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Ważne informacje
1. Wskazówki
1.1 Ocena zgodności
Wyrób został poddany procedurze oceny
zgodności zgodnie z dyrektywą 73/2389/336/
EWG Unii Europejskiej i odpowiada podstawowym
wymogom tej dyrektywy.

1.2 Wskazówki ogólne
• Instrukcja montażu i użytkowania jest częścią
składową urządzenia. Należy ją udostępnić
użytkownikowi. Przestrzeganie instrukcji
montażu i użytkowania jest założeniem
stosowania urządzenia zgodnie z
przeznaczeniem i prawidłową obsługą. Nowych
pracowników należy przeszkolić.
Instrukcję montażu i użytkowania należy
przekazywać kolejnym właścicielom.
• Bezpieczeństwo obsługi i praca urządzenia bez
zakłóceń zapewnione są tylko wówczas, gdy
stosowane są oryginalne części urządzenia.
Poza tym dozwolone jest wyłącznie stosowanie
wyposażenia wymienionego w instrukcji
montażu i obsługi lub też wyposażenia wyraźnie
podanego przez firmę Duerr Dental jako
dozwolonego do stosowania. W przypadku
stosowania innego wyposażenia, firma Dürr
Dental nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracy i pewność działania.
Wszelkie roszczenia z tytułu powstałych na
skutek tego szkód są wykluczone.
• Firma Dürr Dental odpowiada za urządzenia w
aspekcie bezpieczeństwa, niezawodności i
działania tylko wówczas, gdy montaż, ponowne
regulacje, zmiany, rozbudowa i naprawy są
wykonywane przez firmę Dürr Dental lub przez
placówkę posiadającą odpowiednie
upoważnienie firmy Dürr Dental do prowadzenia
tych prac, oraz gdy urządzenie jest użytkowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcją montażu i
użytkowania.
• Instrukcja montażu i użytkowania jest zgodna z
wersją urządzenia oraz stanem wiedzy
technicznej w chwili pierwszego wprowadzenia
do obrotu. W stosunku do podanych układów,
procesów, nazw, oprogramowania i urządzeń
zostały zastrzeżone wszystkie prawa ochrony.

4

• Przedruk instrukcji montażu i użytkowania, także
we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za
pisemną zgodą firmy Dürr Dental.

1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Urządzenie zostało opracowane przez firmę Dürr
Dental tak, aby w jak największym stopniu
zminimalizować zagrożenia podczas użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem. Mimo to czujemy się
w obowiązku opisania następujących działań
zabezpieczających, tak, aby możliwe było
wykluczenie ewentualnie pozostałych zagrożeń.
• Podczas eksploatacji urządzenia należy
przestrzegać ustaw i przepisów obowiązujących
w miejscu użytkowania!
Przebudowy czy też zmiany urządzenia nie są
dozwolone. Firma Duerr Dental nie może
ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za
przebudowane lub zmienione urządzenia.
Użytkownik dla bezpieczeństwa użytkowania i
stosowania urządzenia odpowiada za
dotrzymywanie przepisów i ustaleń.
• Oryginalne opakowanie należy zachować ze
względu na ewentualne dostawy zwrotne.
Opakowanie nie może być dostępne dla dzieci.
Tylko oryginalne opakowanie gwarantuje
optymalną ochronę urządzenia w czasie
transportu.
Jeśli w okresie gwarancji konieczna jest
dostawa zwrotna, firma Dürr Dental nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie
transportu, spowodowane przez
nieodpowiednie opakowanie!
• Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się
przed każdym użyciem urządzenia co do
pewności jego działania i prawidłowego stanu.
• Użytkownik musi zapoznać się z obsługą
urządzenia.
• Wyrób nie jest przeznaczony do eksploatacji w
strefach zagrożonych wybuchem, względnie w
atmosferze gazów wspomagających procesy
spalania. Strefy zagrożenia wybuchem mogą
powstawać na skutek używania palnych
środków anestezjologicznych, środków do
oczyszczania skóry, tlenu i środków do
dezynfekcji skóry.

