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INSTRUKCJA SERWISOWA 
ODKURZACZA TYP 616 

 
1.PARAMETRY TECHNICZNE 

 
Typ 616.6.XXXX 

Napięcie znamionowe 230V ~50Hz 

Moc średnia 900W±15% 

Podciśnienie 190hPa 

Wydatek powietrza 28 l/s 

Rodzaj pracy S1 - ciągła 

Poziom zakłóceń RTV N 

Klasa izolacji II 

Zabezpieczenie sieci max 10A 

Typ agregatu 336.1 

 
Sposób oznaczenia typu 

 

616.6.XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. BUDOWA I ZASTOSOWANIE ODKURZACZA I PODZESPOŁÓW 

2.1 Ogólna budowa odkurzacza 
Odkurzacz typ 616 jest przeznaczony do odkurzania powierzchni suchych, zasysania 

cieczy, czyszczenia wykładzin podłogowych i dywanów na mokro oraz czyszczenia płytek, 
posadzek na mokro i parą wodną. Posiada dwa niezależne obiegi powietrza: 

- obieg chłodzący silnik 
- obieg powietrza roboczego. 

Zadaniem obiegu powietrza chłodzącego silnik jest chłodzenie uzwojeń silnika w każdym stanie 
jego pracy. Zablokowanie wlotu odkurzacza nie pogarsza warunków jego chłodzenia, wręcz 
przeciwnie wzrost prędkości obrotowej wirnika powoduje polepszenie warunków chłodzenia. 

Agregat ssący: 

D – 336.1 

Filtr wylotowy: 
E – elektrostatyczny 
S – klasy „S” 

Wyposażenie: 
1 – Zelmer 
2 – Merlett 

Filtr wodny: 

5 – 619.0350 – pianka+worek 
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Odkurzacz wyposażony jest w agregat w drugiej klasie izolacji. Zasadniczymi częściami 
konstrukcji odkurzacza są: 

- zespół odkurzacza, 
- zbiornik przedni z filtrem wodnym, 
- zbiornik tylny, 
- wytwornica pary, 
- wyposażenie. 

2.2 System filtracji i obieg powietrza 
Odkurzacz typ 616 wyposażony jest w poczwórny system filtracji. Pierwszym filtrem jest 

wkładka filtracyjna znajdująca się na dnie korpusu filtra, której zadaniem jest wyłapanie 
grubszych zanieczyszczeń. Drugim i zasadniczym filtrem jest filtr wodny. Czynnikiem 
filtracyjnym jest czysta woda w ilości 1,5 litra oraz filtr piankowy lub metalowy którego 
zasadniczym zadaniem jest oddzielenie powietrza od wody. Odkurzacz posiada system 
ustalający maksymalny poziom wody i zabezpieczający przed przepełnieniem wodą. 
Trzecim filtrem jest filtr wlotowy. Jego zadaniem jest wychwycenie cząsteczek kurzu nie 
zatopionych w wodzie i zanieczyszczeń przed wlotem powietrza do agregatu. 
Czwartym filtrem jest filtr powietrza wylotowego znajdujący się bezpośrednio na wylocie 
powietrza z  odkurzacza.  
W czasie obiegu, powietrze przechodzi przez kolejne filtry. Zanieczyszczenia wraz z 
powietrzem wpadają z rury ssącej do worka papierowego znajdującego się wewnątrz komory 
korpusu filtra (przy zastosowaniu worka papierowego musi być zastosowana na dnie korpusu 
wkładka filtracyjna typu GORETEX jako separator wody od worka papierowego) lub 
bezpośrednio do  komory korpusu przy zastosowaniu na dnie korpusu wkładki filtracyjnej typu 
GORETEX lub FIZELINA (kolor czarny). Między dnem zbiornika, a dolną powierzchnią korpusu 
filtra tworzy się „burza wodna” w której topione są zanieczyszczenia. 
Następnie powietrze przechodzi przez zespół filtra z pianką filtracyjną lub zespół z filtrem 
metalowym na którym wychwytywane są cząsteczki  wody. Z filtru wlotowego znajdującego się 
na górnej płycie filtra kompletnego powietrze przechodzi do agregatu , a następnie wydostaje 
się na zewnątrz przez filtr klasy S lub filtr elektrostatyczny. 

2.3 Funkcja czyszczenia na mokro 
Odkurzacz typ 616 oprócz podstawowej funkcji - odkurzania ma również możliwość 

czyszczenia na mokro. W tym celu został wyposażony w zbiornik tylny, pompkę, przewody 
doprowadzające wodę oraz specjalne wyposażenie (wąż, rury ssące, ssawka) umożliwiające 
doprowadzenie wody lub wody z detergentem, którym jest płyn czyszczący „WodnikTrio 619”. 

Dla zabezpieczenia przed powstaniem piany lub przy jej powstaniu podczas czyszczenia 
dywanu  można dodać do zbiornika przedniego „Neutralizatora Foam-Free” zgodnie z Instrukcją 
Użytkowania. 

2.4 Funkcja czyszczenia parą 
Odkurzacz typ 616 umożliwia czyszczenie parą wodną. Po wybraniu funkcji czyszczenia 

parą, woda znajdująca się w zbiorniku tylnym pompowana jest do wytwornicy pary, gdzie ulega 
przemianie w parę wodną o określonej temperaturze i ciśnieniu. Po otworzeniu zaworu na 
wytwornicy, para poprzez wąż ssący, rury i ssawkę, wydostaje się na zewnątrz, umożliwiając 
czyszczenie parą. Wszystkie części odkurzacza typ 616 mające kontakt z parą wodną są 
wykonane z materiałów odpornych na jej działanie. 



 3

3. DEMONTAŻ ODKURZACZA I PODZESPOŁÓW 
3.1 Demontaż odkurzacza typ 616 

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej 
Instrukcji Serwisowej oraz Instrukcji Użytkowania Wyrobu. 

Napraw powinien dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu. 

Wszelkich napraw należy dokonywać po odłączeniu urządzenia od sieci i całkowitym 
ostygnięciu wytwornicy pary. 
 

