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1 Informacje ogólne
Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale podajemy informacje dotyczące identyfikacji pieca konwekcyjno-parowego i obchodzenia się z niniejszym podręcznikiem.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Strona
5
6
8

Ochrona środowiska
Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego
O tym podręczniku instalacyjnym
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►

Ochrona środowiska

Deklaracja zasad
Oczekiwania naszych klientów, prawne przepisy i normy, oraz reputacja naszej firmy określają jakość i
serwis wszystkich produktów.
Naszym zaangażowaniem w ochronę środowiska zapewniamy dotrzymanie wszystkich zarządzeń i
przepisów dotyczących środowiska i zobowiązujemy się poza tym do stałego udoskonalania świadczeń na rzecz środowiska.
Aby na stałe zapewnić produkcję wysokowartościowych produktów, oraz aby nasze cele dotyczące
środowiska zostały zabezpieczone, rozwinęliśmy system jakości i zaangażowania w ochronę środowiska.
System ten spełnia wymogi norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Procesy dotyczące ochrony środowiska
Przestrzegane są następujące procesy:
 Stosowanie bezodpadowych, kompostowalnych materiałów wypełniających
 Stosowanie produktów zgodnych z RoHS
 Wielokrotne wykorzystanie kartonaży wysyłkowych
 Zalecenie stosowania biologicznie odnawialnych środków czyszczących
 Recykling złomu elektronicznego
 Utylizacja starych urządzeń przez producenta według praw ochrony środowiska
Weź udział z nami w ochronie środowiska.
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►

Identyfikacja pieca konwekcyjno-parowego

Położenie i struktura tabliczki znamionowej
Na podstawie tabliczki znamionowej można zidentyfikować piec konwekcyjno-parowy. Tabliczka znamionowa znajduje się po lewej stronie pieca konwekcyjno-parowego. Tabliczka znamionowa dla
urządzeń elektrycznych posiada następującą strukturę:

Poniższa tabela opisuje pozycje tabliczki znamionowej przeznaczone do przestrzegania:
Numer pozycji

Znaczenie

1

Oznaczenie handlowe

2

Artykuł nr

3

Numer serii

Zestawienie oznaczenia handlowego
Decydujące dla identyfikacji urządzenia jest zestawienie oznaczenia handlowego (1) na tabliczce
znamionowej:
Części składowe oznac- Znaczenie
zenia handlowego
Litery
1. miejsce

O = Eko (zawsze)

2. miejsce

E = Urządzenie elektryczne

3. miejsce

S = Urządzenie z wtryskiwaczem

Cyfry
xx.yy

Wielkość urządzenia

Litery
mini

Urządzenie stołowe

mini 2in1*

Urządzenie wolnostojące

*W niniejszej dokumentacji częściowo zwane xx.yy 2in1.
Identyfikacja przy pomocy displeju
Jeśli tabliczka znamionowa jest już nieczytelna lub zagubiona, dane urządzenia można odczytać na
displeju pieca konwekcyjno-parowego.
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Urządzenia stołowe
Urządzenia stołowe identyfikuje się na podstawie oznaczenia handlowego na tabliczce znamionowej i
następującej tabeli:
Model

Liczba półek

Półki opcjonalne

Pojemność 65 mm GN*

Pojemność < 40 mm GN*

Liczba talerzy

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

* pojemnik z wymiarami znormalizowanymi. Stosować tylko pojemniki, ruszty i blachy typu GN z wymiarami znormalizowanymi.
Urządzenia wolnostojące
Urządzenia wolnostojące identyfikuje się na podstawie oznaczenia handlowego na tabliczce znamionowej i następującej tabeli:
Model

Liczba półek

Półki opcjonalne

Pojemność 65 mm GN*

Pojemność < 40 mm GN*

Liczba talerzy

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

* pojemnik z wymiarami znormalizowanymi. Stosować tylko pojemniki, ruszty i blachy typu GN z wymiarami znormalizowanymi.
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►

O tym podręczniku instalacyjnym

Cel
Niniejszy podręcznik instalacyjny dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:
 Jak ustawiam piec konwekcyjno-parowy?
 Jak podłączam piec konwekcyjno-parowy?
 Jak uruchamiam piec konwekcyjno-parowy?
Niniejszy podręcznik instalacyjny umożliwia wykonywanie następujących czynności:
 Ustawienie urządzenia.
 Podłączenie urządzenia do zasilania prądowego.
 Podłączenie urządzenia do zasilania wody.
 Uruchomienie urządzenia.
Grupy docelowe
Niniejszy podręcznik instalacyjny skierowany jest do następujących grup docelowych:
Personel

Czynności

Kwalifikacje

Rozdział do przeczytania przed
pracą

Pracownik transportowy

 Transport wewnątrz

Jest przeszkolony do
transportu przy pomocy
wózków niskiego podnoszenia i wózków
widłowych

Dla bezpieczeństwa na stronie 14

Technik serwisowy

 Ustawienie urządzenia  Jest współpracownikiem Budowa i działanie na stronie 10
autoryzowanego serwi- Dla bezpieczeństwa na stronie 14
 Podłączenie urządzenia
su
 Uruchomienie
Transport i ustawienie na stronie 23
 Posiada odpowiednie
urządzenia

zakładu

Transport i ustawienie na stronie 23

wykształcenie technicz- Podłączenie pieca konwekcyjnone
parowego na stronie 34
 Przeszkolony w zakresie Uruchomienie na stronie 45
tych urządzeń
Wyposażenie specjalne na stronie
50
 Podłączenie urządzenia:  Jest współpracownikiem Budowa i działanie na stronie 10
elektryczne
autoryzowanego serwiDla bezpieczeństwa na stronie 14
su
Podłączenie pieca konwekcyjno Posiada właściwe
wykształcenie zawodo- parowego na stronie 34
we
 Jest fachowcem elektrykiem
 Pouczenie użytkownika

Instalator elektryk

Dokumentacja klienta
Dokumentacja klienta pieca konwekcyjno-parowego składa się z:
 Podręcznik instalacyjny (niniejszy podręcznik)
 Podręcznik obsługi
 Pomoc zintegrowana w oprogramowaniu (wyciąg z podręcznika obsługi przy sterowaniu easyTOUCH)
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Struktura podręcznika instalacyjnego
Poniższa tabela opisuje treść i cel rozdziałów niniejszego podręcznika:
Krok

Sposób postępowania

Informacje ogólne

 Wspomaga przy identyfikacji pieca konwekcyjno-parowego.
 Objaśnia obchodzenie się z niniejszym podręcznikiem instalacyjnym.

Budowa i działanie

 Opisuje zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-

parowego.
 Objaśnia funkcje pieca konwekcyjno-parowego i opisuje położenie jego

elementów.
Dla bezpieczeństwa

 Opisuje wszystkie zagrożenia, które zachodzą ze strony pieca konwekcyjno-

parowego i odpowiednie przeciwdziałania.
Prosimy dokładnie przeczytać ten rozdział!
Transport i ustawienie

 Podanie podstawowych wymiarów urządzenia.
 Podanie wymagań dla miejsca ustawienia.
 Objaśnienie transportu do miejsca ustawienia, rozpakowanie i ustawienie.

Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego

 Objaśnienie instalacji:

Uruchomienie, wyłączenie z
ruchu, utylizacja

 Objaśnienie przebiegu uruchomienia.
 Objaśnienie wyłączenia z ruchu.
 Zawiera wskazówki dotyczące utylizacji.

Wyposażenie specjalne

 Objaśnia aspekty różnego wyposażenia specjalnego.

 elektryki
 wody
 ścieków
 powietrza odlotowego

Dane techniczne, rysunki
 Zawiera dane techniczne i schematy połączeń.
wymiarowe i i schematy połączeń
Listy kontrolne i zakończenie
instalacji

 Zawiera listy kontrolne dla
 Instalowanie
 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
 Informacje dla klienta.
 Zawiera wskazówki dotyczące gwarancji i objaśnia postępowanie z listami

kontrolnymi.

Przedstawienie wskazówek bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa są kategoryzowane według następujących stopni zagrożenia:
Stopnie zagrożenia

Następstwa

Prawdopodobieństwo

Śmierć / ciężkie obrażenia (nieodwracalne) Bezpośrednie
Śmierć / ciężkie obrażenia (nieodwracalne) Możliwe

Uwaga

Podręcznik instalacyjny minis
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2 Budowa i działanie
Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale opisujemy zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjnego-parowego i
objaśniamy jego działanie.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Cel zastosowania pieca konwekcyjno-parowego
Budowa i działanie pieca konwekcyjno-parowego

Podręcznik instalacyjny minis
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Budowa i działanie

►

Cel zastosowania pieca konwekcyjno-parowego

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Piec konwekcyjno-parowy może być używany tylko zgodnie z opisanym dalej zastosowaniem:
 Piec konwekcyjno-parowy jest zaprojektowany i skonstruowany wyłącznie do garowania różnych
artykułów spożywczych. W tym celu stosowane są para, gorące powietrze i gorąca para (bezciśnieniowo przegrzana para).
 Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku zawodowego i przemysłowego.
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego zachodzi tylko wtedy, kiedy
spełnione są ponadto następujące warunki:
 W celu uniknięcia wypadków i uszkodzeń pieca konwekcyjno-parowego przedsiębiorca musi
przeprowadzać okresowy instruktaż personelu.
 Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie eksploatacji i konserwacji pieca konwekcyjnoparowego.
Ograniczenia zastosowania
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń zastosowania:
 Nie wolno eksploatować pieca konwekcyjno-parowego w atmosferze toksycznej lub stwarzającej
niebezpieczeństwo wybuchu.
 Piec konwekcyjno-parowy może być eksploatowany tylko w temperaturach otoczenia w granicach
między +4 °C i +35 °C.
 Piec konwekcyjno-parowy może eksploatować tylko poinstruowany personel.
 Piec konwekcyjno-parowy nie może być eksploatowany na wolnym powietrzu bez odpowiedniej
ochrony przed deszczem i wiatrem.
 Piec konwekcyjno-parowy może być tylko załadowywany do maksymalnie dopuszczalnego ciężaru
wsadu.
Maksymalnie dopuszczalny ciężar wsadu dla poszczególnych typów patrz Dane techniczne:
 Piec konwekcyjno-parowy można eksploatować tylko wtedy, kiedy istnieją i są funkcjonalne wszystkie urządzenia zabezpieczające.
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać suchego proszku lub granulatu.
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać żadnych zapalnych przedmiotów z temperaturą
zapłonu poniżej 270 °C. Zaliczane są do tego np. łatwo zapalne oleje, tłuszcze, ściereczki gospodarcze (torchons).
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać żadnych artykułów spożywczych w zamkniętych puszkach lub konserw.
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►

Budowa i działanie pieca konwekcyjno-parowego

Budowa urządzenia
Poniższy rysunek przedstawia urządzenie stołowe ze sterowaniem standardowym, urządzenie stołowe ze sterowaniem easyTOUCH i urządzenie standardowe z dwoma komorami jako przykłady dla
wszystkich urządzeń:
1

2

6.1

3

4

5.1
8

6.2

1

2

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

Elementy pieców konwekcyjno-parowych i ich funkcje
Elementy urządzeń stołowych posiadają następujące funkcje:
Nr

Oznaczenie
Przedstawienie

Funkcja

1

Króciec napowietrzający

Zasysa powietrze otoczenia w celu odwilgocenia komory pieca

2

Króciec wentylacyjny

Pozwala na ulatnianie się oparów

3

Uchwyt drzwiowy
("Hygienic Handle")

Posiada w zależności od pozycji następujące funkcje:
 Pionowo do dołu: urządzenie zamknięte
 Wychylony wprawo: Urządzenie otwarte
Posiada następujące funkcje:
 Przeciwbakteryjne z jonami srebra

4

Drzwi urządzenia

Zamyka komorę pieca

5.1

Ekran dotykowy

Centralna obsługa urządzenia
 Obsługa przez dotykanie symboli na stronach pola obsługi
 Wyświetlacz stanu

5.2

Sterowanie standardowe

Centralna obsługa urządzenia
 Obsługa za pomocą klawiatury foliowej i gałki nastawczej
 Wyświetlacz stanu

6.1
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Nr

Oznaczenie
Przedstawienie

6.2

Funkcja
Włącza i wyłącza piec konwekcyjno-parowy (Standard)

7

Komora pieca

Przyjmuje produkty podczas procesu gotowania

8

Osłona USB

Przykrywa przyłącze USB urządzenia

9

Stelaż zawieszany

Służy do przyjęcia pojemników GN lub blach do pieczenia GN

10

Tabliczka znamionowa

Służy do identyfikacji pieca konwekcyjno-parowego

Materiał
Wewnętrzna i zewnętrzna konstrukcja pieca konwekcyjno-parowego wykonana jest ze stali nierdzewnej.
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3 Dla bezpieczeństwa
Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale przekazujemy Państwu wszystkie wiadomości niezbędne do bezpiecznego obchodzenia się z piecem konwekcyjno-parowym, aby uchronić siebie i innych od zagrożeń.
Dlatego należy szczególnie dokładnie przeczytać niniejszy rozdział!
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Podstawowe przepisy bezpieczeństwa
Zagrożenia i środki bezpieczeństwa
Przepisy dotyczące bezpiecznego ustawienia,
zainstalowania i uruchomienia
Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy
Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym
Urządzenia zabezpieczające

Podręcznik instalacyjny minis
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Strona
15
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18
19
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►

