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1. Algemeen

Neem de aanwijzingen in deze handleiding goed door, omdat ze belangrijke in-
formatie bevatten voor een juiste, efficiënte en veilige installatie, gebruik en serv-
ice van de afwasmachine.

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook mogelijke andere gebruik-
ers van de afwasmachine de handleiding kunnen gebruiken.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool waarschuwt voor situaties waarbij veiligheidsrisico’s kunnen op-
treden. De gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgd om letsel te
voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
De machine is gevoelig voor elektrostatische lading (ESD) en daarom moet een
polsband worden gebruikt bij contact met de elektronica. 

Dit symbool verduidelijkt de juiste manier om een taak uit te voeren om een slecht
resultaat, schade aan de afwasmachine of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit symbool informeert over aanbevelingen en tips om u te helpen de beste pr-
estaties te bereiken met de machine.

Dit symbool verklaart het belang van zorgvuldig en regelmatig reinigen van de
machine en zo te voldoen aan de hygiënische eisen. 

1.2 Symbolen op de afwasmachine

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door vakbekwaam personeel. De
machine is gevoelig voor elektrostatische lading (ESD) en daarom moet een
polsband worden gebruikt bij contact met de elektronica. 

1.2.1 Machineplaatje

De machineplaatjes zitten helemaal onderaan aan de uitvoerzijde en in de
schakelkast. De technische gegevens op de plaatjes staan ook op het aanslu-
itschema van de machine. De verschillende velden tonen:
1
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1. Machinetype
2. Machinenummer
3. Productiejaar
4. Beschermklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen, met of zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

1.3 RoHS-compatibel

De machine is RoHS-compatibel. Dit betekent dat hij voldoet aan de eisen uit de
RoHS-richtlijn over het gebruik van milieugevaarlijke en schadelijke stoffen in ele-
ktrische en elektronische producten.

1.4 Hoort de handleiding bij de afwasmachine?

Controleer of de type-aanduiding op het typeplaatje overeenkomt met de type-
aanduiding op de voorkant van de handleiding. Ontbrekende handleidingen kun-
nen worden bijbesteld bij de fabrikant of de locale dealer. Vermeld bij het bestel-
len van nieuwe handleidingen altijd het machinenummer, dat op het typeplaatje
te vinden is.

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

marks_07

1

Wexiödisk AB

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
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2. Veiligheidsinstructie

2.1 Algemeen

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat hij op het gebied
van productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinerichtlijn. Pro-
ductveiligheid betekent dat het ontwerp van de machine persoonlijk letsel of
schade aan eigendommen zal voorkomen. 

Het aanpassen van de apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant doet
de productaansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Om de veiligheid bij de installatie, bedrijf en service van de machine verder te ver-
beteren, moeten de operator en het installatie- en servicepersoneel van de appa-
ratuur de veiligheidsinstructies goed doorlezen. 

Schakel de afwasmachine bij een storing of defect direct uit. De apparatuur mag
alleen worden onderhouden door daartoe opgeleide monteurs. De regelmatige
controles die in het handboek staan moeten volgens de instructies worden uit-
gevoerd. De apparatuur mag alleen worden onderhouden door personeel dat hi-
ervoor door de fabrikant is geautoriseerd. Gebruik originele reserveonderdelen.
Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf om een preventief
onderhoudsschema op te stellen. Als bovenstaande instructies niet worden op-
gevolgd, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Zorg ervoor dat het personeel, voor ingebruikname van de apparatuur, de nood-
zakelijke bedienings- en onderhoudsinstructies heeft gehad.

2.2 Transport

Behandel de apparatuur met zorg bij het uitladen en transporteren om het risico
van kantelen te voorkomen. Til of verplaats de machine nooit zonder de houten
transportbalken onder het frame

2.3 Installatie

De schakelkast mag alleen worden geopend door vakbekwaam personeel. De
machine is gevoelig voor elektrostatische lading (ESD) en daarom moet een
polsband worden gebruikt bij contact met de elektronica. 

Het aansluiten van water en stoom mag alleen door gekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd.
3
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De aansluiting van waterleidingen moet conform de richtlijnen van het plaatselijke
waterleidingbedrijf worden uitgevoerd. Controleer voor het starten van de ma-
chine of de water- en stoomaansluitingen niet lekken.

Controleer of de hoofdspanning overeenkomt met het voltage op het typeplaatje
van de machine.

2.4 Afwas- en naglansmiddel

In de machine mogen alleen afwas- en naglansmiddelen worden gebruikt die
bedoeld zijn voor industriële afwasmachines. In de machine of bij voorweken mag
geen handafwasmiddel worden gebruikt. Neem contact op met uw afwasmiddel-
leverancier om een geschikt afwasmiddel te kiezen.

Let op de risico’s bij het werken met afwas- en naglansmiddelen. Gebruik besch-
ermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwasmid-
delen. Lees de waarschuwingstekst op de flessen afwas- en naglansmiddel én de
aanwijzingen van de afwasmiddelleverancier.

2.5 Bediening

2.5.1 Klemgevaar

Vermijd contact met de transportband tijdens bedrijf. De bewegingen van de band
kunnen bij de in- en uitvoeropening van de machine letsel door beknelling veroor-
zaken . Vermijd, tijdens service van de machine, contact met de aandrijving van
de transportband als deze in bedrijf is. Er kan letsel optreden door beknelling tus-
sen de ketting en de poelie van de aandrijfmotor.

2.5.2 Gevaar van uitglijden

Hou de vloer droog om risico op uitglijden te voorkomen. Dep gemorst water op.

2.6 Veiligheidsvoorschriften wanneer de machine niet functioneert

Controleer het volgende:

• Is de machine volgens de aanwijzingen gebruikt?
• Zijn alle demonteerbare onderdelen geplaatst?
• Staat de hoofdschakelaar op ”AAN”?
• Zijn alle zekeringen in de schakelkast heel? Vraag het onderhoudsperson-

eel de zekeringen te controleren.

Vraag als dit alles niet helpt geautoriseerd onderhoudspersoneel de machine te
controleren.
4
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2.7 Schoonmaken

Het water in de chemische wastanks heeft een temperatuur van ca. 60 ºC en be-
vat afwasmiddel. Let op bij het leegmaken en schoonmaken van de tanks. Ge-
bruik beschermende handschoenen.

2.7.1 Reinigen onder hoge druk

Het is verboden om de machine schoon te maken met een hogedrukreiniger. Dit
geldt voor de binnen- én de buitenkant. 

Volgens geldende eisen zijn elektrische componenten in de machine gebruikt met
goedgekeurde IP-klassen. Geen enkele afdichtingklasse is ontworpen om be-
stand te zijn tegen water onder hoge druk.

2.7.2 Buitenkant van de machine

Hogedrukreinigers of waterslangen mogen niet worden gebruikt voor het reinigen
van de buitenzijde van de machine. Er kan water in de schakelkast en het bedi-
eningspaneel dringen en de apparatuur beschadigen, wat van invloed kan zijn op
de veiligheid van de machine.

