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Vă mulţumim pentru alegerea făcută! 

▪ Acest manual conţine modul de funcţionare şi de întreţinere pentru compresorul ROTAKT. Citiţi-l 

cu atenţie si respectaţi toate instrucţiunile conţinute în el. 

▪ Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producţie, lucruri care pot face ca 

acest manual să devină inexact. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare 

prealabilă şi fără ca acest lucru să devină motiv de sancţiune juridică. 
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Date tehnice compresor cu piston ROCP-20-8, ROCP-50-8, ROCP-100-10 

 

 ROCP-24-8 ROCP-50-8 ROCP-100-10 

Motor (CP/KW) 2/1.5 2.5/1.8 3/2.2 

Nr. pistoane 
Diametru piston (mm) 

1 piston 
42 mm 

1 piston 
47 mm 

2 pistoane 
65 mm 

Turație (RPM) 2850 2850 1050 

Aer refulat (l/min) 147 185 250 

Presiune (bar) 8 8 10 

Capacitate butelie 24 L 50 L 100 L 

 

Părți componente 

 

 



 

 
 
 

1. Cap compresor 

2. Comutator pornit/oprit 

3. Valva refulare 

4. Regulator de presiune 

5. Manometru 

6. Valva siguranta 

7. Şurub purjare condens 

8. Roata 

9. Conducata refulare 

10. Rezervor 

11. Carcasa ventilator 

 

 

 

 

 

 
 

Măsuri de siguranță 

 
Acest manual conține informații foarte importante pe care trebuie să le citiţi şi să le înţelegeţi. Aceste 

informații vă sunt furnizate pentru siguranța dvs. și pentru PREVENIREA PROBLEMELOR ce pot 

apărea în utilizarea acestor echipamente. Următoarele simboluri sunt de ajutor pentru înţelegerea 

acestor informaţii. 

 

 

Pericol 

Indică o situaţie iminentă de pericol, care dacă nu este evitată, va duce către rănirea 

gravă sau chiar producerea decesului. 

 

Avertizare 

Indică o posibilă situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată, va duce către rănirea 

gravă sau chiar producerea decesului. 

 

Atenţie 

Indică o posibilă situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată, poate duce către rănirea 

gravă sau minoră. 

 

Notă 

Indică o informaţie importantă, care dacă nu este urmată, poate duce la deteriorarea 

echipamentului. 

 

După ce aţi despachetat compresorul, verificaţi ca toate şuruburile şi fitingurile să fie bine strânse şi 

să nu fie deteriorate în urma transportului înainte de a folosi compresorul. 

 

 

Avertizare 

Nu folosiţi sub nici o formă compresorul dacă acesta a fost avariat în urma transportului. 

În unele cazuri, dacă deteriorările aduse compresorului sunt majore, se pot produce 



 

explozii, rănindu-vă grav sau provocând pagube materiale majore. 

 

Pericol 

Nu respiraţi aerul pe care îl produce compresorul. Acest compresor nu este echipat 

cu sisteme de producere a aerului respirabil şi nici nu a fost intenţionat pentru o astfel 

de utilizare. Pentru orice aplicaţie de acest gen, compresorul va trebui dotat cu sistem 

de filtrare şi monitorizare de producere a aerului respirabil ce va respecta standardele 

locale în vigoare. 

Pentru ca acest compresor cât şi celelalte accesorii pe care le folosiţi cu acest compresor lucrează la 

înaltă presiune, va trebui să respectaţi următoarele indicaţii: 

 

1. Citiţi cu atenţie manualul ce însoţeşte acest compresor şi familiarizaţi-vă cu sistemele de control ce 

sunt în dotarea acestui compresor şi cu folosirea compresorului într-un mod adecvat. 

2. Respectaţi toate normele de securitate electrică ce se aplică conform normelor locale din regiunea 

unde vă aflaţi (NEC / OSHA). 

3. Doar persoanelor ce au fost informate corect cu privire la o utilizare corespunzătoare a 

echipamentului ar trebui să li se permită utilizarea acestuia. 

