték alatt
üzemeltessük.

A kondenzátor
telerakodott porral.

Tisztítsuk meg a kondenzátort.

<Err>  
a kijelzőn.

A harmatpont túl
alacsony / túl magas.

Hívja a Szervízt!.
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13 Elektromos kapcsolási 
séma.

lásd 3 kép

14 Működési vázlat
lásd 4 kép

15 Pótalkatrész ellátás
A termékeinkre vonatkozó aktuális
robbantott ábrák és alkatrész-jegyzékek a
www.schneider-airsystems.com/td/
weboldalon állnak rendelkezésére. Speciális
kérdéseivel kérjük forduljon az országában
lévő Schneider Druckluft szervizhez (címét
lásd a szerviz-függelékben) vagy közvetlenül
a kereskedőjéhez.

16 Jótállási feltételek
A jótállási igények teljesítésének
alapfeltétele: a komplett gép megléte
eredeti állapotban / vásárlási számla.
 vonatkozó törvényes előírások szerint
az anyag- és gyártási-hibákra a jótállás
időtartama:
csak magán-használatnál 2 év, 
ipari használatnál 1 év.
Nem tartoznak a garancia alá: Kopó- /
Elhasználódó alkatrészek; szakszerűtlen
használat; túlterhelés; Módosítás / Más célú
használat; hiányos / téves / elmaradt
karbantartás; por- / elkoszolódás; nem
megengedett / téves munkálatok; a Kezelési
Utmutató figyelmen kívűl hagyása; hibás
elektromos csatlakozás; szakszerűtlen
beüzemelés.
Garanciaidőn belül: A hűtőkörfolyamba
csak a Schneider Légtechnika Kft
szakemberei avatkozhatnak be.

17 REACh
A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló, 2007-től egész
Európában érvényes rendelet. Mi a
folyamatban szereplő alkalmazóként, azaz
termékelőállítóként tudatában vagyunk az
ügyfeleinkkel szemben fennálló információs
kötelezettségünknek. Azért, hogy Önt
mindig naprakész információkkal láthassuk
el a termékeinkben használni tervezett új
anyagokról, a következő honlapot
készítettük Önnek:
www.schneider-airsystems.com/reach

S1 BE/KI kapcsoló
S11 A hűtőközeg túlnyomás-kapcsolója
M1 A hűtőkompresszor motorja
K1 Indítórelé
C Motorvédő kapcsoló 

Hűtőkompresszor
A40-1 Indítókondenzátor
A40-2 Üzemi kondenzátor
b Segédtekercs az indításhoz
a Üzemi tekercs
A30 A hűtőkompresszor fűtése 

(csak a DK 10000ECO-nál)
M2 A ventillátor motorja
S10 A ventillátor nyomáskapcsolója
K20 Kondenzvíz leürítő
A20 Kondenzvíz leürítő szelep

A Hűtőközeg kompresszor
B Cseppfolyósító
C Vezeték a gyűjtővel
D Szűrőszárító
E Expanziós szelep
F Hőcserélő
G Kondenzvíz leeresztő
H ESA-Thermosztát
I Forrógázos bypass szelep
J Szívócső
K A hűtőkompresszor fűtése
L Túlhőmérséklet kapcsoló
M Túlnyomás kapcsoló
N Manométer
6 Sűrítettlevegő bemenet
7 Sűrítettlevegő kimenet
8 A finomszűrő levegőcsatlakozója
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DE EG-Konformitätserklärung 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, 
dass dieses Produkt mit folgenden 
Richtlinien übereinstimmt: 2006/42/EG 
Maschinenrichtlinie in Verbindung mit 
97/23/EG Druckgeräte-Richtlinie und 
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie; 
2004/108/EG EMV-Richtlinie. 

Druckluft-Kältetrockner: Serien-Nr.: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2010 

Der Unterzeichner ist Leiter Forschung und Entwicklung; Dokumentationsbeauftragter 

 

GB EC Declaration of Conformity 
We declare under our sole responsibility 
that this product complies with the 
following guidelines: 2006/42/EC 
machinery directive in conjunction with 
97/23/EC pressure equipment directive and 
2006/95/EC low voltage directive; 
2004/108/EG EMC-directive. 