2.7.3 Wassen van de vloer

Bij het schoonspoelen van vloeren kan water onder de machine opspatten en de
componenten beschadigen. De componenten zijn niet bestand tegen spoelen
met water. Spoel de vloer niet schoon op minder dan 1 meter van de machine. Er
zijn speciale beschermkappen die op hogedrukreinigers kunnen worden gezet
om opspatten te voorkomen. Problemen met opspattend water kunnen ook op-
treden bij spoelen met een normale waterslang.

2.8 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Ontkoppel de stroom voordat de frontplaten worden verwijderd. Vermijd aanrak-
ing van warme leidingen en de boilers.

2.9 Recyclen van de machine

De afwasmachine moet aan het einde van de economische levensduur worden
verwerkt conform geldende regels. Neem contact op met een professioneel recy-
clingbedrijf.
5
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3. Installatie

3.1 Algemeen

De machine mag alleen worden geïnstalleerd door bekwaam personeel.

Lees deze instructies grondig door: ze bevatten belangrijke informatie bevatten
voor een juiste installatie.

De instructies dienen samen met de machinetekening, het aansluitschema en het
flow-schema te worden gebruikt.

De machine is voorzien van een CE-markering. De CE-markering is uitsluitend
geldig voor machines in originele staat. Wanneer de machine beschadigd raakt
doordat de instructies niet worden opgevolgd, vervallen de leveranciersgarantie
en de productaansprakelijkheid.

3.2 Vereisten voor installatie ter plaatse

3.2.1 Verlichting

Voor de best mogelijke werkomstandigheden bij installatie, bediening en onder-
houd moet de machine in een goed verlichte ruimte worden geplaatst.

3.2.2 Ventilatie

Tijdens bedrijf produceert de machine warmte en stoom. Voor een goede
werkomgeving moet er in de afwasruimte een bepaalde luchtverversing zijn.
Naast de ventilatiebehoefte van de machine wordt de ventilatiebehoefte van de
afwasruimte berekend volgens geldende voorschriften. Voor de ventilatiebe-
hoefte van de machine, zie hoofdstuk ”Aansluitingen”.

3.2.3 Afvoer

Er moeten vloerafvoeren zijn om het afvalwater uit de machine en het restwater
van het schoonmaken af te voeren. Voor afmetingen, capaciteit en locatie van
vloerafvoeren, zie hoofdstuk ”Aansluitingen”.
6



WD-B 500 - WD-B 900  Rev.  2.0
Installatie
3.2.4 Onderhoudsruimte

De ruimte boven de machine moet vrij zijn van installaties of apparatuur die mon-
tage, service en het vervangen van onderdelen in de weg staan. Voor de demon-
tage van de inspectieluiken is een vrije hoogte nodig van minstens 2,8 meter.

Houd voor de machine en bij de in- en uitvoerzijden 1 meter ruimte vrij voor onder-
houdsdoeleinden.

3.3 Transport en opslag

Controleer of er voldoende hoogte is voor transport naar de installatieplaats.

De machine wordt in secties geleverd met een transportpallet onder iedere sectie.
Vervoer ieder deel met een handtruck naar de installatieplaats.

De sectie wordt dwars vervoerd, de vorken van de heftruck worden vanaf de
lange kant ingestoken. (de kant gemerkt met ”FRONT”). Als er geen ruimte is voor
dwars vervoer, wordt iedere sectie met twee handtrucks vervoerd, één aan elke
korte kant. Niet optillen bij de poten van de machine. Deze zijn op de emballage
aangegeven met etiketten. 

Etiket ter aanduiding van de stand van de poten

Let bij het transporteren op de mogelijke kans op kantelen.

NB! De machine mag niet worden getransporteerd zonder een pallet of steun. Bij
elk transport moeten er een vorm van steunbalken langs de kanten van de ma-
chine worden gebruikt. Anders kan de machine beschadigd raken. Bij transport
zonder de oorspronkelijke pallet dient erop te worden gelet dat de onderdelen
onder de machine niet beschadigd kunnen raken.

Als de machine niet direct wordt geïnstalleerd, moet deze in een vorstvrije en
droge ruimte worden opgeslagen.

3.4 Markering van de secties

De machine is normaliter in twee secties gedeeld. In bepaalde gevallen kan de
machine worden geleverd in meer dan twee secties. De installatie-instructies be-
schrijven de montage van een in tweeën gedeelde machine. Ongeacht het aantal
delen geschiedt de montage van alle secties op dezelfde wijze. De secties zijn
gemerkt aan de buitenzijde van de verpakking met de volgende gegevens:

Lyftanvisn
7
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• Nummering 1-2. Deel 1 = invoerdeel met waszones, deel 2 = uitvoerdeel
met eindspoeling en droogzone.

• Pijlen die de doorvoerrichting van de machine aangeven.
• Marering van de voorzijde. FRONT = voorzijde.

Markering van de secties op de emballage

3.5 Uitpakken

• Controleer op de pakbon of alle onderdelen zijn geleverd.
• Verwijder de emballage, maar laat de pallet en eventuele transportsteunen

staan.
• Controleer de machine op eventuele transportbeschadigingen.
• Til de sectie aan beiden zijden met een handpalletwagen op. Draai de po-

ten (B) uit zodat ze langer zijn dan de onderkant van de pallet (C). Laat de
sectie zakken. Deel de pallet en haal hem weg.

• Als de sectie evt. weer moet worden opgetild aan de korte zijde, moet een
houten balk onder de dwarse balken (A) van het frame van de sectie
worden geplaatst.

A = dwarsbalken frame, B = poten, C = pallet, D = palletwagen

De verpakking moet volgens de geldende plaatselijke voorschriften worden af-
gevoerd of hergebruikt.

1 2

FRONT FRONT

sektmärkn

Uppackn

A A

B C D
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3.6 Installatie

3.6.1 Algemeen

Delen die moeten worden gemonteerd zijn verpakt binnenin de respectievelijke
machinedelen, samen met de benodigde bouten, moeren e.d.

Demonteer alle onderste bekledingsplaten (5).

De uiteindelijke plaats van de machine is vrijstaand in de ruimte of met de achter-
kant tegen een muur. Indien de machine tegen een muur moet worden geplaatst,
moet de montage plaatsvinden met een voldoende ruimte achter de machine
voor de toegankelijkheid t.b.v. montage van componenten aan de achterzijde van
de machine. De afgemonteerde machie wordt dan op zijn plaats geschoven.

De afbeelding onder toont een machine die van links naar rechts werkt. De afbee-
lding toont o.a. delen die moeten worden gemonteerd bij installatie plus afstelin-
structies voor het spannen van de transportband. De lengte op de in- en
uitvoerdelen en het aantal zones verschillen tussen de verschillende machines,
daarom geeft de afbeelding hieronder ongeveer de plaats van de onderdelen in
de machine weer.

