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Ważne informacje
1

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest częścią składową urządzenia.

Dalsze symbole
Poniższe symbole użyte zostały w dokumencie,
na urządzeniu lub w jego wnętrzu:
Wskazówki, np. szczególne zalecenia
dotyczące ekonomicznego użytkowania
urządzenia.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi firma Dürr Dental nie ponosi żadnej odpowiedzialności
ani nie udziela żadnych gwarancji za
pewną obsługę urządzenia i jego bezpieczne działanie.

Przestrzegać instrukcji obsługi.
Oznakowanie CE
Producent

1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole

Data produkcji

Wskazówki ostrzegawcze
Informacje w niniejszym dokumencie służące
ochronie przed ewentualnymi szkodami osobowymi lub szkodami rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami
ostrzegawczymi:

Numer seryjny
Numer katalogowy
Utylizować w sposób prawidłowy zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).

Ogólny symbol ostrzegawczy

Materiał opakowania utylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Wskazówki ostrzegawcze wyglądają następująco:
OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
W tym miejscu opisane są możliwe następstwa nieprzestrzegania wskazówek
ostrzegawczych
ii Stosować się do tych zaleceń, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
W zależności od określenia niebezpieczeństwa
wśród ostrzeżeń wyróżnia się cztery stopnie
zagrożenia:
–– NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkich
obrażeń lub śmierci
–– OSTRZEŻENIE
Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
lub śmierci
–– PRZESTROGA
Zagrożenie lekkimi obrażeniami
–– UWAGA
Zagrożenie znacznymi szkodami rzeczowymi
A949100002L22 1806V002
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Korzystać z rękawiczek ochronnych.
Stosować okulary ochronne.
3N

Trójfazowy prąd zmienny z przewodem
neutralnym
Urządzenie musi być odłączone od zasilania (np . poprzez wyciągnięcie wtyczki
sieciowej).
Zwracać uwagę na warunki otoczenia
Urządzenie można obsługiwać za pomocą Tyscor Pulse

1.2 Informacje o prawach
autorskich
Wszystkie użyte układy, sposoby postępowania,
nazwy, programy komputerowe i urządzenia są
chronione prawem autorskim.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania, także
we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za
pisemną zgodą firmy Dürr Dental.
3
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Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało opracowane przez firmę
Dürr Dental tak, aby w jak największym stopniu
zminimalizować zagrożenia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Mimo tego wciąż
mogą wystąpić zagrożenia szczątkowe.
W związku z tym należy przestrzegać poniższych wskazówek.

2.1 Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
ii W trakcie użytkowania urządzenia przestrzegać wytycznych, przepisów i zarządzeń obowiązujących w miejscu użytkowania.
ii Przed każdym użyciem urządzenia sprawdzić
jego stan i działanie.
ii Nie przebudowywać urządzenia i nie wprowadzać w nim zmian.
ii Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
ii Instrukcję montażu i użytkowania należy udostępnić użytkownikowi w pobliżu urządzenia.

2.2 Przeszkolony personel
Obsługa
Osoby użytkujące urządzenie muszą zapewnić
ze względu na swoje wykształcenie i umiejętności bezpieczną i prawidłową obsługę.
ii Przeszkolić wszystkich użytkowników z obsługi urządzenia.
Montaż i naprawa
ii Montaż, ponowne regulacje, zmiany, rozbudowa i naprawy muszą być wykonywane przez
Dürr Dental lub przez placówkę posiadającą
odpowiednie upoważnienie Dürr Dental.

2.3 Ochrona przed napięciem
elektrycznym
ii Przy pracach przy urządzeniu należy przestrzegać odpowiednich elektrycznych przepisów bezpieczeństwa.
ii Nigdy nie dotykać jednocześnie pacjenta i odkrytych połączeń wtykowych urządzenia.
ii Uszkodzone przewody i urządzenia wtyczkowe muszą być niezwłocznie wymienione.

ii Korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

2.5 Transport
Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną
ochronę urządzenia w trakcie transportu.
Na życzenie można zamówić oryginalne opakowanie urządzenia w firmie Dürr Dental.
Firma Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie
transportu na skutek nieprawidłowego
opakowania także w trakcie okresu gwarancji.
ii Urządzenie transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
ii Opakowanie trzymać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

2.6 Utylizacja
Urządzenie
Urządzenie zutylizować zgodnie z przepisami. W ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zutylizować zgodnie z
wytyczną 2012/19/UE (WEEE).
ii Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji kierować do specjalistycznych sklepów stomatologicznych.
Urządzenie należy traktować jak skażone. Należy poinformować firmę zajmującą
się utylizacją, że w jego przypadku należy
zachować odpowiednie środki ostrożności.
ii Potencjalnie skażone elementy należy odkazić
przed utylizacją.
ii Elementy, które nie są skażone (np. elektronika, elementy z tworzyw sztucznych, elementy
z metalu itd.), należy zutylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi.
ii Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji kierować do specjalistycznych sklepów stomatologicznych.