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa

Sens tych przepisów
Przepisy te winny zapewnić, aby wszystkie osoby obchodzące się z piecem konwekcyjno-parowym
zostały gruntownie poinformowane o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, i aby przestrzegały
wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się w instrukcji obsługi i na urządzeniu. Nieprzestrzeganie
tych przepisów powoduje ryzyko obrażeń nawet śmiertelnych i strat materialnych.
Obchodzenie się z podręcznikami z dokumentacją użytkownika
Przestrzegać następujących przepisów:
 Przeczytać całkowicie rozdział "Bezpieczeństwo" i dany rozdział dotyczący swoich czynności.
 Przechowywać podręczniki z dokumentacją użytkownika oraz instrukcję obsługi zawsze w zasięgu
ręki.
 Piec konwekcyjno-parowy przekazywać dalej razem z podręcznikami z dokumentacją użytkownika.
Obchodzenie się z piecem konwekcyjno-parowym
Przestrzegać następujących przepisów:
 Tylko osoby odpowiadające ustalonym w niniejszej instrukcji obsługi wymaganiom mogą obchodzić
się z piecem konwekcyjno-parowym.
 Osoby (włącznie z dziećmi), które ze względu na swoje fizyczne, zmysłowe i umysłowe zdolności
lub brak doświadczenia albo wiedzy nie są w stanie użytkować urządzenia, nie mogą użytkować
urządzenia bez nadzoru lub polecenia przez odpowiedzialną osobę.
 Piec konwekcyjno-parowy użytkować tylko dla opisanych zastosowań. W żadnym wypadku nie
stosować pieca konwekcyjno-parowego dla nawet zbliżonych celów.
 Podejmować wszystkie środki bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji obsługi i na urządzeniu. Stosować w szczególności zalecane osobiste wyposażenie ochronne.
 Przebywać tylko w wyznaczonych stanowiskach pracy.
 Nie przeprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych przy piecu konwekcyjno-parowym, np. demontaż części lub montaż części niedopuszczonych. W szczególności nie wolno pozbawiać działania
żadnych urządzeń bezpieczeństwa.
Tutaj dalszy ciąg
Tematy pokrewne
Cel zastosowania pieca konwekcyjno-parowego............................................................................... 11
Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym ..............................................................20
Zagrożenia i środki bezpieczeństwa ..................................................................................................16
Urządzenia zabezpieczające .............................................................................................................21
Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy .......................................................................19
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►

Zagrożenia i środki bezpieczeństwa

Znaczenie
Ten ustęp opisuje zagrożenia, na które ewentualnie narażony jest personel przydzielony do transportu,
prac instalacyjnych oraz prac podczas uruchamiania i wyłączania z ruchu. Podane są niezbędne
środki w celu możliwie najdalej idącego zredukowania tych zagrożeń.
Transport i wyłączenie z ruchu
Zwrócić uwagę podczas transportu i wyłączenia z ruchu pieca konwekcyjno-parowego na następujące
zagrożenia i podejmować zalecane środki zapobiegawcze:
Zagrożenie

Gdzie lub w jakiej sytuacji
zachodzi zagrożenie?

Niebezpieczeństwo zmiaż- Podczas podnoszenia i opuszczania zespołów transportowych
dżenia przez ciężkie
zespoły transportowe

Środki zapobiegawcze

Urządzenie
zabezpieczające

Transport przy pomocy wózków bez
niskiego podnoszenia lub
wózków widłowych tylko przez
odpowiednio wyszkolony
personel

Przeciążenie ciała

Przy ustawianiu i transportowaniu  Przestrzegać wielkości
granicznych przy podnoszeniu i przenoszeniu
 Stosować urządzenia podnośne

bez

Zagrożenie przez uszkodzone przyłącza wodne i
elektryczne (elementy
przewodzące prąd)

Podczas transportu i demontażu
podłączonych urządzeń

bez

Podręcznik instalacyjny minis
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 Przed każdym transportem i

wyłączeniem z ruchu rozłączyć podłączenia wodne i
elektryczne
 Prace mogą przeprowadzać
tylko specjaliści elektrycy z
autoryzowanego serwisu
 Postępować według zasad
elektrotechniki
 Przed zdjęciem osłony
przełączyć w stan beznapięciowy

Dla bezpieczeństwa
Instalowanie
Zwrócić uwagę podczas instalacji pieca konwekcyjno-parowego na następujące zagrożenia i podejmować zalecane środki zapobiegawcze:
Zagrożenie

Gdzie lub w jakiej sytuacji
zachodzi zagrożenie?

Środki zapobiegawcze

Urządzenie
zabezpieczające

Zagrożenie przez elementy  Pod osłoną
prowadzące prąd
 Pod panelem obsługi

 Prace przy instalacji elek-

Osłona

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w razie
pęknięcia lub nieszczelności przyłącza wody

 Przy piecu konwekcyjno-

 używać przyłączy stałych.
 Używać tylko odpowiednich

Podręcznik instalacyjny minis
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trycznej może wykonywać
tylko autoryzowany serwis
 Postępować fachowo.
 Przed zdjęciem osłony
przełączyć w stan beznapięciowy

parowym
 W całym obszarze roboczym

węży zgodnie z EN 61770

bez
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►

Przepisy dotyczące bezpiecznego ustawienia, zainstalowania i
uruchomienia

Znaczenie
Bezpieczna eksploatacja pieca konwekcyjno-parowego jest zapewniona tylko wtedy, kiedy został on
uprzednio ustawiony, zainstalowany i podłączony oraz uruchomiony zgodnie z wymienionymi tutaj
podstawowymi przepisami.
Stateczność
Aby zapewnić stateczność pieca konwekcyjno-parowego, należy przestrzegać następujących przepisów:
 Stanowisko musi być równe i wykazywać odpowiednio do ciężaru urządzenia wystarczającą
wytrzymałość i nośność.
Należy przy tym uwzględnić maksymalnie dopuszczalny ciężar wsadu dla danego typu urządzenia.
 Piec konwekcyjno-parowy należy wypoziomować na stanowisku za pomocą przestawianych wysokościowo nóg urządzenia (o ile istnieją).
 Na pojazdach i statkach piec konwekcyjno-parowy należy zabezpieczyć przed przewróceniem lub
przesuwaniem za pomocą odpowiednich zakotwień.
Wykonanie podłączenia do zasilania energią elektryczną
Aby wykluczyć zagrożenia ze względu na błędne elektryczne przyłącza, należy przestrzegać
następujących przepisów:
 Prace przy elektrycznych urządzeniach mogą podejmować tylko fachowcy elektrycy jednego z
autoryzowanych serwisów.
 Podłączenie energii elektrycznej należy przeprowadzić zgodnie z miejscowymi przepisami stowarzyszeń zawodowych i przedsiębiorstwa energetycznego.
 Obudowy urządzeń należy w odpowiedni sposób uziemić i podłączyć do systemu wyrównywania
potencjałów.
 Wszystkie podłączenia elektryczne należy sprawdzić w toku uruchamiania na prawidłowe ułożenie i
nienaganne wykonanie.
Właściwości otoczenia w miejscu ustawienia
W celu bezpiecznej eksploatacji urządzenia otoczenie przewidzianego miejsca ustawienia musi posiadać następujące właściwości:
 W obszarze, w którym występuje promieniowanie cieplne urządzenia, nie mogą być składowane
żadne palne gazy lub ciecze.
 W obszarze, który leży w zasięgu spryskiwacza ręcznego, nie mogą być eksploatowane żadne
frytkownice lub żadne smażalnice.

