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1. Wskazówki ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia do mycia części bio.x T700. Zawiera ona wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego uruchomienia sprzętu, jego niezakłóconej eksploatacji i konserwacji. Wskazówki i
polecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi winny być przestrzegane.
W ramach naszych warunków gwarancyjnych przyjmujemy odpowiedzialność za sprzęt, jeśli jest użytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Należy przestrzegać narodowych przepisów i reguł bezpieczeństwa.
Bez zgody producenta nie wolno wprowadzać do produktu żadnych zmian, rozbudowy ani modyfikacji. W
razie dokonania zmian bez zgody producenta nie bierze on na siebie odpowiedzialności i gwarancja
wygasa.
Jeśli mają Państwo dalsze pytania, chętnie na nie odpowiemy pod numerem infolinii 0800 / 753-000-2.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko wtedy, gdy użytkownik dokładnie przeczyta instrukcję
obsługi i będzie ściśle przestrzegać zawartych w niej pouczeń. Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią
składową urządzenia i musi być w każdej chwili dostępna dla personelu obsługującego.
Personel obsługujący winien być pouczony odpowiednio do niniejszej instrukcji obsługi, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zakazy i ostrzeżenia.
Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z VDE 0100. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie
wolno eksploatować tylko wtedy, gdy jest ono zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD),
którego prąd wyzwalający wynosi 30 mA.
Prosimy zlecić sprawdzenie spełnienia tego wymogu fachowemu elektrykowi.
Zgodnie z przepisami o zapobieganiu wypadkom BGV A3 urządzenia elektryczne winny być poddawane
regularnym przeglądom.
Urządzenie musi być ustawione poziomo i pewnie na odpowiednim podłożu.
Nie wolno stosować środków czyszczących zawierających substancje łatwopalne. Prosimy stosować tylko
dopuszczone dla tego urządzenia środki czyszczące firmy DENIOS.

3. Dane techniczne
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Całkowita wys. przy otwartej pokrywie
Masa własna
Pobór mocy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie na miejscu ustawienia
Wysokość robocza
Nośność
Zbiornik
Maksymalne napełnienie
Minimalne napełnienie
Użyteczna powierzchnia robocza
Ogrzewanie
Regulator poziomu
Czujnik temperatury
Pompa

1100 mm x 910 mm x 1725 mm
2400 mm
ok. 80 kg
1,1 kW (przy włączonym ogrzewaniu)
1/N/PE 230V∼
min. 10 A
950 mm
200 kg
materiał PE LD
120 l
60 l
750 - 900 mm x 550 mm
stal szlachetna (1.4541) grzejnik rurowy moc 1 kW
minimalne napełnienie (ok. 55 l)
fabrycznie nastawiony na 41°C
ok. 240 l/h
ok. 6 bar

Dla funkcjonowania instalacji przeciwdziałającej pokrywaniu się mgłą konieczne jest podłączenie sprężonego
powietrza.
ciśnienie wejściowe 6 – 8,5 bar
wydajność 350 l/min
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4. Opis produktu
4.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie do mycia części bio.x służy do skutecznego i ekologicznego mycia elementów zabrudzonych olejem
i smarem przy wyłącznym wykorzystaniu dopuszczonych dla tego urządzenia cieczy myjących firmy DENIOS.
Nie wolno używać innych cieczy myjących, jak np. zmywacze rozpuszczalnikowe!
Do urządzenia nie wolno wlewać rozpuszczalników, środków dezynfekcyjnych, cieczy alkalicznych ani
kwasów, benzyny, oleju napędowego ani terpentyny.
4.2 Konstrukcja
Część dolna
Materiał PE
Maksymalne napełnienie 120 l
Minimalne napełnienie
60 l
Poz.

