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Allmänt

1 Allmänt
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns information om hetluftsugnens identifikation och hanteringen av denna manual
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
5
6
8

Miljöskydd
Hetluftsugnens identifikation
Om denna installationsmanual
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Allmänt

►

Miljöskydd

Grundläggande förklaring
Kundens förväntningar, lagföreskrifter och normer samt vårt företags goda rykte bestämmer produkternas kvalitet och service.
Med vårt miljösäkringssystem ombesörjer vi att alla miljörelevanta förordningar och lagar efterföljs och
vi förpliktar oss att tillhandahålla en kontinuerlig förbättring av miljöprestandan.
Vi har utvecklat ett speciellt kvalitets- och miljösäkringssystem för att garantera tillverkningen av högkvalitativa produkter och därmed säkerställa våra miljömål.
Detta system motsvarar kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Metoder för miljöskydd
Följande metoder efterlevs:
 Användning av rena komposterbara fyllnadsmaterial
 Användning av RoHS-konforma produkter
 Återanvändning av försändningsemballage
 Rekommendation och användning av biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel
 Återvinning av elektronikskrot
 Miljövänlig avfallshantering av kasserade aggregat hos tillverkaren
Följ med oss på vår väg för miljöskyddets skull.
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Allmänt

►

Hetluftsugnens identifikation

Typskyltens läge och struktur
Hetluftsugnen kan identifieras med typskylten. Typskylten sitter på hetluftsugnens vänstra sida.
Typskylten för elektriskt aggregat är uppbyggd enligt följande:

Nedanstående tabell beskriver typskyltens positioner:
Positionsnummer

Innebörd

1

Handelsbeteckning

2

Artikel-nr.

3

Serienummer

Handelsbeteckningens sammansättning
Handelsbeteckningens (1) sammansättning på typskylten är avgörande för produktens identifiering:
Handelsbeteckningens
delar

Innebörd

Bokstäver
1. Plats

O = Eko (alltid)

2. Plats

E = Elektriskt aggregat

3. Plats

S = Aggregat med insprutning

Siffror
xx.yy

Aggregatstorlek

Bokstäver
mini

Bordsaggregat

mini 2in1*

Stående aggregat

*Omnämns delvis som xx.yy 2in1 i denna dokumentation.
Identifikation via display
Om typskylten inte längre är läsbar eller försvunnen, kan aggregatdata läsas i hetluftsugnens display.
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Allmänt
Bordsaggregaten
Identifiera ditt bordsaggregat med typskyltens handelsbeteckning och följande tabell:
Modell

Antal plåtar

Alternativa plåtar

Kapacitet 65 mm GN*

Kapacitet < 40 mm GN*

Antal tallrikar

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

* Behållare med normat mått. Använd endast GN-behållare, GN-galler och GN-plåtar med normat
mått.
Stående aggregat
Identifiera ditt stående aggregat med typskyltens handelsbeteckning och följande tabell:
Modell

Antal plåtar

Alternativa plåtar

Kapacitet 65 mm GN*

Kapacitet < 40 mm GN*

Antal tallrikar

2/3 GN

1/1 GN

2/3 GN

1/1 GN

Ø 26 cm

Ø 28 cm

OES 6.06 mini

8

-

12

-

8

8

OES 6.10 mini
2in1

-

8

-

12

16

8

* Behållare med normat mått. Använd endast GN-behållare, GN-galler och GN-plåtar med normat
mått.
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Allmänt

►

Om denna installationsmanual

Ändamål
Denna installationsmanual ger svar på följande frågor:
 Hur ställer jag upp hetluftsugnen?
 Hur ansluter jag hetluftsugnen?
 Hur tar jag hetluftsugnen i drift?
Denna installationsmanual vägleder för följande situationer:
 Ställ upp aggregatet.
 Ansluta aggregatet till strömförsörjning
 Ansluta aggregatet till vattenförsörjning
 Ta aggregatet i drift.
Målgrupper
Denna installationsmanual är avsedd för följande målgrupper:
Personal

Aktiviteter

Kvalifikation

Transportpersonal

 Transport inom företaget Är utbildad för transport

Servicetekniker

 Uppställning av aggre-

Kapitel som skall läsas före
arbetets början

För din säkerhet på sidan 14
med truck eller gaffeltruck Transport och uppställning på sidan
22

 Är medarbetare hos
gat
behörig kundtjänst
 Aggregatets anslutning  Har behörig teknisk
utbildning
 Aggregatets
 Har aggregatspecifik
idrifttagning
utbildning
 Användarens utbildning

Struktur och funktion på sidan 10
För din säkerhet på sidan 14
Transport och uppställning på sidan
22
Ansluta hetluftsugnen på sidan 31
Idrifttagning på sidan 41
Specialutrustning på sidan 46

El-installatör
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 Aggregatets anslutning:  Är medarbetare hos

Elsystem

behörig kundtjänst
 Har behörig fackutbildning
 Är behörig elektriker

8

Struktur och funktion på sidan 10
För din säkerhet på sidan 14
Ansluta hetluftsugnen på sidan 31

Allmänt

Kunddokumentation
Hetluftsugnens kunddokumentation består av följande:
 Installationsmanual (denna manual)
 Manual
 Integrerad hjälp i programmet (utdrag ur manualen vid easyTOUCH-styrning)
Installationsmanualens struktur
Följande tabeller beskriver innehållet och ändamål i manualens kapitel:
Steg

Tillvägagångssätt

Allmänt

 Ger hjälp vid hetluftsugnens identifikation.
 Förklarar hanteringen av denna installationsmanual.

Struktur och funktion

 Beskriver hetluftsugnens avsedda användning.
 Förklarar hetluftsugnens funktioner och beskriver komponenternas placering.

För din säkerhet

 Beskriver alla risker som utgår från hetluftsugnen och lämpliga motåtgärder.

Läs ovillkorligen detta kapitel!
Transport och uppställning

 Anger grundläggande aggregatmått.
 Anger krav för uppställningsplatsen.
 Förklarar transport till uppställningsplats, uppackning och uppställning.

Ansluta hetluftsugnen

 Förklara installation av:
 Elsystem
 Vatten
 Avloppsvatten
 Avluft

Idrifttagning, urdrifttagning,
avfallshantering

 Förklarar idrifttagningens förlopp.
 Förklarar urdrifttagning.
 Innehåller anvisningar för avfallshantering.

Specialutrustning

 Förklarar aspekter för olika specialutrustning.

Tekniska data, ritningar och
anslutningsscheman

 Innehåller tekniska data och anslutningsscheman.

Checklistor och installationens
avslut

 Innehåller checklistor för
 Installation
 Säkerhets- och varningsskyltar
 Introduktion för kunden.
 Innehåller anvisningar om garanti och förklara den avslutande hanteringen av

checklistorna.

Säkerhetsanvisningarnas illustration
Säkerhetsanvisningarna är uppdelade i följande risknivåer:
Risknivå

Obs
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Följder

Sannolikhet

Dödsfall/ allvarlig skada (kan inte botas)

Omedelbart föreliggande

Dödsfall/ allvarlig skada (kan inte botas)

Möjligtvis

Lättare skada (kan botas)

Möjligtvis

Materialskador

Möjligtvis
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2 Struktur och funktion
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs hetluftsugnens avsedda användning och förklarar deras funktioner.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
11
12

Hetluftsugnens användningssyfte
Hetluftsugnens struktur och funktion
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Struktur och funktion

►

Hetluftsugnens användningssyfte

Avsedd användning
Hetluftsugnen får endast användas enligt nedan angiven användning:
 Hetluftsugnen är endast konstruerad och tillverkad för att tillaga olika livsmedel. För detta används
ånga, hetluft och het ånga (trycklöst överhettad ånga).
 Hetluftsugnen är endast avsedd för professionell kommersiell verksamhet.
Hetluftsugnens användning gäller som avsedd användning när dessutom följande villkor uppfylls:
 Maskinägaren skall regelbundet informera personalen för att undvika olyckor och skador.
 Tillverkarens föreskrifter för användning och underhåll av hetluftsugnen måste följas.
Begränsningar i användningen
Följande begränsningar i användningen skall beaktas:
 Hetluftsugnen får inte användas i giftig eller explosionsfarlig miljö.
 Hetluftsugnen får endast användas vid omgivningstemperatur mellan +4°C och +35°C.
 Hetluftsugnen får endast användas av utbildade medarbetare.
 Hetluftsugnen får inte användas utomhus utan lämpligt skydd för regn och vind.
 Hetluftsugnen får endast laddas till vardera maximalt tillåten laddningsvikt.
Maximalt tillåten laddningsvikt för de olika modellerna, se Tekniska data:
 Hetluftsugnen får endast användas med alla säkerhetsanordningar säkert monterade och fullt funktionsdugliga.
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma torrt pulver eller granulat.
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma antändbara föremål med flampunkt under 270 °C.
Detta gäller t.ex. antändbara oljor, fett, handdukar (spetsdukar).
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma livsmedel i slutna burkar resp. konserver.
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►

Hetluftsugnens struktur och funktion

Struktur för aggregat
Följande illustration visar ett bordsaggregat med standardstyrning, ett bordsaggregat med easyTOUCH-styrning och ett stående aggregat med två ugnar, ställföreträdande för alla aggregat:
1

2

6.1

3

4

5.1
8

6.2

2

1

3

4

5.2

6.1

5.1

7

8

7

R

6019050_01

10

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

9

10 OES 6.06 mini 2in1 9

Hetluftsugnens delar och deras funktion
Bordsaggregatens delar har följande funktion:
Nr.

Beteckning
Illustration

Funktion

1

Ventilationsstos

Suger in omgivningsluft för ugnens avfuktning

2

Avluftsstos

Släpper ut vattenånga

3

Dörrhandtag
("Hygienic Handle")

Har följande funktioner beroende på läge:
 Vertikalt nedåt: Stängd hetluftsugn
 Vriden åt höger: Öppen hetluftsugn
Har följande funktion:
 Antibakteriell med silverjoner

4

Dörr

Försluter ugnen

5.1

Pekskärm

Hetluftsugnens centrala hantering
 Hantering genom beröring av bildsymboler på manöverfältsidor
 Statusindikeringar

5.2

Standardstyrning

Hetluftsugnens centrala hantering
 Hantering med tangentbord och inställningsknapp
 Statusindikeringar

6.1

Startar och stänger av hetluftsugnen (easyTOUCH)

6.2

Startar och stänger av hetluftsugnen (standard)
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Nr.

