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Ważne informacje
1

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest częścią składową urządzenia. Jest ona zgodna z
wersją urządzenia oraz stanem wiedzy technicznej w chwili pierwszego wprowadzenia do obrotu.

W zależności od określenia niebezpieczeństwa
wśród ostrzeżeń wyróżnia się cztery stopnie
zagrożenia:

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji
i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu i użytkowania firma Dürr
Technik nie udziela żadnej gwarancji, ani
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
bezpieczną pracę i bezpieczne działanie
urządzenia.

–– NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkich
obrażeń lub śmierci
–– OSTRZEŻENIE
Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
lub śmierci
–– UWAGA
Zagrożenie lekkimi obrażeniami
–– UWAGA
Zagrożenie znacznymi szkodami rzeczowymi

Tłumaczenie zostało przygotowane zgodnie
z najlepszą wiedzą. Decydującą wersją jest oryginalna wersja niemiecka. Firma Dürr Technik nie
odpowiada za błędy zawarte w tłumaczeniu.

Dalsze symbole
Poniższe symbole użyte zostały w dokumencie,
na urządzeniu lub w jego wnętrzu:

1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole
Wskazówki ostrzegawcze
Informacje w niniejszym dokumencie służące
ochronie przed ewentualnymi szkodami osobowymi lub szkodami rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Ogólny symbol ostrzegawczy
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą
Ostrzeżenie przed samoczynnym uruchomieniem się urządzenia
Wskazówki ostrzegawcze wyglądają następująco:
OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
W tym miejscu opisane są możliwe następstwa nieprzestrzegania wskazówek
ostrzegawczych
ii Stosować się do tych zaleceń, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.

0626900100L22 1506V003

Wskazówki, np. szczególne zalecenia
dotyczące ekonomicznego użytkowania
urządzenia.
Przestrzegać dołączonych dokumentów.
Urządzenie zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i lokalnym.
Oznakowanie CE
Urządzenie musi być odłączone od zasilania (np . poprzez wyciągnięcie wtyczki
sieciowej).

1.2 Informacje o prawach autorskich
Wszystkie użyte układy, sposoby postępowania,
nazwy, programy komputerowe i urządzenia są
chronione prawem autorskim.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania lub jej
fragmentów jest dozwolony wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy Dürr
Technik.
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Bezpieczeństwo

Firma Dürr Technik zaprojektowała i skonstruowała urządzenie w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykluczyć zagrożenia podczas użytkowania urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Mimo tego wciąż mogą wystąpić zagrożenia szczątkowe. W związku z tym
należy przestrzegać poniższych wskazówek.

2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie służy do sprężania powietrza atmosferycznego. Urządzenie zostało przystosowane
do pracy w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. Urządzenie nie może być użytkowane
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Używanie
urządzenia w pobliżu źródeł gazu lub łatwopalnych cieczy jest zabronione. Urządzenia jezdne
użytkować wyłącznie po ich uprzednim zatrzymaniu.

2.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem
Użytkowanie w inny sposób lub w sposób wykraczający poza opisany, jest rozumiane jako
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek takiego stosowania. Ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
OSTRZEŻENIE
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować
poważne obrażenia ciała i szkody
materialne
ii Zabrania się tłoczenia wybuchowych
mieszanin w zastosowaniach wykraczających poza użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem.

2.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
ii W trakcie użytkowania urządzenia przestrzegać wytycznych, przepisów i zarządzeń obowiązujących w miejscu użytkowania.
ii Przed każdym użyciem urządzenia sprawdzić
jego stan i działanie.
ii Nie przebudowywać urządzenia i nie wprowadzać w nim zmian.
ii Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
ii Instrukcję montażu i użytkowania należy udostępnić użytkownikowi w pobliżu urządzenia.
4

2.4 Przeszkolony personel
Obsługa
Osoby użytkujące urządzenie muszą zapewnić
ze względu na swoje wykształcenie i umiejętności bezpieczną i prawidłową obsługę.
ii Przeszkolić wszystkich użytkowników z obsługi urządzenia.
Montaż i naprawa
ii Montaż, ponowne ustawienia, zmiany, rozbudowy i naprawy powierzać wyłącznie firmie
Dürr Technik lub personelowi upoważnionemu
i przeszkolonemu przez firmę Dürr Technik.
Wykwalifikowany personel został przeszkolony
przez firmę Dürr Technik, orientuje się w konstrukcji urządzenia i zna źródła zagrożeń związane z urządzeniem.

2.5 Ochrona przed napięciem elektrycznym
ii Przy pracach przy urządzeniu należy przestrzegać odpowiednich elektrycznych przepisów bezpieczeństwa.
ii Uszkodzone przewody i urządzenia wtyczkowe muszą być niezwłocznie wymienione.

2.6 Korzystać wyłącznie z oryginalnych części
ii Używać wyłącznie akcesoriów i wyposażenia
specjalnego wyszczególnionego lub dopuszczonego do użytku przez Dürr Technik.
ii Korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
Firma Dürr Technik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez zastosowanie akcesoriów, wyposażenia specjalnego i innych części niedopuszczonych do użytku lub innych niż
oryginalne części eksploatacyjne i zamienne.

2.7 Transport i przechowywanie
Urządzenie jest wysyłane w kartonie z zabezpieczającym materiałem opakowaniowym. Materiał
ten zapewnia optymalną ochronę urządzenia
podczas transportu. Do transportu lub przechowywania urządzenia wykorzystywać w miarę
możliwości zawsze oryginalne opakowanie.
–– Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Ważne informacje
OSTRZEŻENIE
Wybuch zbiornika ciśnieniowego i
węży ciśnieniowych
Poważne obrażenia ciała i szkody materialne
ii Zbiorniki i węże ciśnieniowe przechowywać i transportować odpowietrzone.
ii Chronić urządzenie przed wilgocią
w trakcie transportu.
ii Urządzenie transportować pionowo.
ii Urządzenie przenosić wyłącznie za
zamontowane uchwyty.