Podręcznik instalacyjny minis

18

Dla bezpieczeństwa

►

Wymagania stawiane personelowi, stanowiska pracy

Wymagania stawiane personelowi
Osoby obchodzące się z piecem konwekcyjno-parowym muszą spełniać następujące wymagania:
Personel

Czynności

Pracownik transpor-  Transport wewnątrz
towy
zakładu

Technik serwisowy

Kwalifikacje

Wymagane osobiste wyposażenie
ochronne

Wykształcony do transportu przy pomocy
wózków niskiego podnoszenia i wózków
widłowych

 obuwie ochronne
 Hełm ochronny (np. pod zawieszo-

 Ustawienie urządzenia  Jest współpracownikiem
autoryzowanego serwi Podłączenie urządzenia
su
 Uruchomienie
 Posiada odpowiednie
urządzenia

wykształcenie techniczne.
urządzenia
 Pouczenie użytkownika  Przeszkolony w zakresie
tych urządzeń
 Podłączenie urządzenia:  Jest współpracownikiem
elektryczne
autoryzowanego serwisu
 Odłączenie urządzenia
od sieci elektrycznej
 Posiada właściwe
wykształcenie zawodowe.
 Jest fachowcem elektrykiem

nymi ciężarami, praca ponad
głową...)
Odzież robocza i osobiste wyposażenie ochronne w zależności od
wymaganych czynności według
krajowych przepisów

 Unieruchomienie

Instalator elektryk

Odzież robocza i osobiste wyposażenie ochronne w zależności
od wymaganych czynności według
krajowych przepisów

Stanowiska pracy dla instalowania i uruchomienia
Stanowiskiem pracy dla personelu przy instalacji i uruchomieniu jest cały obszar urządzenia.
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►

Wskazówki ostrzegawcze na piecu konwekcyjno-parowym

Gdzie umieszczone są wskazówki o zagrożeniach?
Wskazówki o zagrożeniach znajdują się w następujących miejscach na urządzeniu:
1

1

2

1

2

OES 6.06 mini

2

1

OES 6.06 mini 2in1

Wskazówki ostrzegawcze na drzwiach urządzenia
Na drzwiach urządzenia powyżej uchwytu drzwiowego (2) znajdują się następujące wskazówki
ostrzegawcze:
Wskazówka ostrzegawcza

Opis
Ostrzeżenie przed gorącymi płynami
Istnieje zagrożenie oparzeniami przez wylanie produktów płynnych w przypadku, kiedy na
górnych poziomach półek znajdują się płyny lub też produkty upłynniające się podczas
garowania. Poziomy półek znajdujące się powyżej wysokości zaznaczonej ostrzeżeniem
(1,60 m) nie umożliwiają wszystkim obsługującym zajrzenia do nich i dlatego nie mogą
być stosowane dla płynnych lub upłynniających się produktów.
Ostrzeżenie przed gorącą parą i oparami
Zachodzi zagrożenie oparzeniami podczas otwierania drzwi urządzenia przez wydobywanie się gorącej pary i oparów.
Ostrzeżenie przed wytryskującym, żrącym środkiem czyszczącym
Istnieje zagrożenie sparzenia skóry środkiem żrącym wskutek kontaktu ze spryskującym
środkiem czyszczącym, kiedy drzwi urządzenia zostaną otworzone podczas pełnoautomatycznego czyszczenia.

Wskazówki ostrzegawcze na bocznej osłonie i tylnej ścianie pieca konwekcyjno- parowego
Na bocznej osłonie i tylnej ścianie (1) pieca konwekcyjno-parowego umieszczone są następujące
wskazówki ostrzegawcze:
Wskazówka ostrzegawcza

Opis
Ostrzeżenie przed porażeniem prądu
Istnieje zagrożenie porażenia prądem przy elementach przewodzących prąd w przypadku
otworzenia osłony urządzenia.

Podręcznik instalacyjny minis
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►

Urządzenia zabezpieczające

Znaczenie
Piec konwekcyjno-parowy dysponuje szeregiem urządzeń zabezpieczających ochraniających użytkownika przed zagrożeniami. Podczas eksploatacji pieca konwekcyjno-parowego muszą istnieć i być
funkcjonalne wszystkie urządzenia zabezpieczające.
Położenie
Poniższa ilustracja przedstawia położenie urządzeń zabezpieczających:
1

1

2

2

3
3

R

6019050_01

OES 6.06 mini
Standard

OES 6.06 mini
easyTOUCH

OES 6.06 mini 2in1

Funkcje
Poniższa tabela wyszczególnia wszystkie urządzenia zabezpieczające przy piecu konwekcyjnoparowym, opisuje ich funkcje i ich sprawdzenia:
Nr

Urządzenie zabezpieczające

1

Osłony, zdejmowane tylko Zapobiega to niechcącemu dotSprawdzić prawidłowe umieszcza pomocą narzędzi
knięciu elementów przewodzących zenie osłon
prąd

2

Drzwi urządzenia

Chroni przestrzeń zewnętrzną
przed gorącą parą

Sprawdzać okresowo na zadrapania, pęknięcia, karby itp. i
wymieniać w razie występowania
tych usterek

3

Blacha ruchoma w komorze pieca, demontaż
tylko za pomocą narzędzi

Zapobiega przed dostępem do
ruchomego wirnika wentylatora i
zapewnia dobre rozprowadzanie
ciepła

Demontaż i montaż blachy ruchomej
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Nr

Urządzenie zabezpieczające

Funkcja

Sprawdzenie

4

Magnetyczny wyłącznik
(bez rysun- drzwi:
Elektryczny sensor drzwi
ku)
urządzenia

Wyłącza wirnik wentylatora i
ogrzewanie przy otwarciu drzwi
urządzenia

Sprawdzić magnetyczny wyłącznik
drzwi przy niskiej temperaturze:
Sposób postępowania:
 Drzwi urządzenia otwarte całkowicie
 Nacisnąć Start
Wynik:
Nie może nastąpić żaden rozruch
silnika

5

Po przerwie w dopływie energii
startuje ponownie w zdefiniowanym
stanie pełnoautomatyczne czyszczenie

Ta kontrola tanowi funkcję programową. Nie jest wymagane
sprawdzenie przez osobę obsługującą.

Płukanie wymuszone po
(bez rysun- przerwie w dopływie
energii, jeśli w piecu
ku)
konwekcyjno-parowym
znajdował się środek
czyszczący
6

Zatrzymanie spryskiwania Zatrzymuje spryskiwanie środka
czyszczącego podczas auto(bez rysunmatycznego czyszczenia przy
ku)
otwarciu drzwi urządzenia
Wzywa do zamknięcia drzwi
urządzenia
Zapobiega, aby jednocześnie w
7
Tylko przy urządzeniach
jednej komorze pieca odbywało się
wolnostojących
("2in1"):
(bez rysungarowanie a w drugiej czyszczenie.
Blokada
jednoczesnego
ku)
garowania i czyszczenia
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Funkcjonalność magnetycznego
wyłącznika drzwi jest odpytywana
przez oprogramowanie przy
każdym starcie programu czyszczenia
Ta kontrola tanowi funkcję programową. Nie jest wymagane
sprawdzenie przez osobę obsługującą.