Nazwa

Działanie lub opis

1

Elektryczne sterowanie
kompaktowe

Z wyłącznikiem i dwucyfrowym wyświetlaczem 7-segmentowym

2

Grzejnik rurowy, moc 1 kW

3

Czujnik temperatury PT 100

4

Regulator poziomu

5
6

Napowietrzacz elektryczny (5 W)
Filtr ssący (350 µm)
Pompa tłocząca,
nadzorowanie temperatury*

7
8
9
10
11

Wyłącznik nożny/przycisk (opcja)
Wyłącznik
Przewód zasilający z wtyczką
Kurek spustowy

Nr mat.

Wykonany z centralnym przyłączem i na stałe zalanym kablem
3x1,5mm²
Sterowanie temperaturą (41°C)
Reagowanie na minimalny poziom cieczy, wykonany z tworzywa
sztucznego z na stałe zalanym kablem z PVC 3x0,34mm²
Dostarczanie tlenu bakteriom zawartym w medium myjącym
Ochrona pompy tłoczącej przed zasysaniem zanieczyszczeń
Odporna na pracę na sucho trójkomorowa pompa przeponowa,
ciśnienie robocze ok. 6 bar, wydajność 4 l/min
Do włączania i wyłączania funkcji mycia oraz instalacji
zapobiegającej pokrywaniu się mgłą
Do włączania i wyłączania oświetlenia wnętrza (opcja)
Do spuszczania zużytej cieczy myjącej

* W razie wymiany połączenia z wężem należy uszczelnić teflonową taśmą
Część górna
Materiał PE
Do nasadzania na część dolną urządzenia
Ze ścianką tylną i ściankami bocznymi oraz wyjmowaną powierzchnią roboczą
Nośność: 200 kg
Użyteczna powierzchnia robocza 750 x 900 x 550 mm
Działanie lub opis
Poz.
Nazwa
12
13
15
16

Filtr sitowy (600 µm)
Oświetlenie wnętrza (opcja)
Osłona płytkowa
Wąż ciśnieniowy

17

Dysza Vario

18
19
20
21
22

Pędzel do mycia
Dysza ciśnieniowa (opcja)
Uchwyt
Powierzchnia robocza (dno wkładane)
Zestaw: dysza Vario i pędzel myjący z wężami
Dysza do instalacji przeciw pokrywaniu się
mgłą

23

177340
135266
135274
138281
168159
160253
150097
162245
160517
162221

Nr mat.

Zatrzymywanie grubszych cząstek
Świetlówka w rurze ochronnej IP 67, 1 x 24 W
Ze stali szlachetnej, zakrywa otwór odpowietrzający
Zasilanie dyszy Vario, odcinek 1100 mm
Nastawiana na natrysk punktowy, powierzchniowy,
albo brak ciśnienia
Do mycia ręcznego
Szybkie suszenie oczyszczonych części
Do umieszczenia dysz i pędzla
Wersja niebieska
Oddmuchiwanie pokrywy

169682

135256
172777
162335
162495
168143
168024
168250
168767
161846
162496
163366

Pokrywa
Materiał: przezroczyste tworzywo termoplastyczne
Uszczelka dookoła, zamknięcie i ochronne mankiety na ręce
Poz. Nazwa
Nr mat.
24
25
26
27

Pokrywa
Mankiet ochronny na rękę
Zamknięcie
Uszczelka

bio.x T700 160416
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5

6
Pozycja do mycia

7

6
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5. Uruchomienie
Po zdjęciu opakowania sprawdzić, czy obudowa urządzenia i elementy obsługi nie uległy uszkodzeniu w czasie
transportu. Jeśli tak się stało, to nie podłączać urządzenia do sieci, tylko natychmiast zgłosić szkody do spedytoradostawcy oraz do firmy DENIOS AG pod podanym niżej numerem infolinii. Opakowanie oryginalne należy
zachować.
Ustawić urządzenie w wybranym, suchym miejscu na twardym podłożu. Podłoże musi być poziome. Jeśli to
konieczne, wyrównać nierówności podkładając odpowiedni materiał.
5.1 Zasilanie elektryczne
Do podłączenia do sieci elektrycznej w miejscu ustawienia służy kabel zasilający z wtyczką.
Uwaga na napięcie sieci: Napięcie źródła prądu musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Uwaga: Sieć elektryczna musi być wyposażona w ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) zgodnie z
DIN VDE 0100! (Zob. rozdział 2)
5.2 Napełnianie cieczą myjącą
- Otworzyć pokrywę (24) i wyjąć ze stołu dno wkładane (21).
-

Wlać do zbiornika przez stół zawartość 5 kanistrów dostarczonych ze sprzętem (100 l) środka myjącego Bio
Power.