1.4 Zastosowanie urządzeń
dodatkowych
• Urządzenia mogą być połączone ze sobą lub z
częściami instalacji tylko wówczas, gdy
zapewnione jest, że bezpieczeństwo pacjentów,
osób obsługujących i otoczenia nie będzie
pogorszone przez to połączenie.
O ile bezpieczne połączenie nie wynika
jednoznacznie z danych urządzenia, to
użytkownik, np. poprzez zapytanie skierowane
do zainteresowanego producenta lub u
rzeczoznawcy musi upewnić się, że konieczne
bezpieczeństwo pacjenta, obsługi i otoczenia
nie zostanie pogorszone przez przewidywane
połączenie.

1.6 Informacje i symbole ostrzegawcze
W instrukcji montażu i użytkowania stosowane są
następujące nazwy lub oznaczenia szczególnie
ważnych informacji:
Informacje względnie nakazy i zakazy
służące zapobieganiu szkodom
osobowym lub rzeczowym.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym.
Specjalne informacje odnośnie
ekonomicznego stosowania urządzenia i
pozostałe wskazówki
Przestrzegać dołączonej dokumentacji

1.5 Wskazówki bezpieczeństwa
mające na celu ochronę przed
prądem elektrycznym

Dla ochrony personelu obsługi
podczas prac przy instalacji ssącej
należy nosić rękawice ochronne.

• Urządzenie można podłączać wyłącznie do
prawidłowo zainstalowanych skrzynek
rozdzielczych Duerr (V 600, V 900, V 1200).

Uwzględniać wpływy otoczenia.

• Przed podłączeniem urządzenia należy
sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci
podane na urządzeniu zgodne są z wartościami
sieci zasilającej.

Data produkcji

• Przed uruchomieniem należy urządzenie i
przewody sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
Uszkodzone przewody i przyłącza wtykowe
muszą być niezwłocznie wymienione.

Przyłączenie przewodu ochronnego

• Nigdy nie dotykać jednocześnie pacjenta i
odkrytych połączeń wtykowych urządzenia.

Recykling

• Przy instalacji i przed pracami przy urządzeniu
oraz naprawami urządzenia należy przestrzegać
odpowiednich przepisów elektrycznych i
przepisów bezpieczeństwa.

Bezpiecznik

~

Prąd przemienny

3~

Prąd przemienny trójfazowy

3N~

Prąd przemienny trójfazowy z przewodem
zerowym
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2. Informacje o wyrobie

3. Zakres dostawy
Części podane jako wyposażenie
specjalne nie wchodzą w zakres dostawy
i mogą być zamawiane osobno.

2.1 Użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem
Jednostki ssące stosowane są w przychodniach
lub klinikach stomatologicznych wraz z
jednostkami separującymi, w suchych systemach
ssących.
Instalację ssącą należy czyścić i dezynfekować
odpowiednio do informacji producenta.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje
także przestrzeganie instrukcji montażu i obsługi
oraz przestrzeganie warunków ustawienia, obsługi
i konserwacji.
Separowanie wydzielin i powietrza musi
być koniecznie prowadzone przed jednostkami ssącymi.

2.2 Użytkowanie niezgodnie
z przeznaczeniem
Nie odsysać mieszanin palnych lub wybuchowych.
Urządzenia nie nadają się do stosowania w
charakterze odkurzaczy. Do jednostek ssących
nie można zasysać wydzielin ani innych cieczy.
Użytkowanie w inny sposób lub w sposób
wykraczający poza podany rozumiane jest jako
niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z
tego powodu producent nie odpowiada. Ryzyko w
całości ponosi użytkownik.

