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1 Objaśnienia do informacji dla użytkownika

Niniejsze urządzenie to maszyna w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42 WE. Niniejsze informacje 
dla użytkownika przedstawiają zgodny z przeznaczeniem i bezpieczny sposób obsługi oraz zawierają ważne 
wskazówki na temat prawidłowej i ekonomicznej obsługi urządzenia. Prze rozpoczęciem użytkowania urzą-
dzenia należy przeczytać instrukcje.
W zależności od wersji ilustracje mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistego produktu.

Przestrzeganie informacji dla użytkownika pomaga uniknąć zagrożeń, zoptymalizować i przyspieszyć pracę. 
Pomaga również zmniejszyć koszty napraw i czasy przestojów oraz zwiększyć niezawodność żywotność 
urządzenia.

Symbol Objaśnienie

Zagrożenie
Ekstremalnie niebezpieczna sytuacja, w przypadku w której zlekceważenie 
wskazówek bezpieczeństwa skutkuje śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.
Ostrzeżenie
Niebezpieczna sytuacja, w przypadku w której zlekceważenie wskazówek 
bezpieczeństwa może skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.
Uwaga
Niebezpieczna sytuacja, w przypadku w której zlekceważenie wskazówek 
bezpieczeństwa może skutkować lekkimi obrażeniami.
Wskazówka
Wskazuje działania, które mogą doprowadzić do powstania szkód rzeczowych.

Informacja
Wskazuje na informacje, która ułatwia obsługę i pracę z produktem lub 
dodatkową korzyść.

ZAGROŻENIE

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE

WSKAZÓWKA

INFORMACJA

1.1 Stopnie zagrożenia / Symbole / Legenda

Legenda

 ■ Wskazuje czynność
 ▪ Wskazuje podległą czynność lub dodatkową czynność do uprzednio wskazanej

 → Wskazuje rezultat czynności
 ● Wskazuje wyliczenie
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1.1 Stopnie zagrożenia / Symbole / Legenda

Niniejsze informacje dla użytkownika przynależą do produktu i powinny być stale 
dostępne dla personelu obsługi w pobliżu urządzenia. Wszystkie osoby posługu-
jące się urządzeniem przed przystąpieniem do pracy są zobowiązane do przeczy-
tania informacji dla użytkownika.

INFORMACJA

Wymienione niżej prace wolno wykonywać wyłącznie autoryzowanym partnerom/
technikom serwisowym WIESHEU GmbH:
• Ustawienie
• Montaż
• Uruchomienie
• Konserwacja/Serwis/Czyszczenie wewnątrz

Symbol Objaśnienie Symbol Objaśnienie

Ostrzeżenie przed miej-
scem zagrożenia

Ostrzeżenie przed nie-
bezpieczeństwem prze-
wrócenia

Ostrzeżenie przed nie-
bezpiecznym napięciem 
elektrycznym

Ostrzeżenie przed nie-
bezpieczeństwem pożaru

Ostrzeżenie przed nie-
bezpieczeństwem popa-
rzenia

Ostrzeżenie przed sub-
stancjami drażniącymi

Odłączyć od sieci Sprawdzić przed rozpo-
częciem pracy

Przyłącze elektryczne Przyłącze powietrza odlo-
towego

Przed użyciem przeczytać 
informacje dla użytkow-
nika

Przed rozpoczęciem prac 
przeczytać informacje 
serwisowe

WSKAZÓWKA
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1.2 Typ urządzenia / Tabliczka znamionowa

Niniejsza dokumentacja obowiązuje dla następujących typów i opcji urządzenia:
Numer katalogowy X0564 pokrywa powietrza odlotowego 64
Numer katalogowy X0568 pokrywa powietrza odlotowego 68
Numer katalogowy X0586 pokrywa powietrza odlotowego 86
Numer katalogowy X0528 pokrywa powietrza odlotowego 128

Na tabliczce znamionowej umieszczono najważniejsze dane urządzenia. Tabliczka znamionowa znajduje się 
z boku po prawej/lewej stronie urządzenia (w zależności od modelu/wersji).

