CONVOTHERM
OES minis / OES minis easyTOUCH
=

POR

Manual de instalação
Tradução do original

Índice

Índice
1

2

Generalidades

4

►
►
►

5
6
8

Estrutura e funcionamento
►
►

3

►
►
►

6

11
12

15
16
17
18
19
20

22

Requisitos no local de instalação
Transporte até o local de instalação
Desembalagem
Instalação do aparelho

Instalação elétrica
Abastecimento de água
Escoamento de água
Realização de ajustes no programa de serviço

Colocação em funcionamento, retirada de operação,
destinação final
►
►
►

7

Instruções de segurança básicas
Perigos e medidas de segurança
Prescrições para o posicionamento, instalação e colocação em
funcionamento seguros
Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho
Avisos de advertência no vaporizador de ar quente
Dispositivos de segurança

Conexão do vaporizador de ar quente
►
►
►
►

10

14

Transporte e instalação
►
►
►
►

5

Uso previsto de seu vaporizador de ar quente
Estrutura e funcionamento do seu vaporizador de ar quente

Para a sua segurança
►
►
►

4

Proteção ambiental
Identificação de seu vaporizador de ar quente
Sobre este manual de instalação

23
26
27
29

32
33
37
39
41

43

Trabalho seguro
Sequência da colocação em funcionamento
Retirada de operação e destinação final

44
45
47

Equipamento especial e acessórios

48

►
►
►
►
►

Sistema de limpeza automática da câmara de cozimento CONVOClean
CONVOVent mini e CONVOVent mini 2in1
Suporte de parede (somente para OES 6.06 mini e OES 6.10 mini)
Estrutura de empilhamento
Versão para navios

Manual de instalação do minis

2

49
53
54
55
56

Índice

8

Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de
conexões
57

8.1

Dados técnicos
► Dados técnicos do OES mini
► Armação inferior e altura total
Dimensões, desenhos dimensionais e esquemas de conexões
► OES 6.06 mini
► OES 6.10 mini
► OES 10.10 mini
► OES 6.06 mini 2in1
► OES 6.10 mini 2in1

58
59
63
64
65
66
67
68
69

Listas de controle e conclusão da instalação

70

8.2

9

►
►
►
►
►

Lista de controle: Instalação
Lista de controle: Dispositivos de segurança e avisos de advertência
Lista de controle: Treinamento do cliente - Segurança
Lista de controle: Treinamento do cliente - Operação e manutenção
Conclusão da instalação

Manual de instalação do minis

3

71
73
74
78
79

Generalidades

1 Generalidades
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo oferecemos informações sobre a identificação de seu vaporizador de ar quente e de
como manusear este manual.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
5
6
8

Proteção ambiental
Identificação de seu vaporizador de ar quente
Sobre este manual de instalação
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►

Proteção ambiental

Declaração de princípios
As expectativas de nossos clientes, as normas e prescrições legais bem como a reputação de nossa
empresa determinam a qualidade e o serviço de todos os produtos.
Com nossa gerenciamento ambiental preocupamo-nos com o atendimento de todas as diretrizes e
normas e comprometemo-nos ainda com a melhoria contínua do desempenho.
Para garantir nossa fabricação de produtos de alta qualidade bem garantir nossas metas ambientais
sem, desenvolvemos um sistema de gerenciamento de qualidade e do ambiente.
Esse sistema corresponde aos requisitos da ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Procedimentos de proteção ambiental
Os procedimentos seguintes são observados:
 Utilização de material de enchimento livre de resíduos e biodegradáveis
 Utilização de produtos em conformidade com RoHS
 Papelão de embalagem de múltipla utilização
 Recomendação e uso de produtos de limpeza biodegradáveis.
 Reciclagem de sucata eletrônica
 Eliminação ambientalmente correta dos aparelhos velhos através do fabricante
Participe conosco da proteção ao meio ambiente.
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►

Identificação de seu vaporizador de ar quente

Local e estrutura da placa de características
Com base na placa de características é possível identificar seu vaporizador de ar quente. A placa de
características encontra-se no lado esquerdo do vaporizador de ar quente. A placa de características
é estruturada nos aparelhos elétricos do seguinte modo:

A tabela seguinte descreve as posições da placa de características a observar:
Número da posição

Significado

1

Nome comercial

2

Número de artigo

3

Número de série

Composição do nome comercial
Decisivo para a identificação de seu aparelho é a composição do nome comercial (1) na placa de
características:
Componentes do nome
comercial

Significado

Letras
1. posição

O = Eco (sempre)

2. posição

E = Aparelho elétrico

3. posição

S = Aparelho com injeção

Algarismos
xx.yy

Tamanho do aparelho

Letras
mini

Aparelho de mesa

mini 2in1*

Aparelho fixo

*Nesta documentação chamado parcialmente xx.yy 2in1.
Identificação por meio do display
Se uma placa de características não for mais legível ou tiver desaparecido, é possível obter os dados
do aparelho por meio dos display do vaporizador de ar quente.
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Aparelho de mesa
Identificar seu aparelho de mesa com base no nome comercial da placa de características e na tabela
seguinte:
Modelo

Número de grelhas

Grelhas opcionais

Capacidade de 65 mm GN*

Capacidade < 40 mm GN*

Número de pratos

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 cm

Ø 28 cm

OES 6.06 mini

4

-

6

-

4

4

OES 6.10 mini

-

4

-

6

8

4

OES 10.10 mini

-

6

-

10

12

6

* Recipiente com dimensão padronizada. Utilizar somente recipientes, grelhas e chapas de GN com
dimensões padronizadas.
Aparelhos fixos
Identifique seu aparelho fixo com base no nome comercial da placa de características e na tabela
seguinte:
Modelo

Número de grelhas

Grelhas opcionais

Capacidade de 65 mm GN*

Capacidade < 40 mm GN*

Número de pratos

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 cm

Ø 28 cm

OES 6.06 mini
2in1

8

-

12

-

8

8

OES 6.10 mini
2in1

-

8

-

12

16

8

* Recipiente com dimensão padronizada. Utilizar somente recipientes, grelhas e chapas de GN com
dimensões padronizadas.
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►

Sobre este manual de instalação

Finalidade
Este manual de instalação fornece respostas às questões seguintes:
 Como instalo o vaporizador de ar quente?
 Como conecto o vaporizador de ar quente?
 Como coloco o vaporizador de ar quente em funcionamento?
Este manual de instalação visa tornar possíveis as atividades seguintes:
 Instalação do aparelho.
 Conexão do aparelho à fonte de alimentação.
 Conexão do aparelho ao suprimento de água.
 Colocação do aparelho em funcionamento.
Grupos-alvo
Este manual de instalação tem em vista os grupos-alvo seguintes:
Pessoal

Atividades

Qualificação

Transportador

 Transporte dentro das

Tem treinamento para o Para sua segurança na página 14
transporte com empilha- Transporte e instalação na página
deira e guindaste interno 22

dependências

Técnico de serviço

 Instalação do aparelho
 Conexão do aparelho
 Colocação em funcio-

 É funcionário de um

serviço autorizado de
assistência técnica ao
cliente
namento
 Possui a formação
do aparelho
técnica correspondente
 Treinamento do usuário
 Participou do treinamento específico do
aparelho

Capítulo a ser lido antes dos
trabalhos

Estrutura e funcionamento na
página 10
Para sua segurança na página 14
Transporte e instalação na página
22
Conexão do vaporizador de ar
quente na página 32
Colocação em funcionamento na
página 43
Equipamento especial na página 48

Instalador elétrico

 Conexão do aparelho:

Elétrica

 É funcionário do serviço Estrutura e funcionamento na

autorizado de assistência técnica ao cliente
 Possui formação profissional correspondente
 É profissional da área
elétrica

página 10
Para sua segurança na página 14
Conexão do vaporizador de ar
quente na página 32

Documentação do cliente
A documentação do vaporizador de ar quente do cliente é composta de:
 Manual de instalação (este manual)
 Manual de operação
 Na Ajuda integrada ao software (o comando easyTouch, extrato do manual de operação)
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Estrutura do manual de instalação
A seguinte tabela descreve o conteúdo e a finalidade do capítulo deste manual:
Etapa

Procedimento

Generalidades

 Auxilia na identificação de seu vaporizador de ar quente.
 Explica como manusear este manual de instalação.

Estrutura e funcionamento

 Descreve o uso do vaporizador de ar quente de acordo com a finalidade

prevista.
 Explica as funções do vaporizador de ar quente e descreve a localização de

seus componentes.
Para sua segurança

 Descreve todos os perigos que podem provir do vaporizador de ar quente e as

medidas preventivas adequadas.
Leia atentamente este capítulo!
Transporte e instalação

 Informa dimensões básicas do aparelho.
 Informa os requisitos no ambiente local de instalação.
 Explica sobre o transporte no local de instalação, a desembalagem e a insta-

lação.
Conexão do vaporizador de ar
quente

 Explica como realizar a instalação:
 Elétrica
 Água
 Água de escoamento
 Exaustão

Colocação em funcionamento,  Explica o processo de colocação em funcionamento.
retirada de operação, destina-  Explica a retirada de operação.
ção final
 Contém instruções sobre a destinação final.
Equipamento especial

 Explica sobre as características dos diversos equipamentos especiais.

Dados técnicos, diagramas
dimensionais e esquemas de
conexões

 Contém os dados técnicos e diagramas de conexão.

Listas de controle e conclusão
da instalação

 Contém as listas de controle para
 Instalação
 Avisos de segurança e de advertência
 Treinamento do cliente.
 Contém instruções sobre a garantia e explica o manuseio final das listas de

controle.

Representação dos avisos de segurança
Os avisos de segurança são estão categorizados de acordo com os níveis de periculosidade seguintes:
Nível de periculosidade

Atenção

Manual de instalação do minis

Consequências

Probabilidade

Morte / ferimento grave (irreversível)

Risco direto

Morte / ferimento grave (irreversível)

Possibilidade

Ferimento leve (reversível)

Possibilidade

Danos materiais

Possibilidade

9

Estrutura e funcionamento

2 Estrutura e funcionamento
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo descrevemos a utilização do vaporizador de ar quente de acordo com a finalidade
prevista e explicamos suas funções.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Uso previsto de seu vaporizador de ar quente
Estrutura e funcionamento do seu vaporizador de ar quente
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►

Uso previsto de seu vaporizador de ar quente

Utilização de acordo com a finalidade prevista
O vaporizador de ar quente pode ser operado apenas em conformidade com o descrito a seguir:
 O vaporizador de ar quente foi desenvolvido e construído para cozinhar diferentes tipos de alimentos. Para isso são empregados vapor, ar quente e vapor quente (vapor superaquecido sem pressão).
 O vaporizador de ar quente destina-se exclusivamente ao uso comercial e profissional.
Por isso que o uso do vaporizador de ar quente somente será considerado correto, se principalmente
forem preenchidos as seguintes condições:
 Para evitar acidentes e danos no vaporizador de ar quente, a empresa operadora deve instruir
regularmente seu pessoal.
 As prescrições do fabricante para a operação e manutenção do vaporizador de ar quente devem
ser respeitadas.
Limitações de uso
Devem ser observadas as seguintes limitações de uso:
 O vaporizador de ar quente não pode funcionar em atmosfera explosiva ou venenosa.
 O vaporizador de ar quente pode ser operado apenas em temperaturas ambientes entre +4°C e
+35°C.
 O vaporizador de ar quente apenas pode ser operado por colaboradores instruídos.
 O vaporizador de ar quente não deve ser operado ao ar livre sem proteção contra chuva e vento.
 O vaporizador de ar quente pode ser carregado somente até o peso de abastecimento máximo
admissível.
Sobre os pesos máximos de carga admissíveis dos modelos individuais, ver em Dados técnicos:
 O vaporizador de ar quente somente pode ser operado se todos os dispositivos de proteção estiverem instalados e operacionais.
 Não se pode aquecer pó seco ou granulados no vaporizador de ar quente.
 No vaporizador de ar quente não se podem aquecer materiais facilmente inflamáveis com ponto de
ignição abaixo de 270 °C. Nessa categoria entram, por exemplo, óleos, gorduras, tecidos (panos
de limpeza) facilmente inflamáveis.
 No vaporizador de ar quente não se podem aquecer alimentos em embalagens fechados ou conservas.
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►