4. Ţineţi persoanele neautorizate cât şi copiii departe de acest echipament. 

5. Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane când folosiţi compresorul. 

6. Nu vă sprijiniţi pe compresor sau nu sprijiniţi alte obiecte pe compresor. 

7. Înainte de fiecare utilizare verificaţi starea compresorului pentru a observa daca există 

componente deteriorate. În caz afirmativ înlocuiţi-le înainte de utilizare. 

8. Verificaţi periodic toate şuruburile şi piuliţele şi dacă este nevoie ajustaţi gradul de strângere. 

 

 

Avertizare 

Motoarele electrice cât şi controalele electrice pot produce scântei ce pot aprinde 

vaporii de gaze. Nu reparaţi sau utilizaţi în apropierea vaporilor de gaze. Nu 

depozitaţi niciodată lichide inflamabile sau butelii de gaze în apropierea unui 

compresor. 

 

Atenţie! 

Părţi componente ale compresorului pot fi încă fierbinţi chiar dacă compresorul a 

fost oprit de ceva vreme. 

 

9. Nu atingeţi un compresor ce funcţionează, părţile aflate în mişcare sau părţile cu o temperatură 

ridicată vă pot răni sau vă pot produce o arsură gravă. 

10. Dacă compresorul vibrează anormal opriţi-l imediat şi depistaţi cauza vibraţiei. Vibraţiile anormale 

nu sunt un semn bun. 

11. Pentru a reduce pericolul de incendiu, păstraţi motorul curat, fără urme de ulei, solvenţi sau 

grăsime excesivă. 



 

 

 

Avertizare 

Nu înlăturaţi sau nu încercaţi să ajustaţi supapa de siguranţă. Păstraţi supapa de 

siguranţă curată şi nici nu o vopsiţi. 

 

Pericol 

Nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi butelia compresorului. Sudarea, 

găurirea sau alte modificări vor duce la slăbirea buteliei şi implicit la o posibilă 

explozie a acesteia dacă este folosită. Tot timpul înlocuiţi buteliile defecte. 

 

Avertizare 
Goliţi zilnic lichidul din butelie, astfel veţi proteja butelia de o eventuala corodare. 

 

12. Buteliile pot rugini de la umezeala ce se strânge în ele. Goliţi zilnic lichidul din butelie şi verificaţi 

eventualele probleme apărute din cauza umezelii. 

13. Aerul ce iese cu putere din butelie poate propaga cu viteză praful sau resturi ce pot fii 

periculoase. Eliberaţi uşor aerul când goliţi umezeala din butelie sau depresurizaţi compresorul. 

 

Precauţii în utilizare 

 

 

Avertizare 

Nu pulverizaţi materiale inflamabile în apropierea flăcărilor sau în apropierea 

surselor ce se pot aprinde, incluzând aici şi compresorul. 

 

14. Nu fumaţi când vopsiţi sau când împrăştiaţi insecticide sau alte substanţe inflamabile. 

15. Folosiţi o mască de protecţie când vopsiţi şi faceţi acest lucru doar într-un spaţiu bine ventilat 

pentru a preveni intoxicația cu vapori sau pericolul de incendiu. 

16. Nu vopsiţi niciodată compresorul în timp ce acesta rulează şi nici nu pulverizaţi substanţe 

inflamabile către acesta. Încercaţi să poziţionaţi cât mai departe compresorul de locul unde vopsiţi 

sau pulverizaţi. 

17. Pentru a reduce pericolul de incendiu, poziţionaţi cât mai departe compresorul de locaţia unde 

tăiaţi lemne pentru a evita ca rumeguşul produs să fie aspirat de către compresor.  

18. Când pulverizaţi sau curăţaţi cu solvenţi sau chimicale toxice urmaţi instrucţiunile puse la 

dispoziţie de către producătorul solvenţilor / chimicalelor. 