Poz. Nazwa

1 Typ
2 Numer seryjny
3 Napięcie (V)
4 Moc (kW)
5 Stopień ochrony IP
6 Ciśnienie wody (kPa)
7 Rok produkcji-miesiąc
8 Częstotliwość (N/Hz)

WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Telefon +49 3494 669630
Infolinia serwisowa: +49 7148 1629-400

Przedmiot: 
Item: 

Nr seryjny: 
Serial-no: 

Napięcie:
voltage:

Rok produkcji: 
Prod.year: 

Częstotliwość 
frequency: 

Moc: 
connected load: 

Ciśnienie wody: 
water pressure: 

Stopień ochrony IP: 
IP-code: 

3
4

1
2

5
6
7
8



Strona 4  9401-150-005-PL         ·         Wersja 16-02         ·         Pokrywa powietrza odlotowego

1.3 Deklaracja zgodności WE 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE  
Zgodnie z załącznikiem I nr 1.5.1. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zostały zachowane cele 
ochronne dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-99:2003 

Producent, 
 
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar 
Niemcy 
 
oświadcza niniejszym, że wymienione niżej urządzenia w wersji wprowadzonej na rynek spełniają pod 
względem koncepcji oraz konstrukcji postanowienia poniższych właściwych wspólnotowych przepisów 
harmonizacyjnych:

Zastosowane inne normy i specyfikacje
EN 82079-1:2012

W przypadku dokonania zmian w urządzeniu bez porozumienia z producentem niniejsza deklaracja traci 
ważność.

Linia produktowa Pokrywa powietrza odlotowego

Nazwa urządzenia Pokrywa powietrza odlotowego

Typ urządzenia podany w informacjach dla użytkow-
nika oraz następujące typy

pokrywa powietrza odlotowego 64, pokrywa powietrza 
odlotowego 68, pokrywa powietrza odlotowego 86, 
pokrywa powietrza odlotowego 128

Numer katalogowy X0564, X0568, X0586, X0528

Nazwisko i adres osoby do spraw dokumentacji WIESHEU GmbH
Abteilung Technische Dokumentation
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Niemcy

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2014
EN 55014-2:1997 + Corr.:1997 + A1:2001 + 
A2:2008

EN 61000-3-3:2013
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2.1 Funkcja / Przegląd

Urządzenie służy do odsysania ciepłego powietrza, pary, która powstaje podczas pieczenia i smażenia będą-
cych powszechnie w sprzedaży wyrobów pieczonych lub smażonych.

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest technicznym środkiem roboczym. Nie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie 
domowym.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

Opcjonalne dodatkowe elementy w urządzeniu wolno wykonywać wyłącznie z wykorzystaniem konstrukcji 
dopuszczonych przez WIESHEU GmbH. 
Inne dodatkowe elementy lub modyfikacje są niedozwolone. 
Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.
Za powstałe w ten sposób szkody firma WIESHEU GmbH nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Potencjalne nieprawidłowe sposoby użycia

Urządzenie nie jest przeznaczone do ustawienia w pomieszczeniach chłodniczych. Pełną sprawność można 
zapewnić jedynie przy temperaturach od min. +10 do maks. +40 °C.
Urządzenie nie jest przeznaczone do ustawienia w kuchniach.
Pokrywy powietrza odlotowego nie wolno używać do odsysania substancji niebezpiecznych.
Nie wolno odsysać także żadnych wybuchowych mieszanin takich jak na przykład alkohole czy wybuchowe
pyły.

W lub na pokrywie powietrza odlotowego nie wolno umieszczać żadnych filtrów z węglem aktywnym lub 
tłuszczowych.
Filtry te mogą powodować silne zadymienie lub stwarzać zagrożenie pożarowe wskutek przegrzania.

2.4 Odpowiedzialność

Użytkownik oraz personel obsługujący są zobowiązani do przestrzegania zaleceń zawartych w informacjach 
dla użytkownika.

Należy przestrzegać powszechnie obowiązujących oraz miejscowych przepisów BHP.

Firma WIESHEU GmbH nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi, pracy z nie-
prawidłowo ustawionymi parametrami, niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji i napraw lub użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem. Dotyczy to również zmian, przeróbek i modyfikacji urządzenia. W takich 
przypadkach gwarancja fabryczna wygasa.

Należy używać wyłącznie części zamiennych dopuszczonych przez producenta. 
Firma WIESHEU GmbH nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych części zamien-
nych.