Estrutura e funcionamento do seu vaporizador de ar quente

Estrutura dos aparelhos
A seguinte figura mostra um aparelho de mesa com comando padrão, um aparelho de mesa com
comando easyTOUCH e um aparelho fixo com duas câmaras de cozimento como representantes de
todos os aparelhos:
1

2

6.1

3

4

5.1
8

6.2

1

2

3

4

5.2

6.1

8

5.1

7

7

R

6019050_01

10

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

9

10 OES 6.06 mini 2in1 9

Componentes do vaporizador de ar quente e sua função
Os componentes dos aparelhos de mesa têm a seguinte função:
N.°

Denominação
Representação

Função

1

Bocal de ventilação

Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozimento

2

Duto de saída de ar

Deixa escapar o vapor

3

Maçaneta da porta
("Hygienic Handle")

Dependendo da posição, possui as seguintes funções:
 Vertical voltado para baixo: O vaporizador de ar quente está fechado
 Direcionado para a direita: O vaporizador de ar quente está aberto
Possui a seguinte função:
 Ação antibacteriana com íons de prata

4

Porta do aparelho

Fecha a câmara de cozimento

5.1

Tela sensível ao toque

Operação central do vaporizador de ar quente
 Operação pelo toque dos ícones indicados nas páginas dos campos de
operação
 Indicadores de status

5.2

Comando padrão

Operação central do vaporizador de ar quente
 Operação pelo teclado de membrana e pelo comutador basculante de
ajuste
 Indicadores de status

6.1
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Liga e desliga o vaporizador de ar quente (easyTOUCH)

12

Estrutura e funcionamento
N.°

Denominação
Representação

6.2

Função
Liga e desliga o vaporizador de ar quente (padrão)

7

Câmara de cozimento

Acomoda o produto de cozimento durante o cozimento

8

Tampa da porta USB

Cobre a porta USB do aparelho

9

Porta-bandejas

Serve para assentar os recipientes de GN ou chapas de aquecimento de
GN

10

Placa de características

Serve para identificar o vaporizador de ar quente

Material
A estrutura interna e externa do vaporizador de ar quente é de aço inoxidável.
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3 Para a sua segurança
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo transmitimos todos os conhecimentos necessários para manusear com segurança o
vaporizador de ar quente, sem colocar a si mesmo ou terceiros em situação de risco.
Leia especialmente este capítulo com muita atenção!
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Instruções de segurança básicas
Perigos e medidas de segurança
Prescrições para o posicionamento, instalação e
colocação em funcionamento seguros
Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho
Avisos de advertência no vaporizador de ar quente
Dispositivos de segurança
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►

Instruções de segurança básicas

Sentido destas instruções
Estas instruções devem assegurar que todas as pessoas que lidarem com o vaporizador de ar quente
estejam bem informadas dos perigos e das medidas de segurança, além das instruções de segurança
contidas nas instruções de operação e no vaporizador de ar quente. Se estas prescrições não forem
consideradas, existe o risco de sofrer ferimentos que podem resultar até em morte, além de danos
materiais.
Manuseio dos manuais da documentação do cliente
Observe as prescrições a seguir:
 Leia totalmente o capítulo "Para a sua segurança" e os capítulos que fazem referência ao assunto.
 Mantenha os manuais da documentação do cliente (instruções de operação) sempre perto e à
disposição para consulta.
 Repasse os manuais da documentação do cliente junto com o vaporizador de ar quente quando
passar o vaporizador à outro usuário.
Manuseio do vaporizador de ar quente
Observe as prescrições a seguir:
 Apenas pessoas que preencham os requisitos mencionados nestas instruções de operação podem
manusear este vaporizador de ar quente.
 As pessoas (inclusive crianças) que, por motivo de suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou ainda pela inexperiência ou desconhecimento, não estiverem aptas a utilizar o aparelho,
não devem utilizar este aparelho sem o acompanhamento ou instrução de uma pessoa responsável.
 Somente utilize o vaporizador de ar quente de acordo com o uso previsto. Jamais utilize o vaporizador de ar quente para outros propósitos, mesmo que similares.
 Respeite todas as instruções de segurança contidas nestas instruções de operação ou no vaporizador de ar quente. Utilize principalmente os equipamentos de proteção individual (EPI) prescritos.
 Permaneça somente nos postos de trabalho indicados.
 Não realize nenhuma modificação no vaporizador de ar quente, como a desmontagem de componentes ou agregação de componentes não homologados. Não se deve acima de tudo colocar dispositivos de segurança fora de operação.
Mais sobre o tema
Temas correlatos
Uso previsto de seu vaporizador de ar quente .................................................................................. 11
Avisos de advertência no vaporizador de ar quente..........................................................................19
Perigos e medidas de segurança ......................................................................................................16
Dispositivos de segurança .................................................................................................................20
Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho.................................................................................18
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►

Perigos e medidas de segurança

Significado
Esta seção descreve os possíveis perigos aos quais está sujeito o pessoal de transporte e instalação,
bem como o de colocação em funcionamento e fora de operação. São mencionadas as medidas
necessárias para minimizar o esses perigos o tanto quanto possível.
Transporte e retirada de operação
Durante o transporte e a retirada de operação do vaporizador de ar quente preste atenção aos seguintes perigos e tome as medidas preventivas prescritas:
Perigo

Onde ou em que situações
ocorre o perigo?

Medida preventiva

Dispositivo de
segurança

Perigo de esmagamento
Ao suspender e baixar as unidapor unidades transportadas des de transporte
pesadas

O transporte com o carro
nenhum
elevador ou empilhadeira
somente deve ser realizado
pelo pessoal treinado para isso

Sobrecarga do corpo

 Observar os valores-limite de nenhum

Na instalação e no transporte

suspensão e de carga
 Utilizar equipamento de

suspensão
Perigo através de conexões de água e de
conexões elétricas (peças
condutoras de energia)
danificadas

No transporte e desmontagem de  Desconectar as conexões
nenhum
aparelhos conectados
elétricas e de água antes de
todo transporte e antes da
retirada de operação
 Os trabalhos somente devem
ser realizados pelos profissionais de um serviço autorizado de assistência técnica
ao cliente
 Intervenção executada
profissionalmente
 Desenergizar antes de retirar
a cobertura

Instalação
Durante a instalação do vaporizador de ar quente preste atenção aos seguintes perigos e tome as
medidas preventivas prescritas:
Perigo

Medida preventiva

Dispositivo de
segurança

Perigo devido a peças
 Abaixo da cobertura
condutoras de eletricidade  Abaixo do painel de operação

 Os trabalhos no sistema

Cobertura

Perigo de choque elétrico  No vaporizador de ar quente
devido a fissuras e vaza Em toda a área de trabalho
mento na conexão de água

 Usar conexão permanente.
 Utilizar apenas mangueiras

Manual de instalação do minis
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elétrico somente devem ser
realizados pela assistência
técnica autorizada
 A intervenção deve ser
realizada profissionalmente.
 Desenergizar antes de retirar
a cobertura

adequadas conforme a norma
EN 61770

nenhum
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►

Prescrições para o posicionamento, instalação e colocação em
funcionamento seguros

Significado
A operação segura do vaporizador de ar quente somente pode ser garantida se ele for previamente
posicionado, instalado, conectado e colocado em funcionamento de acordo com todas as prescrições
básicas aqui mencionadas.
Estabilidade estática
Para garantir a estabilidade estática do vaporizador de ar quente devem ser observadas as seguintes
prescrições:
 O local de instalação deve estar nivelado e apresentar uma resistência e capacidade de carga
compatível e suficiente para o peso do aparelho.
Aqui deve ser respeitado o peso máximo de carga permitido do respectivo modelo de aparelho.
 O vaporizador de ar quente deve ser nivelado horizontalmente no local de instalação através dos
pés do aparelho (se disponíveis) que possuem regulagem de altura.
 Em veículos e navios o vaporizador de ar quente deve ser travado por meios de ancoragem adequados para evitar o tombamento e escorregamento.
Execução da conexão no ponto de alimentação de energia
Para evitar qualquer risco decorrente de conexões elétricas deficientes devem ser observadas as
seguintes prescrições:
 Somente profissionais da área elétrica de um serviço autorizado de assistência técnica ao cliente
devem realizar os trabalhos nas instalações elétricas.
 A conexão à alimentação de energia deve ser realizada de acordo com as diretrizes vigentes das
associações profissionais locais e da empresa fornecedora de energia elétrica.
 As carcaças dos aparelhos devem ser aterradas de maneira adequada e ligadas em um sistema
para compensação de potencial.
 Todas as conexões elétricas devem ser inspecionadas durante a colocação em funcionamento para
verificar se foram corretamente distribuídas e instaladas.
Características do ambiente do local de instalação
Para uma operação segura do aparelho o entorno do local de instalação previsto devem apresentar
as seguintes características:
 Em uma área onde atua a irradiação térmica do aparelho não pode ser depositado nenhum gás ou
líquido de propriedade inflamável.
 Em uma área que pode ser alcançada pelo jato de uma pistola de água não pode ser operada
nenhuma fritadeira nem aparelhos de cozimento a óleo.
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►

Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho

Requisitos do pessoal
O pessoal que lida com o vaporizador de ar quente deve preencher os seguintes requisitos:
Pessoal

Atividades

Qualificação

Transportador

 Transporte dentro das

Treinado para o trans Sapatos de segurança
porte com carro elevador  Capacete de proteção (p. ex. para
e empilhadeira
cargas suspensas, trabalhos realizados sobre a cabeça etc.)

dependências

Técnico de serviço

Instalador elétrico

 Instalação do aparelho
 Conexão do aparelho
 Colocação em funcio-

 É funcionário de um

serviço autorizado de
assistência técnica ao
cliente.
namento
 Possui a formação
do aparelho
 Retirada do aparelho de técnica correspondente.
 Tem treinamento esoperação
pecífico no aparelho.
 Treinamento do usuário
 Conexão do aparelho:
 É funcionário de um
Elétrica
serviço autorizado de
assistência técnica ao
 Desconecte o aparelho
cliente.
da rede elétrica
 Possui a formação
profissional correspondente.
 É um profissional da
área elétrica.

Equipamento de proteção individual obrigatório

Vestimentas de trabalho e equipamento de proteção individual
adequados às tarefas exigidas e em
conformidade com as normas
nacionais

Vestimentas de trabalho e equipamento de proteção individual
adequados às tarefas exigidas e em
conformidade com as normas
nacionais

Locais de trabalho na instalação e colocação em funcionamento
O local de trabalho para o pessoal na instalação e colocação em funcionamento é a área total do
aparelho.
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►

Avisos de advertência no vaporizador de ar quente

Onde são colocados os avisos de perigo?
Os avisos de perigo encontram-se nos seguintes locais do vaporizador de ar quente:
1

1

2

1

2

OES 6.06 mini

2

1

OES 6.06 mini 2in1

Avisos de advertência na porta do aparelho
Os seguintes avisos de advertência são colocadas na porta do aparelho, acima da maçaneta da porta
(2):
Aviso de advertência

Descrição
Aviso de existência de líquidos quentes
Existe o risco de escaldamento através do derramamento de produtos de cozimento
líquidos no caso de os níveis mais elevados das grelhas serem ocupados com líquidos
ou com produtos que se liquefaçam durante o cozimento. Os níveis de grelhas que
estiverem acima da altura marcada deste aviso de advertência (1,60 m) não podem ser
vistos por todos os usuários e desse modo não podem ser utilizados para produtos de
cozimento líquidos ou que se liquefaçam durante o cozimento.
Aviso de existência de vapor quente e fumos
Há perigo de escaldadura em consequência do escape de vapor quente e fumos ao se
abrir a porta do aparelho.
Aviso de existência de injeção de produto de limpeza corrosivo
Há perigo de autorização da pele devido ao contato com produto de limpeza injetado se a
porta do aparelho for aberta durante a limpeza totalmente automática.

