
CE Deklaracja Zgodności
Niniejszym

Deklaracja o dostarczonym urządzeniu 
Nazwa: Automatyczna wytwornica pary
Typ: TS-02
Numer seryjny: ………………….…….…,
Rok produkcji: ………….. 

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania prawne zgodnie z 
dyrektywą 89/392/CEE oraz wprowadzone modyfikacje 

spełniają zharmonizowane normy, w szczególności:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204-1

i

PED (Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych) 97/23/CEE,
Kategoria I. - Bezpieczeństwo kategorii zagrożenia,

Module A - Wewnętrzna kontrola produkcji

 (Moduł ten opisuje procedurę, poprzez którą producent 
zapewnia i deklaruje, że urządzenie ciśnieniowe spełnia 

wymagania dyrektywy, które go dotyczą.)

……………………………
Data i miejsce wydania

…………………………
Podpis producenta

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
do

TS – 02 Automatycznej Wytwornicy Pary 

(Przygotowano zgodnie z punktem 6.5 normy EN ISO 12100-2)





ATTENTION ! UWAGA !

Attention!
Dangerous 

Temperature

Uwaga!
Wysoka

Temperatura

Attention!
High Voltage!

230/400 V

Uwaga!
Wysokie 
Napięcie
230/400V

Attention!
Hot steam or 

liquid

Uwaga!
Gorąca para 

lub płyny

Attention!
Dangerous 

work!

Uwaga!
Niebezpieczeń

stwa pracy

FOR THE MACHINE SAFETY AND YOUR 
SAFETY IS SEVERELY PROHIBITED:

Dla sprawności pracy urządzenia i 
Twojego bezpieczeństwa zabrania się:

- TO REMOVE
- TO MODIFY
- TO REPLACE THE ELECTRIC AND 

STEAM CONTROL AND SAFETY 
UNITS WITH NOT ORIGINAL SPARE 
PARTS.

- Usuwania
- Modyfikacji
- Wymiany poszczególnych 

podzespołów na nieoryginalne.

ATTENTION! Uwaga!
You  should  sign  the  sheet  certifying  the 
commissioning only when the fitter performing 
the setting up operations has:
- completed the commissioning and setting up 

of  the  equipment  and  you  tested  the 
device, and

- taught you for the usage thereof

Odbiór  urządzenia  należy podpisać tylko 
po wykonaniu przez instalatora:

-  wykonanie  pierwszego  uruchomienia 
(rozruchu), 
-  odpowiedniego  ustawienia  I 
przetestowania urządzenia.

ATTENTION! Uwaga!
Installation of the equipment, its connection to 
the  electric-  resp.  water  networks  may  be 
performed by a specialist  fitter  of  the given 
area.

Instalacja  urządzenia  polega  na 
podłączeniu do prądu oraz sieci  wodnej, 
powinny  być  wykonane  przez 
wykwalifikowanego instalatora.

ATTENTION! Uwaga!
The  electric  connections  have  to  be 
established according to the schematic circuit 
diagram!
Should the equipment get faulty due to being 
operated  from  a  mains  not  provided  with 
adequate  earthing  then  the  resulting 
damages  will  be  born  by  the  operator!
The connection and wiring has to be made in 
a fully de-energised state of the equipment!

Połączenia  elektryczne  muszą  być 
wykonane   zgodnie  ze  schematem 
obwodu!  Jeżeli  urządzenie  zostanie 
uszkodzone z powodu złego podłączenia 
lub  nieodpowiedniego  uziemienia, 
wynikające  szkody  będą  skutkiem  pracy 
operatora/  instalatora!  Połączenia  i 
okablowanie  musi  być  wykonane   na  w 
pełni odłączonym urządzeniu!

ATTENTION! Uwaga!
Below +1 oC freezing of the water to be found 
in  the  boiler  drum  and  in  the  fittings  may 
cause damage to the equipment.

W  temperaturze  poniżej  1'C  woda 
znajdująca  się  w  zbiorniku  może 
zamarznąć  i  spowodować  uszkodzenie 
urządzenia.