Demontaż należy przeprowadzić na stole pokrytym czystym filcem lub innym miękkim 
materiałem, zachowując ostrożność aby nie porysować części wykonanych z tworzywa. W celu 
przygotowania odkurzacza do demontażu należy zdjąć zbiornik przedni oraz zbiornik tylny. 
Zbiornik przedni wyjmujemy po zwolnieniu przycisku zaczepu 76 i podniesieniu do góry pokrywy 
górnej. Następnie przy otwartej i ustawionej pionowo pokrywie górnej możemy zdemontować 
zbiornik tylny. W tym celu należy przytrzymując go za boczne ścianki podnieść lekko w górę a 
następnie wysunąć do tyłu. Z pokrywy górnej 79  odkręcamy cztery wkręty 102 mocujące ją z 
uchwytem 69, przywracamy pokrywie poziome położenie i ściągamy uchwyt. W celu 
oddzielenia pokrywy 75 od pokrywy górnej 79 należy odłączyć konektory rurki giętkiej kpl. 12 od 
wyłączników 71, 73 i 81 oraz płytki elektronicznej 86. Wcisnąć lekko zaczepy uchwytu lampek 
83 i wyciągnąć uchwyt razem z lampkami oraz osłoną 72. Z uchwytu lampek ściągnąć osłonkę i 
wyjąć lampki. Ściągnąć pokrywę 75, wcisnąć lekko zaczepy uchwytu wyłącznika 74 i wyciągnąć 
uchwyt razem z wyłącznikiem 71 oraz osłoną 70. Z uchwytu wyłącznika ściągnąć osłonkę i 
wypchnąć wyłącznik. Z pokrywy 75 wypchnąć wyłączniki 73 i 81 wraz z osłonkami 82. Zdjąć 
osłonki z wyłączników. Następnie należy ścisnąć zaczepy przelotki rurki giętkiej kompletnej 12 
i przepchać ją przez otwór w pokrywie górnej, odgiąć lekko zaczepy ustalające zaczep pokrywy 
76 i wyjąć zaczep pokrywy a po nim sprężynę 77. Po wykonaniu tych czynności należy 
podnieść pokrywę i przytrzymać ją w położeniu umożliwiającym odkręcenie wkrętów łączących 
zaczepy z osłoną górną silnika (kąt rozwarty), odkręcić  wkręty 103 po czym ściągnąć zaczepy 
8 i 9 oraz pokrywę górną 79. Z pokrywy górnej ściągnąć przyklejoną do niej uszczelkę gumową 
78, wykręcić wkręt 101 i wyjąć płytkę elektroniczną 86. W dalszej kolejności należy odkręcić 
pięć wkrętów 103 mocujących pas boczny 7, podnieść go do góry i odłączyć wężyk 47 od 
króćca wlotu 5, a następnie wyciągnąć króciec wlotu 5 oraz uszczelkę zaworu 6. Rozłączyć 
przewód wewnętrzny III kpl. 23 z rurką giętką kpl. 12. Poluzować śrubki w złączu 
trójbiegunowym 24 i rozłączyć połączenia elektryczne. Wyciągnąć z płytki przyłączeniowej 26 
przewód wewnętrzny III kpl. 23 i przewód uziomowy kpl. 11. Odkręcić dwa wkręty 103, zdjąć 
odciążkę 25 i wyciągnąć przewód przyłączeniowy 27. Rozchylić cztery zaczepy płytki 
przyłączeniowej 26 i wyjąć złącze trójbiegunowe 24. Następnie nacisnąć blokadę 51 (dotyczy 
odkurzaczy typ 616.6XXXE z filtrem elektrostatycznym) i wyjąć osłonę wylotu 53 razem z filtrem 
21. W celu oddzielenia blokady 51 od osłony wylotu 53 należy wcisnąć zatrzask na blokadzie a 
następnie wyjąć blokadę, a po niej sprężynę 52. W odkurzaczach typ 616.6XXXS z filtrem klasy 
„S” należy nacisnąć na zaczep osłony filtra 55 i wyjąć ją razem z filtrem 54. Teraz możemy 
przystąpić do demontażu osłony górnej silnika 10. W tym celu należy odkręcić cztery wkręty 
103 i podnieść do góry osłonę górną 10. Ścisnąć zaczepy przelotki rurki giętkiej kompletnej 12 
i wyjąć ją z osłony górnej 10. Z osłony dolnej 19 ściągnąć uszczelkę gumową 17, a z agregatu 
ssącego kpl. 14 uszczelkę górną 13. Podnieść do góry agregat ssący 14 w celu odłączenia 
przewodów zasilających a następnie odłączyć te przewody i wyjąć agregat ssący. Z agregatu 
ściągnąć uszczelkę 15. Z osłony dolnej 19 zdjąć amortyzator 16 i wyjąć przegrodę 18 oraz w 
odkurzaczach typ 616.6XXXS z filtrem klasy „S” wyjąć uszczelkę 20. Odkręcić dwa wkręty 104 
i podnieść do góry osłonę dolną 19, a następnie odkleić od niej amortyzator samoprzylepny 45, 
i odłączyć kondensator 22. Zdjąć osłonę 46, 
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 a następnie wyciągnąć pompkę 43, zdemontować z niej dwa konektory zespołu przewodów 
pompki 39. Ściągnąć wężyk 47 i kolanko 44, poluzować opaskę zaciskową 56 i ściągnąć wężyk 
37. Wykręcić z pompki kolanko 41, zdjąć oring 40, a następnie ściągnąć dwa amortyzatory 42 
i odkleić uszczelkę 50. Obrócić podstawę 57 spodem do góry. Wykręcić śrubę 100 i wyjąć 
podkładkę 88. Przytrzymać ręką wytwornicę pary 28 i postawić podstawę 57 na kołach. 
Odłączyć od wytwornicy pary 28 wszystkie konektory – odpowiednio: przewodu uziomowego 
kpl. 11 (aby odłączyć jeden z przewodów zakończonych końcówką oczkową należy wykręcić 
śrubę 98 i zdjąć podkładkę ząbkowaną 106 oraz podkładkę kupalową 107), rurki giętkiej kpl. 12, 
przewodu wewnętrznego II kpl. 31, przewodu wewnętrznego grzałki 32, przewodu termostatu 
33. Poluzować opaskę zaciskową 56 i z króćca wytwornicy pary ściągnąć wężyk 38. 
Poluzować opaskę zaciskową 56 i z króćca elektrozaworu ściągnąć wężyk 35. Wyjąć 
wytwornicę pary 28 z podstawy 57. Ponownie obrócić podstawę 57 spodem do góry. Wykręcić 
dwie śruby 99 mocujące zawór kpl. 87 do podstawy 57 i postawić ją na kołach. Po poluzowaniu 
opasek zaciskowych 29 i 56, ściągnąć z króćców zaworu kpl. 87 wężyki 36, 37, 38. Odpiąć od 
zaworu kpl. 87 konektory przewodu wewnętrznego II kpl. 31. Z zaworu kpl. 87 wykręcić dwa 
króćce 85 i zdjąć z nich oringi 30. Poluzować opaski zaciskowe 56 i ściągnąć z trójnika 84 
wężyki 35 i 36 oraz szybkozłączkę kpl. 58. Następnie należy podnieść do góry podstawę 57, 
odgiąć dwa zaczepy i wyciągnąć szybkozłączkę kpl. 58. Od podstawy zdemontować koła tylne 

60 i ściągnąć z nich osłonki 61. Obrócić podstawę o 180° odkręcić wkręty 103 i ściągnąć koła 
przednie 59 wraz z podkładkami 105. 