1. Afstelschroeven voor de transportband.
2. Spanwiel
3. Bovenste baan
4. Ketting
5. Bekledingsplaat
6. Afdruipplaat
7. Onderste baan
8. Bandspanner
9. Bekledingsplaat
10. Overlooppijp

WDB-07

1 2

3

45678

9

10
9
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3.6.2 Montage van de secties

• Verwijder eventuele transportsteunen.
• Zet sectie 2 op de juiste plaats en op de juiste hoogte. Controleer met een

waterpas of de sectie horizontaal staat. Stel in met de poten van de ma-
chine.

• Monteer het verbindingstuk in het frame van sectie 2.

Montage van het verbindingsstuk. A = poot, B = frame, C = verbindingsstuk, D =
bouten M6x10

• Plaats sectie 1 zo tegen sectie 2 dat het vierkantkantige ijzerstuk in het
frame van beide secties in lijn staan met elkaar. Controleer met een water-
pas of sectie 1 horizontaal staat. Stel af met de poten.

• Schuif sectie 1 tegen sectie 2 tot de vierkantige ijzerdelen in het frame een
stukje in elkaar schuiven, maar schuif de secties niet helemaal tegen
elkaar. Er moet nog wat ruimte tussen zijn voor het aanbrengen van silico-
nenpasta rond de openingen.

• Breng ruim siliconenpasta aan rond de openingen van beide secties en
rond alle boutgaten. Leg twee strengen siliconenpasta langs de onderkant.

• Schuif de secties tegen elkaar. Houd ze tegen elkaar met een lijmtang en
monteer de bouten die de kappen met elkaar verbinden. Fixeer het frame
aan de voor- en achterzijde van de machine met twee bouten M6x10. Con-
troleer met een waterpas of de machine horizontaal staat.

Skarvrör

A

D

BC
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Aanbrengen van siliconenpasta. A = boutgat, B = siliconenpasta

Vastzetten van het frame. A = poot, B = naad in het frame, C = statief, D = bouten
M6x10, E = verbindingsstuk

Montage van klemlijsten en bovenste bekledingsplaten

• Wanneer de secties zijn samengebouwd, worden de klemlijsten (A) in-
wendig in de naden gemonteerd. Monteer de bovenste klemlijst eerst.
Breng een beetje siliconenpasta in de lijst aan voordat deze op de plek
wordt gezet.

• Dicht de naad tussen de secties aan de buitenzijde van de machine
(achterkant en bovenkant) af met siliconenpasta. Zet tape aan beide kant-
en van de naad en vul de naad met siliconenpasta.

• Monteer de bovenste bekledingsplaten (9) tussen de secties.

Silikon

A

B

B

Skarv

A

D

BC E
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Montage van klemlijsten. A = klemlijst

3.6.3 Leidingwerk

Monteer alle leidingen voor water, stoom, condenswater en afvoer (leidingen voor
stoom en condenswater uitsluitend bij door stoom verwarmde machine). De lei-
dingen zijn gedeeld bij de sectie-einden. De benodigde onderdelen voor het aan
elkaar koppelen zijn op de leidingen gemonteerd bij de naden. De leidingen
moeten met een afdichtpasta worden ingesmeerd voor het samenkoppelen.

3.6.4 Montage van de baan en de transportband

Schroef de onderste en bovenste baan (3,7) van de transportband in elkaar bij de
naad tussen de secties met de meegeleverde steunplaten en moeren.

Vastzetten van de bovenste en onderste baan. A = bovenste baan, B = naad, C
= flensmoer, D = steunplaat, E = onderste baan

Kl ä mlist

A

A

Bana

A
B

C

D

E

C
D
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• Montage van de afdruipplaat (6).
• Monteer de overlooppijp (10) tussen de tanks.
• Als de band in de machine aanwezig is, voeg deze samen.
• Als de band niet aanwezig is, geschiedt montage als volgt:
• Voer de band in over de bovenste baan door de uitvoeropening. Trek de

band door de machine tot de invoeropening en om de spanwielen (2).
• Gebruik een touw en trek de band terug op de onderste baan tot de in-

voeropening. Voeg de bandeinden samen.
• Spannen van de band. Draai de schroeven van de bandenspanners los (8).

De schroeven zijn toegankelijk vanaf de binnenkant van de invoer. Span
de band met de instelbouten (1). De band is voldoende gespannen als
deze in het midden van het invoervlak ca. 5 cm kan worden opgetild. Draai
de schroeven van de bandenspanners aan (8).

3.6.5 Overige montage

• Monteer de ketting (4) van de aandrijfmotor.
• Trek de elektrische kabels naar de pompen en andere componenten en

sluit ze aan. De kabels zitten op de verbinding van de secties.
• Iedere kabel is gemerkt met dezelfde aanduiding als het onderdeel waar

deze op aangesloten moet worden. De markering voor de onderdelen staat
op de respectievelijke onderdelen en op het frame van de machine. De ka-
bels liggen in de aanwezige kabelgoten.

3.6.6 Plaatsing tegen een muur

Plaats, indien de machine na het opbouwen moet worden verschoven en met de
achterzijde tegen een muur moet komen, houten balken onder het frame en schu-
if met behulp van een heftruck de machine op de juiste plek.

Controleer met een waterpas of de machine horizontaal staat en stel eventueel
bij met de poten van de machine.

3.7 Aansluitingen

De afbeelding onder toont een machine die van rechts naar links werkt. De lengte
van de in- en uitvoerdelen en het aantal was- en droogzones verschillen afhan-
kelijk van de grootte van de machine. De machine kan ook een tegengestelde
transportrichting hebben. Voor de exacte locatie van de verschillende aansluit-
punten wordt verwezen naar de respectivelijke machine-specifieke tekening die
door de producent wordt verstrekt.
13
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1. Luchtafvoer 400x100 zonder klep. Luchthoeveelheid ca 1.200 m³/u
2. Elektrische aansluiting vanaf het plafond
3. Alternatieve elektrische aansluiting vanaf de vloer
4. Warmwateraanluiting 55-70 °C, R ¾" (aansluiting vanaf vloer of plafond)
5. Koudwateraanluiting 5-12 °C, R ¾" (aansluiting vanaf vloer of plafond)
6. Condenswateraansluiting R ¾" (met stoom verwarmde machine)
7. Stoomaansluiting (met stoomverwarmde machine, aansluiting vanaf vloer

of plafond). Aansluiting bij stoomdruk 50-140 kPa: WD-B 500, 600 = R 1",
WD-B 700, 800 = R 1¼", WD-B 900 = R 1½". Aansluiting bij stoomdruk
150-250 kPa: WD-B 500, 600 = R ¾", WD-B 700, 800 = R 1", WD-B 900 =
R 1¼"

8. Vloerafvoer 400x600 mm. Capaciteit 3 liter/sec.

3.7.1 Wateraansluiting

De machine wordt in standaarduitvoering geleverd zonder afsluitkranen voor het
water. Afsluitkranen moeten op de ingaande leidingen worden geïnstalleerd.

Voor een juiste waterflow naar de machine, is het belangrijk dat het inkomende
water voldoende druk heeft.