2 Opis produktu
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2.5 Dane techniczne

Numer katalogowy X0564 X0568 X0586
Nazwa urządzenia Pokrywa powietrza 

odlotowego 64
Pokrywa powietrza 
odlotowego 68

Pokrywa powietrza 
odlotowego 86Nazwa

Wersja 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz
Sterowanie SensorControl Plus SensorControl Plus SensorControl Plus
Drzwi ---- ---- ----
Drzwi opcja ---- ---- ----
Zaparowanie ---- ---- ----
Wymiar SZER. mm 930 930 1130
Wymiar GŁĘB. mm 1060 / 920* 1460 / 1320* 1260 / 1150*
Wymiar WYS. mm 190 190 190
Ciężar kg 32 40 40
Liczba komór ----- ----- -----
Rozmiar liczba półek mm ---- ---- -----
Bezpiecznik A 1 x 16 1 x 16 1 x 16
Pobór prądu A 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
Maks. dop. Prąd upływu 
wg DIN EN 60335-1

mA 0,25 0,25 0,25

Ogrzewanie komory kW ----- ----- -----
Ogrzewanie DE kW ----- ----- -----
Moc przyłączowa kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Ogrzewanie kW ----- ----- -----
Ogrzewanie kaskadowe kW ----- ----- -----
Silnik kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Oznaczenie stopnia 
ochrony

IP X0 X0 X0

Temperatura otoczenia °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Wilgotność powietrza %w.w 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Przyłącze wody “ ---- ---- -----
Ciśnienie wody kPa ---- ---- -----
Przyłącze odpływu mm Ø ---- ---- -----
Przyłącze powietrza 
odlotowego  
wylot 1 powietrza 
chłodzącego

mm Ø 110 110 110

Przyłącze powietrza 
odlotowego  
wylot 2 powietrza 
odlotowego

mm Ø 50 50 50

Przyłącze kondensatu mm Ø 15 15 15
Wartość emisji hałasu 
na stanowisku pracy 

dB (A) < 70 < 70 < 70

* w przypadku opcji krótkiego pochłaniacza pary
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Numer katalogowy X0528
Nazwa urządzenia Pokrywa powietrza 

odlotowego 128Nazwa
Wersja 200-240V 50/60Hz
Sterowanie SensorControl Plus
Drzwi ----
Drzwi opcja ----
Zaparowanie ----
Wymiar SZER. mm 1530
Wymiar GŁĘB. mm 1575
Wymiar WYS. mm 190
Ciężar kg 54
Liczba komór -----
Rozmiar liczba półek mm ----
Bezpiecznik A 1 x 16
Pobór prądu A 0,6 - 1,0
Maks. dop. prąd upływu 
wg DIN EN 60335-1

mA 0,25

Ogrzewanie komory kW -----
Ogrzewanie DE kW -----
Moc przyłączowa kW 0,12 - 0,25
Ogrzewanie kW -----
Ogrzewanie kaskadowe kW -----
Silnik kW 0,12 - 0,25
Oznaczenie stopnia 
ochrony

IP X0

Temperatura otoczenia °C +10 - +40
Wilgotność powietrza %w.w 30 - 60
Przyłącze wody “ ----
Ciśnienie wody kPa ----
Przyłącze odpływu mm Ø ----
Przyłącze powietrza 
odlotowego  
wylot 1 powietrza 
chłodzącego

mm Ø 110

Przyłącze powietrza 
odlotowego  
wylot 2 powietrza 
odlotowego

mm Ø 50

Przyłącze kondensatu mm Ø 15
Wartość emisji hałasu na 
stanowisku pracy 

dB (A) < 70

2.5 Dane techniczne 
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2.6 Niebezpieczeństwo zranienia / Pozostałe zagrożenia

Opisywane tu urządzenie zostało skonstruowane przez firmę WIESHEU GmbH zgodnie z aktual-
nym stanem wiedzy technicznej. 
Wszystkie urządzenia przed opuszczeniem zakładu producenta poddawane są wnikliwej kontroli.
Jednakże w przypadku jego nieprawidłowej eksploatacji może stać się źródłem zagrożeń dla zdro-
wia i życia użytkownika lub osób trzecich, ewentualnie skutkować nieprawidłową pracą urządzenia 
lub innymi szkodami materialnymi.

W niniejszym rozdziale zebrano ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji. Dalsze 
specjalne wskazówki bezpieczeństwa zamieszczono w rozdziałach opisujących sytuacje, podczas 
których użytkownik może być narażony na niebezpieczeństwo.

Poniższe zasady bezpieczeństwa stanowią uzupełnienie do obowiązujących krajowych przepisów 
BHP.
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
Wszystkie urządzenia należy zawsze instalować zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi na miejscu 
zasadami bezpieczeństwa.