Compressed air cold dryer: Serial no.: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0.21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0.22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0.23 bar T870039 
Year of CE mark: 2010 

Undersigned is Head of research and development; Documentation representative 

 

F Déclaration de conformité CE 
Nous déclarons, sous notre seule 
responsabilité, que ce produit est conforme 
aux directives suivantes : directive machine 
2006/42/CE associée à la directive 
97/23/CE équipements sous pressions et la 
directive 2006/95/CE basse tension ; 
directive CEM. 

Sécheur frigorifique à air comprimé N° de série : 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Year of CE mark: 2010 

Signataire est Directeur de recherche et développement; Responsable de 
documentation 

 

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos bajo nuestra 
exclusiva responsabilidad que este producto 
cumple con las siguientes directivas: 
2006/42/EC Directiva de máquinas en 
combinación con  97/23/EC Directiva de 
equipos de presión y 2006/95/EC Directiva 
de baja tensión; 2004/108/EC sobre 
compatibilidad electromagnética. 

Secador frigorífico de aire comprimido N.º serie: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Año del marcado "CE" de conformidad: 2010 

El firmante es Director de investigación y desarrollo; Responsable de documentación 

 

NL EG-conformiteitsverklaring 
Wij verklaren in uitsluitende 
verantwoording dat dit product 
overeenkomt met de volgende richtlijnen: 
2006/42/EG machinerichtlijn in combinatie 
met 97/23/EG drukapparatuur-richtlijn en 
2006/95/EG laagspanningsrichtlijn; 
2004/108/EG EMV-richtlijn. 

Perslucht-koeldroger Serienr.: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Jaar van de CE-markering: 2010 

Ondertekend: Hoofd Onderzoek en ontwikkeling; Documentatieverantwoordelijke 

 

PL Deklaracja zgodności WE 
Niniejszym oświadczamy na własną 
odpowiedzialność, iż produkt ten jest 
zgodny z następującymi wytycznymi oraz 
normami: 2006/42/WE Dyrektywa 
maszynowa w połączeniu z 97/23/WE 
dyrektywą dot. urządzeń pneumatycznych i 
2006/95/WE dyrektywą niskonapięciową; 
2004/108/WE dyrektywą dot. 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

Osuszacz chłodniczy: Nr seryjny: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Rok oznakowania CE: 2010 

Podpis: Kierownik Działu Badań i Rozwoju; Rzeczoznawca 

 

H EG-konformitásnyilatkozat 
Kizárólagos felelõsségünk tudatában 
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 
következõ irányelveknek: 2006/42/EK 
Gépek-irányelv összefügésben a 97/23/EK 
Nyomáselőállító készülékek-irányelvvel és 
2006/95/EK Alacsony feszültségű 
irányelvek; 2004/108/EK EMV-irányelvek. 

Sűrített-levegő hűtveszárítóhoz: Sorozatszám: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
A CE-bejegyzés éve: 2010 

Aláíró: Fejlesztés/Kísérlet vezetõje; A dokumentálás felelõse 

 

CZ ES-Prohlášení o shodě 
Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že 
tento výrobek je ve shodě s následujícími 
směrnicemi: 2006/42/ES Směrnice pro 
strojní zařízení s 97/23/ES Směrnice pro 
tlaková zařízení a 2006/95/ES Směrnice pro 
elektrická zařízení nízkého napětí; 
2004/108/EG Směrnice o EMC. 