Waterdruk: 300-600 kPa. Tankinhoud: WD-B 500 = 141 liter, WD-B 600 = 245 lit-
er, WD-B 700 = 365 liter, WD-B 800 = 365 liter, WD-B 900 = 485 liter.
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De warmwateraansluiting is voorzien van een filter. Op de WD-B 900 in standaar-
duitvoering is de warmwateraansluiting ook voorzien van een terugslagklep. De
koudwateraansluiting heeft een filter, terugslagklep, veiligheidsklep en vacuüm-
ventiel.

Als extra optie kan de koudwateraansluiting voorzien zijn van een Break Tank. De
aansluiting is dan voorzien van een filter en terugslagklep.

Bij aansluiting vanaf het plafond worden de leidingen van boven gemonteerd,
naar beneden door de kabelgoot achter de afdekplaat (A) naast de schakelkast.
Neem de afdekplaak weg en breek de geperforeerde plaat weg aan de bovenzi-
jde van de afdekplaat.

Aansluiting vanaf het plafond. A = afdekplaat

3.7.2 Stoomaansluiting (extra uitrusting)

Aansluiting voor stoom zit uitsluitend op met stoom verwarmde machines. De
aansluiting is voorzien van een filter. De machines worden in standaarduitvoering
geleverd zonder afsluitkranen voor de stoom. Een afsluiter moet op de ingaande
leiding worden geïnstalleerd. Bij aansluiting vanaf het plafond wordt de leiding in
hetzelfde compartiment gebracht als de waterleidingen, achter de afdekplaat bij
de schakelkast.

3.7.3 Condenswateraanluiting (extra uitrusting)

De leiding voor het condenswater zit alleen op met stoom verwarmde machines.
De leiding wordt aangesloten op het stoomaggregaat van het systeem.

3.7.4 Afvoeraansluiting

De afvoer wordt aangesloten met een 50 mm metalen pijp, die bestand is tegen
mechanische stoten. De afvoer moet tot de vloerput lopen, waar de pijp vrij boven
het wateroppervlak moet uitmonden.

Täckplåt

A
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3.7.5 Afwas- en naglansmiddel

De machine is voorbereid op de aansluiting van afwas- en naglansmiddel. De wa-
tertoevoer voor het afwasmiddel zit in de inkomende warmwaterleiding. De aans-
luiting voor naglansmiddel zit op de ingaande leiding naar de boiler voor het
eindspoelwater (zie het flow-schema). Het flow-schema zit aan de binnenkant
van het luik van de schakelkast.

Neem contact op met een geschikt installatiebedrijf voor de installatie van de ap-
paratuur.

Vermijd onnodige boorgaten in de machine. De apparatuur moet indien mogelijk
tegen een muur worden geplaatst in aansluiting op de machine.

Elektrische aansluitingen: Zie installatieschema. Het installatieschema zit aan de
binnenkant van de deur van de schakelkast.

3.7.6 Ventilatie

Bij de condensor in de machine zit een aansluiting voor ventilatie. Indien een ge-
luidskap wordt meegeleverd, moet deze direct tegen de aansluiting worden
gemonteerd. Aansluiting op het ventilatiesysteem gaat met een trekonderbreker.

De plaats en afmeting van de aansluiting staan op de installatietekening.

Ventilatie van de machine: WD-B 500 = 1500 m³/u, WD-B 600 = 1800 m³/u, WD-
B 700, 800, 900 = 2000 m³/u.

3.7.7 Elektrische aansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door vakbekwaam personeel. De
machine is gevoelig voor elektrostatische lading (ESD) en daarom moet een
polsband worden gebruikt bij contact met de elektronica. 

De informatie voor de elektrische aansluiting staat op de aansluitschema’s van de
machine. Deze zitten aan de binnenkant van de deur van de schakelkast. Bewaar
ze na de installatie in de schakelkast.

De machine heeft een ingebouwde hoofdschakelaar. Nominale gegevens staan
op de typeplaatjes, een aan de voorzijde bij de uitvoeropening en een in de
schakelkast. Elektrische gegevens staan ook op het aansluitschema van de ma-
chine. De installatietekening toont de plaats van de elektrische aansluitingen.
16
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De verschillende velden op het typeplaatje zijn: 

1. Machinetype
2. Machinenummer
3. Productiejaar
4. Beschermklasse
5. Voltage
6. Aantal fasen, met of zonder nul
7. Frequentie
8. Hoofdzekering
9. Motorvermogen
10. Vermogen elektrische verwarming
11. Max. vermogen

Typeplaatje

Aardekabel voor potentiaalvereffening wordt aangesloten op de aardebout (B) op
het frame. De aansluiting zit op de balk voor de warmtewisselaar (A).

Plaats van de aardebout. A = warmtewisselaar, B = aardebout

Zet de hoofdschakelaar en alle automatische zekeringen aan, na de voltooide
elektrische installatie.

No

V Hz A

kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

marks_07

1

Wexiödisk AB

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Jordbult

A B
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3.8 Controle en instelling van de eindspoelflow.

Functies op het bedieningspaneel bij controle van de eindspoelflow

1. Drukknop voor het transport
2. Drukknop voor de diagnosefunctie
3. Drukknop voor wisselen tussen diagnoseteksten
4. Display voor weergave van teksten

De eindspoelflow is ingesteld in de fabriek maar moet worden gecontroleerd na
installatie van de machine.

• Bereid de machine voor wassen voor volgens de GEBRUIKSINSTRUC-
TIES.

• Start de doorvoer met de knop (1).
• Plak een stuk tape op de fotocel bij de invoer en wacht tot de einspoeling

start.
• Houd de knop (2) ingedrukt tot het display (4) een menu toont met de vol-

gende groepen: INSTELLINGEN - DIAGNOSE - RELAISTEST - STA-
TISTIEK - TIJD & DATUM - TAAL - OVERIG.

• Kies DIAGNOSE met de knop (2).
• Druk op de knop (3) om de eerste tekst te laten zien en blader met de

knop(3) verder tot de tekst DI16 KAART1 BV02 FLOWSENSOR wordt ge-
toond. De eindspoelflow wordt getoond in liter/min.

• Stel de flow in met de reduceerklep die in de aansluiting naar de waterme-
ter zit. De flow, die afhankelijk is van de machineuitvoering, moet ca. 4-5
liter/min zijn. De exacte flow staat op het flow-schema in de schakelkast.

• Verlaat de diagnosefunctie met de knop (2). Houd de knop ingedrukt totdat
de bijbehorende led uitgaat. Haal de tape van de fotocel af.

3.9 Testrun

Als er een protocol voor inbedrijfname met de machine is meegeleverd, kunt u dit
gebruiken voor een testrun en test.

4

2
3

WDB_09

1

18



WD-B 500 - WD-B 900  Rev.  2.0
Installatie
3.9.1 Controles tijdens de testrun

Volg het protocol voor inbedrijfname als dat bestaat en voer de controles uit die
daar staan beschreven.

Start de machine en laat deze continue lopen door de fotocel bij de invoer af te
plakken.