Transport i ustawienie

4 Transport i ustawienie
Cel niniejszego rozdziału
W rozdziale opisano wszystkie wymagania dla miejsca ustawienia pieca konwekcyjno-parowego oraz
podano instrukcje właściwego transportowania, rozpakowania, zdjęcia z palety i ustawienia pieca.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:

Strona
24
28
29
31

Podanie wymagań dla miejsca ustawienia
Dostarczyć do miejsca ustawienia
Rozpakowanie
Ustawienie urządzenia

Podręcznik instalacyjny minis
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►

Podanie wymagań dla miejsca ustawienia

Znaczenie
W tym ustępie znajdują się dane umożliwiające wybór odpowiedniego miejsca ustawienia dla pieca
konwekcyjno-parowego. Przed przeniesieniem urządzenia do przewidzianego miejsca ustawienia i
przed rozpoczęciem instalowania należy miejsce to starannie sprawdzić na przydatność!
Zapotrzebowanie miejsca

T

b

Poniższy rysunek i tabela przedstawiają zapotrzebowanie miejsca przez urządzenia dla różnych przypadków wbudowania i eksploatowania oraz minimalne odstępy w poziomie względem sąsiednich
ścian i powierzchni:

90°

180°

B'

B
Legenda:
Wymiar Znaczenie
B

Minimalne zapotrzebowanie miejsca w zależności od szerokości urządzenia, kąt otwarcia drzwi 90°

B'

Minimalne zapotrzebowanie miejsca w zależności od szerokości urządzenia, kąt otwarcia drzwi 180°

T

Minimalne zapotrzebowanie miejsca w zależności od głębokości urządzenia (razem z otwarciem
drzwi)

a

Minimalny odstęp od ściany z lewej strony urządzenia

b

Minimalny odstęp od ściany z tyłu urządzenia

c

Minimalny odstęp od ściany z prawej strony urządzenia

Podręcznik instalacyjny minis

24

Transport i ustawienie
Model

Urządzenia
stołowe

Urządzenia
wolnostojące

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Zapotrzebowanie
miejsca
(łącznie z odstępem do
ściany)
B

[mm]

683

683

683

683

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

Odstęp minimalny

Wskazówka:
 Aby ułatwić dostęp podczas prac serwisowych, zalecane są w zasadzie większe odstępy od ścian.
 Przy ustawianiu przestrzegać "schematy montażowe na stronie 66".
 Przy wymienionym tutaj wymiarze T chodzi o minimalną głębokość, która jest niezbędna pod
względem technicznym do umożliwienia otwarcia drzwi pod kątem 90°. W celu bezpiecznej obsługi
pieca konwekcyjno parowego, a w szczególności dla bezpiecznych czynności z gorącymi produktami garowania, przed urządzeniem należy przewidzieć znacznie więcej miejsca!
Podłoże
Podłoże musi posiadać następujące właściwości:
 Podłoże musi być równe i wypoziomowane.
 Obciążalność podłoża musi być dostateczna dla ciężaru urządzenia wraz z maksymalnie dopuszczalnym ciężarem wsadu.
Poniższa tabela przedstawia dla poszczególnych modeli urządzeń ciężary razem z danym maksymalnie dopuszczalnym ciężarem wsadu:
Dane te znajdują się w rozdziale "Dane techniczne na stronie 61".
Model

Urządzenia
stołowe

Urządzenia
wolnostojące

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

bez systemu CONVOClean

[kg]

58

74

99

112

139

Z systememCONVOClean

[kg]

69

89

114

117

145

Wskazówki dotyczące ustawienia urządzeń stołowych:
Upewnić się, czy blat roboczy lub podstawa posiadają odpowiednią do ciężaru urządzenia nośność
(razem z maksymalnie dopuszczalnym wsadem).

Podręcznik instalacyjny minis
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Minimalna odległość pionowa nad urządzeniem
Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących minimalnej odległości pionowej nad urządzeniem:
 Minimalna odległość pionowa zależy od:
rodzaju odprowadzenia wywiewu
właściwości sufitu.
Poniższa tabela zawiera wartości pionowych odległości minimalnych do góry:
Typ urządzenia

Minimalna odległość pionowa do góry

Urządzenia elektryczne

[mm]

500

Odległość minimalna od źródeł ciepła
Poniższy rysunek pokazuje minimalne odległości od źródeł ciepła:

Poniższa tabela przedstawia wartości minimalnych odległości od źródeł ciepła:
Odstęp

[mm]

Źródło ciepła

500

Frytkownice, gorący tłuszcz lub olej

1000

Przestrzegać, aby w zasięgu działania spryskiwacza ręcznego nie znajdowały się żadne frytkownice,
gorący tłuszcz lub olej. Piec konwekcyjno-parowy musi być tak ustawiony, aby w żadnym przypadku
strumień wody spryskiwacza nie sięgnął do frytkownic i smażalnic. Dla wymaganego minimalnego
odstępu należy do długości węża (1) dodać wystarczający naddatek bezpieczeństwa.
Wysokość ustawienia
Górna półka może się znajdować maksymalnie na wysokości 1,60 m.
Urządzenia są zaprojektowane dla poniższych wysokości ustawień (ustawienia na stole roboczym):
 urządzenia stołowe między 700 mm i 900 mm
 urządzenia wolnostojące między 400 mm i 700 mm.
W przypadku ustawienia na podstawie dolnej tego producenta wymaganie to jest spełnione. Patrz tutaj
"Podstawy dolne i wysokość całkowita na stronie 65"
Warunki eksploatacji
Muszą być spełnione poniższe warunki eksploatacji:
 Muszą być dotrzymane lokalne i krajowe normy oraz przepisy odnośnie miejsc pracy w kuchniach
produkcyjnych.
 Temperatura otoczenia musi wynosić między +4°C i +35°C.
 Urządzenie nie może pracować w atmosferach zagrożonych wybuchem.
 Na zewnątrz pracujące urządzenie musi być zabezpieczone przed deszczem.

Podręcznik instalacyjny minis
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Warunki miejsca ustawienia
Dla danego miejsca ustawienia muszą być dotrzymane obowiązujące zasady i przepisy lokalnych
władz i przedsiębiorstw usługowych.
Ograniczenia
Urządzenie nie wolno ustawiać bezpośrednio pod sygnalizatorem pożarowym lub pod instalacją tryskaczową.
Minimalna odległość od materiałów palnych
W pobliżu pieca konwekcyjno-parowego nie mogą znajdować się żadne palne powierzchnie, materiały,
gazy lub ciecze.
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►

Dostarczyć do miejsca ustawienia

Zapotrzebowanie na miejsce podczas transportu
Upewnić się, czy wzdłuż całej drogi przewozu istniała wystarczająca szerokość i wysokość dla
przeprowadzenia transportu.
W poniższej tabeli podano niezbędne minimalne otwarcie drzwi, aby można było ustawić piec konwekcyjno-parowy w miejscu przeznaczenia:
Urządzenia stołowe
6.06 mini

6.10 mini

Urządzenia wolnostojące
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Szerokość

[mm]