 

3.2 Demontaż zbiornika przedniego 
 

Odkręcić dwa wkręty 103 mocujące uchwyt zbiornika 63 wkręcone w kołek 66. W celu 
odłączenia gniazda węża 64 należy odkręcić dwa wkręty 102 a następnie ściągnąć gniazdo 
i uszczelkę 65. 

 

3.3 Demontaż zbiornika tylnego 
 

W celu zdemontowania zbiornika tylnego należy wyciągnąć zatyczkę 1 oraz odkręcić od niego 
zawór kpl. 4. Z zaworu ściągnąć oring 3. 

 

3.4 Demontaż filtru wodnego 
 

Z płyty górnej 4 zdjąć kratkę 3 i wyjąć filtr wlotowy 2. Po odchyleniu dwóch zaczepów pokrywy  
górnej wyjąć ją z korpusu 7. Po ukazaniu się wnętrza korpusu filtra wyciągnąć worek papierowy 
19, uszczelkę 8, 1 oraz zdjąć uchwyt filtra 13. Z zaczepów korpusu zdjąć filtr piankowy 16. 
Z bocznej ścianki korpusu zdemontować uszczelkę 6. Odwrócić korpus filtra z jego zaczepów 
zdjąć zaślepkę 10, zdjąć wkładkę filtracyjną I 9 lub wkładkę filtracyjną II 11. Odkręcić dwa 
wkręty 103, zdemontować płytkę ustalającą 20 oraz pływak 18 z uszczelką 17. 

3.5 Demontaż wyłączników. 
  

W celu wyjęcia z odkurzacza wyłącznika 71, 73 lub 81 należy zwolnić przycisk zaczepu 
76, podnieść pokrywę górną 79, odkręcić cztery wkręty 102 znajdujące się w pokrywie górnej 
79. Następnie ściągnąć uchwyt 69, oddzielić pokrywę 75 od pokrywy górnej 79 poprzez 
odłączenie poszczególnych przewodów od wyłączników 71, 73 i 81. Wcisnąć lekko zaczepy 
uchwytu wyłącznika 74 i wyciągnąć uchwyt razem z wyłącznikiem 71 oraz osłoną 70. Z uchwytu 
wyłącznika 74 zdjąć osłonę 70 i wypchnąć wyłącznik 71. Z pokrywy 75 wypchnąć wyłączniki 73 
i 81 wraz z osłonkami 82. Zdjąć osłonki z wyłączników. 



 5

 

3.6 Demontaż przewodu przyłączeniowego. 
 

W celu wymiany w odkurzaczu przewodu przyłączeniowego 27 należy: zwolnić przycisk 
zaczepu 76 , podnieść pokrywę górną 79, wyjąć zbiornik przedni 67 i zbiornik tylny 2. Odkręcić 
pięć wkrętów 103 mocujących pas boczny 7 do podstawy 57. Podnieść pas boczny 7 do góry 
i wyjąć płytkę przyłączeniową 26 wraz ze wszystkimi przymocowanymi do niej elementami. 
Wykręcić trzy wkręty ze złącza trójbiegunowego 24 i wyjąć przewody przewodu 
przyłączeniowego 27. Wykręcić dwa wkręty 103, zdjąć odciążkę 25 i wyciągnąć przewód 
przyłączeniowy 27. 

 

3.7 Demontaż agregatu ssącego. 
  

W celu usunięcia z odkurzacza agregatu ssącego 14 należy, po zwolnieniu przycisku 
zaczepu pokrywy 76 i podniesieniu pokrywy górnej 79, wyjąć zbiornik przedni 67 oraz zbiornik 
tylny 2. Następnie odkręcić cztery wkręty 102 znajdujące się w pokrywie górnej 79 i ściągnąć 
uchwyt 69. W dalszej kolejności oddzielić pokrywę 75 od pokrywy górnej 79 poprzez odłączenie 
konektorów rurki giętkiej kpl. 12 od wyłączników 71, 73 i 81 oraz płytki elektronicznej 86. 
Wcisnąć lekko zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciągnąć uchwyt razem z lampkami oraz osłoną 
72. Z uchwytu lampek ściągnąć osłonkę i wyjąć lampki. Ściągnąć pokrywę 75. Ścisnąć zaczepy 
przelotki rurki giętkiej kpl. 12 przepchnąć ją przez otwór pokrywy górnej 79. 
Odkręcić cztery wkręty 103 łączące zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z osłoną górną silnika 10. 
Odchylić zaczepy 8, 9 i usunąć pokrywę górną 79 z zaczepem pokrywy 76 i sprężyną pokrywy 
77. Odkręcić pięć wkrętów 103 mocujących pas boczny 7. Podnieść pas boczny do góry i nie 
odłączając wężyka 47 od króćca wlotu 5, położyć go obok podstawy 57. 
Następnie należy odkręcić cztery wkręty 103 łączące osłonę górną 10 z osłoną  dolną 19. 
Usunąć osłonę górną 10, uszczelkę górną 13 i wyciągnąć z osłony dolnej i amortyzatora 16 
agregat ssący 14. Odłączyć od agregatu ssącego przewody elektryczne i zdjąć uszczelkę 15. 

 

3.8 Demontaż pompki. 
 

W celu usunięcia z odkurzacza pompki 43 należy, po zwolnieniu przycisku zaczepu 
pokrywy 76 i podniesieniu pokrywy górnej 79, wyjąć zbiornik przedni 67 oraz zbiornik tylny 2. 
Następnie odkręcić cztery wkręty 102 znajdujące się w pokrywie górnej 79 i ściągnąć uchwyt 
69. W dalszej kolejności należy oddzielić pokrywę 75 od pokrywy górnej 79 poprzez odłączenie 
konektorów rurki giętkiej kpl 12 od wyłączników 71, 73 i 81 oraz płytki elektronicznej 86. 
Wcisnąć lekko zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciągnąć uchwyt razem z lampkami oraz osłoną 
72. Z uchwytu lampek ściągnąć osłonkę i wyjąć lampki. Ściągnąć pokrywę 75. Ścisnąć zaczepy 
przelotki rurki giętkiej kpl. 12 i przepchnąć ją przez otwór pokrywy górnej 79. Odkręcić cztery 
wkręty 103 łączące zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z osłoną górną silnika 10. Odchylić zaczepy 
8, 9 i usunąć pokrywę górną 79 z zaczepem pokrywy 76 i sprężyną pokrywy 77. Następnie 
odkręcić pięć wkrętów 103 mocujących pas boczny 7. Zdjąć pas boczny 7 z podstawy 57 
i odłączyć wężyk 47 od króćca wlotu 5. Odkręcić dwa wkręty 105 mocujące osłonę dolną 19 do 
podstawy 57. Podnieść agregat do góry (zabudowany), wyciągnąć osłonę pompki 46 oraz 
pompkę 43. Odłączyć od pompki: zespół przewodów pompki 39. Zdemontować kolanko 44 
z wężykiem 47, kolanko 41 z wężykiem, 
opaską zaciskową 56 i oringiem 40 oraz amortyzatory 42. 
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3.9 Demontaż wytwornicy pary. 