Als er bij de machine geen protocol voor inbedrijfname is meegeleverd, dient het
volgende gecontroleerd te worden:

• Tank- en eindspoeltemperaturen. De watertemperaturen moeten tijdens
het afwasproces constant blijven.

• Lekkage. Controleer of er geen lekkage voorkomt bij slangaansluitingen en
koppelingen.

• De draairichting van de pompmotoren. De draairichting moet overeen-
stemmen met de richting van de pijl op de pomp. Stop de machine onmid-
dellijk bij verkeerde draairichting en verwissel twee van de ingaande fasen.

• Functie van de deurschakelaars. Als tijdens bedrijf een van de deuren
wordt geopend, zal de machine stoppen. 

• Afwas- en naglansmiddel. Neem contact op met de leverancier van het
afwasmiddel voor het instellen van de doseerapparatuur.

• Controleer de instelling van de richtwaarden. Alle richtwaarden zijn bij
aflevering ingesteld op de aanbevolen waarden.

• Controleer of de overbelastingsschakelaar van het transport functioneert
door tijdens bedrijf te proberen de band enige seconden tegen te houden.
Als de schakelaar niet geactiveerd wordt (de band moet stoppen), moet
deze zo snel mogelijk worden afgesteld.

• Laat de machine, indien mogelijk, met vieze vaat lopen. Controleer of de
vaat schoon wordt en dat deze droog is.

• Haal de tape van de fotocellen af.

3.9.2 Testrun afsluiten

• Laat de machine leeglopen als deze na een voltooide testrun niet gebruikt
gaat worden. Maak hem inwendig schoon als tijdens de testrun vieze vaat
is gebruikt. Laat de deuren open.

• Zet de stroom uit met de hoofdschakelaar en draai alle elektrische aanslu-
itingen in de schakelkast nog eens vast. Zet daarna de hoofdschakelaar
weer aan.

• Monteer de onderste bekledingsplaten (5). De platen zijn gemerkt F1, F2,
... B1, B2, enz. F = voorzijde, B = achterzijde. De nummering van de platen
begint aan de invoerzijde van de machine.

• Een eventueel opstartprotocol moet ingevuld zijn en afgetekend door de
klant. Het protocol wordt teruggestuurd naar de leverancier.

• Train het afwaspersoneel.
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3.9.3 Aftekenen van de uitgevoerde opstart 

Indien het opstartprotocol niet met de machine is meegeleverd, dient de volgende
informatie ingevuld en door de klant ondertekend te worden bij inbedrijfname:

Machinetype:

Machinenummer:

Installatiedatum:

3.10 Uitwendig schoonmaken

Verwijder de beschermfolie van de machine en maak deze schoon met een ge-
schikt poetsmiddel voor roestvast staal.

Om eventuele lijmresten van het plastic te verwijderen, gebruikt u een oplosmid-
del dat voor dat doel is bedoeld. Wrijf met een heen- en weergaande beweging in
de richting waarin de plaat geborsteld is. Een staalborstel of staalwol mogen niet
worden gebruikt omdat zij de roestvaste plaat beschadigen.

Klant:
Adres:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Dealer:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Installateur:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoonnummer:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoonnummer:

Handtekening klant:
20



WD-B 500 - WD-B 900  Rev.  2.0
Installatie
3.11 Technische documentatie

Voor een juiste bediening en service is het belangrijk dat de documentatie die bij
de machine meegeleverd wordt aan het desbetreffende personeel wordt over-
handigd. Het installatie- en gebruikshandboek, dat onder andere de bediening en
onderhoud beschrijft, dient bij de machine te worden bewaard. 

Eventueel meegeleverde overige handleidingen moeten aan de verantwoordeli-
jke servicemonteur worden overhandigd.
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4. Gebruiksvoorschriften

Alle personeelsleden, die de machine gebruiken, moeten getraind worden in de
wijze waarop deze werkt. Deze training moet worden gegeven door diegene die
verantwoordelijk is voor de veiligheid van het personeel.

De afwasmachine mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke of
geestelijke problemen.

Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met de machine gaan spelen.

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 De opbouw van de machine

Bedieningspaneel
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Op de afbeelding staat een machine met voorwaszone, tussenspoeling (extra uit-
rusting) en twee chemische afwastanks. De machine kan ook meer of minder
zones hebben en/of een tegengestelde doorvoerrichtng.

1. Display
2. Symbool voor contacttijd (wastijd)
3. Symbool voor afwassen
4. Draaiknop voor keuze van contacttijd (wastijd)
5. Led voor indicatie van een alarm. Wanneer de led knippert, kan het alarm

worden gereset met de knop (11).
6. Drukknop voor het vullen van de machine
7. Led (4 st.) voor het aangeven van de actieve functie
8. Drukknop voor starten van het transport
9. Drukknop voor de diagnosefunctie (alleen voor de servicemonteur)
10. Drukknop voor diagnoseteksten (alleen voor de servicemonteur)
11. Drukknop voor reset van het alarm
12. Aan/Uit
13. Noodstop
14. Hoofdschakelaar
15. Stoppen/starten van het bandtransport
16. Eindschakelaar
17. Lichtbalk voor alarmsignalen (extra uitrusting)
18. Sproeier eindspoeling
19. Afwasarm
20. Sproeier tussenspoeling (extra uitrusting)
21. Gordijn
22. Hendel voor omstellen tussen Normale/Pannenwas (extra uitrusting)
23. Noodstop
24. Zeef
25. Rubberen mof
26. Sproeier tussenspoeling
27. Afvoerstop
28. Filter
29. Zeef voor de eindspoeling
30. Fotocel

WDB_11
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4.1.2 Voorbereiding voor het vullen

Controleer:

• of de machine gereinigd is en of de afsluiters voor het water open staan.
• de hoeveelheid afwas- en naglansmiddel.

NB! In de machine of bij voorweken mag geen handafwasmiddel worden gebruikt.
Handafwasmiddel veroorzaakt schuimvorming en verslechtert het wasresultaat.

Monteer:

• afvoerafdichtingen (27). De rubberen mof van de afvoerafdichtingen (25)
moet tegen de bodemplaat afdichten.

• zeven (24, 29)
• gordijnen (21)

4.1.3 Vullen en opwarmen van de machine

• De luiken moeten gesloten zijn.
• Druk op de knop (12) om de stroom naar de machine aan te zetten.
• Druk op de knop (6). Het vullen en opwarmen wordt begonnen.
• Wanneer de machine gevuld en opgewarmd is, start deze en loopt even

voor het mengen van het wasmiddel.
• Nadat het mengen van het wasmiddel klaar is, geeft het display aan dat het

transport kan starten. Druk op de knop (8) om de transportband te starten.

4.2 Gebruik

4.2.1 Afwassen

Instelling voor normale of pannenwas (extra uitrusting)

De machine kan voorzien zijn van een functie voor het wassen van normaal ver-
vuilde vaat of pannenwas. Als de mogelijkheid bestaat om de spoeldruk te veran-
deren, is de machine voorzien van een hendel (22) bij de invoer. Zet de hendel in
de juiste stand voor normale of pannenwas.