PL

Urządzenie w oryginalnym opakowaniu można
przechowywać
–– w ciepłych, suchych i wolnych od pyłu pomieszczeniach;
–– przy zapewnieniu ochrony przed zanieczyszczeniami.
W miarę możliwości przechowywać materiał opakowania do późniejszego wykorzystania.

2.8 Utylizacja
Urządzenie
Urządzenie zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i lokalnym.
Opakowanie
Materiał opakowania utylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
–– Przestrzegać aktualnych procedur utylizacji.
–– Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Przegląd

3.1 Urządzenie bez osuszacza membranowego (230 V)
PL

Opis
SICOLAB 062
SICOLAB 100
SICOLAB 200
SICOLAB 062F
SICOLAB 100F
SICOLAB 200F
l

Nr kat.
0626 1100
0626 2100
0626 3100
0626 1110
0626 2110
0626 3110

Filtr wlotowy
l
l
l2x
l
l
l2x

Zestaw filtra 0,01mm



l
l
l

występuje

 nie występuje

3.2 Urządzenie z osuszaczem membranowym (230 V)
Opis

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M
SICOLAB 200M
SICOLAB 062MF
SICOLAB 100MF
SICOLAB 200MF
SICOLAB 062MFA
SICOLAB 100MFA
SICOLAB 200MFA
l

Nr kat.

Filtr wlotowy

Filtr spiekany

Filtr drobny
3 mm

0626 1200
0626 2200
0626 3200
0626 1210
0626 2210
0626 3210
0626 1220
0626 2220
0626 3220

l
l
l2x
l
l
l2x
l
l
l2x

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l







Filtr
drobny
0,01 mm



l
l
l
l
l
l

Filtr z węglem aktywnym






l
l
l

występuje

 nie występuje

3.3 Urządzenie z osuszaczem membranowym (115 V)
Opis

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M
l

Nr kat.

Filtr wlotowy

Filtr spiekany

0626 6200
0626 7200

l
l

l
l

Filtr drob- Filtr drob- Filtr z węny
ny 0,01
glem ak3 mm
mm
tywnym
l


l



występuje

 nie występuje
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3.4 Materiały eksploatacyjne i części zamienne
Części zamienne do urządzeń bez osuszaczy membranowych
Poniższe elementy eksploatacyjne należy wymieniać w podanych odstępach konserwacyjnych (patrz
"9.1 Plan konserwacji").
Części zamienne
Filtr wlotowy (4)
Zestaw filtra 0,01 mm:
– filtr wstępny (21)
– filtr drobny (20)

Wkład filtracyjny

SICOLAB
062 / 100 / 200
9000-416-31

SICOLAB
062F / 100F / 200F
9000-416-31

Wkład filtracyjny



0626100040

PL

Części zamienne do urządzeń z osuszaczem membranowym
Poniższe elementy eksploatacyjne należy wymieniać w podanych odstępach konserwacyjnych (patrz
"9.1 Plan konserwacji").
Części zamienne

SICOLAB
062M /
100M /
200M

SICOLAB
062MF /
100MF /
200MF

SICOLAB
062MFA /
100MFA /
200MFA

Filtr wlotowy (4)

Wkład filtracyjny

9000-416-31

9000-416-31

9000-416-31

Filtr drobny 3 mm (do osuszacza membranowego)

Wkład filtracyjny

1610-121-00





Filtr drobny 0,01 mm (do osuszacza membranowego)

Wkład filtracyjny



9000-4160035ET

9000-4160035ET

Filtr spiekany (do osuszacza
membranowego)

Wkład filtracyjny

1650-101-00

1650-101-00

1650-101-00

Filtr z węglem aktywnym (6)

Wkład filtracyjny





9000-4160025

Części zamienne i akcesoria
Klucz do rygla obrotowego������������������������������������������������������������������������������������������������ 0626 0071
Bezpieczniki (bezpiecznik sieciowy) SICOLAB 062xx������������������������������������������������������ 9000-115-14
Bezpieczniki (bezpiecznik sieciowy) SICOLAB 100xx������������������������������������������������������ 9000-115-46
Bezpieczniki (bezpiecznik sieciowy) SICOLAB 200xx�������������������������������������������������� 9000-115-0016
Bezpieczniki (bezpiecznik sieciowy) SICOLAB 062xx (115 V)������������������������������������������� 0626100046
Bezpieczniki (bezpiecznik sieciowy) SICOLAB 100xx (115 V)������������������������������������������� 0626100047
Pistolet nadmuchowy z wężem������������������������������������������������������������������������������������������ 0654 0650

0626900100L22 1506V003
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4

Dane techniczne

4.1 Urządzenie bez osuszacza membranowego (230 V)
Dane elektryczne

PL

Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Prąd znamionowy
Bezpiecznik sieciowy
Dane ogólne
Pojemność zbiornika ciśnieniowego
Wydajność tłoczenia przy 50 Hz
i 5 bar (0,5 MPa)
Wydajność tłoczenia przy 50 Hz
i 7 bar (0,7 MPa)
Czas włączenia
Ciśnienie włączenia/wyłączenia
Zawór bezpieczeństwa, maks.
dopuszczalne ciśnienie robocze
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Poziom hałasu
Warunki otoczenia podczas pracy
Temperatura
Względna wilgotność powietrza