Aby zdemontować wytwornicę pary 28 należy, po zwolnieniu przycisku zaczepu pokrywy 
76 i podniesieniu pokrywy górnej 79, wyjąć zbiornik przedni 67 oraz zbiornik tylny 2. Następnie 
odkręcić cztery wkręty 102 znajdujące się w pokrywie górnej 79 i ściągnąć uchwyt 69. W dalszej 
kolejności należy oddzielić pokrywę 75 od pokrywy górnej 79 poprzez odłączenie konektorów 
rurki giętkiej kpl. 12 od wyłączników 71, 73 i 81 oraz płytki elektronicznej 86. Wcisnąć lekko 
zaczepy uchwytu lampek 83 i wyciągnąć uchwyt razem z lampkami oraz osłoną 72. Z uchwytu 
lampek ściągnąć osłonkę i wyjąć lampki. Ściągnąć pokrywę 75. Ścisnąć zaczepy przelotki rurki 
giętkiej kpl. 12 i przepchnąć ją przez otwór pokrywy górnej 79. Odkręcić cztery wkręty 103 
łączące zaczep lewy 8 i zaczep prawy 9 z osłoną górną silnika 10. Odchylić zaczepy 8, 9 
i usunąć pokrywę górną 79 z zaczepem pokrywy 76 i sprężyną pokrywy 77. Następnie odkręcić 
pięć wkrętów 103 mocujących pas boczny 7. Zdjąć pas boczny 7 z podstawy 57 i nie odłączając 
wężyka 47 od króćca wlotu 5, położyć go obok podstawy 57. Odkręcić dwa wkręty 105 
mocujące osłonę dolną 19 do podstawy 57.Podnieść agregat do góry (zabudowany) i odłączyć 
przewody wychodzące z agregatu od przewodów z wytwornicy pary. Rozłączyć przewód 
wewnętrzny III kpl. 23 z rurką giętką kpl. 12. Poluzować śrubkę w złączu trójbiegunowym 24 i 
wyciągnąć przewód uziomowy kpl. 11.Zdjąć płytkę przyłączeniową 26 wraz ze wszystkimi 
przymocowanymi do niej elementami. Obrócić podstawę 57 spodem do góry. Wykręcić śrubę 
100 i wyjąć podkładkę 88. Przytrzymać ręką wytwornicę pary 28 i postawić podstawę 57 na 
kołach. Odłączyć od wytwornicy pary 28 wszystkie konektory – odpowiednio: przewodu 
uziomowego kpl. 11 (aby odłączyć jeden z przewodów zakończonych końcówką oczkową 
należy wykręcić śrubę 98 i zdjąć podkładkę ząbkowaną 106 oraz podkładkę kupalową 107), 
rurki giętkiej kpl. 12, przewodu wewnętrznego II kpl. 31, przewodu wewnętrznego grzałki 32, 
przewodu termostatu 33. Poluzować opaskę zaciskową 56 i z króćca zaworu kpl. 87 ściągnąć 
wężyk 38. Poluzować opaskę zaciskową 56 i z króćca elektrozaworu ściągnąć wężyk 35. Wyjąć 
wytwornicę pary 28 z podstawy 57. 
Teraz można przystąpić do demontażu samej wytwornicy pary 28 (wg rys. na str.15). 
Z wytwornicy zdjąć izolację prawą 4 i izolację lewą 5. Poluzować opaskę zaciskową 56 i z 
króćca 13 ściągnąć wężyk 38. Z zaworu bezpieczeństwa 12 ściągnąć wężyk 34. Z pokrywy 
wanienki 2 wykręcić zawór bezpieczeństwa kpl. 12 i zdjąć z niego oring 20. Z wkładki izolacyjnej 
3 wykręcić elektrozawór kpl. 7 i wyjąć sprężynę zaworu zwrotnego 16, kulkę 17. 
Z elektrozaworu kpl. 7 zdjąć oring 21. Z drugiej wkładki izolacyjnej 3 wykręcić czujnik ciśnienia 8 
i zdjąć z niego oring 21. Wykręcić dwie wkładki izolacyjne 3 i zdjąć z nich oringi 20. Wykręcić 
czujnik poziomu kpl. 10 i zdjąć z niego oring 20. Z pokrywy wanienki 2 wykręcić dwie śruby 15, 
zdjąć termostat 9 i osłonę górną 6. Wykręcić dziesięć śrub 14 i zdjąć pokrywę wanienki 2. 
Z pokrywy wanienki 2 ściągnąć złącze uziomowe 22. Z rowka w pokrywie wyjąć uszczelkę 18. 
Z wanienki 1 wykręcić króciec 13 i nakrętkę spustu 11. Z wykręconych elementów zdjąć 
odpowiednio oring 20 i oring 19. 

4. MONTAŻ WYTWORNICY PARY 
 

Przy montażu wytwornicy pary należy przestrzegać następujących zasad: 
- przed ponownym skręceniem wytwornicy pary należy oczyścić wanienkę 1 i pokrywę 

wanienki 2 z osadów nagromadzonych na ich powierzchniach, 
- wszystkie elementy uszczelniające jak uszczelka 18 i oringi 19, 20, 21 w złączach, które 

były demontowane powinny zostać wymienione na nowe, 
- przed ponownym przykręceniem termostatu 9 do pokrywy wanienki 2 należy oczyścić 

powierzchnie obu tych części ze starej pasty termoprzewodzącej i nałożyć nową, 
- po przykręceniu termostatu 9 należy najpierw na górnej powierzchni pokrywy wanienki 2 

ułożyć osłonę górną 6, a dopiero później wkręcać w odpowiedniej kolejności pozostałe 
części, tzn. jako pierwszy musi zostać wkręcony na wkładce izolacyjnej 3 elektrozawór 
kpl. 7, a następnie zawór bezpieczeństwa kpl. 12. Kolejność wkręcania czujnika ciśnienia 
8 i czujnika poziomu kpl. 10 jest dowolna. 
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5. MONTAŻ ODKURZACZA TYP 616 
 

Montaż odkurzacza należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności niż demontaż. 
Jednocześnie należy przestrzegać niżej przedstawionych uwag i korzystać z rysunku 
katalogowego. 