ATTENTION! Uwaga!
Do  not  open  the  ballcock  of  drain  stub 
when the equipment is under pressure!

Zabrania  się  otwierania  zbiornika  za 
pomocą  wszelkich  narzędzi  podczas 
gdy zbiornik jest po ciśnieniem.



INSTALLATION Instalacja

Recommended positions Zalecane ustawienie

Data relating to the machine itself

WIDTH
 mm

DEPTH 
mm

HEIGHT 
mm

MASS 
kg

410 450 850 60

Szerokość
 mm

Głębokość 
mm

 Wysokość
mm

Waga 
kg

410 450 850 60

Heating 
power,

Steam
generation

Steam pressure,
bar

Heating 
time

kW kg/h Max. Recomm. minutes

6 8 3,6 3…5 12

Moc 
grzewcza

Wytwornica 
pary 

Ciśnienie pary
bar

Czas 
nagrzewania

kW kg/h Max. minuty

6 8 3,6 3…5 12

The working noise level of the equipment does not exceed 50 dBA sound 
pressure level in open surroundings from 1 meter distance.

Podczas pracy urządzenia, poziom hałasu nie przekracza 50 dBA z odległości 
1 metra.
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Connection of the power

POWER 
SUPPLY

CONNECTION 
VALUE

CONSUMPTION UNIT

Electric 400/230/110 V
50/60Hz

3 x 1.5 kW Earthed 
plugs*

Water 4 – 5 bar        kg/h 1 x ¼” 

Zasilanie Podłączenie Zużycie Jednostka

Prąd 400/230/110 V
50/60Hz

3 x 1.5 kW Uziemione 
wtyczki

Woda 4 – 5 bar        kg/h 1 x ¼” 

*  - Wired shock protection according to EN 60204-1 (6.3.3.; 8.) Przewody chronią przed porażeniem zgodnie z EN 60204-1 (6.3.3.; 8.)

The equipment is  delivered complete with  wiring prepared for connection. 
After being connected to the mains the equipment is serviceable.

Urządzenie jest dostarczane w komplecie z okablowaniem przygotowane do 
podłączenia. Po podłączeniu do sieci urządzenie jest sprawne.

The connection Podłączenie

• is effected with use of connector plug provided with protection contact; 
with use of 5-conductor power cable

• odbywa  się  z  wykorzystaniem  złącza  wtyczki  dostarczonej  wraz  ze 
stykiem ochronnym, z zastosowaniem 5-żyłowego kabla zasilającego.

• the voltage drop on the mains installed for the connector plug should not 
exceed +/- 10 %;

• Spadek napięcia na sieci zainstalowanych na wtyczce złącza nie powinna 
przekraczać + / - 10%

• To the electric connection belongs a hand-iron of max. 1000 W heating 
power and, the connection of the control of the steam feeder solenoid 
valve (800,2210) to a special socket (800,3200) of the steam generator.

• Do  podłączenia  żelazka  o  maks.  mocy  1000  W  do  gniazda  (ILME) 
wytwornicy,  oraz  podłączenie  węża  parowego  do  elektrozaworu 
(800,2210)
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Electric power cable and water connection:

800.570 WATER TANK TOP Główny zbiornik wody

800.3210 ELECTRIC POWER CABLE Kabel zasilający

800.1095 WATER INLET FITTING Mocowanie przyłącza wodnego

800.1090 DRAIN  STUB  WITH 
BALLCOCK

Zawór spustu wody

230 V, 50/60 Hz 400 V, 50/60 Hz

400 V, 50/60 Hz with 
earthed net (Max. 20 A)

400 V, 50/60 Hz 
uziemienie(Max. 20 A)

Connection of the water                                           Podłączenie wody

Water supply system
Onefold 
filling-up, 

litres

Water 
network 

pressure, bar

water network, 
or water network + pump

7 Min. 2

System doprowadzenia 
wody

Pojemność, 
litr

Ciśnienie 
sieci 

woodnej,bar

sieć wodna,

lub sieć woda + pompa

7 Min. 2
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Podlaczenie przewodow elektrycznych i wodnych



Water pipe connection:                    Podłączenie wody (przewody) :

• To  ∅ 14 mm hose-end connector (with a hose designed for 10 bar) • Przewód ∅ 14 mm (złącze) – przewód przystosowany do 10 bar.

