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Sayın Müşterimiz;

Firmamız CLEANVAC markası altında 40 çeşidin üzerinde ileri teknoloji ile 
temizlik makinelerini TÜRKİYE de üretmektedir.

Her CLEANVAC ürünü kalite kontrol bölümü tarafından çok detaylı kontrol
testlerinden geçirilmektedir.Fakat yine de bir ürünün kullanım ömrü büyük 
ölçüde kullanıcı kişiye bağlıdır.

Lütfen bu kullanma klavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.Satın aldığınız
CLEANVAC ürününü iyi tanımanız,bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına
uygun olarak kullanmanız halinde,sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde 
hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.  

BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR.

İMALATÇI FİRMA

ÜNVANI :     TEKTEM MAKİNA  SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES :    Esenşehir Mah. Necip Fazıl Bulvarı NO:23      
                                Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL                                                         

TELEFON :     0 216 499 90 90 
   

FAX :      0 216 526 27 00

   

FİRMA YETKİLİSİNİN
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CİNSİ        :     PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ       
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MARKASI : CLEANVAC

MODELİ :
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Tesl�m Tar�h�:

Tam�r Süres� : 30 İş Günü

Garant� : 2 ( İKİ ) YIL
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Belge İz�n Tar�h�:   

          TEKTEM MAKİNE 
    SAN. ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.



GENEL BİLGİLER
Bu el kitabı hava  kompresörünüzün kullanılmasında montaj,işletme ve bakım
yönünden göz önüne alınması gereken tüm bilgileri ve satış sonrası hizmetleri-
mizi kapsamaktadır.
Bu kitabın kompresörün sorumluluğunu üstlenecek personele verilmesini ve bu
kişi tarafından çok dikkatli bir şekilde okunmuş olması durumunda daha uzun 
ömürlü bir kompresöre sahip olacağınızı bildirir ürünümüzü seçtiğiniz için 
teşekkür ederiz.
TEKTEM MAKİNE pistonlu hava kompresörleri tek ve çift kademeli hava soğut
malı olarak, havalı aletlerin çalıştırılması,garajlar,boyahaneler,benzin istasyon-
ları,dişçi üniteleri vb.gibi çok geniş bir yelpazede,basınçlı hava ihtiyaçlarının 
karşılanması için üretilmektedir.Pistonlu hava kompresörlerimiz,yüksek verim
ve uzun ömür için gereken en iyi malzeme ve en son teknoloji kullanılarak imal
edilmiştir.Her kompresör montajdan sonra tek tek çalıştırılıp itinalı bir şekilde
kalite kontrolden geçirildikten sonra sizlerin hizmetine sunulmaktadır.
TEKTEM MAKİNE pistonlu hava kompresörleri malzeme,montaj ve imalat hata
larına karşı 2(iki) yıl süre ile garantilidir.Bu el kitabında belirtilen talimat ve tavsi-
yelere uyulmamasından doğacak arıza ve hasarlardan TEKTEM MAKİNE 
sorumlu değildir.Bu durumda garanti belgesi ile verilmiş olan iki yıl süreli garanti
geçersiz hale gelir.Yedek parça ile ilgili sorularınız için ise fabrika stoklarımız-
dan ve yetkili servislerimizden her zaman yararlanabilirsiniz.
Kompresörün yerleştirildiği yerin serin,tozsuz ve havadar olmasına dikkat edil
melidir.Kompresörlerin aşırı sıcak yerlerde çalıştırılması kadar aşırı soğuk yer-
lerde de çalıştırılması sorunlara neden olur.Aşırı sıcak ve havasız ortam emilen
havanın sıcak olmasından dolayı daha az hava basılmasına dolayısıyla verimin
 düşmesine neden olacaktır.Serin bir ortamda çalışan kompresörün verimi,
emiş havasının serinliği ile orantı biçiminde  artar ve güç sarfiyatı da azalır.
Aşırı soğuk ortamdaki kompresörler uzun durmalardan sonraki çalışmalarında 
yağlama problemi yaratabilir.Ayrıca çeşitli bölgelerde yoğunlaşan su tahliye
edilmediği taktirde donma sonucu bazı tıkanma ve çatlamalara yol açabilir.
Tozlu ortamlarda,bilhassa boya atılan yerlerde çalıştırılan kompresörlerin emiş
ağızlarındaki filtreler çok sık tıkanırlar.Aynı zamanda dış yüzeylerdeki soğutma
kanatçıkları aralarında biriken toz tabakaları nedeniyle kompresörün soğuması
zorlaşır.Bu da verim düşmesine ve arızalara neden olabilir.  