2.6.1 Zobowiązania użytkownika

Użytkownik urządzenia jest zobowiązany, by dopuszczać do pracy wyłącznie osoby, które zapo-
znały się uprzednio z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania wypad-
kom i zostały poinstruowane w zakresie obsługi tego rodzaju urządzeń. Użytkownik zobowiązuje 
się do niedopuszczania dzieci lub osób do czyszczenia bądź pracy na urządzeniu, które są ogra-
niczone fizycznie, psychicznie lub umysłowo. Należy przestrzegać i stosować się do ustawy o 
ochronie pracy nieletnich oraz dyrektywy UE 94/33/WE. Dzieci poniżej 14 roku życia nie należy 
pozostawiać bez nadzoru, by mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

2.6.2 Obowiązki personelu

Wszystkie osoby obsługujące urządzenie przed przystąpieniem do pracy są zobowiązane do 
przeczytania, zrozumienia i przestrzegania treści niniejszych informacji dla użytkownika. Fakt ten 
powinien zostać potwierdzony ich własnoręcznym podpisem.

2.6.3 Niebezpieczeństwo pożaru / wybuchu 

Niebezpieczeństwo pożaru!
W przypadku elektrycznego przeciążenia urządzenia występuje ryzyko 
wzniecenia pożaru. 
Gniazdko musi posiadać zabezpieczenie elektryczne. 
Nie wolno umieszczać foli, papieru lub naklejanych etykiet etc. przy urzą-
dzeniu. 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć z niego 
wszystkie folie ochronne.
Nie należy składować żadnych przedmiotów w lub na urządzeniu bądź 
też w jego pobliżu. 
Nie wolno nigdy odsysać pyłów lub substancji zawierających alkohol, 
grożących zapaleniem lub wybuchem.
W lub na pokrywie powietrza odlotowego nie umieszczać żadnych filtrów 
z węglem aktywnym lub tłuszczowych. 
Filtry te mogą stwarzać zagrożenie pożarowe wskutek przegrzania.

OSTRZEŻENIE
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2.6.4 Zagrożenia ze strony połączeń elektrycznych

2.6.6 Ogólne niebezpieczeństwo wypadku 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie prace na osprzęcie 
elektrycznym urządzenia może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony, 
znający produkt elektryk zgodnie z zasadami elektrotechniki.

Należy chronić wszystkie podzespoły elektryczne przed wilgocią i ku-
rzem. Istotne funkcje, np. układy bezpieczeństwa mogą ulec uszkodze-
niu, co może spowodować szkody osobowe oraz uszkodzenia elemen-
tów urządzenia. 

Uszkodzone urządzenie grozi porażeniem prądem. Urządzenie wolno 
użytkować wyłącznie pod warunkiem, że znajduje się w nienagannym 
stanie technicznym. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić 
urządzenie pod kątem uszkodzeń.
W razie uszkodzenia wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda. W celu zapew-
nienia prawidłowego działania wszystkie elementy muszą być prawidło-
wo zamontowane i spełniać wszystkie warunki.

2.6.5 Niebezpieczeństwo poparzenia

Z tyłu urządzenia przez opcjonalny króciec powietrza odlotowego może 
wydobywać się gorąca para. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, 
by wydobywająca się para nie spowodowała szkód osobowych lub mate-
rialnych. 

Podczas wszelkich prac należy przestrzegać ogólnie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

2.6.7 Niebezpieczeństwo promieniowania niejonizującego

Promieniowanie niejonizujące nie jest wytwarzane celowo lecz jest emi-
towane jako efekt uboczny ze względów technicznych przez elektryczne 
środki robocze (np. silniki elektryczne, przewody zasilające lub cewki 
elektromagnesu). Ponadto urządzenie nie posiada żadnych trwałych 
magnesów. 
Pod warunkiem zachowania odstępu bezpieczeństwa (odstęp od źródła 
pola do implantu) min. 30 cm, można z dużym prawdopodobieństwem 
wykluczyć wpływ aktywnych implantów (np. rozruszników serca, defibry-
latorów).

INFORMACJA

ZAGROŻENIE

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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3 Transport i instalacja

3.1 Transport urządzenia / kombinacji urządzeń

Kombinacja urządzeń dostarczana jest na palecie transportowej. 
Paletę transportową można wsunąć wózkiem podnośnym.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!
Po uniesionymi, wiszącymi ciężarami nie mogą przebywać żadne osoby lub 
sięgać pod nie!