 

 

 

 



 

Asamblarea compresorului 

 
Montajul roţilor 
 

  
Atașați roțile de transport 

 

Fixați roata 

 
Folosind capacul de plastic  

acoperiți piulița 

 
 
Montajul picioarelor de sprijin 
 

 

Cu ajutorul piulițelor și șuruburilor montați 

picioarele de sprijin ale compresorului 

 
 
 



 

 
Montajul filtrului de aer 
 

 

Montați filtrul de aer pe partea dreaptă a capului 

compresor. 

 
 
Uleiul pentru compresor 
 
(Nu se aplică în cazul compresoarelor care funcţionează fără ulei.) 

 

  
Scoateţi dopul pentru transport de la carterul 

compresorului 
Montaţi buşonul / supapa de refulare 

 

Instalarea compresorului 

 
Locaţia compresorului 

 

Este extrem de important să instalaţi compresorul într-un loc curat şi bine ventilat, iar temperatura 

exterioară să nu depăşească 40°C. 

O distanţă minimă de 1m dintre compresor şi celelalte obiecte aflate în vecinătatea acestuia este 

necesară pentru a nu obstrucţiona aspirarea aerului de către compresor. 

 

 

 



 

 

Atenţie 

Nu poziţionaţi priza de admisie a aerului în apropierea aburilor, vaporilor de 

vopsea, zonelor cu praf rezultat în urma sablării, sau a altor surse ce pot 

contamina aerul pe care îl aspiră compresorul. Dacă nu respectaţi această 

indicaţie puteţi distruge motorul compresorului. 

 
Instalaţia electrică 
 

 

Avertizare 

Instalaţia electrică trebuie realizată de către un specialist şi va fi în concordanţă 

cu reglementările zonei în care locuiţi. 

 

Atenţie 

Nu folosiţi niciodată un prelungitor cu acest compresor. Folosiţi un furtun mai 

lung când nu ajungeţi la locul unde doriţi să utilizaţi compresorul. Folosirea unui 

prelungitor poate duce la pierderea puterii motorului sau la distrugerea acestuia. 

 
Instrucţiuni de împământare 
 
1. Compresorul este dotat cu un motor monofazic ce funcţionează la 230V. Nu utilizaţi ştechere 

adaptoare pentru echipamentele împământate. 

Ştecherele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare. Conectaţi ştecherul 

într-o priză cu împământare ca în figura de mai jos (Figura 5). 

 
 

Figura 5 
 

 

Pericol 

Folosirea unei prize fără împământare poate creşte riscul de electrocutare. 

Nu folosiţi un adaptor pentru împământare cu acest compresor. 



 

 
2. Dacă este necesar să înlocuiţi ştecherul folosiţi doar un ştecher prevăzut cu împământare. 

Înlocuirea acestuia trebuie realizată de o persoană specializată. 

 

 

Avertizare 
Nu conectaţi niciodată cablul verde cu galben la pinul ce reprezintă faza. 

 
3. Verificaţi prizele şi ștecherele cu un electrician autorizat pentru a avea o confirmare că 

împământarea funcţionează corect. 

 

 

Avertizare 

1. Caracteristicile prizelor pot diferii de la locaţie la locaţie, verificaţi ca prizele să 

respecte voltajul şi amperajul indicat pe plăcuţa de pe motor. 

2. Folosiţi o siguranţă fuzibilă lentă sau siguranţă fuzibilă automată. 

 

Atenţie 

Supraîncălzirea cablurilor sau scurtcircuitul pot apărea dacă prizele şi cablajele 

nu sunt corespunzătoare puterii absorbite de către compresor. 

 

Notă 

Motoarele de 230 V, cu 5A pot fi folosite într-un circuit / priză de 230 de V în 

următoarele condiţii: 

a. Niciun alt utilaj sau lampă de lumină nu va fi conectată la circuitul / priza respectivă. 

b. Tensiunea nu fluctuează, se menţine în limitele normale. 

c. Circuitul este dotat cu o siguranţă fuzibilă lentă de 15A sau siguranţă fuzibilă automată de 5A. 