580

580

580

580

580

Wysokość (standard)

[mm]

830

830

1065

1305

1305

Ciężar z systemem CONVOClean (standard)

[mm]

945

945

1180

-

-

Nośność środków transportowych
Przygotować środki transportowe o wystarczającej nośności.
Poniższa tabela przedstawia wymaganą minimalną nośność środków transportowych:
Urządzenia stołowe
6.06 mini
Masa

6.10 mini

Urządzenia wolnostojące
10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

[kg]

57

67

82

102

115

Ciężar z systememCONVOC- [kg]
lean

68

82

97

107

120

Osobiste wyposażenie ochronne
Dla opisanych tutaj prac należy nosić osobiste wyposażenie ochronne:
 obuwie ochronne
 hełm ochronny (np. pod zawieszonymi ciężarami, praca ponad głową)
Transport do miejsca ustawienia
Podczas transportu przestrzegać poniższych wskazówek:
 Urządzenia, przede wszystkim urządzenia stołowe, transportować zawsze na palecie.
 Urządzenie zawsze transportować w położeniu pionowym.
 Urządzenie należy transportować powoli i ostrożnie oraz zabezpieczać przed przechyleniem.
Unikać nierównych dróg przewozu i dużych wzniesień i odcinków drogi na spadku.

Podręcznik instalacyjny minis
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►

Rozpakowanie

Sprawdzenie indykatora pozycji transportu
Przed rozpakowaniem sprawdzić indykator pozycji transportu na opakowaniu.
W poniższej tabeli zamieszczono możliwe wskazania indykatora pozycji transportu:
Wskaźnik

Znaczenie

Sposób postępowania

Punkt srebrny:

Rozpakować urządzenie.

Urządzenie było właściwie transportowane.

Porównać numer indykatora pozycji
transportu z dokumentacją towarzyszącą.

Punkt czerwony:

Sprawdzić towar na uszkodzenia.

Urządzenie przewróciło się lub było
transportowane na leżąco.

Porównać numer indykatora pozycji
transportu z dokumentacją towarzyszącą.
Zanotować stan indykatora pozycji
transportu i ewentualne uszkodzenia w
dokumentach spedycyjnych.

Rozpakowanie
Tak rozpakowuje się urządzenie:
Krok

Sposób postępowania

1

Usunąć opakowanie.

2

Usunąć wszystkie kartony, materiały opakowaniowe,
dokumenty, naklejki, pojemniki itd. z komory pieca.
Proszę przestrzegać usuwania materiałów opakowaniowych według praw ochrony środowiska.

3

Ściągnąć folię ochronną.

4

Wyjąć dokumentację dla klienta. Znajdujemy się w pozycji
 (1) w przypadku urządzeń stołowych
 (1) w przypadku urządzeń wolnostojących

Podręcznik instalacyjny minis
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Krok

Sposób postępowania

5

Sprawdzić piec konwekcyjno-parowy, czy nie ma uszkodzeń. W przypadku podejrzenia szkód transportowych
zawiadomić natychmiast sprzedawcę/spedytora. W ciągu
trzech dni zawiadomić na piśmie firmę producenta.
Uwaga
Uszkodzonych urządzeń nie wolno w żadnym wypadku
instalować ani uruchamiać.

Dokumentacja klienta
Na poniższym rysunku pokazano, gdzie może znajdować się dokumentacja klienta (1):
1

1

Zakres dostawy
Poniższa tabela przedstawia zakres dostawy pieca konwekcyjno-parowego:
Urządzenie

Zakres dostawy

Wersja podstawowa urządzenie stołowe

1x Piec konwekcyjno-parowy
1x Stelaż zawieszany lewy
1x Stelaż zawieszany prawy
1x Podręcznik obsługi
1x Podręcznik obsługi

Wersja podstawowa Urządzenie wolnostojące 1x piec konwekcyjno-parowy z 2 komorami
2x stelaż zawieszany lewy
2x stelaż zawieszany prawy
1x Podręcznik obsługi
1x Podręcznik obsługi
dodatkowo przy easyTOUCH

Podręcznik instalacyjny minis
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►

Ustawienie urządzenia

Warunki
Podczas ustawiania pieca konwekcyjno-parowego należy przestrzegać:
Urządzenie w miejscu ustawienia musi być zabezpieczone przed przechyleniem i przesunięciem.
 Króćce wentylacyjne (1) na górze urządzenia, szczeliny wentylacyjne (2) z tyłu urządzenia i otwór
(3) z przodu między nogami urządzenia nie mogą być zakryte, zastawione lub blokowane.
 Bezpośrednio nad piecem konwekcyjno-parowym nie może znajdować się ani tryskacz, ani czujka
dymowa.
 Zachowane są wszystkie warunki wyszczególnione w ustępie "Wymagania odnośnie miejsca ustawienia na stronie 24".
Poniższy rysunek przedstawia króćce wentylacyjne (1), szczeliny wentylacyjne (2) i otwór z przodu (3)
między nogami urządzenia:
1

2

2

1

3

3

Osobiste wyposażenie ochronne
Dla opisanych tutaj prac należy nosić osobiste wyposażenie ochronne:
 obuwie ochronne
 hełm ochronny (np. pod zawieszonymi ciężarami, praca ponad głową)

Podręcznik instalacyjny minis

31

Transport i ustawienie
Zdjęcie urządzenia stołowego z palety przy pomocy pasów

Zagrożenie obrażeniami wskutek błędnego podnoszenia
Podczas podnoszenia urządzenia może dojść z powodu ciężaru do obrażeń przede wszystkich w
obszarze tułowia.
f W celu umieszczenia urządzeń stołowych na stole roboczym lub na podstawie stosować odpowiednie urządzenia podnośne.
f Wymagana liczba osób, które muszą podnieść urządzenie w razie poprawienia pozycji, zależna jest
od ciężaru urządzenia (wartość wytyczna: 15 - maks. 55 kg w zależności od wieku i płci).
Przestrzegać obowiązujących w miejscu ustawienia przepisów bezpieczeństwa pracy!
f Używać pasów transportowych (1).
Ciężar podano w rozdziale Dane techniczne na stronie 60.
Podczas zdejmowania urządzenia z palety należy przestrzegać poniższych wskazówek:
 Stosować pasy transportowe przy urządzeniach z nogami regulowanymi wysokościowo.
Urządzenie stołowe na stole roboczym
W celu ustawienia urządzenia stołowego na stole roboczym należy postępować następująco:
 Urządzenie wyrównać za pomocą dołączonych podkładek (1) lub regulowanych wysokościowo nóg
(2).
 Do ustawienia użyć poziomnicy.
Poniższy rysunek ilustruje wyrównywanie urządzenia przy pomocy poziomnicy i nóg urządzenia regulowanych na wysokości:

