
WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

Read the 
manual

Use the right tool 
for the job

Cooperation is the 
key to success

Wear protective 
clothing

RTFM



1CH

ECKPOINT

BUILD YOUR OWN GA VSD+

Some children want to become a pilot when they're grown up, 
others hope to be firemen. But to assemble a complete and working 
compressor from the ground up... that is every kid's dream. 

Today, we will make this dream come true.

This manual will take you through all the necessary steps, 
twenty in all. Read the instructions carefully, and follow 
them to the letter. That is your guarantee for success.

From time to time, you will encounter a CHECKPOINT. 
When you do, you have to ask an instructor to come to your 
workstation. He will inspect your compressor and (if everything 
is in order) place a stamp in this manual. Only then can you 
proceed with the next step. There are six checkpoints.

DO NOT TRY THIS AT HOME. This abbreviated manual was compiled 
for promotional use and does not list all necessary steps to assemble a 
VSD+ compressor. Since it is not a full-fledged manual, it is not suited 
for professional use. Please be advised that each compressed must be 
approved by a certified Atlas Copco service engineer prior to start-up.
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1CH

ECKPOINT

� doe veiligheidsschoenen aan 
� doe veiligheidshandschoenen aan
® CHECKPOINT 1

DRAAG BESCHERMINGSKLEDIJ



SENTINEL VALVE
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� vaseline
�handvast - sleutel 13
 washer 4 x
 bout 4 x
 

� monteer de o-ring op de sentinel valve met vaseline
�monteer de sentinel valve met 4 bouten en sleutel 13
 aan de inlaat van het element

 

SENTINEL VALVE OP INLAAT COMPRESSOR ELEMENT
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2CH

ECKPOINT
AIR OIL VESSEL

� plaats het air oil vessel op het frame à 2 personen! 
 (1 persoon houdt ketel vast en andere monteert)
� aarding kabel tussen de bout en air oil vessel
� zet het air oil vessel vast met 2 bouten 
® CHECKPOINT 2
� monteer oil level indicator op oil vessel
�  monteer oil fill plug op air oil vessel 

�sleutel 13        bout 2 x
 
�sleutel 32        gauge 1 x
�sleutel 36
 plug 1 x
 o-ring 1 x



AIR OIL VESSEL

INSTRUMENTBLOK
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INSTRUMENT BLOK

� neem instrument blok en plaats deze op air oil vessel
 à 2 o-ringen onderaan nakijken bij plaatsing 
� schroef instrument blok vast met 4 bouten
� monteer 2 nippels voor de in- en uitlaat van de oliecooler 
� monteer safety valve met washer
� monteer 1 nippel voor de lucht uitlaat
� monteer tupe push in voor scavenging line 
� monteer tupe push in voor pulse air to solenoid valve



�inbus 6 bout 4 x
�sleutel 27 nippel 2 x
�sleutel 20
�sleutel 32 nippel 1 x
�sleutel 16
�sleutel 19

 



INSTRUMENT BLOK

OLIEFILTER 

OLIE SEPARATOR 
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OLIE SEPARATOR EN OLIE FILTER 

� monteer de nippel van de oliefilter in de instrumentblock en
 draai de nippel vast met sleutel 
� neem oliefilter en breng vaseline aan de dichting
� monteer filter op instrumentblock (anti clockwise vastdraaien)
� leg de o-ring in de instrumentblok en monteer olieseparatorpijp 
� monteer olie separator (anti clockwise vastdraaien)

� sleutel 27

�vaseline

�sleutel 32
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CUBICLE
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*  bij het aansluiten van de motorkabel; 
 aansluiten volgens schema;
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3CH

ECKPOINT
CUBICLE

� plaats cubicle op frame à 2 personen!
 (1 persoon houdt cubicle vast andere monteert) 
� sluit aardingskabel aan tussen bout en cubicle
� schroef de cubicle vast op frame
� sluit motorkabel aan op motor*
® CHECKPOINT 3
� schroef plaatje met seal aan de connection box vast

�sleutel 13 bout 5 x
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MIDDENPANEEL ACHTERPANEEL
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SUPPORT PANELEN

� neem middenpaneel en schuif deze rond de air oil vessel
�bevestig het paneel aan cubicle door middel van bout 

� neem het achterpaneel en plaats deze op het frame
� klik het middenpaneel vast in het achterpaneel en
 schroef achterpaneel vast met 2 bouten in het frame 
� schroef middenpaneel vast met 2 inbus bouten 
 aan het achterpaneel

�sleutel 13
 bout 1 x

�sleutel 13
 bout 2 x
�inbus sleutel 4
 bout 2 x
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INLAATFLEXIBEL 

INLAATFLILTER 

SENTINEL VALVE
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INLAAT FILTER EN INLAAT FLEXIBLE 

� plaats de spanring over de inlaat flexible
� plaats de inlaat flexible over de sentinel valve en schroef de 
 spanring dicht
� plaats inlaatfilter in middenpaneel, inlaat wijst naar achterpaneel
� bevestig spanring over lipjes (onderaan middenpaneel)
� steek de bus in de inlaatfilter en schroef de spanring dicht
� plaats de spanring over de inlaat flexible
� plaats de flexible over de bus en schroef de spanring dicht

