Návod k obsluze ohřívačů sudů a kontejnerů WINKLER
Důležité:
Před použitím ohřívače si přečtěte návod k obsluze a seznamte se s 13 bezp. pokyny na str. 2.
Plastové sudy je možné ohřívat při max. teplotě 70°C po dobu max. 6 hodin.
Ohřívače série WODL jsou vhodné pro instalaci na kovové i plastové sudy.
V případě ohřívačů série WODS, WODB a WODH platí, že můžou být instalovány pouze na
kovové sudy z důvodu vyššího příkonu topení.
U plastových sudů (PE-HD), zejména ne zcela zaplněných ohřívaným médiem, je vhodné dodržet
výše uvedené upozornění na max. teplotu 70°C po dobu max. 6 hodin, jinak dochází k nevratnému
poškození ohřívaného sudu popř. i vlastního ohřívače.
Izolační pláště WODD nikdy nepoužívejte na sudy, osazené ohřívači série WODS !
Platí zásada, že ohřívače je třeba instalovat tak, aby byl zajištěn co nejlepší přestup tepla mezi
ohřívačem a ohřívanou nádobou. K tomu slouží popruhy, plastové spony a pružiny, které umožňují
následným dotažením zmenšit vzduchovou mezeru mezi ohřívačem a nádobou na minimum.
V případě, že ohřívač není podle této zásady instalován, výrazně se snižuje účinnost ohřevu a při
následném lokálním přehřátí ohřívače může dojít i k jeho zničení!
Věnujte tedy pozornost i případným nerovnostem na povrchu ohřívané nádoby, které by
potenciálně mohly zhoršit přestup tepla.
Před použitím ohřívače si podrobně prostudujte bezpečnostní listy ohřívaného média!
Teplota nastavená na termostatu ohřívače není shodná s teplotou ohřívaného média. Snímač
termostatu registruje pouze teplotu v prostoru mezi ohřívačem a stěnou ohřívané nádoby.
V případě požadavku na přesnější regulaci teploty ohřívaného média je třeba použít přídavný
regulátor teploty s teplotním čidlem umístěným přímo v ohřívaném médiu.
Bezpečnostní termostat – v případě mechanického poškození kapiláry čidla teploty vlivem
neodborné manipulace s následným únikem média z kapiláry (viz obr. 1) je zakázáno ohřívač
nadále používat bez výměny zničeného termostatu za nový, funkční bezpečnostní termostat.
Zásuvkový okruh pro připojení ohřívačů WINKLER musí být vybaven proudovým chráničem
s únikovým proudem IF=30mA.
Zapnutí ohřívače se provádí zeleným, podsvětleným kolébkovým vypínačem na tělese termostatu,
poté obsluha nastaví požadovanou teplotu a střídavý svit oranžové signálky informuje obsluhu, že
ohřívač právě topí.
Je třeba chránit před poškozením přívodní flexo šňůru a pravidelně kontrolovat stav její izolace.
Ohřívač je vhodné udržovat čistý. Čištění provádět výhradně ve vypnutém stavu (vytažený přívod
ze zásuvky) a pouze vlhkým kusem textilu, namočeným ve vodě se saponátem. Je zakázáno
používání organických rozpouštědel.
Při ohřevu média v nádobě dochází k objemovým změnám, proto je třeba zajistit vhodné odvětrání!
Dále se nedoporučuje ohřívat poloprázdné nádoby, tj. s nízkou hladinou ohřívaného média,
protože dochází k nadměrnému přehřívání stěny nádoby nad hladinou. V těchto případech je
výhodné použít vícezónový ohřev nádoby nebo umístit např. „menší“ ohřívač ve spodní části
nádoby.
Nepoužívané ohřívače je vhodné skladovat na čistém a suchém místě.
V případě zjištění jakéhokoliv poškození ohřívače je jeho další provozování bez řádné opravy
a následné kontroly nepřípustné, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, resp. požár.
V případě pochybností kontaktujte svého dodavatele ohřívače nebo přímo výrobce WINKLER.
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