
 
 

   

 

 
 

Bruksanvisning  
ESSVE Series 
Oljefria kompressorer 

 
 
ESSVE art nr: 713905,  
713911, 713915, 713925 

 
 

Vid uppackning 
 Ta av emballaget och kontrollera varan för eventuella transportskador. Meddela din butik om du 

upptäcker en skada. 
 
 

Vid igångkörning 
 230 Volt kompressorerna (T22, T25) ska köras på 1 fas i egen säkringsgrupp. 

 Vid användning av förlängningssladd kan spänningsfall uppstå och göra kompressorn svårstartad. 
I vissa fall kan termosäkringen då aktiveras. Om så sker, vänta ca 20 min så att temperaturen 
hinner sjunka, innan du försöker starta den på nytt. Under dessa 20 min kan kompressorn inte 
startas. Byt därefter till en grövre kabel, en kortare förlängningssladd, eller pröva att rulla av all 
kabel från vindan innan du försöker starta kompressorn igen.  

 Välj inte längre förlängningssladd än nödvändigt.  

 Använd alltid vredet på pressostaten för att starta och stäng av kompressorn. Tänk på att stänga 
av kompressorn när du inte använder den. Slå aldrig av kompressorn genom att dra ur sladden, då 
kan hela tanktrycket bli stående mot kolvarna, vilket leder till framtida startproblem. 

 

 

Underhåll och skötsel 
 Öppna bottenventilen och töm ut kondensvattnet ur tanken varje dag efter arbetets slut.  

 Överbelasta inte kompressorn, då slits den fortare. En kolvkompressor ska arbeta 60% och vila 
40%, dvs motorn ska inte gå mer än 40 min per timme, dock ej 40 min. kontinuerligt. 

 Däcktrycket ska inte överskrida 2 bar. Vid högre tryck kan däcket explodera. 

 Kompressorn ska inte användas utomhus i regn utan att stå under ett regnskydd med god 
ventilation. 

 
 

Garanti o service 
 ESSVE ger 1 års garanti mot fabrikationsfel vid uppvisande av inköpskvitto. Garantin omfattar 

reparationer och utbyte av defekta delar.  

 Garantin gäller inte: 
o för skador orsakade av undermålig skötsel, felaktigt användningsområde, yttre slitage, 

transportskador eller utbrända el motorer. 
o om kompressorn manipulerats eller reparerats av annan än ESSVEs auktoriserade 

verkstäder. 
 
 



 
 

   

 

Teknisk information 

 

  
AMP T3 
 

AMP T5 
 

AMP T25 
 

AMP T22 
 

Avgiven luft 
(vid 6 bar) 160 l/min 260 l/min 260 l/min 260 l/min 

Max 
arbetstryck 10 bar 10,5 bar 10,5 bar 10,5 bar 

Ljudnivå 62 dB 71 dB 70 dB 70 dB 

Vikt 14 kg 32 kg 40 kg 41 kg 

Mått (mm): 445x235x27 590x340x38 600x550x820 780x720x56 

Tankstorlek 3 l 5 l 25 l 22 l 

Effekt 0,9 Hk 2,0 Hk 2,0 Hk 2,0 Hk 

Antal 
cylindrar 2 st 2 st 2 st 2 st 

Elanslutning 1 fas, 230V 1 fas, 230V 1 fas, 230V 1 fas, 230V 

IP klass 44 44 44 44 

 


