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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Въведение 

Настоящото ръководство за употреба е ценна помощ за опознаване и правилно използване на Вашата 

машина. Моля, прочетете внимателно ръководството преди въвеждане на машината в експлоатация. 

Ръководството е изготвено от фирма IBS SCHERER GMBH и е неразделна част от доставката. 

Всяка машина се доставя със съответното ръководство за употреба. Потребителят е отговорен за 
неговото правилно съхранение по време на целия жизнен цикъл на машината до нейното окончателно 
демонтиране. 

Фирма IBS SCHERER GMBH не носи отговорност за фалшификации на ръководството или евентуални 
реконструкции на машината от страна на ползвателя след нейната доставка, които не са описани в това 
ръководство. 

Производителят си запазва всички права върху интелектуалната собственост на това ръководство и 
забранява неговото пълно или частично разпространение в каквато и да е форма (печат, фотокопия, 
микрофилм или други средства), включително неговата преработка, размножаване или 
разпространение чрез електронни медии на физически или юридически лица без изричното писмено 
съгласие на производителя. 

Използвани референтни стандарти и терминологии 

При изготвяне на ръководството са приложени следните норми: 

 Директива 2006/42/ЕС  Машини; 

 Директива 2004/108/ЕС  Електромагнитна съвместимост; 

 Директива 2006/95 ЕС  Съоръжения за ниско напрежение; 
 
Тази машина е конструирана съгласно следните регулаторни стандарти: 
 

    EN ISO 12100-1   Безопасност на машините; 

 EN ISO 13857:2008 Безопасност на машините – Безопасни разстояния срещу 
достигане на опасни места с горните и долните крайници 

 EN ISO 14121:2007 Безопасност на машините – Оценяване на риска - Част 1: 
Общи принципи; 

 EN 1037:1996+A1:2008 Безопасност на машините – Предотвратяване на неочаквано 
задействане; 

 EN ISO 14159:2008 Безопасност на машините – Хигиенни изисквания при 
разработване на машините. 

Цел на ръководството 

Целта на това ръководство е да предостави на ползвателя всички необходими указания и информации, 
за да се гарантира правилната експлоатация на машината и безопасността на персонала. 
Потребителят трябва: 

 да съхранява ръководството на работното място и да запознае с него всички оператори, 

 да предаде ръководството и всички прилежащи документи на евентуален нов собственик на           
машината. 
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Квалификация на персонала 

Машината трябва да се използва само от обучен персонал със следната квалификация: 

Квалифициран работник: оператор без специфични умения, способен да изпълнява несложни 
задачи, т.е. способен е да използва машината като контролира зареждането и изваждането на 
детайлите, спазвайки указанията за безопасност. 

Квалифициран техник: оператор, способен да борави с машината, когато защитните системи са 
изключени, с цел контрол, ремонт и поддръжка на механични и електрически части. 

 Техник на производителя: Оператор за комплексни операции и спецификации - 
предварително съгласуване с потребителя. 

Употреба и съхранение на ръководството 

Настоящото ръководство е предназначено на потребителите на машината, както и за персонала, 
отговорен за нейния транспорт, инсталиране, работа, контрол и финален демонтаж. 

Ръководството разяснява  употребата на машината съгласно нейните конструктивни и технически 
характеристики; то съдържа информация и указания за транспортa, правилната и безопасна 
инсталация, монтаж, настройка и употреба; ръководството информира за интервалите за техническа 
поддръжка и поръчката на резервни части, както и за евентуални остатъчни рискове. 

Ръководството винаги трябва да бъде достъпно за справка относно следната информация: 

 Правилна експлоатация; 

 Работно място на оператора; 

 Указания относно: 
o Въвеждане в експлоатация; 
o Употреба; 
o Транспорт; 
o Инсталация; 
o Монтаж и демонтаж; 
o Регулаторни мерки; 
o Техническа поддръжка и ремонти. 

Спазване на правните предписания 

В допълнение към указанията в това ръководство, следва да се спазват действащите предписания за 
предотвратяване на аварии и злополуки. 

 

Съхранение на ръководството за употреба 

Ръководството е неразделна част от машината и следва да бъде съхранявано до нейния окончателен 
демонтаж. 

То трябва да се съхранява на сигурно, сухо място, защитено от пряка слънчева светлина и да се намира 
в близост до машината, при необходимост от справка. 
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Указания за потребителя 

1 – Настоящото ръководство отразява настоящото развитие на техниката и не трябва да бъде 
променяно поради преработки, породени от  нови технически открития. 

2 – Производителят си запазва правото да обновява продуктите и да актуализира ръководството, без да 
се задължава да преработва по-стари продукти или ръководства. 

3 – Поради техническия прогрес, характеристиките на използваните материали могат да променяни по 
всяко време без предварително уведомление.  