Beteckning
Illustration

Funktion

7

Ugn

Livsmedlets placering under tillagningen

8

USB-lucka

Skyddar aggregatets USB-anslutning

9

Inhängt stativ

Används för upphängning av GN-behållaren eller GN-bakplåtar

10

Typskylt

Används för hetluftsugnens identifikation

Material
Hetluftsugnens inre och yttre konstruktion består av rostfritt stål.
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3 För din säkerhet
Kapitlets ändamål
I detta kapitel förmedlas den kunskap som behövs för att hantera hetluftsugnen på ett säkert sätt utan
att försätta dig själv eller andra för risker.
Läs ovillkorligen detta kapitel!
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Risker och säkerhetsåtgärder
Föreskrifter för säker uppställning, installation och idrifttagning.
Personalkrav, arbetsplatser
Varningsskyltar på hetluftsugnen
Säkerhetsanordningar
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Sida
15
16
17
18
19
20

För din säkerhet

►

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Dessa föreskrifters ändamål
Dessa föreskrifter skall säkerställa att alla personer som hanterar hetluftsugnen skall informeras om
risker och säkerhetsåtgärder och att säkerhetsanvisningar i manualen och på hetluftsugnen efterlevs.
Om man inte följer dessa föreskrifter, riskerar man att förorsaka skador eller t.o.m dödsfall och materialskador.
Hantering av kunddokumentationens manualer
Följ följande föreskrifter:
 Läs igenom kapitlet "För din säkerhet" komplett samt de kapitel som gäller ditt arbete.
 Tillhandahåll alltid kunddokumentationens manualer för att kunna hämta hjälp i dessa.
 Se till att kunddokumentationens manualer följer hetluftsugnen om denna lämnas vidare till tredje
man.
Hantering av hetluftsugn
Följ följande föreskrifter:
 Endast personer som motsvarar angivna krav i denna manual får hantera hetluftsugnen.
 Personer (inkl. barn) med bristande kunskaper eller erfarenhet samt personer med nedsatta fysiska,
motoriska hinder, handikappade personer skall om möjligt inte använda produkten utan uppsikt eller
handledning av säkerhetsansvarig person.
 Använd endast hetluftsugnen enligt beskriven avsedd användning. Använd under inga omständigheter hetluftsugnen för annat möjligtvis närliggande ändamål.
 Vidtag alla säkerhetsåtgärder som finns angivna i denna manual och på hetluftsugnen. Använd
speciellt föreskriven personlig skyddsutrustning.
 Uppehåll dig endast på angivna arbetsplatser.
 Genomför inga förändringar på hetluftsugnen, t.ex. demontering av komponenter eller montering av
icke tillåtna komponenter. Säkerhetsanordningarna får inte försättas ur funktion.
Här fortsätter det
Närliggande teman
Hetluftsugnens användningssyfte ...................................................................................................... 11
Varningsskyltar på hetluftsugnen .......................................................................................................19
Risker och säkerhetsåtgärder ............................................................................................................16
Säkerhetsanordningar........................................................................................................................20
Personalkrav, arbetsplatser................................................................................................................18
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►

Risker och säkerhetsåtgärder

Innebörd
Detta avsnitt beskriver eventuella risker som ansvarig personal kan utsättas för under transport-,
installations- samt idrifttagning- och urdrifttagningsarbeten. Nödvändiga åtgärder anges för att minska
dessa risker i möjligaste mån.
Transport och urdrifttagning
Tag hänsyn till följande risker när hetluftsugnen vid transport och urdrifttagning och vidtag föreskrivna
motåtgärder:
Risk

Var resp. i vilken situation
uppstår risken?

Motåtgärd

Risk för klämskador pga
tunga transportenheter

När transportenheter lyfts och
nedsänks

Transport med truck eller
inga
gaffeltruck får endast utföras av
därför utbildad personal

Överbelastning av kroppen Vid uppställning och transport

 Följ gränsvärden för lyft och

Säkerhetsanordning

inga

bära
 Använd lyftanordning
Risk för skadade vattenoch elanslutningar (strömförande komponenter)

Vid transport och demontering av  Koppla bort vatten- och
inga
anslutna aggregat
elanslutningar före varje
transport och före urdrifttagning
 Arbeten får endast utföras av
behörig elektriker från behörig
kundtjänst
 Behörigt tillvägagångssätt
 Koppla spänningsfritt innan
skyddsplåtar demonteras

Installation
Tag hänsyn till följande risker när hetluftsugnen installeras och vidtag föreskrivna motåtgärder:
Risk

Var resp. i vilken situation
uppstår risken?

Motåtgärd

Säkerhetsanordning

Risk för strömförande
komponenter

 Under skyddsplåten
 Under manöverpanelen

 Elektriska arbeten får endast

Skyddsplåt

Risk för stötar om vatte På hetluftsugn
nanslutningen spricker eller  Inom hela arbetsområdet
är otät
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utföras av behörig kundtjänst
 Behörigt tillvägagångssätt.
 Koppla spänningsfritt innan
skyddsplåtar demonteras
 Installera fast anslutning.
 Använd endast lämpliga

slangar enligt EN 61770

inga

För din säkerhet

►

Föreskrifter för säker uppställning, installation och idrifttagning.

Innebörd
Hetluftsugnens säkra drift kan endast garanteras om den ställs upp, installerats och anslutits samt
tagits i drift enligt här nämna grundläggande föreskrifter.
Stabilitet
Följande föreskrifter skall beaktas för att garantera hetluftsugnens stabilitet:
 Uppställningsplatsen bör vara plan och förevisa tillräcklig hållbarhet och bärförmåga för aggregatets
vikt.
Tag hänsyn till maximalt tillåtna belastningsvikt för respektive aggregatmodell.
 Hetluftsugnen skall riktas horisontellt på uppställningsplatsen med de höjdinställbara aggregatfötterna (om befintliga).
 Säkra hetluftsugnen för att falla omkull eller glida med hjälp av lämplig förankring vid transport på
fordon och fartyg.
Anslutningens utförande för strömförsörjningen
Följande föreskrifter skall följas för att utesluta risker pga felaktiga elanslutningar:
 Arbete på elektriska anordningar får endast utföras av behörig elektriker från behörig kundtjänst.
 Anslutningen till strömförsörjningen skall utföras enligt gällande lokala föreskrifter från branschorganisationer och elleverantören.
 Aggregathuset skall jordas på lämpligt sätt och anslutas till ett potentialutjämningssystem.
 Samtliga elanslutningar skall kontrolleras under idrifttagningen vad gäller korrekt dragning och felfritt
utförande.
Omgivningens beskaffenhet runt uppställningsplatsen
För aggregatets säkra drift måste omgivningen runt avsedd uppställningsplats vara beskaffad enligt
följande:
 Förvara inga brännbara gaser eller vätskor inom ett område som kan utsättas för aggregatets värmestrålning.
 Använd inga fritöser eller bakugnar med fett inom ett område som kan nås av handsprutans stråle.
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►

Personalkrav, arbetsplatser

Personalkrav
Personer som hanterar hetluftsugnen måste uppfylla följande krav:
Personal

Aktiviteter

Kvalifikation

Nödvändig personlig skyddsutrustning

Transportpersonal

 Transport inom företaget Utbildad för transport med  Säkerhetsskodon
truck eller gaffeltruck
 Skyddshjälm (t.ex. vid lyft last,

arbete över normal höjd…)
Servicetekniker

El-installatör

 Aggregatets uppställ-

 Är medarbetare hos

ning
 Aggregatets anslutning
 Aggregatets
idrifttagning
 Aggregatets urdrifttagning
 Användarens utbildning
 Aggregatets anslutning:
Elsystem
 Koppla bort aggregatet
från elnätet

behörig kundtjänst.
 Har behörig teknisk
utbildning
 Har aggregatspecifik
utbildning.

 Är medarbetare hos

behörig kundtjänst.
 Har behörig fackutbildning.
 Är behörig elektriker.

Arbetsklädsel och personlig skyddsutrustning beroende på nödvändig
aktivitet enligt landsspecifika föreskrifter

Arbetsklädsel och personlig skyddsutrustning beroende på nödvändig
aktivitet enligt landsspecifika föreskrifter

Arbetsplatser vid installation och idrifttagning
Arbetsplatsen för personalen vid installation och idrifttagning är hela området för aggregatet.

Installationsmanual minis

18

För din säkerhet

►

Varningsskyltar på hetluftsugnen

Var finns varningsskyltarna monterade?
Varningsskyltarna finns monterade på följande platser på hetluftsugnen:
1

1

2

1

2

OES 6.06 mini

2

1

OES 6.06 mini 2in1

Varningsskyltar på dörr
Följande varningsskyltar finns på dörren ovanför handtaget (2):
Varningsskylt

Beskrivning
Varning för het vätska
Risk för skållskador föreligger om man spiller ut flytande livsmedel när de övre plåtarna
används för vätska eller om vätska har bildats under tillagningen. Plåtar som ligger
ovanför markerad höjd för denna varningsskylt (1,60 m) är inte helt synliga för varje
användare och får därför inte användas för flytande livsmedel eller livsmedel där vätska
kan bildas under tillagningen.
Varning för het ånga och vattenånga
Risk för skållskador föreligger pga het ånga och vattenånga när dörren öppnas.
Varning för stänk från frätande rengöringsmedel
Risk för hudskador föreligger vid kontakt med stänk från rengöringsmedel när dörren
öppnas under pågående helautomatisk rengöring.

Varningsskyltar på hetluftsugnens sidoplåt och bakre vägg
Följande varningsskyltar finns på hetluftsugnens sidoplåt och bakre vägg (1):
Varningsskylt

Beskrivning
Varning för stötar
Risk för stötar pga strömförande komponenter när sidoplåten öppnas.

Installationsmanual minis

19

För din säkerhet

►

Säkerhetsanordningar

Innebörd
Hetluftsugnen har ett antal säkerhetsanordningar som skall skydda användaren för risker. Alla säkerhetsanordningar måste vara befintliga och funktionsdugliga när hetluftsugnen används.
Placering
Följande illustrationer visar säkerhetsanordningarnas placering:
1

2

1

2

3
3

R

6019050_01

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

OES 6.06 mini 2in1

Funktioner
Följande tabell anger alla säkerhetsanordningar i hetluftsugnen, beskriver funktionerna och deras
kontroll:
Nr.

Säkerhetsanordning

Funktion

Kontroll

1

Skyddsplåtar, kan endast
demonteras med verktyg

Förhindrar oavsiktlig kontakt med
strömförande komponenter

Kontrollera om skyddsplåtarna
sitter på plats

2

Dörr

Skyddar för het ånga

Kontrollera regelbundet om repor,
sprickor eller skador föreligger och
byt vid behov

3

Fläktplåt i ugn, kan endast Förhindrar ingrepp i den roterande Demontera och montera fläktplåt
demonteras med verktyg
fläkten och ger god värmefördelning

4

Dörrmagnetbrytare:
Elektrisk dörrsensor för
dörren

(utan bild)
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Koppla från fläkten och värmen när Kontrollera dörrmagnetbrytaren
dörren öppnas
vid låg temperatur:
Tillvägagångssätt:
 Öppna dörren helt
 Tryck Start
Resultat:
Motorn får inte starta
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Nr.

Säkerhetsanordning

5
(utan bild)

Tvångsspolning efter
Startar den helautomatiska rengöströmavbrott om rengöringen efter strömavbrott igen i
ringsmedel funnits i hetluft- definierad status
sugnen

Denna kontroll är en programfunktion. Användaren behöver inte
genomföra kontrollen.