 Przy montażu wszystkich elementów uszczelnianych uszczelkami gumowymi należy 
pamiętać aby uszczelki te ściśle przylegały do współpracujących  części gdyż jest to warunkiem 
poprawnej pracy odkurzacza. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe, zgodne z poniższym opisem oraz 
schematem połączeń elektrycznych, połączenie przewodów wewnętrznych. 

5.1 Montaż wewnętrznych połączeń elektrycznych. 

Montaż przewodu przyłączeniowego i przewodu wewnętrznego kpl.: 

• Przykręcić przewód przyłączeniowy 27 do złącza trójbiegunowego 24 poz.1. – kolor niebieski, 
poz.2. – kolor zielony, poz.3 – kolor brązowy. 

• Dwa końce, przewodu wewnętrznego III kpl. 23, okute końcówką zaciskową, przykręcić z 
drugiej strony złącza trójbiegunowego 24 oznaczonego poz.1 i poz.3. 

Montaż przewodów łączących się z wytwornicą pary kpl.: 

• Jeden z podwójnych przewodów zespołu przewodów pompki 39 (dwa przewody wcześniej 
nasunięte na wsuwki pompki 43) z czerwoną izolacją na nasuwce wcisnąć na bliższą 
wsuwkę termostatu 9 od strony czujnika ciśnienia 8. 

• Drugi odszczep przewodu zakończony nasuwką 6,3-1 z białą izolacją nasunąć na jedną z 
dwóch równoległych do siebie wsuwek zaworu kpl. 87 (dalszej od ścianki wytwornicy pary 
kpl. 28). 

• Przewód wewnętrzny grzałki 32, nasunąć nasuwką kołkową ∅2 z czerwoną izolacją na 
końcówkę grzałki bliższą do elektrozaworu kpl. 7. Drugi koniec przewodu zakończony 
nasuwką 4,8-1 z izolacją czerwoną wcisnąć na drugą wsuwkę termostatu 9 od strony 
czujnika ciśnienia 8 (bliższą krawędzi podstawy 57, po przeciwnej stronie wsuwki zespołu 
przewodów pompki z izolacją czerwoną). 

• Przewód termostatu 33, zakończony nasuwką 4,8-1 z zieloną izolacją nasunąć na drugą 
wolną wsuwkę termostatu 9 od strony czujnika ciśnienia 8 (dalszej od krawędzi podstawy 
57), drugi koniec przewodu zakończony nasuwką 6,3-1 z niebieską izolacją nasunąć na 
dolną wsuwkę czujnika ciśnienia 8. 

• Przewód z izolacją czerwoną wychodzący z izolacji wsuwki - przewodu wewnętrznego II kpl. 
31, zakończony nasuwką 4,8-1 z izolacją niebieską nasunąć na dolną wsuwkę (jedną z 
dwóch równoległych) elektrozaworu kpl. 7, dwa połączone przewody zakończone wsuwką 
6,3-2,5 z białą izolacją nasunąć na górną wsuwkę czujnika ciśnienia 8, drugi podwójny 
przewód zakończony nasuwką 4,8-1 z izolacją niebieską nasunąć na górną wsuwkę 
elektrozaworu kpl. 7 (jedną wolną z równoległych).Wolny przewód zakończony nasuwką 6,3-
2,5 z izolacją białą nasunąć na drugą (wolną z dwóch równoległych) wsuwkę zaworu kpl. 87. 

• Jeden z przewodów przewodu uziomowego kpl. 11, zakończony końcówką oczkową 
przykręcić do otworu pokrywy wanienki 2 (otwór gwintowany ułożony naprzeciwko zaworu 
bezpieczeństwa kpl.12) śrubą 98, nakładając na śrubę najpierw podkładkę ząbkowaną 106, 
a następnie podkładkę kupalową 107 (stroną miedzianą do końcówki oczkowej). Nasuwkę 
6,3-2,5 łącząca przewód, z końcówką oczkową, z przewodem o drugiej nasuwce 6,3-2,5 
nasunąć na oznaczoną wsuwkę uziomową elektrozaworu kpl. 7. Drugą wolną nasuwkę 6,3-
2,5 przewodu uziomowego nasunąć na oznaczoną wsuwkę uziomową zaworu kpl. 87. Wolny 
okuty końcówką zaciskową przewód z przewodu uziomowego, włożyć w otwór złącza 
trójbiegunowego 24 oznaczonego poz.2. (uziom) i przykręcić. 

Montaż przewodów łączących się z agregatem ssącym: 

• Połączyć wiązkę przewodów (w czarnej izolacji) wychodzących z agregatu zakończonych 
izolacją wsuwek z wiązką przewodów (w izolacji czarnej) zakończonych izolacją nasuwek 
wychodzących z rurki giętkiej kpl. 12. 
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• Przewody zespołu przewodów pompki 39 zakończone izolacją wsuwek (przewody 
oznaczone żółtą izolacją) połączyć z przewodami wychodzącymi z rurki giętkiej kpl. 12 
(przewody oznaczone żółtą izolacją) zakończonymi izolacją nasuwek. 

• Przewody wychodzące z elektrozaworu kpl. 7 – czerwony i z czujnika ciśnienia 8 brązowy 
zakończone izolacją wsuwek, połączyć z przewodami wychodzącymi z rurki giętkiej kpl. 12 
(przewody oznaczone czerwoną izolacją) zakończonymi izolacją nasuwek. 

• Przewody wychodzące z rurki giętkiej kpl. 12 (przewody oznaczone niebieską izolacją) 
zakończone izolacją nasuwek połączyć z przewodami przewodu wewnętrznego III kpl. 23 
zakończonymi izolacją wsuwek. 

• Przewody wychodzące z rurki giętkiej kpl. 12 (przewody oznaczone zieloną izolacją) 
nasunąć na wolną wsuwkę termostatu 9, drugi odszczep przewodu zakończony nasuwką 
kołkową z czarną izolacją nasunąć na końcówkę grzałki. 

• Przewód (w izolacji czerwonej zakończony nasuwką 6,3-1 w izolacji niebieskiej) wychodzący 
z rurki giętkiej kpl. 12 nasunąć na wolną wsuwkę (środkową) czujnika ciśnienia 8. 

• Przewód (w izolacji czarnej zakończony nasuwką kołkową ∅2 w izolacji niebieskiej) 
wychodzące z rurki giętkiej kpl. 12 nasunąć na końcówkę czujnika poziomu kpl. 10. 