4 – Производителят не носи отговорност за каквито и да е рискове за сигурността, породени от 
електрически части, които не отговарят на препоръките и предписанията, в случай че, доставената 
машина не разполага със своето електрическо управление и предпазители (електрически панел). Във 
всички случаи, единствено клиентът носи отговорност за спазването на законовите и електрически 
норми за цялото оборудване на машината и следва да ги прилага съгласно техническото равнище и 
предвидената употреба. 

5 – Производителят не носи отговорност в случаите, когато: 

- машината се използва неправилно; 
- машината се използва от неквалифициран персонал; 
- не са спазени указанията в настоящото ръководство; 
- са нарушени регулаторните стандарти и норми; 
- машината се използва при липса на първична енергия; 
- предвидените интервали за техническа поддръжка не са спазени; 
- са предприети промени по машината, които не са писмено одобрени от производителя; 
- не са влагани оригинални резервни части или такива, специфицирани за модела; 
- указанията в това ръководство са частично или изцяло пренебрегвани при работа с машината. 

6 – Гаранцията отпада при: 

- неправилно съхранение и поддръжка; 
- повреди поради неправилна употреба; 
- употреба от неквалифициран персонал; 
- превишаване на работните пределни стойности; 
- механични и/или електрически и пневматични претоварвания; 
- употреба при неподходящи условия за работа, описани в Раздел 4. 

Допълнителни копия на това ръководство за употреба трябва да бъдат поръчвани от IBS SCHERER 

GMBH. 
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ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Уредът за почистване на части Тип WD-100 е разработен за обезмасляване на механични детайли чрез 
средно налягане. 
 
Почистването се осъществява ръчно с почистващ препарат при температура от 45°C, при което се 
постигат най-добри резултати. Механичното действие на струята с високо налягане (30 bar), в 
комбинация с температурата и почистващото действие, позволяват премахването на втвърдявания от 
повърхността на детайлите.  

Остатъчни рискове 

За осигуряване на безопасни условия на работа и предотвратяване на опасни ситуации по-долу са 
описани препоръките, които операторът следва да спазва, за да избегне злополуки. 

а) Остатъчни рискове относно Раздел 9 „Работа с машината“ 

- В случай, че е необходимо веднага да спрете машината, натиснете червения бутон „АВАРИЕН 
СТОП“ или поставете жълто-червения селектор на контролния панел в позиция 0. 

- По време на работа с машината, абсолютно се забранява, премахването на поставените от 
производителя предпазители за защита на работника. 

- Машината трябва да се използва изключително само от обучен персонал. 
- Никога не оставяйте машината без надзор. 

 

- При работа с машината носете предпазни ръкавици. 

 

- При работа с машината носете защитни обувки. 

 

- При работа с машината носете защитно облекло. 

б) Остатъчни рискове относно Раздел 5 „Повдигане и транспорт на машината“ 

 

- При повдигане и транспорт на машината носете предпазни ръкавици. 

 

- При повдигане и транспорт на машината носете защитни обувки. 

 

- При повдигане и транспорт на машината носете защитна каска. 
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Указания за безопасност 

На машината са поставени предупредителни табели, които насочват вниманието върху остатъчните 
рискове: 

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ 

 

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР 

 

ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ 

 

НЕ ПРЕМАХВАЙТЕ ИЛИ ПОДПРАВЯЙТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ. 
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Мерки за защита и безопасност 

За защита на оператора от наранявания, причинени от контакт с движещи се механични части, нагрети 
части или електрически проводници са предвидени следните защитни устройства: 

ОПИСАНИЕ  ПОЗИЦИЯ  ФУНКЦИЯ  
1 Бутон АВАРИЕН СТОП Електрическо табло 

(външна част) 
Прекъсва всички електрически 
и пневматични мощности 

2 Нивомер за водата Резервоар Изключва съпротивлението и 
помпата 

3 Сонда за контрол на 
температурата 

Резервоар Регулиране на температурата 

4 Защитни прекъсвачи Машинен корпус Изключва помпата и 
пневматичната мощност 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпазителите и защитните панели са проектирани от производителя, за да осигурят 
безопасността на оператора по време на работа. 

Системите за защита не трябва да бъдат премахвани по никаква причина по време на 
работа с машината. 

 
Обученият персонал също следва да спазва указанията в това ръководство. 

Следете ежедневно за правилното функциониране на защитните устройства. 

 

4 

1 

2 

3 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Фирмена табела с СЕ-маркировка 

На машината е поставена фирмена табела, на която са отбелязани наименованието на дружеството и 
адреса на фирма IBS SCHERER GMBH, наименованието на уреда, серийния номер на уреда, както и CE-
маркировката. 