2

1
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Urządzenie na podstawie dolnej z użyciem wspornika przyściennego
W celu ustawienia urządzenia na podstawie należy postępować następująco:
 Ustawić urządzenie na podstawie
 Wyrównać podstawę przy pomocy nóg regulowanych wysokościowo.
 Do ustawienia użyć poziomnicy.
 Ustalić nogi urządzenia w zamocowaniach na podstawie dolnej.
 Skręcić urządzenie z podstawą dolną dołączonymi śrubami.
 W celu uniknięcia przewrócenia przymocować podstawę dolną i urządzenie za pomocą wspornika
przyściennego.
Poniższy rysunek ilustruje wypoziomowanie podstawy przy pomocy poziomnicy i nóg regulowanych
wysokościowo:

Urządzenie na podstawie dolnej z zamocowaniem do podłoża
Jeśli przymocowanie przyścienne podstawy dolne nie jest możliwe, można alternatywnie zamówić u
producenta podstawę dolną z przymocowaniem do podłoża.
Poniższy rysunek przedstawia mocowanie do podłoża:

Podręcznik instalacyjny minis

33

Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego

5 Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego
Cel niniejszego rozdziału
W niniejszym rozdziale opisano podłączenie pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Instalacja elektryczna
Dopływ wody
Odpływ wody
Przeprowadzanie ustawień w programie serwisowym
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35
39
41
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►

Instalacja elektryczna

Znaczenie
Staranne i prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej ma decydujące znaczenie dla bezpiecznej i
bezzakłóceniowej eksploatacji pieca konwekcyjno-parowego. Należy jak najdokładniej dotrzymać
wszystkich wymienionych tutaj przepisów i zasad i opisanych sposobów postępowania.
Warunki
Sprawdzić czy spełnione zostały następujące założenia:
 Punkt podłączenia urządzenia jest odłączony od napięcia.
Kwalifikacje personelu instalującego
Tylko fachowcy elektrycy jednego z autoryzowanych przedsiębiorstw serwisowych w myśl normy EN
50110-1 mogą podłączyć piec konwekcyjno-parowy!
Istniejące na miejscu urządzenia oraz zasady dotyczące instalacji elektrycznej
Poniższa tabela przedstawia, jakie urządzenia muszą istnieć na miejscu i jakich zasad należy
przestrzegać przy podłączeniu:
Część

Opis

Bezpiecznik

Piec konwekcyjno-parowy należy zabezpieczyć i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz przepisami instalacyjnymi właściwymi dla danego
kraju.

Wyrównanie potencjałów

Piec konwekcyjno-parowy należy objąć systemem wyrównywania potencjałów.
Wyrównanie potencjałów: elektryczne połączenie, które sprowadza korpus elektrycznych środków roboczych i obce elementy przewodzące prąd do jednakowego
lub zbliżonego do jednakowego potencjału.

Wyłącznik ochronny FI

Zgodnie z przepisami krajowymi do instalacji pieca konwekcyjno-parowego należy
podłączyć wyłącznik ochronny FI.
Tym wyłącznikiem ochronnym FI nie mogą być zabezpieczane żadne inne urządzenia.

Rozłącznik

W pobliżu urządzenia należy zainstalować separator wszystkich biegunów z
minimalnym odstępem styków 3 mm. Przy pomocy tego rozłącznika urządzenie
zostaje odłączone od napięcia podczas czyszczenia, napraw i instalowania.

Przepisy odnośnie wykonania
W celu wykonania podłączenia elektrycznego należy przestrzegać poniższych przepisów:
 VDE (0100/0700) lub odpowiednie przepisy lokalnych stowarzyszeń zawodowych
 Aktualnie obowiązujące przepisy lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego.
Przewód zasilający sieciowy
Przewód zasilający sieciowy musi być odporny na olej, z osłoną i giętki zgodnie z IEC60245. (np.
H05RN-F, H07RN-F). Zalecana jest maksymalna długość przewodu równa 5 m.
Położenie fazy i kierunek obrotów
Nie jest wymagane dotrzymywanie przy podłączaniu określonego położenia fazy i kierunku obrotów.
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Umiejscowienie tabliczki znamionowej i przyłączy elektrycznych
Poniższa ilustracja przedstawia tył urządzenia ze zdjętą osłoną komory przyłączeniowej

1
2

Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalację elektryczną pieca konwekcyjno-parowego wykonuje się w następujący sposób:
Krok

Sposób postępowania

Ilustracja

1

Sprawdzić, czy elektryczne dane przyłączeniowe na tabliczce
znamionowej są zgodne z siecią zasilania w budynku i ze
schematem obwodowym. Piec konwekcyjno-parowy można
podłączyć tylko wtedy, kiedy wszystkie odpowiednie dane są
zgodne.
Schemat obwodowy znajduje się w komorze przyłączeniowej
(1).

2

Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i zaciskowe na
urządzeniu. Istnieje niebezpieczeństwo obluzowania połączeń
podczas transportu.

3

Podłączyć urządzenie do systemu wyrównywania potencjałów
w przewidzianym punkcie podłączenia (2).

4

Podłączenie urządzenia do zasilania energią elektryczną
wykonać przez przyłączenie kabla sieciowego do listwy zaciskowej X10.
Główny zacisk przyłącza znajduje się w komorze przyłączeniowej za zdejmowaną ścianką tylną.

5

Zapewnić dobre osadzenie złączki gwintowej kablowej,która
służy jako odciążenie.

6

Zamontować osłonę komory przyłączowej i sprawdzić na
nienaganne zamocowanie.
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Przezbrojenie napięcia przyłączowego
Napięcie przyłączowe można przezbroić na miejscu na poniższe napięcia:
możliwość przezbrojenia na napięcie

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini

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

9

-

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

9

9

Przezbrojenie na jednofazowe przyłącze (1N~ 230V) (tylko dla OES 6.06 mini)
W celu przezbrojenia pieca konwekcyjno-parowego na jednofazowe przyłącze należy postępować
następująco:
Krok

Sposób postępowania

Ilustracja

1

Wetknąć załączony mostek wtykowy do zacisku
przyłączowego między L1 i L2

2

Na tabliczce znamionowej umieścić odpowiednią
naklejkę.

Wartości serwisowe ustawienia wilgotności ze sterowaniem standardowym
Ustawienie wilgotności dla generatora pary po przezbrojeniu na jednofazowe przyłącze musi być
skorygowane następująco:
Punkt
Opis
serwisowy

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

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

c07

Wilgotność D

025

014

c08

Wilgotność HD

012

006

c09

Wilgotność Quick

012

006

(tylko dla OES 6.06 mini)

Wartości serwisowe ustawienia wilgotności ze sterowaniem easyTOUCH
Ustawienie wilgotności dla generatora pary po przezbrojeniu na jednofazowe przyłącze musi być
skorygowane następująco:
ID

Opis

12

Gotowanie w parze 012
Quick

006

13

Gotowanie w parze 025

014

14

Gorąca para

006
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Podjęcie dopasowania ustawienia wilgotności
W celu dopasowania ustawienia wilgotności pieca konwekcyjno-parowego postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

Tutaj dalszy ciąg ...

1

Przejść do poziomu serwisowego.