Avisos de advertência na cobertura lateral e no painel traseiro do vaporizador de ar quente
Os seguintes avisos de advertência são colocadas na cobertura lateral e no painel traseiro (1) do
vaporizador de ar quente:
Aviso de advertência

Descrição
Aviso de possível choque elétrico
Existe o perigo de choque elétrico através de componentes condutores de eletricidade se
a cobertura do aparelho for aberta.
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►

Dispositivos de segurança

Significado
O vaporizador de ar quente dispõe de uma série de dispositivos de segurança que protegem o usuário dos perigos. É imprescindível que durante a operação do vaporizador de ar quente todos os dispositivos de segurança estejam presentes e funcionando corretamente.
Localização
As seguintes figuras mostram a localização dos dispositivos de segurança:
1

1

2

2

3
3

R

6019050_01

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

OES 6.06 mini 2in1

Funções
A tabela seguinte designa todos os dispositivos de segurança no vaporizador de ar quente, descreve
suas funções e seus procedimentos de verificação:
N.°

Dispositivo de segurança Função

Verificação

1

Coberturas removíveis
apenas com ferramenta

Evita o contato inadvertido com
peças energizadas.

Verificar se as coberturas estão
no lugar

2

Porta do aparelho

Protege o ambiente externo do
vapor quente

Verificar regularmente quanto a
riscos, fissuras, cortes etc. e na
sua ocorrência providenciar
substituição

3

Chapa de aspiração na
câmara de cozimento
desmontável apenas com
ferramenta

Evita que se penetre na área da
Desmontagem e montagem da
hélice do ventilador em movimento chapa de aspiração
e garante a boa distribuição do
calor

4

Contator da porta:
Desliga a hélice do ventilador e o Em temperaturas mais baixas,
Sensor elétrico da porta do aquecimento ao se abrir a porta do testar o contator da porta:
aparelho
aparelho
Procedimento:
 Abrir totalmente a porta do
aparelho
 Pressionar Iniciar (Start)
Resultado:
O motor não pode arrancar

(sem
figura)
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N.°

Dispositivo de segurança Função

5
(sem
figura)

Enxágue forçado após
queda de energia se o
limpador estava no momento no vaporizador de
ar quente

6

Parada da pulverização

(sem
figura)

7
(sem
figura)

Verificação

Essa verificação é uma função do
Reinicia a limpeza totalmente
automática após queda de energia software. Não é necessária uma
verificação por parte do operador.
no estado definido

Ao se abrir a porta do aparelho,
pára a pulverização da limpeza
totalmente automática
Solicita o fechamento da porta do
aparelho
Evita que em um câmara de
Apenas em aparelhos
instalados no piso ("2in1"): cozimento se cozinhe enquanto
que simultaneamente em uma
Bloqueio de cozimento e
outra se efetue limpeza.
limpeza simultâneos
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A operabilidade do contator da
porta é verificada por parte do
software toda vez que se inicia um
programa de limpeza
Essa verificação é uma função do
software. Não é necessária uma
verificação por parte do operador.
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4 Transporte e instalação
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo são apresentadas todos os requisitos no local de instalação do vaporizador de ar
quente e as instruções de como transportar, desembalar, suspender do palete e instalar corretamente
o vaporizador de ar quente no local de instalação.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:

Página
23
26
27
29

Requisitos no local de instalação
Transporte até o local de instalação
Desembalagem
Instalação do aparelho

Manual de instalação do minis

22

Transporte e instalação

►

Requisitos no local de instalação

Significado
Nesta seção encontramos as informações necessárias para escolher um local de instalação adequado para o vaporizador de ar quente. Inspecione cuidadosamente o local de instalação previsto em
relação à sua qualificação antes de colocar o aparelho neste local e iniciar a instalação!
Espaço necessário

T

b

A seguinte ilustração e a tabela mostram o espaço necessário aos aparelhos para diversas situações
de montagem e operação, além das distâncias mínimas em sentido horizontal em relação às paredes
e superfícies adjacentes:

90°

180°

B'

B
Legenda:
Dimen- Significado
são
B

Necessidade de espaço mínima para a largura do aparelho com uma abertura de porta de 90°

B'

Necessidade de espaço mínima para a largura do aparelho com uma abertura de porta de 180°

T

Necessidade de espaço mínima para a profundidade do aparelho (inclusive com a porta aberta)

a

Distância mínima da parede no lado esquerdo do aparelho

b

Distância mínima da parede no lado de trás do aparelho

c

Distância mínima da parede no lado direito do aparelho
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Modelo

Aparelhos de
mesa

Aparelhos
fixos

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

683

683

683

683

Espaço necessário
(incl. distância da
parede)
B

[mm]

683

B'

[mm]

1055

1055

1055

1055

1055

T

[mm]

1136

1314

1314

1161

1339

a

[mm]

50

50

50

50

50

b

[mm]

50

50

50

50

50

c

[mm]

50

50

50

50

50

Distância mínima

Observações:
 Normalmente para facilitar acessibilidade por parte do pessoal de serviço são recomendadas distâncias de parede maiores.
 Para a instalação observe os "Esquemas de conexões na página 64".
 A dimensão T aqui mencionada trata-se de uma profundidade mínima que permite tecnicamente a
abertura da porta em um ângulo de 90°. Para a operação segura do vaporizador de ar quente,
principalmente para o manuseio seguro do produto de cozimento, em frente ao aparelho existe a
necessidade de um espaço consideravelmente maior!
Base de apoio
A base de apoio deve apresentar as seguintes propriedades:
 A base de apoio deve estar plana e nivelada horizontalmente.
 A base de apoio deve resistir ao peso do aparelho, inclusive o seu peso de carga máximo permitido.
A seguinte tabela informa o peso dos diversos modelos de aparelho, inclusive o peso de carga máximo permitido para cada modelo:
Estas informações estão disponíveis no capítulo "Dados técnicos na página 59".
Modelo

Aparelhos de
mesa

Aparelhos
fixos

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

sem o sistema CONVOC- [kg]
lean

58

74

99

112

139

com o sistema CONVOC- [kg]
lean

69

89

114

117

145

Observação sobre a instalação de aparelhos de mesa:
Certifique-se de que sua placa de trabalho ou armação inferior realmente possui a capacidade de
carga compatível com o peso do aparelho (inclusive com a carga máxima permitida).
Distância mínima em sentido vertical acima do aparelho
Para a distância mínima no sentido vertical acima do aparelho deve-se observar:
 A distância mínima no sentido vertical depende:
o tipo de condutores de exaustão
das características do teto.
A seguinte tabela mostra os valores da distância mínima no sentido vertical para cima:
Tipo de aparelho

distância mínima no sentido vertical
para cima

Aparelhos elétricos
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Distância mínima das fontes de calor
A seguinte ilustração mostra as distâncias mínimas em relação às fontes de calor:

A seguinte tabela mostra os valores das distâncias mínimas em relação às fontes de calor:
Distância

[mm]

Fonte de calor

500

Fritadeiras, gordura ou óleo quente

1000

Certifique-se de que no raio de ação de uma pistola de água não se encontre nenhuma fritadeira nem
gordura ou óleo quente. O vaporizador de ar quente deve ser instalado de modo que em nenhuma
hipótese as fritadeiras e aparelhos de cozimento a óleo estejam na área de alcance do jato de água
da pistola. Para a distância mínima necessária deve ser adicionado uma reserva de segurança suficiente ao comprimento da mangueira (1).
Altura de instalação
A grelha mais superior pode estar no máximo a uma altura de 1,60 m.
Os aparelhos foram projetados para as seguintes alturas de instalação (instalação sobre uma mesa
de trabalho):
 Aparelhos de mesa entre 700 mm e 900 mm
 Aparelhos fixos entre 400 mm e 700 mm.
Este requisito é preenchido no caso de uma instalação sobre uma armação inferior do fabricante.
Sobre esse tópico ver "Armações inferiores e altura total na página 63"
Condições de operação
As seguintes condições de operação devem ser preenchidas:
 As normas e diretrizes locais e nacionais em relação ao trabalho em cozinhas industriais devem
ser respeitadas.
 A temperatura ambiente deve estar entre +4°C e +35°C.
 O aparelho não pode ser operado em atmosferas explosivas.
 O aparelho somente pode ser operado ao ar livre com uma proteção contra chuva.
Determinações no local de instalação
As normas e diretrizes vigentes das autoridades regionais e empresas de suprimento de energia para
cada local de instalação devem ser respeitadas.
Restrição
O aparelho não pode ser instalado diretamente abaixo de um sinalizador de incêndio ou de um sistema extintor de incêndio por aspersão.
Distância mínima de materiais inflamáveis
Não pode existir nenhuma superfície, material, gás ou líquidos de propriedade inflamável nas proximidades do vaporizador de ar quente.
Manual de instalação do minis
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►

Transporte até o local de instalação

Área necessária durante o transporte
Certifique-se de que ao longo de todo o trajeto de transporte haja largura e altura suficiente para a
passagem do objeto transportado.
A seguinte tabela mostra a abertura de porta mínima necessária para que o vaporizador de ar quente
possa ser colocado em seu local determinado:
Aparelhos de mesa
6.06 mini

6.10 mini

Aparelhos fixos
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Largura

[mm]

580

580

580

800

800

Altura

[mm]

830

830

1065

1750

1750

Altura com sistema CONVOClean

[mm]

970

970

1205

1750

1750

Capacidade de carga do meio de transporte
Disponibilize um meio de transporte com capacidade de carga suficiente.
A seguinte tabela mostra a capacidade de carga mínima necessária do meio de transporte:
Aparelhos de mesa
6.06 mini

6.10 mini

Aparelhos fixos
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Peso

[kg]

57

67

82

102

115

Peso com o sistema CONVOClean

[kg]

68

82

97

107

120

Equipamento de proteção individual
Utilize o equipamento de proteção individual para os trabalhos aqui descritos:
 Sapatos de segurança
 Capacete de proteção (p. ex. para cargas suspensas e trabalhos realizados sobre a cabeça)
Transporte até o local de instalação
Observe o seguinte durante o transporte:
 Transporte sempre o aparelho, especialmente o de piso, em um palete.
 Transporte o aparelho sempre na vertical.
 Transporte o dispositivo devagar e com cuidado e proteja-o contra tombamento.
Evite vias de transporte irregulares e declives ou descidas íngremes.
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►

Desembalagem

Verificar o indicador de tombamento
Antes da desembalagem verifique a informação do indicador de tombamento que consta na embalagem.
A seguinte tabela mostra as possíveis indicações do indicador de tombamento:
Indicação

Significado

Procedimento

Ponto prata:

Desembale o aparelho.

O aparelho foi transportado corretamente.

Compare o número do indicador de
tombamento com os documentos de
acompanhamento.

Ponto vermelho:

Examine o produto quanto a danos.

O aparelho sofreu uma queda ou foi
transportado deitado.

Compare o número do indicador de
tombamento com os documentos de
acompanhamento.
Anote o disparo do indicador de tombamento e eventuais danos nos documentos de acompanhamento da mercadoria.

Desembalagem
Desembale o aparelho dessa forma:
Etapa

Procedimento

1

Remova a embalagem externa.

2

Remova todos os papelões, materiais de embalagem,
documentos, etiquetas, recipientes, etc. da câmara de
cozimento.
Observe uma eliminação ambientalmente correta dos
materiais de embalagem.

3

Remova a película protetora.

4

Retire a documentação do cliente. Ele está localizada na
posição
 (1) nos aparelhos de mesa
 (1) nos aparelhos fixos
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Etapa

Procedimento

5

Verifique o vaporizador de ar quente quanto a existência
de danos. Em caso de suspeita de danos de transporte,
entre imediatamente em contato com seu revendedor
especializado/transportadora. Informe o fabricante por
escrito dentro de três dias.
Atenção
Aparelhos danificados não podem sob hipótese alguma ser
instalados e colocados em operação.

