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Algemeen
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 ser-
vice van de afwasmachine.

Bewaar de handleiding op een zodanige plaats dat ook andere gebruikers de
handleiding kunnen gebruiken.

De elektronica in de machine is RoHS-compatibel.

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Dit symbool waarschuwt voor situaties waarbij veiligheidsrisico’s kunnen optre-
den. De gegeven aanwijzingen moeten worden gevolgdom letsel te voorkomen.

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. De machine is gevoelig voor elektrostatische lading
(ESD) en daarom moet een polsband worden gebruikt bij contact met de elektro-
nica. 

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 betekent aanbevelingen en tips om u te helpen de beste prestaties
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
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Algemeen
1.2 Symbolen op de afwasmachine

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. Het component 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 elektro-
nica. 

1.2.1 Machineplaatje

De machine heeft twee typeplaatjes, een onderaan op de zijkant van de machine
en het andere plaatje zit in de schakelkast. De technische gegevens op de plaat-
jes staan ook op het aansluitschema van de machine. De verschillende velden to-
nen:

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 Controle of de handleiding bij de afwasmachine hoort

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, vermeld op het
typeplaatje.

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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Veiligheidsinstructie
2. Veiligheidsinstructie

2.1 Algemeen

De machine is voorzien van een CE-markering, wat betekent dat het op het ge-
bied van productveiligheid voldoet aan de eisen in de Europese machinerichtlijn.
Productveiligheid betekent dat het ontwerp van het motoraangedreven bochtstuk
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 uitge-
voerd. De apparatuur mag alleen worden onderhouden door personeel dat hier-
voor door de fabrikant is geautoriseerd. Gebruik originele reserveonderedelen.
Neem contact op met een geautoriseerd onderhoudsbedrijf om een preventief on-
derhoudsschema op te stellen. Als bovenstaande instructies niet worden opge-
volgd, 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.
3
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Veiligheidsinstructie
2.3 Installatie

Dit symbool op een machineonderdeel is een waarschuwing voor aanwezigheid
van elektrische apparatuur. De machine is gevoelig voor elektrostatische lading
(ESD) en daarom moet een polsband worden gebruikt bij contact met de elektro-
nica. 

Het aansluiten van water en stoom mag alleen door gekwalificeerd personeel
worden uitgevoerd.

De aansluiting van waterleidingen moet conform de richtlijnen van het plaatselijke
waterleidingbedrijf worden uitgevoerd. Controleer voor het starten van de machi-
ne 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 be-
doeld zijn voor industriële afwasmachines. NB! In de machine of bij voorbehan-
deling (voorweken, voorwassen enz.) mag geen handwasmiddel worden
gebruikt. Neem contact op met uw afwasmiddelleverancier om een geschikt af-
wasmiddel te kiezen.

Let op de risico’s bij het werken met afwas- en naglansmiddelen. Gebruik be-
schermende handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van afwas-
middelen. Lees de waarschuwingstekst op de flessen afwas- en naglansmiddel
alsook de aanwijzingen van de afwasmiddelleverancier.

2.5 Bediening

2.5.1 Klemgevaar

De heen en weergaande beweging van de toevoer kan letsel door beknelling ver-
oorzaken bij de in- en uitvoeropening van de machine en ook bij de aangesloten
apparatuur zoals hoekinvoer, aangedreven transportbanden en bochten.

2.5.2 Gevaar van uitglijden

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

2.6 Schoonmaken

Het water in de tank heeft een temperatuur van ca. 60ºC en is bevat afwasmiddel.
Let op bij het leegmaken en schoonmaken van de afwasmachine. Gebruik be-
schermende handschoenen.
4
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Veiligheidsinstructie
2.6.1 Reinigen onder hoge druk

De machine mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger. Wan-
neer een hogedrukreiniger op de schakelkast wordt gericht, kan water binnen-
dringen en de elektrische apparatuur beschadigen en daarmee een onveilige
situatie veroorzaken.

Volgens geldende eisen zijn elektrische componenten gebruikt met goedgekeur-
de IP klassen. Geen enkele afdichtingklasse is ontworpen om bestand te zijn te-
gen water onder hoge druk.

2.6.2 Buitenkant van de machine

Wasapparaten onder druk en slangen mogen niet worden gebruikt voor het reini-
gen van de buitenzijde van de machine. Water kan in de schakelkast en het be-
dieningspaneel dringen en de apparatuur beschadigen, wat van invloed kan zijn
op de veiligheid van de machine.

2.6.3 Wassen van de vloer

Bij het wassen van vloeren kan water onder de machine opspatten en de compo-
nenten beschadigen. De componenten zijn niet bestand tegen spoelen met wa-
ter. Gebruik nooit hoge druk voor de vloer dichterbij dan 1 meter van de
afwasmachine bij geen gebruik van speciale beschermende behuizingen om wa-
teropspatten te voorkomen. Problemen met opspatten van water kan ook optre-
den bij spoelen met een normale waterslang.

2.7 Reparatie en onderhoud van de afwasmachine

Ontkoppel de stroom, voordat het front wordt verwijderd. Vermijd aanraking van
warme leidingen en boiler.

2.7.1 Veiligheidsvoorschriften wanneer de machine niet functioneert

Controleer het volgende:

• Staan er foutmeldingen in het display?
• 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 onderhoudsperso-

neel de zekeringen te controleren.

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

2.8 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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Installatie
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.

Gebruik de instructies samen met de aansluitschema's voor elektriciteit, water en
stoom.

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 wer-
komgeving moet er in de afwasruimte een bepaalde luchtverversing zijn. De ven-
tilatie-eisen voor de ruimte zijn conform geldende standaarden.

3.2.3 Afvoer

Er moet een vloerafvoer zijn om het afvalwater uit de machine en het restwater
van het schoonmaken af te voeren. Deze moet onder de invoerzijde van de ma-
chine worden aangelegd. De capaciteitseisen van de vloerafvoer staan in de
TECHNISCHE SPECIFICATIES.

3.2.4 Onderhoudsruimte

Houd voor de machine 1 meter ruimte vrij voor onderhoudsdoeleinden. De ruimte
boven de machine moet vrij zijn van installaties of apparatuur die montage, ser-
vice en het vervangen van onderdelen in de weg staan.
6
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3.3 Transport en opslag

Transporteer de machine altijd rechtop.

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 houten pallet dient erop te worden gelet dat de onder-
delen onder de machine niet beschadigd kunnen raken.

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

3.4 Uitpakken

Controleer op de pakbon of alle onderdelen zijn geleverd.

Verwijder de verpakking. Controleer de machine op eventuele transportbescha-
digingen.

3.5 Verpakking verwerken

De verpakking moet volgens de geldende plaatselijke voorschriften worden afge-
voerd of hergebruikt.
7



WD-151E - WD-421E  Rev. 2.0 (201201)

Installatie
3.6 Installatie
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1. Elektrische aansluiting
2. Koudwateraansluiting/filter
3. Warmwateraansluiting/filter
4. Afvoeraansluiting
5. Stoomaansluiting
6. Condenswateraansluiting
7. Vloerafvoer
8. Uitblaasopening warmtewisselaar
9. Alternatieve elektrische aansluiting
10. Alternatieve koudwateraansluiting
11. Alternatieve warmwateraansluiting
12. Alternatieve afvoeraansluiting
13. Terugslagklep
14. Vacuümklep
15. Uitvoer wasmiddeldosering
16. Hoofdschakelaar

* = Inbouwmaat op werkhoogte

Controleer of de oververhittingsbeveiliging op de boiler en het tankelement op nul
zijn gezet.