• Przewód (w izolacji czarnej zakończony nasuwką 2,8 w izolacji niebieskiej) wychodzące z 
rurki giętkiej kpl. 12 nasunąć na wsuwkę 2,8 złącza uziomowego 22. 

Montaż przewodów łączących wyłączniki i płytkę elektroniczną. 

• Przewody wychodzące z rurki giętkiej kpl. 12 zakończone nasuwkami 2,8 w izolacji 
niebieskiej podpiąć do wyprowadzeń płytki elektronicznej 86. 

• Podwójny przewód w izolacji czerwonej, zakuty nasuwką 4,8 w izolacji czarnej nasunąć na 
wsuwkę, umieszczoną przy promieniu, płytki elektronicznej 86. 

• Pojedynczy przewód czarny z nasuwką 4,8 w izolacji niebieskiej wychodzący z przewodu z 
nasuwką 4,8 w izolacji żółtej nasunąć na wsuwkę przy krawędzi płytki elektronicznej 86. 

• Przewód czarny z nasuwką 4,8 w izolacji zielonej, nasunąć na wolną wsuwkę płytki 
elektronicznej 86 od strony transformatora. 

• Do wyłącznika dwuprzerwowego 73 na wsuwkę 4,8, podłączyć przewód z nasuwką 4,8 w 
izolacji czarnej, drugi przewód (z tej wiązki) z nasuwką 4,8 w izolacji niebieskiej nasunąć na 
środkową wsuwkę 4,8 wyłącznika trzypozycyjnego 71 (wsuwka od środka pokrywy). 

• Podwójny przewód czarny z nasuwką 4,8 w izolacji żółtej nasunąć na górną wsuwkę 4,8 
wyłącznika trzypozycyjnego 71 (wsuwki od środka pokrywy). 

• Podwójny przewód zakuty nasuwką 4,8 w izolacji fioletowej nasunąć na dolną wsuwkę 4,8 
wyłącznika trzypozycyjnego 71 (wsuwka od środka pokrywy). 

• Na wolną wsuwkę środkową wyłącznika trzypozycyjnego 71 nasunąć przewód zakończony 
nasuwką 4,8 w izolacji niebieskiej. 

• Podwójny przewód czerwony z nasuwką 4,8 w izolacji żółtej nasunąć na wolną górną 
wsuwkę przełącznika trzypozycyjnego 71. 

• Podwójny przewód czerwony z nasuwką 4,8 w izolacji fioletowej, wychodzący z przewodu z 
nasuwką w izolacji żółtej, nasunąć na wolną wsuwkę dolną przełącznika trzypozycyjnego 71. 

• Wolny przewód czarny z nasuwką 4,8 w izolacji czarnej nasunąć na wolną wsuwkę 4,8 
przełącznika dwuprzerwowego 73. 

• Przewód czarny zakończony nasuwką 4,8 w izolacji czerwonej, wychodzący z podwójnego 
przewodu w izolacji fioletowej, nasunąć na dolną pojedynczą wsuwkę wyłącznika 
podświetlanego 81. 

• Przewód czerwony wychodzący z rurki giętkiej kpl. 12, zakończony nasuwką 4,8 w izolacji 
czerwonej, nasunąć na górną pierwszą wolną od środka pokrywy wsuwkę wyłącznika 
podświetlanego 81. 

• Podwójny czerwony przewód, zakuty nasuwką 4,8 w izolacji czerwonej, nasunąć na wolną 
wsuwkę (bliższą krawędzi pokrywy) przełącznika podświetlanego 81. 
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Schemat podłączenia wyłącznika trzypozycyjnego 
 

 
 

Schemat podłączenia wyłącznika podświetlanego 

 

 

 

Schemat podłączenia wyłącznika dwuprzerwowego 

 
Schemat połączeń elektrycznych odkurzacza typ 616 
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6. SCHEMAT OBIEGU WODY I PARY W ODKURZACZU TYP 616 
 
 

 
Zbiornik tylny (2)

Wytwornica pary (28)

Zawór bezp. kpl. (12)
Elektrozawór kpl. (7)

Zawór kpl. (87)Pompka (43)

Szybkozłączka kpl. (58)

Trójnik (84)

 
 

7. WYKAZ NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
 - Komplet wkrętaków 
 - Klucz płaski 14 
 - Lutownica elektryczna 
 - Kleszcze do obnażania przewodów 
 - Woltomierz kl. 1.5 zakres 0÷300V 
 - Watomierz kl.1.5 zakres 100/200/300V , 5/10A 
 - Amperomierz kl.1.5 zakres 5/10A 
 

8. UWAGI 
 

1. Nagrzewanie agregatu ssącego przy długim użytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. 
W razie zbyt gwałtownego nagrzewania się agregatu konieczny jest jego przegląd. 

2. Dla prawidłowego funkcjonowania agregatu ssącego konieczna jest jego okresowa 
kontrola, dokładne oczyszczenie agregatu z pyłu, ze szczególnym uwzględnieniem 
komutatora i szczotkotrzymaczy lub wymiana szczotek przy ich nadmiernym zużyciu. 

3. Zakład nie prowadzi indywidualnej wysyłki części. 

4. Zakład zastrzega sobie prawo zmian kształtu części, mających na celu poprawę 
jakości i funkcjonalności tego wyrobu. 
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Ewentualne uszkodzenia odkurzaczy typ 616 
 

Lp 
Objawy 

uszkodzenia 
Przyczyny uszkodzenia Sposób naprawy 

1.1 Brak napięcia w gniazdku. 
Sprawdzić czy jest napięcie 
w gniazdku. 

1.2 Uszkodzony przewód przyłączeniowy 
lub wewnętrzne połączenia 
elektryczne. 

Zdemontować odkurzacz, sprawdzić 
przewód przyłączeniowy i wewnę-
trzne połączenia elektryczne. Usu-
nąć usterki lub wymienić na nowe 
uszkodzone przewody. Połączenia 
wykonać wg schematu połączeń 
elektrycznych. 

1.3 Uszkodzony wyłącznik. Wymienić wyłącznik. 

1.4 Zły styk szczotki z komutatorem 
w wyniku zabrudzenia. 

1.5 Duże zużycie szczotek lub 
zawieszanie się szczotek w 
szczotkotrzymaczu. 

1.6 Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu 
wirnika. 

1.7 Przerwa w uzwojeniu stojana. 

1. Odkurzacz nie 
pracuje lub pra-
cuje z przerwami 

1.8 Uszkodzenie łożysk. 

Postępować wg Instrukcji demontażu 
i napraw oraz Katalogu części 
zamiennych agregatów ssących. 