3.1 V 250
3.1.1 Zakres dostawy
Typ 0741-01
W wersji 230V, 50Hz
3.1.2 Wyposażenie specjalne
Filtr bakteryjny .......................................... 7120-143-00
Zestaw elementów podłączeniowych 0741-001-00
Separator kondensatu ........................... 7120-700-00
Kątownik do mocowania na ścianie .. 7120-991-00

3.2 V 300 S
3.1.1

Zakres dostawy

Typ 7119-01/002
W wersji 230 V, 1~, 50 - 60 Hz
z jednostką sterującą
3.1.2

Wyposażenie

Zestaw elementów podłączeniowych 7119-001-00
Wąż ssący LW 30, szary ........................ 9000-317-27
Wąż LW 19 ................................................ 9000-317-22
Wąż LW 30, aluminium .......................... 9000-317-37
Separator kondensatu ........................... 7119-700-00
OroCup ....................................................... 0780-350-00
3.1.3

Wyposażenie specjalne

Uchwyt ścienny ........................................ 7130-190-00
Obudowa ................................................... 7122-200-00
Filtr bakteryjny powietrza odprowadzanego z
wyposażeniem .......................................... 7120-143-00
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3.3 V 600

3.5 V 1200

3.3.1 Zakres dostawy
Typ 7127-01/002
W wersji 230V, 1~, 50Hz

3.5.1 Zakres dostawy
Typ 0730-01
W wersji 400V, 3~, 50Hz

Typ 7127-02/002
W wersji 400V/230V, 3~, 50-60Hz
ze skrzynką rozdzielczą 400V, 3~

3.5.2 Wyposażenie
Płyta podstawowa ................................... 7130-190-04
Elementy podłączeniowe + węże ....... 0730-001-00
Skrzynka rozdzielcza .............................. 0732-100-54
Separator kondensatu ........................... 7130-701-00

Typ 7127-02/003
W wersji 400V/230V, 3~, 50-60Hz
ze skrzynką rozdzielczą 230V, 3~
3.3.2 Wyposażenie
Elementy podłączeniowe + węże ....... 7127-001-00
Separator kondensatu ........................... 7130-700-00
Skrzynka rozdzielcza
230V, 1~, 50Hz ........................................ 0700-500-50
230V, 3~, 50-60Hz .................................. 0732-100-53
400V, 3~, 50-60Hz .................................. 0732-100-52

3.5.3 Wyposażenie specjalne
Tłumik dźwięków ..................................... 9000-416-06
Filtr bakteryjny .......................................... 0732-001-00
UChwyt filtra bakteryjnego ................... 0732-000-06

3.3.3 Wyposażenie specjalne
Kątownik do mocowania na ścianie .. 7130-190-00
Tłumik dźwięków ..................................... 9000-416-06
Filtr bakteryjny .......................................... 0732-001-00
Uchwyt filtra bakteryjnego .................... 0732-000-06

3.4 V 900
3.4.1 Zakres dostawy
Typ 7130-01/002
W wersji 230V, 1~, 50Hz
Typ 7130-02/002
W wersji 400V/230V, 3~, 50Hz
ze skrzynką rozdzielczą 400V, 3~
Typ 7130-03/002
W wersji 230V, 3~, 50Hz
ze skrzynką rozdzielczą 230V, 3~
3.4.2 Wyposażenie
Elementy podłączeniowe + węże ....... 7130-001-00
Skrzynka rozdzielcza
230V~, 1~, 50Hz ..................................... 0732-100-50
400V~, 3~, 50Hz ..................................... 0732-100-52
230V~, 3~, 50Hz ..................................... 0732-100-53
Separator kondensatu ........................... 7130-700-00
3.4.3 Wyposażenie specjalne
Kątownik do mocowania na ścianie .. 7130-190-00
Pokrywa tłumika dźwięków .................. 7133-991-00
Tłumik dźwięków ..................................... 9000-416-06
Filtr bakteryjny .......................................... 0732-001-00
Uchwyt filtra bakteryjnego .................... 0732-000-06
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4. Dane techniczne
4.1 V 250
Typ 0741

