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1. Инструкции за безопасност. 
Моля, прочетете внимателно ръководството за 
употреба преди инсталация и употреба. 

Тази серия компресори е предназначена за създаване 
на високо въздушно налягане. След като бъде 
пречистен чрез филтъра и отделен в сепаратора, 
сгъстеният въздух достига налягане от 20/30Mpa, 
3000/4500psi. Отделеният въздух  отговаря по чистота 
на стандарт за качество на въздуха GB18435-2001. 
Благодарение на своята надеждност, мобилност и 
лекота на управление, компресорът намира широко 
приложение при снабдяването с кислород във 
водолазното гмуркане, пожарогасенето, пейнтбол PCP 
спортовете, както и при други дейности изискващи 
високо налягане. 

 Уверете се, че напрежението описано на 
фабричният етикет отговаря на локалното 
захранване. 

 Проверете дали маслото е заредено преди 
употреба. 

 Настройката за налягане трябва да е не повече 
от 4500psi (310bar). 

 Поради възможна опасност от спукване на 
тръба или свързваща част, моля избягвайте да 
стоите твърде близо до компресора. 

 За по-голяма безопасност не оставяйте 
компресора без наблюдение и винаги следете 
до достигане на желаното налягане независимо 
дали е настроен с автоматично или ръчно 
спиране. 

 Винаги дръжте под наблюдение компресора до 
момента на спиране след достигане на 
желаното налагане. 

 Проверете отново дали маслото е поставено 
преди включване! 



2. Техническа информация. 
 

YH-QB01 Преносим електрически въздушен 
компресор за високо налягане 

Скорост на зареждане: 40-50L/min; 1.5-1.8cfm 

Работно налягане: 100-300bar, 1500-4500psi 

Брой фази и цилиндри: 2 

Електромотор: 220v 50hz/110v 60hz, еднофазен 

Охлаждане: водно 

Изключване: механично / автоматично (опция) 

Измерване на налягането: манометър 

Лубрикант: ISO VG46 или AW 46 

Размери: 360 х 200 х 380мм 

Тегло: 18кг. 

Ниво на шум: 78 db(A) 

Маркуч за въздух: 8мм бърза връзка 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и принципи на действие. 

3.1. Основни компоненти. 
 

  1 бутон вкл. / изкл. 

  2 температурно табло 

  3 сирена 

  4 манометър 

  5 отвеждане на авода 

  6 захранване с вода 

  7 взривозащитна клапа 

  8 въздушен клапан 

  9 клапан за освобождаване 
на налягане 

10 индикатор за нивото на 
маслото 

11 пробка за смяна на   
маслото 

12 маркуч за високо 
налягане 

13 маслен / въздушен 
филтър 

14 бърза връзка 

15 филтър за въздуха 

16 дренажен клапан 

17 1ви защитен клапан 

18 защита от претоварване 

19 място за захранващ 
кабел 

20 захранване на водна 
помпа

 
 



3.2. Принцип на действие. 
Атмосферният въздух се компресира посредством 
двустепенен цилиндър до достигане на 20Mpa/30Mpa, 
3000/4500psi. Преди да достигне резервоара въздухът 
се филтрира благодарение на масло и влагоуловител. 
Кондензацията и маслото са отделени и се оттичат.   

 
 

 

 



3.3. Помпена секция 
Помпената секция се състои от картер, колянов вал, 

цилиндър, подемно бутало и изпускателни клапи, 

свързващ прът, лагери и т.н. Омасляването се 

впръсква директно от моторния вал на принципа на 

водното охлаждане. 

 

3.4. Измерване и предпазна клапа. 
Манометърът за налягането е позициониран в 

крайната секция на компресора, за да показва 

постигнатото налягане. 

Предпазният клапан е поставен при изпускателния 

отвор, така че в случай на по-високо постигнато 

налягане от зададената стойност, предпазният клапан 

да се отвори и освободи излишъка.  

(!) Освобождаващият клапан осигурява по-надеждна 

защита и безопасност. 

 

 

 

 



3.5. Бутон за налягане 

(само при модела с автоматично спиране) 

Компресорите са предварително настроени с 

конкретно максимална стойност на работното 

налягане, която се заявява преди да се стартира 

уреда. Уредът спира автоматично щом достигне тази 

стойност. 