Niebezpieczeństwo przewrócenia! 
W przypadku transportu z użyciem palety transportowej należy uważać, by 
wózek podnośny całkowicie wjechał pod paletę. Przed podniesieniem paletę 
z kombinacją urządzeń należy zabezpieczyć na wózku podnośnym. Należy użyć 
do tego celu odpowiedniego pasa mocującego. 

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE

WSKAZÓWKA

Kompletną kombinację urządzeń należy przetransportować w miejsce ustawienia.
Jeżeli nie ma możliwości przetransportowania na miejsce kombinacji urządzeń w całości, należy ją rozdzielić 
na poszczególne elementy. Informacje na temat sposobu demontażu/montażu zamieszczono w informacjach 
dla użytkownika pieca. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek z rozdziałów »Rozpakowywanie urzą-
dzenia/kombinacji urządzeń« i »Demontaż/Montaż urządzenia/kombinacji urządzeń«.

Urządzenie lub kombinacja urządzeń dostarczana jest na palecie transportowej.
Należy usunąć wszelkie folie i kartony. Paleta transportowa nadaje się do ponownego użycia. 
Usunąć materiały opakowaniowe w sposób przyjazny dla środowiska.

3.2 Rozpakowywanie urządzenia / kombinacji urządzeń
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3.3 Miejsce ustawienia i otoczenie

3.4 Miejsce ustawienia i odległości

Niebezpieczeństwo poparzenia!
Urządzenie/Kombinacja urządzeń musi zostać ustawiona stroną instalacyjną we 
właściwym kierunku do ściany.
W przypadku swobodnego ustawienia urządzenia/kombinacji urządzeń w po-
mieszczeniu, stronę instalacyjną należy zabezpieczyć odpowiednią osłoną 
chroniącą przed możliwością ingerencji oraz dotknięcia przez osoby nieupoważ-
nione. Osłona musi zostać sprawdzona i dopuszczona przez WIESHEU GmbH 
lub osobę autoryzowaną przez WIESHEU GmbH.

Urządzenie należy ustawić na równym, stabilnym podłożu odpowiednim do cię-
żaru urządzenia lub kombinacji urządzeń.

Występuje niebezpieczeństwo przeciążenia. Podczas ustawiania należy prze-
strzegać zaleceń producenta zgodnie z planem ustawienia. 

Usterka techniczna! 
Celem zapewnienia prawidłowego działania urządzenie/kombinację urządzeń 
należy ustawić w suchym, ciepłym pomieszczeniu.

Kombinacja elementów urządzeń może składać się wyłącznie z produktów 
WIESHEU lub produktów dopuszczonych przez WIESHEU GmbH. 
Tylko one zostały poddane wnikliwej kontroli. Za uszkodzenia powstałe na 
skutek stosowania niedopuszczonych produktów WIESHEU GmbH nie ponosi 
odpowiedzialności.

Maksymalna całkowita wysokość kombinacji urządzeń nie może przekraczać 
2265 mm. 
W przeciwnym razie ergonomiczna i bezpieczna obsługa kombinacji urządzeń 
staje się niemożliwa. 

Informacje na temat ustawienia kombinacji urządzeń zamieszczono w informacjach dla użytkownika pieca. 
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek podanych w rozdziale »Miejsce ustawienia i odległości«.

Usterka techniczna! 
Sprawdzić urządzenie/kombinację urządzeń pod kątem widocznych uszkodzeń. 
Nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
Ustawić urządzenie/kombinację urządzeń na swoim miejscu. 
Przestrzegać minimalnych odległości zgodnie z planem ustawienia.

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA
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Przyłącza zasilania prądem należy umieścić w obrębie poda-
nego okna instalacyjnego, jednakże nie niżej niż przyłącze 
wody.

Gniazdka muszą być wyposażone w zabezpieczenie różnico-
woprądowe.

Wtyczka sieciowa musi być dostępna również po zainstalowa-
niu urządzenia. Jeżeli nie jest to możliwe, użytkownik powi-
nien zapewnić wyłącznik główny. 
Operator musi mieć możliwość jednoznacznej identyfikacji 
przyporządkowania wyłącznika głównego do danego odbior-
nika. 

Przekroje przewodów podłączeniowych zależą od poboru 
prądu oraz wymagań lokalnych.

 ■  Dla każdego z indywidualnych urządzeń należy używać 
oddzielnej zabezpieczonej linii.

Okno instalacyjne przyłącza elektrycznego

1100 mm

1800 mm

3.5 Przyłącza użytkownika 

3.5.1 Przyłącze elektryczne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej może przeprowadzić jedynie wykwa-
lifikowany elektryk zgodnie z zasadami elektrotechniki. 