2.4 Korzystać wyłącznie z
oryginalnych części
ii Korzystać wyłącznie z wymienionego lub dopuszczonego przez firmę Dürr Dental wyposażenia standardowego lub dodatkowego.
4
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3

Przegląd

3.1 Zakres dostawy
Poniższe elementy znajdują się w zakresie dostawy (możliwe zmiany ze względu na przepisy
krajowe i importowe):
PTS 200/01
z szafką 0949-54 ������������������������� 0949-200/01
–– VS 900 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
PTS 200/02
z szafką 0949-54 ������������������������� 0949-200/02
–– VS 900 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
PTS 200/11
z szafką 0949-53 ������������������������� 0949-200/11
–– V 900 (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
PTS 200/12
z szafką 0949-53 ������������������������� 0949-200/12
–– V 900 (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
PTS 200/13
z szafką 0949-55 ������������������������� 0949-200/13
–– V 1200 (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
PTS 200/31
z szafką 0949-64 ������������������������� 0949-200/31
–– VS 900 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
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PTS 200/32
z szafką 0949-64 ������������������������� 0949-200/32
–– VS 900 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
PTS 200/42
z szafką 0949-71 ������������������������� 0949-200/42
–– VS 1200 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe
–– Separator amalgamatu CA 4 do PTS
–– Adapter BUS do CA 4
PTS 200/35
z szafką A949100072������������������� A949200035
–– VS 1200 S (wbudowana)
–– Osuszacz membranowy
–– Agregat kompresora DUO
–– Agregat kompresora DUO jako wyposażenie
dodatkowe

3.2 Wyposażenie dodatkowe
Poniższe elementy można stosować opcjonalnie
w połączeniu z urządzeniem:
Reduktor ciśnienia ����������������������� 6040-992-00

3.3 Materiały eksploatacyjne
Poniższe materiały ulegają zużyciu w trakcie
eksploatacji urządzenia i należy je ponownie zamawiać:
Jednorazowy zbiornik amalgamatu do
CA4 ��������������������������������������������� 7805-033-00
Filtr wlotowy��������������������������������� 0832-982-00
Filtr drobny����������������������������������� 1610-121-00
Filtr sterylny���������������������������������� 1640-981-00
Filtr spiekany��������������������������������� 1650-101-00

5
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Dane techniczne

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość sieci
Masa

0949-54
V
A
Hz
kg

8,3 (11,4)*
266 (301)*

0949-64
0949-71
A949200035
400 / 3N~
7,3 (10,4)*
11,6
50
256 (291)*
300

* Dane doposażonego urządzenia
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość sieci
Masa

0949-53
V
A
Hz
kg

0949-55
400 / 3N~

7,3 (10,4)*

10,6
50

237 (265)*

270

* Dane doposażonego urządzenia
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość sieci
Masa

6

0949-51
V
A
Hz
kg

0949-52

11,9

12,9

222

236

0949-57
230 / 1~
19,2
50
301

0949-58

0949-62

21,6

11,9
226
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4.1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się pod pokrywą.

PL
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5

Działanie

1

8
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7

6

2
3
5

4

1
2
3
4

Wyświetlacz
Pompa ssąca
Osuszacz powietrza
Separator amalgamatu

5
6
7
8

Moduł ssący
Agregat kompresora
Moduł ciśnienia
Wyłącznik główny

5.1 Opis działania
Zabudowane urządzenie zawiera różne elementy składowe, steruje nimi i nadzoruje je. Wyświetlane
są różne parametry. W zależności od typu urządzenie można obsługiwać za pomocą wyświetlacza
dotykowego.

8
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5.2 Wskaźniki analogowe
1

2

3

PL
1 Wskaźnik względna wilgotność powietrza

niebieski <30 %
różowy >30 %

2 Wskaźnik ciśnienia

Ciśnienie włączenia 6,0 bara
Ciśnienie wyłączające 7,5 bara

3 Moduł wyświetlacza separatora amalgamatu

5.3 Wskaźniki cyfrowe i obsługa
1

1 Wyświetlacz do pokazywania stanu pracy,
komunikatów i obsługi

A949100002L22 1806V002

na wskaźniku względnej wilgotności powietrza zielony obszar odpowiada ok. 0 - 30%
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Urządzenie mogą ustawiać, instalować i
dokonywać odbioru technicznego tylko
wykwalifikowani fachowcy lub osoby
przeszkolone przez firmę Dürr Dental.

6

Wymagania
Więcej informacji znajduje się w informacji dotyczącej planowania instalacji ssącej. Nr katalogowy 9000-617-03/..