4. Dacă aceste condiţii nu pot fi îndeplinite sau se întrerupe curentul în timp ce se utilizează 

compresorul va trebui să utilizaţi compresorul pe un circuit de 230 V cu mai mult de 5A. 

 

Funcționare 

 
Când comutatorul pornit / oprit este pe poziţia AUTO va opri compresorul când presiunea din 

butelie ajunge la 8 bari. Când presiunea ajunge la 6 bari motorul va porni pentru a readuce presiunea 

din butelie la valoarea normală. Comutatorul trebuie pus în poziţia OFF când deconectaţi 

compresorul din priză sau montaţi alte accesorii la racordul de aer. 

 

Regulatorul este folosit pentru ajustarea presiuni de ieşire ce va alimenta accesoriile alimentate cu 

aer. 

 

Valva de siguranţă va elibera aerul din butelie când presiunea din acesta este mai mare decât cea 

permisă. 



 

 

Buşonul / supapa de refulare conectează supapa de verificare şi capul compresor. Aceasta este 

fierbinte când compresorul rulează, nu o atingeţi pentru a nu vă accidenta. 

 

Supapa de verificare este unidirecţională permiţând aerului să treacă din capul compresor către 

butelie, dar nu şi invers..  

 

Mânerul şi roţile sunt realizate pentru a permite transportul uşor al compresorului. 

 

 

Avertizare 

Nu folosiţi niciodată mânerul pentru a ridica de la pământ compresorul, riscaţi să 

vă accidentaţi. 

 

Supapa de golire – este localizată la baza buteliei şi este utilizată pentru a goli condensul din 

butelie. Asiguraţi-vă ca presiunea din butelie este sub 1 bar înainte de a deschide supapa de 

golire. Această operaţiune trebuie făcută săptămânal. 

 

Adăugaţi ulei 

 

(Nu se aplică în cazul compresoarelor ce funcţionează fără ulei.) 

Păstraţi nivelul de ulei conform nivelului maxim specificat pe vizorul / joja de ulei.  

 

Pornirea / Utilizarea 

 

 

Atenţie 

Nu ataşaţi unelte sau accesorii la compresor până nu îndepliniţi toate verificările şi 

paşii de pornire 

 

Important: nu utilizaţi compresorul dacă nu aţi citit şi înțeles manualul de utilizare. 

1. Rotiţi regulatorul complet în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide aerul. 

2. Puneţi comutatorul pe poziţia OFF şi conectaţi compresorul la o priză cu împământare. 

3. Puneţi comutatorul pe poziţia AUTO şi lăsaţi compresorul să ruleze pentru 30 de minute pentru a 

realiza ungerea componentelor. 

4. Rotiţi regulatorul complet invers acelor de ceasornic pentru a închide aerul şi a ridica presiunea din 

butelie până la valoarea presetată, compresorul se va opri. 

5. Rotiţi regulatorul conform acelor de ceasornic pentru a elibera aerul. Compresorul va reporni la 

presiunea de 6 bari. 



 

6. Rotiţi regulatorul invers acelor de ceasornic pentru a readuce compresorul la presiunea normală, 

după care puneţi comutatorul pe poziţia OFF. 

7. Ataşaţi unealta sau accesoriul pe aer şi mutaţi comutatorul pe poziţia AUTO. În poziţia AUTO 

compresorul porneşte şi se opreşte automat în funcţie de presiunea din butelie. În poziţia OFF aerul 

nu va ieşi din compresor şi compresorul nu va funcţiona. Asiguraţi-vă că atunci când deconectaţi 

compresorul de la sursa de curent comutatorul este în poziţia OFF. 

 

Umezeala din aerul compresat 

 

Umezeala din aerul compresat se va transforma în apă când aerul este compresat sau dacă 

temperatura scade. Când umiditatea din aer este crescută sau compresorul rulează de mult timp apa 

rezultată se va strânge în butelie. Folosiţi un filtru de aer atunci când doriţi să vopsiţi sau să utilizaţi o 

unealtă ce are nevoie de aer curat. 