WD-151E WD-211E WD-241E WD-331E WD-421E
A 1360 2260

B 1670 1670

C 1230 1830 2130 3030 3930

D 1535 2135 2435 3335 4235

E * 1655 2255 2555 3455 4355
9
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3.6.1 De machine plaatsen

Verwijder het beschermende plastic aan die zijden die tegen een wand komen te
staan.

Zet de machine op zijn plaats en controleer met een waterpas of hij horizontaal
staat. Pas de hoogte aan met de poten van de machine.

De machine moet aan drie zijden op water zijn aangesloten:

• Op de dekplaat aan de voorzijde (a) (de tank).
• Op de dekplaat van de invoer (b).
• Op de dekplaat van de uitvoer (c).

Wanneer de machine met water is gevuld, moet opnieuw worden gecontroleerd
of hij waterpas staat. Sluit de luiken en controleer of de bovenkant van de luiken
in een rechte lijn liggen. Stel in met de poten van de machine.

CEIT_plac

baaac
10
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3.7 Aansluitingen

De installatie van de machine (de afbeelding toont WD-241E) 

A=aansluiting afvoer 

B = opening in de zijplaat voor de afvoerpijp

1. Display
2. Leds voor aanduiding van de actieve functie
3. Drukknop voor automatisch bedrijf
4. Drukknop voor handmatig bedrijf
5. Drukknop voor starten/stoppen van toevoer
6. Drukknop voor de diagnosefunctie
7. Drukknop voor diagnoseteksten
8. Led voor indicatie van een alarm
9. Led die oplicht als de spanning aan is
10. Drukknop voor reset van het alarm
11. Aan/Uit
12. Noodstop
13. Elektrische aansluiting
14. Hoofdschakelaar
15. Schakelkast
16. Koudwateraansluiting 5-12°C (inwendige draad)
17. Warmwateraansluiting 55-70°C (inwendige draad)
18. Doos magneetklep
19. Fotocel voor start afwascyclus
20. Alternatieve warmwateraansluiting (option)
21. Alternatieve koudwateraansluiting (option)
22. Afvoer, aansl. ø 50 mm.
23. Stoomaansluiting (option) Condenswateraansluiting (option)
24. Impulsbeugel voor de eindspoeling
25. Alternatieve elektrische aansluiting vanaf de vloer

E_02_R1
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3.7.1 Elektrische aansluiting

Dit symbool op een machineonderdeel waarschuwt voor elektrische apparatuur.
Het onderdeel mag alleen worden verwijderd door vakbekwaam of geïnstrueerd
personeel. 

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

De machine heeft een ingebouwde hoofdschakelaar (14). Sluit de kabel bij (13)
aan. NB! In speciale gevallen kunnen bepaalde machines via de vloer op de elek-
triciteit zijn aangesloten. De kabel wordt dan achter de bovenbeplating gelegd bij
(25).

Controleer de draairichting van de pompen tijdens bedrijf wanneer de tanks met
water zijn gevuld. De draairichting moet onvoorwaardelijk overeenstemmen met
de richting van de pijl op de pomp. Stop de machine onmiddellijk bij verkeerde
draairichting en verwissel twee van de ingaande fasen.

Aardekabel voor potentiaalvereffening wordt aangesloten op de aardebout op het
frame. De aansluiting zit op de balk bij de eindspoelzone en is voorzien van het
volgende typeplaatje:

Typeplaatje voor aardebout

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

3.7.2 Wateraansluiting

Sluit de leidingen van koud en warm water aan volgens de markering bij de aan-
sluitpunten (20,21). Als de machine met een slang wordt aangesloten, dient de
inwendige diameter van de slang ten minste 12 mm te zijn.

De warmwateraansluiting is voorzien van een filter, de koudwateraansluiting is
voorzien van een filter, terugslagklep en vacuümklep. De aansluitingen hebben
inwendig schroefdraad.

De afsluitkraan moet op de ingaande leidingen worden geïnstalleerd.

Voor een juiste waterflow naar de machine, is het belangrijk dat het inkomende
water voldoende druk heeft. De vereiste druk is te vinden in de TECHNISCHE
SPECIFICATIES. Bij te lage waterdruk dient een circulatiepomp geïnstalleerd te
worden.

3.7.3 Stoomaansluiting (option)

Sluit bij een stoomverwarmde machine de leidingen voor stoom en condenswater
aan bij (23).
12
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3.7.4 Afvoeraansluiting

De afvoer moet een 50 mm metalen buis zijn die mechanische stoten kan weer-
staan of een PVC buis van 50 mm. De capaciteitseisen van de vloerafvoer staan
in de TECHNISCHE SPECIFICATIES.

De afvoer (22) kan rechts of links worden gemonteerd. Sluit de afvoer aan bij (A)
en leg de leiding van daar naar de vloerput waar het uiteinde vrij moet uitmonden
boven het wateroppervlak.

Neem het deel van de zijplaat met de opening weg bij (B) en leg de pijp door het
gat.

3.7.5 Ventilatie

De machine heeft een warmtewisselaar die is aangesloten op een uitzuigventila-
tor om de uitstoot van stoom te verminderen. De zuiginstallatie om stoom weg te
zuigen dient bij voorkeur boven de in- en uitvoer te worden geplaatst of boven de
machine als de stoom door de condensventilator wordt uitgestoten.

Als een stoomkap boven de machine wordt gemonteerd, moet die zo geplaatst
worden dat zowel de in- als de uitvoer afgedekt zijn. Het voorste deel van de
stoomkap moet ten minste 500 mm voor de machine zijn geplaatst om bij service-
en reparatiewerkzaamheden niet in de weg te zitten.

3.7.6 Aansluiting van extra apparatuur

Eindschakelaar

De aansluiting van de eindschakelaar zit op de onderste aansluitklem die vóór de
chemische wastank zit. Bij het aansluiten worden de aanwezige beugels op de
aansluitpunten weggenomen. Zie het aansluitschema van de machine. NB! De
bedrijfsspanning van de machine is 24 V.

Transportbanden

De aansluiting van de motoren op de in- en uitvoerapparatuur (transportbanden,
bochten) moet geschieden volgens de aanwijzingen op het hoofdaansluitsche-
ma. Dit geldt voor machines die voorbereid zijn met motorschakelaars en aanslui-
tingen voor zulke uitrusting.

Aansluiten van bedrijfsspanning naar in- en uitvoerapparatuur geschiedt volgens
aanwijzingen op het bedradingschema. NB! De bedrijfsspanning van de machine
is 24 V.