-

-



ARIZALAR NEDENLERİ ÇÖZÜMLER

Kompresör fazla ısınıyor

Dönüş yolu ters ve yetrsiz 

havalandırma,soğutma yüzeyleri 

kirl i ,emme veya basma sübapları 

tıkalı,karterde yağ az

Dönme yönünü kontrol edin,kirl i  

yüzeyleri ve sübapları 

temizleyin,eksik yağı tamamlayın

Sübaplar ısl ığa benzer ses 

çıkarıyor.
Sil indir kapak cantası patlamıştır.

Sil indir kapağını açın ve contayı 

değiştirin.

Emiş sübabı dışarı hava 

veriyor.Verim düşük

Sübap gövdesi i le metalik arasına 

pislik kaçmış,Karter içindeki fazla 

yağ karbonlaşma yapmış

Sübapları temizleyin,kartere fazla 

ve yanlış yağ konulmamasına 

dikkat edin.

Kompresör otomatik olarak yüksek 

basınçta durmuyor.

Basınç otomatiği kontaktörleri ark 

yapmış,basınç otomatiği 

bağlantıları  veya ayarları yanlış.

Bağlantı ayaklarını zımpara 

yardımı i le 

temizleyin,bağlantılarını ve 

ayarlarını kontrol edin.

Hava deposundan çıkan basınçlı 

hava kirl i .

Yağ ayırıcı kollektörde su ve yağ 

toplanmış,karterde yağ seviyesi 

yüksek.

Kollektörü,ara soğutucu ve tank 

üzerindeki tahliye musluklarından 

boşaltın.yağ seviyesini kontrol 

edin.

Kompresör istenilen basınca 

gelemiyor devamlı çalışıyor.

Hava bağlantılarında kaçak 

var,hava sarfiyatı fazla,emme 

sübapları kirlenmiş ve hava 

fi ltresi kirl i .

Kaçakları köpükle arayın,contaları 

yenileyin,hava fi ltresini çıkarın 

sübapların emişini kontrol 

edin,sorun devam ediyorsa 

kompresörünüz yetersiz daha 

büyük kompresöre ihtiyacınız var.

Hava deposundaki basınç 

kullanım olmadığı halde düşüyor.

Çekvalf veya boru bağlantılarında 

kaçak var.

çekvalfi  kontrol edin,kaçakları 

sabun köpüğüyle arayın ve giderin.

İkinci kademe girişindeki emniyet 

sübabı devamlı açıl ıyor ve 

karterden fazlaca yağ eksiltiyor.

Kademe basma sübaplarından 

birisi  yay veya metalik kırmıştır.

Kademe sübaplarını söküp 

temizleyiniz,sübap yay veya 

metalik kırmışsa bu parçaları 

değiştirin. 

Motordan vınlama sesi geliyor ve 

motor kalkmıyor.
Bir faz gelmiyor

Uzman bir elektrikçiye şebeke 

elektriğinizi kontrol ettirin.

Motor aşırı şeki lde ısınıyor

Voltaj düşük olabilir,basma 

sübabı veya iki  kademeli 

kompresörlerde ikinci kademenin 

emme sübabı kaçırıyor ,motor aşırı 

yüke maruz kalıyor.

Voltajı kontrol ettirin,sübapları 

söküp temizleyin gerekiyorsa 

değiştirin.

ARIZALAR VE ÇÖZÜMLER

HER TÜRLÜ İŞLEMDEN ÖNCE MAKİNANIZIN ELEKTRİK BAĞLANTISINI MUTLAKA KESİNİZ.

EMNİYET TEDBİRLERİ

-Kompresörünüzden elde ettiğiniz havayı ,solunum,dalgıç ve gıda sanayiinde,
 ayrıca önlem alınmadan kesinlikle kullanmayınız.
-Kompresörde herhangi bir bakım işlemi yapılacağı zaman öncelikile ana şalter
den elektrik bağlantısı kesilmelidir ve kompresör üzerine bakım yapıldığına dair 

uyarı levhası asılmalıdır.Aynı zamanda hava tankındaki basınçlı hava tamamen
boşaltılmalıdır.
-Kompresörünüzü bakım esnasında kesinlikile yanıcı maddelerle temizlemeyiniz 
ve silmeyiniz.Sökülen parçaları tekrar yerine monte etmeden(kayış muhafazası 
vb) kompresöre start vermeyiniz.
-Her türlü bakım ve arıza için kullanma el kitabındaki arıza ve çözümler bölümü
nü okuyunuz.Gideremeyeceğiniz arızalar için yetkili servislerimize başvurunuz.
-Hava tankını ve emniyet sübabını genel bakımlar bölümünde anlatıldığı gibi
test ediniz. 