Kondenzační sušičky: Sériové č.: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Rok označení CE: 2010 

Podepsaná osoba je vedoucí vývoje a výzkumu; Zodpovědný za dokumentaci 

 

 
Reutlingen, 29.03.2010 

 
i.V./pp/ p.p./bij volmacht/ z up./ v zastoupení 

Christian Kneip 
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SK EG-Osvedčenie konformity 
Prehlasujeme na našu zodpovednosť, že 
daný produkt zodpovedá nasledovným 
smerniciam: : 2006/42/ES Smernica 
o strojoch spolu so 97/23/ES Smernicou 
o tlakových zariadeniach, a  2006/95/ES 
Smernicou o nízkonapäťových zariadeniach; 
2004/108/ES Smernica 
o elektromagnetickej kompatibilite (EMV). 

Kondenzačná sušička: Sériové č.: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Rok označenia CE: 2010 

Podpísaný je vedúci vývoja/skúšky; zodpovedný za dokumentáciu 

 

RUS Декларация о соответствии ЕС 
Мы заявляем со всей ответственностью, 
что данное изделие соответствует 
следующим стандартам: 2006/42/EG 
директива по машинному оборудованию, 
а также  97/23/EG  директива по 
оборудованию под давлением, и 
2006/95/EG директива по низковольтному 
оборудованию; 2004/108/EG директива 
по ЭМС 

Осушитель сжатого воздуха: Серийный №: 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,21 bar T870036 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, pmax = 16 bar, p=0,22 bar T870037 
DK 10000 ECO, qv1 = 10000 l/min, pmax = 16 bar, p=0,23 bar T870039 
Год маркировки CE: 2010 

 

Нижеподписавшийся: Руководитель отдела исследования и 
развития; ответственный за документацию 

 

 

 
Reutlingen, 29.03.2010 

 
v.z./Во исполнение Christian Kneip 

 
Anhang zur Konformitätserklärung vom 29.03.2010 für Druckluft-Kältetrockner 
Annex to Declaration of Conformity dated 29.03.2010 for compressed air cold dryer 
Annexe sur la déclaration de conformité du 29/03/2010 pour sécheur frigorifique à air 
comprimé 
Apéndice de la Declaración de conformidad de 29.03.2010 para el secador frigorífico 
de aire comprimido 
Bijlage voor de conformiteitsverklaring van 29.03.2010 voor perslucht-koeldroger  
Załącznik do deklaracji zgodności z dnia 29.03.2010 dotyczący osuszacza 
chłodniczeg 
Melléklet a Konformitásnyilatkozathoz 2010.03.29-án a sűrített-levegő 
hűtveszárítóhoz 
Dodatek k Prohlášení o shodě z 29.03.2010 pro šroubové kompresor  
Príloha  Vyhlásenia o zhode zo 29.03.2010 pre kondenzačné sušička 
Приложение к Декларации о соответствии от 29.03.2010 для Осушитель сжатого 
воздуха 

DK 5000 ECO, qv1 = 5000 l/min, 
pmax = 16 bar (бар), p=0,21 bar (бар) 
DK 7100 ECO, qv1 = 7100 l/min, 
pmax = 16 bar (бар), p=0,22 bar (бар) 
DK 10000 EC, qv1 = 10000 l/min, 
pmax = 16 bar (бар), p=0,23 bar (бар) 

 

 

Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen: 
Production was carried out in compliance with the following standards: 
La fabrication a été effectuée dans le respect des normes suivantes : 
Este equipo se fabricó de conformidad con las siguientes normas: 
De fabricage vond plaats onder naleving van de volgende normen: 
Urządzenie wyprodukowano z zachowaniem wymienionych poniżej norm: 
A gyártás a következő normatívák figyelembevételével történik: 
Výroba probíhá v souladu s uvedenými normami: 
Výroba prebehla v súlade s nasledujúcimi normami: 
При изготовлении были соблюдены следующие стандарты: 
Maschine/Machine/Machine /Máquina/Machine/Maszyna/ 
Gépek/ Strojní zařízení /Zariadenie/Агрегат: 

Elektrik/Electrical system/ Électrique /Sistema eléctrico/ 
Elektrotechniek/Elektryka/Elektromosság/elektrická 
zařízení/Elektrická výbava/Электрооборудование: 

EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003; EN 983:1996 
+A1:2008; EN 378-1:2008; EN 378-2:2008+A1:2009; EN 378-
3:2008; EN 378-3:2008 