 

Ниво на шума 

Максимално измереното ниво на шум на работния пулт  е по-малко от 80 dB(A) 

ПАРАМЕТРИ WD100 
WD-100 

(специална 
разработка) 

Капацитет на резервоара литра 100 170 

Товароносимост кг 50 50 

Полезен размер (ШxВxД) мм 800x600x500 1200x700x500 

Тегло на машината кг 140 180 

Ø Клапан за оттичане цол 1” 1” 

Максимална температура на измиване °C 45 45 

Нагревателна мощност kW 3 4 

Налягане на помпата Bar 25 25 

Капацитет на помпата л/мин 14 14 

Мощност на помпата kW 0,75 0,75 

Неоново осветление W 1X13 1X13 

Обща мощност kW 3,8 5,1 

Текущо потребление To 18,5 25,1 

Напрежение V 230 230 

Честота Hz 50 Hz 50 Hz 

Въздушно налягане Bar 6 – 7 6 – 7 

Степен на защита на командното табло  IP55 IP55 



 

Betriebsanleitung_IBS-WD100_BG - 12.2014 8  IBS SCHERER GmbH 

ПРЕДВИДЕНА И НЕПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА 

Уредът WD-100 е разработен за обезмасляване и почистване на механични детайли със средно 

налягане посредством гореща вода и биоразградим почистващ препарат. 

 

Всяка употреба на машината, която не е предвидена от производителя и не е описана в 
това ръководство, се счита за неправилна и опасна и може да причини аварии и да 
изложи оператора на опасност. 

 

 

 Индикатори и рискове при неправилна употреба 

 Машината не е конструирана за работа в експлозивна среда, поради което е строго забранено 
нейното използване в зони, в които съществува взривна опасност. 

 При всяка нерегламентирана употреба на машината операторът е длъжен да се информира 
при производителя за евентуалните последствия и опасности, които биха възникнали. 

 При всяка реконструкция на машината, която се извършва след нейната доставка, операторът 
се задължава да се информира при производителя за възможни опасности, както и за  
съгласуване на действащите норми за безопасност. 

  Не променяйте кинематичните характеристики при промяна на работния цикъл на 
машината. 

 Забранява се използването на запалими продукти при работа с машината. Могат да се 
използват само почистващи препарати и продукти за автоматични машини с впръскваща 
функция. Съблюдавайте указанията в техническия информационен лист за безопасност. 
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ПОВДИГАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МАШИНАТА 

Следните лични предпазни средства са задължителни по време на операциите по транспорт и/или 

преместване на машината: 

 

При повдигане и транспорт на машината носете предпазни ръкавици. 

 

При повдигане и транспорт на машината носете защитни обувки. 

 

При повдигане и транспорт на машината носете защитна каска. 

След като машината е правилно фиксирана на палета (вж. на изображение 1 маркираните места за 
повдигане), машината трябва да бъде повдигната с вилков повдигач или палетна количка. 

Необходим е квалифициран работник, подпомаган от второ лице, което да наблюдава процеса и да 
сигнализира за препятствия. 

За повдигане на машината трябва да се използват ремъци, съобразени с нейното тегло; закрепете 
машината на четирите подпорни крачета. 

След закрепване на машината върху палета, тя трябва да се опакова. 
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При дълги транспортни разстояния, по желание на клиента, машината може да бъде опакована в 
подходяща дървена каса. 

Поставете касата съобразно изискванията и я повдигнете с помощта на палетна количка или кран. 

 

 

 

В случай, че за повдигане на дървената каса се използва кран, всички неангажирани с 

процеса лица трябва да освободят зоната на придвижване, а отговорният персонал да 

се движи на безопасно разстояние. 

За повдигане на машината трябва да се използват само стоманени ремъци или въжета, 
съобразени с нейното тегло. 

За повдигане на машината трябва да се използват обезопасени куки. 

Неангажираният с преместването персонал не трябва да се намира в или да пресича 

зоната за транспорт; отговорният персонал следва да спазва безопасно разстояние. 

Задължително се уверете, че в зоната за транспорт не се намират хора. 

По време на дейностите по преместване не трябва да се предприемат резки маневри, 
за да се предотврати евентуален удар на машината с намиращите се в зоната хора. 

Персоналът, намиращ се извън зоната за транспорт следва да наблюдава процеса и да 

сигнализира водача на крана или високоповдигача за  препятствия. 

За предпазване от влага, особено при морски транспорт, отделните машинни части 
трябва да бъдат защитени с подходящ препарат, предпазващ от корозия и да бъдат 
поставени в каси с хидроскопични соли. 
 
Ако машината е опакована в дървена каса, преди натоварване опаковката трябва да 
бъде осигурена с въжета. 
 
След позициониране на машината в транспортното средство, тя трябва да бъде 
осигурена с ремъци, въжета, стоманени въжета или дървени клинове, съобразени с 
нейното тегло. 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА 

 

 

 

 

 

 

Необходимо пространство 

За безопасна работа и функционална поддръжка на машината се препоръчва монтаж на място, което 
предоставя достатъчно разстояние от стени и други по-големи обекти (вж. изображението –данни в 
милиметри). 