NB! De stand voor normale of pannenwas is afhankelijk van de transportrichting
van de machine.
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De stand van de hendel op een machine die van rechts naar links loopt. A = Hen-
del voor de keuze van normale of pannenwas. B = Hendel uitgetrokken (pannen-
was), C = Hendel ingedrukt (normale was).

De stand van de hendel op een machine die van links naar rechts loopt. A = Hen-
del voor de keuze van normale of pannenwas. B = Hendel ingedrukt (pannen-
was), C = Handel uitgetrokken (normale was).

Keuze van contacttijd/wastijd

Wanneer het transport van de machine is gestart, verschijnt een tekstmededeling
op het display dat de machine klaar is voor de was en een contacttijd in seconden.

De contacttijd is hetzelfde als wastijd, d.w.z. de totale tijd dat de vaat wordt ge-
wassen terwijl het door de verschillende waszones wordt getransporteerd.

• Kies contacttijd met de draaiknop (4) op het paneel. Er kunnen zes ver-
schillende tijden worden gekozen.

• De contacttijd wordt gekozen met het oog op hoe vies de vaat is. Bij zeer
vervuilde vaat moet de langste contacttijd worden gekozen. Bij licht en nor-
maal vervuilde vaat wordt een kortere contacttijd gekozen afhankelijk van
de mate van vervuiling.

A

B

C

Spoltryck H-V

A

B

C

Spoltryck V-H
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Invoeren van de vaat

• Voor het invoeren van de vaat moeten opgedroogde etensresten worden
ingeweekt en grovere etensresten worden verwijderd. De vaat mag niet
worden geweekt of voorgewassen met handafwasmiddel.

• Plaats borden, dienbladen, schotels en dergelijke op hun korte kant op de
band. Kopjes, glazen en kleingoed worden in de korven geplaatst die op de
band wordt gezet of die in de machine worden ingevoerd met een ko-
rftransporteur.

• Controleer of grote potten zonder problemen door de machine kunnen.
• Het wassen en spoelen start automatisch wanneer het vaatwerk de ma-

chine in wordt gevoerd. Wanneer al het vaatwerk door de machine is gew-
eest, stoppen de band en de pompen.

• Vaatwerk wat niet van de band wordt genomen bij de uitvoer, activeert de
eindschakelaar (16) en de band stopt. Wanneer het vaatwerk wordt
weggehaald, start de band automatisch.

• Als de band is gestopt zonder dat de eindschakelaar (16) geactiveerd is,
kan opnieuw worden gestart met de knop (8) op het paneel, maar ook met
een van de drukknoppen (15) bij de in- en uitvoer.

4.2.2 Noodstop

De machine heeft drie noodstoppen. Een van de noodstoppen (13) zit onder het
bedieningspaneel. De andere noodstoppen (23) zitten bij de in- resp. uitvoero-
pening. Wanneer de machine een noodstop heeft tijdens bedrijf, moet de nood-
stop worden gereset door deze in de richting van de pijl te draaien. Druk daarna
op de knop (8) of (15) om het transport te herstarten.

4.2.3 Alarmindictatie met lichtsignalen (extra uitrusting)

De lichtbalk (17) toont met continu of knipperend licht het volgende:

• Groene continu licht = machine in bedrijf
• Geel knipperend licht = alarm. Controleer de tekst op het display van het

bedieningspaneel. Verhelp de oorzaak van de melding. Zie het hoofdstuk
”Storingen”.

• Rood continu licht = ernstige fout. Controleer de tekst op het display van
het bedieningspaneel. Bel servicedienst.
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4.2.4 Water verversen

Voor het beste wasresultaat is het belangrijk dat het water in de tanks wordt
ververst als het te vuil is geworden. Het water moet altijd worden ververst bij schu-
imvorming in de wastanks.

• Zet de machine uit met de drukknop (12).
• Verwijder de vlakke zeef in de voorwastank en leeg de machine door de

afvoerstoppen (27) een kwart slag te draaien.
• Zet de afvoerstoppen en zeven terug wanneer de tanks leeg zijn.
• Vul de machine opnieuw. Zie ”Vullen en opwarmen van de machine”.

4.3 Na gebruik

4.3.1 Beëindigen van het wassen, schoonmaken

HACCP is een preventief controlesysteem om de hygiënische eisen tijdens het
afwasproces en het schoonmaken van de machine te bewaken. Door zijn con-
structie voldoet de machine aan hoog gestelde hygiënische eisen. Uit oogpunt
van hygiëne is het ook belangrijk om zorgvuldig en regelmatig schoon te maken.
Een goed schoongemaakte machine helpt mee aan een goed afwasresultaat en
verkleint het risico dat vuil zich ophoopt in het binnenste van de machine.

4.3.2 Dagelijks schoonmaken

Inwendig schoonmaken

• Zet de machine uit met de drukknop (12).
• Leeg de tanks door de afvoerstoppen (27) een kwart slag te draaien.
• Reinig de zeven (24), alle gordijnen (21), afvoerstoppen (27) en sproeiers

(18, 20, 26). Bewaar de afvoerstoppen nooit liggend met de rubberen mof-
fen rustend op een ondergrond. De moffen kunnen deformeren met het ri-
sico van waterlekkage van de tanks tot gevolg.

• Reinig de sproeiers van de afwasarmen (19).
• Reinig de deuren. Droog de rubberlijst van de deuren af, die aan de bov-

enkant van de achterzijde van de deuren zit.
• Spoel de gehele binnenkant van de machine en reinig de tanks.
• Reinig tot slot de zeef (29).
• Reinig het filter (28). Het filter zit aan de binnenkant van het onderste luik

bij de eindspoelzone. Schroef het deksel (A) los en neem de zeef (B) uit.
Reinig de zeef. Wees zorgvuldig bij het terugplaatsen zodat de pakking van
het deksel helemaal afsluit.
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Filter voor de eindspoeling. A = Deksel, B = Zeef

• Plaats alle losse delen terug en laat de luiken open.

Uitwendig schoonmaken

Neem de machine aan de buitenkant af met een zachte, vochtige doek.

Als u schoonmaakmiddel gebruikt, mag dit geen schuurmiddel bevatten. Schoon-
maakmiddel met schuurmiddel beschadigt de roestvaste plaat.

De machine mag aan de buitenkant niet met een waterslang worden afgespoeld.
Er kan water in dringen en het bedieningspaneel en de elektrische apparatuur be-
schadigen.

Verkeerde schoonmaakmethodes

NB! Bij een verkeerde wijze van schoonmaken kan de machine beschadigd rak-
en. Daarom geldt het volgende:

Gebruik GEEN staalwol omdat dit leidt tot roestvorming in de machine.

Staalwol kan roest veroorzaken in de machine.

Hogedrukreiniging kan de machine beschadigen en mag NIET worden gebruikt
voor schoonmaken. Gebruik nooit een hogedrukreiniger op de vloer dichter dan
1 meter bij de afwasmachine zonder de speciale beschermende behuizing tegen
waterspatten. Als een hogedrukreiniger op de machine wordt gebruikt, is de lev-
erancier niet verantwoordelijk voor fouten die optreden en de garantie komt te
vervallen.