-

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Na 3 sekundy na wyświetlaczu pojawi się napis „On“ („WŁ“).
Automatycznie włączy się ogrzewanie. Zależnie od temperatury początkowej, proces nagrzewania środka
myjącego może potrwać do 2,5 godziny. Temperatura robocza jest fabrycznie nastawiona na 41 °C i nie może
być zmieniona. Po osiągnięciu temperatury roboczej na wyświetlaczu pojawi się „41“.
Po włączeniu nieprzerwanie działa napowietrzacz.

-

Po osiągnięciu temperatury roboczej dodać do cieczy dodatek zawierający mikroorganizmy (1 puszkę 100 g).
Mikroorganizmy potrzebują 24 godzin, aby się uaktywnić, toteż zaleca się uruchamiać urządzenie np. przed
weekendem.

-

Umieścić w stole z powrotem dno wkładane (21).
Urządzenie do mycia części jest gotowe do pracy.

bio.x T700 160416

Strona 6 z 16

Wydanie 06/2008

Instrukcja obsługi
6. Pole obsługowe
Wyświetlacz
Przycisk wielofunkcyjny

LED ogrzewania

6.1 Sygnalizacja funkcji na wyświetlaczu
Funkcja

Wskazanie

Nagrzewanie

migający napis “41”, świeci się LED ogrzewania
przesuwające się do góry poziome pasy

Temperatura robocza osiągnięta,
ogrzewanie wyłączone

napis “41”, LED ogrzewania zgaszona

Temperatura robocza osiągnięta,
ogrzewanie włączone

napis “41”, LED ogrzewania świeci się

Nadmierny wzrost temperatury

migający wskaźnik temperatury
przy T>41°C

Tryb oszczędzania energii

napis „30”

Komunikaty błędów,
zob. rozdział 6.2 (sygnalizacja usterek)

napis “LO”; F1 do F8

7. Eksploatacja
W trakcie mycia pokrywa powinna być zamknięta.
Mycie przy użyciu pędzla może się odbywać także przy otwartej pokrywie.
- Włożyć do urządzenia części przeznaczone do umycia.
- Nie wolno przekraczać nośności 200 kg!
Umocować szybkozłączem na końcu węża myjącego dyszę Vario albo pędzel do mycia.
Zamknąć pokrywę.
W razie potrzeby włączyć oświetlenie za pomocą wyłącznika (9).
Przekładając ręce przez mankiety ochronne ująć narzędzia do mycia. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia
dyszę Vario można przestawiać obrotem na natrysk punktowy lub powierzchniowy, a przesuwaniem do przodu
lub wstecz na niskie ciśnienie.
Naciśnięciem wyłącznika nożnego uruchomić pompę tłoczącą i instalację przeciw pokrywaniu się mgłą; można
teraz przystąpić do mycia.
Po zakończeniu mycia jeszcze raz nacisnąć wyłącznik nożny w celu wyłączenia pompy tłoczącej i instalacji
przeciw pokrywaniu się mgłą. Wyłączenie instalacji przeciw pokrywaniu się mgłą następuje z opóźnieniem po 30
sek. Pompa myjąca wyłącza się automatycznie po ok. 60 min.
Urządzenie do mycia części można włączać i wyłączać także naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na polu
obsługowym.
Wyjąć umyte części.
-