 

IMPORTANT: Apa condensată poate cauza stropi pe suprafaţa pe care o vopsiţi, mai ales dacă nu 

utilizaţi o vopsea pe baza de apă. Când folosiţi compresorul pentru sablare apa condensată va face 

ca particulele de nisip să se aglomereze şi astfel procesul de sablare va fi ineficient. Folosiţi un filtru 

de aer pe conducta de aer înaintea uneltei sau accesoriului pe care îl folosiţi. 

 

Supapa de siguranță 

 

 

Avertizare 

Nu demontaţi şi nici nu încercaţi să reglaţi supapa de siguranță diferit de modul în 

care aceasta a sosit cu echipamentul. 

Ocazional aceasta supapă trebuie verificată trăgând de inelul ei. Dacă scapă aer după ce aţi eliberat 

inelul sau inelul este blocat, atunci supapa trebuie înlocuită imediat. 

 

Regulatorul (figura 8) 

 

1. Regulatorul ajustează presiunea de ieşire pentru a putea seta valoarea corectă necesară utilizării 

unui anumit tip de unealtă / accesoriu. 

2. Ajustaţi presiunea de ieşire ca în figura 8. 

 

Întreținere, reglaje și depozitare 

 

 
Deconectaţi compresorul de la sursa de curent şi goliţi aerul din butelie înainte de a 



 

Avertizare începe orice lucrare de mentenanţă sau de a muta compresorul. 

 

Verificaţi periodic compresorul pentru a depista eventualele defecte urmând paşii de mai jos: 

 

1. Trageţi inelul supapei de siguranţa şi lăsaţi-l sa revină pe poziţia normală. 

 

 

Avertizare 

Dacă supapa de siguranţă scapă aer după ce aţi eliberat inelul sau inelul este blocat, 

atunci supapa trebuie înlocuită imediat. 

 

2. Opriţi compresorul şi eliberaţi presiunea din butelie înainte de a goli umezeala din butelie. Pentru a 

goli umezeala folosiţi supapa din partea de jos a buteliei. Faceţi acest săptămânal. 

3. Curăţaţi motorul de praf, ulei sau alte impurităţi pentru a oferi o răcire corectă a acestuia. Acest 

procedeu se va face când compresorul este oprit, poziția OFF a comutatorului. 

 

IMPORTANT: Poziţionaţi compresorul departe de locul unde vopsiţi pentru a evita îmbibarea filtrului 

de admisie a aerului cu vapori de vopsea. 

 

Lubrifierea 

 

(Nu se aplică în cazul compresoarelor ce funcţionează fără ulei.) 
Vă recomandăm să folosiți ulei SAE30. Mențineți nivelul de ulei conform figurii 7. 

 

Protecția la supraîncălzire 

 

 

Atenție 

Acest compresor este echipat cu o protecție termică ce va opri automat motorul dacă 

acesta este supraîncălzit. 

 

Dacă se întâmplă prea des acest lucru verificați următoarele: 

 

1. Voltaj scăzut. 

2. Filtrul de aer este îmbâcsit. 

3. Ventilarea nu se realizează corect. 

 

 

Atenție 

Dacă protecția termică este acționată lăsați motorul să se răcească înainte de a-l reporni. 

Motorul va reporni singur dacă comutatorul este pe poziția AUTO și este conectat la sursa 

de curent. 

 

 



 

Depozitarea 

 

1. Când nu este folosit compresorul acesta trebuie depozitat într-un loc uscat ferit de intemperii. 

2. Goliți apa din butelia compresorului înainte de a depozita compresorul. 

3. Deconectați furtunul de aer și depozitați-l pe compresor sau în alt loc pentru a nu-l distruge. 

 

 

Probleme şi remedii 

 

PROBLEMĂ CAUZE POSIBILE SOLUŢIE 

Compresorul nu pornește  

1. Nu există tensiune 

electrică. 