• Against leak and slackening, a pressure clamp has to be fitted to the 
hose end.

• Aby zapobiec wyciekom i poluzowaniu, złączka ciśnieniowa powinna 
być zamontowana na końca węża.

• Make sure that no water is flowing from the hose onto the equipment 
or to the electric base board.

• Upewnij  się,  że  woda  nie  wypływa  z  węża  na  wyposażenie  lub 
elektryczną płytę bazową.

Steam connection: Przyłącze pary:

• For steam conduction  only a hose or pipe complying durably with 
the  set  working  pressure  and  temperature  (TEFLON  pipe  with 
metal braiding) may be used.

• Do przewodzenia pary może być stosowany  wyłącznie przewód, 
który  znajduje  się  na  wyposażeniu  urządzenia  –  teflon  z 
metalowym ożebrowaniem.

• The  hose  serving  for  steam  conduction  has to  be  fixed  firmly 
(secured by a tube clamp) to the end of the solenoid valve shaped 
for hose-end connection to the 1/2" or 1" connection thereof. Prior 
to commissioning, do not forget checking the other end of the 
hose, too!

• Wąż służący do przewodzenia pary musi być pewnie zamocowany 
(zabezpieczony  zaciskiem)  do  końca  zaworu 
elektromagnetycznego w kształcie węża  podłączonego do 1/2 "lub 
1"  . Przed  uruchomieniem,  nie  zapomnij  o  sprawdzeniu 
drugiego końca węża!

Preventive measures required on behalf of the operator: Środki zapobiegawcze wymagane od operatora:

• Checking  the  shock  protection  system  of  the  equipment after 
commissioning, resp. repairs.

• Sprawdzanie systemu ochrony przeciwporażeniowej urządzenia po 
uruchomieniu, ew. naprawy.

• Checking the pipe joints for tightness. • Sprawdzanie szczelności złączy rurowych.

• Removing combustible-inflammable  materials  from the vicinity  of 
the equipment.

• Usunięcie materiałów łatwopalnych z okolic sprzętu.

• Providing individual protection devices (gloves) for controls of the 
equipment (fittings outside the cover) whose operating temperature 
may exceed 50 oC

• Zapewnienie  poszczególnych  środków ochronnych (rękawice)  do 
kontroli  urządzeń (armatura  poza pokrywą),  których  temperatura 
pracy może przekroczyć 50 ° C.

• Covering the top of the  equipment, storing foreign objects on it is 
PROHIBITED!

• Przechowywanie  przedmiotów na górnej  części  urządzenia   jest 
zabronione!

• DO NOT leave the equipment unattended during its operation! • NIE  pozostawiać  urządzenia  bez  nadzoru  podczas  jego 
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Control and signal elements:

    800.3190     800.3160      800.3020        800.2240

800.3190 Main switch Włącznik główny

800.3160 Heating circuit 
pressure switch

Włączniki sekcji grzewczych

800.2240 Manometer Manometr

800.3200 Special socket for iron Specjalne gniazdo dla 
żelazka

800.3020 Iron heating switch Gniazdo żelazka (ILME)
800.2210 Steam valve Zawór parowy

- Steam quantity adjust Regulator przepływu pary
800.2215 Valve body Elektrozawór
800.2220 Steam valve fitting Przyłącze przewodu pary

Starting sequence: Zaczynając prace:

• Turn  the  main  switch  (1)  of  the 
equipment to position “I” ON. This 
done, the water filling is started by 
the water level control.

• Ustaw  główny  włącznik  (1)  na 
pozycji  (I)  ON,  gdy  to  zrobisz  
zbiornik  wody  napełni  się  do 
odpowiedniego poziomu.

• Check  the  equipment for  visible 
water drips or flow.