�handvast, dopsleutel 7
 

�handvast, dopsleutel 7

�handvast, dopsleutel 7
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TEMP SENSOR/SWITCH
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TEMPERATURE SENSOR/SWITCH

� neem de kabel van de temperature sensor/switch die vanuit 
 de cubicle komt, leg deze in de kabelgoot en geleid hem tussen  
 het midden- en achterpaneel 
� sluit deze kabel aan op de temperature sensor/switch en   
 schroef vast

�handvast



w

w
u

v

ELEMENT 

AIR/OIL VESSEL
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UITLAAT FLEXIBEL

� plaats uitlaat flexibel op element, zet handvast
� plaats flexibel op air/oil vessel, zet handvast
� zet flexibel met sleutel vast aan element en air/oil vessel
 LET OP de richting van de flexibel: aan element horizontaal,
 aan air/oil vessel verticaal

�sleutel 38
�sleutel 38



TUBE
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PULSE AIR FEED FOR SENTINEL VALVE

� connecteer de solenoid valve en de instrument block 
 met een zwarte (korte) tube
� connecteer de solenoid valve en de sentinel valve met een   
 zwarte (lange) tube, geleid deze door de opening in het 
 middenpaneel tot onderaan de solenoid valve 
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OLIE INJECTIE CIRCUIT 

� monteer nipple voor de olie inlaat op motor cover
 
� schroef de flexibel op de nipple
� plaats een washer over verdeelkop, 
 steek de verdeelkop door de olieflexibel
� steek een tweede washer over de verdeelkop,  
 schroef de verdeelkop in instrumentblock
� plug de tube van de scavenge lijn in tussen de motor cover 
 en de instrumentblock

�sleutel 27
 nippel 1 x
�sleutel 27
� washer 1 x
 verdeelkop 1 x
� washer 1 x
 sleutel 27
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K15
L3
L2
L1

aarding

FANDUCT

HAAKJES

FAN

*  bij het aansluiten van de fan op de contactor k15; 
 aansluiten volgens schema;
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ECKPOINT
FANDUCT EN FAN MONTEREN

� neem fanduct en positioneer over bouten op het achterpaneel 
 en leg hem neer op de cubicle
�fanduct vast schroeven aan achter paneel met 3 moeren
�fanduct vast schroeven aan cubicle met 2 bouten
�neem fan en hang deze in de haakjes van fanduct
�fan vastschroeven aan fanduct
�fan kabel geleiden door wartel en aansluiten* in cubicle
® CHECKPOINT 4
�installeer service paneel op de fanduct
  
 

�sleutel 13 moer 3 x
�sleutel 13 bout 2 x

�inbus 4     vijs 4 x
�kruisschroevendraaier

�vijs 2 x
kruisschroevendraaier 



COOLER

FOAM
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COOLER

� leg de cooler boven op de fanbox, met 2 personen 
� schroef cooler vast
� leg indien nodig (voor 7 en 11kW units) een foam 
 achter de cooler
  
 

�inbus 4 vijs 1 x
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COOLER
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MONTEER DE VASTE PIJP

� monteer nippel op cooler 
� monteer pijp tussen cooler en instrument blok
� maak pijp vast aan instrumentblock en cooler

�sleutel 32  nipple 1 x

�sleutel 36 
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COOLER

FLEXIBLES

16

5CH

ECKPOINT
OLIE COOL CIRCUIT

� monteer 2 nippels aan cooler 
� sluit flexibels aan op cooler 
�sluit flexibels aan op instrumentblok
® CHECKPOINT 5

�sleutel 27   nipple 2 x
�sleutel 27
�sleutel 27
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COOLER

 ELEKTRISCHE KABEL
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ELECTRONIC WATER DRAIN

� sluit elektrische connector aan (komende vanuit cubicle)
� schroef de ED12 op de nipple aan de cooler
�geleid de elektrische kabel door foam en kabelgoot 
 (naar de cubicle) en sluit aan
�monteer de drainage tubes tussen ED12 en het 
 achterpaneel onderaan (wegwerken in spleten foam)

  
 

�kruis schroevendraaier
�platte sleutel 30
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TUBE KOPPELING

DRUKSENSOR

� monteer een zwarte tube tussen de push in aan de cooler 
 en de druksensor achteraan de cubicle  
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LINKER ZIJPANEEL

ACHTER PANEEL
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DAK EN LINKER ZIJPANEEL 

� neem het dak en leg deze bovenop de unit
�schroef dak vast met 3 schroeven
�neem het linker zijpaneel en plaats deze op het frame
�schroef linker zijpaneel vast met 1 bout en 4 schroeven
  
 

�inbussleutel 4      vijs 3 x

�inbussleutel 4
 vijs 4 x      bout 1 x
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RECHTER SERVICE PANEEL
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FRONT
SERVICE PANEEL
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SERVICE PANELEN

� neem het rechter service paneel en plaats deze op het frame
�sluit het rechter service paneel met deursleutel
�neem front service paneel en plaats het op de unit
�sluit het front service paneel met deursleutel
  
 

�deursleutel

�deursleutel
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ECKPOINT
CONGRATULATIONS!
HAVE A DRINK, 
WE WILL CHECK 
THE VSD+ 
FOR YOU 



Small compressor, big ideas