6

Spraystopp

Stoppar insprutningen av rengöringsmedel under den helautomatiska rengöringen när dörren
öppnas
Uppmanar att stänga dörren
Endast för stående aggre- Förhindrar att tillagning sker i en
ugn och samtidigt en annan ugn
gat ("2in1"):
Spärr för samtidig tillagning rengörs.
och rengöring

Dörrmagnetbrytarens funktion
kontrolleras av programmet varje
gång rengöringsprogrammet
startas

(utan bild)

7
(utan bild)
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Kontroll
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Denna kontroll är en programfunktion. Användaren behöver inte
genomföra kontrollen.
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4 Transport och uppställning
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs samtliga krav för hetluftsugnens uppställningsplats, hur hetluftsugnen transporteras, packas upp, lyfts från paletten och dess slutgiltiga placering.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:

Sida
23
26
27
29

Krav för uppställningsplatsen.
Frakta till uppställningsplats
Packa upp
Aggregatets uppställning

Installationsmanual minis

22

Transport och uppställning

►

Krav för uppställningsplatsen.

Innebörd
I detta avsnitt finns anvisningar för att kunna välja en lämplig uppställningsplats för hetluftsugnen.
Kontrollera lämpligheten för avsedd uppställningsplats innan aggregatet transporteras till platsen och
innan installationen påbörjas.
Platsbehov

T

b

Följande grafik och tabeller visar aggregatets platsbehov för olika monterings- och driftssituationer och
de horisontella minimiavstånden till närliggande väggar och ytor:

90°

180°

B'

B
Förklaring:
Mått

Innebörd

B

Minimibehov för aggregatbredd vid dörröppning 90°

B'

Minimibehov för aggregatbredd vid dörröppning 180°

T

Minimibehov för aggregatdjup (inklusive dörröppning)

a

Minimiavstånd vägg i vänster aggregatsida

b

Minimiavstånd vägg för aggregatets baksida

c

Minimiavstånd vägg i höger aggregatsida

Modell

Bordsaggregat

Stående
aggregat

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

683

683

683

683

Platsbehov
(inkl. väggavstånd)
B

[mm]

683

B'

[mm]

1055

1055

1055

1055

1055

T

[mm]

1136

1314

1314

1161

1339
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Modell

Bordsaggregat

Stående
aggregat

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Minimiavstånd
a

[mm]

50

50

50

50

50

b

[mm]

50

50

50

50

50

c

[mm]

50

50

50

50

50

Observera:
 Större väggavstånd rekommenderas i allmänhet för att öka servicepersonalens tillgänglighet.
 Läs "Anslutningsscheman på sidan 62" för uppställningen.
 Nämnt mått T betyder minimalt djup som är tekniskt nödvändigt för kunna öppna dörren i 90° vinkel.
Väsentligt mer plats är nödvändigt framför aggregatet för att kunna hantera hetluftsugnen på ett säker sätt och även hantera de heta livsmedlen.
Underlag
Underlaget måste förevisa följande egenskaper:
 Underlaget måste vara plant och horisontellt.
 Underlaget måste vara belastningsbart med aggregatets vikt inklusive maximalt tillåten laddningsvikt.
Följande tabell visar vikt för de olika aggregaten inklusive respektive maximalt tillåten laddningsvikt:
Dessa anvisningar finns i kapitel "Tekniska data på sidan 57".
Modell

Bordsaggregat

Stående
aggregat

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

utan CONVOClean
system

[kg]

58

74

99

112

139

med CONVOClean
system

[kg]

69

89

114

117

145

Anvisning för uppställning av bordsaggregat:
Säkerställ att arbetsplattan och stativet har tillräcklig bärförmåga för aggregatets vikt (inklusive maximalt tillåten laddning).
Vertikalt minimiavstånd över aggregatet
Observera följande för vertikalt minimiavstånd ovanför aggregatet:
 Vertikalt minimiavstånd beror på:
Avluftavledningens typ
Takets beskaffenhet.
Följande tabell visar värden för det vertikala minimiavståndet uppåt:
Aggregattyp

Vertikalt minimiavstånd uppåt

Elektriskt aggregat
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Minimiavstånd till värmekällor
Följande tabell visar minimiavstånd till värmekällor:

Följande tabell visar värden för minimiavstånd till värmekällor:
Avstånd

[mm]

Värmekälla

500

Fritöser, hett fett eller olja

1000

Se till att ingen fritös, hett fett eller olja befinner sig inom handsprutans verkningsradie. Hetluftsugnen
måste ställas upp på sådant sätt att fritöser och bakugnar med fett inte kan nås av sprutans vattenstråle. Lägg till ett tillräckligt säkerhetsavstånd till slangens (1) längd för att uppnå nödvändigt
minimiavstånd.
Uppställningshöjd
Den översta plåten får ligga på maximal höjd på 1,60 m.
Aggregaten är konstruerade för följande uppställningshöjd (uppställning på ett arbetsbord):
 Bordsaggregat mellan 700 mm och 900 mm
 Stående aggregat mellan 400 mm och 700 mm
Detta krav är uppfyllt om en uppställning sker på tillverkarens stativ. Se även "Stativ och totalhöjd på
sidan 61"
Driftsvillkor
Följande driftsvillkor måste vara uppfyllda:
 Lokala och landsspecifika normer och föreskrifter för arbetsplatser i storkök måste följas.
 Omgivningstemperaturen måste ligga mellan +4°C och +35°C.
 Aggregatet får inte användas i explosionsfarlig miljö.
 Aggregatet får inte användas utomhus utan lämpligt skydd för regn.
Bestämmelser för uppställningsplatsen
Gällande regler och föreskrifter från regionala myndigheter och leverantörer för respektive uppställningsplats skall följas.
Begränsning
Aggregatet får inte placeras direkt under en brandvarnare eller sprinklersystem.
Minimiavstånd till brännbara material
Brännbara ytor, material, gas eller vätska får inte finnas i närheten av hetluftsugnen.
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►

Frakta till uppställningsplats

Platsbehov under transport
Säkerställ att tillräcklig bredd och höjd föreligger längs hela transportvägen för att kunna genomföra
transporten.
Följande tabell visar nödvändig minimal dörröppning så att hetluftsugnen kan fraktas till sin uppställningsplats:
Bordsaggregat
6.06 mini

Stående aggregat
6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Bredd

[mm]

580

580

580

800

800

Höjd

[mm]

830

830

1065

1750

1750

Höjd med CONVOClean
system

[mm]

970

970

1205

1750

1750

Transportmedlens bärförmåga
Tillhandahåll transportmedel med tillräcklig bärförmåga.
Följande tabell visar transportmedlens nödvändiga minimala bärförmåga:
Bordsaggregat
6.06 mini

Stående aggregat
6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Vikt

[kg]

57

67

82

102

115

Vikt med CONVOClean
system

[kg]

68

82

97

107

120

Personlig skyddsutrustning
Använd personlig skyddsutrustning för här beskriva arbeten:
 Säkerhetsskodon
 Skyddshjälm (t.ex. vid lyft last resp. arbete över normal höjd)
Transport till uppställningsplats
Observera följande vid transport:
 Transportera alltid aggregatet, framför allt stående aggregat, på en palett.
 Transportera alltid aggregatet upprätt.
 Transportera aggregatet långsamt och försiktigt och säkra mot att det tippar.
Undvik ojämna transportvägar och starka lutningar.
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►

Packa upp

Kontrollera tippindikatorn
Kontrollera tippindikatorns indikering på förpackningen innan den packas upp.
Nedanstående tabell visar tippindikatorns möjliga indikering:
Indikering

Innebörd

Tillvägagångssätt

Silverpunkt

Packa upp aggregatet.

Aggregatet har transporterats på korrekt
sätt.

Jämför tippindikatorns nummer med
följesedlarna.

Röd punkt:

Undersök varan på skador.

Aggregatet har tippats eller transporterats Jämför tippindikatorns nummer med
liggande.
följesedlarna.
Notera tippindikatorns indikering och
eventuella skador i följesedlarna.

Packa upp
Så här packar du upp aggregatet:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Ta bort emballaget.

2

Ta bort alla kartonger, förpackningsmaterial, dokument,
etiketter och behållare osv i ugnen.
Avfallshantera förpackningsmaterialet enligt gällande
miljölagstiftning.

3

Dra av skyddsfolien.

4

Ta ur kunddokumentationen. Finns vid position
 (1) för bordsaggregat
 (1) för stående aggregat
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Steg

Tillvägagångssätt

5

Kontrollera om hetluftsugnen uppvisar skador. Informera
omedelbart återförsäljare/speditör om transportskador
misstänks. Informera tillverkaren skriftligen inom tre dagar.
Obs
Skadade aggregat får under inga omständigheter installeras och tas i drift.

Kunddokumentation
Följande grafik visar var kunddokumentationen (1) finns:
1

1

Leveransens omfattning
Följande tabell visar hetluftsugnens leverensomfattning:
Aggregat

Leveransens omfattning

Basversion bordsaggregat

1x hetluftsugn
1x inhängda stativ vänster
1x inhängda stativ höger
1x installationsmanual
1x manual

Basversion stående aggregat

1x hetluftsugn med 2 ugnar
2x inhängda stativ vänster
2x inhängda stativ höger
1x installationsmanual
1x manual

dessutom för easyTOUCH
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►

Aggregatets uppställning

Förutsättningar
Beakta följande vid hetluftsugnens uppställning:
Aggregatet kan ställas upp utan risk för att tippa eller glida.
 Avluftsstosen (1) på aggregatets ovansida, ventilationsöppningarna (2) på aggregatets baksida och
öppningen på framsidan (3) mellan aggregatfötterna får inte övertäckas, justeras felaktigt eller blockeras.
 Direkt över hetluftsugnen finns inte ett sprinklersystem eller brandvarnare.
 Alla övriga , nämna villkor i avsnitt "Krav för uppställningsplatsen på sidan 23" är uppfyllda.
Följande grafik visar avluftsstos (1), ventilationsöppningar (2) och öppningen på framsidan (3) mellan
aggregatfötterna:
1

2

2

1

3

3

Personlig skyddsutrustning
Använd personlig skyddsutrustning för här beskriva arbeten:
 Säkerhetsskodon
 Skyddshjälm (t.ex. vid lyft last resp. arbete över normal höjd)
Lyfta av bordsaggregatet från paletten med bärremmar