Gniazdko musi posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Należy przestrze-
gać przepisów VDE oraz miejscowego dostawcy energii elektrycznej.
Poza granicami Niemiec należy przestrzegać właściwym krajowych przepisów.

ZAGROŻENIE
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3.5.2 Przyłącze powietrza odlotowego

3.5.2.1 Bezpośrednie podłączenie do systemu
Na podłączonym piecu sklepowym nie może powstawać podciśnienie.
Długość przewodu powietrza odlotowego nie może przekraczać następujących 
długości:

 → Ułożony pionowo maksymalnie 5 m 
 → Ułożony poziomo maksymalnie 10 m

Powietrze odlotowe można opcjonalnie odprowadzić na zewnątrz. 
Zalecamy, by powstające powietrze odlotowego odprowadzić na zewnątrz. 
Należy przestrzegać obowiązujący przepisów w sprawie wentylacji i odprowa-
dzania powietrza odlotowego.
Zachowanie szczególnej uwagi jest koniecznie w przypadku, jeżeli w tym samym 
pomieszczeniu znajdują się inne urządzenia z otwartym wyciągiem, aby zapo-
biec wstecznemu zasysaniu spalin. Jeżeli nie jest to możliwe, należy odprowa-
dzić powietrze odlotowe z obszaru instalacji i zapewnić dostateczną wentylację/
chłodzenie. 
Jeżeli powietrze odlotowe ma być odprowadzane na zewnątrz lub przez posia-
dany wyciąg należy zastosować elastyczny wąż. 
Musi być on odporny na wysoką temperaturę, parę i korozję. 
Przewód powietrza odprowadzanego nie może mieć ani załamań ani zwężeń.

INFORMACJA

Usterka techniczna! 
Odprowadzić za pomocą węża zbierający się kondensat.
Zwrócić uwagę, by wąż kondensatu nie uległ załamaniu.
Kondensat należy odprowadzić poprzez odpowiednie medium. Na przykład 
odpornego na wysoką temperaturę i korozję kanistra, rynny lub syfonu.

3.5.2.1 Opis przyłączy z tyłu

Pozycja Nazwa
10 Wylot 1 (Ø 110 mm) powietrza chłodzącego (zasysanego przez wentylator promieniowy do 

kondensacji pary)
20 Wylot 2 (Ø 50 mm) powietrza odlotowego (powietrze bez kondensatu z kondensatora pary)

30 - 50 Wlot (Ø 80 mm) przewodów rurowych powietrza odlotowego z pieca

4050 30 20 10

WSKAZÓWKA
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INFORMACJA W przypadku podłączenia bezpośredniego nie można łączyć kilku pokryw po-
wietrza odlotowego. 
W przypadku przekroczenia zalecanych długości, należy zastosować się do 
wskazówek instalacyjnych podanych w rozdziale:
»Pośrednie podłączenie do systemu« 

3.5.2.2 Pośrednie podłączenie do systemu
Wymiary systemu powietrza odlotowego zależą od rozmiaru króćca powietrza 
odlotowego na urządzeniu.

System musi mieć przyłącze co najmniej 150 mm.
W systemie musi być zintegrowany wentylator wspomagający.
Wydajność wentylatora wspomagającego zależy od dostarczonego powietrza 
odprowadzanego. 

W przypadku podłączenia pośredniego można połączyć kilka pokryw powietrza 
odlotowego.
Wydajność tłoczenia powietrza musi jednakże wynosić co najmniej 500 m³/h dla 
każdej pokrywy powietrza odlotowego.

Należy przestrzegać podanych niżej dozwolonych występów:
 → przy przekroju 150 mm występ maksymalnie 20 mm
 → przy przekroju 200 mm występ maksymalnie 40 mm

Ø
 1

50
Ø

 2
00

Ø
 1

10
Ø

 1
10

40

20

10 Parametry:
Objętość przepływu = 
500 m³/h
Temperatura (maks.) = 90°C

Warunki brzegowe:
Ciśnienie powietrza = 1013 hPa
Temperatura otoczenia = -10 - 35 °C
Względna wilgotność powietrza = 50 %

Wartości wypadkowe wilgotności:
Względna wilgotność na wylocie (10) = 0,2 - 4,0 %
Absolutna wilgotność na wylocie (10) = 0,96 - 20,82 g/m³

10
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3.6 Uruchomienie

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa osób 
przebywających w pobliżu urządzenia. 