-

-

-

-

bio.x T700 160416
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Wskazania:
Przy przerwach w pracy urządzenia wyłączyć tylko pompy myjące i nie odłączać sprzętu z sieci, aby
zachować temperaturę środka myjącego .W celu optymalnego rozłożenia oleju i smarów potrzebna
jest stała temperatura i tlen dla znajdujących się w środku czyszczącym
mikroorganizmów.Ogrzewanie utrzymuje stałą temperaturę 41oC płynu czyszczącego a napowietrzacz
troszczy się o ciągłe dostarczanie tlenu dla mikroorganizmów. Jeśli urządzenie jest odłączone przez
dłuższy okres czasu to może dojść do wyginięcia mikroorganizmów

Tryb oszczędzania energii
W trakcie przestojów, nocą, w weekend lub w trakcie urlopów zbiorowych, sprzęt może zostać
włączony do trybu oszczędzania energii. W trybie oszczędzania energii temperatura utrzymywana
jest na poziomie 300C. Przy tej temperaturze mikroorganizmy zachowują nadal aktywność co
gwarantuje optymalne rozkładanie olejów i snmarów.
Ustawienia:
1) Wcisnąć i przytrzymać przycisk
wielofunkcyjny >3 s
2) Krótkie wciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego
3)
4)
5)

Wciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego przez >2 s
Krutkie wciśnięcie przyciska
wielofunkcyjnego
Wciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego przez >2 s

Î
Î
Î
Î
Î

Na wyświetlaczu pojawią się dwie cyfry(z ustawioną
temperaturą płynu w trybie energooszczędnym)
Pulsująca pierwsza cyfra(od 0 do 9)
2 cyfra pulsuje
Pulsująca pierwsza cyfra(od 0 do 9)
Ustawiony czas miga naprzemiennie z napisem“30“oznaczenie trybu energooszczędnego.Pokazując
ustawioną godzinę do ponownego
włączenia(nastawiony czas ponownego uruchomienia)

Gdy operator nie zmieni ustawień to po 10 s automatycznie zostanie przełączona do przyjętej
wartości.Gdy nie jest używane ustawiając wartość ”00” i krótko wciskając przycisk wielofunkcyjny
przejdzie w stan energooszczędny.
Po przejściu w tryb oszczędności energii urządzenie ponownie podgrzewa
ciecz myjącą do temperatury 41° C. Faza nagrzewania trwa zależnie od temperatury otoczenia ok. 1
godziny. Po osiągnięciu tej temperatury, sygnalizowanym nieprzerwanym wyświetlaniem "41" na
wyświetlaczu, urządzenie jest gotowe do pracy i zagwarantowana jest optymalna wydajność mycia.

bio.x T700 135147
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8 Konserwacja
Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac przy wewnętrznych elementach stołu odłączyć zasilanie od
instalacji elektrycznej i wyciągnąć wtyczkę sieciową! Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod
prądem!

8.1 Filtry
Stół do mycia jest seryjnie wyposażony w dwa filtry. Filtr z blachy perforowanej ze stali szlachetnej w płaszczyźnie
stołu, a pod nim filtr sitowy z tworzywa sztucznego do zanieczyszczeń. Zalecane jest codzienne czyszczenie tych
filtrów. W tym celu wyjąć filtry ze stołu, usunąć grubsze cząstki ścierką i wypłukać filtry w wodzie.
Filtr z blachy
perforowanej
Do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych we wnętrzu
zbiornika można unieść powierzchnię roboczą i oprzeć ją o
tylną ściankę części górnej.
8.2 Poziom cieczy
Poziom cieczy należy regularnie kontrolować według znaków
wykonanych na ściance zbiornika, aby wyrównywać ubytki na
skutek parowania i zużycia. Jeśli poziom cieczy spadnie poniżej
minimum 60 l (najniższa kreska), to ze względów bezpieczeństwa
technicznego automatycznie wyłączy się pompa i ogrzewanie. Sygnalizuje to napis „LO“ na wyświetlaczu. Należy
dolać cieczy myjącej do górnej kreski. Napis na wyświetlaczu zgaśnie, gdy tylko poziom cieczy wróci do
prawidłowej wartości.
8.3 Dodatek
Co 6 miesięcy trzeba dolewać nowy dodatek, aby odświeżyć mikroorganizmy.
Po dolaniu ciecz musi być w spoczynku przez 24 godziny przy włączonym urządzeniu, zanim
mikroorganizmy ulegną aktywizacji. Dlatego zalecane jest dolewanie dodatku przed weekendem.
8.4 Filtr ssący (6)
Aby uniknąć ubytku ciśnienia pompy, trzeba w regularnych odstępach czasu czyścić filtr ssący wewnątrz zbiornika.
W tym celu można ustawić filtr ssący w wyższej pozycji i oczyścić go z osadów przy pomocy dyszy myjącej
(nastawionej na natrysk powierzchniowy).
Jeśli filtr ssący jest tak silnie zanieczyszczony, że nie da się go umyć w ten sposób, to musi zostać wymieniony.