Pomieszczenie montażu musi spełniać następujące wymagania:
–– Zamknięte, suche, dobrze wentylowane
pomieszczenie
–– Nie może to być pomieszczenie o konkretnym
przeznaczeniu (n p. kotłownia lub pomieszczenie wilgotne)
–– Ustawić urządzenie na czystym, równym i odpowiednio stabilnym podłożu (zwrócić uwagę
na wagę urządzenia).
–– Urządzenie ustawić w taki sposób, aby można
było łatwo odczytać tabliczkę znamionową
oraz aby do urządzenia był łatwy dostęp dla
obsługi i konserwacji.
–– Zachować odpowiedni odstęp od ściany (min.
20 cm).
–– Warunki otoczenia odpowiadają "4 Dane
techniczne".

6.1 Materiał rur
Stosować wyłącznie rury odpływowe HT z
materiałów jak niżej:
–– polipropylen (PP, polipropen),
–– chlorowany polichlorek winylu (PVC-C),
–– polichlorek winylu bez zmiękczaczy (PVC-U),
–– polietylen (PEh).
Nie wolno stosować:
–– akrylonitrylo-butadieno-styrolu (ABS),
–– mieszanek kopolimerów styrenowych (np.
SAN + PVC).

6.2 Materiał węży
Do odpływów i ssaków stosować wyłącznie
następujące węże:
–– elastyczne węże spiralne z PVC zbrojone
spiralą lub węże porównywalnej jakości
–– węże, które są odporne na stomatologiczne
środki do dezynfekcji i odczynniki

10

Węże z tworzyw sztucznych podlegają
procesowi starzenia. Stąd też należy je
regularnie sprawdzać i w razie potrzeby
wymienić.
Nie wolno stosować wymienionych niżej
węży:
–– Węże z gumy
–– Węże w całości z PVC
–– Węże, które nie są odpowiednio elastyczne

6.3 Rozłożenie węży i rur
ii Rury odpływowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i normami.
ii Rozłożenie węży odpływowych do i z urządzenia wykonać z odpowiednimi spadkami.
W przypadku nieprawidłowego rozłożenia istnieje możliwość zatkania
węży przez osady.

6.4 Dane dotyczące przyłącza
elektrycznego
ii Przyłącze elektryczne do sieci zasilającej należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi i normami dotyczącymi podłączania urządzeń niskonapięciowych w zastosowaniach medycznych.
ii Połączenie z siecią zasilającą musi być wykonane na sztywno, tak aby dało się je rozłączyć
tylko za pomocą narzędzia. Połączenia wtykowe (gniazdo wtykowe/wtyczka) nie są potrzebne.
ii W przyłącze elektryczne do sieci zasilającej
musi być wbudowany odłącznik wszystkich
biegunów (przełącznik wszystkich biegunów).
Musi on spełniać wymagania normy
IEC61058-1 dotyczące skoków napięcia sieciowego od 4kV.
Urządzenie rozdzielajace (przełącznik)
musi być łatwo i bezpiecznie dostępne.
ii Zwracać uwagę na pobór prądu podłączanych urządzeń.
Zabezpieczenie obwodu prądowego
odłącznik LS 16 A, charakterystyka B, C i D według EN 60898.

A949100002L22 1806V002
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6.5 Dane dotyczące przewodów
przyłączeniowych
Przekrój przewodu jest uzależniony od poboru
prądu, długości przewodu oraz temperatury
otoczenia urządzenia. Informacje dotyczące poboru prądu znajdują się w danych technicznych
urządzenia do zainstalowania.
W poniższej tabeli znajdują się minimalne przekroje przewodów w zależności od poboru prądu:
Pobór prądu urządzenia
[A]

Przekrój
poprzeczny
[mm2]

> 10 i < 16
> 16 i < 25
> 25 i < 32
> 32 i < 40
> 40 i < 50
> 50 i < 63

1,5
2,5
4
6
10
16

Sposób ułożenia

Wykonanie połączenia
(wymagania minimalne)

na sztywno

–– Ekranowany przewód
płaszczowy (n p. typu
(N)YM (St)-J)
–– Przewód danych PCV w
ekranowanym płaszczu
do urządzeń do przesyłu
komunikatów i obróbki
informacji (n p. typu
LiYCY)
lub
–– lekki przewód sterowania z PCV w ekranowanym płaszczu

giętki

Sieciowy przewód przyłączeniowy
Sposób ułożenia

Wykonanie połączenia
(wymagania minimalne)

na sztywno

–– Przewód płaszczowy
(np . typu NYM‑J)
–– Przewód oponowy z PVC ( np. typu
H05 VV‑F)
lub
–– przewód gumowy ( np.
typu H05 RN‑F lub
H05 RR‑F)

giętki

Moduł wyświetlacza
Sposób ułożenia

Wykonanie połączenia
(wymagania minimalne)

na sztywno
giętki

–– Kabel sieciowy CAT5.e
–– Standardowy przewód
ISDN z wtyczkami
lub
–– Kabel sieciowy typu
patch