Risk för personskador pga felaktigt lyft
När aggregatet lyfts kan detta medföra personskador, speciellt i korsryggen, pga aggregatets vikt.
f Använd lämpligt lyfthjälpmedel för att placera bordsaggregat på arbetsbord eller stativ.
f Lyft aggregatet med tillräckligt många personer motsvarande vikten när placeringen skall korrigeras
(riktvärde: 15 - max. 55 kg motsvarande ålder och kön). Följ gällande arbetsskyddsföreskrifter för
uppställningsplatsen.
f Använd bärremmar (1).
Aggregatets vikt finns i Tekniska data på sidan 56.
Beakta följande när ett aggregat lyfts från paletten:
 Använd bärremmar för aggregat med höjdinställbara fötter.
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Bordsaggregat på arbetsbord
Gör enligt följande när bordsaggregatet ställs upp på ett arbetsbord:
 Rikta aggregatet med hjälp av medlevererade plattor (1) eller höjdinställbara fötter (2).
 Använd vattenpass vid inriktningen.
Följande grafik visar aggregatets inriktning med vattenpass och plattor samt höjdinställbara aggregatfötter:

2

1

Aggregat på stativ med vägghållare
Gör enligt följande när aggregatet ställs upp på ett stativ:
 Placera aggregatet på stativet.
 Rikta stativet med de höjdinställbara fötterna.
 Använd vattenpass vid inriktningen.
 Lås aggregatfötterna i stativets fästen.
 Skruva fast aggregatet i stativet med bifogade skruvar.
 Sätt fast stativet och aggregatet med vägghållaren för att förhindra att det tippar.
Följande grafik visar stativets inriktning med vattenpass och höjdinställbara fötter:

Aggregat på stativ med golvmontering
Om stativet inte kan monteras i väggen, kan ett stativ med golvmontering beställas som alternativ hos
tillverkaren.
Följande grafik visar golvmonteringen:
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5 Ansluta hetluftsugnen
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs hur hetluftsugnen ansluts.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
32
36
38
40

Elinstallation
Vatteninlopp
Vattenavlopp
Göra inställningar i serviceprogram
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►

Elinstallation

Innebörd
Elinstallationens omsorgsfulla och korrekta utförande är av avgörande betydelse för säker och störningsfri drift av hetluftsugnen. Alla här nämnda föreskrifter och regler samt beskrivna tillvägagångssätt
skall följas exakt.
Förutsättningar
Kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:
 Aggregatets anslutningspunkt är spänningsfritt kopplad i köket.
Installationspersonalens kvalifikation
Hetluftsugnen får endast anslutas av behörig elektriker från behörig kundtjänst enligt EN 50110-1.
Anordningar i köket och regler för elinstallation
Följande tabell visar vilka anordningar som måste finnas tillhands och vilka regler som gäller vid anslutningen:
Komponent

Beskrivning

Säkring

Hetluftsugnen skall säkras och anslutas enligt gällande lokala föreskrifter och
landsspecifika installationsföreskrifter.

Potentialutjämning

Hetluftsugnen är integreras i ett potentialutjämningssystem.
Potentialutjämning: Elektrisk anslutning som förenar komponenterna i elektriska
driftsmedel och främmande ledande komponenter till ett likvärdig eller i det närmaste likvärdig potential.

Jordfelsbrytare

En motsvarande jordfelsbrytare enligt landsspecifika föreskrifter skall integreras i
hetluftsugnens installation.
Inga andra aggregat får säkras via denna jordfelsbrytare.

Huvudbrytare

En flerpolig huvudbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd skall installeras i närheten av aggregatet. Aggregatet skall kopplas spänningsfritt med huvudbrytare innan
rengörings-, reparations- och installationsarbeten påbörjas.

Föreskrifter för utförande
Följande föreskrifter skall följas för el-anslutningens utförande:
 VDE (0100/0700) resp. motsvarande föreskrifter från lokal branschorganisation
 Aktuellt gällande föreskrifter från lokal elleverantör.
Nätanslutningskabel
Nätanslutningskabeln måste vara en oljebeständig, omantlad, flexibel kabel enligt IEC 60245 (ex.
H05RN-F, H07RN-F). Vi rekommenderar en maximal kabellängd på 5 m.
Fas och riktning
Det är inte nödvändigt att hålla bestämd fas eller riktningen vid anslutningen.
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Placering för typskylt och elektriska anslutningar
Följande grafik visar aggregatets baksida med demonterad skyddsplåt för anslutningscentralen

1
2

Göra elinstallation
Gör enligt följande för hetluftsugnens elektriska anslutning:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Kontrollera att de elektriska anslutningsuppgifterna på typskylten stämmer överens med byggnadens elnät och kopplingsschemat. Hetluftsugnen får endast anslutas om alla motsvarande uppgifter stämmer överens.
Kopplingsschemat finns i anslutningscentralen (1).

2

Kontrollera alla skruv- och klämförbindelser i aggregatet. Risk
föreligger att förbindelserna har lossnat under transporten.

3

Anslut aggregatet till ett potientialutjämningssystem i avsedd
anslutningspunkt (2).

4

Anslut aggregatet via klämplint-X10 med nätanslutningskabel
till strömförsörjningen.
Huvudanslutningsklämman finns i anslutningscentralen bakom
aggregatets demonterbara bakre vägg.

5

Se till att kabelförskruvningen är stabil, den används för
dragavlastning.

6

Montera anslutningscentralens skyddsplåt och kontrollera
korrekt montering.
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Anslutningsspännngens omställning
Du kan ställa om anslutningsspänningen lokalt till följande spänning:
omställningsbar till spänning

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

Göra omställning till enfasanslutning (1N~ 230V) (endast för OES 6.06 mini)
Gör enligt följande för ställa om hetluftsugnen till enfasanslutning:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Anslut bifogad brygga till anslutningsklämman
mellan L1 och L2

2

Sätt fast motsvarande etikett på typskylten.

Servicevärden för fuktinställning med en standardstyrning
Fuktinställningen för ånggeneratorn måste korrigeras enligt följande efter en omställning till enfasanslutning:
Servicepunkt

Beskrivning

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

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

c07

Fukt D

025

014

c08

Fukt HD

012

006

c09

Fukt Quick

012

006

(endast för OES 6.06 mini)

Servicevärden för fuktinställning med en easyTOUCH-styrning
Fuktinställningen för ånggeneratorn måste korrigeras enligt följande efter en omställning till enfasanslutning:
ID

Beskrivning

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

1N~ (1/N/PE) [sek]
(endast för OES 6.06 mini)

12

Quick-ånga

012

006

13

Ångkoka

025

014

14

Het ånga

012

006
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Anpassa fuktinställning
Gör enligt följande för att anpassa hetluftsugnens fuktinställning:
Steg

Tillvägagångssätt

Här fortsätter det ...

1

Ställ in servicenivå.

Göra inställningar i servicenivå på
sidan 40

Göra omställning till trefasanslutning (3~ 230V) (endast för OES 6.06 mini och OES 6.10 mini)
Gör enligt följande för ställa om hetluftsugnen till trefasanslutning:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Anslut bifogad brygga till anslutningsklämman
mellan L2 och L3

2

Sätt fast motsvarande etikett på typskylten.

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini
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►

Vatteninlopp

Förutsättning
Köket har installerad backventil (typ EA).
Föreskrifter för vattenanslutning
Följ alla lokala och landsspecifika bestämmelser för vattenanslutningen.
Hetluftsugnen får endast anslutas till vattenanslutningen av behörig personal från behörig VVSinstallatör.
Vattenanslutningens utförande
Hetluftsugnen är förberedd för en fast vattenanslutning i köket. Det finns plats för smutsfilter.
Vattenanslutningens utförande med flexibel anslutningsslang
Hetluftsugnen kan anslutas med en flexibel anslutningsslang DN10 enligt DIN EN 61770 med en 3/4"koppling till vattenförsörjningen. Det finns plats för smutsfilter.
Vattenkvalitet och vattenhårdhet
Jämför kökets vattenkvalitet och vattenhårdhet med uppgifterna i tabellerna "Vattenkvalitet" och "Vattenhårdhet" i kapitlet " Tekniska data". Motsvarande vattenfilter och vattenberedningsaggregat måste
installeras om nödvändiga villkor inte uppfylls. Nödvändig dimension finns i kapitel "Tekniska data på
sidan 56".
Vattenanslutning för bordsaggregat
Hetluftsugnen har en anslutning för mjukt vatten (A).
Aggregatet ansluts till mjukt vatten. Anslutningen för mjukt vatten kan förses med upp till 40°C varmvatten. Flödestrycket måste vara 2 - 6 bar (med CONVOClean system 3 - 6 bar).
Vattenanslutningen sitter i monteringssteget på hetluftsugnens baksida (anslutningsschema: Punkt A).
Installera smutsfilter.
Vattenanslutning för stående aggregat
Hetluftsugnen har en anslutning för mjukt vatten (A) och en kallvattenanslutning (B).
Aggregatet ansluts till kallvatten med dricksvattenkvalitet och till mjukt vatten. Anslutningen för mjukt
vatten kan förses med upp till 40°C varmvatten. Flödestrycket måste vara 2 - 6 bar (med CONVOClean system 3 - 6 bar).
Vattenanslutningen sitter i monteringssteget på hetluftsugnens baksida (anslutningsschema: Punkt A
och B). Installera smutsfilter.
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Installera vatteninlopp
Gör enligt följande för att installera hetluftsugnens vatteninlopp:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Informera dig om vattenkvalitet och vattenhårdhet hos ditt vattenverk. Vidtag nödvändiga åtgärder för
vattenberedning, om nödvändigt
Anvisningar om färskvattnets nödvändiga beskaffenhet finns i kapitel "Tekniska data på sidan 56".

2

Spola ur vattenanslutningen i kökets vattenledning.

3

Installera nödvändiga vattenfilter och vattenberedningsaggregat.

4

Installera en separat avstängningsventil med smutsfilter för varje aggregat.

5

Anslut aggregatet enligt anslutningsschema.

6

Informera användaren om underhållsintervall för filter och vattenberedningsaggregat.

7

Spola filteranläggningen.

8

Stäng avstängningsventilen när vatteninstallationen är avslutad.

Ytterligare information
Beakta även information för hetluftsugnens vattenanslutning:
 DIN 1988 del 2 och del 4
 EN 61770
 EN 1717
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►

Vattenavlopp

Förutsättning
Följ alla lokala och landsspecifika bestämmelser för vattenavloppets utförande och avloppsvattnets
beskaffenhet. Speciellt:
 DIN 1988 del 2 och 4
 DIN EN 1717
 Lokala avloppsvattenbestämmelser
Bräddning
Bräddningen (anslutningsschema: punkt M) befinner sig på hetluftsugnens undersida. Det är möjligt
att göra en fast anslutning av vattenavloppet till en avloppsledning.
Bräddningen är avsedd för vattnets avlopp i förekommande felsituation. Kontrollera vattenavloppet om
vatten rinner ur bräddningen. Eventuella blockeringar skall åtgärdas.
Avloppsvattenanslutning
Beakta följande vid avloppsvattenanslutningens montering:
 Avloppsvattenanslutningen sitter i monteringssteget på hetluftsugnens baksida (anslutningsschema:
Punkt C).
 Avloppsslangen får inte ha stryppunkter.
 Avloppsslangens lutning måste vara minst 5 % (3°).
 Om flera aggregat ansluts till samma avloppsledning, måste denna vara dimensionerad på sådant
sätt att avloppsvattnet kan rinna obehindrat.
Avloppsvattenanslutning
Avloppsvattenanslutningen bör med fördel utföras med ett icke flexibelt rör och fast anslutning.
Obs:
Vattenlåset får inte installeras under hetluftsugnen. Installera vattenlåset bredvid eller bakom hetluftsugnen.
Anslutningsschema för fast anslutning (rekommenderas)
Följande grafik visar anslutningsschema för avloppsvatteninstallation med en fast anslutning för bordsoch stående aggregat:
I

2.1

2.1
3.1

3.1
2.2

5% (3°)

3.2

1

1
5% (3°)

5% (3°)

1

1

Fast anslutning (rekommenderas)
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Pos.