Er is altijd risico van spatten, zelfs als de vloer met een waterslang wordt gespoe-
ld.

A

B
Filter rec
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Een hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt voor het schoonmaken.

4.3.3 Wekelijks schoonmaken en controle, of indien nodig

De wekelijkse schoonmaakbeurt moet nog zorgvuldiger gebeuren dan de dagel-
ijkse schoonmaakbeurt. Naast de maatregelen van de dagelijkse schoonmaak-
beurt, dient de machine als volgt te worden schoongemaakt:

• Reinig de afwasarmen (19). Maak de onderste afwasarmen schoon door
de vergrendeling aan de voorkant van de afwasarm in te drukken en trek
de afwasarm naar buiten. De bovenste afwasarmen worden losgemaakt
door de draaiknop onder de voorkant van de afwasarm een halve slag te
draaien. Trek de afwasarm iets naar beneden en dan naar buiten. Borstel
en spoel de afwasarmen inwendig en reinig de sproeiers.

• Controleer de spoelsproeiers (18, 20, 26) en maak ze schoon.
• Controleer of de overbelastingsschakelaar van het transport functioneert

door tijdens bedrijf te proberen de band enige seconden tegen te houden.
Als de schakelaar niet geactiveerd wordt (de band moet stoppen), moet
deze zo snel mogelijk worden afgesteld.

• Plaats alle gereinigde delen terug.

4.3.4 Storingen

Foutmeldingen

Machinefouten en bedieningsfouten verschijnen in tekst in het display (1). Als er
een melding is, wordt dit aangegeven met de led (5) die oplicht of knippert. Wan-
neer de led knippert, kan het alarm worden gereset met de knop (11).

Alarmindictie kan ook geschieden met lichtsignalen van de lichtbalk (17). De lich-
tbalk is extra uitrusting.
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De volgende alarmen kunnen door de operator worden verholpen. Bij andere
alarmen of wanneer een alarm, dat met de knop (11) is gereset, terugkeert, moet
contact worden opgenomen met het verantwoordelijke servicepersoneel.

Alarmteksten
Tekst van de meld-
ing

Oorzaak Maatregel

STORING STROOM-
VOORZIENING - CON-
TROLEER DE 
NOODSTOP

Een van de noodstoppen 
(13,23) is ingedrukt.

Reset de noodstop door 
hem in de richting van de 
pijl te draaien.

NOODSTOP GEAC-
TIVEERD

Een van de noodstoppen 
(13,23) is ingedrukt.

Reset de noodstop door 
hem in de richting van de 
pijl te draaien. Start het 
transport met knop (8) of 
(15).

COMMUNICATIEFOUT 
FREQUENTIEREGE-
LAAR - BEL SERVICEDI-
ENST

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

FREQUENTIEREGE-
LAAR FOUT - CONTRO-
LEER VOEDING - BEL 
SERVICEDIENST

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

TE HOGE TEMPERATU-
UR FREQUENTIEOMZET-
TER - BEL 
SERVICEDIENST

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

DC BUS OVERVOLTAGE 
FREQUENTIEREGE-
LAAR - BEL SERVICEDI-
ENST

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

ZWAK SIGNAAL VAN FO-
TOCEL START WASSEN - 
REINIG FOTOCEL

Er zit vuil op een van de 
beide fotocellen (30) aan 
de binnenzijde van de kap 
van de invoeropening.

Maak de fotocellen 
schoon. De melding op het 
display houdt na het 
schoonmaken op.

ZWAK SIGNAAL VAN FO-
TOCEL EINDSCHAKE-
LAAR -  REINIG 
FOTOCEL

Vuil op de fotocel bij de 
uitvoer.

Maak de fotocel schoon. 
De melding op het display 
verdwijnt na reiniging (een 
fotocel bij de uitvoer is ex-
tra uitrusting).

HACCP-ALARM WERK-
ING POMP DEFECT - 
DRUK OP RESET

Een van de pompen werkt 
niet.

Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

Laag waterniveau in een 
van de tanks. De afvoer-
stoppen (27) zijn niet ges-
loten. De rubberen moffen 
dichten niet af tegen de bo-
demplaat.

Sluit de afvoerstoppen. 
Controleer de rubberen 
moffen. Reset het alarm 
met de knop (11).

HACCP-ALARM LAGE 
TEMPERATUUR IN TANK 
- DRUK OP RESET

Te lage wastemperatuur in 
een van de tanks.

Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

HACCP-ALARM - LAGE 
TEMPERATUUR IN BOIL-
ER - DRUK OP RESET

Te lage temperatuur in een 
van de boilers.

Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.
30



WD-B 500 - WD-B 900  Rev.  2.0
Gebruiksvoorschriften
HACCP-ALARM -  DO-
SERING AFWASMIDDEL 
DEFECT - DRUK OP RE-
SET

Het afwasmiddel is op. Controleer en vul bij met 
nieuw afwasmiddel. Reset 
het alarm met de knop 
(11).

HACCP-ALARM NAS-
POELBEURT FOUT - 
DRUK OP RESET

De afsluitkraan voor het 
water is gesloten. De 
sproeiers (18) van de eind-
spoeling zijn verstopt.

Open de kraan. Maak de 
sproeiers schoon. Reset 
het alarm met de knop 
(11).

EXTERN ALARM INPUT 
GEACTIVEERD

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

VULTIJD WASTANKS 
VERSTREKEN - DRUK 
OP RESET

De afsluitkranen voor het 
water zijn gesloten. De 
afvoerstoppen (27) zijn niet 
gesloten. De rubberen 
moffen dichten niet af te-
gen de bodemplaat. 

Open de kranen. Sluit de 
afvoerstoppen. Controleer 
de rubberen moffen. Reset 
het alarm met de knop 
(11).

OPWARMTIJD TANKS EN 
BOILERS - DRUK OP RE-
SET

--- Reset het alarm met de 
knop (11). Bel servicedi-
enst.

DEUR IS OPEN - SLUIT 
DE DEUR

--- Sluit het luik en start het 
transport met de knop (8) 
of (15).

DEUR VOOR SPOELEN 
IS OPEN - SLUIT DE 
DEUR

--- Sluit het luik en start het 
transport met de knop (8) 
of (15).

LAAG NIVEAU IN TANK 1 
(VOORSPOELTANK)

De afvoerstop is niet geslo-
ten. De rubberen mof van 
de afvoerstop dicht niet te-
gen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Con-
troleer de rubberen mof.

LAAG NIVEAU IN TANK 2 
(CHEM. WASTANK 1)

De afvoerstop is niet geslo-
ten. De rubberen mof van 
de afvoerstop dicht niet te-
gen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Con-
troleer de rubberen mof.

LAAG NIVEAU IN TANK 3 
(CHEM. WASTANK 2)

De afvoerstop is niet geslo-
ten. De rubberen mof van 
de afvoerstop dicht niet te-
gen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Con-
troleer de rubberen mof.