SICOLAB
062/062F

SICOLAB
100/100F

SICOLAB
200/200F

Hz
V
kW
A
A

50
230
0,44
2,3
4

50
230
0,96
5,3
8

50
230
1,41
7,1
10

l

25

25

25

l/min

44

70

145

l/min
%
bar
(MPa)

35
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

59
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

121
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)
mm
kg
dB(A)

10 (1)
510 x 580 x
653
67
48

10 (1)
510 x 580 x
653
77
51

10 (1)
510 x 580 x
653
87
54

°C
%

od +5 do +40
maks. 95

Warunki otoczenia podczas przechowywania i transportu
Temperatura
°C
Względna wilgotność powietrza
%

8

od +5 do +40
maks. 95

od +5 do +35
maks. 95

od -25 do +55
od 10% do 90%
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4.2 Urządzenie z osuszaczem membranowym (230 V)
Dane elektryczne

Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Prąd znamionowy
Bezpiecznik sieciowy
Dane ogólne
Pojemność zbiornika ciśnieniowego
Wydajność tłoczenia przy 50 Hz
i 5 bar (0,5 MPa)
Wydajność tłoczenia przy 50 Hz
i 7 bar (0,7 MPa)
Czas włączenia
Ciśnienie włączenia/wyłączenia
Zawór bezpieczeństwa, maks.
dopuszczalne ciśnienie robocze
Ciśnieniowy punkt rosy (według
DIN ISO 8573-1)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Poziom hałasu
Warunki otoczenia podczas pracy
Temperatura
Względna wilgotność powietrza

Hz
V
kW
A
A

SICOLAB
SICOLAB
SICOLAB
062M/062MF/ 100M/100MF/ 200M/200MF/
062MFA
100MFA
200MFA
50
50
50
230
230
230
0,44
0,96
1,41
2,3
5,3
7,1
4
8
10

l

25

25

25

l/min

37

59

122

l/min
%
bar
(MPa)

31
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

47
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

97
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

10 (1)

Klasa
mm
kg
dB(A)

3
510 x 580 x
653
69
48

4
510 x 580 x
653
79
51

4
510 x 580 x
653
89
54

°C
%

od +5 do +40
maks. 95

Warunki otoczenia podczas przechowywania i transportu
Temperatura
°C
Względna wilgotność powietrza
%

0626900100L22 1506V003

od +5 do +40
maks. 95

od +5 do +35
maks. 95

od -25 do +55
od 10 do 90
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4.3 Urządzenie z osuszaczem membranowym (115 V)

PL

Dane elektryczne
Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Prąd znamionowy
Bezpiecznik sieciowy
Dane ogólne
Pojemność zbiornika ciśnieniowego
Wydajność tłoczenia przy 60 Hz i
5 bar (0,5 MPa)
Wydajność tłoczenia przy 60 Hz i
7 bar (0,7 MPa)
Czas włączenia
Ciśnienie włączenia/wyłączenia
Zawór bezpieczeństwa, maks. dopuszczalne ciśnienie robocze
Ciśnieniowy punkt rosy (według DIN
ISO 8573-1)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Poziom hałasu
Warunki otoczenia podczas pracy
Temperatura
Względna wilgotność powietrza

Hz
V
kW
A
A

SICOLAB 062M
60
115
0,56
5,6
6,2

SICOLAB 100M
60
115
1,15
11,8
13,0

l

25

25

l/min

36

67

l/min
%
bar
(MPa)

30
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

54
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

Klasa
mm
kg
dB(A)

3
510 x 580 x 653
77
49

4
510 x 580 x 653
87
53

°C
%

od +5 do +40
maks. 95

od +5 do +40
maks. 95

Warunki otoczenia podczas przechowywania i transportu
Temperatura
°C
Względna wilgotność powietrza
%

10

od -25 do +55
od 10 do 90
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4.4 Zbiornik ciśnieniowy do urządzeń zasilanych napięciem 230 V
W urządzeniu zamontowano zbiorniki ciśnieniowe firmy Behälter-Werk Burgau GmbH.
Poniższa instrukcja obsługi dotyczy następującego typu zbiorników ciśnieniowych:
Typ
316034 / 5430-200-51

Ciśnienie1)
PS 10 bar

Zbiornik2)
V 25 l

OZ3)
B

c4)
c = 0 mm

Uwaga5)
1; 6

PL
Numer seryjny i rok produkcji, patrz oznaczenie zbiornika
Ciśnienie
Zbiornik
3)
Obszar zastosowania (OZ)
4)
Naddatek korozyjny
Maksymalna temperatura
Minimalna temperatura
Medium
5)
Uwaga
1)
2)

Zastosowane normy

0626900100L22 1506V003

maksymalne ciśnienie robocze PS w barach
Pojemność zbiornika V w litrach
B = zbiornik ciśnieniowy do instalacji stacjonarnych
c w mm
+100 °C
-10 °C
Powietrze/azot
1:
Zbiornik jest trwale odporny na wahania ciśnienia w zakresie
1,6 bar (10% PS)
6:
Spust skroplin musi następować przy ciśnieniu wewnętrznym zgodnym
z instrukcją użytkowania
EN 286-1:1998
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4.5 Instrukcja obsługi zbiornika ciśnieniowego do urządzeń zasilanych napięciem 230 V