bio.x T700 160416
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8.5 Ciecz myjąca
Ciecz myjąca musi być wymieniona, jeśli
znacznie zmniejszy się skuteczność mycia
w czasie sprawdzania poziomu cieczy widać na dnie zbiornika grube
osady
albo filtr ssący często się zapycha
-

Do spuszczania cieczy można użyć kurka spustowego.
Kurek
Kiedy w zbiorniku znajduje się już tylko niewielka resztka cieczy, można
spustowy
odkręcić wąż filtra ssącego na dnie zbiornika (mosiężna złączka) i opróżnić
zbiornik prawie całkowicie.
Przy nalewaniu nowej cieczy należy postępować tak samo, jak przy uruchomieniu.
8.6 Filtr drobny
Dostępny w ramach opcji filtr drobny, który może być zainstalowany z lewej strony
urządzenia, winien być kontrolowany co tydzień i ewentualnie czyszczony. Odkręcić
tuleję filtra obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyciągnąć nabój filtrujący i oczyścić go przez wypłukanie pod bieżącą wodą albo
wymienić nabój. Włożyć nabój filtrujący z powrotem na miejsce i nakręcić mocno
ręcznie obudowę. Należy przy tym zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki.
8.7 Czyszczenie pokrywy
Należy unikać porysowania pokrywy.
Jeśli pokrywa jest zakurzona, to w żadnym razie nie wolno wycierać jej na sucho.
Do mycia pokrywy należy używać łagodnego płynu do naczyń rozpuszczonego w letniej wodzie, miękkiej ścierki,
gąbki lub irchy do okien – również do osuszenia.
Nie stosować nigdy: Środków do szorowania, ostrych środków czystości, (odtłuszczających) zmywaczy,
aerozoli do czyszczenia szyb;
Nie stosować nigdy: Rozpuszczalników, jak aceton, rozcieńczalników do farb, roztworów alkoholu o większym
stężeniu niż 5%
Nie stosować nigdy: Szorstkich ścierek do czyszczenia ani szczotek
8.8 Materiały eksploatacyjne do uzupełnienia
Akcesoria

Opakowanie

Nr artykułu

Środek myjący Bio Power

kanister 20 l

175715

Środek myjący Bio Power

beczka 200 l

169787

Dodatek do rozkładu olejów i smarów puszka 100 g na 100 l cieczy myjącej

168625

Zestaw (środek myjący i dodatek) do 5 kanistrów po 20 l środka myjącego Bio Power
pierwszego napełnienia i uzupełniania puszka z dodatkiem 100 g

169789

Części zamienne (zob. też opis produktu na str. 5)
Akcesoria
Zestaw pokrywy
Źródło światła do oświetlenia
wnętrza (opcja)
Obudowa filtra
Wymienna wkładka sitowa
(200μm)

bio.x T700 160416

Opis

Nr artykułu

Do filtra drobnego 161718

160703
162522

Strona 10 z 16

Wydanie 06/2008

Instrukcja obsługi
9. Akcesoria opcjonalne
Akcesoria
Adapter wyłącznika
ochronnego FI
Rękawice ochronne
(1 para)

