
Veel gestelde vragen 

Veel gestelde vragen over ZUIGERCOMPRESSOREN 

De compressor doet niets bij inschakelen drukschakelaar.  

Antwoord: 

1/ Net zekering is defect: Zekering vernieuwen 

2/ De ketel is nog op druk: Compressor start weer wanneer er lucht wordt gebruikt. 

3/ Motor is defect: Repareren of vernieuwen 

4/ De compressor is thermisch uitgevallen: Thermische beveiliging resetten. 

5/ Drukschakelaar is defect: Drukschakelaar vervangen of repareren. 

6/ Stuurstroomzekering defect (alleen indien voorzien van ster-driehoekschakelaar): Zekering vervangen. 

7/ Ster-driehoekschakelaar defect (alleen indien voorzien van ster-driehoekschakelaar): Servicedienst 

raadplegen. 

  

De compressor valt steeds thermisch uit. 

Antwoord: 

1/ Er is een fase uitgevallen: Zekering vernieuwen 

2/ Er is een draad losgeraakt: Losse draad opsporen en vastzetten. 

3/ Drukschakelaar ontlast de persleiding niet: Afblaasventiel repareren of vervangen. 

4/ Er is onderspanning: Verlengsnoeren verwijderen of verzwaren. 

5/ Klepbelaster is defect (alleen indien voorzien van ster-driehoekschakelaar): Klepbelaster repareren. 

6/ Magneetventiel is defect (alleen indien voorzien van ster-driehoekschakelaar): Magneetventiel repareren of 

vernieuwen. 

  

De compressor blijft afblazen uit het ontlastventiel. 

Antwoord: 

1/ De terugslagklep is defect: Repareren of vernieuwen. 

  

De luchtopbrengst van de compressor is achteruitgegaan. 

Antwoord: 



1/ Het luchtfilter is vervuild: Filter reinigen of vernieuwen. 

2/ De V-snaar zit niet strak genoeg (niet voor alle modellen): V-snaar na-spannen. 

3/ De kleppen van de compressor zijn defect: Kleppen (met pakking) vernieuwen. 

  

Het veiligheidsventiel lekt: 

Antwoord: 

1/ De keteldruk is te hoog: Drukschakelaar bijstellen. 

2/ Het veiligheidsventiel is defect: Veiligheidsventiel vervangen. 

  

Veel gestelde vragen over SCHROEFCOMPRESSOREN 

De machine wil niet starten. 

Antwoord: 

1/ Er is geen spanning: Controleer de netvoeding. 

2/ De zekering van de transformatorbeveiliging is defect: Vervang de zekering. 

3/ De hoofdbeveiliging van de motor is uitgevallen: De beveiliging resetten door de schakelaar op "OFF/ON" te 

zetten 

  

De machine wil niet starten en de controlelamp voor te hoge olietemperatuur brandt. 

Antwoord: 

De thermostaat voor de te hoge olietemperatuur is uitgevallen: De omgevingstemperatuur is te hoog. Verbeter de 

temperatuur in de compressorruimte. 

  

De compressor bereikt de werkdruk niet. 

Antwoord:  

1/ Het persluchtverbruik is te hoog: Verminder het verbruik. 

2/ De bypassklep blijft geopend: Het elektrisch systeem controleren. 

  

Veel gestelde vragen over PERSLUCHTDROGERS 

De perslucht gaat niet door de uitgang van de droger. 



Antwoord: 

De leidingen zijn aan de binnenzijde dichtgevroren: Het bypassventiel van het hete gas is stuk of niet 

gekalibreerd. 

  

Er zit condensaat in de leidingen. 

Antwoord: 

1/ De condensaatafscheider werkt niet goed: 

- Controleer de elektromagnetische water aftap 

- Controleer de timer van de water aftapklep. 

2/ De droger moet te hard werken: 

- Controleer de doorstroomsnelheid van de behandelde lucht. 

- Controleer de omgevingstemperatuur. 

- Controleer de luchttemperatuur bij de inlaat van de droger. 

3/ De droger werkt onder slechte condensatiecondities: 

- Controleer de werking van de ventilator. 

  

De kop van de compressor is erg heet. 

Antwoord:  

1/ De droger moet te hard werken: Zie hierboven. 

2/ De droger werkt onder slechte condensatiecondities: Zie hierboven 

3/ Er zit te weinig koelmiddel in het koelcircuit: 

- Controleer op lekkage van de koelgas. 

- Vul koelgas bij. 

  

De motor valt uit door overbelasting. 

Antwoord:  

1/ De droger moet te hard werken: Zie hierboven. 

2/ De droger werkt onder slechte condensatiecondities: Zie hierboven. 



3/ Er zit te weinig koelmiddel in het koelcircuit: Zie hierboven.  

  

De motor maakt geluid maar start niet. 

Antwoord:  

1/ De netspanning is te laag: 

- Verwijder eventueel verlengsnoer of vervang het door een zwaardere uitvoering. 

- Neem contact op met de stroomleverancier. 

2/ De machine is te snel uit en aan gezet waardoor de druk van het koelmiddel niet genoeg tijd heeft gehad om in 

balans te komen: Wacht een paar minuten voordat u de machine weer opstart. 

3/ Het startsysteem van de motor is defect: Controleer het relais voor het draaien en het starten en controleer 

condensators.(Indien aanwezig) 

  

De compressor maakt veel lawaai. 

Antwoord:  

Problemen met de interne mechanische onderdelen of de kleppen: Raadpleeg de servicedienst.  

  

Het drukdauwpunt is hoger dan toegestaan. (De drukdauwpuntmeter staat te hoog) 

Antwoord: 

1/ De intredetemperatuur of de persluchtvolumestroom is te hoog: Verminder de intredetemperatuur of de 

volumestroom. 

2/ De condensor is vervuild: Koelribben van de condensor reinigen. 

3/ Omgevingstemperatuur is te hoog: Zorg voor voldoende ventilatie in de koeldrogerruimte. 

4/ Koelmiddelverlies in de droger: Service dienst waarschuwen. Apparaat op lekkage controleren, repareren en 

koelmiddel bijvullen. 

  

De thermische beveiliging van de koelcompressor is uitgevallen. 

Antwoord:  

1/ Intredetemperatuur of persluchtvolume te hoog: Zie hierboven. 

2/ Koelmiddelverlies in de droger: Zie hierboven. 

3/ De ventilatormotor is gestopt: Repareer of vervang de ventilatormotor.  



  

Hoog drukverschil of blokkering van de droger. 

Antwoord: 

1/ Het tempertuurfixpunt van de thermische masse is te laag en er ontstaat ijsafzetting: Temperatuurfixpunt 

hoger instellen. 

2/ Persluchtstroom is te groot: Verlaag de persluchtstroom. 

  

Er zit condensaat in de leiding na de droger.  

Antwoord:  

1/ Het vuilfilter voor het aftapventiel is verstopt: Systeem drukloos maken en aftapventiel reinigen. 

2/ De openingstijd van het aftapventiel is te kort: De openingstijd vergroten. 

3/ Magneetspoel van het aftapventiel is defect: Magneetspoel vervangen.  

 