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem urządzenia należy przeczytać właściwe 
informacje dla użytkownika.
Należy się upewnić, że użytkownik w razie wypadku potrafi przedsięwziąć odpo-
wiednie środki oraz potrafić wyłączyć i zabezpieczyć urządzenie/urządzenia.

3.6.1 Czynności kontrolne przed uruchomieniem

3.6.2 Uruchomienie
Pokrywa powietrza odlotowego jest dostarczana z zewnętrznym kablem podłą-
czeniowym. Podłączenie do sieci elektrycznej należy przeprowadzić zgodnie z 
podanym niżej opisem:

 ■  Podłączyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda pokrywy powietrza 
odlotowego.

 ■ Podłączyć wtyczkę ze stykiem ochronnym do gniazda sieciowego.

20 Parametry:
Objętość przepływu = 
1,5-1,9 m³/h
Temperatura (maks.) = 90°C

Warunki brzegowe:
Ciśnienie powietrza = 1013 hPa
Temperatura otoczenia = -10 - 35 °C
Względna wilgotność powietrza = 50 %

Wartości wypadkowe wilgotności:
Względna wilgotność na wylocie (20) = 0,2 - 4,0 %
Absolutna wilgotność na wylocie (20) = 0,96 - 20,82 g/m³

20

INFORMACJA W przypadku następujących pokryw powietrza odlotowego wylot (20) jest wypo-
sażony fabrycznie w stały przewód rurowy: X0568, X0586 i X0528.
W przypadku poniższych pokryw powietrza odlotowego wylot musi pozostać 
niezamknięty:
X0564 w takim przypadku na wylocie jest umieszczona odpowiednia naklejka z 
informacją.

Poniższe wyniki zostały uzyskane w oparciu o serię prób przeprowadzanych według określonej 
procedury. Bliższe informacje można uzyskać w zakładzie producenta. Telefon centrum serwisowo-
-informacyjnego WIESHEU: +49 7148 1629-400

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić następujące czyn-
ności:

 ● Sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń.
 ●  Sprawdzić wtyczkę sieciową/kabel zasilający pod kątem widocznych uszko-
dzeń.

 →  Nie wolno uruchamiać urządzeń z uszkodzoną wtyczką / kablem sieciowym. 
 →  Naprawę uszkodzone wtyczki / kabla sieciowego wolno przeprowadzać wy-
łącznie autoryzowanym i przeszkolonym partnerom serwisowym WIESHEU 
GmbH. 

 ● Sprawdzić, czy piec jest podłączony do sieci zasilającej.

OSTROŻNIE
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4.2 Środki czyszczące

Niebezpieczeństwo zranienia!
Podczas stosowania środków chemicznych i czyszczących, przestrzegać 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz 
wskazówek bezpieczeństwa podanych na środkach czyszczących.

Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol.
Występuje zagrożenie wybuchem.
 
Występuje niebezpieczeństwo powstania aerozolu. Nie rozpylać nigdy środka 
czyszczącego na gorące powierzchnie. Aerozole mogę przedostać się do dróg 
oddechowych użytkownika, co może doprowadzić do ich podrażnienia. Stoso-
wać odpowiednie wyposażenie ochronne. Pozwolić urządzeniu ostygnąć lub 
napylić środek czyszczący na odpowiednią ściereczkę do czyszczenia.

Nazwa Jednostka Numer katalogowy
Zwykły środek do czyszczenia stali szlachetnej - -

Nagromadzony tłuszcza i pył we wnętrzu pokrywy powietrza odlotowego może 
negatywnie wpływać na sprawność kondensatora pary.
Co 12 miesięcy należy zlecić wyczyszczenie pokrywy powietrza odlotowego 
autoryzowanemu partnerowi serwisowemu WIESHEU GmbH.

4 Czyszczenie

4.1 Czyszczenie - prace ogólne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Przedostanie się wilgoci grozi porażeniem prądem. 
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od sieci 
zasilającej. Do czyszczenia nie używać myjki ciśnieniowej, parowej lub strumie-
nia wody.

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących grozi uszkodzeniem urzą-
dzeń. WIESHEU GmbH przykłada wielką wagę do zaleceń dotyczących środ-
ków czyszczących, które z jednej strony powinny mieć doskonałe właściwości 
czyszczące a z drugiej strony nie mogą prowadzić do uszkodzenia pieca. Z tego 
powodu zalecamy, by stosować wyłącznie podane sprawdzone środki czyszczą-
ce. Za szkody powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich środków czysz-
czących firma WIESHEU GmbH nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypad-
ku nie zostaną uznane żadne roszczenia względem firmy WIESHEU GmbH, ani 
w ramach gwarancji ani rękojmi.