2. Siguranța este arsă; 

3. Siguranța automată este 

declanșată; 

4. Protecția termină este 

activată; 

5.Presostatul este defect;    

1. Verificați alimentarea cu energie 

electrică. 

2. Înlocuiți siguranța. 

3. Resetați siguranța automată și 

verificați tensiunea.  

4. Opriți compresorul și așteptați 

până când motorul se răcește. 

5. Înlocuiți presostatul. 

Motorul pornește dar rulează la 

turație scăzută 

1. Tensiunea este scăzută 

2. Lubrifierea este scăzută 

sau uleiul lipsește total 

3. Putere scăzută datorită 

conexiunii slabe 

4. Motorul este în 

scurtcircuit 

5. Verifica ca supapa să nu 

fie blocată    

1. Verificați tensiunea  

2. Vedeți secțiunea lubrifiere din 

acest manual 

3. Verificați conectorii, eliminați 

prelungitoarele, verificați siguranța 

automată 

4. Motorul trebuie înlocuit. 

5. Verificați dacă supapa este 

blocată, înlocuiți-o dacă e nevoie 

Pericol! Nu demontați niciodată 

supapa până când nu ați eliberat 

aerul din butelia compresorului. 



 

PROBLEMĂ CAUZE POSIBILE SOLUŢIE 

Siguranța se arde / Siguranța 

automată este declanșată repetat. 

Atenție! Nu folosiți niciodată un 

prelungitor cu acest compresor. 

1. Siguranța nu are o 

valoare corectă 

2. Supapa de siguranța 

este defectă 

1. Utilizați siguranțele recomandate 

în acest manual. 

2. Înlocuiți supapa de siguranța. 

Pericol! Nu demontați niciodată 

supapa până când nu ați eliberat 

aerul din butelia compresorului. 

Protecția termică se activează 

des 

1. Tensiune scăzută 

2. Filtru de aer înfundat 

3. Ventilație prost realizată 

4. Verifică supapa de 

siguranța 

5. Supapele compresorului 

sunt defecte 

1. Eliminați prelungitorul dacă îl 

folosiți și verificați tensiunea 

2. Curățați sau înlocuiți 

compresorul 

3. Curățați motorul de impurități 

sau plasați compresorul într-un loc 

bine ventilat 

4. Înlocuiți supapa de siguranța. 

5. Înlocuiți ansamblul de supape 

ale compresorului. 

Pericol! Nu demontați niciodată 

supapa până când nu ați eliberat 

aerul din butelia compresorului. 

Bătăi, zgomot, vibrații excesive 

1. Șuruburi slăbite, butelia 

nu este la nivel 

2. Rulmenți defecți, sau 

arbore motor 

3. Cilindru sau segmenți 

piston uzați 

1. Strângeți șuruburile şi aduceți 

butelia la nivelul orizontal 

2. Înlocuiți 

3. Înlocuiți 

Presiunea din rezervor scade 

când motorul se oprește 

1. Supapa de golire a 

buteliei este slăbita 

2. Supapa de siguranța 

pierde aer 

3. Se pierde aer pe la 

regulator sau porturile de 

ieșire 

1. Strângeți  

2. Demontați, verificați, curăţaţi şi 

eventual înlocuiți 

3. Verificați porturile şi dacă sunt 

scăpări strângeţi sau înlocuiţi 



 

PROBLEMĂ CAUZE POSIBILE SOLUŢIE 

Compresorul rulează continuu dar 

presiunea este sub valoarea 

normala 

1. Compresorul este prea 

mic pentru aplicația dvs. 