1000

SPAZIO LIBERO PER L'OPERATORE

1000

1
0

0
0

 

Позициониране на машината 

Машината трябва да бъде поставена на равна повърхност, за да се осигури равномерното затваряне на 
капака. 

Необходимо е закрепване за пода. 

Машината е подготвена за отвеждането на парите, които могат да се образуват по време на измиващия 
процес. Потребителят трябва да използва своя вентилация, ако е налична; в противен случай трябва да 
бъде осигурена вентилационна система. 

 

Машината трябва да бъде инсталирана на място с оптимална за оператора 
температура и влажност, което да отговаря на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд. 

Зоната, в която ще бъде инсталирана машината трябва да бъде добре проветрена и 
свободна от експлозивни пари и газове. 

Температурата в зоната на машината трябва да бъде между 10°C и 40°C. 
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Основни детайли на машината 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Кран за източване на резервоара 12 Електрическо табло 

  2 Ъглов фитинг за отвеждане на парата 13 Сгъстен въздух - соленоид  

  3 Рефлекторно осветление 14 Електроразпределителна кутия 

  4 Предпазно стъкло 15 Подвижен предпазен панел 

  5 Ръкавици 16 Ръкавици  

  6 Резервоар 17 Подвижна повърхност за измиване 

  7 Полиестерен филтър  18 Пистолет за високо налягане 

  8 Крачен педал 19 Заключване на капака 

  9 Газов амортисьор 20 Контролер за нивото на течността  

10 Ръкохватка на капака 21 Сонда за контрол на температурата 

11 Краен прекъсвач 22 Нагревател 

 

 

 

  

 

 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

15 8 

1 

17 18 16 21 22 20 19 
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РАЗМЕРИ 

 

   

 

mm А B C D E F G H I L M 

WD-100 850 650 1750 1100 1250 1950 1000 1100 650 1250 500 

WD-100 

(специална 

разработка) 

1250 750 1750 1500 1350 2000 1000 1100 650 1250 500 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА 

Подготовка на машината за работа 

За правилното инсталиране на машината след нейната доставка следвайте посочените указания: 

- разопаковайте машината и отстранете всички предпазни опаковки; 
- повдигнете машината съгласно указанията, описани в Раздел 5 „Повдигане и транспорт“; 
- поставете машината на желаното място. 

Монтаж на принадлежностите 

Монтирайте регулируемите крачета към основата на машината. Тази дейност трябва да се извърши от 

квалифициран персонал, за да се гарантира стабилната и равна позиция на машината. 

Превантивни проверки 

След доставка на машината се препоръчва: 

 да проверите дали машината отговаря на поръчаната; 

 да проверите дали са доставени всички елементи на машината; 

 да извършите описаните по-долу проверки. 

Проверка за транспортни щети 

За установяване на евентуални транспортни щети се препоръчва проверка на издадените части на 
машината, особено: 

 проверка на контролния панел; 

 проверка на поставения на капака микропрекъсвач; 

 проверка на подвижните и неподвижни предпазители. 

Почистване на смазване на машината  

След доставка на машината я почистете добре; почистете евентуални замърсявания и прах, които може 
да са се наслоили по време на транспорта. 

Смажете всички механични части, върху които може да се е наслоил прах, особено ако машината е 
транспортирана по море. 

 

 

 

При почистването на машината след нейната доставка, отговорният персонал по 

поддръжката следва на носи подходящи предпазни ръкавици и очила. 
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Електрическо свързване 

Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа отговаря на това, посочено върху фирмената 
указателна табела; в противен случай уведомете производителя.  

Потребителят е отговорен за поставянето към основната инсталация на подходящи и съгласно 
предписанията предпазители като мощностен и диференциален прекъсвач, за предотвратяване на късо 
съединение или претоварване. 

За включване към електрозахранването следвайте описаните по-долу стъпки: 

 - Отворете електроразпределителната кутия с помощта на ключа, включен в оборудването; 

 - Свържете захранващите кабели към клемите L1 и L2 и PE-проводник, както е показано на 
приложената електрическа диаграма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрическото свързване трябва да се извърши от специалист при спазване на 
действащите норми и предписания. 

 

Клема PE, L1,L2 
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Пневматично свързване 

За свързване на пневматичната система следвайте следните стъпки: 

 Уверете се, че Вашето пневматично налягане е  приблизително 6-7 bar. 

 Свържете маркуча за сгъстен въздух (12 мм вътрешен диаметър) към бързата връзка на 

машината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки и настройки 

 

 

 

 

За всяка настройка или подмяна, които не са описани в това ръководство, се 
свържете със специализирания екип на производителя или търговския 
представител. 

 

Бърза връзка за 

сгъстен въздух 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Подготовка на машината за работа 

Предвиденото работно място на машината се намира пред електрическия панел, в предната част на 
машината; тук детайлите за почистване се зареждат в машината и се изваждат след края на 
измиването. Двете дейности се извършват единствено от оператора на машината. 