-01

Napięcie

V

230 / 1~

Częstotliwość

Hz

50

Prąd znamionowy

A

1,85

Prąd rozruchu

A

9,5

Moc elektryczna

W

415

Obroty

min-1

2810

Ciężar

kg

10

Poziom hałasu*

dB(A), ±1,5

ok. 64

Czas włączenia

%ED

100

°C
°C

+10 bis +40
-10 bis +60

Zakres temperatur
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport
Wilgotność powietrza
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

max 70%
max 95%

Rodzaj ochrony

IP 44

Klasa ochrony
Przyłącze próżniowe

I
ř 30 mm (zewnętrzna)

Przyłącze powietrza odprowadzanego
ř 30 mm (zewnętrzna)
* według EN ISO 1680 emisja hałasu w powietrzu;
mierzone w pomieszczeniu z izolacją dźwiękową. W
pomieszczeniach “twardych akustycznie” możliwe są
wyższe wartości.
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4.2 V 300 S
Typ 7119

-01

Napięcie

V

Częstotliwość

Hz

50 - 60

Prąd znamionowy

A

2,9 - 3,7

Prąd rozruchu

A

Wyłącznik samoczynny silnikowy
Moc elektryczna
Obroty
Ciężar
bez obudowy

230 / 1~

8,2 - 9,1
ochrona uzwojeń 160°C (±5°C)

W

580 - 800

min-1

2750 - 3100

kg

12,5

Poziom hałasu*

dB(A), ±1,5

ca. 63

Czas włączenia

%ED

100

°C
°C

+10 bis +40
-10 bis +60

Zakres temperatur
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport
Wilgotność powietrza
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

max 70%
max 95%

Rodzaj ochrony

IP 24

Klasa ochrony

I

Przyłącze próżniowe

DuerrConnect Spezial (wąż LW 30

Przyłącze powietrza odprowadzanego
aluminiowy LW 30 mm)
Niskie napięcie ochronne
Moc

mm)

DuerrConnect Spezial (wąż

V

24 ~

VA
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* według EN ISO 1680 emisja hałasu w powietrzu; mierzone w pomieszczeniu z izolacją dźwiękową. W
pomieszczeniach “twardych akustycznie” możliwe są wyższe wartości.
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4.3 V 600
Typ 7127

-01

-02

Napięcie

V

230 / 1~

400 / 3~

230 / 3~

Częstotliwość

Hz

50

50 - 60

50 - 60

Prąd znamionowy

A

5

1,8/2,3

3,2/4,0

Prąd rozruchu

A

22

8

9

Moc elektryczna

W

1100

980

1420

Obroty

min-1

2850

2850

3350

Ciężar

kg

25

Poziom hałasu*

dB(A), ±1,5

ca. 63

Czas włączenia

%ED

100

°C
°C

+10 bis +40
-10 bis +60

Zakres temperatur
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport
Wilgotność powietrza
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport
Rodzaj ochrony
Klasa ochrony
Przyłącze próżniowe

max 70%
max 95%
IP 44
I
ř 40 mm (DN 40)(zewnętrzna)

Przyłącze powietrza odprowadzanego
Zawór powietrza pomocniczego - ustawienie

ř 50 mm (zewnętrzna)
mbar

ok. 170 (170 hPa)

* według EN ISO 1680 emisja hałasu w powietrzu; mierzone w pomieszczeniu z izolacją dźwiękową. W
pomieszczeniach “twardych akustycznie” możliwe są wyższe wartości.
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4.4 V 900
Typ 7130
Napięcie

