
 

 
 

                        INTRETINERE CUPTOR VARIANT V22 , V26 
 
 
 
 
TOATE OPERAŢIUNILE DE ÎNTREŢINERE SI CURATARE TREBUIESC EFECTUATE 
DE PERSONAL CALIFICAT ŞI BINE INSTRUIT, PE TOT PARCURSUL ACESTOR 
INTERVENŢII ECHIPAMENTUL TREBUIE DECONECTAT DE LA SURSA DE 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA !!! 
 

La fiecare 10 - 16 ore de func ţionare sau o dat ă pe zi 
Dupa terminarea programului de lucru se va efectua o curatare atenta a 
echipamentului,acesta trebuie racit pana la temperatura ambientului. Utilizaţi agenţi de 
curăţare adecvaţi, în funcţie de materialul de curăţat. Detergenţii nu trebuie să fie toxici, să 
lase urme, şi trebuie să respecte normele de igienă. 
Controlul bunei functionari a comenzilor operative. 
Controlul bunei functionari a sistemelor de siguranta montate pe utilaj. 
Pentru curatare NU FOLOSITI FURTUNUL CU APA, nici macar cu întrerup ătorul închis. 
 
La fiecare 60 ore de func ţionare sau o dat ă pe săptămână 
Curăţaţi geamul uşii cu o lavetă umedă (uşi metalice la unele modele),cuptorultrebuie să fie 
oprit şi răcit până la temperatura camerei.  
Curăţaţi partea frontală (oţel inoxidabil) folosind agenţi de curăţare adecvaţi.  
 
La fiecare 600 ore de operare sau o dat ă la dou ă luni 
Curăţaţi filtrul de admisie apă amplasat în partea stângă, sub panou. Dezasamblaţi duzele 
pentru abur (sub panou). Folosiţi un burghiu de 4mm pentru a curăţa depunerile de calcar , 
verificaţi de asemenea functionarea sistemului de umezire.  
Curăţaţi şi aspiraţi  masa de numărare, inclusiv motoarele (acolo unde este cazul).  
Verifica ţi  integritatea coşurilor de fum şi de evacuare  vapori . 
Goliţi recipientul de acumulare apă reziduală, al instalatiei pneumatice.   
 
O dată la şase luni 
Curăţaţi arzătorul, verifica ţi combustia, verificaţi funcţionabilitatea, efectuaţi inspecţia 
(efectuată de un tehnician calificat Weishaupt). 
Verifica ţi absorbţia şi ventilatoarele de evacuare. Aspiraţi partea posterioară a panoului de 
control şi tabloul electric.  
Dezasamblaţi flansele vaporizatoarelor, curăţaţi vaporizatoarele. În timpul asamblării, 
folosiţi garnituri noi pentru vaporizator şi flanşele dispozitivului de umezire. 
Curăţaţi furtunele de evacuare, înlocuiţi-le dacă este nevoie. Verificaţi clapeta de evacuare şi 
gradul de curăţare a ţevilor de evacuare în exterior.  Verificaţi admisia de apă şi conectarea 
furtunelor de evacuare . Verificaţi izolarea componentelor electrice. 
 