Rękawice z mankietem
(1 para)

Filtr
Filtr sitowy TYP 454
oczka 80 μm
Pistolet na sprężone
powietrze
Półka ze stali
szlachetnej
Wkład z blachy
perforowanej
Oświetlenie wnętrza
Dysza ciśnieniowa
Wózek
Zagięty pod kątem
pędzel myjący
Szczotka ze stali
szlachetnej
Odsysacz cieczy
Typ SV 6.16

Opis
Przejściówka zabezpieczająca urządzenie
Prąd wyzwalający: 30 mA
Klasa ochrony: IP44
Z ekstra długim mankietem, wewnątrz bawełniana podszewka
Długość: 640mm
Rozmiar 10
EN388:
4121
Odporność:
dobra ochrona przed środkami czystości,
zasadami, olejami i smarami
Rękawice ochrony przed chemikaliami wg EN 420 (4 1 2, 1) i EN
374
Materiał: PVC
Kolor:
czerwonobrązowy
Długość: ok. 70 cm
Rozmiar: 9 / 10
Dodatkowy filtr drobny może być zainstalowany między pompą i
przewodem powrotnym.
Może być używany alternatywnie zamiast filtra sitowego (12)

Nr artykułu
177335

Zainstalowany z wężem i złączem wtykowym w górnej części
urządzenia przyspiesza suszenie umytych części.
Dodatkowa półka na tylnej ściance części górnej, do zawieszenia
bez użycia narzędzi.
Dla ochrony powierzchni roboczej stołu do mycia
Umożliwia niechybotliwą pracę.
Świetlówka w rurze ochronnej IP 67, 1 x 24 W
Szybkie suszenie oczyszczonych części
Do umożliwienia użycia urządzenia myjącego w różnych
miejscach.
Do mycia trudno dostępnych miejsc, zapobiega zmęczeniu przy
długiej pracy.
Do usuwania silnie przywierających zanieczyszczeń z części
niewrażliwych

161639

Do całkowitego opróżniania zbiornika, nadaje się także do szlamu

123224

163613

176234

161718
161047

161640
169227
160425
168250
154288
172560
173926

10. Wskazówki dot. usuwania odpadów
Ciecz myjąca
Właściwy numer kodowy odpadu w postaci zanieczyszczonego medium zależy od rodzaju zmywanych
zanieczyszczeń, a nie od środka myjącego. Numer ten, obowiązujący dla danego zastosowania, można znaleźć w
Europejskim Katalogu Odpadów. Zanieczyszczone medium może być często usuwane z innymi mieszaninami
wodnymi.
Niezużyta pozostałość cieczy może być odprowadzona do oczyszczalni, z uwzględnieniem miejscowych przepisów
o zrzucaniu ścieków.

Urządzenie
Według ustawy o sprzęcie elektrotechnicznym i elektronicznym posiadacze starych urządzeń z tej
dziedziny są ustawowo zobowiązani do przekazywania ich do oddzielnej składnicy odpadów. Przyczyńcie się Państwo do ochrony środowiska nie wyrzucając starego sprzętu do śmieci domowych.

bio.x T700 160416
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11. Rozwiązywanie problemów
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac przy wewnętrznych elementach stołu odłączyć zasilanie od instalacji
elektrycznej i wyciągnąć wtyczkę sieciową! Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod prądem!
Na wyśProblem
wietlaczu
Środek myjący jest zimny,
ogrzewanie nie działa

F1

Środek myjący jest zimny,
ogrzewanie nie działa

F2

Pompa myjąca nie działa

F3
F4
F5
F6
F7
F8

LO

Przyczyna
Poluzowały się złącza
wtykowe ogrzewania
1. Ogrzewanie nie podłączone
lub niesprawne;
2. Uszkodzony bezpiecznik
3. Zadziałanie czujnika
temperatury