TAŞIMA VE NAKLİYE

Hava kompresörü fabrikamızdan ahşap bir ambalaj içinde,müşteri veya nakliye
firmalarının arabalarına sağlam ve kontrolleri yapılmış olarak teslim edilirler.
Taşıma anında ambalajlar kesinlikle yan yatırılmamalıdır ve ayrıca önlem alın
madan üst üste yerleştirilmemelidirler.Nakliye anında meydana gelecek zarar ve
ziyandan,malı teslim alan müşteri ve taşıyıcı firma sorumludur.Kompresörünüzü
teslim almadan önce iyice kontrol etmeniz gerekmektedir.Dikkatsiz taşımadan 
dolayı ahşap ambalajda bir hasar görülmüş ise nakliyecinin sorumluluğunun
belirlenmesi ve ileriye dönük çıkabilecek itilaflara meydan vermemek için,malı
teslim eden kişinin durumu belirtilen bir yazının altına imzasının alınması şarttır.
Kompresör nakliye arabasından indirilirken ufak tiplere tank üzerindeki taşıma
kulaklarından,büyük tiplerde ise tank ayaklarından sapanla bağlanarak dengeli 
bir şekilide kaldırılması gerekir.İndirme anında hiç bir zaman ahşap ambalaja 
yük bindirilmemelidir ve güvenilmemelidir.

MODEL                 

(TYPE)

VOLTAJ (V-Hz) 

VOLTAGE

MOTOR GÜCÜ 

(POWER)(KW-HP)

MOTOR DEVRİ (dev/dak) 

(ENGİNE SPEED)(rpm)

TANK HACMİ (lt)  

(TANK CAPACİTY)

BASINÇ (bar)  

(PRESSURE)

AIR 30-200 220  -  50 2,2 KW -3 HP 2800 200 8

AIR 30-200 380 - 50 2,2 KW -3 HP 2800 200 8

AIR 55-300 380 - 50 4 KW - 5,5 HP 2800 300 8

AIR 55-300                     

(2 KADEMELİ)
380 - 50 5,5 KW - 7,5 HP 2800 300 12

AIR 55-300 220  -  50 3 KW - 5,5 HP 2800 300 8

AIR 75-500 380 - 50 5,5 KW - 7,5 HP 2800 500 8

AIR 100-500 380 - 50 7,5 KW - 10 HP 2800 500 8

AIR 75-500             

(2 KADEMELİ)
380 - 50 5,5 KW - 7,5 HP 2800 500 12

AIR 100-500             

(2 KADEMELİ)
380 - 50 7,5 KW - 10 HP 1400 500 12

*Üretici firma teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.
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MONTAJ

Zemin:
Kompresörler,düzgün ve sağlam bir yüzeye sahip zemin üzerine yerleştirilmelidir.
Ahşap ve sağlam olmayan yüzeyler kompresörlerin titreşimli çalışmalarına
neden olurlar.Depo üzerine monte edilmiş kompresörler sağlam bir zemine yerleş
tirildiğinde,depo ayakları ile zemin arasına lastik levha veya takozlar yerleştirilir 
ise titreşimler minimum seviyeye indirilmiş olur.
Depoları ayrı olan kompresörlerin şasi grupları sağlam zemine ankreaj ile tespit
edilmelidir.Aksi halde aşırı titreşimler boru bağlantıları üzerinde zamanla 
çatlamalara yol açabilir.
Kompresörün yerleştirilmesi:
Kompresörünüz volan tarafı duvara bakacak şekilde ve duvarla arasında en az
50 cm bir boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir.Böylece volan için kompresörün kafa 
gurubunun soğutulmasında gerekli hava akımı sağlanmış olur.Çok dar alanlarda
volan hizasında duvara bir hava emiş ağzı açılması ve kafes teli ile kaplanması
havalandırma için gereklidir.Yaz şartlarında kompresör dairesine ayrı bir aspiratör
konulması,ortam ısısının atılmasına ve kompresörün verimli çalışmasına yardımcı
olacaktır.