Innebörd

1

Lutning 5% (3°)

2.1

Avloppsslang DN 40 (inre minimidiameter = 36 mm)

2.2

Avloppsslang DN 50 (inre minimidiameter = 46 mm)

3.1

Avloppsledning DN 40 (inre minimidiameter = 36 mm)

3.2

Avloppsslang DN 50 (inre minimidiameter = 46 mm)

Avloppsvattentemperatur
Hetluftsugnens medeltemperatur för avloppsvatten är 68°C. Avloppsvattentemperaturen kan ställas in
på maximalt 80°C för att sänka kylvattenförbrukningen, ändringen görs på plats i programmets servicenivå.
Servicevärden för avloppsvattentemperaturens inställning med en standardstyrning
Avloppsvattentemperaturen kan justeras enligt följande:
Servicepunkt

Beskrivning

Minimaltemperatur [°C]

Maximaltemperatur[°C]

c02

Kondens.-temp.

68

80

Servicevärden för avloppsvattentemperaturens inställning med en easyTOUCH-styrning
Avloppsvattentemperaturen kan justeras enligt följande:
ID

Beskrivning

Minimaltemperatur [°C]

Maximaltemperatur[°C]

8

Kondensatortemperatur

68

80

Anpassa avloppsvattentemperatur
Gör enligt följande för att anpassa hetluftsugnens avloppsvattentemperatur:
Steg

Tillvägagångssätt

Här fortsätter det ...

1

Ställ in servicenivå.

Göra inställningar i servicenivå på
sidan 40

Installera vattenavlopp
Gör enligt följande för att installera hetluftsugnens vattenavlopp:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Anslut aggregatet enligt anslutningsschema.
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►

Göra inställningar i serviceprogram

Anpassa driftsparameter i serviceprogram (standardstyrning)
Gör enligt följande för att anpassa hetluftsugnens servicevärden:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Tryck knapparna Ugnstemperatur, Tillagningstid och Innertemperatur samtidigt i 3 sekunder.
Resultat:
Displayen visar serviceprogrammet med servicenummer,
driftsparameter, Är-indikeringar och beteckningar.

2

Välj servicenummer med inställningsknappen.

3

Bläddra med knappen "Fram" till servicevärdet.

4

Ställ in servicenummer med inställningsknappen.
Obs:
Det ändrade servicevärdet sparas i styrningen när man bläddrar
tillbaka till servicenummer med knappen "Tillbaka".

5

Bläddra med knappen "Tillbaka" till servicenummer.

6

Vrid upp inställningsknappen åt höger eller vänster.
Resultat:
Driftsparameter sparas omedelbart.

7

Stänga av hetluftsugnen och starta igen.
Resultat:
Aggregatet startar med anpassade driftsparameter.

Anpassa driftsparameter på servicesidorna (easyTOUCH-styrning)
Gör enligt följande för att anpassa hetluftsugnens servicevärden:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Öppnar sidan 'Inställningar'

2

Välj "Service".

3

Ange lösenordet och bekräfta.
Standardlösenordet finns i servicemanualen eller kontakta
tillverkaren.
Resultat:
Setup-menyn öppnas.

4

Välj Service-ID.

5

Ställ in önskat värde med manöverpanelen.

6

Tryck "Ställ in" för att spara värdet och bekräfta med "Spara".
Välj "Ångra" för att lämna Setup-menyn utan att spara ändringarna.

7

Välj sidan " Lämna sida" för att avsluta "Inställningar".
Resultat:
Servicevärdena är sparade.
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6 Idrifttagning, urdrifttagning, avfallshantering
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs hur hetluftsugnen tas i drift, tas ur drift och avfallshanteras på ett korrekt sätt.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
42
43
45

Arbeta säkert
Idrifttagningens förlopp
Urdrifttagning och avfallshantering
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►

Arbeta säkert

Innebörd
Arbeten med idrifttagning och urdrifttagning på aggregaten sker under ovanliga driftsvillkor (t.ex. med
demonterade skyddsplåtar) eller omfattar aktiviteter som kräver kvalificerad personal och aggregatspecifika kunskaper som ligger utöver kraven för vanlig driftspersonal.
Alla angivna åtgärder och krav i detta avsnitt för säker idrifttagning gäller analogt för urdrifttagning.
Krav på idrifttagningspersonal
Följande krav skall ställas på idrifttagningspersonal:
 Idrifttagningspersonal betyder medarbetare från behörig kundtjänst.
 Idrifttagningspersonalen har en giltig utbildning som servicetekniker.
 Idrifttagningspersonalen har en aggregatspecifik utbildning.
 Idrifttagningspersonalen måste speciellt kunna bedöma behörigt utförande av aggregatets ström-,
gas- och vattenanslutningar.
Strömförande komponenter

Risk för stötar pga strömförande komponenter
Beröring av strömförande komponenter kan medföra stötar när skyddsplåten är öppnad.
f Koppla aggregatet spänningsfritt innan skyddsplåtar demonteras
Roterande fläkt

Risk för skador pga fläkten
Risk för skador på händerna eller hår och lösa klädesplagg fastnar i den roterande fläkten när
skyddsplåten öppnats.
f Koppla aggregatet spänningsfritt innan skyddsplåtar demonteras
Kontakt med rengöringsmedel

Risk för irritation på huden och i ögonen eller frätskador
Rengöringsmedlet CONVOCare irriterar huden och ögonen vid direktkontakt. Rengöringsmedlet
CONVOClean forte förorsakar frätskador vid direktkontakt.
f Se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med ögon och hud.
f Öppna under inga omständigheter dörren under pågående helautomatisk rengöring.
f Använd skyddshandskar och skyddsglasögon enligt säkerhetsdatablad.
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►

Idrifttagningens förlopp

Innebörd
Avsnittet ger idrifttagningspersonalen en överblick över vilka förutsättningar som måste uppfyllas innan
hetluftsugnen tas i drift och hur idrifttagningen skall utföras.
Förutsättningar
Följande förutsättningar skall uppfyllas:
Du har gjort dig bekant med angivna arbeten i manualen och speciellt med riskerna kring hanteringen.
Kontroll före idrifttagning
Kontrollera att följande förutsättning uppfylls innan hetluftsugnen tas i drift:
 Aggregatet uppvisar inga uppenbarliga skador.
 Aggregatet är säkert uppställt, kan inte tippa eller glida; kraven för uppställningsplats och omgivning
är uppfyllda (se kapitel "Aggregatets uppställning på sidan 31").
Skyddsfolier, kartonger, transportsäkringar osv. är komplett borttagna.
 Aggregatet är installerat enligt föreskrifterna i kapitel "Ansluta hetluftsugn på sidan 31" .
Utför denna kontroll med hjälp av "Checklista: Installation på sidan 69" .
 Alla säkerhetsanordningar är monterade på korrekt plats och är fullt funktionsdugliga
Alla varningsskyltar är monterade på korrekt plats.
Utför denna kontroll med hjälp av "Checklista: Säkerhetsanordningar och varningsskyltar på sidan
71" .
Aggregatet får endast tas i drift när alla nämnda förutsättningar är uppfyllda.
Idrifttagning
Gör enligt följande för att ta hetluftsugnen i drift:
Steg

Tillvägagångssätt

Illustration

1

Återställ eventuellt skyddstemperaturbegränsaren. Se till att
omgivningstemperaturen motsvarar tillåten driftstemperatur.

2

Slå till huvudbrytaren.

3

Öppna vattenkranen resp. vattenkranarna.

4

Kontrollera felfri montering och korrekt position:
 Fläktplåt
 inhängda stativ

5

Fyll kondensatorn med 1 liter vatten (avlopp i ugnen).
Obs:
Båda kondensatorerna måste fyllas i en OES 6.06 mini 2in1
och i en OES 6.10 mini 2in1.

6

Starta hetluftsugnen med knappen TILL/FRÅN.

7

Gör inställningar för:
 Datum
 Klockslag
 Språk

Se även manualen.
8

Välj tillagningsprogrammet Het ånga.
 Ställ in 150°C och 10 minuter. Se även manualen.
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Steg

Tillvägagångssätt

9

Kontrollera följande:

Illustration

 Lyser ugnsbelysningen?
 Går fläkten?
 Är avloppsvatten- och inloppsvattensystemen täta?
 Stiger temperaturen i ugnen?
 Genereras ånga i ugnen? (öppna dörren försiktigt)

10

OES mini:
 Kör aggregatet i driftssätt Ångkoka
 Ställ in manometern i ånggeneratorns vattenförsörjning med

tryckregulator enligt nedanstående tabell:
OES mini

Vattentryck

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
Obs:
Du måste ställa in manometern för varje ugn för en OES 6.06
mini 2in1 och en OES 6.10 mini 2in1.
11

Aggregat med automatisk rengöring (CONVOClean system):
 Starta den automatiska rengöringen.
 Kontrollera försörjningen av CONVOClean och CONVOCare.

OES mini 2in1 aggregat med automatisk rengöring (CONVOClean system):
 Starta den automatiska rengöringen i ugn 1.
 Kontrollera försörjningen av CONVOClean och CONVOCare i

ugn 1.
Varning:
Risk för frätskador om tillagade rätter förtärs om rengöringsmedel har tillförts till fel ugn.

Introduktion för användaren
Informera användaren om alla säkerhetsrelevanta funktioner och anordningar. Undervisa användaren i
aggregatets hantering.
Gå igenom följande checklistor:
 Checklista: Introduktion för kunden - Säkerhet. på sidan 72
 Checklista: Introduktion för kunden - Drift och underhåll på sidan 75
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►

Urdrifttagning och avfallshantering

Förutsättningar
Kontrollera följande innan urdrifttagning påbörjas:
 Aggregatet i spänningsfritt kopplat.
 Gastillförseln är avstängd.
 Vatteninloppet är avstängt.
Personalkrav
Urdriftstagningsarbeten får endast utföras av servicetekniker från behörig kundtjänst.
Arbete på elektriska anordningar får endast utföras av behörig elektriker.
Urdrifttagning
Hetluftsugnens urdrifttagning innebär att du stegvis gör installationen i omvänd ordning (se kapitel
"Ansluta hetluftsugn på sidan 31" och "Transport och uppställning på sidan 22").
Följande arbeten skall göras på korrekt sätt:
 Vattenanslutningens demontering från aggregatet
 Avloppsvattenanslutningens demontering från aggregatet
 El-anslutningarnas demontering eller bortkoppling.
 Dörrlåsningens demontering
Avfallshantering
Hetluftsugnen får inte tillföras hushållssopor, grovsopor eller avfallshanteras på inkorrekt sätt.