 

Демонстрация на положението на оператора 

 

 

 

Машината се управлява от един единствен оператор. По време на работа никой 
освен него не трябва да се намира в близост до машината или да работи по нея. 
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Електрически контролен панел 

Следва описание на различните устройства, разположени на електрическия панел и работната зона на 
оператора: 

Устройства, разположени на електрическия панел: 

СИМВОЛ ОПИСАНИЕ 

S2 АВАРИЕН БУТОН 

QS1 Основен шалтер 

S3 
“РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ”: натиснете за да включите 
или изключите машината 

H4 Помпа ON/OFF 

S1 Осветление ON/OFF 

H3 
Нагревател ON/OFF: изгасва, когато е достигната 
температурата 

H2 
 “ЛИПСА НА ВОДА” : свети, при минимално ниво на 
водата 

S5 ТЕРМОСТАТ: регулируем до 45°C 

Устройства в работната зона на оператора: 

СИМВОЛ ОПИСАНИЕ 

S6 Помпа СТАРТ/СТОП захранващ педал 

 

Прекъсвач заключващо устройство/главен прекъсвач QS1 има две настройки: 

 ON: Включване на машината; 

 OFF: Изключване на машината. 
 
АВАРИЕН БУТОН е червен бутон на жълт фон S2, поставен на контролния панел. Натиснете бутона 
Авариен стоп, за да изключите изцяло захранването на машината. 
 
За да възстановите работата на машината след натискане на Аварийния бутон: 

 освободете механичния стопер на Аварийния бутон, като го завъртите обратно на 
часовниковата стрелка; 

 натиснете бутон S3. 

 

 

Схеми на електрическата система 
Вижте приложените към ръководството електрически схеми. 

РЕДОВНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БУТОНА АВАРИЕН 
СТОП. 

H4 

S1 

H3 

S3 

S2 

H2 

S5 

S6 
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РАБОТА С МАШИНАТА 

 

 

 

 

 

 

Операторът на машината трябва да носи следните лични предпазни средства: 

 
Предпазни ръкавици. 

 
Защитни обувки. 

 
Защитно облекло. 

Подготвителни действия преди въвеждане в експлоатация 

При всяка употреба на машината операторът трябва да се увери, че: 

 машината е поставена на равна повърхност; 

 капакът е затворен; 

 филтрите са почистени; 

 бутонът Авариен стоп не е бил натиснат 

Описание на цикъла на измиване 

След извършване на всички тестове и предварителни действия, описани в предишния раздел на 

ръководството, машината може да бъде пусната в експлоатация по следния начин: 

1. Уверете се, че клапана за оттичане е затворен. За тази цел, отворете капака, отстранете 
подвижната почистваща повърхност, както и цилиндричния филтър и напълнете резервоара с 
почистващ разтвор до ниво малко над сондата за ниво на течността (вж. Раздел “Основни 
детайли на машината“). Следвайте спецификациите и условията за работа, предоставени с 
почистващия препарат. 
(ВИНАГИ НОСЕТЕ ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ОПИСАНИ В ИНСТРИКЦИИТЕ)  
За да предотвратите корозиране на помпата, уверете се, че почистващият разтвор има pH-
съдържание по-малко от 12.  
 

В случай, че по някаква причина се наложи да спрете незабавно машината, 
натиснете бутона АВАРИЕН СТОП, който се намира на контролния панел. 

Забранява се премахването на  системите за безопасност по време на работа на 
машината, проектирани и поставени от производителят, с цел да осигурят 
безопасността на оператора. 

Машината трябва да бъде обслужвана и управлявана само от обучен персонал. 
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2. Завъртете ключа „Основен шалтер“ (QS1) в позиция ON. 
3. Натиснете бутона “РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ” (S3). Контролната лампа (S3) ще светне. 
4. Включете осветлението в камерата за измиване, чрез натискане на бутон „Осветление“ (S1). 
5. Уредът е оборудван със сонда за измерване на нивото, която следи за наличието на 

минимално количество почистваща течност в резервоара, за да се гарантира правилното 
функциониране на машината. Проверете дали жълтият индикатор (H2) е изключен; ако свети, 
напълнете резервоара с почистваща течност докато лампата изгасне. 

6. Настройте желаната температура, като завъртите термостата (S4) (максималната възможна 
температура е  45°C). Зеленият индикатор (H3) светва, когато нагревателят е включен. 

7. Изчакайте докато предварително зададената температура на термостата (S4) е достигната. 
Зададената температура е достигната, когато зелената лампа (H3) изгасне от само себе си.  

8. Поставете частите, които трябва да бъдат измити върху почистващата повърхност и 
разпределете теглото им, доколкото това е възможно. За да проверите максимално 
допустимото тегло, моля вижте таблицата на стр. 7 „Товароносимост“.  Ако даден детайл тежи 
повече от 20 кг., съгласно действащите норми, за неговото зареждане в машината са 
необходими двама работници. 