2. Nadmierne  
nagrzewanie się 
odkurzacza 

2.1 Nadmierne nagrzewanie się agregatu 
ssącego. 

Postępować wg Instrukcji demontażu 
i napraw oraz Katalogu części 
zamiennych agregatów ssących. 

3.1 Uszkodzona uszczelka górna. Wymienić uszczelkę na nową 

3.2 Nadmiernie zabrudzony filtr piankowy Oczyścić filtr piankowy 
3 Małe podciśnienie 

3.3 Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu 
wirnika. 

Postępować wg Instrukcji demontażu  
i napraw agregatów ssących 

4.1 Uszkodzona pompka. Wymienić pompkę na nową. 

4.2 Uszkodzony zawór kpl. Wymienić zawór kpl. na nowy. 

4.3 Uszkodzony (pęknięty) któryś 
z wężyków. 

Zlokalizować uszkodzony wężyk 
i wymienić na nowy. 

4 Woda nie wypły-
wa ze spryskiwa-
cza lub wypływa 
z małą prędkością 

4.4 Osadzenie się kamienia 
lub zanieczyszczeń na zaworze 
w zbiorniku tylnym, zatkana szczelina 
w spryskiwaczu 

Udrożnić zatkane miejsca 
lub wymienić elementy na nowe 

5.1 Uszkodzona grzałka w pokrywie 
wanienki. 

Wymienić pokrywę wanienki 
na nową. 

5 Po wybraniu fun-
kcji czyszczenia 
parą z dyszy ssa-
wki wypływa tylko 
woda. 

5.2 Uszkodzony czujnik poziomu. Wymienić czujnik poziomu na nowy. 

6 Po zakończeniu 
czyszczenia parą 
z dyszy ssawki 
wydostaje się 
nadal para. 

6.1 Uszkodzony elektrozawór. Wymienić elektrozawór na nowy. 
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Rysunek części i podzespołów odkurzacza typ 616.6.XXE, 616.6XXS 
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Tabela wykazu części i podzespołów odkurzacza typ 616.6E; 616.6S 
 

Wchodzi do 
wyrobu  

Nr na 
rys. 

Nazwa części 
Symbol 

fabryczny 
616.6.E 616.6.S 

Ilość 
szt. w 

wyrobie 

 
Uwagi: 

1 Zatyczka wlewu  619.0011 x x 1  

2 Zbiornik tylny 619.0012 x x 1  

3 Oring  07.0556 x x 1  

4 Zawór kpl. 619.0020 x x 1  

5 Króciec wlotu 619.0014 x x 1  

6 Uszczelka zaworu 619.0018 x x 1  

7 Pas boczny  519.0002 x x 1  

8 Zaczep lewy  519.0026 x x 1  

9 Zaczep prawy  519.0027 x x 1  

10 Osłona górna  519.0012 x x 1  

11 Przewód uziomowy kpl. 616.0080 x x 1  

12 Rurka giętka kpl. 616.0040 x x 1  

13 Uszczelka górna  519.0016 x x 1  

14 Agregat ssący  336.1 x x 1  

15 Uszczelka  519.0018 x x 1  

16 Amortyzator  519.0017 x x 1  

17 Uszczelka  519.0015 x x 1  

18 Przegroda  519.0019 x x 1  

19 Osłona dolna  519.0011 x x 1  

20 Uszczelka filtru 619.0261 - x 1  

21 Filtr powietrza wylotowego 519.0052 x x 1  

22 Kondensator  519.0092 x x 1  

23 Przewód wewnętrzny III kpl. 616.0090 x x 1  

24 Złącze trójbiegunowe  215.0700 x x 1  

25 Odciążka  39.0017 x x 1  

26 Płytka przyłączeniowa 616.0034 x x 1  

27 Przewód przyłączeniowy  616.0007 x x 1  

28 Wytwornica pary kpl. 616.0100 x x 1 
wg tabeli: 

Wykaz części 
wytwornicy pary 

29 Opaska zaciskowa I 616.0033 x x 1  

30 Oring 616.0114 x x 2  

31 Przewód wewnętrzny II kpl. 616.0070 x x 1  

32 Przewód wewnętrzny grzałki 616.0062 x x 1  

33 Przewód termostatu 616.0061 x x 1  

34 Wężyk 616.0026 x x 1  

35 Wężyk 616.0024 x x 1  

36 Wężyk 616.0023 x x 1  

37 Wężyk 616.0021 x x 1  

38 Wężyk 616.0022 x x 1  

39 Zespół przewodów pompki 616.0055 x x 1  

40 Oring 07.0559 x x 1  

41 Kolanko  619.0007 x x 1  

42 Amortyzator  619.0008 x x 2  

43 Pompka 616.0045 x x 1  

44 Kolanko (Pipeta) 619.0149 x x 1  

45 Amortyzator samoprzylepny 619.0017 x x 1  

46 Osłona pompki  619.0047 x x 1  

47 Wężyk  619.0036 x x 1  

48 Sprężyna  619.0066 x x 1  

50 Uszczelka samoprzylepna 619.0046 x x 1  
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51 Blokada  519.0008 x - 1  