Vänligen kontakta tillverkaren för hetluftsugnens miljövänliga avfallshantering. Tillverkaren är miljömärkt enligt ISO 14001:2004 och avfallshanterar det kasserade aggregatet enligt gällande miljölagstiftning.
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7 Specialutrustning och tillbehör
Kapitlets ändamål
I detta kapitel beskrivs hur hetluftsugnens specialutrustning och tillbehör tas i drift.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:

Automatisk ugnsrengöring CONVOClean system
CONVOVent mini och CONVOVent mini 2in1
Vägghållare (endast för OES 6.06 mini och OES 6.10 mini)
Staplingssats
Fartygsutförande
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►

Automatisk ugnsrengöring CONVOClean system

Felaktig påfyllning av rengöringsmedelslådor

Smittorisk pga kontakt mellan rengöringsmedel och rätter
Vid en förväxling mellan CONVOClean och CONVOCare föreligger risk för hälsoskador när tillagade
rätter förtärs.
f Var uppmärksam på korrekt påfyllning av lådorna för CONVOClean och CONVOCare.
f Använd endast produkter som godkänts av tillverkaren.
Kontakt med rengöringsmedel

Risk för irritation på huden och i ögonen eller frätskador
Rengöringsmedlet CONVOCare irriterar huden och ögonen vid direktkontakt. Rengöringsmedlet
CONVOClean forte förorsakar frätskador vid direktkontakt.
f Se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med ögon och hud.
f Öppna under inga omständigheter dörren under pågående helautomatisk rengöring.
f Använd skyddshandskar och skyddsglasögon enligt säkerhetsdatablad.
Förutsättning
Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
 Vattenanslutning för mjukt vatten enligt kapitel "Vatteninlopp på sidan 36"
 Avloppsvattenanslutning enligt kapitel "Vattenavlopp på sidan 38"
 Tekniska förutsättningar enligt kapitel "Tekniska data på sidan 56"
Rengörings- och spolmedel
Endast angivna medel får användas. Endast detta garanterar en säker och effektiv rengöring.
Följande tabell visar tillåtna rengörings- och spolmedel:
Beteckning

Produkt

Rengöringsmedel

CONVOClean forte

Diskmedel för munstycke

CONVOCare
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Rengörings- och munstycksspolmedelförbrukning
Följande tabell visar rengörings- och munstycksspolmedelsförbrukning i ml per rengöring:
Aggregatstorlek

Rengöringsnivå

Förbrukning

Förbrukning

CONVOClean forte [ml]

CONVOCare [ml]

Bordsaggregat

1

400

200

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

2

600

200

3

800

200

4

800

600

Stående aggregat

1

400 per ugn

200 per ugn

(OES 6.06 mini 2in1 /

2

600 per ugn

200 per ugn

3

800 per ugn

200 per ugn

4

800 per ugn

600 per ugn

OES 6.10 mini 2in1)

Struktur för bordsaggregatets rengöringslåda:
Följande illustration visar strukturen för bordsaggregatets rengöringslåda:

1
2

Förklaring
Följande förklaring visar anslutningspunkterna:
Nr.

Beteckning

1

Låda för munstycksspolmedel CONVOCare

2

Rengöringsmedelslåda CONVOClean forte

Lyfta av bordsaggregatet med rengöringslåda från paletten
Beakta följande när en hetluftsugn med rengöringslåda lyfts från paletten:
 Greppa under rengöringslådans botten, fästskruvarna för att hålla rengöringslådan är inte tillräckligt
stabila.
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Ansluta CONVOClean system för bordsaggregat
Gör enligt följande för ansluta CONVOClean systemet för bordsaggregat:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Blanda det medlevererade CONVOCare-koncentratet i tomkanistern för CONVOCare med mjukt
vatten.
Se anvisningarna i manualen för att blanda CONVOCare.

2

Fyll lådorna med rengöringsmedel och munstycksspolmedel enligt markeringen på lådorna.

3

Starta steg 1 i rengöringen och kontrollera att rengöringen startar.

4

Informera användaren att aggregatet inte får öppnas när rengöring pågår.
Varning:
Risk för frätskador i ögon och på huden.

Struktur för stående aggregats rengöringslåda:
Följande illustration visar strukturen för stående aggregats rengöringslåda:

1
2

Förklaring
Följande förklaring visar anslutningspunkterna:
Nr.

Beteckning

1

Låda för munstycksspolmedel CONVOCare

2

Rengöringsmedelslåda CONVOClean forte
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Varningsskyltar på rengöringslåda
Varningsskyltarna finns monterade på följande platser på rengöringslådan:

1

1

Varningsskyltar på rengöringslådans skyddsplåt
Följande varningsskyltar finns på rengöringslådans skyddsplåt (1):
Varningsskylt

Beskrivning
Varning för stötar
Risk för stötar pga strömförande komponenter när sidoplåten öppnas.

Ansluta CONVOClean system för stående aggregat
Gör enligt följande för ansluta CONVOClean systemet för stående aggregat:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Blanda det medlevererade CONVOCare-koncentratet i tomkanistern för CONVOCare med mjukt
vatten.
Se anvisningarna i manualen för att blanda CONVOCare.

2

Fyll lådorna med rengöringsmedel och munstycksspolmedel enligt markeringen på lådorna.

3

Starta steg 1 i rengöringen i ugn 1 och kontrollera att rengöringsmedlet sprutar in i ugn 1.
Starta steg 1 i rengöringen i ugn 2 och kontrollera att rengöringsmedlet sprutar in i ugn 2.

4
5

Informera användaren att aggregatet inte får öppnas när rengöring pågår.
Varning:
Risk för frätskador i ögon och på huden.
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►

CONVOVent mini och CONVOVent mini 2in1

Rekommenderade kondensatkåpor
En kondensatkåpa är inte föreskriven för hetluftsugnens användning.
Kåpan förbättrar luften i köket, ersätter dock inte en ventilationsanläggning.
Värmeavgivning hetluftsugn med CONVOVent mini
Följande tabell visar hetluftsugnens värmeavgivning med en CONVOVent:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

latent

200

266

370

400

740

sensibel

1580

2088

2918

2760

4146

Värmeavgivning (kJ/h)

Förutsättning
Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
 Aggregatet måste vara tippsäkert om en kondensatkåpa monteras.
 Nödvändig tilluftsmängd måste säkerställas.
 Följ lokala och landsspecifika bestämmelser för ventilationsanläggningar.
Frontpanel
Montera frontpanelen framför kondensatkåpan.
Drift
Starta alltid kondensatkåpan när hetluftsugnen används. Annars kan kondensvatten bildas i aggregatet.
Transport till annan uppställningsplats
Montera kondensatkåpan före transport.
Avloppsvattentemperatur
Hetluftsugnens medeltemperatur för avloppsvatten är 68°C. Avloppsvattentemperaturen kan ställas in
på maximalt 80°C för att sänka kylvattenförbrukningen, ändringen görs på plats i programmets servicenivå.
Montering och installation
Information om montering och installation finns i separat instruktion.
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►

Vägghållare (endast för OES 6.06 mini och OES 6.10 mini)

Förutsättning
Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
 Vägghållaren får endast monteras på statiskt lämplig bärande vägg.
 En hetluftsugn och monterad vägghållare får inte placeras ovanför ett annat el-aggregat, en fritös
eller bakugn med fett.
Struktur
Följande illustration visar hur hetluftsugnen positioneras i vägghållaren:

Montering och installation
Information om montering och installation finns i separat instruktion.
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►

Staplingssats

Funktion
Med staplingssatsen ställer du två hetluftsugnar ovanför varandra.
Förutsättning
Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:
 Staplingssatsen måste säkras mot att tippa.
 Staplingssatsen måste skruvas fast i golvet.
Tillåtna kombinationer
Följande kombinationer är tillåtna:
 OES 6.06 mini på OES 6.06 mini
 OES 6.10 mini på OES 6.10 mini
Potentialutjämning
Integrera staplingssatsen i potentialutjämningen.
Montering och installation
Information om staplingssatsens montering och installation finns i separat instruktion.
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►

Fartygsutförande

Funktion
Hetluftsugnen förankras med skruvar i golvet ombord på ett fartyg.
Fastsättning med flänsade fötter
Obs
Om aggregatet sätts fast på annat sätt än med flänsade fötter (t.ex genom att svetsa) måste aggregatet riktas innan svetsningen utförs.
Följande grafik visar hur du sätter fast stående eller bordsaggregat med flänsade fötter:

Fastsättning i fartygsstativ
Gör enligt följande för att sätta fast hetluftsugnen i ett fartygsstativ:
Steg

Tillvägagångssätt

1

Rikta stativet för fartygsutförande med de höjdinställbara fötterna och ett vattenpass.

2

Montera stativet med fästskruvar i golvet.
Eller:
Svetsa fast stativet i golvet.

3

Placera hetluftsugnen på stativet och rikta fötterna över stativets hål.

4

Rikta aggregatet med ett vattenpass och rikta de höjdinställbara fötterna horisontellt.

5

Skruva fast aggregatet med stativet med bifogade skruvar, underläggsbrickor och stoppmuttrar.
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8 Tekniska data, ritningar och anslutningsscheman
Kapitlets ändamål
Detta kapitel innehåller tekniska data, ritningar och anslutningsscheman för hetluftsugnen.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
56
62
68

Tekniska data
Mått, ritningar och anslutningsscheman
Checklistor och installationens avslut
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8.1 Tekniska data
Kapitlets ändamål
Detta avsnitt innehåller hetluftsugnens tekniska data.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
57
61

Tekniska data OES mini
Stativ och totalhöjd
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►

Tekniska data OES mini

Mått och vikt
Följande tabell visar mått och vikt:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Bordsaggregat

6.06 2in1

6.10 2in1

Stående aggregat

Bredd
med förpackning

[mm]

580

580

580

800

800

utan förpackning

[mm]

515

515

515

515

515

med förpackning

[mm]

740

910

910

935

935

utan förpackning

[mm]

599

777

777

624

802

med förpackning

[mm]

830

830

1065

1750

1750

utan förpackning (standardstyrning)

[mm]

627

627

857

-

-

utan förpackning (easyTOUCH-

[mm]

647

647

877

1552

1552

Djup

Höjd

styrning)
Höjd med CONVOClean system
med förpackning

[mm]

970

970

1205

1750

1750

utan förpackning (standardstyrning)

[mm]

742

742

972

-

-

utan förpackning (easyTOUCH-

[mm]

762

762

992

1552

1552

med förpackning

[kg]

57

67

82

102

115

utan förpackning

[kg]

45

54

69

86

99

styrning)
Vikt

Vikt med CONVOClean system
med förpackning

[kg]

68

82

97

107

120

utan förpackning

[kg]