LAAG NIVEAU IN TANK 4 
(CHEM. WASTANK 3)

De afvoerstop is niet geslo-
ten. De rubberen mof van 
de afvoerstop dicht niet te-
gen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Con-
troleer de rubberen mof.

LAAG NIVEAU IN NAS-
POELTANK

De afvoerstop is niet geslo-
ten. De rubberen mof van 
de afvoerstop dicht niet te-
gen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Con-
troleer de rubberen mof.

MOTORBEVEILIGING 
TRANSPORT GEAC-
TIVEERD - BEL SERVICE-
DIENST - HERSTART 
TRANSPORT

--- Bel servicedienst.

Alarmteksten
Tekst van de meld-
ing

Oorzaak Maatregel
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Opsporen van storingen

Naast de fouten die op het bedieningspaneel worden gemeld, kunnen andere
fouten optreden. In de tabel staat een aantal fouten, die door de operator kunnen
worden verholpen. Blijft het probleem terugkomen, neem dan contact op met het
verantwoordelijke servicepersoneel.

TRANSPORTBEVEILIG-
ING GEACTIVEERD - 
VERWIJDER OBJECT - 
HERSTART TRANSPORT

Een voorwerp heeft de 
band gestopt.

Verwijder het voorwerp. 
Start het transport met 
knop (8) of (15).

EINDSCHAKELAAR GE-
ACTIVEERD - VERWI-
JDER OBJECT VAN DE 
EINDSCHAKELAAR

Een voorwerp heeft de 
eindschakelaar (16) geac-
tiveerd.

Haal het voorwerp weg. De 
band start automatisch.

EINDSCH. BESTEKBAND 
GEACTIVEERD - CON-
TROLEER BESTEKBAND

Bestek heeft de eind-
schakelaar van de bestek-
band bij de uitvoer 
geactiveerd. 

Open het luik van de be-
stekband en verwijder het 
bestek. De machine start 
automatisch wanneer het 
luik wordt gesloten (een 
band met bestekkorven is 
extra uitrusting).

HET TRANSPORT IS 
GESTOPT - HERSTART 
TRANSPORT

Een van de knoppen (8) of 
(15) is ingedrukt.

Herstart het transport met 
de knop (8) of (15).

ALARM AFWASMIDDEL 
ACTIEF - CONTROLEER 
AFWASMIDDELAPPA-
RATUUR

Het afwasmiddel is op. Controleer en vul bij met 
nieuw afwasmiddel.

FOUT NASPOELBEURT - 
SENSORFOUT FLOWME-
TER BV02

--- Reset het alarm met de 
knop (11).

FOUT NASPOELBEURT - 
GEEN FLOW IN DE MA-
CHINE

Het water is afgesloten. Controleer of de afslu-
itkranen van het water 
open staan. Reset het 
alarm met de knop (11).

FOUT NASPOELBEURT - 
LAGE FLOW IN DE MA-
CHINE

De sproeiers (18) van de 
eindspoeling zijn verstopt.

Maak de sproeiers schoon. 
Reset het alarm met de 
knop (11).

TIJD VOOR ONDER-
HOUD - NEEM CONTACT 
OP MET UW ONDER-
HOUDSLEVERANCIER

--- Bel servicedienst. Reset 
het alarm met de knop 
(11).

Opsporen van storingen
Probleem Oorzaak Maatregel
Geen indicatie op het dis-
play van het bediening-
spaneel wanneer de 
stroom wordt aangezet 
met de knop (12).

De hoofdschakelaar (14) 
staat uit.

Zet de hoofdschakelaar 
aan.

Alarmteksten
Tekst van de meld-
ing

Oorzaak Maatregel
32



WD-B 500 - WD-B 900  Rev.  2.0
Gebruiksvoorschriften
De machine wordt niet met 
water gevuld.

De afsluitkraan van het in-
gaande water is gesloten.

Open de kraan.

Het vullen stopt niet. De afvoerstoppen zitten 
niet op hun plaats.

Monteer deze.

Een van de rubberen mof-
fen van de afvoerstoppen 
dicht niet af op de bodem-
plaat.

Controleer of de afvoer-
stoppen dicht zijn. 
Vervang beschadigde rub-
beren moffen.

Lawaai van de afwasp-
omp.

Laag waterniveau in de 
tank.

Controleer of de afvoer-
stoppen van de tank dicht 
zijn. Vervang een bescha-
digde rubberen mof.

Schuim in de tank. Ververs water.
Machine wast niet schoon. De spoel- en wassproeiers 

zijn verstopt met vuil.
Controleer de sproeiers en 
maak ze schoon.

Te weinig afwasmiddel. Controleer de hoeveelheid 
afwasmiddel.

Schuimvorming in de 
wastanks.

Controleer of de 
afwastemperatuur niet te 
laag is en of het juiste 
afwasmiddel wordt ge-
bruikt. Ververs water bij 
schuimvorming.

Vuil zit vastgekoekt op de 
vaat.

Laat de vaat weken voor 
afwassen.

Te lage spoeldruk. Controleer of de hendel 
(22) voor de instelling van 
Normale-/Pannenwas in 
de juiste stand staat (extra 
uitrusting).

Contacttijd te kort. Kies een langere contactti-
jd met de draaiknop (4).

Te vies water in de tanks. Ververs water.
De vaat staat verkeerd op 
de band.

Borden, dienbladen, scho-
tels en dergelijke worden 
rechtop gezet Kopjes, gla-
zen en kleingoed worden 
in korven geplaatst.

Het vaatwerk valt om. Het vaatwerk is te licht. Zet de vaat in de korven. 
Gebruik een net om de 
vaat te fixeren.

Te hoge spoeldruk. Controleer of de hendel 
(22) in de stand voor ”Nor-
maal wassen” staat (extra 
uitrusting).

De vaat droogt niet. De spoelsproeiers zijn ver-
stopt.

Controleer de sproeiers en 
maak ze schoon.

Te weinig naglansmiddel. Controleer de hoeveelheid 
naglansmiddel.

Opsporen van storingen
Probleem Oorzaak Maatregel
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Bereid u voor op het beantwoorden van de volgende vragen, als u contact op-
neemt met servicepersoneel:

• machinemodel.
• machinenummer en datum waarop de machine is geïnstalleerd.
• een korte uitleg van de fout.
• wat er gebeurde net voordat de fout ontstond.
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5. Technische specificaties

Bandafwasmachine WD-B wordt in een aantal standaardafmetingen gemaakt
met verschillende lengtes van het in- en uitvoerdeel.

De machines worden ook geleverd op klantenwens, waarbij lengte, breedte,
hoogte, plaats van de aansluitingen en andere gegevens afwijken van de stand-
aard uitvoering.

Voor de juiste technische gegevens, specifiek voor iedere machine, wordt ver-
wezen naar de respectievelijke flow-schema, machinetekening en elektrische
schema van de machine. Deze worden bij iedere levering meegeleverd en zitten
aan de binnenkant van de deur van schakelkast.

Overige gegevens, die niet in dit document staan, staan in de productbrochure
die u kunt krijgen bij de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.
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