ZAGROŻENIE

OSTROŻNIE

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA
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5 Konserwacja

5.1 Ogólne prace konserwacyjne

Wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać wyłącznie au-
toryzowanym partnerom serwisowym WIESHEU GmbH. Raz do roku urządze-
nie należy poddać kontroli przez uprawnioną osobę pod kątem bezpieczeństwa 
eksploatacji. Kontrola przeprowadzana jest na zlecenie użytkującego. Kontrole 
należy przeprowadzać w odstępach rocznych zgodnie z VDE 0701/0702.

5.2 Usterki / przyczyny / usuwanie

Objaw Przyczyna Środek zaradczy

Pokrywa powietrza odlo-
towego się nie włącza

1. Brak zasilania 1. Sprawdzić połączenia 
kablowe

2. Zadziałał bezpiecznik użytkownika 2. Sprawdzić

3. Uszkodzony silnik  
3.-5.
Skontaktować się 
z WIESHEU SIC*

4. Uszkodzony czujnik

5. Wentylator zablokowany mechanicznie

Pokrywa powietrza odlo-
towego się nie wyłącza

1. Uszkodzony czujnik 1.-2.
Odłączyć od sieci  
Skontaktować się 
z WIESHEU SIC*

2. Wentylator pracuje przez cały czas

Silny wyrzut pary na wylo-
cie powietrza odlotowego 
kondensatora pary

1. Kondensator pary jest zanieczyszczony 1.-2.
Odłączyć od sieci  
Skontaktować się 
z WIESHEU SIC*

2. Usterka podzespołów elektrycznych

Niebezpieczeństwo zranienia!
Urządzenie wolno użytkować wyłącznie pod warunkiem, że znajduje się w nie-
nagannym stanie technicznym. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić 
urządzenie pod kątem uszkodzeń. W celu zapewnienia prawidłowego działania 
urządzenia wszystkie elementy muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać 
wszystkie warunki. W przypadku zauważenia uszkodzeń należy odłączyć wtyczkę 
sieciową i oznaczyć wyraźnie uszkodzenia oraz umieścić tabliczkę informacyjną. 
Należy skontaktować się z Centrum informacyjno-serwisowym 
WIESHEU Telefon +49 7148 1629-400.

*WIESHEU SIC = Centrum informacyjno-serwisowe telefon: +49 7148 1629-400

Nazwa Okres Środek czyszczący Środki pomocnicze

Pokrywa urządzenia/
powierzchnia boczna

1-2 x tygodniowo Zwykły środek do 
czyszczenia stali szlachetnej

Ściereczka z 
mikrofibry lub 
ściereczka celulozowa

 ■ Wytrzeć powierzchnie zewnętrzne miękką, szmatką niepozostawiajacą włókien.

4.3 Plan czyszczenia i środki czyszczące

OSTROŻNIE

WSKAZÓWKA
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6 Utylizacja

Wprowadzone na rynek przez WIESHEU GmbH produkty spełniają wymagania dyrektywy 
UE 2002/96/WE (ElektroG) (nr rej. WEEE DE 30999946).
W przypadku pytań związanych z nieszkodliwą dla środowiska utylizacją prosimy zwrócić się 
do WIESHEU GmbH +49 7148 1629-400.

Niniejsza dokumentacja została opracowana z największą starannością i sprawdzona pod względem 
zgodności z opisywanymi urządzeniami. Jednakże nie można całkowicie wykluczyć odchyleń lub błędów. 
WIESHEU GmbH nie przejmuje odpowiedzialności prawnej lub jakiejkolwiek innej za błędne dane i ich 
skutki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniu pod względem technicznym 
i wizualnym.
Firma WIESHEU GmbH będzie Państwu niezmiernie wdzięczna za poinformowanie nas o ewentualnych 
zauważonych błędach w tekście lub w zamieszczonych rysunkach.

Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji należą do firmy WIESHEU GmbH.
Dokument jest przeznaczony dla użytkownika i jego personelu.
Wszelkie naruszenia praw autorskich mogę mieć skutki prawne.

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Telefon centrum serwisowo-informacyjnego WIESHEU: +49 7148 1629-400
E-mail: Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de
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