56

69

84

91

105

Bak

[mm]

50

50

50

50

50

Höger

[mm]

50

50

50

50

50

Vänster

[mm]

50

50

50

50

50

Uppe*

[mm]

500

500

500

500

500

Säkerhetsavstånd

* för ventilation
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Maximalt tillåten laddningsvikt
Följande tabell visar maximalt tillåten laddningsvikt per hetluftsugn. Dessa värden gäller när maximalt
5 kg laddas per plåt:
Maximalt tillåten laddningsvikt

OES 6.06
mini

OES 6.10
mini

OES 10.10
mini

OES 6.06
mini 2in1

OES 6.06
mini 2in1

per hetluftsugn

13

20

30

26

40

(vardera ugn
13 kg)

(vardera ugn
20 kg)

5

5

per plåt

[kg]

[kg]

5

5

5

Elektriska anslutningsvärden
Följande tabell visar elektriska anslutningsvärden:
OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Bordsaggregat

6.06 2in1

6.10 2in1

Stående aggregat

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nominell upptagning

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Effekt hetluft

[kW]

5,4

6,8

10,2

2 x 5,4

2 x 6,8

Effekt motor

[kW]

0,25

0,25

0,25

2 x 0,27

2 x 0,27

Nominell ström

[A]

11,8

14,8

15,7

17,8

22,0

Säkring

[A]

16

16

20

20

25

[mm ]

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

latent

[kJ/h]

1000

1330

1850

2000

3700

sensibel

[kJ/h]

1100

1450

2030

1800

2370

Nominell upptagning

[kW]

5,7

7,1

-

-

-

Effekt hetluft

[kW]

5,4

6,8

-

-

-

Effekt motor

rekommenderad kabeldiameter*

2

Värmeavgivning

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

[kW]

0,25

0,25

-

-

-

Nominell ström

[A]

23,5

28,5

-

-

-

Säkring

[A]

25

35

-

-

-

4G4

4G4

-

-

-

rekommenderad kabeldiameter*

2

[mm ]

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

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Effekt hetluft

[kW]

5,4

6,8

10,2

10,8

13,6-

Effekt motor

[kW]

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

[A]

27,0

21,1

31,0

34,1

42,1

[A]

32

25

35

50

50

4G4

4G4

4G4

4G6

4G6-

Nominell ström
Säkring
rekommenderad kabeldiameter*
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OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Bordsaggregat

6.06 2in1

6.10 2in1

Stående aggregat

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

[kW]

3,0

-

-

-

-

Effekt hetluft

[kW]

2,7

-

-

-

-

Effekt motor

[kW]

0,25

-

-

-

-

Nominell ström

[A]

13,1

-

-

-

-

Säkring

[A]

16

-

-

-

-

3G2,5

-

-

-

-

6.06 2in1

6.10 2in1

2

rekommenderad kabeldiameter*

[mm ]

*rekommenderad kabeldiameter fritt dragen i luften vid max. längd 5 m.
Vattenanslutning
Följande tabell visar värden för vattenanslutning:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Bordsaggregat

Stående aggregat

Vatteninlopp (endast kallt)
Spärrventil

med backventil (typ EA) och smutsfilter

Vatteninlopp
utan CONVOClean
system

1 x G 3/4'', fast anslutning rekommenderas 2 x G 3/4'', fast anslutning
rekommenderas

med CONVOClean
system

1 x G 3/4'', fast anslutning rekommenderas 3 x G 3/4'', fast anslutning
rekommenderas

Flödestryck
utan CONVOClean
system

[kPa]

200 - 600 (2 - 6 bar)

med CONVOClean
system

[kPa]

300 - 600 (3 - 6 bar)

DN

40

Vattenutlopp*
Typ

40

40

50

50

* fast anslutning (rekommenderas) eller sifon
Vattenkvalitet
Följande tabell visar värden för vattenkvalitet:
OES mini

Bordsaggregat

Stående aggregat

Insprutning, kondensator, rengöring

Insprutning, rengöring

Kondensator

Dricksvattenkvalitet (installera ev. vattenberedare)
Total hårdhetsgrad
(tysk hårdhetsgrad)

[°dH]

4-7

4-7

4 - 20

(fransk hårdhetsgrad)

[TH]

7 - 13

7 - 13

7 - 27

(engelsk hårdhetsgrad)

[°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

[°C]

max. 40

max. 40

max. 40

Temperatur (T)
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OES mini

Bordsaggregat

Stående aggregat

Insprutning, kondensator, rengöring

Insprutning, rengöring

Kondensator

min. 20

min. 20

min. 20

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

[mg/]l

max. 100

max. 100

max. 100

[mg/l]

max. 150

max. 150

max. 150

[mg/l]

max. 0,1

max. 0,1

max. 0,1

Dricksvattenkvalitet (installera ev. vattenberedare)
Ledningsförmåga

[µS/cm]

pH
ClSO4

2-

Fe

Vattenförbrukning
Följande tabell visar värden för vattenförbrukning:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Bordsaggregat

6.06 2in1

6.10 2in1

Stående aggregat

Vattenförbrukning utan
CONVOClean system
Genomsnittlig vattenförbrukning

[l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Högsta förbrukning

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Högsta förbrukning utan
CONVOClean system

[l/h]

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 40

Högsta förbrukning

[l/min]

7

10

10

14

20

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Vattenförbrukning med
CONVOClean system

Vattenfilter
Följande tabell visar vattenfiltrets nödvändiga dimension:
6.06 mini

6.10 mini

Bordsaggregat

Stående aggregat

Genomsnittlig vattenförbrukning

[l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Högsta förbrukning utan
CONVOClean system

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Högsta förbrukning med
CONVOClean system

[l/min]

7

10

10

14

20

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Aggregatföreskrifter
Följande tabell visar aggregatföreskrifter:
OES mini

6.06 mini
Bordsaggregat

Skyddsklass

IPX4

Märkning*

TÜV/GS, DIN GOST TÜV, SVGW

Stående aggregat

Bulleremission
uppmätt

[dBA]

< 60

*Märkning är endast applicerat till aggregatet enligt landspecifika föreskrifter.
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►

Stativ och totalhöjd

Mått
Följande tabell visar måtten för hetluftsugnens stativ:
OES mini

Bordsaggregat

Stående aggregat

Öppet stativ

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Bredd

[mm]

515

515

515

515

515

Djup

[mm]

475

653

653

475

653

Höjd

[mm]

900

900

700

455

455

Vikt

[kg]

9,7

12,0

10,6

7,6

9,2

Totalhöjd med stativ
(standardstyrning)

[mm]

1557

1557

1557

-

-

Totalhöjd med stativ
(easyTOUCH-styrning)

[mm]

1577

1577

1577

1552

1552
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8.2 Mått, ritningar och anslutningsscheman
Kapitlets ändamål
Detta kapitel innehåller mått, ritningar och anslutningsscheman för hetluftsugnen.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
63
64
65
66
67

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
Detaljvy standard

Detaljvy easyTOUCH

Detaljvy med rengöring

Sidovy

Uppifrån med väggavstånd

Anslutningar på undersidan

I

Innebörd för markerad komponent
A

Vattenanslutning mjukt vatten
G3/4"

C

Avloppsvattenanslutning DN
40

D

Elanslutning

E

Potentialutjämning

H

Avluftsstos

I

Ventilationsstos

M Bräddning 60x20
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►

OES 6.10 mini
Detaljvy standard

Detaljvy easyTOUCH

Detaljvy med rengöring

Sidovy

Uppifrån med väggavstånd

Anslutningar på undersidan

I

Innebörd för markerad komponent
A

Vattenanslutning mjukt vatten
G3/4"

C

Avloppsvattenanslutning DN
40

D

Elanslutning

E

Potentialutjämning

H

Avluftsstos

I

Ventilationsstos

M Bräddning 60x20
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►

OES 10.10 mini
Detaljvy standard

Detaljvy easyTOUCH

Detaljvy med rengöring

Sidovy

Uppifrån med väggavstånd

Anslutningar på undersidan

I

Innebörd för markerad komponent
A

Vattenanslutning mjukt vatten
G3/4"

B

Vattenanslutning kallvatten
G3/4"

C

Avloppsvattenanslutning DN
40

D

Elanslutning

E

Potentialutjämning

H

Avluftsstos

I

Ventilationsstos

M Bräddning 60 x 20
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►

OES 6.06 mini 2in1
Detaljvy easyTOUCH

Detaljvy med rengöring

Sidovy

Uppifrån med väggavstånd

Anslutningar på undersidan

I

Innebörd för markerad komponent
A

C Avloppsvattenanslutning
DN 50

H Avluftsstos

A1 Vattenanslutning
rengöring G3/4"

D Elanslutning

I

B

E Potentialutjämning

M Bräddning 60 x 20

Vattenanslutning
mjukt vatten G3/4"

Vattenanslutning
kallvatten G3/4"
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►

OES 6.10 mini 2in1
Detaljvy easyTOUCH

Detaljvy med rengöring

Sidovy

Uppifrån med väggavstånd

Anslutningar på undersidan

I

Innebörd för markerad komponent
A

C Avloppsvattenanslutning
DN 50

H Avluftsstos

A1 Vattenanslutning
rengöring G3/4"

D Elanslutning

I

B

E Potentialutjämning

M Bräddning 60 x 20

Vattenanslutning
mjukt vatten G3/4"

Vattenanslutning
kallvatten G3/4"
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9 Checklistor och installationens avslut
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns checklistor för installationen och introduktion för användaren. Checklistorna används som bevis för hetluftsugnens korrekta installation.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Checklista: Installation
Checklista: Säkerhetsanordningar och varningsskyltar
Checklista: Introduktion för kunden - Säkerhet.
Checklista: Introduktion för kunden - Drift och underhåll
Installationens avslut
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69
71
72
75
76
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►

Checklista: Installation

Förutsättning
Hetluftsugnen är uppställd och ansluten av behörig montör enligt anvisningarna i denna installationsmanual.
Tillvägagångssätt
Fyll i grundläggande uppgifter och kontrollera installationen enligt checklistan.
Haka av de uppfyllda villkoren.
Grunduppgifter
Fyll i grunduppgifter.
Det installerade aggregatets uppställningsplats
Aggregatnummer (enligt typskylt)
Artikelnummer (enligt typskylt)
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Installation
Kontrollera följande punkter och haka av vart efter.
Krav för uppställningsplatsen / Aggregatets anslutning

Ja

Är hetluftsugnen horisontellt uppställd?
Underlaget är plant och horisontellt.
Är underlaget belastningsbart med aggregatets vikt inklusive maximalt tillåten totalvikt?
Kan luften strömma fritt?
Ventilationsöppningarna på aggregatets baksida, öppningen på framsidan och avluftsstosen är inte
blockerade med föremål eller felaktigt justerade.
Finns inga brännbara material, gaser eller vätskor i aggregatets närhet?
Finns ingen brandvarnare installerad direkt under aggregatet?
Säkerhetsavstånd
Är avståndet till nästa värmekälla runt aggregatet minst 500 mm?
Är avståndet till en fritös runt aggregatet minst 1000 mm?
Aggregatets uppackning