EN 60335-2-34:2002; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-4:2007 

Die ausführlichen Bezeichnungen der Normen können in den Amtsblättern der EU auf http://www.newapproach.org/ nachgesehen 
werden. 
The detailed designations of the standards can be viewed in the EU gazettes under http://www.newapproach.org/ 
Les désignations détaillées des normes sont disponibles dans les journaux officiels de l'UE sur http://www.newapproach.org. 
Para conocer la denominación completa de las normas, consulte los boletines oficiales de la UE (http://www.newapproach.org/)Een 
uitvoerige beschrijving van de normen kan in de publikatiebladen van de EU op http://www.newapproach.org/ bekeken 
wordenSzczegółowe oznaczenia norm podane są w odpowiednich dokmentacjach UE dostępnych na stronie 
http://www.newapproach.org/A normatívák teljes szövege megtalálható a  http://www.newapproach.org/ oldalon. 
Úplná znění norem můžete nahlédnout na úředních stránkách EU http://www.newapproach.org/. 
Podrobné označenia noriem možno nájsť v úradných vestníkoch EÚ na http://www.newapproach.org/Подробные обозначения 
стандартов см. в официальных бюллетенях ЕС на http://www.newapproach.org. 

 

http://www.newapproach.org/
http://www.newapproach.org/
http://www.newapproach.org/
http://www.newapproach.org/
http://www.newapproach.org/
http://www.newapproach.org/


Service

 Service

http://www.schneider-airsystems.com

Deutschland

Schneider Druckluft GmbH
Ferdinand-Lassalle-Str. 43
D-72770 Reutlingen

 +49 (0) 71 21 9 59-2 44
 +49 (0) 71 21 9 59-2 69

E-Mail: service@tts-schneider.com

Österreich

Tooltechnic Systems GmbH
Lützowgasse 14
A-1140 Wien

 +49 (0) 7121 959-156
 +49 (0) 7121 959-151

E-Mail: austria@tts-schneider.com

Tschechien/ Česká Republika

Schneider Bohemia, spol. s.r.o.
Sulkov 555
CZ-33021 Líně

 +420 377 911 314
 +420 377 911 005

E-Mail: info@schneider-bohemia.cz

Frankreich / France

Tooltechnic Systems E.U.R.L
Marque Festool
47 Grande Allée du 12 Février 1934
Noisiel
77448 Marne La vallée Cedex 2

 (+33) -1- 60 06 64 30
 (+33) -1- 60 06 62 26

E-Mail: bkru@tts-festool.com

Polen / Polska

Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z.o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 RASZYN, Janki k. W-wy

 +48 – 22 711 41 61
 +48 – 22 720 11 00

E-Mail: info-pl@tooltechnicsystems.com

Россия / Rossija

Tooltechnic Systems
ул. Красноказарменная, 13
111250, Москва

 (007) -495- 72195 85
 (007) -495- 361 22 09

E-Mail: info@tooltechnic.ru

Schweiz

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon

 +41 - 44 744 27 27
 +41 - 44 744 27 28

E-Mail: info-ch@tts-schneider.com

Slowakei / Slovensko

Schneider Slovensko
Novozamocka 165
SK-94905 Nitra

 00421 / 37 / 6 522 775
 00421 / 37 / 6 522 776

E-Mail: schneider@schneider-nr.sk

Ungarn / Magyaroszág

Schneider Légtechnika Kft.
Rákóczi u. 138
HU-7100 Szekszárd

 0036 / 74 / 41 21 62
 0036 / 74 / 31 92 14

E-Mail: info@schneider-legtechnika.hu

Niederlande / Nederland

Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Postbus 39
2740 AA Waddinxveen

 (0031) 182 -621 9 40
 (0031) 182 -621 9 49

E-Mail: info-nl@tts-festool.com

Spanien / España

TTS Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69-73
E-08038 Barcelona

 +34 93 264 3032
 +34 93 264 3033

E-Mail: info-es@tts-schneider.com