Przewód sterujący
Niskie napięcie ochronne 24 V dla:
–– Uchwytu węża
–– Zawór wyboru miejsca
–– Zaworu spluwaczki
A949100002L22 1806V002
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Montaż

7

Instalacja

7.1 Bezpieczne połączenie
urządzenia
PL

Przy podłączaniu urządzenia z innymi lub z częściami innych urządzeń może dojść do niebezpiecznych sytuacji (np. na skutek prądu upływowego).
ii Urządzenia podłączać wyłącznie wtedy, gdy
nie stwarza to zagrożenia dla użytkownika i
pacjenta.
ii Urządzenia podłączać wyłącznie wtedy, gdy
połączenie nie ma wpływu na otoczenie.
ii Jeśli nie można ustalić z danych urządzenia,
czy połączenie będzie bezpieczne, należy
określić bezpieczeństwo za pomocą biegłego
(np. odpowiedniego producenta).

ii Podłączyć wąż wylotu powietrza i ścieków do
miejscowych instalacji.

ii Umieścić urządzenie w prawidłowej pozycji i
poziomie. Zwrócić uwagę na szablony planowania 9000-619-09.

7.2 Ustawienie i podłączenie
modułu ssącego
ii Ustawić moduł ssący.
ii Podłączyć wąż wylotu powietrza i ścieków.

≤100

ii Zdjąć zabezpieczenia transportowe.
ii Umieścić pokrywę z tyłu.

12
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Montaż
ii Ustawić moduł kompresora na module ssącym.

200

PL

1

2

7.3 Montaż modułu kompresora
ii Zdemontować płytę montażową.

4x

7.4 Zabudowa agregatów
kompresora
PRZESTROGA
Zakłócenie działania w przypadku
nieprawidłowego montażu
Urządzenie nie pracuje.
ii W przypadku doposażania agregatu
kompresora przełączyć agregat kompresora z połączenia gwiazdowego w
połączenie trójkątne.

A949100002L22 1806V002
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Montaż
ii Zamontować agregat kompresora na płycie
montażowej i umieścić w urządzeniu.

ii Założyć wygłuszenia na króćce wlotowe agregatu kompresora i zamocować.

PL

ii Umieścić drugi agregat kompresora.

ii Założyć wygłuszenia na króćce wlotowe agregatu kompresora i zamocować.

ii Zamocować przewód uziemienia.

14
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7.5 Zabudowa osuszacza
powietrza

7.6 Zabudowa separatora
amalgamatu (opcjonalnie)

ii Zabudowa osuszacza powietrza.

ii Wyjąć zbiornik amalgamatu.
ii Zamontować płytę podwyższającą.

PL

ii Umieścić dyszę, patrz wskazówka montażowa 9000-610-49/01. Umieścić filtr i zamknąć
osuszacz pokrywą.

2

ii Zdjąć pokrywę elektroniki.
ii Umieścić dwa dystanse i następnie adapter
BUS na wtyku X9 płytki z elektroniką.

1

A949100002L22 1806V002
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Montaż
ii Nasadzić przyłącze odpływowe ze zbiornika
wyrównawczego ciśnienia na wlot separatora
amalgamatu i nasadzić wąż odpływowy na
wylot separatora amalgamatu.

PL

na tabliczce znamionowej (patrz też "4 Dane
techniczne").
ii Przyłącze elektryczne do sieci zasilającej należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi i normami dotyczącymi podłączania urządzeń niskonapięciowych w zastosowaniach medycznych.
ii Połączenie z siecią zasilającą musi być wykonane na sztywno, tak aby dało się je rozłączyć
tylko za pomocą narzędzia. Połączenia wtykowe (gniazdo wtykowe/wtyczka) nie są potrzebne.
ii W przyłącze elektryczne do sieci zasilającej
musi być wbudowany odłącznik wszystkich
biegunów (przełącznik wszystkich biegunów).
Musi on spełniać wymagania normy
IEC61058-1 dotyczące skoków napięcia sieciowego od 4kV.
Urządzenie rozdzielajace (przełącznik)
musi być łatwo i bezpiecznie dostępne.

ii Przykręcić do konsoli pompy ssącej kabel
uziemienia wychodzący z separatora amalgamatu.
ii Prawidłowo umieścić separator amalgamatu
w PTS 200.
ii Umieścić przewód sieciowy w gnieździe sieciowym adaptera BUS.

ii Zwracać uwagę na pobór prądu podłączanych urządzeń.
ii Przygotowany kabel ułożyć w urządzeniu, zamocować i podłączyć do płytki sterowania.

ii Umieścić pokrywę na skrzynce sterującej.
ii Umieścić pokrywę w urządzeniu na przyłączach podłogowych jak też ścianach bocznych.