Elektrik tesisatı
Kompresörler küçük tiplerde 220/50 Hz frekanslı monofaze akımlı,büyük tiplerde
380V/50 hz frekanslı trifaze akımlı tam kapalı tipte elektrik motorları ile tahrik 
edilirler.Özellikle istek üzerine benzin motoru ile tahrik imkanı da vardır.
Motorların elektrik tesisatları ehliyetli bir elektrikçi tarafından şemalarına uygun
olarak yapılmalıdır.Motor üzerinde etiket değerine bakılarak en uygun besleme 
hattı kesitleri ve motor gücüne en uygun sigortanın seçilmesi gerekmektedir.Aynı
zamanda topraklama hattı çekilmesi zorunludur.

Elektrik motorlarının korunması
Elektrik motorlarına 5,5 KW güce kadar Direkt,daha yüksek güçler için ise Yıldız-
üçgen tipte termik-manyetik şalterler ile yol vermek gerekmektedir.Bu şalterin ku
mandası kompresör üzerinde bulunan basınç otomatiğinden devre alır.Basınç
otomatiği aksi belirtilmemiş ise hiç bir zaman kontaktör olarak kullanılmamalıdır.
Otomatiğin kontakları etiketin belirtilen amparajları aşan kullanma durumlarında
çok kısa zamanda yanarak motorun yanmasına neden olabilirler.Eğer motor
yanar ve tekrar sarıp yaptırılıp kompresöre montaj yapılırsa basınç otomatiğinin
kontaklarının kontrol edilmesi gerekir.
Teknik koruyucular direkt yol vermelerde motor etiket akımına,yıldız üçgen verme
lerde motor etiket akımının 0,58 katına göre ayarlanmalıdır.Yıldız üçgen bağlantı
larda zaman rölesi ayarı 2-4 saniye arasında ayarlanmalıdır.
Elektrik tesisatının talimatlara ve beraberinde verilen şemalara uygun olmaması 
kompresörün elektrik donanımının(elektrik motoru dahil) bir yıl garanti kapsamın
dan çıkartılması için yeterli sebeptir. 

GENEL BAKIM
Emme-Basma sübapları
Kompresörün sübapları içinde yay ve kapayıcı parça olan metalik,her devirde 
bir defa açılıp kapanır.750 devir/dakika ile dönen bir kompresörde sübap parçaları
bu hareketi saatte 45000 defa tekrarlamaktadır.Ortalama olarak sübap parçaları 
her 600 saatte bir kontrol edilmeli,bu parçalarda malzeme yorulmalarından dolayı
meydene gelebilecek çatlamaları daha ileri safhalardaki kırılmalara varmadan ön
lem alıp değiştirmek gerekir.Bakım için sübaplar söküldüğünde parça değişikliği
gerekiyorsa değiştirilir.Aksi taktirde parçalar temizlenerek sökülüş sırasına göre
tekrar takılmalıdır.
Çekvalf kontrolu:Kompresör üzerinde kafa bloğu ile depo arasında tek yönlü
çekvalf bulunmaktadır.Kompresör ayarlanmış üst basınca gelip durduğunda depo 
içindeki basınç havanın geriye kaçmasını ve yüksüz kalma tertibatının tahliyesinden
atmosfere boşalmasını önler.Çekvalf arızalı ise depo içindeki basınç bu 
basınç otomatiğinin tahliyesinden devamlı bir şekilde boşalır.Bu durumda kompresör
 durdurulup depo içindeki basınçlı hava tamamen boşaltıldıktan sonra çekvalf
sökülüp lastik ve yayı kontrol edilir.Pislik varsa temizlenir.Gerek görülürse bu
parçalar değiştirilir.
Emniyet sübabı manometre:Depo üzerinde bulunan emniyet sübabı kompresörün
 otomatik durma basıncının 1-0-1.5 bar üzerinde açacak şekilde ayarlanmıştır.
Bu ayar kesinlikle değiştirilmemelidir.Emniyet sübabı depoda basınç varken zaman
üzerindeki emniyet halkasından yukarıya doğru çekilerek hava tahliyesi
yapılmalıdır.Her yıl depo testi yapılırken bu sübabında testinin yapılması gerek-
mektedir.Emniyet sübabı herhangi bir nedenle açıldığında depodaki basıncı bir
miktar düşürdükten sonra tam kapanmayıp hafif hafif kaçıyorsa çekvalfin bakımında
olduğu gibi depodaki basınçlı hava tamamen boşaldıktan sonra sökülerek
kapatıcı lastiği değiştirilmelidir.Manometrenin sağlam olup olmadığı zaman zaman
kontrol edilmelidir.
Karter havalandırma:Yatak kovanı üzerinde bir firkete altında bulunan plaket,
kompresör çalışırken aşağı yukarı hareket ederek karterde sıkışan havayı tahliye
eder.Bu nedenle firketenin bulunduğu kanaldan çıkmamasına ve hareketli plakete
basarak sıkışmamasına dikkat edilmelidir.Aksi taktirde yağ gözünün yerinden
fırlamasına ve fazla yağ sarfiyatına neden olacaktır.Bazı tiplerde ise yatak kovanı 
üzerinde bulunan küçük bir delik vasıtası ile kartere sıkışan hava tahliye edilir. 