1. Pompa myjąca nie
podłączona lub niesprawna;
2. Uszkodzony bezpiecznik
1. Napowietrzacz nie
Napowietrzacz nie działa
podłączony lub niesprawny;
2. Uszkodzony bezpiecznik
Regulator poziomu nie
Regulator poziomu nie działa
podłączony
Regulator poziomu
Zwarcie w regulatorze poziomu
uszkodzony
Środek myjący jest zimny, czujnik
Czujnik temperatury nie
temperatury nie działa
podłączony
Czujnik temperatury
Zwarcie w czujniku temperatury
uszkodzony
Instalacja przeciw pokrywaniu się
Zawór magnetyczny nie
mgłą nie działa
podłączony lub uszkodzony
1. Poziom cieczy spadł poniżej
kreski minimum
Ogrzewanie i pompa myjąca nie
2. Wyłącznik pływakowy
działają
zanieczyszczony i w
niewłaściwej pozycji

Działanie
Sprawdzić prawidłowość
kontaktu złączy wtykowych
1. Podłączyć lub wymienić
ogrzewanie
2. Wymienić bezpiecznik
3. Zlecić sprawdzenie
urządzenia, czujnik
temperatury musi być
aktywizowany
1. Podłączyć lub wymienić
pompę myjącą;
2. Wymienić bezpiecznik
1. Podłączyć lub wymienić
napowietrzacz;
2. Wymienić bezpiecznik
Podłączyć regulator
poziomu
Wymienić regulator
poziomu
Podłączyć czujnik
temperatury
Wymienić czujnik
temperatury
Sprawdzić podłączenie, ew.
wymienić zawór
1. Dolać środka myjącego
2. Oczyścić mechanizm
wyłącznika pływakowego

Przegrzanie
W razie niedopuszczalnego przekroczenia maksymalnej temperatury regularnej (41°C) aktualna temperatura
podawana jest na wyświetlaczu w formie migającego ostrzeżenia. W takim przypadku urządzenie do mycia części
musi być natychmiast wyłączone. Następnie sprawdzić prawidłowość pozycji czujnika temperatury PT 100 (3).
Dla uniknięcia uszkodzenia na skutek przegrzania urządzenie wyposażone jest w czujnik temperatury, który
wyłącza ogrzewanie w razie przekroczenia temperatury maksymalnej.
Jeśli przyczyną przegrzania nie jest nieprawidłowa pozycja czujnika temperatury, to musi ją wykryć i usunąć technik
serwisowy.

bio.x T700 160416
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12. Schemat połączeń
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13. Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE
w rozumieniu Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dot. Maszyn 98/37/EG, zał. II A
Niniejszym oświadczamy – firma DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, 32549 Bad Oeynhausen – że
konstrukcja naszego wyrobu:

Urządzenie do mycia
drobnych części bio.x

odpowiada następującym odnośnym przepisom:
;

Dyrektywie WE dot. Maszyn 98/37/EG

;

Dyrektywie WE dot. Urządzeń Niskonapięciowych 73/23/EG

;

Dyrektywie WE dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej 93/68/EWG

Zastosowane normy zharmonizowane:
;
;
;

EN 349
EN 60 204-1
EN 12100 -1,-2

do których się odwołuje nasza deklaracja.

Deklaracja traci swoją moc w razie użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
oraz w razie dokonania w produkcie zmian nie uzgodnionych z producentem.

Bad Oeynhausen, dn. 11.09.2007 r.

bio.x T700 160416

..............................................
Theodor Breucker
- Prezes -
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DENIOS AG
Dehmer Straße 58-66
32549 Bad Oeynhausen
Tel.:
(0 57 31) 7 53 – 0
Faks: (0 57 31) 7 53 – 197
E-mail: info@denios.com
Serwis - infolinia
Tel.:

(08 00) 7 53 – 00 02

Swojego lokalnego partnera do kontaktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.denios.com
bio.x T700 160416
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