Documentação do cliente
A seguinte ilustração indica onde se encontra a documentação do cliente (1):
1

1

Escopo de fornecimento
A seguinte tabela mostra o escopo de fornecimento do vaporizador de ar quente:
Aparelho

Escopo de fornecimento

Versão básica dos aparelhos de mesa

1x vaporizador de ar quente
1x porta-bandejas à esquerda
1x porta-bandejas à direita
1x manual de instalação
1x manual de operação

Versão básica dos aparelhos fixos

1x vaporizador de ar quente com 2 câmaras de cozimento
2x porta-bandejas à esquerda
2x porta-bandejas à direita
1x manual de instalação
1x manual de operação

extra no easyTOUCH
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►

Instalação do aparelho

Pré-requisitos
Na instalação do vaporizador de ar quente deve-se observar o seguinte:
O aparelho pode ser instalado em local seguro contra tombamento e escorregamento.
 O duto de saída de ar (1) no lado superior do aparelho, a fenda de ventilação (2) no lado traseiro
do aparelho e a abertura no lado frontal (3) entre os pés do aparelho não são cobertos, nem deslocados ou bloqueados.
 Diretamente acima do vaporizador de ar quente nunca pode haver um sprinkler ou um detector de
fumaça.
 Todas as demais condições estão mencionadas na seção "Requisitos no local de instalação** na
página 23".
A seguinte ilustração mostra o o duto de saída de ar (1), a fenda de ventilação (2) e a abertura no
lado frontal (3) entre os pés do aparelho:
1

2

2

1

3

3

Equipamento de proteção individual
Utilize o equipamento de proteção individual para os trabalhos aqui descritos:
 Sapatos de segurança
 Capacete de proteção (p. ex. para cargas suspensas e trabalhos realizados sobre a cabeça)
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Retirar do palete o aparelho de mesa com as cintas de suspensão

Perigo de ferimento se incorretamente suspenso
Durante a suspensão do aparelho podem ocorrer lesões em decorrência do peso do aparelho, principalmente na região lombar.
f Utilize o equipamento de suspensão adequado para colocar o aparelho de mesa na mesa de trabalho ou na armação inferior.
f Para ajustar o seu posicionamento, suspenda o aparelho com um número suficiente de pessoas
em relação a seu peso. Valor orientativo: de 15 - até no máx. 55 kg dependendo da idade e sexo).
Observe no local de instalação as normas segurança do trabalho em vigor!
f Utilize as cintas de suspensão (1).
O peso do seu aparelho está registrado nos Dados técnicos na página 58.
Ao suspender um aparelho do palete observar o seguinte:
 Utilize as cintas de suspensão para aparelhos com pés com regulagem de altura.
Aparelho de mesa sobre a mesa de trabalho
Para a instalação do aparelho de mesa sobre uma mesa de trabalho, proceda da seguinte maneira:
 Nivele o aparelho com a ajuda dos discos de ajuste (1) fornecidos ou dos pés (2) com regulagem
de altura.
 Para o nivelamento utilize um nível de bolha de ar.
A seguinte ilustração mostra o nivelamento do aparelho com o nível de bolha de ar e os discos de
ajuste, bem como os pés com regulagem de altura do aparelho:

2

1
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Aparelho sobre a armação inferior com suporte de parede
Para a instalação do aparelho sobre uma armação inferior, proceda da seguinte maneira:
 Posicione o aparelho sobre a armação inferior
 Nivele a armação inferior com os pés com regulagem de altura.
 Para o nivelamento utilize um nível de bolha de ar.
 Fixe os pés do aparelho nos assentos na armação inferior.
 Parafuse o aparelho na armação inferior com os parafusos fornecidos.
 Fixe a armação inferior e o aparelho com o suporte de parede que impede o tombamento.
A seguinte ilustração mostra o nivelamento da armação inferior com a ajuda do nível de bolha de ar e
os pés com regulagem de altura:

Aparelho sobre a armação inferior com fixação no piso
Se uma fixação de parede da armação inferior não for possível, como alternativa a armação inferior
pode ser encomendada no fabricante com a versão de fixação no piso.
A seguinte ilustração mostra a fixação no piso:
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5 Conexão do vaporizador de ar quente
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo mostramos como conectar seu vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
33
37
39
41

Instalação elétrica
Abastecimento de água
Escoamento de água
Realização de ajustes no programa de serviço
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►

Instalação elétrica

Significado
A execução cuidadosa e correta da instalação elétrica é de importância fundamental para a operação
segura e isenta de falhas do vaporizador de ar quente. Todas as prescrições e normas aqui mencionadas, bem como o procedimento descrito, devem ser rigorosamente observados.
Pré-requisitos
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
 O ponto de conexão do aparelho localizado na instalação predial está desenergizado.
Qualificação do pessoal de instalação
Somente os profissionais da área elétrica de um serviço autorizado de assistência técnica ao cliente
conforme a norma EN 50110-1 podem realizar a conexão do vaporizador de ar quente!
Equipamentos e normas no cliente para a instalação elétrica
A seguinte tabela mostra os equipamentos que devem estar presentes nas instalações do cliente e as
regras que devem ser observadas no serviço de conexão:
Componente

Descrição

Fusível

O vaporizador de ar quente deve ser protegido e conectado de acordo com as
diretrizes locais e diretrizes nacionais de instalação vigentes.

Compensação de potencial

O vaporizador de ar quente deve ser ligado em um sistema de compensação de
potencial.
Compensação de potencial: Ligação elétrica que coloca os corpos elétricos do
meio de operação e os componentes condutores em um mesmo ou muito próximo
potencial.

Disjuntor FI

De acordo com as diretrizes nacionais deve ser integrado um disjuntor FI compatível na instalação do vaporizador de ar quente.
Não pode haver outros aparelhos protegidos pelo disjuntor FI.

Seccionador

Próximo ao aparelho deve ser instalado um seccionador universal com pelo menos
3 mm de distância de contato. Com o seccionador o aparelho é desenergizado
para os trabalhos de limpeza, reparação e instalação.

Instruções de execução
Para a realização da conexão elétrica devem ser observadas as seguintes prescrições:
 VDE (0100/0700) ou as prescrições correspondentes das associações profissionais locais
 A regulamentação vigente da empresa de suprimento de energia local.
Cabo de conexão principal à rede elétrica
O cabo de conexão principal à rede elétrica deve ser um cabo resistente ao óleo, encapado e flexível
conforme a IEC 60245 (exemplo: H05RN-F, H07RN-F). Recomenda-se um comprimento máximo de
cabo de 5 m.
Posição de fase e sentido de giro.
Na conexão não é necessário manter uma determinada posição de fase ou sentido de giro.
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Posição da placa de características e das conexões elétricas
A seguinte ilustração mostra o lado traseiro do aparelho com a cobertura do compartimento de fechamento removida

1
2

Realização da instalação elétrica
Para realizar a conexão elétrica do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Figura

1

Verifique se os dados de conexão elétrica indicados na placa
de características coincidem com os dados da alimentação
disponibilizados na construção predial e também com os
dados indicados no esquema elétrico. O vaporizador de ar
quente somente pode ser conectado se todas as informações
correspondentes coincidirem.
O esquema elétrico encontra-se no compartimento de conexões (1).

2

Verifique todas as uniões roscadas e dispositivos de aperto no
aparelho. Existe o risco de as uniões afrouxarem devido ao
transporte.

3

Conecte o aparelho pelo ponto de conexão previsto (2) em um
sistema de compensação de potencial.

4

Conecte o aparelho com a alimentação de energia elétrica ao
cabo de conexão à rede na régua de terminais X10.
O borne de conexão principal à rede elétrica encontra-se no
compartimento de conexões atrás da parede traseira removível do aparelho.

5

Procure um assentamento firme da união roscada do cabo, ele
serve como alívio de tração.

6

Monte a cobertura do compartimento de conexões e verifique
se a fixação está correta.
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Reconfiguração da tensão de conexão
A tensão de conexão pode ser reconfigurada no local para as seguintes tensões:
reconfigurável para a tensão

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

1N~ 230V 50/60 Hz (1/N/PE)

9

-

3~ 230V 50/60 Hz (3/PE)

9

9

Execução da reconfiguração para a ligação monofásica (1N~ 230V) (somente para OES 6.06 mini)
Para reconfigurar o vaporizador de ar quente para uma ligação monofásica, proceda da seguinte
maneira:
Etapa

Procedimento

Figura

1

Encaixe a ponte encaixável fornecida nos terminais de conexão entre o L1 e L2

2

Coloque o aviso adesivo correspondente na placa
de características.

Valores de serviço para ajuste de umidade com um comando padrão
Depois de reconfigurar para uma ligação monofásica o ajuste de umidade para gerar o vapor deve ser
corrigido da seguinte maneira:
Ponto de
serviço

Descrição

3N~ (3/N/PE) / 3~ (3/PE) [sec]

1N~ (1/N/PE) [sec]

c07

Umidade D (vapor
normal)

025

014

c08

Umidade HD (vapor 012
quente)

006

c09

Umidade Quick
(vapor rápido)

006

(somente para OES 6.06 mini)

012

Valores de serviço para ajuste de umidade com um comando easyTOUCH
Depois de reconfigurar para uma ligação monofásica o ajuste de umidade para gerar o vapor deve ser
corrigido da seguinte maneira:
ID

Descrição

12

Vaporização rápida 012

006

13

Cozinhar ao vapor

025

014

14

Vapor quente

012

006
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1N~ (1/N/PE) [sec]
(somente para OES 6.06 mini)
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Regulagem do ajuste de umidade
Para regular o ajuste de umidade do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Mais sobre o tema ...

1

Acesse o nível de serviço.

Realização de ajustes no nível de
serviço na página 41

Execução da reconfiguração para ligação trifásica (3~ 230V) (somente para OES 6.06 mini e OES 6.10
mini)
Para reconfigurar o vaporizador de ar quente para ligação trifásica, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Figura

1

Encaixe a ponte encaixável fornecida nos terminais de conexão entre o L2 e L3

2

Coloque o aviso adesivo correspondente na placa OES 6.06 mini
de características.
OES 6.10 mini
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►

Abastecimento de água

Pré-requisito
Na construção predial existe um dispositivo retentor de fluxo de retorno (tipo EA) instalado.
Prescrições para conexão de água
Observe todas as determinações locais e nacionais para conexão de água.
Somente o pessoal qualificado de um serviço autorizado de assistência técnica ao cliente pode conectar o vaporizador de ar quente à rede de alimentação de água.
Realização da conexão de água
O vaporizador de ar quente já vem preparado para uma conexão permanente de água disponível na
construção predial. Devem ser previstas peneiras de sujeira.
Realização da conexão de água com tubulação de conexão flexível
O vaporizador de ar quente pode ser conectado à rede de alimentação de água com uma tubulação
de conexão flexível DN10 conforme DIN EN 61770 e uma união roscada de 3/4". Devem ser previstas
peneiras de sujeira.
Qualidade da água e dureza da água
Compare a qualidade e a dureza da água da conexão disponível na construção predial com as informações que constam nas tabelas "Qualidade de água" e "Dureza da água" no capítulo "Dados técnicos". Se as condições exigidas não forem preenchidas, será necessária a instalação do filtro de água
e de um aparelho de tratamento de água como compensação. Consulte o dimensionamento requerido
no capítulo "Dados técnicos na página 58".
Conexão de água em aparelhos de mesa
O vaporizador de ar quente dispõe de uma conexão de água doce (A).
O aparelho é conectado na rede de água doce. A conexão de água doce pode ser alimentada com
água aquecida até 40°C. A pressão de fluxo deve ser de 2 - 6 bar (3 - 6 bar com o sistema CONVOClean).
A conexão de água encontra-se na superfície de montagem no lado traseiro do aparelho vaporizador
de ar quente (esquema de conexões: ponto A). Instale as peneiras de sujeira.
Conexão de água em aparelhos fixos
O vaporizador de ar quente dispõe de uma conexão de água doce (A) e uma conexão de água fria
(B).
O aparelho é conectado na rede de água fria em qualidade de água potável e na rede de água doce.
A conexão de água doce pode ser alimentada com água aquecida até 40°C. A pressão de fluxo deve
ser de 2 - 6 bar (3 - 6 bar com o sistema CONVOClean).
A conexão de água encontra-se na superfície de montagem no lado traseiro do aparelho vaporizador
de ar quente (esquema de conexões: ponto A e B). Instale as peneiras de sujeira.
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Instalação da alimentação de água
Para implementar o abastecimento de água ao seu vaporizador de ar quente, proceda da seguinte
maneira:
Etapa

Procedimento

1

Informe-se sobre a qualidade e a dureza da água junto às empresas de suprimento de água locais.
Se necessário tome as medidas adequadas para o tratamento de água
As informações sobre a qualidade da água fresca estão disponíveis no capítulo "Dados técnicos na
página 58".

2

Lave a conexão de água localizada na rede de água da construção predial.

3

Instale o filtro de água e aparelhos de tratamento de água necessários.

4

Instale para cada aparelho um dispositivo de fechamento (registro) próprio com peneira de sujeira.

5

Conecte o aparelho de acordo com o esquema de conexões.

6

Instrua o usuário sobre os intervalos de manutenção do filtro e dos aparelhos de tratamento de água.

7

Lave o sistema de filtragem.

8

Feche o dispositivo de fechamento (registro) depois de concluir a instalação do sistema hidráulico.