Bij later inbouwen van motorschakelaars en aansluitingen moet het elektrische
schema van de onderdelen worden gebruikt en moeten de aansluitaanwijzingen
worden gevolgd. Dit heeft invloed op de aansprakelijkheid van de producent, zie
“VEILIGHEIDSINSTRUCTIES”.

Noodstop

De aansluiting van meer noodstoppen geschiedt op de onderste aansluitklem van
de machine die vóór de chemische wastank zit. Bij het aansluiten worden de aan-
wezige beugels op de aansluitpunten vervangen door de aansluiting van de nieu-
we noodstop. Zie het aansluitschema van de machine. NB! De bedrijfsspanning
van de machine is 24 V.
13
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3.7.7 Instellen van de flows

WD-151E Stromen, 
nr 117078-

Koud water definitieve spoeling,
nr 117078-

Y02 definitieve spoeling 7,0 ± 0,2 l/min 1,8 l/min

De definitieve spoeling van de overstroming 
aan chemische tank

2 l/min

Opnieuw circulerende spoeling 5,0 + 0-0,3 l/min

Van M02 aan het afvoerkanaal / PRM 5,0 + 0-0,3 l/min

Y05 koel condenserende batterij 3,7 ± 0,2 l/min

WD-211E Stromen, 
nr 117078-

Koud water definitieve spoeling,
nr 117078-

Y02 definitieve spoeling 7,0 ± 0,2 l/min 1,8 l/min

De definitieve spoeling van de overstroming 
aan chemische tank

2 l/min

Opnieuw circulerende spoeling 5,0 + 0-0,3 l/min

Van M02 aan het afvoerkanaal / PRM 5,0 + 0-0,3 l/min

Y05 koel condenserende batterij 3,7 ± 0,2 l/min

WD-241E Stromen, 
nr 117078-

Koud water definitieve spoeling,
nr 117078-

Y02 definitieve spoeling 7,0 ± 0,2 l/min 1,8 l/min

De definitieve spoeling van de overstroming 
aan chemische tank

2 l/min

Opnieuw circulerende spoeling 4,4 + 0-0,3 l/min

Van M02 aan tank 1 / PRM 5,0 + 0-0,3 l/min

Y05 koel condenserende batterij + tank 1 3,7 ± 0,2 l/min

WD-331E Stromen, 
nr 117078-

Koud water definitieve spoeling,
nr 117078-

Y02 definitieve spoeling 7,0 ± 0,2 l/min 1,8 l/min

De definitieve spoeling van de overstroming 
aan chemische tank

2 l/min

Opnieuw circulerende spoeling 4,4 + 0-0,3 l/min

Van M02 aan tank 1 / PRM 5,0 + 0-0,3 l/min

Y05 koel condenserende batterij + tank 1 3,7 ± 0,2 l/min

WD-421E Stromen, 
nr 117078-

Koud water definitieve spoeling,
nr 117078-

Y02 definitieve spoeling 7,0 ± 0,2 l/min 1,8 l/min

De definitieve spoeling van de overstroming 
aan chemische tank

2 l/min

Opnieuw circulerende spoeling 4,4 + 0-0,3 l/min

Van M02 aan tank 1 / PRM 5,0 + 0-0,3 l/min

Y05 koel condenserende batterij + tank 1 3,7 ± 0,2 l/min
14
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Eindspoeling

De eindspoelflow wordt ingesteld met de reduceerklep die in de behuizing van de
magneetklep zit (18).

Het transport van de machine moet lopen.

Beïnvloed de fotocel (19) bij de invoer en de impulsbeugel (24) voor de eindspoe-
ling, die voor het eindspoelluik zit. Doe de luiken dicht. Voer een aantal korven
door de machine.

Druk op de knop (6). Het display toont: INSTELLINGEN, DIAGNOSE, RELAIS-
TEST, STATISTIEK. Kies DIAGNOSE met de knop (6).

Druk op de knop (7) en blader door tot de tekst DI16 KAART1 BV02 FLOWSEN-
SOR op het display staat. Lees de flow uit in liter/min en stel deze naar behoefte
in met de reduceerklep.

Als de controle en het instellen voltooid is, moet de knop (6) ingedrukt worden tot
de bijbehorende led uitgaat.

Zet de fotocel en impulsbeugel terug in de uitgangspositie.

Over het instellen van de eindspoeltemperatuur, zie JUSTERINGSANVIS-
NINGAR.
15
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3.8 Installatie van apparatuur voor afwasmiddel en naglansmiddel

1. Warmwateruitgang
2. Alternatieve plaatsing van de wasmiddelapparatuur.
3. Opening ø 25 mm voor de slang die bedoeld is voor wasmiddel in vaste

vorm.
4. Opening ø 19 mm voor de naglansmiddelslang.
5. Afgedichte opening ø 18 mm voor aansluiting van een slang voor afwas-

middel in vaste vorm.
6. Uitgang naglansmiddeldosering.
7. Afgedichte opening ø 11 mm voor vloeibaar wasmiddel.
8. Afgedichte opening ø 22 mm voor een meetcel. De meetcel wordt aange-

sloten in de aansluitdoos (10).
9. Sticker “DETERGENT”. De markering zit op de achterkant aan de binnen-

zijde van de chemische wastank en geeft de verschillende gaten aan voor
de aansluiting van het wasmiddel. Er moet een gat worden geboord vanaf
de achterzijde van de chemische wastank, door het afgeplugde toegangs-
gat van de bovenplaat.

10. Aansluitdoos met aansluitingen voor was- en naglansmiddel.

diskm_R1

10 9 8 7

3

4

5

6

21
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3.8.1 Elektrische aansluiting van de apparatuur

De machine is voorbereid voor de aansluiting van afwas- en naglansmiddel maar
de apparatuur is geen onderdeel van de levering.

Om onnodige gaten in de machine te voorkomen, wordt de apparatuur bij voor-
keur op de wand achter de machine bij de uitvoerzijde geplaatst.

Aansluitingen voor afwas- en naglansmiddel. NB! 230 V
17
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3.8.2 Dosering afwasmiddel

De watertoevoer (1) voor dosering afwasmiddel zit op de inkomende warmwater-
leiding.

Warmwateruitgang

Afgestopt gat voor slangen voor was- en naglansmiddel
18
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Sticker die een alternatief gat aangeeft voor het wasmiddel.

Gat met plug voor een meetcel.

3.8.3 Dosering naglansmiddel

De aansluiting voor naglansmiddel (6) zit in aansluiting naar de boilers.

Uitvoer voor dosering naglansmiddel 

A=Onderste boiler

DETERGENT

9

klister
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3.9 Testrun

Bereid de machine voor op een testrun met behulp van de GEBRUIKSVOOR-
SCHRIFTEN. Hierin wordt beschreven welke maatregelen moeten worden ge-
troffen om de machine klaar voor gebruik te maken.

3.9.1 Opstartschema

Dit moet worden ingevuld en door de klant worden afgetekend bij het moment van
opstarten.