(!) Не се опитвайте да го приспособявате, ако не е 

зададен фабрично. 

 

3.6. Включване / изключване.  
Натиснете бутона за включване / изключване, за да 

включите или изключите компресора. 

 

3.7. Изпускателен клапан.  
Всеки път, когато завърши пълненето на резервоара, 

отворете клапана на сепаратора и филтъра, за да 

източите влагата и маслото от тръбите. 

(!) Уверете се, че всички клапани са отворени, преди 

да включите компресора. 



3.8. Охладителна система.  
Охлаждането се осъществява посредством вода. 

Контейнерът за вода не е включен в комплекта. Най-

добрата температура за работа на компресора е 

между 50˚С и 70˚С. Максималната работна 

температура е 75˚С. В случай, че бъде достигната, е 

необходимо да замените водата или да спрете 

процеса на компресиране. Водата в контейнера не 

бива да бъде по-малко от 20л/5галона, като най-добре 

процеса на охлаждане протича при по-голямо 

количество вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инсталиране и употреба. 

 

4.1. Инсталиране. 
Работната повърхност трябва да е изцяло равна и 
суха. Сипете не по-малко от 20л / 5 галона чиста вода 
в резервоара и поставете водната помпа в него като 
следите тя да е изцяло потопена, така че водата да 
преминава спокойно. 

 

 

 



4.2. Проверка преди употреба. 
 

Проверка. 

Уверете се, че напрежението описано на фабричният 

етикет отговаря на локалното захранване. Напълнете 

със смазочното масло  около 0.5 литра. 

(!) Ако нивото на маслото е твърде високо, въздушните 

клапи лесно ще се овъглят. Ако е твърде ниско, 

смазването ще е неефективно и буталото ще блокира. 

Поставете въздушният клапан на входа на смазочния 

отвор. Проверете свръзките и се уверете, че няма 

изтичане. 

Проверете посоката на движение на мотора. 

(!) Правилната посока осигурява охлаждане на 

помпеното тяло. 

 

Пробно пускане. 

Отворете клапана за кондензния дренаж, за да може 

компресорът да заработи без натоварване. Затворете 

зареждащият клапан, за да започне работа за кратко. 

Включете компресора, след като са изминали от 3 до 5 

минути затворете клапана за кондензния дренаж и 

уредът ще започне да компресира. Изключете 



компресора щом достигне до максималното зададено 

налягане. 

(!) Не се препоръчва компресорът да работи дълго 

време без прекъсване, тъй като това може да доведе 

до покачване на температурата и съответно 

повреждане на отделни части, както и съкращаване 

времето на годност на уреда. 

 

(!) Отворете изпускателните клапани, за да освободите 

високото налягане и конденза след всяко използване. 

 



4.3. Пълнене на резервоара. 
Свържете въздушния резервоар към компресора с 

гъвкав маркуч. Отворете клапана на кондензния 

дренаж за стартиране без товар. Включете 

компресора. Отворете изпускателния клапан, за да се 

уверите, че помпата започва работа без натоварване. 

Включете компресора и затворете изпускателния 

клапан след като са изминали 30 секунди 

безпроблемна работа, след което отворете въздушния 

клапан за зареждане. 

Когато постигнете желаното налягане, изключете 

компресора и затворете въздушния клапан на 

станцията която зареждате, след което отворете 

изпускателния клапан. Компресорът ще спре 

автоматично, ако е модела с автоматично изключване. 

(!) Метод за настройване: Възможно е при 

настройването червения индикатор на екрана на 

манометъра да показва стойност по-голяма от 

желаната.  

Моля изключете захранването и затворете 

захранващият въздушен клапан в случай на 

извънредна ситуация при захранването с въздух. 



(!) Препоръчително е резервоарът да не надвишава 

обем от 3 литра с налягане 4500psi 30Mpa, тъй като 

това ще доведе до надвишаване препоръчителното 

време за работа на компресора, което обичайно трае 

не повече от един час. Важно е следенето на 

температурата и изключване на компресора за почивки 

 

5. Поддръжка. 
Препоръчителни времеви интервали за поддръжка: 

 всеки 
път 

50 
часа 

100 
часа 

годишно 

смазочна 
течност 

    

въздушен 
филтър 

    

обезопасителен 
клапан 

    

въздушен 
маркуч  

    

 

    проверка    смяна 

 

 



5.1. Масло. 
Всеки път проверявайте нивото на маслото. Първа 

смяна на маслото – след 50 часа, 0.5-0.6 литра. 