V

Częstotliwość

Hz

Prąd znamionowy

A

Prąd rozruchu

A

Moc elektryczna

-01

-02

-03

230 / 1~

230 / 400 / 3~

230 / 3~

50

50

50

6,5

4 / 2,5

4

29

26 / 16

24

W

1480

1520

1420

Obroty

min-1

2770

2820

2820

Ciężar

kg

ok. 35

Poziom hałasu*

dB(A), ±1,5

ok. 64

Czas włączenia

%ED

100

Zakres temperatur
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

°C
°C

+10 bis +40
-10 bis +60

Wilgotność powietrza
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

max
max

70%
95%

Rodzaj ochrony
Klasa ochrony
Przyłącze próżniowe

IP 44
I
ř 50 mm (DN 50)(zewnętrzna)

Przyłącze powietrza odprowadzanego
Zawór powietrza pomocniczego - ustawienie

ř 50 mm (zewnętrzna)
mbar

ok. 170 (170 hPa)

* według EN ISO 1680 emisja hałasu w powietrzu; mierzone w pomieszczeniu z izolacją dźwiękową. W
pomieszczeniach “twardych akustycznie” możliwe są wyższe wartości.
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4.5 V 1200
Typ 0730

-01

Napięcie

V

230/400 / 3~

Częstotliwość

Hz

50

Prąd znamionowy

A

5,5 / 3,2

Prąd rozruchu

A

28

Moc elektryczna

W

1500

Obroty

min-1

2930

Ciężar

kg

33

Poziom hałasu*

dB(A), ±1,5

65

Czas włączenia

%ED

100

Zakres temperatur
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

°C
°C

+10 bis +40
-10 bis +60

Wilgotność powietrza
podczas pracy urządzenia
magazynowanie i transport

max
max

70%
95%

Rodzaj ochrony

IP 54

Klasa ochrony
Przyłącze próżniowe

I
ř 50 mm (zewnętrzna)

Przyłącze powietrza odprowadzanego
mm (zewnętrzna)
Zawór powietrza pomocniczego - ustawienie
160 (160 hPa)

ř 50
mbar

ok.

* według EN ISO 1680 emisja hałasu w powietrzu; mierzone w
pomieszczeniu z izolacją dźwiękową. W pomieszczeniach
“twardych akustycznie” możliwe są wyższe wartości.
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5. Schemat funkcjonalny
1

2

4

5

3

6. Opis funkcjonalny
Jednostki ssące V (4) stosowane są w suchych systemach ssących. Zaletą jest fakt, że jednostki ssące
mogą być instalowane we wszystkich odpowiednich pomieszczeniach (także na piętrach i suterenach) bez
względu na prowadzenie przewodów. Niezbędny strumień powietrza oraz podciśnienie tworzone są w
oparciu o zasadę kompresora z kanałem bocznym.
Na jednostkach ssących V po stronie próżniowej znajduje się separator kondensatu (3) (V 250
wyposażenie specjalne), który zbiera kondensat ewentualnie gromadzący się w systemie rur i odprowadza
go na zewnątrz. Zawór powietrza pomocniczego (5) w separatorze kondensatu (tylko V 600, V 900,
V 1200) chroni jednostki ssące przed przegrzaniem, oraz dba o równomierną wydajność pompy
próżniowej.
Przy podciśnieniu odpowiadającym danej maszynie przez kanały odsysania zasysane jest ok.
300 l powietrza/min. Prędkość wlotowa do ssaka wynosi przy tym ok. 50 m/s. W wężu ssącym prędkość
redukowana jest na 15-20 m/s. Przy tej prędkości jeszcze jest zapewniony niezawodny transport wszystkich
cząsteczek brudu.
W uchwycie węża (2) znajduje się filtr dokładny zatrzymujący większe cząsteczki. W separatorze (1) w
sposób niezawodny odbywa się oddzielanie wszystkich cząstek brudu. Tym samym z separatora do silnika
odsysania transportowane jest wyłącznie powietrze bez cieczy i bez cząstek stałych. Wydzielina w
separatorze automatycznie przepływa przez wąż odpływowy do odpływu unitu zabiegowego.
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Montaż
7. Ustawienie
7.1 Miejsce ustawienia
• Temperatura pomieszczenia nie może w zimie
spadać poniżej + 10 °C a w lecie nie może
przekraczać + 40 °C.
• Instalacja w pomieszczeniach przeznaczonych
do innego celu, np. w kotłowni, musi być
wcześniej uzgodniona pod względem przepisów
budowlanych.