9. Затворете капака на камерата за измиване и го заключете със специалния заключващ 
механизъм. В този момент се включва въздушната система за почистване на предпазното 
стъкло. 

10. Поставете ръце в ръкавиците и активирайте пистолета чрез натискане на захранващия педал 
(S6) (H4 е индикатор, който показва функцията на помпата). След приключване на измиването, 
оставете в покой почистващата течност, за да може отново да се хомогенизира.  

11. За да прекратите измиването, пуснете захранващия педал (S6). По този начин помпата ще спре 
и ще прекратите подаването на почистваща течност към пистолета.  

12.  Отворете капака и извадете почистените детайли (ВИНАГИ НОСЕТЕ ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ 
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА). 

13. Поставете „Основния ключ“ (QS1) в позиция OFF, настройте  термостата  на 0°C и затворете 
капака. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

S6 

Почистваща 

повърхност 

 

Заключващ 

механизъм 

 

Ръкавици 

 

Пистолет за високо 

налягане 

 

H4 

S1 

H3 

S3 

S2 

H2 

S5 
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерки за сигурност преди извършване на дейности по поддръжка 

Преди да започнете работите по поддръжка, направете следното: 

 Изключете от електрическата мрежа;. 

 Отдалечете машината от всички източници на ток; 

 Поставете предупредителна табела, която да указва, че се извършва поддръжка на машината. 

Дейности по поддръжка  

Подходящата поддръжка е от решаващо значение за дългия жизнен цикъл на машината при 

оптимални условия на експлоатация и натоварване и за гарантирането на максимална безопасност. 

ДЕЙНОСТ МАШИННА ЧАСТ ИНТЕРВАЛ 

Проверка нивото на водата Вана дневно 

Преглед на устройствата за безопасност 

АВАРИЕН СТОП 

Предпазител – термостат 

Заключващ механизъм 

дневно 

Почистване 
Филтърна кошница 

Пистолет за високо налягане 
дневно 

Визуален контрол 
Цялата машина  

Електрически елементи 
седмично 

Почистване Цялостно / вътрешна част седмично 

Контрол 
Електрически задвижвания 

Ниво на масло в помпата 
седмично 

Смяна на водата Резервоар месечно 

Почистване 

Резервоар 

Контролери за ниво и 
температура 

Нагревател 

месечно 

 
Преди извършването на каквито и да са дейности по поддръжка и подмяна винаги: 

 Поставяйте ключа „Основен шалтер“ в позиция OFF; 

 Изключвайте машината от електрическата мрежа. 

Възложете дейностите по поддръжка, смяна и ремонт на квалифициран персонал, 
който е запознат с технологията на машината. 

При поддръжка на машината персоналът трябва да носи подходящи предпазни 
средства: ръкавици, защитни обувки и предпазни очила. 
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Визуален контрол 

За гарантиране на нормалното функциониране на машината и избягване на възможни проблеми, е 

препоръчително регулярно да се извършва визуален контрол, преди всичко на движещите се 

механизми. 

Преди това машината трябва да бъде изцяло изключена от електрическата мрежа. 

Уверете се, че няма разхлабени детайли или закрепващи елементи. 

Почистване на машината  

Ежедневно следете за чистотата на машината, особено на дюзите и цилиндричния филтър и при 

необходимост ги почистете. 

Почистете всички нивомери от евентуални отлагания. При силни замърсявания, сменяйте водата всяка 

седмица.  

 

 

 

 

 

Контрол на нивото на водата 

Ежедневно контролирайте нивото на водата и при необходимост долейте до нормалното ниво. 

Смяна на водата 

Сменяйте ежемесечно водата по следния начин: 

 Поставете съд/вана под крана за източване на резервоара; 

 Отворете крана и изчакайте докато се изпразни резервоара;  

 Затворете крана. 

 

Кран за източване на 

резервоара 

 

Забранява се изпускането на течността от ваната в канализацията или на открито. 

Задължително да се съблюдават действащите предписания за извозване на 

отработените течности. 

 

Силно замърсената вода води до по-бързото износване на уплътненията на помпата 

и може да причини течове. 

При почистване на машината задължително да се носят предпазни ръкавици и 

защитни очила. 

Не почиствайте машината под директна течаща вода. Не използвайте корозивни 

разтворители или бензин. Почиствайте машината и електрическите компоненти с 

леко навлажнена с мек почистващ препарат кърпа. 
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Почистване на цилиндричния филтър 

Почиствайте цилиндричния филтър ежедневно по следния начин: 

1. Отстранете почистващата повърхност, за да достигнете до филтъра; 
2. Извадете цилиндричния филтър от кутията; 
3. Почистете филтъра добре с вода и сапун; 
4. След почистване, поставете филтъра отново на място; 
5. Сменете филтъра, в случай че е повреден или все още силно замърсен след почистването.  