52 Sprężyna 875.0026 x - 1  

53 Osłona wylotu 519.0013 x x 1  

54 Filtr klasy S 
619.0190 

lub 
619.0290 

- x 1 
 

55 Osłona wylotu filtra klasy S  619.0069 - x 1  

56 Opaska zaciskowa  619.0076 x x 8  

57 Podstawa  616.0001 x x 1  

58 Szybkozłączka kpl. 616.0035 x x 1  

59 Koło przednie kpl.  519.0160 x x 2  

60 Koło tylne  519.0003 x x 2  

61 Osłonka  519.0004 x x 2  

63 Uchwyt zbiornika przedn. 519.0024 x x 1  

64 Gniazdo węża  519.0065 x x 1  

65 Uszczelka gniazda  519.0064 x x 1  

66 Kołek 519.0025 x x 1  

67 Zbiornik przedni 
519.0023 

lub 
519.0223 

x x 1 
 

69 Uchwyt  519.0036 x x 1  

70 Osłona wyłącznika 616.0003 x x 1  

71 Wyłącznik 3-pozycyjny 616.0005 x x 1  

72 Osłona wyłącznika  619.0033 x x 1  

73 Wyłącznik dwuprzerwowy 
07.0428 

lub 
07.0439 

x x 1 
 

74 Uchwyt wyłącznika 616.0002 x x 1  

75 Pokrywa  616.0009 x x 1  

76 Zaczep pokrywy 519.0033 x x 1  

77 Sprężyna pokrywy  519.0037 x x 1  

78 Uszczelka  519.0009 x x 1  

79 Pokrywa górna  519.0035 x x 1  

 
80 

 
Filtr kompletny  619.0350 

 
x 

 
x 

 
1 

Wg tabeli: 
Wykaz części  
filtra wodnego 

81 Wyłącznik podświetlany 
07.0440 

lub 
07.0429 

x x 1  

82 Osłonka wyłącznika 176.0066 x x 2  

83 Uchwyt lampek 616.0004 x x 1  

84 Trójnik 616.0008 x x 1  

85 Króciec 616.0107 x x 2  

86 Płytka elektroniczna 616.0200 x x 1  

87 Zawór kpl. 616.0030 x x 1  

88 Podkładka izolacyjna 113.0005 x x 1  

98 Śruba M4x6 01.0084 x x 1  

99 Śruba M3x6 01.0072 x x 2  

100 Śruba M5x12 01.0023 x x 1  

101 Wkręt CZ ST 2,9x6,5 01.0348 x x 1  

102 Wkręt ST 3,9x16-C-Z 01.0331 x x 8  

103 Wkręt ST 3,9x25-C-Z 01.0341 x x 16  

104 Wkręt ST 3,9x16-C-Z 01.0320 x x 2  

105 Podkładka pow. ø4,3 02.0535 x x 2  

106 Podkładka ząbkowana ø4,3 114.4008 x x 1  

107 Podkładka kupalowa 360.0116 x x 1  
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Wyposażenie do czyszczenia na mokro lub parą 
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Wykaz wyposażenia do czyszczenia na mokro lub parą 
 

Czyszczenie Nr 
na 

rys. 
Nazwa części 

Symbol 
fabryczny na 

mokro 
parą 

Ilość szt. 
w wyrobie 

Uwagi 

1 Wąż ssący kpl. 616.0150 x x 1  

1a Łącznik 616.0152 x x 1  

1b Opaska zaciskowa II 616.0039 x x 1  

1c Oring 07.0562 x x 1  

2 Rura kpl. 616.0140 x x 2  

2a Oring 07.0562 x x 2  

3 Ssawka rozpylająca parę 616.0145 - x 1  

4 Listwa czyszcząca 616.0146 - x 1  

5 Listwa zbierająca 616.0147 - x 1  

6 Łącznik z dyszą 616.0165 - x 1  

7 Ssawka zbierająca 616.0166 - x 1  

8 Szczoteczka 616.0167 - x 1  

9 Ssawka rozpylająca duża kpl. 619.0270 x - 1  

9a Pokrywa ssawki dużej 619.0022 x - 1  

9b Oring φ5,3 x1,8 07.0562 x - 1  

9c Dysza ssawki dużej 619.0025 x - 1  

9d Korpus ssawki dużej 619.0021 x - 1  

9e Wkręt AGbz 3,9x13 01.0322 x - 4  

9f Oprawa 619.0032 x - 1  

9g Szczotka 619.0027 x - 1  

9h Listwa gumowa 619.0029 x - 1  

10 Ssawka rozpylająca mała kpl.  619.0275 x - 1  

10a Oring φ5,3 x1,8 07.0562 x - 1  

10b Dysza ssawki małej 619.0039 x - 1  

10c Korpus ssawki małej 619.0023 x - 1  

10d Pokrywa ssawki małej 619.0024 x - 1  

10e Wkręt AGbz 3,9x13 01.0322 x - 2  

11 Łącznik 616.0095 x - 1  

11a Oring 07.0562 x - 1  

12 Proszek Dywanopuc 619.0163 x - 1  

13 Neutralizator piany 619.0165 x - 1  
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Wyposażenie do czyszczenia na sucho 

 

Wykaz wyposażenia do czyszczenia na sucho 
 

Nr na 
rys. 

Nazwa części 
Symbol 

fabryczny 

Ilość 
szt. na 
wyrób 

Uwagi 

1  Wąż ssący 519.0170 1  

2  Ssawka mała 1020.0020 1  

3  Ssawka szczelinowa 1020.0030 1  

4  Szczotka mała 1020.0040 1  

5  Ssawkoszczotka 111.2300 1  

6  Rura ssąca plastikowa 49.0001 1  

7  Rura plastikowa z hakiem 519.0060 1  

8  Rura ssąca metalowa Cr-Ni 519.9054 1  

9  Rura metalowa z hakiem Cr-Ni 519.9056 1  

10  Rura metalowa malowana 519.0058 1  

11  Hak 519.0061 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18

Wytwornica pary w rozłożeniu na części 

 
 
 
 
 
 
 



 19

Wykaz części wytwornicy pary 
 

Nr 
na rys. 

Nazwa części 
Symbol 

fabryczny 
Ilość szt. 

w wyrobie 
Uwagi 

1  Wanienka 616.0101 1  

2  Pokrywa wanienki 616.0102 1  

3  Wkładka izolacyjna 616.0104 2  

4  Izolacja prawa 616.0105 1  

5  Izolacja lewa 616.0106 1  

6  Osłona górna 616.0108 1  

7  Elektrozawór kpl. 616.0125 1  

8  Czujnik ciśnienia 616.0135 1  

9  Termostat 616.0127 1  

10  Czujnik poziomu kpl. 616.0130 1  

11  Nakrętka spustu 616.0121 1  

12  Zawór bezpieczeństwa kpl. 616.0110 1  

13  Króciec 616.0107 1  

14  Śruba M5x16 01.0088 10  

15  Śruba M4x8 01.0010 2  

16  Sprężyna zaworu zwrotnego 616.0109 1  

17  Kulka 616.0018 1  

18  Uszczelka 616.0103 1  

19  Oring 616.0122 1  

20  Oring 616.0116 5  

21  Oring 616.0115 2  

22  Złącze uziomowe 05.0701 1  
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Rysunek części filtra kompletnego typ 619.0350. 

Tabela wykazu części filtra kompletnego typ 619.0350. 

Ozna-
czenie 
na rys 

Nazwa części 
Symbol 

fabryczny 

Ilość 
szt. na 
wyrób 

Uwagi: 

1 Uszczelka 519.0010 1  

2 Filtr wlotowy  619.0355 1  

3 Kratka 619.0353 1  

4 Płyta górna 619.0352 1  

6 Uszczelka  519.0124 1  

7 Korpus  619.0351 1  

8 Uszczelka  619.0363 1  

9 Wkładka filtracyjna I  619.0357 1  

10 Zaślepka 619.0356 1  

11 Wkładka filtracyjna II 619.0358 1  

13 Uchwyt filtra  619.0354 1  

16 Filtr piankowy kpl.  619.0360 1  

17 Uszczelka pływaka 519.0126 1  

18 Pływak  619.0364 1  

19 Worek papierowy kpl. 619.0380 1  

20 Płytka ustalająca  619.0359 1  

103 Wkręt ST 3,9x25-C-Z 01.0341 2  
 