7.7 Podłączanie urządzenia
ii Przewody do urządzenia należy przeprowadzić bez naprężeń mechanicznych.
ii Przed uruchomieniem urządzenia porównać
napięcie sieciowe z danymi dotyczącymi sieci
16
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8

Odbiór techniczny

ii Otworzyć zawór spustowy kondensatu i spuścić kondensat.

Przed odbiorem technicznym przeprowadzić badanie bezpieczeństwa elektrycznego.
ii Bezpiecznik sieciowy "Wł."
ii Nacisnąć czarny przycisk startowy na wyłączniku ochronnym silnika.

Tylko dla urządzeń ze wskaźnikami analogowymi.
ii Ustawić przełącznik włącznika ciśnieniowego
w pozycji "I Auto".

PL

ii Pompa ssąca jest uruchamiana przez uchwyt
ssaka po jego wyjęciu lub przez uruchomienie
płukania w spluwaczce (zawór spluwaczki,
"mokry system ssący").
ii Przeprowadzić kontrolę działania i sprawdzić
szczelność przyłączy.
ii W przypadku pomp ssących na prąd trójfazowy sprawdzić kierunek obrotu.
Pompy ssące VS pracują jeszcze przez
ok. 30 sekund. W przypadku jednoczesnego sygnału startowego pompy ssącej
i agregatu kompresora, agregaty uruchamiają się z opóźnieniem w stosunku do
pomp.
ii Pompa ssąca jest wyłączana poprzez odwieszenie w uchwycie węża ssącego lub przez
wyłączenie płukania w spluwaczce.
Odpowiednia wentylacja za pomocą
wentylatorów w urządzeniu jest zapewniona tylko gdy zamontowane są wszystkie pokrywy.
ii Zamontować wszystkie pokrywy na urządzeniu.

8.1 Kontrola urządzenia za pomocą
Tyscor Pulse
ii Włączyć wyłącznik główny.
Kompresor się uruchamia i wyłącza przy ciśnieniu ok. 0,75 MPa.

A949100002L22 1806V002

Poniższe urządzenia można nadzorować za pomocą Tyscor Pulse:
Power Tower Silence 200/42
zasilanie gabinetu

0949-200/42

Power Tower Silence 200 zasilanie gabinetu

A094920035
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PL

Konfiguracja sieciowa
W celu skonfigurowania połączenia sieciowego
do dyspozycji są następujące opcje:
–– Automatyczna konfiguracja z DHCP (zalecana).
–– Automatyczna konfiguracja z automatycznym
IP do bezpośredniego połączenia urządzenia
i komputera.
–– Konfiguracja ręczna.
ii Konfiguracja ustawień sieciowych urządzenia
za pośrednictwem programu lub ekranu dotykowego, jeśli jest dostępny.
ii Sprawdzenie firewalla i ewentualne udostępnienie portów.
Więcej informacji o Tyscor Pulse znajduje
się w pomocy programu oraz w podręczniku użytkownika Tyscor Pulse nr zam.
0949100001.
Protokoły sieciowe i porty
Port

Cel

45123 UDP,
45124 UDP
1900 UDP

Wykrywanie urządzenia i konfiguracja
Wykrywanie usług

502 TCP
5141) UDP
22 TCP,
23 TCP
123 UDP

Dane urządzenia
Dane logu zdarzeń
Diagnoza

1)

Godzina

Usługa

SSDP /
UPnP
Syslog
Telnet,
SSH
NTP

Port może się zmienić w zależności od konfiguracji.

Aby móc kontrolować urządzenie za pośrednictwem komputera, należy spełnić poniższe wymagania:
–– Podłączenie urządzenia do sieci
–– Zainstalowany aktualny program Tyscor Pulse
na komputerze

18

Dodawanie urządzenia

Wymagania:
–– Urządzenie musi być włączone i połączone
z siecią
–– W programie musi być wybrany poziom
dostępu administratora lub serwisanta
ii Na pasku menu kliknąć
Menedżer urządzeń.
Pojawia się lista urządzeń. Ikona przedstawia stan połączenia z programem:
Urządzenie jest dostępne w sieci i połączone z programem.
Urządzenie jest dostępne w sieci, jednak nie jest połączone z programem.
Połączenie sieciowe między programem a urządzeniem zostało przerwane, np. przez wyłączenie urządzenia.
Nowe, jeszcze niepodłączone urządzenie
jest wyświetlane ze stanem połączenia .
.
ii Wybrać urządzenie i kliknąć
Urządzenie pojawia się na liście bocznej.