 

 

 

 

 

Почистване на резервоара 

При смяна на почистващия препарат, винаги почиствайте вътрешната част на резервоара от възможни 
отлагания, като използвате лопата или прахосмукачка. 

Почистване на полиестерния филтър 

Почиствайте полиестерния филтър поне веднъж месечно; препоръчително е да почиствате филтъра 
при смяна на почистващия препарат.  

Процедирайте по следния начин: 

1. Затворете крана; 
2. Развийте прозрачния контейнер, за да достигнете до филтъра; 
3. Извадете филтъра от контейнера; 
4. Почистете филтъра добре с вода и сапун;  
5. Поставете филтъра обратно в контейнера; 
6. При необходимост сменете филтъра. 

 

Филтърна 

кошница 

Цилиндрична филтърна 

кутия 

 

Подвижна плоча за 
достъп до резервоара 
 

 

Кранът трябва да е 
затворен 

Прозрачен контейнер 
с полиестерен филтър 
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Проверка на предпазните устройства 

Ежедневно следете за правилното функциониране на предпазните устройства. 

Настройки и поддръжка на помпата 

Налягането на помпата може да бъде настроено до max. 25 bar. 

За да настроите налягането, задействайте пистолета и завъртете червения регулатор, докато 
манометърът достигне желаното налягане. 

 

 

 

Проверка на помпата 
Проверявайте редовно нивото на масло в помпата и при необходимост допълнете. 

 
Всмукваща система на помпата 

С времето във всмукващата система могат да се появят смущения. 
 

За да я заредите отново, следвайте следните стъпки: 

1. Изключете машината изцяло; 
2. Свържете маркуча за сгъстен въздух към конектора за въздух на помпата; 
3. Настройте налягането на около 7 bar. 

Дейности, извършвани от квалифициран персонал на производителя 

При някои дейности по поддръжка, се изискват прецизни технически познания и трябва да се 
извършват от квалифициран персонал на производителя. 

Потребителят не трябва да извършва дейности по: 

 електрическата система; 

 механичните части на машината; 

 смяна на всякакви електрически компоненти. 

 

Ниво на масло в 
помпата 

Манометър 

Регулатор 

Дейности по настройка или смяна на компоненти, които не са описани в това 
ръководство, трябва да бъдат извършвани от квалифицирания персонал на 
производителя или търговския представител. 
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Отстраняване на неизправности 

Описание на някои възможни смущения, които биха могли да възникнат. 

ПРОБЛЕМ 

OPERAZE 

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

1- Машината не се включва 

Активиран Авариен бутон Освободете 

Неправилно свързан кабел между 

контакта и машината 
Свържете отново 

Липса на захранване (не е свързана 

към ел. мрежа или прекъсвачът е 

отворен) 

Проверете и 

възстановете връзката 

2- Помпата не се включва 

Активиран Авариен бутон Освободете 

Прекъсвачът е изключен QF2 
Проверете и 

възстановете 

Дефект в помпата Сменете помпата 

3 – Пистолетът не пръска Дюзата е запушена 
Извадете и почистете 

дюзата 

4 – Впръскването е 
неравномерно 

Помпата има нужда от настройка или 
профилактика 

Редовно правете 
профилактика на 

помпата 

5- Нагревателят не загрява 

Изгорял предпазител QU1 Сменете 

Активиран Авариен бутон Освободете 

Дефектен термостат Сменете 

Дефектен нагревател Сменете 

Часовника за програмиране (опция) 
не е настроен 

Настройте 

6- Незавършен цикъл на 
измиване 

Почистващият препарат е наситен Сменете 

Неподходящ препарат Сменете 

При претоварване на електрическата мрежа, помпата и моторът може да се изключат. В този случай, 

рестартирайте прекъсвачите като натиснете бутона ON. 

Ако проблемът продължи, свържете се с квалифициран техник по поддръжка. 
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ДЕМОНТАЖ НА МАШИНАТА 

Потребителят трябва да спазва действащите ЕО-Директиви и съответните национални закони при 
демонтажа и извозването на отделните машинни части. 

При разрушаване на машината или части от нея трябва да бъдат взети необходимите предпазни 
мерки, за да се избегнат опасности от извеждането на индустриално оборудване от експлоатация. 

Бъдете особено внимателни при: 

- Демонтирането на машината от нейното място. 
- Транспорта и повдигането на машината. 
- Разглобяването на машината. 
- Разделянето на отделните машинни части. 

 
При демонтажа и извозването на машината трябва да се спазват предписанията за опазване на 
човешкото здраве и околната среда: 

 

Отстранете и най-малките остатъци от масла и грес; не изхвърляйте смазочните 
вещества в околната среда; предайте ги на специализирани фирми за извозване и 
обезвреждане. 