Machinetype:

Machinenummer:

Installatiedatum:

Lees en begrijp de inhoud van de Installatie- en gebruikshandleiding. Controleer
dan de volgende punten:

Klant:
Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

Dealer:
Telefoonnummer:

Contactpersoon:

Installateur:
Telefoonnummer:

Contactpersoon:

Servicebedrijf:
Telefoonnummer:

Leverancier afwasmiddel:
Telefoonnummer:

Handtekening eindklant:

Naam:
20
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1. Controleer:

• water-, stoom- en afvoeraansluitingen.
• of de machine waterpas staat.
• gesloten luiken in lijn liggen. 
• aanpassing van werkblad, bochten e.d.
• afwas- en naglansmiddel.
• zeven, standpijp, vlakke zeef en gordijnen zijn geplaatst.
• de automatische zekeringen van alle warmtegroepen staan in stand uit.
• dat de oververhittingsbeveiligingen van de boiler en tankelement gereset

zijn.

2. De machine vullen:

• Doe de luiken dicht.
• Zet de hoofdschakelaar aan en druk op knop (11).
• Druk op de knop (3 of 4) om het vullen te starten.
• Vul de machine met water volgens de GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN.

Opm.: Het kost ca. 10 minuten om het systeem te vullen. Het vullen van de
boilers geschiedt automatisch met gesloten luiken bij de Elektronisch uit-
voering. De machine heeft een vulcontrole bij de boilers. Bij geactiveerde
functie wordt gecontroleerd of de boilers met water gevuld zijn voordat de
elementen aangaan.  NB! Wordt het vullen met de hoofdschakelaar onder-
broken, start de controle van voren af aan.

• Wanneer de vulcontrole klaar is en alle tanks gevuld zijn, zet dan de auto-
maatzekeringen voor de groepen aan.

3. Controleer de instelling van de richtwaarden:

• Alle richtwaarden bij aflevering ingesteld op de aanbevolen waarden.

4. Start de machine:

• Controleer de draairichting van de pompen. NB! Bij verkeerde draairichting
moet de fase-omkering geschieden bij de toevoer.

• Controleer de werking van de overbelastingsschakelaar van het transport.

5. Vergrendel de impulsbeugel en fotocel van de machine in geactiveerde stand:

• Laat de machine 10 minuten continue draaien, controleer en stel tempera-
turen en waterflows bij.

• Eindspoeling (volgens de lijst in het handboek)
• Tussenspoeling (volgens de lijst in het handboek)
• Voorspoeling (volgens de lijst in het handboek)
21
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6. Laat de machine enkele wasbeurten met vaat draaien en controleer of:

• de korf in juiste positie staat na de fotocel.
• er geen water lekt.
• de luikschakelaars functioneren.
• de eindschakelaar functioneert.
• vrijkomen van stoom uit de machine.
• het water op temperatuur blijft.
• de vaat schoon wordt.
• de vaat droog is.

7. Eindcontrole: Leeg de machine, druk op knop (11) en verbreek de stroom met
de hoofdschakelaar:

• Draai alle aansluitingen op automatische zekeringen en contacten nog een
keer aan.

• Controleer of alle automatische zekeringen en motorbeveiligingsschake-
laars aan staan.

• Hang de meegeleverde onderhoudsinstructie op.

8. Train het afwaspersoneel.

3.10 Technische documentatie

Voor een juiste bediening is het belangrijk dat de documentatie die bij de machine
meegeleverd wordt aan het desbetreffende personeel wordt overhandigd. Het in-
stallatie- en gebruikshandboek dienen bij de machine te worden bewaard.

Als bij de levering een servicehandboek wordt geleverd, moet dit worden over-
handigd aan de verantwoordelijke servicemonteur.

Als bij de levering een reserveonderdelenhandboek wordt geleverd, moet dit wor-
den overhandigd aan de verantwoordelijke servicemonteur.

Als het WEB Tool-handboek bij de levering volgt, moet dit bij de machine worden
bewaard.
22
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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.

Op het display van de machine is duidelijk te lezen wat de machine doet, net als
de richtwaarden die kunnen worden gewijzigd en de diverse alarmen.

De machine is bedoeld voor het afwassen van vaat die wordt gebruikt voor het
bereiden en serveren van voedsel en voor verschillende soorten opslag van le-
vensmiddelen. Het wassen moet worden uitgevoerd met een daarvoor geschikt
afwasmiddel.

4.1 Voorbereidingen

4.1.1 De opbouw van de machine
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1. Display
2. Leds voor aanduiding van de actieve functie
3. Drukknop voor automatisch bedrijf
4. Drukknop voor handmatig bedrijf
5. Drukknop aan het voer
6. Drukknop voor de diagnosefunctie
7. Drukknop voor diagnoseteksten
8. Led voor indicatie van een alarm. Wanneer de led knippert, kan het alarm

worden gereset met de knop (10).
9. Led die oplicht als de spanning aan is
10. Drukknop voor reset van het alarm
11. Aan/Uit
12. Noodstop
13. Gordijnen
14. Afwasarmen
15. Sproeier
16. Vergrendeling
17. Deur
18. Hendel voor het legen van de tanks
19. Zeef voor de eindspoeling
20. Filter
21. Afvoerstop
22. Rubberen mof
23. Bedieningsas voor de standpijp en afvoerstoppen
24. Zeven
25. Standpijp
26. Fotocel
27. Hoofdschakelaar
28. Timer voor instellen van de start van de machine (option)
29. Drukknop voor het inschakelen van de timer (option)
24
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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.
• of de hoofdschakelaar aan staat.
• de hoeveelheid afwas- en naglansmiddel.

NB! In de machine of bij voorbehandeling (voorweken, voorwassen enz.) mag
geen handwasmiddel worden gebruikt. Handafwasmiddel veroorzaakt schuim-
vorming en verslechtert het wasresultaat.

Monteer:

• standpijp (25), en afvoerstoppen (21). Haak deze vast in de bedieningsas
(23) en controleer of ze gesloten zijn. De rubberen mof (22) moet tegen de
bodemplaat afdichten. Controleer of de rubberen mof onbeschadigd is.

• zeven (19,24)
• gordijnen (13)

4.1.3 Vullen en opwarmen van de machine

• Draai de hoofdschakelaar (27) naar de stand ON.
• Doe de luiken dicht.
• Druk op de knop (11) om de stroom naar de machine aan te zetten.
• Druk op de knop (3 of 4) om het vullen te starten. 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 (5) om het transport te starten.
• De machine is nu gereed voor afwassen.

NB! De tijd voor het vullen en opwarming tot de juiste wastemperatuur varieert
tussen de 50 en 30 minuten en is afhankelijk van de temperatuur van het inko-
mende water.

4.1.4 Vullen en opwarmen van de machine met de timer (option)

De machine kan met de timer worden klaargezet voor automatisch vullen en op-
warmen op een ingestelde tijd.

• Bij start met de timer moeten alle losse componenten (standpijp, afvoer-
stoppen, zeven, gordijnen enz.) op hun plaats zitten en de luiken gesloten
zijn.

• Zet de stroom naar de machine aan met de knop (11). De bijhorende led
brandt en de tekst op het display geeft aan dat de timerstart geactiveerd is.