A949100002L22 1806V002
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Dodawanie urządzenia do kokpitu

PL

Wszystkie urządzenia, które są połączone z programem, można dodawać do kokpitu. Przy
pierwszym podłączaniu urządzenia w programie
zostanie ono dodane automatycznie do kokpitu.
Wymagania:
–– Wybrany poziom dostępu administratora lub
serwisanta.
ii Kliknąć lewym klawiszem myszy na urządzenie na liście urządzeń i przytrzymać.
ii Przeciągnąć urządzenie z wciśniętym klawiszem myszy na kokpit.
ii Puścić przycisk myszy.
Na kokpicie pojawia się blok z aktualnymi
parametrami oraz nazwami urządzeń.
ii Aby zmienić pozycję bloku urządzenia, należy
kliknąć na blok i z przytrzymanym klawiszem
myszy przeciągnąć na odpowiednie miejsce.
Ręczne uruchomienie urządzenia

W celach testowych uruchomić ręcznie urządzenie.
Wymagania:
–– Wybrany poziom dostępu serwisant.
ii Wybrać urządzenie z listy urządzeń.
ii Kliknąć lewym klawiszem myszy na przycisk
Uruchom, w zależności od urządzenia przytrzymać.
A949100002L22 1806V002
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W trakcie pracy
9

Obsługa

9.1 Urządzenie z wyświetlaczem
PL

Interfejs programu składa się z listy menu oraz
okna z treścią.

2

Zalecamy wymianę jednorazowego pojemnika amalgamatu przy poziomie napełnienia 95%.
Jednorazowy zbiornik amalgamatu napełniony w 100%

1
1
2

Lista menu
Okno główne

Jeśli istnieje możliwość wyboru, można przewijać za pomocą paska do przesuwania.
Widok jest zależny od wybranych uprawnień użytkownika (użytkownik lub serwisant).
Symbole
Komunikaty dotyczące urządzenia oznaczone
są następującymi symbolami. Symbole oznaczają status urządzenia.
Usterka
Ostrzeżenie
Wskazówka
Informacja

Jednorazowy zbiornik amalgamatu napełniony w 95%

20

–– Należy wymienić jednorazowy zbiornik amalgamatu.
Korzystać z rękawiczek ochronnych.
Stosować maseczkę na twarz.
Stosować okulary ochronne.
–– Dopiero po wymianie jednorazowego zbiornika amalgamatu separator jest znów gotowy
do pracy.
Wybór języka
ii Nacisnąć
Język
Otwiera się menu kontekstowe z dostępnymi
językami. Aktualnie wybrany język jest zaznaczony.
ii Wybrać język i zatwierdzić OK.
Wybór informacji
Informacje.
ii Nacisnać
Rezultat:
Wyświetlacz przedstawia następujące informacje.
–– Numer produktu (REF)
–– Konfiguracja sieciowa (adres IP)
–– Wersja firmware urządzenia
–– Wersja oprogramowania urządzenia

A949100002L22 1806V002

W trakcie pracy
Wybór uprawnień użytkownika
Program ma dwa poziomy uprawnień użytkownika:
Uprawnienia
Użytkownik

Serwisant

–– Odczyt informacji o
urządzeniu.
–– Zmiana języka.
–– Odczyt informacji o
urządzeniu.
–– Zmiana języka.
–– Wykonanie konserwacji.
–– Wykonanie działań serwisowych.
–– Zmiana parametrów
urządzenia.

Czas wybiegu pompy ssącej
ii Nacisnąć Ustawienia > Parametry urządzenia
> Czas wybiegu pompy ssącej.
ii
lub
ustawić żądaną wartość i zatwierdzić OK.

9.2 Urządzenie ze wskaźnikami
analogowymi
Wskaźniki / Użytkowanie

1
2
3

ii Nacisnąć
Uprawnienia użytkownika.
ii Wybrać Użytkownik lub Serwisant i zatwierdzić OK.
Wybór konserwacji
ii Nacisnąć
Konserwacja.
Wskaźnik informuje kiedy powinna zostać
przeprowadzona następna konserwacja.
ii Wykonać wszystkie prace konserwacyjne.
ii NacisnąćWykonano konserwację
Licznik zostanie wyzerowany
ii Zatwierdzić przyciskiem OK.
Wybór działań serwisowych
Działania serwisowe.
ii Nacisnąć
Wskaźnik informuje o urządzeniach, w których przypadku można uruchomić konserwację.
ii Wybrać żądane działania serwisowe i zatwierdzić przyciskiem OK.