PL

Zbiornik ciśnieniowy może być użytkowany wyłącznie w ramach wyżej podanego przeznaczenia oraz
danych technicznych. Ze względów bezpieczeństwa każde inne zastosowanie jest niedozwolone.
Konstrukcja zbiornika ciśnieniowego powstała zgodnie z dyrektywą 2009/105/WE i została wykonana
jako pojedynczy komponent bez wyposażenia zabezpieczającego z przeznaczeniem do wyszczególnionego obszaru zastosowania. Wykonanie przewiduje obciążenie ciśnieniem wewnętrznym.
Przed uruchomieniem zbiornik należy wyposażyć w wymagane urządzenia zabezpieczające takie jak
manometr ciśnieniowy, urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia itp. Te elementy
nie należą do zakresu naszej dostawy.
Na ścianach zbiornika poddawanych obciążeniom ciśnieniowym nie można przeprowadzać żadnych
prac spawalniczych ani obróbki cieplnej. Ciśnienie wewnętrzne podczas stałej pracy nie może przekraczać ciśnienia roboczego PS podanego na oznaczeniu zbiornika. Jedynie przez krótką chwilę ciśnienie to może zostać przekroczone o maks. 10%. Przez zastosowanie odpowiednich działań zapobiegać obciążeniu drganiami oraz korozji, które niekorzystnie działają na zbiornik ciśnieniowy.
Montaż lub ustawienie zbiornika ciśnieniowego musi odbyć się w taki sposób, aby zagwarantowane
było bezpieczeństwo jego użytkowania (np. nie można stosować sztywnego połączenia z podłogą lub
ramą główną maszyny bez zastosowania tłumików drgań).
Instrukcja użytkowania tworzona przez dostawcę wyposażenia musi zawierać, przy uwzględnieniu
elementów wyposażenia, następujące punkty:
–– a) instrukcję usuwania skroplin;
–– b) informacje o konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
Dostawca wyposażenia musi ponadto ustalić, czy wyposażony i gotowy do pracy zbiornik ciśnieniowy ma być poddany odbiorowi kontrolnemu przed uruchomieniem. Dostawca wyposażenia/użytkownik musi przestrzegać obowiązujących w danym kraju ustaw i rozporządzeń dotyczących eksploatacji
zbiorników ciśnieniowych.
Zbiornik jest trwale odporny na wahania ciśnienia w zakresie D p ≤ 20% maksymalnego ciśnienia roboczego PS.
Uwagi: zobacz "4.4 Zbiornik ciśnieniowy do urządzeń zasilanych napięciem 230 V".

12
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4.6 Zbiornik ciśnieniowy do urządzeń zasilanych napięciem 115 V
W urządzeniu zamontowano zbiorniki ciśnieniowe firmy Behälter-Werk Burgau GmbH.
Poniższa instrukcja obsługi dotyczy następującego typu zbiorników ciśnieniowych:
Typ
316205 / 5110-200-0052

Ciśnienie1)
PS 10 bar

Zbiornik2)
V 25 l

OZ3)
B

c4)
c = 0 mm

Uwaga
-

PL

Numer seryjny i rok produkcji, patrz oznaczenie zbiornika
Ciśnienie
Zbiornik
3)
Obszar zastosowania (OZ)
4)
Naddatek korozyjny
Maksymalna temperatura
Minimalna temperatura
Medium
Zastosowane normy
1)
2)

maksymalne ciśnienie robocze PS w barach
Pojemność zbiornika V w litrach
B = zbiornik ciśnieniowy do instalacji stacjonarnych
c w mm
+100 °C
-10 °C
Powietrze/azot
Norma ASME, część VIII, ustęp 1

4.7 Instrukcja obsługi zbiornika ciśnieniowego do urządzeń zasilanych napięciem 115 V
Zbiornik został wykonany jako pojedynczy komponent bez wyposażenia zabezpieczającego. Zbiornik
ciśnieniowy może być użytkowany wyłącznie w ramach wyżej podanego przeznaczenia oraz danych
technicznych. Ze względów bezpieczeństwa każde inne zastosowanie jest niedozwolone.
Wykonanie przewiduje obciążenie przede wszystkim statycznym ciśnieniem wewnętrznym.
Przed uruchomieniem zbiornik należy wyposażyć w wymagane urządzenia zabezpieczające takie jak
manometr ciśnieniowy, urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia itp. Te elementy
nie należą do zakresu naszej dostawy.
Na ścianach zbiornika poddawanych obciążeniom ciśnieniowym nie można przeprowadzać żadnych
prac spawalniczych ani obróbki cieplnej. Przez zastosowanie odpowiednich działań zapobiegać obciążeniu drganiami oraz korozji, które niekorzystnie działają na zbiornik ciśnieniowy
Montaż lub ustawienie zbiornika ciśnieniowego musi odbyć się w taki sposób, aby zagwarantowane
było bezpieczeństwo jego użytkowania (np. nie można stosować sztywnego połączenia z podłogą lub
ramą główną maszyny bez zastosowania odpowiednich tłumików drgań).
Instrukcja użytkowania tworzona przez dostawcę wyposażenia musi zawierać, przy uwzględnieniu
elementów wyposażenia, następujące punkty:
–– a) instrukcję usuwania skroplin;
–– b) informacje o konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
Dostawca wyposażenia musi ponadto ustalić, czy wyposażony i gotowy do pracy zbiornik ciśnieniowy ma być poddany odbiorowi kontrolnemu przed uruchomieniem. Dostawca wyposażenia/użytkownik musi przestrzegać obowiązujących w danym kraju ustaw i rozporządzeń dotyczących eksploatacji
zbiorników ciśnieniowych.
Uwagi: brak.

0626900100L22 1506V003
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4.8 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

PL

REF Numer katalogowy
SN

Numer seryjny

Przy zamawianiu części zamiennych podawać również następujące informacje.