Informações adicionais
Para informações sobre a conexão de água do seu vaporizador de ar quente, consultar:
 DIN 1988 Parte 2 e Parte 4
 EN 61770
 EN 1717

Manual de instalação do minis

38

Conexão do vaporizador de ar quente

►

Escoamento de água

Pré-requisito
Observe as determinações locais e nacionais sobre a realização do escoamento de água e sobre a
qualidade da água de escoamento. Em especial são:
 DIN 1988 Parte 2 e 4
 DIN EN 1717
 Regulamentação local de tratamento de águas residuais
Vertedouro de segurança
O vertedouro de segurança (esquema de conexões: ponto M) encontra-se na parte inferior do vaporizador de ar quente. Ele permite a conexão permanente do escoamento de água a um duto de esgoto.
O vertedouro de segurança serve para o escoamento da água em caso de falha. Se sair água do
vertedouro de segurança, deve-se verificar a passagem livre do escoamento de água. Eventuais
entupimentos devem ser eliminados.
Conexão de rejeitos líquidos
Para a montagem da conexão de rejeitos líquidos deve-se observar:
 A conexão de rejeitos líquidos encontra-se na superfície de montagem no lado traseiro do vaporizador de ar quente (esquema de conexões: ponto C).
 O duto de escoamento não pode sofrer nenhum estreitamento.
 O declive do duto de escoamento deve ser de no mínimo de 5 % (3°).
 Se forem conectados vários aparelhos em um duto de escoamento, este deve ser dimensionado de
modo que os rejeitos líquidos possam escoar sem represar.
Conexão de rejeitos líquidos
De preferência a conexão de rejeitos líquidos não deve passar por um tubo flexível através de uma
conexão permanente.
Atenção:
O sifão de funil não pode ser instalado abaixo do vaporizador de ar quente. Instale o sifão de funil ao
lado ou atrás do vaporizador de ar quente.
Esquema de conexão na conexão permanente (recomendado)
A seguinte ilustração mostra o esquema de conexão em aparelhos de mesa e aparelhos fixos para a
instalação do sistema de evacuação de água em uma conexão permanente:
I

2.1

2.1
3.1

3.1
2.2

5% (3°)

3.2

1

1
5% (3°)

5% (3°)

1

1

Conexão permanente (recomendado)
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Pos.

Significado

1

Declive de 5% (3°)

2.1

Tubulação de escoamento DN 40 (diâmetro interno mínimo = 36 mm)

2.2

Tubulação de escoamento DN 50 (diâmetro interno mínimo = 46 mm)

3.1

Tubulação de escoamento DN 40 (diâmetro interno mínimo = 36 mm)

3.2

Tubulação de escoamento DN 50 (diâmetro interno mínimo = 46 mm)

Temperatura da água escoada
A temperatura média da água escoada do vaporizador de ar quente é de 68°C. A temperatura da
água escoada pode ser ajustada no local pelo pessoal de assistência técnica em até 80°C, para
redução do consumo de água de refrigeração.
Valores de serviço para o ajuste da temperatura da água escoada com um comando padrão
A temperatura da água escoada pode ser corrigida da seguinte maneira:
Ponto de Descrição
serviço

Temperatura mínima [°C]

Temperatura máxima [°C]

c02

68

80

Temp. condens.

Valores de serviço para o ajuste da temperatura da água escoada com um comando easyTOUCH
A temperatura da água escoada pode ser corrigida da seguinte maneira:
ID

Descrição

Temperatura mínima [°C]

Temperatura máxima [°C]

8

Temperatura do condensador

68

80

Ajuste da temperatura da água escoada
Para ajustar a temperatura da água escoada do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Mais sobre o tema ...

1

Acesse o nível de serviço.

Realização de ajustes no nível de
serviço na página 41

Instalação do escoamento de água
Para conectar o ponto de escoamento de água do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte
maneira:
Etapa

Procedimento

1

Conecte o aparelho de acordo com o esquema de conexão.
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►

Realização de ajustes no programa de serviço

Ajuste dos parâmetros de operação no programa de serviço (comando padrão)
Para ajustar os valores de serviço do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Figura

1

Pressione simultaneamente por três segundos os botões
Temperatura de cozimento, Tempo de cozimento e Temperatura interna.
Resultado:
No display são exibidos o programa de serviço com números
de serviço, parâmetros de operação, indicadores efetivos e
designação.

2

Selecione o número de serviço com o comutador basculante de
ajuste.

3

Salte com o botão "Avançar" até o valor de serviço.

4

Ajuste os valores de serviço com o comutador basculante de
ajuste.
Observação:
O valor de serviço alterado somente será ativado no comando
após o voltar ao número de serviço com o botão "Voltar".

5

Salte com o botão "Voltar" até o número de serviço.

6

Gire o comutador basculante de ajuste para a direita ou a
esquerda.
Resultado:
O parâmetro de operação é aceito imediatamente.

7

Desligue o vaporizador de ar quente e depois ligue-o novamente.
Resultado:
O aparelho é inicializado com os parâmetros de operação
ajustados.
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Ajuste dos parâmetros de operação nas páginas de serviço (comando easyTOUCH)
Para ajustar os valores de serviço do vaporizador de ar quente, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

1

Figura

Chame a página "Configurações".

2

Selecione "Assistência técnica".

3

Insira a senha e confirme-a.
A senha padrão está disponível no manual de serviço ou, se
necessário, entre em contato com o fabricante.
Resultado:
O menu de preparação é aberto.

4

Selecione o ID do serviço.

5

Ajuste o valor com a ajuda do painel de entrada.

6

Pressione em "Aplicar" para aceitar o valor e confirme isso com
"Salvar".
Selecione "Desfazer" para sair do menu de preparação sem
fazer nenhuma alteração.

7

Selecione "Sair da página" para encerrar as "configurações".
Resultado:
Os valores de serviço são adotados.
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6 Colocação em funcionamento, retirada de operação, destinação final
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo informamos como colocar o vaporizador de ar quente em funcionamento, como colocálo fora de operação e como realizar um descarte correto do mesmo.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
44
45
47

Trabalho seguro
Sequência da colocação em funcionamento
Retirada de operação e destinação final
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►

Trabalho seguro

Significado
Os trabalhos da colocação em funcionamento e e retirada de operação são realizados em estados
operacionais não comuns (p. ex. com coberturas de proteção removidas) ou compreendem tarefas
que requerem qualificação do pessoal e conhecimento específico do aparelho além daqueles exigidos
do pessoal de operação.
Todas as medidas e requisitos mencionados nesta seção para uma colocação em funcionamento
segura também são aplicadas de mesma forma para a retirada de operação.
Requisitos do pessoal para a colocação em funcionamento
Os seguintes requisitos devem ser exigidos do pessoal da colocação em funcionamento:
 O pessoal de colocação em funcionamento vêm a ser funcionários de uma empresa autorizada de
serviços de assistência técnica ao cliente.
 O pessoal de colocação em funcionamento possui formação correspondente como técnicos de
serviço.
 O pessoal de colocação em funcionamento foi submetido a um treinamento específico do aparelho.
 O pessoal de colocação em funcionamento deve estar especialmente apto a avaliar a execução
profissional dos pontos de conexão elétrica, de gás e de água do aparelho.
Componentes condutores de energia elétrica

Perigo de choque elétrico por meio de peças condutoras de energia elétrica.
Depois de ser aberta a cobertura, o contato com peças condutoras de energia elétrica pode resultar
em choque elétrico.
f Desenergize o aparelho antes da retirada da cobertura.
Pás do ventilador que giram

Perigo de ferimentos através das pás do ventilador
Depois de abrir a cobertura as pás de ventilador em movimento podem provocar ferimentos nas
mãos ou prender o cabelo ou partes soltas da roupa.
f Desenergize o aparelho antes da retirada da cobertura.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de irritação da pele e dos olhos ou de queimaduras
O produto de limpeza CONVOCare irrita a pele e olhos em caso de contato direto. O detergente
CONVOClean forte provoca queimaduras químicas em caso de contato direto.
f Não deixe que o produto de limpeza entre em contato com os olhos e a pele.
f Não abra em circunstância alguma a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática.
f Use luvas de proteção e óculos de segurança em conformidade com a folha de dados de segurança.
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►

Sequência da colocação em funcionamento

Significado
A seção oferece ao pessoal de colocação em funcionamento uma visão geral das condições prévias
devem ser preenchidas antes da colocação em funcionamento do vaporizador de ar quente e instruções de como efetuar a colocação em funcionamento.
Pré-requisitos
Os seguintes pré-requisitos devem ser preenchidos:
Você está familiarizado com os trabalhos mencionados no manual de operação, principalmente com
os perigos que podem ocorrer durante a operação.
Inspeções antes da colocação em funcionamento
Antes da colocação em funcionamento do vaporizador de ar quente, verifique se os seguintes prérequisitos foram preenchidos:
 O aparelho não apresenta nenhum dano externo visível.
 O aparelho está apoiado de modo seguro para que não possa escorregar nem tombar; os requisitos do local de instalação e dos arredores do aparelho foram preenchidos (ver capítulo "Instalação
do aparelho na página 32").
As películas protetoras, papelões, travas de transporte, etc. foram totalmente removidos.
 O aparelho foi instalado de acordo com as prescrições do capítulo "Conexão do vaporizador de ar
quente na página 32" .
Realize este controle com a ajuda da "Lista de controle: Instalação na página 71" .
 Todos os dispositivos de segurança encontram-se em seus respectivos locais e estão funcionando
corretamente.
Todos os avisos de advertência encontram-se nos locais previstos.
Realize este controle com a ajuda da "Lista de controle: Dispositivos de segurança e avisos de advertência na página 73" .
O aparelho somente pode ser colocado em operação se todos os pré-requisitos mencionados estiverem preenchidos.
Colocação em funcionamento
Para colocar o vaporizador de ar quente em funcionamento, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

Figura

1

Se necessário, redefina o limitador de temperatura de proteção. Passe a temperatura ambiente para a temperatura de
operação permitida.

2

Ligue o seccionador.

3

Abra a(s) torneira(s) de água.

4

Verifique se o assentamento está seguro e a posição, correta:
 Chapa de aspiração
 Porta-bandejas

5

Abasteça o condensador com 1 litro de água (saída na câmara
de cozimento).
Observação:
Em um OES 6.06 mini 2in1 e em um OES 6.10 mini 2in1,
devem ser abastecidos os dois condensadores.

6

Ligue o vaporizador de ar quente com o interruptor
LIGA/DESLIGA.
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Etapa

Procedimento

7

Realize os ajustes para:

Figura

 Data
 Horário
 Idioma

Para isso, ver o manual de operação.
8

Selecione o programa de cozimento Vapor quente:
 Ajuste em 150°C e 10 minutos. Para isso, ver o manual de

operação.
9

Verifique o seguinte:
 A iluminação da câmara de cozimento está ligada?
 As pás do ventilador giram?
 O sistema de água de escoamento e de água de alimentação

está estanque?
 A temperatura na câmara de cozimento sobe?
 É gerado vapor na câmara de cozimento? (Abrir cuidadosa-

mente a porta)
10

OES mini:
 Opere o aparelho no modo de operação Cozinhar ao vapor
 Ajuste o manômetro na rede de abastecimento de água para

a geração de vapor com o pressostato de acordo com a
tabela a seguir:
OES mini

Pressão da água

OES 6.06 mini,

120 kPa (1,2 bar)

OES 6.10 mini,
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1,

120 kPa (1,2 bar)

OES 6.10 mini 2in1
Observação:
Em um OES 6.06 mini 2in1 e em um OES 6.10 mini 2in1, o
manômetro deve ser ajustado para cada câmara de cozimento.
11

Aparelho com limpeza automática (sistema CONVOClean):
 Inicie a limpeza automática.
 Verifique a alimentação com CONVOClean e CONVOCare.

Aparelho OES mini 2in1 com limpeza automática (sistema
CONVOClean):
 Inicie a limpeza automática da câmara de cozimento 1.
 Verifique a alimentação da câmara de cozimento 1 com

CONVOClean e CONVOCare.
Aviso:
Perigo de queimadura ao consumir os alimentos cozidos, se o
produto de limpeza for borrifado na câmara de cozimento
errada.