PL

4

5

1
2
3
4
5

ZIELONY wskaźnik
CZERWONY wskaźnik
Sygnał dźwiękowy / melodia
Przycisk reset / serwisowy
ŻÓŁTY wskaźnik

Gotowość do pracy
Świeci ZIELONY wskaźnik
Jednorazowy zbiornik amalgamatu napełniony
w 95%
Zapala się żółty wskaźnik
Zapala się zielony wskaźnik

Ustawienie ciśnienia włączenia ompresora
ii Nacisnąć Ustawienia > Parametry urządzenia
> Ciśnienie włączenia kompresora.
lub
ii
ustawić żądaną wartość i zatwierdzić OK.
Ciśnienie wyłączenia kompresora
ii Nacisnąć Ustawienia > Parametry urządzenia
> Ciśnienie wyłączenia kompresora.
ii
lub
ustawić żądaną wartość i zatwierdzić OK.
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Rozlega się dźwięk sygnału
–– Przy 95% poziomie napełnienia można wyłączyć sygnał dźwiękowy poprzez naciśnięcie
przycisku Reset. Urządzenie jest ponownie
gotowe do pracy.
–– Zapala się żółty wskaźnik jako przypomnienie
o koniecznej wymianie jednorazowego zbiornika amalgamatu. Po ponownym włączeniu
włącznika głównego ponownie zapala się
wskaźnik poziomu napełnienia.
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W trakcie pracy
Zalecamy wymianę jednorazowego pojemnika amalgamatu przy poziomie napełnienia 95%.
Jednorazowy zbiornik amalgamatu napełniony
w 100%
Zapala się żółty wskaźnik

PL

Czerwony wskaźnik miga
Rozlega się dźwięk sygnału
–– Przy 100% poziomie napełnienia nie jest już
możliwe wyłączenie sygnału dźwiękowego
poprzez naciśnięcie przycisku Reset.
–– Należy wymienić jednorazowy zbiornik amalgamatu.

Występuje podczas uruchomienia separatora amalgamatu.
–– Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Reset
można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
–– Jeśli przycisk Reset zostanie przytrzymany
dłużej niż 2 sekundy, urządzenie można uruchomić ponownie.
Jeśli usterka pojawi się ponownie tego
samego dnia, to separator amalgamatu
nie jest później gotowy do pracy - poinformować serwisanta.
Kontrola hamulców
Czerwony wskaźnik i
zielony wskaźnik migają na przemian

Korzystać z rękawiczek ochronnych.
Stosować maseczkę na twarz.
Stosować okulary ochronne.
–– Dopiero po wymianie jednorazowego zbiornika amalgamatu separator jest znów gotowy
do pracy.
Brak jednorazowego zbiornika amalgamatu

Występuje podczas wyhamowywania separatora amalgamatu.
–– Separator amalgamatu jest dalej gotowy do
pracy.
Jeśli usterka występuje przez kilka dni z
rzędu, działanie hamulców musi zostać
sprawdzone przez serwisanta.
Czujnik alarmowego startu w pozycji przepełnienia

Czerwony wskaźnik miga

Miga żółty wskaźnik

Rozlega się sygnał dźwiękowy

Zapala się zielony wskaźnik

–– Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Reset
można wyłączyć sygnał dźwiękowy.
–– Wyłączyć urządzenie.
–– Włożyć zbiornik.
–– Włączyć urządzenie.
–– Zapala się zielony wskaźnik "Gotowy do
pracy"

–– Żółty wskaźnik gaśnie, gdy czujnik alarmowego startu jest znowu wolny.
Jeśli żółty wskaźnik miga przez dłuższy
czas należy sprawdzić, czy w zbiorniku
jednorazowym znajduje się piana.

W przypadku gdy komunikat o błędzie
występuje także przy włożonym zbiorniku
jednorazowym, przyczyną jest usterka
techniczna - należy powiadomić serwisanta.
Usterka silnika
Czerwony wskaźnik i
zielony wskaźnik migają na przemian
Rozlega się sygnał dźwiękowy

22
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Poszukiwanie błędów
10 Porady dla użytkownika i serwisanta
Prace naprawcze, wykraczające poza normalną konserwację, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę lub przez nasz serwis.

1
2

1
2

Przełącznik ciśnieniowy
Przełącznik S2

Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Ciśnienie nie jest pompowane

Uszkodzony agregat kompresora

ii Wyłączyć urządzenie głównym
włącznikiem.
ii Przełącznik S2 ustawić w pozycji "1".
ii Włączyć urządzenie przełącznikiem głównym.
ii Włączyć przełącznik ciśnieniowy.

A949100002L22 1806V002
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Załącznik
11 Schemat przyłączy mediów
PTS 200

PL
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PTS 200

PL
PC board

mit / with CA 4
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Załącznik

PL
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12 Schemat elektryczny
12.1 Wersja 400 V, 3N~

PTS 200
PL
PE
2+3

X1

X4

X21

X13

X7

X8

X11

X12
X23

L1 L2 PE L3 N

PE U V W
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12.2 Wersja 400 V, 3N~ z wyświetlaczem

PTS 200
PL

X11

X12

X10

X6

X37

X31

X13

X8

X7

X21

X23
X27 X4

L1 L2 PE L3 N
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12.3 Wersja 230 V, 1~, 2 agregaty