14
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4.9 Deklaracja zgodności maszyn zgodna z dyrektywą 2006/42/WE
Producent oświadcza niniejszym, że maszyna jest zgodna z postanowieniami podanej powyżej dyrektywy, a także zgodna z postanowieniami następujących pozostałych dyrektyw:
–– Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
–– Dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE w aktualnym brzmieniu
–– Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
Nazwa producenta:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adres producenta:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numer referencyjny:

0626

Opis produktu:

SICOLAB

od numeru seryjnego:

D 000100

PL

Niniejszym oświadczamy, że uruchomienie może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu, że maszyna
kompletna, w której niniejsza maszyna ma zostać wbudowana, jest zgodna z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Zastosowano następujące zharmonizowane i pozostałe normy:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2012-10
DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 60204-1:2007-06
DIN EN ISO 12100:2011-09
Bietigheim-Bissingen, dnia 18.08.2014
Andreas Ripsam

Dowód podpisu

u kierownictwa firmy Dürr Technik

Oryginalny dokument w firmie Dürr Technik

0626900100L22 1506V003
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5

Działanie

10 12 13
14
5

4a
4

9

15
16
17

8

PL

11
7

6

3
2

1

Rysunek 1: SICOLAB 0626 3220, widok z góry
(bez pokrywy urządzenia)
1
2
3
4
4a
5
6
7

Zbiornik ciśnieniowy
Zawór bezpieczeństwa
Przełącznik ciśnieniowy
Filtr wlotowy
Filtr wlotowy*
Osuszacz membranowy (opcja)
Filtr z węglem aktywnym (opcja)
Licznik roboczogodzin

* tylko w wersjach urządzenia:
SICOLAB 200/ 200F/200M/ 200MF/200MFA

Rysunek 2: SICOLAB 0626 3220, widok z
przodu
8 Szybkozłącze (dławione)
9 Włącznik
10 Wskaźnik kontrolny zielony „Urządzenie gotowe do pracy”
11 Wskaźnik kontrolny zielony „Sprężarka pracuje”
12 Lampka ostrzegawcza czerwona „Temperatura zbyt wysoka”
13 Blokada pokrywy urządzenia
14 Pokrywa urządzenia
15 Manometr
16 Uchwyt do przenoszenia
17 Reduktor ciśnienia

18
19

Rysunek 3: SICOLAB 0626 3220, widok z tyłu
18 Przyłącze sprężonego powietrza (wtykowe
∅10 mm) (niedławione)
19 Wtyczka zasilająca z bezpiecznikami
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5.1 Urządzenie bez osuszacza
membranowego
Urządzenie zasysa i spręża powietrze atmosferyczne. Tłoczy bezolejowe i sprężone powietrze
przez chłodnicę do zbiornika ciśnieniowego.
Bezolejowe i przefiltrowane powietrze jest dostępne dla odbiorników w zbiorniku ciśnieniowym.
Po pobraniu sprężonego powietrza dla odbiornika, ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym spada.
Po osiągnięciu ciśnienia włączenia przełącznik
ciśnieniowy ponownie włącza automatycznie
urządzenie. Po osiągnięciu ciśnienia wyłączania
urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.
Zawór bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia
w zbiorniku.

PL

5.2 Urządzenie z osuszaczem
membranowym
Urządzenie zasysa i spręża powietrze atmosferyczne. Tłoczy bezolejowe i sprężone powietrze
do osuszacza membranowego. Chłodnica i osuszacz membranowy osuszają sprężone powietrze z wilgoci. Bezolejowe, higieniczne i suche
powietrze jest dostępne dla odbiorników w
zbiorniku ciśnieniowym.
Po pobraniu sprężonego powietrza dla odbiornika, ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym spada.
Po osiągnięciu ciśnienia włączenia przełącznik
ciśnieniowy ponownie włącza automatycznie
urządzenie. Po osiągnięciu ciśnienia wyłączania
urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.
Zawór bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia
w zbiorniku.

0626900100L22 1506V003
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Montaż
6

Wymagania

6.1 Pomieszczenie montażu
PL

Pomieszczenie montażu musi spełniać następujące wymagania:
–– zamknięte, suche, dobrze wentylowane
pomieszczenie
–– Nie może to być pomieszczenie o konkretnym
przeznaczeniu (n p. kotłownia lub pomieszczenie wilgotne)
–– Ustawić urządzenie na czystym, równym i odpowiednio stabilnym podłożu (zwrócić uwagę
na wagę urządzenia).
–– Urządzenie ustawić lub zamontować w taki
sposób, aby można było łatwo odczytać
tabliczkę znamionową oraz aby do urządzenia
był łatwy dostęp w celu obsługi i konserwacji.
–– Urządzenie ustawić tak, aby gniazdo wtykowe, do którego podłączone jest urządzenie,
było łatwo dostępne.
–– Temperatura w pomieszczeniu: od
+5 °C do +40 °C (dla urządzeń SICOLAB 062/062F/062M/062MF/062MFA
/100/100F/100M/100MF/100MFA).
–– Temperatura w pomieszczeniu: od +5 °C
do +35 °C (dla urządzeń SICOLAB
200/200F/200M/200MF/200MFA).
–– Zachować odpowiedni odstęp od ściany, aby
powietrze mogło dopływać i odpływać bez
przeszkód.

UWAGA
Niebezpieczeństwo przegrzania na
skutek niedostatecznej wentylacji
Urządzenie wytwarza ciepło. Możliwe
szkody spowodowane przez wysoką
temperaturę i/lub skrócenie żywotności
urządzenia.
ii Nie przykrywać urządzenia.
ii Powietrze musi dopływać i odpływać
bez przeszkód.
ii Otwory napowietrzające i odpowietrzające muszą mieć odpowiedni rozmiar.
ii Przy zamontowanych urządzeniach
może w niekorzystnych przypadkach
zajść konieczność montażu zewnętrznego układu wentylacji.

