
 מדריך למשתמש

 Proline D220Y תנור אוויר חם חשמלי

 

 תיאור המוצר: .1

מוצר זה הוא מחמם מסוג מפזר חום. חימום החדר מושג באמצעות קירור מאולץ במאוורר. מוצר זה ניתן 

לשימוש במפעלים בלבד. למכשיר תרמוסטט מסוג הרחבה פיזית ומפסק אתחול עצמי לחימום יתר, 

ניתן לכוון את הטמפרטורה של  C°0המותאם לטמפרטורה ומספק הגנה. בטמפרטורת סביבה של 

כדי לבקר את טמפרטורת כניסת האוויר; המפסקים התרמיים  C°0 – 70סטט לטווח של בין התרמו

לאתחול עצמי מבקרים את טמפרטורת גוף המכשיר, כך שלא יגרם חימום יתר בשל תפעול שגוי ומספקים 

בטיחות והפעלה בטוחה למשתמש. מאוורר הקירור אינו מבוקר באמצעות התרמוסטט והוא ממשיך לעבוד 

מעלות, הוא ידידותי למשתמש  20גוף החימום נכבה. ניתן לכוון את המוצר כלפי מעלה בזווית של  כאשר

 לשם חימום של יציאות אוויר בזווית שונות. אנא היוועצו גם במדריך השימוש.

 

 מפרטים טכניים  .2

 V400  ~Hz 50תדר:  \וולטאג' 

 kW 22דירוג עוצמה: 

 kW 11 ,kW 22מצבים: רוח, 

 מ"מ x 585 x 571 637מידות: 

 ק"ג 29משקל: 

 

 תיאור המוצר והפעלתו: .3

 

( 10( שקע )9( כיסוי אחורי )8( מנוע )7( כיסוי קדמי )6( גלגלים )5( כפתור כיוון )4( ידית )3( תרמוסטט )2( ידית מתג )1)

( שקע11כבל חשמלי )



 לוח הבקרה

 

מצבים. הרמה הראשונה היא מאוורר בלבד, הרמה השנייה היא חימום בעוצמה של  4-רמות ו 3סובבו את המתג לפי 

kW 11 ורמה שלוש היא רמת העוצמה הגבוהה ביותר של ,kW 22 התרמוסטט הניתן לכיוון בין .C°0 ל-C°70  לבקרת

 מעלות.  270-ל 0טמפרטורת החדר, ניתן לכיוון בין 

 תרמוסטטהוראות הפעלה 

ראשית יש לכוון את התרמוסטט ל"מקסימום" ולתת למחמם לעבוד במלוא העוצמה הנכנסת. כאשר טמפרטורת 

 החדר מגיעה לערך המבוקש יש לסובב את התרמוסטט שמאלה עד שהוא נכבה. 

אז התרמוסטט יידלק ויכבה אוטומטית כדי לשלוט בטמפרטורת החדר בהתאם לערך שהוגדר מראש וישמור על 

פרטורת חדר קבועה.  כאשר משתמשים במחמם בפעם הראשונה, יתכן שתבחינו בפליטת עשן קלה. זו היא תופעה טמ

הייצור.  רגילה למדי והיא מפסיקה לאחר זמן קצר. גוף החימום עשוי פלדה והוא צוּפה בשכבת הגנה של שמן בעת

 העשן נוצר כתוצאה מהתחממות השמן שנשאר.

תרמוסטט למצב "כבוי" ולסובב את מתג הבחירה לרמת מאוורר, ולתת למכשיר לאחר השימוש יש לסובב את ה

להתקרר במשך שתי דקות. עבור מכשירים בעלי פונקצית השהיית עצירה, אפילו אם מתג ההפעלה כבוי, מעגל 

ההשהיה עלול להפעיל את המכשיר אם הוא הגיע לערך הטמפרטורה הפנימית שנקבע מראש. זמן ההשהיה תלוי 

דקות. אם טמפרטורות הסביבה  3-4-ההשהיה היא כ C°20טורת הסביבה. עבור טמפרטורת סביבה של בטמפר

, כך שמכשיר ההשהיה לא יכול להתקרר, זמן ההשהיה עלול להיות ארוך מאוד או C27°-ממשיכה להיות יותר מ

צאת השקע שמעגל ההשהיה לא יפתח, כך שהמשתמש יכול רק לנתק את המכשיר מאספקת החשמל על ידי הו

 מהתקע.



 תיאור כיוון הזווית .4

 

 , לוחית קבועה, כיסוי גלגלים.8M, בורג 8Ø, דסקית שטוח 8Øהניחו את הגלגל על דסקית קפיץ ציר  .1

 וארזו את כיסוי הגלגלים. 8Mהדקו את בורג  .2

 חזרו על הפעולה עם הגלגל השני. .3

 מארז היחידה.השתמשו בידית כדי לחזק את הלוחית ואת  .4

 כדי להבריג על המארז.  M8X43.5השתמשו בבורג  .5

 .M8X43.5הדקו את בורג  .6

 חזרו על הפעולה כנזכר מעלה.  M8X43.5עם בורג  .7

 השתמשו בהתאמה כדי להבריג על המארז. .8

 הדקו את ידית הכיוון. .9

 ההתאמה השנייה זהה לנזכר לעיל.  .10

 הידית. כדי להתקין את 5Mובאום  M5X37השתמשו בארבע בורגי  .11

 .5Mהדקו את אום  .12

 (:Y220Dאיור מארז התקנה עבור כבל חשמל )רק עבור 



 

 , המכסה העליון, לולאת לחץ על לוחית הבקרה.st3.5*10הוציאו את בורג  .1

 החיבור.כדי לחבר לעמוד  G4ממ"ר  10השתמשו בהתאמת כבל החשמל  .2

 השתמשו בכבל החשמל כדי לקבע את הכבל המרכזי. .3

 , כיסוי עליון, לולאת לחץ מקובעת על לוחית הבקרה. 10*3.5השתמשו בבורג  .4

 ניקיון ואחזקה

לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו מהשקע ולתת לו להתקרר. המארז מתלכלך בקלות ויש לנגב אותו לעיתים קרובות 

וחומר  C°50 -חלקים מלוכלכים מאוד, יש לנגב אותם בספוג הטבול במים בטמפרטורה של פחות מבספוג רך. לניקוי 

ניקוי עדין, ואז יש לייבש את מארז המחמם באמצעות סמרטוט נקי. יש להיזהר שלא לתת למים לחדור לתוך 

 המכשיר.

צטט, טולואן וכו' לשם ניקוי א אמיל-אין להתיז מים על המחמם, ולעולם אין להשתמש בחומר ממס כגון דלק, יזו

 המחמם, כדי להגן על המארז. יש לנקות את המצמד, ליבש אותו ולארוז אותו בשקית פלסטיק. 

כאשר מאחסנים את המחמם, יש לתת לו להתקרר קודם כל ולשמור עליו יבש. אז יש לכסותו בשקית פלסטיק, 

 ולהניחו בקופסת אריזה ולאחסן אותו במקום יבש ומאוורר. 

 אדום  מוליך 

 ירוק  מוליך 

 צהוב  מוליך 

 ירוק  \ צהוב  מוליך 