• Sprawdzić urządzenie pod kątem 
widocznych wycieków lub plam.

• Connect  the  iron  at  the  special 
socket (4).

• Podłączyć żelazko do gniazda (4)

• When an iron is operated from the 
equipment,  heating  of  the  irons 
has  to  be  commenced  by 
switching on the iron heating (5). 
The  heating  is  indicated  by  the 
light of the switch (5).

• Gdy żelazko  jest  podłączone do 
wytwornicy,  rozpoczęcie  pracy 
żelazka  następuje  poprzez 
włączenie  jego  grzałki  (5)  co 
widać po światełku włącznika (5)

• Increasing of the steam pressure 
can  be  observed  on  the 
manometer  (3)  and  the  value  of 
the pressure may not exceed the 
red mark.

• Zwiększenie  ciśnienia  pary 
można  obserwować  na 
manometrze  (3);  wartość 
ciśnienia  nie  może  przekroczyć  
czerwonego pola.

• On  reaching  the  appropriate 
pressure, steam is entered by the 
steam valve into the hose of  the 
iron  and  the  iron  itself  by  the 
micro-switch of the iron. Blow off 
the condense water and adjust (7) 
the  necessary  steam quantity  on 
the needle valve.

• Po  osiągnięciu  odpowiedniego 
ciśnienia, para jest wprowadzona  
przez  zawór  parowy  do  węża  
żelazka  i  samego żelazka  przez  
mikro-przełącznik.  Wydmuchuje 
wodę I reguluje odpowiednią ilość 
pary do zaworu iglicowego.
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800.3200

800.2215

800.2220

800.2210



Maintenance tasks of the specialised staff: Zadania w zakresie konserwacj

Maintenance of the equipment, e.g. that of the items listed below may 
be  performed only  by  a  skilled  mechanic-,  and  electric  fitter,  resp. 
professional service:

Lista  czynności  poniżej,  które  mogą  być  wykonane  przez 
profesjonalnie  wykwalifikowanego  mechanika  i/lub  elektryka,  czyli 
profesjonalny serwis.

Inspection- and maintenance plan

Inter-
val

Part of machine in question Work to be 
carried out

Remarks

160 h Valves; Hoses, pipe systems 
and screw connections;
Signal elements; Seals.

Check for 
leaks

Check and 
replace if 
necessary

Main switch; Switch and 
switch attachments

Check correct 
functioning

Check and 
replace if 
necessary.

2000 h Water level control; Heating 
unit ; Boiler body;
Water pump; Pressure 
switch; Safety release valve.

Check for 
leaks

Check and 
replace if 
necessary
(Call the 
service!)

Plan kontroli I konserwacji

Część maszyny, o której mowa Prace, które należy 
przeprowadzić

Uwagi

160 h Zaworów, węże, systemy 
rurowe i połączenia 
śrubowe; uszczelkach.

Sprawdzić 
szczelność

Sprawdzić 
i w razie 
potrzeby 
wymienić

Główny wyłącznik, 
przełączniki i ich 
oprzyrządowanie

Sprawdzic 
prawidłowe 
funkcjonowanie

Sprawdzić 
i w razie 
potrzeby 
wymienić

2000 h Kontrola poziomu wody; 
zespół grzewczy; korpus 
kotła; pompa wodna, 
wyłącznik ciśnieniowy, 
zawór spustowy 
bezpieczeństwa.

Sprawdzić czy nie 
ma żadnych 
wycieków.

Sprawdzić 
i w razie 
potrzeby 
wymienić 
(wezwać 
serwis)

For the maintenance only original, factory made or equivalent parts 
may be used.

Do konserwacji używać tylko oryginalnych, fabrycznych części lub 
odpowiednich zamienników.

When ordering spare parts, in addition to the numbers indicated 
on the parts list, the type and year of prduction of the 
equipment have also to be indicated.