6.2 Kontrola zbiornika ciśnieniowego
Użytkownik musi przestrzegać krajowych
przepisów!
Przykład dotyczący Niemiec: Betriebssicherheitsverordnung (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji)

Zasysane powietrze jest filtrowane. Skład
powietrza nie ulega przy tym zmianie.
Dlatego też zassane powietrze musi być
pozbawione substancji szkodliwych (np.
nie może być to powietrze z garażu podziemnego lub bezpośrednio z pobliża
pompy ssącej).

18
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Montaż

7

Odbiór techniczny

7.1 Usuwanie opakowania

ii Wąż ciśnieniowy przymocować do króćca
węża za pomocą obejmy.
ii Połączyć króciec węża z szybkozłączem.

Urządzenie zostało zabezpieczone materiałem
opakowaniowym w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.
ii Usunąć materiał opakowania.
ii Ściągnąć folie ochronne.
ii Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
ii Urządzenie podnosić wyłącznie za uchwyty
lub dno.

PL

7.2 Montaż rozpórek
ii Rozpórki (22) zamontować z tyłu urządzenia,
aby zapewnić wentylację (rozpórki pozostawić
w tym miejscu na cały czas eksploatacji urządzenia).

Przyłącze wtykowe – tył urządzenia
Na przyłączu sprężonego powietrza z tyłu
urządzenia panuje niezredukowane ciśnienie zbiornika. Waha się ono w zakresie 6-8 barów (ustawienie fabryczne). Należy to uwzględnić podczas podłączania
do przewodu sieciowego. Wlot powietrza
z przewodu sieciowego do urządzenia
uniemożliwia wewnętrzny zawór zwrotny.
ii Elastyczny wąż ciśnieniowy z przyłączem wtykowym (10 mm) podłączyć do przyłącza sprężonego powietrza z tyłu urządzenia.

22 22

7.3 Przygotowanie przyłącza sprężonego powietrza
Urządzenie jest wyposażone w dwa przyłącza
sprężonego powietrza. Na panelu sterowania
znajduje się szybkozłącze sprężonego powietrza. Z tyłu urządzenia znajduje się przyłącze
wtykowe sprężonego powietrza. Przyłączy sprężonego powietrza można używać pojedynczo
lub razem.

7.4 Skropliny
Urządzenie jest wyposażone w parownik. Pomimo tego przy wysokiej temperaturze otoczenia
(> 30°C) i wysokiej względnej wilgotności powietrza (> 75%) skropliny mogą nie zostać całkowicie odparowane. Nadmiar skroplin jest odprowadzany na zewnątrz za pomocą przelewu. W
takim przypadku pod przelewem skroplin należy
ustawić zbiornik na skropliny.

Szybkozłącze – panel sterowania
Ciśnienie na przyłączu sprężonego powietrza za reduktorem ciśnienia jest ustawione fabrycznie i ma stałą wartość 0-6
barów (można je ustawić za pomocą pokrętła).
ii Sprężone powietrze jest pobierane przez
szybkozłącze (średnica znamionowa 7,2 mm)
za pomocą króćca węża na panelu sterowania
urządzenia.
0626900100L22 1506V003
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Montaż

PL

7.5 Instalacja elektryczna

7.7 Ochrona przed przegrzaniem

ii Kabel sieciowy podłączyć do wtyczki z tyłu
urządzenia
ii Kabel sieciowy podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanego gniazda sieciowego z
przewodem ochronnym.
ii Kabel sieciowy układać bez obciążenia mechanicznego.
ii Przed uruchomieniem porównać napięcie sieciowe z informacją o napięciu podaną na tabliczce znamionowej.

Silniki urządzeń są wyposażone w wyłącznik termiczny, który w przypadku przegrzania wyłącza
urządzenie. W takim przypadku należy znaleźć i
usunąć przyczynę błędu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem z powodu uszkodzonego kabla sieciowego lub
wtyczki
Porażenie prądem może prowadzić do
ciężkich uszkodzeń ciała
ii Nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką.
ii Uszkodzony kabel sieciowy wymienić.

Po wyłączeniu urządzenia przez wyłącznik termiczny wentylator urządzenia w
dalszym ciągu pracuje.
UWAGA
Automatyczne uruchomienie urządzenia po schłodzeniu
ii Urządzenie pozostawić do schłodzenia

7.6 Zabezpieczenie silnika
Silniki urządzeń są wyposażone w wyłącznik
ochronny, który wyłącza przełącznik ciśnieniowy
w przypadku prądu przeciążeniowego. Prąd
przeciążeniowy może zostać wywołany uszkodzeniami (np. blokadami). W takim przypadku
należy znaleźć i usunąć przyczynę błędu.
Urządzenie można ponownie włączyć
pokrętłem przełącznika ciśnieniowego.
ii Urządzenie pozostawić do schłodzenia.
ii Wyłączyć urządzenie.
ii Wyciągnąć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.
ii Otworzyć blokadę urządzenia.
ii Zdjąć pokrywę urządzenia.
ii Ponownie włączyć pokrętło na przełączniku
ciśnieniowym.
ii Zamontować pokrywę urządzenia.

20
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8

Obsługa

8.2 Ustawienie reduktora ciśnienia

Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu lub w przypadku niebezpieczeństwa
odłączyć je od zasilania (n p. poprzez
wyciągnięcie wtyczki sieciowej).