• Stel met de timer (28) het aantal uren in tot de machine moet starten.
• Druk op de knop (29) om de timer te starten.
• Bij de opstart wordt op het display van het bedieningspaneel beschreven

welke stappen doorlopen worden. Na het vullen en opwarmen start de ma-
chine en draait even om het wasmiddel te mengen.

• Nadat het mengen van het wasmiddel klaar is, geeft het display aan dat het
transport kan starten. Druk op de knop (5) om de transportband te starten.

• De machine is nu gereed voor afwassen.
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Timerfuncties

De schaal van de timer kan naar wens worden ingesteld, afhankelijk van de tijds-
duur en het type tijdseenheid.

De verandering wordt gedaan met de twee instelschroeven (A) en (C) met behulp
van een schroevendraaier.

Functies van de timer

A=Instelschroef voor het veranderen van de tijdsduur van de schaal. De schroef
heeft twee standen en door te draaien kan de schaal een tijdsduur aangeven van
0,2 - 12 resp. 0,5 - 30. Indien de tijdseenheid in uren weergegeven moet worden,
wordt dit met instelschroef (C) gekozen.

B=led die knippert wanneer de timer geactiveerd is en het aftellen van de inge-
stelde tijd loopt.

C=Instelschroef voor het veranderen van de tijdseenheid. Door de schroef met
een schroevendraaier te verdraaien wordt de schaal ingesteld op seconden, mi-
nuten of uren. De ingestelde tijdseenheid wordt in het venster (D) getoond.

D=Toont de tijdseenheid. Tijdseenheden, die met de instelschroef (C) kunnen
worden gekozen, staan in de onderstaande tabel.

E=Led die aangeeft dat de tijd verstreken is.

Voor de timerstart van de afwasmachine is het gebruikelijk dat de schaal van de
timer de tijd in uren aangeeft (de tijdseenheden "hrs" en "10h" in de tabel). De ta-
bel geeft alle instelmogelijkheden die in het venster (D) kunnen worden getoond,
met voorbeelden hoe men het aantal uren voordat de machine moet starten kan
instellen.
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Instellen van de tijdseenheid
De tijdseenheid die in het venster (D)
wordt getoond

Instelvoorbeeld

0,1s (seconden x 0,1)) ---
sec (seconden) ---
10s (seconden x 10) ---
min (minuten) ---
10m (minuten x 10) ---
hrs (uren) Als de machine over tien uur moet starten, wordt de wijzer van 

de timer op 10 gezet. In het venster (D) moet dan de tijdseen-
heid "hrs" staan die met de schroef (C) wordt ingesteld.

10h (uren x 10) Als de machine over 50 uur moet starten, wordt de wijzer van 
de timer op 5 gezet. In het venster (D) moet dan de tijdseen-
heid "10h" staan, die met de schroef (C) wordt ingesteld.
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4.2 Gebruik

DIN 10510 is een Duitse norm die beschrijft hoe het wasproces moet verlopen in
een tunnel- of bandafwasmachine om een goed wasresultaat te krijgen. Men
raadt onder andere een contacttijd van ca. 120 seconden aan voor normaal ver-
vuilde vaat. Met contacttijd wordt de tijd bedoeld dat de vaat zich in een was- of
spoelzone bevindt met waswater waarin wasmiddel zit. Dit betekent in principe de
tijd vanaf het moment dat de vaat in de voorwaszone komt totdat deze wordt ge-
spoeld met schoon water in de eindspoelzone. De norm is een goede manier om
de capaciteit en verbruik te vergelijken tussen verschillende afwasmachines.

4.2.1 Afwassen

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.

• Zet de vaat in de korven. Plaats de borden en schalen in de lengterichting
van de machine. Bakken en grote voorwerpen moeten op hun korte kant in
speciale houders worden geplaatst.

• Schuif de korf voorzichtig tegen de invoeropening tot de transportmeene-
mers de korf vasthaken.

Wanneer de transportmeenemers de korf de machine in beginnen te trekken,
mag de korf niet met de hand worden geduwd. De wascyclus kan worden ver-
stoord met een slecht wasresultaat als gevolg.

Voer de korven in met de volgende tussenruimte:

• WD-151E=ca. 50 cm.
• WD-211E=ca. 30 cm.
• WD-241E=ca. 25 cm.
• WD-331E=Vlak na elkaar.
• WD-421E=Vlak na elkaar.

Vergroot de afstand als de vaat zeer vuil is.

Afwassen met automatisch bedrijf

Bij automatisch bedrijf moet de knop (3) ingedrukt zijn. De bijbehorende led (2)
brandt.

Drukknop voor automatisch bedrijf

Afwassen met automatische stop. De machine start wanneer een korf in de ma-
chine wordt geschoven. De korf stopt in de waszone tot hij verder wordt geduwd
door de volgende korf. De machine stopt na een ingestelde tijd automatisch wan-
neer geen nieuwe korf wordt ingevoerd.

Druk op de knop (5) om het transport te starten.
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Afwassen met handmatig bedrijf

Bij handmatig bedrijf moet de knop (4) ingedrukt zijn. De bijbehorende led (2)
brandt.

Drukknop voor handmatig bedrijf

Afwassen zonder automatische stop. De machine start direct. Handmatig bedrijf
is geschikt om te gebruiken bij zeer vuile vaat. Door slechts één korf in te voeren,
stopt deze om in de waszone gewassen te worden. De tijd in deze zone wordt
door de operator bepaald. De korf wordt uit de machine gevoerd wanneer een
nieuwe korf wordt ingevoerd.

Druk op de knop (5) om het transport te starten.

4.2.2 Gegarandeerde eindspoelbeurt

De eindspoeling gebeurt altijd op de juiste temperatuur en met de juiste hoeveel-
heid spoelwater.

Bij te lage spoeltemperatuur verschijnt een alarm op het bedieningspaneel. De
machine gaat door met afwassen totdat de juiste temperatuur is bereikt. Het
alarm kan ondertussen worden gereset met de drukknop (10) op het paneel. Het
afwasprogramma gaat verder, maar de machine spoelt dan met spoelwater van
een lagere temperatuur. Een alarm wordt echter getoond.

Bij te lage flow tijdens de eindspoeling verschijnt een alarm op het bedieningspa-
neel. Het alarm kan ook gekoppeld worden aan een machinestop. De fabrieksin-
stelling is alleen alarm. Wenst u een alarm met machinestop, moet deze instelling
in het programma van de machine worden veranderd door een onderhoudsmon-
teur.

4.2.3 Noodstop

De machine is voorzien van een noodstop (12). Wanneer de machine tijdens be-
drijf een noodstop heeft gehad, moet de noodstop worden gereset door deze in
de richting van de pijl te draaien. Druk daarna op de knop (5) om het transport te
hervatten.
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4.2.4 Water verversen

NB! Het water in de afwastank moet regelmatig worden ververst, anders treedt
schuimvorming op en wordt het afwasresultaat slechter. Wanneer de zeven be-
dekt zijn met schuim, of wanneer er schuim uit de afvoerpijp komt, moet het water
direct worden ververst. 