Следваща смяна – на 100 часа или годишно. 

Характеристики на маслото по ISO VG46, AW46. 

(!) Не смесвайте масла на различни производители 

или покриващи различни ISO стандарти. 

Препоръчително масло: MOBIL 827/829 или 

еквивалент. 

5.2. Филтриране на въздуха. 
Най-добро качество на компресирания въздух се 

постига чрез допълнителното пречистване. По тази 

причина е необходимо филтриращите елементи да са 

изработени от високоефективни влакнести 

материали, които да бъдат подменяни периодично. 

 



5.3. Маркуч за въздух. 
Маркучът за въздух трябва да бъде подменян на всеки 

1000 часа или годишно като радиусът на огъване не 

бива да надвишава 250мм. Свържете директно към 

клапана на резервоара посредством конектор с 

дебелина 8мм. 

 

5.4. Въздушен филтър. 
Използвайте компресирания въздух, за да продухате 

въздушния филтър от праха. Въздушният филтър 

трябва да бъде подменян на всеки 100 часа или 

годишно. 

5.5. Дренаж на конденз. 
Източете конденза след всяко напълване. Отворете 

дрениращия винт, за да дренирате. Обикновено 

кондензата е с млечно бял или светло кафяв цвят с 

малко количество примес на масло. Ако кондензата е 

с черен цвят или миризма на масло, проверете 

качеството на маслото или го сменете. 

 



5.6. Аксесоари. 
Водна помпа 

Маркуч за вода 

Маркуч за захранване с въздух  

Въздушен клапан 

Комплект резервни части 

 

Резервни части – опис и схема

 



  1 гайка с винт   

  2 секретна връзка 2ра степен 

  3 уплътнител 

  4 глава на цилиндър 2ра степен 

  5 клапан 2ра степен 

  6 база 2-ра степен 

  7 цилиндър 2ра степен 

  8 секретна връзка 1ва степен 

  9 клапан 1ва степен 

10 пружина 

11 клапан на 1ва степен 

12 бутало 

13 гарнитура 

  14 42мм цилиндър 

  15 температурно табло 

16 свързващ прът 

17 статор на двигателя 

  18 въздушен клапан 

19 защитен клапан 

20 капак на вентилатор 

21 перка на вентилатор 

22 гумени крачета 

23 скоба на мотора 

24 картер 

25 страничен капак картер 

26 топлоотводи 

 



6. Верижна схема.

 
(!) Изисква се 15Amp прекъсвач. Не използвайте 
разклонител с много гнезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Отстраняване на неизправности. 

ГРЕШКА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Не може да 
стартира 

1. Прекъсвача на мотора 
прескача. 
2. Използвате 
разклонител с много 
гнезда. 
3. Високо вътрешно 
налягане. 

1. Натиснете бутона за 
рестартиране на мотора. 
2. Използвайте стенен 
контакт. 
3. Отворете дренажната 
клапа. 

Прегряване 1. Грешна посока на 
въртене на вентилатора. 
2. Лоша вентилация. 
3. Дълго време на работа. 

1. Поправете. 
2. Поправете. 
3. Използвайте не повече 
от 1 час непрекъснато. 

Бавно 
запълване 

1. Теч при уплътнителите. 
2. Износване на буталната 
клапа. 
3. Изпускане при 
обезопасителната клапа.  

1. Затегнете на ново. 
2. Заменете. 
 
3. Заменете 

Не може да 
се  
развърти 

1. Заседнало бутало. 
2. Лош лубрикант. 

1. Заменете 
2. Заменете 

Пушек 1. Висока температура на 
маслото. 

1. Спрете и охладете. 

Шум и 
трептене 

1. Повреда при връзката 
лост-лагер. 
2. Разхлабен ремък. 
3. Неравна основа. 

1. Заменете. 
 
2. Затегнете ремъка. 
3. Поправете. 

Въздушния 
клан на 
маслото 
издиша 

1. Високо налягане в 
картера. 

1. Проверете 
последователно всяка 
клапа и поправете. 

 
 