İLK ÇALIŞTIRMA

Tektem Makina pistonlu hava kompresörleri ilk çalıştırmada şu hususlara dikkat
eder.
Elektrik Bağlantısı:Elektrik tesisatı ile ilgili bağlantı ve sigortalar gözden 
geçirilmelidir.Besleme kablolarının kesitleri ile voltajın uygunluğu kontrol edilmelidir.
Gerek görülürse bu konuda ehliyetli bir elektrik uzmanına danışılmalıdır.Ayrıca 
topraklamanın çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Yağlama:Tektem Makine pistonlu hava kompresörleri karterlerine kullanma yağı
doldurulmuş olarak teslim edilir.Ancak her ihtimale karşılık yağ seviyesi ilk 
çalıştırmadan önce yağ gözünden kontrol edilmelidir.
Seviye ,yağ gözünün ortasından aşağıda ise aynı cins bir yağ ile tamamlanmalıdır.
Yağ,karter üzerinde bulunan yağ doldurma tapası açılarak konulur.Yağlama 
prensibi ,biyel kolları üzerindeki bir çırıpıcı yardımıyla yağa çarparak sıçratılan 
yağ ile yapılmaktadır.Bu nedenle yağ seviyesinin az olması kadar çok olması da 
yağlama açısından zararlıdır.Seviyenin yağ gözünün tam ortasında olmasına
özen gösterilmelidir.Kullanılacak yağ sübaplar üzerinde karbonlaşmayı önleyecek
cinsten iyi kaliteli ve 40 C de 100 CST viskozitede olmalıdır.Tavsiye edilen yağ 
cinsleri aşağıda belirtilmiştir.
*P.ofisi,Special SAE 30,Mobil,Diesel Oil SAE 30-Shell,Rotella 30-BP,Energol
HD 30
Uzun süreli duraklamalar için korazyon önleyici bir yağ kullanılmalıdır.
Dönüş Yönü:Kompresör çalışmadan önce elle birkaç tur attırılıp onarmal bir
sıkışıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.Daha sonra start verilip dönüşün ok 
istikametinde olması sağlanmalıdır.Dönüş ok istikametinde değil ise motor bağlantı
uçlarından değiştirilip dönüş yönü düzeltilmelidir.
V Kayış Kontrolü:Kompresörün ilk çalıştırmada V-Kayış gerginliği kontrol edilmelidir.
Normal gerginlik,kayış üzerine parmak ile basıldığı zaman hareket yaklaşık 1 
cm olmalıdır.Belli bir çalışmadan sonra kayış kontrolu tekrarlanmalıdır.
Basınç Otomatiği:Tek kademeli kompresörlerde otomatik ayarı 6-8 bar çift 
kademelilerde ise 8-12 bar basınçlara göre ayarlanmıştır.Kompresörün basınç aralı-
ğında değişiklik yapılacaksa,kesinlikle etiketi üzerinde yazılı basınç değerlerinin
üzerine çıkılmamalıdır.Kompresörün çalıştırılması ve durdurulması daima basınç
otomatiği üzerindeki ON_OFF düğmesi ile yapılmalıdır.
Yüksüz Kalkma Tertibatı:Kompresörlerimizde kullanılan basınç otomatiğinin
altında bulunan tahliye sübabından kompresör ayarlanmış üst basınca yani durma
basıncına gelince çekvalf ile basma sübapları arasındaki basınçlı hava tahliye
edilir.Böylelikle bir sonraki çalışma için yüksüz kalkış sağlanmış olur.Tahliye sübabı
sadece kompresör ayarlanmış üst basınca gelip otomatik olarak durduğunda ,
devreye girer.Kompresör otomatik yapmadan durdurulursa veya elektrik kesilirse
tahliye sübabı devreye gireceği için çekvalf ile kompresör sübapları arasındaki
basınçlı hava tahliye edilmez ve kompresör bir sonraki çalışmasında zorlanarak,
kalkış yapamaz.Bu durumda basınç otomatiği start-stop düğmesini aşağıya bastı
rarak sıkışmış basınçlı havayı tahliye etmek gerekir.