Treinamento do usuário
Informe o usuário sobre todas as funções e dispositivos relevantes à segurança. Instrua o usuário na
operação do aparelho.
Para isso proceda de acordo com as seguintes listas de controle:
 Lista de controle: Treinamento do cliente - Segurança na página 74
 Lista de controle: Treinamento do cliente - Operação e manutenção na página 78
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►

Retirada de operação e destinação final

Pré-requisitos
Antes de iniciar a retirada de operação deve-se observar o seguinte:
 O aparelho está desenergizado.
 A alimentação de gás está bloqueada.
 A alimentação de água está bloqueada.
Requisitos do pessoal
Os trabalhos de retirada de operação somente devem ser confiados ao técnico de serviço de um
serviço autorizado de assistência técnica ao cliente.
Somente profissionais elétricos podem realizar trabalhos em instalações elétricas.
Retirada de operação
Para colocar seu vaporizador de ar quente fora de operação a instalação deste aparelho é desfeita
passo a passo (ver capítulo "Conexão do vaporizador de ar quente na página 32" e "Transporte e
instalação na página 22").
Para isso os seguintes trabalhos devem ser realizados de maneira profissional:
 Desmontagem da conexão de água do aparelho
 Desmontagem da conexão de rejeitos líquidos do aparelho
 Desmontagem ou desconexão das conexões elétricas.
 Desmontagem do fecho da porta
Destinação final
O vaporizador de ar quente não pode ser descartado em um aterro para lixo doméstico nem de modo
pouco não profissional.

Para o descarte ambientalmente correto do seu vaporizador de ar quente, entre em contato com o
fabricante. O fabricante possui a certificação ISO 14001:2004 e trata do descarte ambientalmente
correto do seu aparelho antigo de acordo com as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.
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7 Equipamento especial e acessórios
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo informamos como colocar em funcionamento o equipamento especial e os acessórios
do seu vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
Sistema de limpeza automática da câmara de cozimento CONVOClean 49
CONVOVent mini e CONVOVent mini 2in1
53
Suporte de parede (somente para OES 6.06 mini e OES 6.10 mini)
54
Estrutura de empilhamento
55
Versão para navios
56
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►

Sistema de limpeza automática da câmara de cozimento
CONVOClean

Abastecimento incorreto das gavetas de produtos de limpeza

Perigo de contaminação pelo contato de produtos de limpeza com os alimentos
Com a troca acidental entre CONVOClean e CONVOCare existe o risco à saúde ao serem consumidos estes alimentos cozidos.
f Preste atenção para realizar o abastecimento correto das gavetas destinadas para CONVOClean e
CONVOCare.
f Somente utilize os produtos aprovados pelo fabricante.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de irritação da pele e dos olhos ou de queimaduras
O produto de limpeza CONVOCare irrita a pele e olhos em caso de contato direto. O detergente
CONVOClean forte provoca queimaduras químicas em caso de contato direto.
f Não deixe que o produto de limpeza entre em contato com os olhos e a pele.
f Não abra em circunstância alguma a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática.
f Use luvas de proteção e óculos de segurança em conformidade com a folha de dados de segurança.
Pré-requisito
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
 Conexão de água doce conforme capítulo "Abastecimento de água na página 37"
 Conexão de rejeitos líquidos conforme capítulo "Escoamento de água na página 39"
 Pré-requisitos técnicos conforme capítulo "Dados técnicos na página 58"
Produto de limpeza e detergente
Somente devem ser utilizados os produtos mencionados. Somente assim é garantida uma limpeza
segura e efetiva.
A seguinte tabela mostra os produtos de limpeza e detergentes homologados:
Denominação

Produto

Produto de limpeza

CONVOClean forte

Detergente de bocais

CONVOCare
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Consumo de produtos de limpeza e detergentes para bocais
A seguinte tabela mostra o consumo de produtos de limpeza e detergentes para bocais em ml por
limpeza efetuada:
Tamanho do aparelho

Etapa de
limpeza

Consumo

Consumo

CONVOClean forte [ml]

CONVOCare [ml]

Aparelhos de mesa

1

400

200

(OES 6.06 mini / OES 6.10 mini /
OES 10.10 mini)

2

600

200

3

800

200

4

800

600

Aparelhos fixos

1

400 por câmara de cozimento

200 por câmara de cozimento

2

600 por câmara de cozimento

200 por câmara de cozimento

3

800 por câmara de cozimento

200 por câmara de cozimento

4

800 por câmara de cozimento

600 por câmara de cozimento

(OES 6.06 mini 2in1 /
OES 6.10 mini 2in1)

Composição da caixa de limpeza para aparelhos de mesa:
A seguinte figura mostra a composição da caixa de limpeza para aparelhos de mesa:

1
2

Legenda
A seguinte legenda mostra os pontos de conexão:
N.°

Denominação

1

Gaveta de detergente para bocais para CONVOCare

2

Gaveta de produto de limpeza para CONVOClean forte

Apanhar do palete o aparelho de mesa com a caixa de limpeza
Ao suspender um vaporizador de ar quente com a caixa de limpeza do palete deve-se observar o
seguinte:
 Pegue na base da caixa de limpeza, pois os elementos de fixação não são suficientemente estáveis para segurar a caixa de limpeza.
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Conexão do sistema CONVOClean para aparelhos de mesa
Para conectar o sistema CONVOClean para aparelhos de mesa, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

1

Misture o produto concentrado CONVOCare fornecido com água doce no recipiente vazio para
CONVOCare.
Para isso observe as instruções no manual de operação referentes à mistura do CONVOCare.

2

Abasteça as gavetas com produto de limpeza e detergente de bocais de acordo com a inscrição de
cada gaveta.

3

Inicie a limpeza do nível 1 e verifique se a limpeza começa a ser executada.

4

Instrua o usuário para que o que aparelho não seja aberto durante o procedimento de limpeza.
Aviso:
Existe o perigo de queimar os olhos e a pele.

Composição da caixa de limpeza para aparelhos instalados no piso:
A seguinte figura mostra a composição da caixa de limpeza para aparelhos instalados no piso:

1
2

Legenda
A seguinte legenda mostra os pontos de conexão:
N.°

Denominação

1

Gaveta de detergente para bocais para CONVOCare

2

Gaveta de produto de limpeza para CONVOClean forte
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Avisos de advertência na caixa de limpeza
Os avisos de advertência encontram-se nos seguintes locais da caixa de limpeza:

1

1

Avisos de advertência na cobertura da caixa de limpeza
Os seguintes avisos de advertência são colocados na cobertura (1) da caixa de limpeza:
Aviso de advertência

Descrição
Aviso de possível choque elétrico
Existe o perigo de choque elétrico através de componentes condutores de eletricidade,
se a cobertura do aparelho for aberta.

Conexão do sistema CONVOClean para aparelhos fixos
Para conectar o sistema CONVOClean para aparelhos fixos, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

1

Misture o produto concentrado CONVOCare fornecido com água doce no recipiente vazio para
CONVOCare.
Para isso observe as instruções no manual de operação referentes à mistura do CONVOCare.

2

Abasteça as gavetas com produto de limpeza e detergente de bocais de acordo com a inscrição de
cada gaveta.

3

Inicie a limpeza do nível 1 na câmara de cozimento 1 e verifique se o produto de limpeza é injetado
dentro da câmara de cozimento 1.
Inicie a limpeza do nível 1 na câmara de cozimento 2 e verifique se o produto de limpeza é injetado
dentro da câmara de cozimento 2.

4
5

Instrua o usuário para que o que aparelho não seja aberto durante o procedimento de limpeza.
Aviso:
Existe o perigo de queimar os olhos e a pele.

Manual de instalação do minis

52

Equipamento especial e acessórios

►

CONVOVent mini e CONVOVent mini 2in1

Coifas de condensação recomendadas
Uma coifa de condensação não está prescrita para a operação do vaporizador de ar quente.
A tampa melhora o clima da cozinha, mas não substitui um sistema de climatização.
Liberação de calor do vaporizador de ar quente com CONVOVent mini
A seguinte tabela mostra a liberação de calor do vaporizador de ar quente com um CONVOVent:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

latente

200

266

370

400

740

sensível

1580

2088

2918

2760

4146

Liberação de calor (kJ/h)

Pré-requisito
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
 Para a montagem de uma coifa de condensação sobre um aparelho é necessário que o aparelho
esteja seguro contra tombamento.
 A quantidade necessária de ar de entrada deve estar assegurada.
 As determinações locais e nacionais referentes à tecnologia de climatização devem ser respeitadas.
Painel frontal
Monte o painel frontal antes da coifa de condensação.
Operação
Sempre ligue a coifa de condensação quando o vaporizador de ar quente estiver em operação. Do
contrário a água condensada pode acumular-se no aparelho.
Transporte até outro local de operação
Desmonte a coifa de condensação para o transporte.
Temperatura da água escoada
A temperatura média da água escoada do vaporizador de ar quente é de 68°C. A temperatura da
água escoada pode ser ajustada no local pelo pessoal de assistência técnica em até 80°C, para
redução do consumo de água de refrigeração.
Montagem e instalação
As informações sobre montagem e instalação estão disponíveis para consulta em instruções em
separado.
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►

Suporte de parede (somente para OES 6.06 mini e OES 6.10
mini)

Pré-requisito
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
 O suporte de parede somente pode ser instalado em uma parede com estática e capacidade de
carga adequadas.
 Um vaporizador de ar quente em um suporte de parede não pode estar instalado sobre um aparelho elétrico, uma fritadeira ou um aparelho de cozimento a óleo.
Configuração
A seguinte figura mostra como o vaporizador de ar quente é posicionado sobre o suporte de parede:

Montagem e instalação
As informações sobre montagem e instalação estão disponíveis para consulta em instruções em
separado.
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►

Estrutura de empilhamento

Função
Com a estrutura de empilhamento sobrepomos dois vaporizadores de ar quente.
Pré-requisito
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
 A estrutura de empilhamento deve ser protegido contra tombamento.
 A estrutura de empilhamento deve ser parafusada no piso.
Combinações permitidas
As seguintes combinações são permitidas:
 OES 6.06 mini sobre o OES 6.06 mini
 OES 6.10 mini sobre o OES 6.10 mini
Compensação de potencial
Integre o kit de empilhamento na compensação de potencial.
Montagem e instalação
As informações sobre montagem e instalação do kit de empilhamento estão disponíveis nas instruções em separado.
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►

Versão para navios

Função
Em navios o vaporizador de ar quente é fixado no piso com parafusos.
Fixação com pés flangeados
Atenção
Se o aparelho for fixado de outra forma ao invés com pé flangeados (p. ex. com pontos de solda), ele
deve ser nivelado antes da fixação.
A seguinte ilustração mostra como os aparelhos de mesa e aparelhos instalados no piso podem ser
fixados com os pés flangeados:

Fixação na armação inferior do navio
Para fixar o vaporizador de ar quente em uma armação inferior no navio, proceda da seguinte maneira:
Etapa

Procedimento

1

Nivele a armação inferior do modelo para navios com os pés com regulagem de altura e com o auxílio
de um nível de bolha de ar.

2

Fixe a armação inferior no piso com os parafusos de fixação.
Ou:
Solde a armação inferior no piso.

3

Coloque o vaporizador de ar quente sobre a armação inferior e posicione os pés acima dos furos da
armação inferior.

4

Nivele o aparelho horizontalmente com um nível de bolha de ar e os pés com regulagem de altura.

5

Parafuse o aparelho com a superfície da armação inferior usando os parafusos, arruelas e porcastampo fornecidos.