Ja

Är skyddsfolien borttagen från aggregatet?
Elanslutning

Ja

Motsvarar den elektriska säkringen i köket de lokala bestämmelserna?
Finns en flerpolig huvudbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd förkopplad i närheten av aggregatet?
Är aggregatet integrerat i en potentialutjämningssystem?
Är aggregatet säkrat enligt gällande installationsföreskrifter med jordfelsbrytare och lämplig märkström?
Är hetluftsugnen separat säkras, dvs. inga ytterligare förbrukare belastar säkringen?
Är stabiliteten i alla klämmor kontrollerad och ev. efterdragen?
Vattenanslutning / vattenavlopp

Ja

Finns en installerad backventil (typ EA) i köket?
Är aggregatet anslutet till drickvatten/kallvatten?
Är maximal tillåten vattenhårdhet överskriden?

nej

ja

Om ja, vilka åtgärder har vidtagits:
Motsvarar flödestrycket/vattentrycket nedanstående uppgifter:
Tryck min 2 bar och max 6 bar, resp. min 200 kPa och max 600 kPa?
Finns ett vattenberedningsaggregat installerat?
Är vattenavloppet installerat med fast anslutning (rekommenderas)?
Har en anslutningsslang enligt DIN EN 61770 används för anslutningen?
Är vattenavloppet i köket minst DN 40 för OES 6.06 mini, 6.10 mini och 10.10 mini och minst DN 50 för
OES 6.06 2in1 och OES 6.10 2in1?
Är lutningen minst 5 % resp. 3° för vattenavloppet?
Finns en tratt bredvid hetluftsugnen? (endast vid anslutning med vattenlås)
Finns en tratt bakom hetluftsugnen? (endast vid anslutning med vattenlås)
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►

Checklista: Säkerhetsanordningar och varningsskyltar

Förutsättning
Hetluftsugnen är uppställd och ansluten av behörig montör enligt anvisningarna i denna installationsmanual.
Checklista Säkerhetsanordningar
Kontrollera följande Säkerhetsanordningar och haka av vart efter.
Säkerhetsanordning

Ja

Skyddsplåt på plats på aggregatets ovansida
Skyddsplåt på plats på aggregatets baksida
Dörren fri från repor, sprickor eller skador
Fläktplåt på plats
Elektrisk dörrsensor för dörren fungerar

Checklista: Varningsskyltar
Kontrollera om följande varningsskyltar är befintliga och haka av vart efter.
Ugnens dörr ovanför dörrhandtaget

Ja

Varning för het vätska

Varning för het ånga och vattenånga

För CONVOClean system:
Varning för stänk från frätande rengöringsmedel
Skyddsplåt i sida i vänster aggregatsida

Ja

Varning för stötar
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►

Checklista: Introduktion för kunden - Säkerhet.

Introduktion för kunden - Säkerhet
Informera kunden om följande säkerhets- och funktionsrelevanta punkter, haka av i motsvarande ruta:
Manual
Användaren måste göras sig bekant med aggregatet innan arbete med hetluftsugnen påbörjas och
läsa manualen, speciellt kapitlet "För din säkerhet".
Kunden har informerats om kapitlet "För din säkerhet" i manualen

Avsedd användning
Hetluftsugnen får endast användas enligt nedan angiven användning:
 Hetluftsugnen är endast konstruerad och tillverkad för att tillaga olika livsmedel. För detta används
ånga, hetluft och het ånga (trycklöst överhettad ånga).
 Hetluftsugnen är endast avsedd för professionell kommersiell verksamhet.
Hetluftsugnens användning gäller som avsedd användning när dessutom följande villkor uppfylls:
 Maskinägaren skall regelbundet informera personalen för att undvika olyckor och skador.
 Tillverkarens föreskrifter för användning och underhåll av hetluftsugnen måste följas.
Kunden har informerats om avsedd användning

Begränsningar i användningen
Följande begränsningar i användningen skall beaktas:
 Hetluftsugnen får inte användas i giftig eller explosionsfarlig miljö.
 Hetluftsugnen får endast användas vid omgivningstemperatur mellan +4°C och +35°C.
 Hetluftsugnen får endast användas av utbildade medarbetare.
 Hetluftsugnen får inte användas utomhus utan lämpligt skydd för regn och vind.
 Hetluftsugnen får endast laddas till vardera maximalt tillåten laddningsvikt.
Maximalt tillåten laddningsvikt för de olika modellerna, se Tekniska data:
 Hetluftsugnen får endast användas med alla säkerhetsanordningar säkert monterade och fullt funktionsdugliga.
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma torrt pulver eller granulat.
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma antändbara föremål med flampunkt under 270 °C.
Detta gäller t.ex. antändbara oljor, fett, handdukar (spetsdukar).
 Hetluftsugnen får inte användas för att värma livsmedel i slutna burkar resp. konserver.
Kunden har informerats om användningens begränsningar

Strömförande komponenter

Risk för stötar pga strömförande komponenter
Beröring av strömförande komponenter kan medföra stötar när skyddsplåten är öppnad.
f Öppna inga skyddsplåtar.
f Ta inte bort skyddsplåtar.
f Koppla aggregatet spänningsfritt när det inte används.
Kunden har informerats om risken för stötar
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Spruta med vattenstråle

Risk för stötar pga kortslutning
Att spruta vatten på aggregatets utsida kan medföra kortslutning och stötar om man rör aggregatet.
f Spruta inte vatten över aggregatets utsida.
f Skydda för regn vid användning utomhus.
Kunden har informerats om risken för stötar

Heta ytor

Risk för brännskador pga hög temperatur i ugnen och på dörrens insida
Risk för brännskador om man beror ugnens inre delar, insidan av dörren och alla delar om finns i
ugnen under tillagningen.
f Använd personlig skyddsutrustning enligt säkerhetsföreskrift.
Kunden har informerats om risken för brännskador

Heta vätskor

Risk för skållskador pga heta vätskor
Att spilla flytande livsmedel kan medföra skållskador i ansikte och på händer.
f Placera alltid behållare med vätska eller sådana rätter som bildar vätska under tillagningen, i en
nivå under den markerade höjden (1,60 m), varningsskylt "Heta vätskor" finns placerad i aggregatet
resp. på laddningsvagnen. Dessa nivåer är översiktliga för användaren.
f Se till att de inhängda stativen låser ordentligt när ugnen laddas.
f Täck över behållare som innehåller heta vätskor under ev. transport.
Kunden har informerats om risken för skållskador

Het ånga / vattenånga

Risk för skållskador pga het ånga och vattenånga
Förekommande het ånga och vattenånga kan medföra skållskador i ansiktet, på händerna, fötterna
och benen.
f Öppna dörren enligt anvisning och stick inte in huvudet i ugnen.
Kunden har informerats om risken för skållskador
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Kontakt med rengöringsmedel

Risk för irritation på huden och i ögonen eller frätskador
Rengöringsmedlet CONVOClean new och CONVOCare irriterar huden och ögonen vid direktkontakt.
CONVOClean forte förorsaka frätskador vid direktkontakt.
f Andas inte in spraydimman.
f Se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med ögon och hud.
f Öppna under inga omständigheter dörren under pågående helautomatisk rengöring.
f Använd skyddshandskar och skyddsglasögon enligt säkerhetsdatablad.
Kunden har informerats om risken för irritation på huden och i ögonen eller frätskador

Stängning av dörr

Risk för klämskador på händerna
Risk för att klämma händerna föreligger när dörren och innerdörren rengörs.
f Se till att inte sticka in handen mellan dörren och anslaget.
Kunden har informerats om risken för skador på händerna

Roterande fläkt

Risk för skador pga fläkten
Risk för skador på händerna eller hår och lösa klädesplagg fastnar i den roterande fläkten när
skyddsplåten öppnats.
f Koppla aggregatet spänningsfritt innan skyddsplåtar demonteras
Kunden har informerats om risken för skador på händerna

Avbruten kylning

Risk för mikrobiologisk smittorisk av livsmedel
Om ugnen laddas för tidigt, t.ex. när tillagningsprogrammets starttid väljs, kan kylningen för kylda
livsmedel avbrytas.
f Beakta alltid livsmedlens kylning vid laddningens tidsplanering.
Kunden har informerats om risken för mikrobiologisk smittorisk

Felaktig påfyllning av rengöringsmedelslådor

Smittorisk pga kontakt mellan rengöringsmedel och rätter
Vid en förväxling mellan CONVOClean och CONVOCare föreligger risk för hälsoskador när tillagade
rätter förtärs.
f Var uppmärksam på korrekt påfyllning av lådorna för CONVOClean och CONVOCare.
f Använd endast produkter som godkänts av tillverkaren.
Kunden har informerats om risken för hälsoskador genom felaktig påfyllning av rengöringslådorna
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►

Checklista: Introduktion för kunden - Drift och underhåll

Introduktion för kunden - Drift och underhåll
Informera kunden om följande punkter, haka av i motsvarande ruta:
Drift och underhåll

Ja

Informera kunden att...
personalen måste informeras om hetluftsugnens hantering och säkerhetsanordningar innan arbetet
påbörjas.
hetluftsugnens säkerhetsanordningar måste beaktas (se kapitel "För din säkerhet" i manualen).
inga brännbara material får förvaras över aggregatet eller placeras på aggregatet.
Hetluftsugnen endast får användas när alla säkerhetsanordningar fungerar korrekt.
hetluftsugnen endast får användas när alla skyddsplåtar resp. förklädnader är korrekt monterade.
rengörings- och underhållsarbeten är nödvändiga. Samråd med kunden om rengörings- och underhållsschemat i manualen.
endast CONVOClean rengöringsmedel får användas. Risk för frätskador i lungor och på huden föreligger.
aggregatet inte får rengöras med högtryckstvätt eller vattenstråle.
hetluftsugnen inte får utsättas för syra eller syrahaltiga ångor. Risk för rost på aggregatets rostfria ytor.
glasrutan måste ersättas när den är skadad på ytan (t.ex skador, sprickor, repor). Risk för att glaset går
sönder.
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►

Installationens avslut

Garanti
Alla garantianspråk går förlorade vid skador som kan härledas till osakkunnig uppställning, installation,
användning, rengöring, underhåll eller avkalkning.
Bekräfta idrifttagningen
Aggregatet har installerats enligt anvisningarna i denna installationsmanual.
Datum
Namn ansvarig aggregatinstallatör (VERSALER)
Underskrift ansvarig aggregatinstallatör

Bekräfta introduktionen
Kunden har informerats om viktiga funktions- och säkerhetsrelevanta punkter med hjälp av
checklistorna.
Datum
Kundens namn (VERSALER)
Kundens underskrift

Skicka tillbaka underlag
Skicka tillbaka ifylld checklista till:
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
till After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Tyskland
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Tekniska ändringar förbehålles.

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

7017121_00 04/10

OES minis / OES minis easyTOUCH