1

• Instalacja w pomieszczeniach mokrych nie jest
dozwolona.
• Przy montażu w szafie należy zwracać uwagę na
prawidłową cyrkulację powietrza, z tego
powodu należy sprawdzić, czy w szafie są
szczeliny wentylacyjne.
Przy niedostatecznej wentylacji należy
zainstalować wentylator.

7.2 Możliwość ustawienia
Dużą zaletą suchego systemu ssącego jest
możliwość instalacji jednostki ssącej we
wszystkich odpowiednich pomieszczeniach (także
na piętrze i w suterenie bez względu na
prowadzenie przewodów.
• Instalacja jednostki ssącej bezpośrednio na
podłodze (zależnie od typu maszyny)
• Ustawianie na specjalnym wsporniku na
podłodze.

2

• Zawieszanie na ścianie przy pomocy uchwytu
ściennego.
Ze względów higienicznych oraz w celu
unikania obciążeń powodowanych przez
zapachy i ciepło zalecamy
wyprowadzenie powietrza
odprowadzanego na zewnątrz i instalację
filtra bakteryjnego powietrza
odprowadzanego

7.3 Separator kondensatu

3
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Jeżeli separator kondensatu jest instalowany,
wówczas należy go zamontować przed jednostką
ssącą. Przy ustawieniu jednostki ssącej na
poddaszu separator kondensatu należy
zainstalować w najniżej leżącym punkcie
rurociągu.
Wskazówki montażowe dla separatora
kondensatu są dołączone do separatora.

7.4 Materiał rur
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie rur z
następujących materiałów:
Rury odpływowe HT hermetyczne dla próżni z
polipropylenu (PP, Polypropen), chlorowany
polichlorek winylu (PVC-C), polichlorek winylu nie
zawierający zmiękczaczy (PVC-U) i polietylen
(PEh).
Nie mogą być stosowane:
akrylonitrol-butadien styrenu (ABS)
oraz mieszanki kopolimeru
styrenowego (SAN+PVC)

7.5 Materiał węży
Na przewody odpływowe i ssące można stosować
wyłącznie giętkie węże spiralne z PCW ze spiralą
lub węże równoważne.
nie mogą być stosowane:
Węże, które nie są odporne na
stomatologiczne środki do dezynfekcji
i chemikalia, oraz węże gumowe lub
pełne węże PCW, które nie są
wystarczająco giętkie.

7.6 Układanie węży
• Rurociągi odpływowe np. po separatorze
kondensatu, należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi krajowymi przepisami
prawnymi.
Połączenie pomiędzy rurociągiem a
podłączeniem jednostki ssącej należy
wykonywać przy pomocy dołączonego do
dostawy węża elastycznego możliwie
najkrótsze i proste, bez kolanek.Pozwala
to na unikanie wibracji systemu rur.

8. Przyłączenie elektryczne
Przed uruchomieniem napięcie sieci porównać z
danymi odnośnie napięcia podanymi na tabliczce
znamionowej.
Przy podłączeniu elektrycznym do sieci zasilającej
konieczne jest zainstalowanie w obwodzie
energetycznym odłącznika odłączającego
wszystkie bieguny (przełącznik dla wszystkich
biegunów lub wyłącznik wszystkich biegunów
(bezpiecznik)) o rozwarciu styków >3mm.
Jednostka ssąca może być sterowana przez
sterownik w zewnętrznej skrzynce rozdzielczej.
Zabezpieczenie obwodu energetycznego: 16 AT