2. Filtrul de aer este 

înfundat 

3. Pierderi de aer pe 

furtunurile de conexiune 

4. Supapele de ieșire 

defecte 

5. Segmenții sunt uzați 

1. Înlocuiți compresorul cu unul mai 

puternic 

2. Curăţaţi sau înlocuiți 

3. Înlocuiți furtunurile sparte sau 

cuplele defecte 

4. Înlocuiți supapele 

5. Înlocuiți pistonul, segmenții şi 

cilindrul 

Umezeală excesivă în aerul 

refulat 

1. Apă multă în butelie 

2. Umiditate crescută 

1. Goliți apa din butelie 

2. Mutați compresorul într-o zonă 

cu umiditate scăzută 

NOTĂ: Condensarea apei nu 

reprezintă o defecțiune a 

compresorului 

Compresorul rulează continuu, 

supapa de siguranță acţionează 

însă presiunea continuă să 

crească 

1. Regulatorul de presiune 

este defect 

2. Supapa de siguranță 

este defectă 

1. Înlocuiți regulatorul 

2. Înlocuiți supapa de siguranță 

Porniri şi opriri excesive 
Cantitate mare de apă în 

butelie 
Goliți mai des apa din butelie 

Aerul se întoarce dinspre supapa 

de ieșire către regulatorul de 

presiune 

Verificați ca supapa de 

siguranță să nu fie blocată 

în poziţia deschis 

Înlocuiți supapa de siguranță. 

Pericol! Nu demontați niciodată 

supapa până când nu ați eliberat 

aerul din butelia compresorului. 

 



 

 

Certificat de garanţie 

 

Serie certificat:  

 

 

Denumire: ...................................................... Data: ..................................................... 

Cod: ...................................................... Perioada: ..................................................... 

Serie: ...................................................... Cumpărător: ..................................................... 

Vânzător: ...................................................... Adresa: ..................................................... 

Factura: ...................................................... Tel/Fax: ..................................................... 

 
 

Intervenţie service:  

 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

VÂNZĂTOR 

 

L.S. 

......................................................... 

CUMPĂRĂTOR 

Am primit instrucţiunile de utilizare traduse, 

şi mi s-a făcut proba de funcţionare. 

Semnătura ......................................... 

 

 

 

 

 



 

 

Declaraţie de conformitate 

 

SC ROTAKT SRL 

Str. Depozitelor, 28, 

Râmnicu Vâlcea, 240426, 

Vâlcea 

 

 
 

 

Noi, SC ROTAKT SRL, cu sediul în Str. Depozitelor, 28, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. 

Vâlcea, declarăm pe propria răspundere că produsul: 

 

 

Compresor cu piston [   ]  ROCP-24-8,  [   ]  ROCP-50-8,  [   ]  ROCP-100-10 

 

seria …………………………….. 

 

la care se referă această declaraţie, respectă cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu 

următoarele standarde: 

 

- EN 61000-6-1:2007 

- EN 61000-6-3 :2007 + A1 :2011 

- EN 61000-3-2 :2006 + A2:2009 

- EN 61000-3-3:2008 

- EN 1012-1:2010 

- EN 62233: 2008 

 

procedurile de verificare a conformității menționate la directiva 2000/14/EC + 2005/88/EC, Anexa VI 

Organismului notificat (0036): TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 

München • Germania 

 

Subsemnatul Nicolae Pirvu, reprezentantul producătorului, declar pe proprie răspundere ca produsul 

este în conformitate cu următoarele standarde şi directive CE relevante: 

 

- Directiva 2006/42 de maşini / CE 

- Directiva EMC 2004/108 / CE 

- Directiva 2009/105/EC “ Vase simple sub presiune" 



 

- Directiva 2000/14/CE + 2005/88/CE "Emisie de zgomot" 

- Directiva 2011/65/CE „ROHS” 

 

Locul si data emiterii: Valcea, 25.09.2020.  

  

SC ROTAKT SRL 

Nicolae Pirvu 

Administrator 

............................................ 

Semnătura şi ştampila 

 



 



 

 

 

www.rotakt.ro 

 

 

 

Telefon Vanzari: 0250.702080 

Telefon Service: 0250.702070 

Fax: 0250.702081 

Email vânzări: vanzari@rotakt.ro  

Email service: service@rotakt.ro  

Website: www.rotakt.ro 

 

mailto:vanzari@rotakt.ro
mailto:service@rotakt.ro
http://www.rotakt.ro/