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

• Zet de machine uit met de drukknop (11).
• Haal de zeven (24) weg en leeg de tanks door aan de hendel (18) te trek-

ken.
• Wanneer de tanks leeg zijn, sluit u de standpijp en afvoerstoppen met de

hendel (18).
• Herplaats de zeven.
• Vul de machine opnieuw. Zie “Vullen en opwarmen van de machine”.

4.3 Na gebruik - 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.

Zie het WEB Tool-handboek over de optie HACCP-alarm.
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4.3.1 Dagelijks schoonmaken

Inwendig

• Haak de gordijnen (13) bij de invoer los en was ze in een korf.
• Zet de machine uit met de drukknop (11).
• Leeg de tanks door aan de hendel (18) te trekken.
• Reinig de zeven (24), alle gordijnen (13), standpijp (25), afvoerstoppen

(21) en sproeiers (15). Bewaar de standpijp en afvoerstoppen nooit liggend
met de rubberen moffen rustend op een ondergrond. De moffen kunnen
deformeren met het risico van waterlekkage van de tanks tot gevolg.

• Reinig de sproeiers van de afwasarmen (14).
• Maak de luiken schoon (17). Droog de rubberlijst van de luiken af, die aan

de bovenkant van de achterzijde van de luiken zit.
• Spoel de gehele binnenkant van de machine en reinig de tanks.
• Reinig tot slot de zeef (19).
• Leeg de eindspoeltank en reinig het filter (20). Het filter zit voor het onder-

ste luik aan de uitvoerkant. 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.

• Plaats de onderdelen terug.
• Laat de luiken openstaan.

Filter voor de eindspoeling

1

2

3

4

5

Rec_filter
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Uitwendig

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 ra-
ken. Daarom geldt het volgende:

Gebruik GEEN staalwol omdat dit leidt tot roestvorming 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 leve-
rancier niet verantwoordelijk voor fouten die optreden en de garantie komt te ver-
vallen.

Het risico van spatten bestaat, zelfs als de vloer met een waterslang wordt ge-
spoeld.

Staalwol en hogedrukreiniging mogen niet worden gebruikt bij schoonmaken.

4.3.2 Wekelijks schoonmaken en controle, of indien nodig

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

• Reinig de afwasarmen (194. Borstel en spoel de afwasarmen inwendig en
reinig de sproeiers.

• Controleer de spoelsproeiers (15) en maak ze schoon.
• Demonteer en reinig de luiken (17). Open het luik, druk de vergrendeling

(16) in en til het luik recht omhoog.
• Plaats alle gereinigde delen terug.
• Ontkalk de machine naar behoefte.

stalh
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4.3.3 Schoonmaken bij alarmmelding of één keer per jaar

De warmtewisselaar (D) van de machine moet minimaal één keer per jaar worden
schoongemaakt of wanneer de machine een melding geeft over schoonmaken
door een tekstmededeling op het display van het bedieningspaneel.

A=Bovenplaat 

B=Afdekplaat 

C=Bedieningshendel 

D=Warmtewisselaar 

E=Afvoer 

F=Ventilator

B

C

A

F

E

ICS_ESP_04_R1

D
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NB! Gebruik bij schoonspoelen van de warmtewisselaar en de onderkant van de
behuizing niet met meer water dan de afvoer (E) onder de wisselaar kan wegwer-
ken. Het spoelen moet met warm water gebeuren en met normale waterdruk.
Spoel de ventilatormotor (F) aan de voorzijde van de wisselaar niet af. De elektri-
sche motor kan beschadigd worden wanneer deze wordt gespoeld met water on-
der een hoge druk.

• Monteer de bovenplaten (A) over de behuizing van de warmtewisselaar.
• Verwijder de afdekplaat (B) over de warmtewisselaar door eerst alle vleu-

gelmoeren los te draaien waarmee hij vast zit. Klap de warmtewisselaar
met hulp van de bedieningshendel (23) op om demontage te vergemakke-
lijken.

• Controleer in de machine of de afvoer (E) onder de wisselaar niet geblok-
keerd is.

• Als de warmtewisselaar is opgeklapt, begint u met het schoonspoelen van
de onderplaat van de behuizing van de wisselaar en controleert u daarna
of de afvoer (E) niet verstopt is.

• Ga door met het schoonspoelen van de warmtewisselaar (D). Spoel van
boven naar beneden door de koelribben heen. Een vetoplossend schoon-
maakmiddel met neutrale ph kan worden gebruikt indien de warmtewisse-
laar erg vuil is. Controleer de afvoer.

• Sluit af met het nog een keer spoelen van de onderplaat van de behuizing
van de warmtewisselaar.

• Klap de warmtewisselaar met de bedieningshendel (C) weer neer, schroef
de afdekplaat (B) vast met de vleugelmoeren voordat de bovenplaat (A)
wordt gemonteerd.
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4.3.4 Storingen

Opsporen van storingen

Naast de fouten die op het bedieningspaneel worden gemeld, kunnen andere fou-
ten 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
verantwoordelijk servicepersoneel.

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.

Probleem Oorzaak Maatregel
Geen indicatie op het display 
van het bedieningspaneel 
wanneer de stroom wordt 
aangezet met de knop (11).

De hoofdschakelaar staat uit. Zet de hoofdschakelaar aan. Deze zit op het 
luik van de schakelkast van de machine.

De machine wordt niet met 
water gevuld.

De afsluitkraan van het ingaande 
water is gesloten.

Open de kraan.

De luiken staan open. Doe de luiken dicht.
Het vullen stopt niet. De standpijp of afvoerstoppen zijn 

niet geplaatst.
Monteer deze.

De rubberen mof van de standpijp of 
van een van de afvoerstoppen dicht 
niet af op de bodemplaat.

Controleer of de standpijp of afvoerstoppen 
dicht zijn. Vervang beschadigde rubberen 
moffen.

Machine begint niet met af-
wassen.

De luiken zijn niet gesloten Doe de luiken dicht.
Eindschakelaar uitvoerband is geac-
tiveerd.

Neem de korf weg van de eindschakelaar.

Het display geeft aan dat er 
een luik open staat.

Een voorwerp zit in de weg waar-
door het luik niet kan sluiten.

Haal het voorwerp weg.

Lawaai van de afwaspomp. Laag waterniveau in de tank. Controleer of de standpijp of afvoerstoppen 
dicht zijn. Vervang een beschadigde rubbe-
ren mof.

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

stopt 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 
gebruikt. Ververs water bij schuimvorming.

Vuil zit vastgekoekt op de vaat. Laat de vaat weken voor afwassen.
Te vies water in de tanks. Ververs water.
De vaat staat verkeerd in de korven. Gebruik de juiste vaatkorf voor het vaatwerk 

en plaats de vaat volgens de aanwijzingen 
in het hoofdstuk “Gebruik”.

Verkeerd gemonteerde gordijnen. Plaats de gordijnen juist in de machine.
Het vaatwerk valt om in de 
korven.

De vaat staat verkeerd in de korven. Plaats het vaatwerk op de juiste manier.
Het vaatwerk is te licht. Gebruik een net om de vaat te fixeren.

De vaat droogt niet. De spoelsproeiers zijn verstopt. Controleer de sproeiers en maak ze 
schoon.