8.1 Dane odnośnie zainstalowanych
mocy
100/110V / 230V / 400V moc zainstalowana
(przyłączenie sieciowe, okablowanie stałe):
• NYM-J 3x1,5mm˛ / 5x1,5mm˛
100/110V / 230V / 400V moc zainstalowana
(przyłączenie sieciowe, rozłączane):
Połączenie między skrzynką rozdzielczą a
jednostką ssącą lub między gniazdem
podłączeniowym urządzenia a jednostką ssącą
powinno być wykonane przy pomocy przewodu
oponowego PCW:
H05 VV-F 5G1,5mm˛ / 5G1,5mm˛
lub przewodów w izolacji gumowej:
H05 RN-F 3G1,5mm˛ / 5G1,5mm˛,
H05 RR-F 3G1,5mm˛ / 5G1,5mm˛
.
Przy podłączaniu V 250, V 300 S przekrój można
zmniejszyć do 1 mm˛.
Przewód sterujący 24V, niskie napiêcie
ochronne dla
• uchwytu węża
• zaworu wyboru miejsca
• zaworu umywalki do płukania ust
Okablowanie stałe: (N)YM (St)-J 4x1,5mm˛
ekranowany przewód oponowy.
Podłączenie rozłączane: Przewód transmisji
danych PCW LiYCY 4x1,0mm˛ ekranowany zgody
z przewodem stosowanym do wykonywania
instalacji telekomunikacyjnych i instalacji
transmisji danych lub lekki przewód sterujący
PCW ekranowany.
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Przewód sterujący 24 V dla V 300 S
Podłączenie rozłączane: Przewód transmisji
danych PCW
LiYY 3 x 0,5 mm˛
Nr zam. 9000-118-83

8.2 Skrzynka rozdzielcza
Jednostki ssące można podłączać przy pomocy
skrzynki rozdzielczej,. która albo wchodzi w zakres
dostawy albo jest dostępna jako wyposażenie
specjalne. Odpowiednie schematy podłączeń
znajdują się w instrukcji montażu i obsługi
skrzynki rozdzielczej.

4

8.3 Przyłącza w skrzynce zaciskowej
silnika
Napięcie zasilające ze skrzynki rozdzielczej
podłączyć do odpowiednich zacisków skrzynki
zaciskowej silnika. (Odnośnie przyłączania patrz
schematy podłączeń w instrukcji montażu i
obsługi skrzynki rozdzielczej)
~ (rysunek 4)
8.3.1 V 250, 230V 1~
Blue = niebieski
Red = czerwony
White = biały
Brown = brązowy
SL = PE

5
~ (rysunek 5)
8.3.2 V 300 S, 230V 1~
z jednostką sterującą zintegrowaną w obudowie
osłony akustycznej,
X1 przyłącze sieciowe
X2 przyłącze silnika
X3 przyłącze uchwytów 24VAC / max. 80mA
X4 wyjście sygnał sterujący
24VAC / max. 20mA

6
16

~
8.3.3 V 600, 230V 1~
~
V 900, 230V 1~

7
~
8.3.4 V 600, 230V/400V 3~
~
V 900, 230V/400V 3~
Obsługa listwy zaciskowej w skrzynce zaciskowej
V 600 i V 900

8
~
8.3.5 V 1200, 230V/400V 3~

9. Uruchomienie
• Włączyć przełącznik urządzenia lub główny
przełącznik przychodni.
• Przeprowadzić kontrolę działania i sprawdzić
szczelność podłączeń.

9

• Przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa
elektrycznego zgodnie z przepisami krajowymi i
wynik odpowiednio ująć dokumentach np. w
raporcie technicznym.
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11. Konserwacja
Użytkowanie
10. Czyszczenie i dezynfekcja
instalacji ssania
Po każdym zabiegu należy zassać szklankę
zimnej wody, i to zarówno przy pomocy dużego
jak i małego ssaka - także wtedy, gdy podczas
zabiegu używany był tylko ślinociąg.