PL

2+3

PE

X4

X7
X7

X8

X11

X12

X21

X23

L N PE

L N PE
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29

Załącznik

12.4 Wersja 230 V, 1~

PTS 200
PL

PE

2+3
X4

X1

X21
X13

X7

X8

X11
X23

L N PE

L N PE
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L N PE
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13 Schemat
13.1 Wersja 400 V, 3N~, część 1-4

PL

M5 Wentylator osuszacza powietrza

A1 Separator amalgamatu

M4 Wentylator

M3 Pompa ssąca

H1 Moduł wyświetlacza

M2 Agregat kompresora

A949100002L22 1806V002

M1 Agregat kompresora
X13 Podłączenie sieciowe 3/N/PE AC 400 V
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PL

Y1 Zawór spustowy
32
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PL

X3 Wyświetlacz górny (opcjonalnie)
A949100002L22 1806V002

X4 Stycznik sterujący uchwytu
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PL

Płytka drukowana 0947-505-50
A1 Separator amalgamatu

M3 Pompa ssąca

S3 Wyłącznik główny

H1 Moduł wyświetlacza

M4 Wentylator

X3 Wyświetlacz górny

M1 Agregat kompresora

M5 Wentylator osuszacza
powietrza

X4 24 VAC Stycznik sterujący
uchwytu

M2 Agregat kompresora

Q4 Przełącznik ciśnieniowy
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X13 Podłączenie sieciowe 3/N/PE AC
400 V
A949100002L22 1806V002

A5
X1

X9

8

A1 Separator amalgamatu
CA4 z adapterem BUS

A6 Sieć komputerowa

A3 Płyta główna z częścią
mocy

M1+2 Agregat kompresora

A4 Płytka sterowania

M3 Pompa ssąca

A5 Wyświetlacz

M4 Wentylator
X13

F1

3 / N / PE
400 V AC

L1 L2 L3 N PE
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X10

PC board
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PC board
0947-505-03
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13.2 Wersja 400 V, 3N~ z wyświetlaczem

PL

M5 Chłodnica

S0 Stycznik sterujący pompy
ssącej

S3/H3 Wyłącznik główny

Y1 Zawór spustowy
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13.3 Wersja 230 V, 1~, 2 agregaty, część 1-4

PL

A1 Separator amalgamatu

M3 Pompa ssąca

H1 Moduł wyświetlacza

M4 Wentylator

M1 Agregat kompresora

M5 Wentylator osuszacza powietrza
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X13 Podłączenie sieciowe 1/N/PE
AC 230 V
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PL

M5 Wentylator osuszacza powietrza
A949100002L22 1806V002

Y1 Zawór spustowy

Q4 Przełącznik ciśnieniowy
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PL

X4 24 V AC Stycznik sterujący uchwytu
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PL

Płytka drukowana 0947200/XX
A1 Separator amalgamatu

M3 Pompa ssąca

S3 Wyłącznik główny

H1 Moduł wyświetlacza

M4 Wentylator

X4 24 VAC Stycznik sterujący
uchwytu

M1 Agregat kompresora

M5 Wentylator osuszacza
powietrza

M2 Agregat kompresora

Q4 Przełącznik ciśnieniowy
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X13 Podłączenie sieciowe 1/N/PE
AC 230 V
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13.4 Wersja 230 V, 1~, 1 agregat, część 1-4

PL

A1 Separator amalgamatu

M3 Pompa ssąca

H1 Moduł wyświetlacza

M4 Wentylator

M1 Agregat kompresora

M5 Wentylator osuszacza powietrza
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X13 Podłączenie sieciowe 1/N/PE
AC 230 V

A949100002L22 1806V002

Załącznik

PL

Y1 Zawór spustowy

A949100002L22 1806V002
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Załącznik

PL

X4 24 V AC Stycznik sterujący uchwytu
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PL

Płytka drukowana 0947505/52
A1 Separator amalgamatu

M3 Pompa ssąca

S3 Wyłącznik główny

H1 Moduł wyświetlacza

M4 Wentylator

X4 24 VAC Stycznik sterujący
uchwytu

M1 Agregat kompresora

M5 Wentylator osuszacza
powietrza

M2 Agregat kompresora

Q4 Przełącznik ciśnieniowy

A949100002L22 1806V002

X13 Podłączenie sieciowe 1/N/PE
AC 230 V
Y1 Zawór spustowy
43
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14 Struktura menu dla urządzenia z wyświetlaczem
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Ustawienia

Język

Polski
Angielski
Francuski
Włoski
Nazwa
Adres IP
Wersja oprogramowania
Wersja programu
Użytkownik
Serwisant
następny serwis
Uruchomienie kompresorów do
kontroli zbiornika
Uruchomienie silnika wirówki
CA 4
Ciśnienie włączenia ompresora
Ciśnienie wyłączenia kompresora
Czas wybiegu pompy ssącej

PL
Informacje

Uprawnienia użytkownika
Konserwacja
Działania serwisowe

Parametry urządzenia
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Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