Te weinig naglansmiddel. Controleer de hoeveelheid naglansmiddel.
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Machinefout en bedieningsfout

Machinefouten en bedieningsfouten verschijnen in tekst op het display (1). De
alarmen die met een knipperende led worden aangegeven (8), kunnen als het
alarm is verholpen, met drukknop (10) worden gereset. Wanneer een alarm ver-
schijnt en de led (8) brandt continu, kan de operator dit niet resetten.

De volgende alarmen kunnen door de operator worden verholpen. Bij andere
alarmen of wanneer een alarm, dat met de knop (10) is gereset, terugkeert, moet
contact worden opgenomen met het verantwoordelijke servicepersoneel.

Tekst van de melding Oorzaak Maatregel
(63) STORING 
STROOMVOORZIENING
CONTROLEER DE 
NOODSTOP

De noodstop (12) is ingedrukt. Reset de noodstop door hem in de 
richting van de pijl te draaien. Her-
start de machine.

(1)
NOODSTOP 
GEACTIVEERD

De noodstop (12) is ingedrukt. Reset de noodstop door hem in de 
richting van de pijl te draaien. Het 
transport wordt gestart met de knop 
(5).

(100)
NOMINAL VALUES
RESTORED FROM UI

Intern geheugen corrupt. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(14) ZWAK SIGNAAL
VAN FOTOCEL
START WASSEN
REINIG FOTOCEL

Vuil op de fotocel (26) aan de bin-
nenkant van de kap van de invoer.

Reinig de fotocel. De melding op het 
display houdt na het schoonmaken 
op.

(47) HACCP-ALARM
WERKING POMP
DEFECT
DRUK OP RESET

Een van de pompen werkt niet. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(64) HACCP-ALARM
LAGE TEMPERATUUR 
IN TANK 
DRUK OP RESET

Te lage wastemperatuur in een van 
de tanks.

Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(67) HACCP-ALARM
LAGE TEMPERATUUR 
IN BOILER 
DRUK OP RESET

Te lage temperatuur in een van de 
boilers.

Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(72) HACCP-ALARM
DOSERING AFWASMIDDEL
DEFECT
DRUK OP RESET

Het afwasmiddel is op. Controleer en vul bij met nieuw af-
wasmiddel. Reset het alarm met de 
knop (10).

(78) HACCP-ALARM
NASPOELBEURT
FOUT
DRUK OP RESET

De afsluitkraan voor het water is ge-
sloten. De sproeiers (15) van de 
eindspoeling zijn verstopt.

Open de kraan. Maak de sproeiers 
schoon. Reset het alarm met de 
knop (10).

(29)
EXTERN ALARM
INPUT GEACTIVEERD

Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(30)
VULTIJD WASTANKS
VERSTREKEN
DRUK OP RESET

De afsluitkranen voor het water zijn 
gesloten. De standpijp (25) of af-
voerstoppen (21) zijn niet dicht. De 
rubberen moffen dichten niet af te-
gen de bodemplaat. 

Open de kranen. Sluit de standpijp 
en de afvoerstoppen. Controleer de 
rubberen moffen. Reset het alarm 
met de knop (10).
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(31)
OPWARMTIJD
TANKS EN BOILERS
DRUK OP RESET

Het opwarmen kostte teveel tijd. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(32) SENSORFOUT
IMPULS ARM
NASPOELING B02
DRUK OP RESET

Starten van de machine met een korf 
in de eindspoelzone. De impulsbeu-
gel is beïnvloed.

Neem de korf uit. Reset het alarm 
met de knop (10). Bel servicedienst.

(33)
DEUR IS OPEN
SLUIT DE DEUR

Sluit het luik en start het transport 
met de knop (5).

(40)
LAAG NIVEAU IN
TANK 1
(VOORSPOELTANK)

De standpijp is niet gesloten. De rub-
beren mof van de standpijp dicht niet 
tegen de bodemplaat af.

Sluit de standpijp. Controleer de rub-
beren mof.

(41)
LAAG NIVEAU IN 
TANK 2
(CHEM. WASTANK 1)

Standpijp of afvoerstop zijn niet ge-
sloten. De rubberen mof dicht niet af 
tegen de bodemplaat.

Sluit de standpijp of de afvoerstop. 
Controleer de rubberen mof.

(42)
LAAG NIVEAU IN
TANK 3
(CHEM. WASTANK 2)

De afvoerstop is niet gesloten. De 
rubberen mof van de afvoerstop 
dicht niet tegen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Controleer de 
rubberen mof.

(43)
LAAG NIVEAU IN
TANK 2/3
(CHEM. WASTANK 1/2)

De afvoerstop is niet gesloten. De 
rubberen mof van de afvoerstop 
dicht niet tegen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Controleer de 
rubberen mof.

(44)
LAAG NIVEAU IN
TANK 4
(CHEM. WASTANK 3)

De afvoerstop is niet gesloten. De 
rubberen mof van de afvoerstop 
dicht niet tegen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Controleer de 
rubberen mof.

(45)
LAAG NIVEAU IN
NASPOELTANK

De afvoerstop is niet gesloten. De 
rubberen mof van de afvoerstop 
dicht niet tegen de bodemplaat af.

Sluit de afvoerstop. Controleer de 
rubberen mof.

(51) TRANSP.BEVEILIG.
GEACTIVEERD
VERWIJDER OBJECT
HERSTART TRANSPORT

Een voorwerp heeft het transport ge-
stopt.

Verwijder het voorwerp. Het trans-
port wordt gestart met de knop (5).

(85)
TRANSP.BEVEILIG.
GEACTIVEERD
DRUK OP RESET

Reset het alarm met de knop (10).

(52) EINDSCHAKELAAR
GEACTIVEERD. 
VERWIJDER OBJECT VAN
DE EINDSCHAKELAAR

Een korf heeft de eindschakelaar 
beïnvloed.

Verwijder de korf. Het transport start 
automatisch.

(61)
LAGE TEMPERATUUR
IN TANK 2 
(CHEM. WASTANK 1)

Te lage temperatuur in tank 2. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(62)
LAGE TEMPERATUUR
IN TANK 3 
(CHEM. WASTANK 2)

Te lage temperatuur in tank 3. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

Tekst van de melding Oorzaak Maatregel
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(81)
LAGE TEMPERATUUR
IN TANK 4 
(CHEM. WASTANK 3)

Te lage temperatuur in tank 4. Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(66)
LAGE TEMPERATUUR
IN DE NASPOEL 
BOILER

Te lage temperatuur in de boiler bij 
start van de eindspoeling.

Reset het alarm met de knop (10). 
Bel servicedienst.

(71) ALARM
AFWASMIDDEL ACTIEF.
CONTR. AFWASMIDDEL-
APPARATUUR

Het afwasmiddel is op. Controleer en vul bij met nieuw af-
wasmiddel.

(74) POWER GUARD
GEACTIVEERD
DEEL VAN APPARATUUR
IS UITGESCHAKELD

OPTIE

(77)
FOUT NASPOELBEURT
SENSORFOUT
FLOWMETER BV02

Reset het alarm met de knop (10).