Jednostki ssące V jako takie nie wymagają
konserwacji.
Powietrze odprowadzane z jednostki ssącej
zawiera bakterie. Ponieważ separowanie
zainstalowane przed jednostką ssącą może
rozdzielać tylko ciecz i ciała stałe, zarazki
znajdujące się w instalacji ssania przedostają się
przez jednostkę ssącą. Z tego powodu zaleca się
montaż w przewodzie powietrza odprowadzanego
filtra bakteryjnego, który należy wymieniać raz w
roku.

Użycie dużego ssaka w sposób znaczący
podnosi efekt czyszczenia.
Przed przerwą obiadową i po zakończeniu
leczenia instalację ssania należy oczyścić i
zdezynfekować przez zassanie środka do
czyszczenia i dezynfekcji (np. Orotol Plus), który
jest przyjazny dla użytych materiałów i nie pieni
się.
Nie używać pieniących się środków do
czyszczenia, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie jednostki
ssącej.
Przy pomocy instalacji ssania nie
można zasysać żadnych
rozpuszczalników, takich jak aceton
lub podobne. Środki te powodują
uszkodzenia części wykonanych z
tworzyw sztucznych i z gumy.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
„Dezynfekcja i czyszczenie instalacji ssania“, Nr
zam. 9000-605-10 oraz “Instrukcja renowacji
zakażonych instalacji ssania”,
Nr zam. P007-235-01.
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Utylizacja
12. Utylizacja urządzeń
Maszyny mogą być ewentualnie skażone.
Proszę zwrócić na ten fakt uwagę
przedsiębiorstwa dokonującego utylizacji,
aby możliwe było podjęcie odpowiednich
środków bezpieczeństwa.
Części z tworzyw sztucznych, które nie
uległy skażeniu mogą być poddane
recyklingowi tworzyw sztucznych.
Zainstalowany sterownik, płytka elektroniki i
komponenty elektroniczne należy utylizować jako
złom elektroniczny. Pozostałe części metalowe
(np. korpus turbiny) należy utylizować jako złom
metalowy.
Przy przesyłce zwrotnej urządzenia np. do składu
lub do Duerr Dental należy zamknąć wszystkie
podłączenia.

Szukanie błędów
13. Porady dla technika
Poniższe opisy szukania i usuwania błędów
przeznaczone są dla techników. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
techników.

Błąd

Możliwa przyczyna

Usuwanie

1. Jednostka ssąca nie
uruchamia się.

• Brak napięcia zasilania.

• Sprawdzić bezpiecznik sieciowy,
bezpiecznik w skrzynce
rozdzielczej lub na płytce
sterowania, w razie potrzeby
wymienić.
Sprawdzić napięcie sieciowe.

• Napięcie zbyt niskie lub zbyt
wysokie.

• Zmierzyć napięcie sieciowe, w razie
potrzeby powiadomić elektryka.

• Wyłącznik samoczynny silnikowy
ustawiony na zbyt małą wartość
(wartość patrz rozdział 4. Dane
techniczne).

• Zmierzyć prąd. Wyłącznik
samoczynny silnikowy ustawić na
zmierzoną wartość.

• Wyłącznik samoczynny silnikowy
uszkodzony.

• Sprawdzić wyłącznik samoczynny
silnikowy, w razie uszkodzenie
wymienić.

• Turbina zablokowana ciałami
stałymi lub klejącymi się
zanieczyszczeniami; zadziałał
wyłącznik samoczynny silnikowy.

• Zdemontować jednostkę ssącą i
oczyścić turbinę.

• Mechaniczne utrudnienia ruchu
turbiny powodowane przez
zanieczyszczenia.

• Zdemontować jednostkę ssącą i
oczyścić turbinę.

• Nieszczelność przewodu ssania.

• Sprawdzić szczelność przewodu
ssania i podłączeń, w razie
potrzeby uszczelnić.

2. Jednostka ssąca ma
zbyt małą
wydajność.
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