Manual de instalação do minis

56

Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões

8 Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões
Objetivo deste capítulo
Este capítulo compreende os dados técnicos, desenhos dimensionais e esquemas de conexões de
seu vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Dados técnicos
Dimensões, desenhos dimensionais e esquemas de conexões
Listas de controle e conclusão da instalação
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8.1 Dados técnicos
Objetivo deste capítulo
Esta seção compreende os dados técnicos do seu vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Esta seção compreende os seguintes assuntos:
Página
59
63

Dados técnicos do OES mini
Armação inferior e altura total
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►

Dados técnicos do OES mini

Medidas e pesos
A seguinte tabela mostra os pesos e as medidas:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixo

Largura
com embalagem

[mm]

580

580

580

800

800

sem embalagem

[mm]

515

515

515

515

515

com embalagem

[mm]

740

910

910

935

935

sem embalagem

[mm]

599

777

777

624

802

Profundidade

Altura
com embalagem

[mm]

830

830

1065

1750

1750

sem embalagem (comando [mm]
padrão)

627

627

857

-

-

sem embalagem (comando [mm]
easyTOUCH

647

647

877

1552

1552

[mm]

970

970

1205

1750

1750

sem embalagem (comando [mm]
padrão)

742

742

972

-

-

sem embalagem (comando [mm]
easyTOUCH

762

762

992

1552

1552

)
Altura com o sistema
com embalagem

)
Peso
com embalagem

[kg]

57

67

82

102

115

sem embalagem

[kg]

45

54

69

86

99

Peso com o sistema CONVOClean
com embalagem

[kg]

68

82

97

107

120

sem embalagem

[kg]

56

69

84

91

105

Atrás

[mm]

50

50

50

50

50

À direita

[mm]

50

50

50

50

50

Distância de segurança

À esquerda

[mm]

50

50

50

50

50

Acima*

[mm]

500

500

500

500

500

* para ventilação
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Peso de abastecimento máximo admissível
A tabela seguinte mostra o peso de abastecimento máximo admissível por vaporizador de ar quente.
Estes valores valem sob a condição de que serão carregados no máx. 5 kg por grelha:
Peso de abastecimento máximo OES 6.06
admissível
mini

OES 6.10
mini

OES 10.10
mini

OES 6.06
mini 2in1

OES 6.06
mini 2in1

por vaporizador de ar
quente

[kg]

20

30

26

40

(13 kg por
câmara de
cozimento)

(20 kg por
câmara de
cozimento)

por grelha

[kg]

5

5

13

5

5

5

Valores de carga elétrica conectada
A tabela seguinte mostra os valores de carga conectada:
OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixo

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Potência nominal de
entrada

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Potência do ar quente

[kW]

5,4

6,8

10,2

2 x 5,4

2 x 6,8

Potência do motor

[kW]

0,25

0,25

0,25

2 x 0,27

2 x 0,27

Corrente nominal

[A]

11,8

14,8

15,7

17,8

22,0

Proteção fusível

[A]

16

16

20

20

25

2
[mm ]

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

latente

[kJ/h]

1000

1330

1850

2000

3700

sensível

[kJ/h]

1100

1450

2030

1800

2370

[kW]

5,7

7,1

-

-

-

Seção transversal do
condutor recomendada*
Liberação de calor

3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Potência nominal de
entrada
Potência do ar quente

[kW]

5,4

6,8

-

-

-

Potência do motor

[kW]

0,25

0,25

-

-

-

Corrente nominal

[A]

23,5

28,5

-

-

-

Proteção fusível

[A]

25

35

-

-

-

[mm ]

4G4

4G4

-

-

-

Potência nominal de
entrada

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Potência do ar quente

[kW]

5,4

6,8

10,2

10,8

13,6-

Potência do motor

[kW]

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Corrente nominal

[A]

27,0

21,1

31,0

34,1

42,1

Proteção fusível

[A]

32

25

35

50

50

4G4

4G4

4G4

4G6

4G6-

Seção transversal do
condutor recomendada*

2

3~ 200V 50/60Hz (3/PE)

Seção transversal do
condutor recomendada*
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OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixo

1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE)
Potência nominal de
entrada

[kW]

3,0

-

-

-

-

Potência do ar quente

[kW]

2,7

-

-

-

-

Potência do motor

[kW]

0,25

-

-

-

-

Corrente nominal

[A]

13,1

-

-

-

-

Proteção fusível

[A]

16

-

-

-

-

3G2,5

-

-

-

-

[mm2]

Seção transversal do
condutor recomendada*

*Seção transversal do condutor recomendada assentada livremente no ar com no máx. 5 m de comprimento.
Conexão de água
A tabela seguinte mostra os valores para a conexão de água:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixo

Alimentação de água
(apenas fria)
com dispositivo retentor de fluxo de retorno (Tipo EA) e
filtro de sujeira

Válvula de fechamento
Abastecimento de água
sem o sistema CONVOClean

1 x G 3/4'', conexão permanente sugerida

2 x G 3/4'', conexão permanente sugerida

com o sistema CONVOClean

1 x G 3/4'', conexão permanente sugerida

3 x G 3/4'', conexão permanente sugerida

Pressão do fluxo
sem o sistema CONVOC- [kPa]
lean

200 - 600 (2 - 6 bar)

com o sistema CONVOC- [kPa]
lean

300 - 600 (3 - 6 bar)

Escoamento de água*
Tipo

DN

40

40

* Conexão permanente (recomendada) ou sifão com funil
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Qualidade da água
A tabela seguinte mostra os valores de qualidade da água:
OES mini

Aparelhos de mesa

Aparelhos fixo

Injeção, capacitor,
limpeza

Injeção, limpeza

Condensador

Qualidade da água potável (instalar eventualmente um dispositivo para tratamento do água)
Dureza total
(dureza alemã)

[°dH]

4-7

4-7

4 - 20

(dureza francesa)

[TH]

7 - 13

7 - 13

7 - 27

(dureza inglesa)

[°e]

5-9

5-9

5 - 19

[ppm]

70 - 125

70 - 125

70 - 270

[mmol/l]

0,7 - 1,3

0,7 - 1,3

0,7 - 2,7

Temperatura (T)

[°C]

máx. 40

máx. 40

máx. 40

Condutância

[µS/cm]

mín. 20

mín. 20

mín. 20

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

[mg/]l

máx. 100

máx. 100

máx. 100

[mg/l]

máx. 150

máx. 150

máx. 150

[mg/l]

máx. 0,1

máx. 0,1

máx. 0,1

pH
ClSO4

2-

Fe

Consumo de água
A seguinte tabela mostra os valores de consumo de água:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixos

Consumo de água sem o
sistema CONVOClean
Consumo médio de água [l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Consumo máximo de
água sem o sistema
CONVOClean

[l/h]

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 40

Consumo máximo

[l/min]

7

10

10

14

20

Consumo máximo
Consumo de água com o
sistema CONVOClean

Filtro de água
A tabela seguinte mostra o dimensionamento necessário de um filtro de água:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixos

Consumo médio de água [l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Consumo máximo de
água sem o sistema
CONVOClean

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

7

10

10

14

20

[l/min]

Consumo máximo com o [l/min]
sistema CONVOClean
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Especificações relativas ao aparelho
A tabela seguinte mostra as especificações relativas ao aparelho:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Aparelhos de mesa

6.06 2in1

6.10 2in1

Aparelhos fixo

Tipo de proteção

IPX4

Marca de controle*

TÜV/GS, DIN GOST TÜV, SVGW

Emissão de ruído
medida

[dBA]

< 60

* Marcas de controle estão afixadas no aparelho de acordo com as normas nacionais.

►

Armação inferior e altura total

Dimensões
A seguinte tabela mostra as dimensões das armações inferiores para vaporizadores de ar quente:
OES mini

Aparelhos de mesa

Aparelhos fixos

Armação inferior aberta

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Largura

[mm]

515

515

515

515

515

Profundidade

[mm]

475

653

653

475

653

Altura

[mm]

900

900

700

455

455

Peso

[kg]

9,7

12,0

10,6

7,6

9,2

Altura total com armação
inferior
(comando padrão)

[mm]

1557

1557

1557

-

-

Altura total com armação
inferior
(comando easyTOUCH)

[mm]

1577

1577

1577

1552

1552
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8.2 Dimensões, desenhos dimensionais e esquemas de conexões
Objetivo deste capítulo
Este capítulo compreende as dimensões, desenhos dimensionais e esquemas de conexões do seu
vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
65
66
67
68
69

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1
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►

OES 6.06 mini

Vista da versão padrão

Vista da versão easyTOUCH

Vista com sistema de limpeza

Vista lateral

Vista superior com distâncias de
parede

Conexões no lado inferior

I

Significado dos elementos marcados
A

Conexão de água doce G3/4"

C

Conexão de de rejeitos
líquidos DN 40

D

Conexão elétrica

E

Compensação de potencial

H

Duto de saída de ar

I

Bocal de ventilação

M Vertedouro 60x20
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Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões

►

OES 6.10 mini

Vista da versão padrão

Vista da versão easyTOUCH

Vista com sistema de limpeza

Vista lateral

Vista superior com distâncias de
parede

Conexões no lado inferior

I

Significado dos elementos marcados
A

Conexão de água doce G3/4"

C

Conexão de de rejeitos
líquidos DN 40

D

Conexão elétrica

E

Compensação de potencial

H

Duto de saída de ar

I

Bocal de ventilação

M Vertedouro 60x20
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Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões

►

OES 10.10 mini

Vista da versão padrão

Vista da versão easyTOUCH

Vista com sistema de limpeza

Vista lateral

Vista superior com distâncias de
parede

Conexões no lado inferior

I

Significado dos elementos marcados
A

Conexão de água doce G3/4"

B

Conexão de água fria G3/4"

C

Conexão de de rejeitos
líquidos DN 40

D

Conexão elétrica

E

Compensação de potencial

H

Duto de saída de ar

I

Bocal de ventilação

M Vertedouro 60 x 20
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Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões

►

OES 6.06 mini 2in1

Vista da versão easyTOUCH

Vista com sistema de limpeza

Vista lateral

Vista superior com distâncias de
parede

Conexões no lado inferior

I

Significado dos elementos marcados
A

C Conexão de de rejeitos
líquidos
DN 50

H Duto de saída de ar

A1 Conexão de água para
sistema de limpeza G3/4"

D Conexão elétrica

I

B

E Compensação de potencial

M Vertedouro 60 x 20

Conexão de
água doce G3/4"

Conexão de
água fria G3/4"
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Bocal de ventilação

Dados técnicos, diagramas dimensionais e esquemas de conexões

►

OES 6.10 mini 2in1

Vista da versão easyTOUCH

Vista com sistema de limpeza

Vista lateral

Vista superior com distâncias de
parede

Conexões no lado inferior

I

Significado dos elementos marcados
A

C Conexão de de rejeitos
líquidos
DN 50

H Duto de saída de ar

A1 Conexão de água para
sistema de limpeza G3/4"

D Conexão elétrica

I

B

E Compensação de potencial

M Vertedouro 60 x 20

Conexão de
água doce G3/4"

Conexão de
água fria G3/4"
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Bocal de ventilação
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9 Listas de controle e conclusão da instalação
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo estão disponíveis as listas de controle da instalação e do treinamento do usuário. As
listas de controle servem para atestar a correta instalação do vaporizador de ar quente.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes assuntos:
Página
Lista de controle: Instalação
71
Lista de controle: Dispositivos de segurança e avisos de advertência
73
Lista de controle: Treinamento do cliente - Segurança
74
Lista de controle: Treinamento do cliente - Operação e manutenção
78
Conclusão da instalação
79
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►

Lista de controle: Instalação

Pré-requisito
O vaporizador de ar quente foi instalado e conectado de acordo com as informações contidas neste
manual de instalação por um profissional treinado.
Procedimento
Preencha os dados básicos e verifique a instalação de acordo com a seguinte lista de controle.
Marque nela com um V os requisitos que foram preenchidas.
Dados básicos
Em seguida, anote os dados básicos.
Local de instalação do aparelho instalado
Número do aparelho (conforme placa de
características)
Número de artigo (conforme placa de características)
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Instalação
Verifique os seguintes itens e marque-os com um V!
Requisitos no local de instalação / conexão do aparelho

Sim

O vaporizador de ar quente foi instalado nivelado horizontalmente?
A base de apoio é plana e nivelada horizontalmente.
A base de apoio pode ser carregada com o peso do aparelho mais o peso total máximo permitido?
Está garantida uma corrente de ar?
A fenda de ventilação no lado traseiro do aparelho, a abertura no lado frontal e o duto de saída de ar
não estão bloqueados nem deslocados.
Não existe nenhum material, gás ou líquido de propriedades inflamáveis próximo ao aparelho?
O aparelho não foi instalado diretamente abaixo de um sinalizador de incêndio?
Distâncias de segurança
A distância mínima até a fonte de calor mais próxima em todos os lados do aparelho é de 500 mm?
A distância mínima até uma fritadeira em todos os lados do aparelho é de 1000 mm?
Desembalagem do aparelho