9
8

8.1 Włączyć/wyłączyć urządzenie

PL

15
17

10

9
8
9
15
17

11

9 Włącznik
10 Wskaźnik kontrolny zielony „Urządzenie gotowe do pracy”
11 Wskaźnik kontrolny zielony „Sprężarka pracuje”
ii Urządzenie włącza się poprzez wciśnięcie
włącznika (9).
Urządzenie uruchamia się, a zbiornik ciśnieniowy zostaje napełniony. Zielone wskaźniki
kontrolne (10,11) świecą się. Po osiągnięciu
ciśnienia wyłączania urządzenie zostaje automatycznie wyłączone. Wskaźnik kontrolny
(11) gaśnie.

Szybkozłącze
Włącznik
Manometr
Reduktor ciśnienia

Reduktor ciśnienia (17) reguluje żądane ciśnienie
robocze na szybkozłączu (8).
Reduktor ciśnienia (17) można ustawić. Maksymalne stałe ciśnienie robocze wynosi 6 barów.
Ustawianie reduktora ciśnienia:
Stałe ciśnienie robocze można zmienić poprzez
obrócenie reduktora ciśnienia (17). Wartość ciśnienia można odczytać na manometrze (15).
ii Zwiększenie ciśnienia zasilania: obrócić reduktor ciśnienia (17) zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku „+”.
ii Zmniejszenie ciśnienia zasilania: obrócić reduktor ciśnienia (17) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w kierunku „-”.

ii Urządzenie wyłącza się poprzez ponowne
wciśnięcie włącznika (9)
Zielony wskaźnik kontrolny (10) gaśnie.

Maksymalne ciśnienie robocze:

10 barów

Ciśnienie włączenia/wyłączenia:

6/8 barów

0626900100L22 1506V003
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9

Konserwacja
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu lub w razie wystąpienia zagrożenia odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego (n p. wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda) i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.

PL

9.1 Plan konserwacji
Okres międzyob- Prace konserwacyjne
sługowy
Co rok
ii Wymiana filtra wlotowego – w przypadku dużego zapylenia co pół roku (patrz
"9.3 Wymiana filtra wlotowego")
ii W urządzeniach bez osuszacza membranowego: wymienić zestaw filtra
Co rok
0,01 mm (filtr drobny i filtr wstępny) (patrz "9.4 Wymiana zestawu filtra 0,01
µm (jeśli występuje)")
ii W urządzeniach z osuszaczem membranowym: wymienić filtr drobny 0,3
Co rok
mm lub filtr drobny 0,01 mm osuszacza membranowego (patrz"9.5 Wymiana
filtra w osuszaczu membranowym")
ii W urządzeniach z osuszaczem membranowym: wymienić filtr spiekany
Co rok
osuszacza membranowego (patrz "9.5 Wymiana filtra w osuszaczu membranowym")
ii Wymienić filtr z węglem aktywnym (patrz "9.6 Wymiana filtra z węglem aktywCo rok
nym (jeżeli występuje)")
ii Okresowe kontrole bezpieczeństwa technicznego (np. kontrola zbiorników ciw zależności od
śnieniowych, kontrola bezpieczeństwa instalacji elektrycznej) przeprowadzać
przepisów krajozgodnie z krajowymi przepisami.
wych
Filmy przedstawiające prace konserwacyjne można znaleźć na stronie www.duerr-technik.
com.

22
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9.2 Przygotowanie wymiany filtra
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
urządzenia należy wykonać następujące
czynności:
ii Urządzenie pozostawić do schłodzenia.
ii Wyłączyć urządzenie.
ii Wyciągnąć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.
ii Odpowietrzyć urządzenie za pomocą pistoletu
nadmuchowego (akcesoria) podłączonego do
szybkozłącza, aż manometr będzie wskazywał
0 bar.
ii Otworzyć blokadę pokrywy urządzenia.
ii Podnieść i zdjąć pokrywę urządzenia.

9.3 Wymiana filtra wlotowego
4a

5

4

PL
7

3
2

6
1

4 Filtr wlotowy
4a Filtr wlotowy (jeżeli występuje)
ii Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od
sieci i znajduje się w stanie bezciśnieniowym.

ii Otworzyć pokrywę (1) filtra wlotowego, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
ii Wyjąć wkład filtracyjny (biały).
ii Włożyć nowy wkład filtracyjny.
ii Zamknąć pokrywę filtra wlotowego, obracając
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
ii Zamontować pokrywę urządzenia.

0626900100L22 1506V003
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9.4 Wymiana zestawu filtra 0,01 µm
(jeśli występuje)

PL

20
21

Rysunek 4: SICOLAB 0626 2110 z filtrem
drobnym i filtrem wstępnym (bez osuszacza
membranowego)
20 Filtr drobny
21 Filtr wstępny
ii Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od
sieci i znajduje się w stanie bezciśnieniowym.

20a

ii Odkręcić złącze śrubowe wtykane na filtrze
drobnym i filtrze wstępnym za pomocą klucza
płaskiego nr 17.

21a

20a Pokrywa filtra drobnego
21a Pokrywa filtra wstępnego
ii Odkręcić śruby mocujące filtra drobnego i filtra wstępnego z ramy urządzenia.

24
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ii Filtr wstępny i filtr drobny wyjąć w górę, aż będzie można wyciągnąć wąż skroplin na filtrze
wstępnym.
ii Wyciągnąć wąż skroplin.