В случай, че използваните в производствения процес материали, като смазочни вещества и 
кондензирана вода не бъдат извозени правилно, съществуват следните рискове: 

 

1) Замърсяване на околната среда 

 

2) Интоксикация на персонала по демонтаж и извозване 

При разделянето на материалите, тяхното рециклиране и извозване трябва да се спазват 
националните и регионални закони за опазване на околната среда, свързани с изхвърлянето на твърди 
индустриални отпадъци, отровни и опасни отпадъци: 

Обшивки, маркучи, пластмасови детайли или неметални части трябва да бъдат отделени и извозени 
самостоятелно. 

Пневматични и електрически компоненти, като вентили, клапани, манометри, прекъсвачи, 
трансформатори и др. трябва да бъдат разглобени, за да могат, в случай че функционират, да се 
използват отново или при възможност да бъдат рециклирани. 

Корпусът на машината, както и всички метални части трябва да се демонтират и сортират според вида 
на материала. Металът може да се претопи и рециклира. 

 

Извозването на опасни и отровни продукти трябва да се извършва съгласно 
националното и регионалното законодателство. За извозването трябва да се 
ангажират специализирани фирми, които разполагат с необходимите разрешителни 
за извозване на отработени масла. 
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  

Производителят гарантира безопасността на машината и нейната надеждност само при влагане на 
оригинални резервни части. За повреди, причинени от употребата на различни от оригиналните 
резервни части, производителят не носи отговорност. 

При поръчка на резервни части е необходима следната информация : 

 Модел на машината 

 Номер на машината  

 Описание  

 Код 

 Количество 

ЧАСТ ОПИСАНИЕ WD-100 К-во 
WD 100 

(special design) 

 
Ръкохватка за капак M643/140 1 M643/140 1 

 

Пистолет MV920 1 MV920 1 

 

Задвижващ педал PX10110 1 PX10110 1 

 

1 чифт ръкавици 046112 1 046112 1 

 Предпазно стъкло VT33X53X6 1 VT33X53X6 1 

 

1x13W LED 
BG1047400

43 
1 BG104740043 1 

 

Предпазител (капак) FR992 1 FR992 1 
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ЧАСТ ОПИСАНИЕ WD-100 К-во 
WD 100 

(special design) 

 

Работна повърхност FR992 1 FR992 1 

 

Цилиндрична 
филтърна кутия 

30V0388 1 30V0388 1 

 

Помпа IMP22 1 IMP22 1 

 Помпа 50bar ОПЦИЯ IMP33 1 IMP33 1 

 

Нагревател 3000W 

1TTL189120
03 

(3 kW) 

1 
1TTL18912002 

(4 kW) 
1 

 

Регулируеми крачета 
100.03020.

55 
4 100.03020.55 4 

 

Филтърна кошница 
FLDR 

176x190 
1 FLDR 176x190 1 

 

Филтърен контейнер 

+ 

патрон 

A2020150 

 

A4010340 

1 

A2020150 

 

A4010340 

1 

 

Газов водач 
(амортисьор) 

198.600.10 2 
198.600.15 

198.600.25 
2 

 

1" Кран за източване 8810100 1 8810100 1 
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ЧАСТ ОПИСАНИЕ WD-100 К-во 
WD 100 

(special design) 

 

Контролер за нивото 
на течността 

ILMPU.5 1 ILMPU.5 1 

 Отложен старт  ES1 1 ES1 1 

 

  Електромагнит за 
вентилационната 

система 
  

V51B417A-
A2000 

1 
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КОД НА КОМПОНЕНТ ОПИСАНИЕ  КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

S2 Авариен стоп Schneider XB4-BS542 

QS1 Основен шалтер Schneider VCCF0 

S3 Работно напрежение Schneider XB4BW31 

H4 Помпа ON/OFF Schneider XB4BVB6 

S1 Осветление ON/OFF Schneider XB4BD21 

H3 Нагревател ON/OFF Schneider XB4BVB3 

H2 
Индикатор ЛИПСА НА 
ВОДА 

Schneider XB4BVB5 

QU1 Прекъсвач Legrand 05828 

F7 Прекъсвач Legrand 05828 

S5 Термостат Imit (TR2) 9A20271 

QF2 Прекъсвач за помпата Allen Bradley 140M-C2E-B63 

KA1 Реле Gavazzi RCP1100324VAC 

KA2 Реле (мин. ниво) Gavazzi RCP1100324VAC 

K1 Контактор за нагревател Allen Bradley 100CO9KJ10 

KM2 Контактор за помпа Allen Bradley 100CO9KJ10 

T1 Трансформатор Legrand LG642321 

 

 

 

 

H4 

S1 

H3 

S3 

H2 

S5 

S2 

KA1 

QS1 

KA2 

K1 

QU1 QF2 F7 

T1 

KM2 