Hava çıkış regülatörü:
4 HP ye kadar olan kompresörlerin depo çıkışlarında standart olarak hava çıkış
regülatörü bulunmaktadır.Bu regülatör tank çıkışındaki hava basıncını ayarlar,ve
çift çıkışlıdır.Regülatör üzerindeki kafa saat yönünün tersine çevrilmelidir.Her iki
çıkış ağzında ayrıca vana vardır.Hava açma-kapama işlemi bu vanalardan 
yapılmalıdır.Her defasında regülatör ayarı ile oynanmamalıdır.
PERİYODİK BAKIMLAR
Yağ Seviyesi:Karterdeki yağ seviyesi,yağ gösterge camında sık sık kontrol edil
melidir.Seviyede azalma varsa aynı cins yağ ile tamamlanmalıdır.Normalde yağ
seviyesi,kompresör dururken yağ gösterge camının tam ortasında olmalıdır.
Yağ değişimi:Fabrikada doldurulan ilk yağ 25 saatlik çalışmadan sonra değişti
rilmelidir.Daha sonraki değişmeler ise normal çalışmalarda her 300 saatte bir,ara
lıklı çalışmalarda ise 300 saat veya 3 aylık süreden hangisi önce dolarsa 
o zaman yapılmalıdır.
Tavsiye edilen yağlardan hangisi seçilmişse onunla devam edilmelidir.Yağı de
ğiştirmeden önce kompresör kısa bir süre çalıştırılıp karterin ısınması sağlandık-
tan sonra kompresör durdurulup ısınmış olan yağ boşaltma tapasından 
tamamen boşaltılır.Daha sonra yeni yağ doldurma ağzından yağ gösterge 
camının ortasına gelinceye kadar doldurulur.
Emiş filtserisinin Temizlenmesi:Kompresörün emiş filtreleri,çalıştıkları ortamın
durumuna göre sık sık sökülerek temizlenmelidir veya engeç ayda bir kez bu iş-
lem tekrarlanmalıdır.Aşırı tozlu yerlerde ise bu temizlik çok daha sık yapılmalıdır.
Filtreler temizlenmeyecek kadar kirlenmiş ise yenileri ile değiştirilmelidir.Hava
filtreleri çok kirli ise hava emişi zorlanacağından pistonlar üzerinde oluşacak va-
kum karterden yağ emilmemesine ve dolayısıyla hava ile birlikte sisteme daha
fazla yağ basılmasına neden olur.Aynı zamanda bu fazla yağ basma sübapların-
dan geçerken karbonlaşmalar ve tıkanmalara yol açar.Zamanında müdahale
edilmemesi durumunda ise kompresörde piston veya yatak sarmaları meydana
gelebilir.
V-Kayış gerginliği kontrolü:Kompresörün ilk çalıştırılmasında ve her kayış 
değişiminden sonra kayışların gerginliği kısa aralıklarla kontrol edilmelidir.
Kirlenen yüzeylerin temizliği:Kompresörün soğutma yüzeyleri periyodik ara-
lıklarla kanatçıklar üzerine biriken toz tabakalarından temizlenmelidir.Bu işlem
kompresör dururken 3-4 bar lık basınçlı hava ile ortamın kirlenmesine karşı
önlem alınarak yapılmalıdır.
Kondens suyunun tahliyesi:Kompresörün deposunda biriken su ve yağ karışı-

mı deponun alt kısmında bulunan tahliye vanasından en az haftada iki kez bo-
şaltılmalıdır.Bu işlem depo içersinde basınç varken yapılmalıdır.Tahliye vanası
açılıp kondens suyu tamamen boşaltıldıktan sonra vana tekrar kapatılıp kaçak
olup olmadığı kontrol edilir.
Periyodik bakımlar firmaların kendi bünyesinde kompresörün bakımı ile 
ilgili sorumluluk verdiği eleman tarafından yapılmalıdır.Firmanın kendi 
bünyesinde böyle bir imkan yoksa bu durumda yetkili servislerden ücret 
karşılığında bakım isteyebilir.
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