9.5 Wymiana filtra w osuszaczu
membranowym
ii Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od
sieci i znajduje się w stanie bezciśnieniowym.
ii Odkręcić i zdjąć osłonę filtra.
ii Wyjąć filtr drobny 3 mm / filtr drobny 0,01 mm.
ii Włożyć nowy filtr drobny 3 mm / filtr drobny
0,01 mm.
ii Nałożyć pokrywę filtra i zamknąć.

ii Odkręcić pokrywę filtra wstępnego (21a) poprzez obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
ii Odkręcić pokrywę filtra drobnego (20a) poprzez obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

20a

21a

ii Odkręcić złącze śrubowe L z obudowy filtra.
ii Odkręcić i zdjąć obudowę filtra.
ii Wyjąć filtr spiekany.
ii Włożyć nowy filtr spiekany.
ii Nałożyć obudowę filtra i zamknąć.
ii Zamontować pokrywę urządzenia.

ii Wykręcić wkład filtracyjny filtra wstępnego
(biały) i wkręcić nowy wkład filtracyjny filtra
wstępnego.
ii Wykręcić wkład filtracyjny filtra drobnego
(czarny) i wkręcić nowy wkład filtracyjny filtra
drobnego.
ii Zamknąć pokrywę (20a i 21a) poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
ii Zamocować wąż skroplin na filtrze wstępnym.
ii Ustalić położenie filtra wstępnego i filtra drobnego w urządzeniu, a następnie zamontować
złącza śrubowe wtykane.
ii Zamontować filtr wstępny i filtr drobny na ramie urządzenia śrubami mocującymi.
ii Zamontować pokrywę urządzenia.

5

5
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Osuszacz membranowy (opcja)
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9.6 Wymiana filtra z węglem aktywnym (jeżeli występuje)

ii Zamontować dolną część filtra z węglem aktywnym na pokrywie filtra śrubami mocującymi.
ii Zamontować pokrywę urządzenia.

5

4a
4

PL

7

6

3
2

1

Rysunek 5: SICOLAB 0626 3220 z filtrem z
węglem aktywnym i osuszaczem membranowym
6

Filtr z węglem aktywnym

ii Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od
sieci i znajduje się w stanie bezciśnieniowym.
ii Odkręcić cztery śruby mocujące pokrywy filtra
z węglem aktywnym.

ii Wyjąć dolną część filtra z węglem aktywnym.

ii Wymienić wkład filtracyjny filtra z węglem aktywnym.
26
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Poszukiwanie błędów
10 Porady dla użytkownika i serwisanta
Prace naprawcze, wykraczające poza normalną konserwację, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę lub przez nasz serwis.
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu lub w przypadku niebezpieczeństwa odłączyć je od
zasilania (n p. poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej).
Błąd

Możliwa przyczyna

Urządzenie się nie uruchamia

Brak napięcia sieciowego. Zielony ii Włączyć urządzenie. (zielony
wskaźnik kontrolny „Urządzenie
wskaźnik kontrolny „Urządzenie
gotowe do pracy” nie świeci się
gotowe do pracy” świeci się).
ii Sprawdzić zgodność parametrów zasilania elektrycznego
z danymi umieszczonymi na
tabliczce znamionowej.
ii Sprawdzić wtyczkę sieciową.
ii Sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić bezpieczniki we
wtyczce urządzenia.

Sposób usunięcia

Zatkany filtr wlotowy

ii Włożyć nowy filtr wlotowy.

Czerwona lampka ostrzegawcza
„Temperatura zbyt wysoka” świeci się

ii Urządzenie odłączyć od sieci i
pozostawić do schłodzenia
ii Obniżyć temperaturę otoczenia.
ii Skontaktować się z obsługą
klienta.

Sprężarka jest przeciążona

ii Urządzenie odłączyć od sieci i
pozostawić do schłodzenia.
ii Obniżyć temperaturę otoczenia.
ii Sprawdzić pod kątem prawidłowego zastosowania.
ii Skontaktować się z obsługą
klienta.

Urządzenie pracuje zbyt
głośno

Uszkodzenie mechaniczne

ii Skontaktować się z obsługą
klienta.

Urządzenie nie wyłącza
się, choć powietrze nie
jest pobierane

Nieszczelność w układzie

ii Sprawdzić zewnętrzne przewody pod kątem szczelności.
ii Skontaktować się z obsługą
klienta.

0626900100L22 1506V003
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Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Spadek wydajności tłoczenia

Zabrudzony filtr wlotowy

ii Wymieniać filtr wlotowy co
najmniej 1 raz w roku. Filtra
wlotowego nie można w żadnym
wypadku czyścić.

Zbyt wysoka temperatura otocze- ii Zapewnić wydajniejsze chłonia
dzenie.

PL

Zasysane media są nieodpowied- ii Tłoczyć tylko dopuszczalne
nie
media.
Z odbiorników powietrza
kapie woda

28

Uszkodzenie osuszacza membra- ii Skontaktować się z obsługą
nowego
klienta.
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Adresy
Serwis
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 90 22 - 20
Faks 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de

PL

Zamawianie części zamiennych
Telefon 0 71 42 / 9022 - 0
Faks 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Przy zamawianiu części zamiennych podawać
następujące informacje:
–– Nazwa typu i numer katalogowy
–– Numer zamówienia zgodnie z wykazem części
zamiennych
–– Żądana liczba sztuk
–– Dokładny adres wysyłki
–– Informacje o wysyłce
Naprawy/zwroty
Urządzenie transportować w stanie bezciśnieniowym! Urządzenia odsyłać w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach. Urządzenia
pakować zawsze do worków z tworzywa
sztucznego. Używać materiałów wypełniających
nadających się do ponownego przetworzenia.
Adres do zwrotów
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-NiemcyAdresy Dürr Technik na świecie
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