Sim

A película protetora foi removida do aparelho?
Conexão elétrica

Sim

A proteção fusível nas instalações do cliente corresponde às normas locais?
Nas instalações do cliente existe um seccionador universal acessível com pelo menos 3 mm de abertura de contato nas proximidades do aparelho?
O aparelho foi integrado em um sistema de compensação de potencial?
O aparelho está devidamente protegido para a corrente nominal indicada e de acordo com as diretrizes
de instalação vigentes por um condutor de proteção contra falhas de corrente?
O vaporizador de ar quente está protegido por seu próprio interruptor de circuito separado, ou seja, não
há nenhum outro consumidor protegido pelo mesmo interruptor?
Todos os terminais foram inspecionados quanto ao seu correto assentamento e eventualmente reapertados?
Conexão de água / Escoamento de água

Sim

Na construção predial foi instalado um dispositivo retentor de fluxo de retorno (tipo EA)?
O aparelho está conectado na rede de água potável/água fria?
A dureza máxima permitida da água foi excedida?

não

sim

Se foi, que medidas foram tomadas:
A pressão de fluxo/pressão de água corresponde às seguintes indicações:
Pressão mín. de 2 bar e máx. de 6 bar, ou mín. de 200 kPa e máx. de 600 kPa?
Foi instalado um sistema de tratamento de água?
O escoamento de água foi instalado com uma conexão permanente (recomendado)?
Na conexão foi utilizada uma mangueira de conexão conforme DIN EN 61770?
O escoamento de água na construção predial corresponde pelo menos ao DN 40 para OES 6.06 mini,
6.10 mini e 10.10 mini e pelo menos ao DN 50 para OES 6.06 2in1 e OES 6.10 2in1?
O declive de pelo menos 5% ou 3° para o escoamento de água foi respeitado?
Existe um funil ao lado do vaporizador de ar quente? (somente para conexão com sifão de funil)
Existe um funil atrás do vaporizador de ar quente? (somente para conexão com sifão de funil)
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►

Lista de controle: Dispositivos de segurança e avisos de advertência

Pré-requisito
O vaporizador de ar quente foi instalado e conectado de acordo com as informações contidas neste
manual de instalação por um profissional treinado.
Lista de controle dos dispositivos de segurança
Verifique os seguintes dispositivos de segurança e marque-os com um V!
Dispositivo de segurança

Sim

Cobertura no lado superior do aparelho no local correto
Cobertura no lado traseiro do aparelho no local correto
Porta do aparelho sem riscos, saliências ou cortes
Chapa de aspiração no lugar
Sensor elétrico da porta do aparelho funciona corretamente

Lista de controle dos avisos de advertência
Verifique se os seguintes avisos de advertência estão presentes e marque com um V!
Porta da câmara de cozimento acima da maçaneta da porta

Sim

Aviso de existência de líquidos quentes

Aviso de existência de vapor quente e fumos

No sistema CONVOClean:
Aviso de existência de injeção de produto de limpeza corrosivo
Cobertura lateral sobre o lado esquerdo do aparelho
Aviso de possível choque elétrico
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Sim
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►

Lista de controle: Treinamento do cliente - Segurança

Treinamento do cliente - Segurança
Informe o cliente sobre os itens relevantes de segurança e funcionamento, marque com um V os
respectivos campos (caixas de seleção):
Manual de operação
Antes de trabalhar com o vaporizador de ar quente, o usuário deve estar familiarizado com o aparelho
e ter lido o manual de operação, principalmente o capítulo "Para sua segurança".
Cliente instruído sobre o capítulo "Para sua segurança" no manual de operação

Utilização de acordo com a finalidade prevista
O vaporizador de ar quente pode ser operado apenas em conformidade com o descrito a seguir:
 O vaporizador de ar quente foi desenvolvido e construído para cozinhar diferentes tipos de alimentos. Para isso são empregados vapor, ar quente e vapor quente (vapor superaquecido sem pressão).
 O vaporizador de ar quente destina-se exclusivamente ao uso comercial e profissional.
Por isso que o uso do vaporizador de ar quente somente será considerado correto, se principalmente
forem preenchidos as seguintes condições:
 Para evitar acidentes e danos no vaporizador de ar quente, a empresa operadora deve instruir
regularmente seu pessoal.
 As prescrições do fabricante para a operação e manutenção do vaporizador de ar quente devem
ser respeitadas.
Cliente instruído sobre o uso de acordo com a finalidade prevista

Limitações de uso
Devem ser observadas as seguintes limitações de uso:
 O vaporizador de ar quente não pode funcionar em atmosfera explosiva ou venenosa.
 O vaporizador de ar quente pode ser operado apenas em temperaturas ambientes entre +4°C e
+35°C.
 O vaporizador de ar quente apenas pode ser operado por colaboradores instruídos.
 O vaporizador de ar quente não deve ser operado ao ar livre sem proteção contra chuva e vento.
 O vaporizador de ar quente pode ser carregado somente até o peso de abastecimento máximo
admissível.
Sobre os pesos máximos de carga admissíveis dos modelos individuais, ver em Dados técnicos:
 O vaporizador de ar quente somente pode ser operado se todos os dispositivos de proteção estiverem instalados e operacionais.
 Não se pode aquecer pó seco ou granulados no vaporizador de ar quente.
 No vaporizador de ar quente não se podem aquecer materiais facilmente inflamáveis com ponto de
ignição abaixo de 270 °C. Nessa categoria entram, por exemplo, óleos, gorduras, tecidos (panos
de limpeza) facilmente inflamáveis.
 No vaporizador de ar quente não se podem aquecer alimentos em embalagens fechados ou conservas.
Cliente instruído sobre as restrições de uso
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Componentes condutores de energia elétrica

Perigo de choque elétrico por meio de peças condutoras de energia elétrica.
Sob as coberturas existem peças condutoras de energia elétrica, cujo contato pode resultar em
choque elétrico.
f Não abra nenhuma cobertura.
f Não remova nenhuma cobertura.
f Desenergize o aparelho fora dos horários de uso.
Cliente instruído sobre o perigo de choque elétrico

Limpeza por jatos de água

Perigo de choque devido a curto-circuito
Lavar a carcaça externa com mangueira pode resultar em curto-circuito ou em choque elétrico, caso
venha a tocar no aparelho.
f Não lave a carcaça externa com mangueira.
f Para operar o equipamento ao ar livre, utilize uma proteção contra chuva.
Cliente instruído sobre o perigo de choque elétrico

Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido a altas temperaturas na câmara de cozimento e no lado interno
da porta do aparelho
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do aparelho e todos os outros componentes que estiverem dentro do compartimento, pode causar queimaduras.
f Use os equipamentos de proteção individuais (EPI) em conformidade com as prescrições de segurança.
Cliente instruído sobre o perigo de queimaduras

Líquidos quentes

Perigo de escaldamento por líquidos quentes
O derramamento de produtos de cozimento líquidos pode causar o escaldamento do rosto e das
mãos.
f Somente coloque os recipientes com líquidos ou recipientes que contenham produtos de cozimento
líquidos em níveis de grelha que estão abaixo da altura marcada (1,60 m) pelo aviso de advertência "Líquidos quentes" no aparelho ou no carrinho de abastecimento. Somente estes níveis de
grelha podem ser vistos por todos os operadores.
f Durante o carregamento, preste atenção para que os porta-bandejas sejam fixados corretamente.
f Cubra os recipientes com líquido quente durante o transporte.
Cliente instruído sobre o perigo de escaldamento
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Vapor quente / fumos

Perigo de queimadura em consequência do vapor e fumos
O vapor quente e os fumos que escaparem podem causar o escaldamento do rosto, mãos, pés e
pernas.
f Abra a porta do aparelho de acordo com as instruções e nunca coloque a cabeça dentro da câmara
de cozimento.
Cliente instruído sobre o perigo de escaldamento

Contato com produtos de limpeza

Perigo de irritação da pele e dos olhos
O produto de limpeza CONVOClean new e CONVOCare irrita a pele e olhos em contato direto. O
CONVOClean forte provoca irritação em caso de contato direto.
f Não aspire a névoa de pulverização.
f Não deixe que o produto de limpeza entre em contato com os olhos e a pele.
f Não abra em circunstância alguma a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática.
f Use luvas de proteção e óculos de segurança em conformidade com a folha de dados de segurança.
Cliente instruído sobre o perigo de irritação da pele e dos olhos, além do perigo de queimaduras

Feche a porta do aparelho

Perigo de ferimento nas mãos por prensagem
Durante a limpeza da porta do aparelho e na porta interna existe o risco de prensar as mãos.
f Cuidado para nunca colocar a mão entre a porta e o batente.
Cliente instruído sobre o perigo de ferir as mãos

Pás do ventilador que giram

Perigo de ferimentos através das pás do ventilador
Depois de abrir a cobertura as pás de ventilador em movimento podem provocar ferimentos nas
mãos ou prender o cabelo ou partes soltas da roupa.
f Desenergize o aparelho antes da retirada da cobertura.
Cliente instruído sobre o perigo de ferir as mãos
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Interrupção do circuito de frio

Perigo de contaminação microbiológica de alimentos
Na alimentação antecipada da câmara de cozimento, como na pré-seleção do tempo de início do
programa de cozimento, o circuito de frio dos alimentos resfriados pode ser interrompido.
f Observe sempre no planejamento do tempo do carregamento a conservação do circuito de frio.
Cliente instruído sobre o perigo de contaminação microbiológica

Abastecimento incorreto das gavetas de produtos de limpeza

Perigo de contaminação pelo contato de produtos de limpeza com os alimentos
Com a troca acidental entre CONVOClean e CONVOCare existe o risco à saúde ao serem consumidos estes alimentos cozidos.
f Preste atenção para realizar o abastecimento correto das gavetas destinadas para CONVOClean e
CONVOCare.
f Somente utilize os produtos aprovados pelo fabricante.
Cliente instruído sobre o perigo de danos à saúda em consequência do abastecimento incorreto das
gavetas do sistema de limpeza
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►

Lista de controle: Treinamento do cliente - Operação e
manutenção

Treinamento do cliente - Operação e manutenção
Informe o cliente sobre os seguintes itens relevantes, marque com um V os respectivos campos
(caixas de seleção):
Operação e manutenção

Sim

Mantenha o cliente informado de que...
o pessoal de operação precisa ser treinado na operação e nos dispositivos de segurança do vaporizador de ar quente antes deles iniciarem o trabalho.
os dispositivos de segurança do vaporizador de ar quente devem ser respeitados (ver o capítulo "Para
sua segurança" no manual de operação).
nenhum material inflamável pode permanecer acima do aparelho ou ser colocado sobre o aparelho.
o vaporizador de ar quente somente pode ser operado se todos os dispositivos de segurança estiverem
funcionando corretamente.
o vaporizador de ar quente somente pode ser operado se todas as coberturas do aparelho e outros
componentes da proteção estiverem corretamente colocados.
Trabalhos de limpeza e de manutenção são necessários. Apresente e explique ao cliente o plano de
limpeza e de manutenção que consta do manual de operação.
somente deve ser utilizado o produto de limpeza CONVOClean, do contrário existe o perigo de queimar o pulmão e a pele.
o aparelho não pode ser limpo com equipamentos de limpeza sob pressão nem com jato de água.
o vaporizador de ar quente não pode ser exposto a nenhum ácido nem a vapores de ácido. Existe o
perigo de que o aço inoxidável do aparelho sofra corrosão.
a placa de vidro deve ser substituída em casos de danificação de sua superfície (p. ex. cortes, riscos,
saliências). Existe o perigo de a placa quebrar.
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►

Conclusão da instalação

Garantia
A garantia é anulada em caso de danos que apontem como causa uma colocação, instalação, uso,
limpeza, manutenção, reparação ou descalcificação incorretas.
Confirmação da colocação em funcionamento
O aparelho foi instalado de acordo com as instruções contidas neste manual de instalação.
Data
Nome do instalador do aparelho (letras de fôrma)
Assinatura do instalador do aparelho

Confirmação do treinamento
O cliente foi informado sobre os tópicos relevantes ao funcionamento e à segurança de acordo com
as listas de controle.
Data
Nome do cliente (letras de fôrma)
Assinatura do cliente

Remessa dos documentos
Envie a lista de controle preenchida para:
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
em mãos do "After Sales Service" (assistência técnica pós-vendas)
Talstraße 35
82436 Eglfing
Alemanha
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CONVOTHERM
OES minis / OES minis easyTOUCH

Reservamo-nos o direito de realizar alterações técnicas

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
D-82436 Eglfing=

=

Tel,+49 (0) 8847/67-0
Fax +49 (0) 8847/414
info@convotherm.de=

=

www.convotherm.de
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