(76)
FOUT NASPOELBEURT
GEEN FLOW IN
DE MACHINE

Het water is afgesloten. Controleer of de afsluitkraan van het 
water open staat. Reset het alarm 
met de knop (10).

(75)
FOUT NASPOELBEURT
LAGE FLOW IN
DE MACHINE

De sproeiers (15) van de eindspoe-
ling zijn verstopt.

Maak de sproeiers schoon. Reset 
het alarm met de knop (10).

(80) FILTER IN NA-
SPOELTANK VERVUILD.
REINIG FILTER EN 
DRUK OP RESET

De zeef (19) en het filter (20) van de 
eindspoeling zijn verstopt.

Reinig de zeef en het filter. Reset het 
alarm met de knop (10).

(83) TIJD VOOR 
ONDERHOUD. NEEM 
CONTACT OP MET UW 
ONDERHOUDLEVERAN-
CIER

Bel servicedienst. Reset het alarm 
met de knop (10).

Tekst van de melding Oorzaak Maatregel
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5. Technische informatie

Recht op wijzigingen van technische gegevens voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS
Pompmotor, voorwas (kW), WD-211E - WD-421E 1,5

Pompmotor, chemische was 1 (kW) 1,5

Pompmotor, chemische was 2 (kW), WD-331E - WD-421E 1,5

Pompmotor, chemische was 3 (kW), WD-421E 1,5

Pompmotor, recirculatie spoeling (kW) 0,11

Ventilator, warmteterugwinning (kW) 0,12

Aandrijfmotor (kW) 0,12

Boiler 1 (kW), WD-151E 9

Boiler 1 (kW), WD-211E - WD-421E 12

Boiler 2 (kW), WD-151E 9

Boiler 2 (kW), WD-211E - WD-421E 12

Tankverwarming, chemische was 1 (kW), WD-151E - WD-241E 12

Tankverwarming, chemische was 1 (kW), WD-331E - WD-421E 9

Tankverwarming, chemische was 2 (kW), WD-331E - WD-421E 9

Tankverwarming, chemische was 3 (kW), WD-421E 9

Warmteterugwinning, koeloppervlak (m²) 25

Ventilator, warmteterugwinning, flow (m³/uur) 100

Tankvolume, voorwas (liter), WD-211E 51

Tankvolume, voorwas (liter), WD-241E - WD-421E 77

Tankvolume, chemische wastank 1 (liter) 100

Tankvolume, chemische wastank 2 (liter), WD-331E - WD-421E 100

Tankvolume, chemische wastank 3 (liter), WD-421E 100

Tankvolume, eindspoeltank (liter) 6

Gewicht, machine in bedrijf (kg), WD-151E 490

Gewicht, machine in bedrijf (kg), WD-211E 625

Gewicht, machine in bedrijf (kg), WD-241E 655

Gewicht, machine in bedrijf (kg), WD-331E 900

Gewicht, machine in bedrijf (kg), WD-421E 1020

Beschermingsklasse (IP) 55
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* Maximale capaciteit 240 korven/uur.

** Bij met stoom verwarmde machine..

*** Gemeten op 1 meter naast de machine.

* Andere spanning op aanvraag.

CAPACITEIT EN BEDRIJFSGEGEVENS
Capaciteit normale afwas (korven/uur) *, WD-151E 70-150

Capaciteit normale afwas (korven/uur) *, WD-211E 100-200

Capaciteit normale afwas (korven/uur) *, WD-241E 110-210

Capaciteit normale afwas (korven/uur) *, WD-331E 150-230

Capaciteit normale afwas (korven/uur) *, WD-421E 150-230

Capaciteit (korven/uur) volgens DIN 10510, WD-151E 80

Capaciteit (korven/uur) volgens DIN 10510, WD-211E 120

Capaciteit (korven/uur) volgens DIN 10510, WD-241E 140

Capaciteit (korven/uur) volgens DIN 10510, WD-331E 190

Capaciteit (korven/uur) volgens DIN 10510, WD-421E 245

Koudwaterverbruik, eindspoeling normaal (liter/korf) 1,8

Stoomverbruik **, (kg/uur), WD-151E 50

Stoomverbruik **, (kg/uur), WD-211E - WD-241E 60

Stoomverbruik **, (kg/uur), WD-331E 70

Stoomverbruik **, (kg/uur), WD-421E 75

Oppervlaktetemperatuur bij 20 °C ruimtetemperatuur (°C) 35

Geluidsniveau (dB(A)) *** 68

AANSLUITING, ELEKTRISCH VERWARMDE MACHINE
Totale aansluitwaarde (kW) *, WD-151E 32,6

Totale aansluitwaarde (kW) *, WD-211E - WD-241E 40,1

Totale aansluitwaarde (kW) *, WD-331E 47,6

Totale aansluitwaarde (kW) *, WD-421E 58,1

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) *, WD-151E 50

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) *, WD-211E - WD-241E 63

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) *, WD-331E 80

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) *, WD-421E 100

Max. aansluitdoorsnede 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 35
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* Andere druk op aanvraag.

** Andere spanning op aanvraag.

* Wordt normaal geleverd als één deel. Indien noodzakelijk in kleinere delen.

** Inclusief emballage.

AANSLUITING, STOOMVERWARMDE MACHINE 150-250 kPa *
Totale aansluitwaarde (kW), WD-151E 1,85

Totale aansluitwaarde (kW), WD-211E - WD-241E 3,4

Totale aansluitwaarde (kW), WD-331E 4,85

Totale aansluitwaarde (kW), WD-421E 6,0

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) **, WD-151E 16

Hoofdzekering 400V 3N~ (A) **, WD-211E - WD-421E 20

Max. aansluitdoorsnede 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) 25

Stoom (inwendige draad), WD-151E - WD-241E R¾"

Stoom (inwendige draad), WD-331E - WD-421E R1"

Condenswater (inwendige draad) R½"

AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE
Waterkwaliteit, hardheid (°dH) 2-7 

Warmwateraansluiting 50-70 °C (inwendige draad) R½"

Koudwateraansluiting 5-12 °C (inwendige draad) R½"

Aansluiting afvoer, PP pijp (ø mm) 50

Watercapaciteit, druk (kPa) 250-600

Watercapaciteit, flow (liter/minuut) 11

Vloerput, capaciteit (liter/seconde) 3

AFMETINGEN EN GEWICHT BIJ TRANSPORT, STANDARD MACHINE * 
Dimensies ** (LxBxH (m)), WD-151E 2,1 x 0,8 x 2,0

Dimensies ** (LxBxH (m)), WD-211E 2,7 x 0,8 x 2,0

Dimensies ** (LxBxH (m)), WD-241E 3,0 x 0,8 x 2,0

Dimensies ** (LxBxH (m)), WD-331E 3,9 x 0,8 x 2,0

Dimensies ** (LxBxH (m)), WD-421E 4,8 x 0,8 x 2,0

Gewicht ** (kg), WD-151E 400

Gewicht ** (kg), WD-211E 510

Gewicht ** (kg), WD-241E 550

Gewicht ** (kg), WD-331E 680

Gewicht ** (kg), WD-421E 790
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