Podczas zamawiania części zamiennych, oprócz podania numeru 
części należy podać rok produkcji I numer seryjny 
urządzenia.
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Main structural elements and list of parts Główne elementy konstrukcyjne i lista części

800.1000 BOILER BODY Korpus kotła 

800.1010 FLANGE OF WATER LEVEL 
CONTROL Kołnierz regulacji poziomu wody

800.1060 FLANGE OF HEATING UNIT Kołnierz urządzenia grzewczego

800.1200 THERMAL INSULATION IZOLACJA CIEPLNA

800.2010 1/4" BBB "T" DISPENSER FOR 
MANOMETER 1/4 "BBB" T " manometr

800.2100 15x1 COPPER PIPE (0,50 m) 15x1 rur miedzianych (0,50 m)

800.2150 SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

800.2180 160-er PVC HOSE (0,4 meter) 160-er wąż PVC (0,4 m)

800.2230 PRESSURE SWITCH PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

800.2250 WATER LEVEL CONTROL KONTROLA POZIOMU WODY

800.2280 SAFETY THERMO SWITCH Wyłącznik termiczny

800.3240 HEATING UNIT Grzałka
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800.2150

800.2230

800.2010

800.1000

800.1200

800.1010

800.2180

800.2250

800.1060

800.2280

800.2100

800.3240



800.2020 1/2" BBB "T" DISPENSER 
FOR WATER INLET

1/2 "BBB" T "DOZOWNIK 
wlotu wody

800.2050 1/2 " JOINT SCREW 1/2 "zacisk śruby

800.2070 1/4" JOINT SCREW 1/4"zacisk śruby

800.2090 1/2" NON RETURN VALVE 1/2 "ZAWÓR ZWROTNY

800.2160 1/2" BALLCOCK 1/2" BALLCOCK

800.2170 1/4" WATER VALVE 1/4" ZAWÓR WODY

800.2180
160-er PVC HOSE 
(0,4 meter)

160-er WĄŻ PCV
(0,4 m)

800.2200 WATER PUMP POMPA WODY

800.2215 VALVE BODY ZAWÓR KORPUSU

800.2290 FLEXIBLE TUBE RURA ELASTYCZNA
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800.2180

800.2050

800.2090

800.2215

800.2170

800.2070

800.2290

800.2200

800.2160

800.2020



800.1010 FLANGE OF WATER LEVEL 
CONTROL Kołnierz regulacji poziomu wody

800.1060 FLANGE OF HEATING UNIT Kołnierz urządzenia grzewczego

800.2250 WATER LEVEL CONTROL Kontrola poziomu wody

800.2260 150-er SEAL 150-er uszczelka

800.2270 SMALL SEAL (for 800.2250) Mała uszczelka (do 800.2250)

800.2280 SMALL SEAL (for 800.3240) Mała uszczelka (do 800.3240)

800.3240 2 KW HEATING UNIT 2 KW Grzałka
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800.3240

800.2260

800.2280

800.1060

800.1010

800.2270

800.2260

800.2250



ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

SK electric connection piece elektryczny element łączący
R,S,T, live wires bieżące przewody
N neutral wire przewód neutralny
F earth wire (PE) uziemienie (PE)

800.3190 FK MAIN SWITCH główny włącznik
800.3160 K1..2 TUMBLER SWITCHES przełączniki Tumbler
800.3170 B1..3 FUSES bezpieczniki

UK1 min. water level switch czujnik minimalnego poziomu wody
UK2 water level switch czujnik poziomu wody

800.2170 VSZ1 SOLENOID VALVE (water) ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
(wody) 

800.3280 HK SAFETY THERMO SWITCH Wyłącznik termiczny
800.2180 MK1,.2 SOLENOID SWITCH Wyłącznik elektromagnetyczny
800.2210 VM1..2 SOLENOID VALVE (steam) Zawór elektromagnetyczny (pary)
800.2230 NYK1 PRESSURE SWITCH PN6512 PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA PN6512
800.3200 VCS1..2 SPECIAL SOCKET CKM03 (iron) SPECJALNE GNIAZDO CKM03 

(żelazo)
800.3240 FT HEATING UNIT GRZAŁKA
800.2200 SZ WATERPUMP POMPA WODY
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