Przeprowadzanie ustawień w poziomie serwisowym na stronie 43

Przezbrojenie na trójfazowe przyłącze (3~ 230V) (tylko dla OES 6.06 mini i OES 6.10 mini)
W celu przezbrojenia pieca konwekcyjno-parowego na trójfazowe przyłącze należy postępować
następująco:
Krok

Sposób postępowania

Ilustracja

1

Wetknąć załączony mostek wtykowy do zacisku
przyłączowego między L2 i L3

2

Na tabliczce znamionowej umieścić odpowiednią
naklejkę.

OES 6.06 mini

OES 6.10 mini
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►

Dopływ wody

Warunek
Na miejscu zainstalowane jest urządzenie zapobiegające przepływowi zwrotnemu (typ EA).
Przepisy odnośnie podłączenia wody
Przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych ustaleń odnośnie podłączenia wody.
Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego do wodociągu może wykonywać tylko wykwalifikowany
personel jednego z autoryzowanych przedsiębiorstw serwisowych.
Wykonanie podłączenia wody
Piec konwekcyjno-parowy przygotowany jest do stałego podłączenia wody przez użytkownika. Należy
przewidzieć filtry zanieczyszczeń.
Wykonanie podłączenia wody za pomocą giętkiego przewodu przyłączeniowego
Piec konwekcyjno-parowy można podłączyć za pomocą giętkiego przewodu przyłączeniowego DN10
według normy DIN EN 61770 za pomocą złączki 3/4" do wodociągu. Należy przewidzieć filtry zanieczyszczeń.
Jakość i twardość wody
Porównać jakość i twardość wody przyłącza zakładowego z danymi tabel "Jakość wody" i "Twardość
wody" w rozdziale "Dane techniczne". Jeśli wymagane warunki nie są spełnione, należy zainstalować
odpowiedni filtr wody i urządzenia do uzdatniania wody. Dane te znajdują się w rozdziale "Dane techniczne na stronie 60".
Przyłącze wody przy urządzeniach stołowych
Piec konwekcyjno-parowy dysponuje przyłączem wody miękkiej (A).
Urządzenie jest podłączane do wody miękkiej. Przyłącze wody miękkiej może być zasilane wodą
ciepłą o temperaturze do 40°C. Ciśnienie hydrauliczne musi wynosić 2 - 6 bar (z systemem CONVOClean 3 - 6 bar).
Przyłącze wody znajduje się w stopniu montażowym na tylnej stronie pieca konwekcyjno-parowego
(schemat połączeń: punkt A). Zainstalować sito do zbierania brudu.
Przyłącze wody przy urządzeniach wolnostojących
Piec konwekcyjno-parowy dysponuje przyłączem wody miękkiej (A) i przyłączem wody zimnej (B).
Urządzenie podłącza się do wody zimnej o jakości wody pitnej i do wody miękkiej. Przyłącze wody
miękkiej może być zasilane wodą ciepłą o temperaturze do 40°C. Ciśnienie hydrauliczne musi wynosić
2 - 6 bar (z systemem CONVOClean 3 - 6 bar).
Przyłącze wody znajduje się w stopniu montażowym na tylnej stronie pieca konwekcyjno-parowego
(schemat połączeń: punkt A i B). Zainstalować sito do zbierania brudu.
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Instalacja dopływu wody
W celu przyłączenia wody do pieca konwekcyjno-parowego należy postąpić następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Poinformować się o jakości i twardości wody w lokalnym zakładzie wodociągów i kanalizacji. W razie
potrzeby należy podjąć odpowiednie środki w celu uzdatniania wody
Wskazówki odnośnie wymaganych właściwości wody świeżej znajdują się w rozdziale "Dane techniczne na stronie 60".

2

Przepłukać przyłącze wodociągu użytkownika.

3

Zainstalować wymagany filtr wody i urządzenie do przygotowania wody.

4

Zainstalować dla każdego urządzenia oddzielne urządzenie odcinające z sitem do zbierania zanieczyszczeń.

5

Podłączyć urządzenie według schematu połączeń.

6

Podać użytkownikowi terminy konserwacji filtrów i urządzeń do uzdatniania wody.

7

Przepłukać instalację filtracyjną.

8

Po zakończeniu instalacji wodnej zamknąć urządzenie odcinające.

Dalsze informacje
Dla informacji dotyczących podłączenia wody do pieca konwekcyjno-parowego należy przestrzegać:
 DIN 1988 część 2 i część 4
 EN 61770
 EN 1717
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►

Odpływ wody

Warunek
Należy przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów odnośnie wykonania odpływu wody i odnośnie
właściwości ścieków. Szczególnie są to:
 DIN 1988 część 2 i 4
 DIN EN 1717
 Lokalne przepisy dotyczące gospodarki ściekowej
Przelew bezpieczeństwa
Przelew bezpieczeństwa (plan podłączenia: punkt M) znajduje się na spodzie pieca konwekcyjnoparowego. Umożliwia on stałe podłączenie odpływu wody do przewodu kanalizacyjnego.
Przelew bezpieczeństwa służy do odpływu wody w przypadku zakłóceń. Kiedy woda wycieka z przelewu bezpieczeństwa, należy sprawdzić odpływ wody na swobodną przelotowość. Ewentualne zapchania należy usunąć.
Przyłącze ścieków
Podczas montażu przyłącza ścieków należy przestrzegać poniższych instrukcji:
 Przyłącze ścieków znajduje się w stopniu montażowym na tylnej stronie pieca konwekcyjnoparowego (schemat połączeń: punkt C).
 Przewód odpływu nie może wykazywać żadnych zwężeń.
 Spad przewodu ściekowego musi wynosić przynajmniej 5 % (3°).
 Jeśli do przewodu odpływowego podłącza się więcej urządzeń, musi mieć on taką średnicę, aby
bez przeszkód mogły odpływać ścieki.
Przyłącze ścieków
Zalecane jest wykonanie podłączenia ścieków nieelastyczną rurą poprzez przyłącze stałe.
Uwaga:
Syfonu lejowego nie wolno instalować pod piecem konwekcyjno-parowym. Syfon lejowy zainstalować
obok lub z tyłu pieca konwekcyjno-parowego.
Schemat podłączenia stałego przyłącza (zalecane)
Poniższy rysunek przedstawia schemat połączeń urządzeń stołowych i wolnostojących dla odpływu
ścieków do przyłącza stałego:
I

2.1

2.1
3.1

3.1
2.2

5% (3°)

3.2

1

1
5% (3°)

5% (3°)

1

1

Przyłącze stałe (zalecane)
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Poz.

Znaczenie

1

Spad 5% (3°)

2.1

Przewód odpływowy DN 40 (minimalna średnica wewnętrzna = 36 mm)

2.2

Przewód odpływowy DN 50 (minimalna średnica wewnętrzna = 46 mm)

3.1

Przewód odpływowy DN 40 (minimalna średnica wewnętrzna = 36 mm)

3.2

Przewód odpływowy DN 50 (minimalna średnica wewnętrzna = 46 mm)

Temperatura ścieków
Średnia temperatura ścieków pieca konwekcyjno-parowego wynosi 68 °C. Temperatura ścieków w
celu zredukowania zużycia wody chłodzącej może zostać w poziomie serwisowym nastawiona na
miejscu do maksymalnie 80 °C.
Wartości serwisowe dla ustawień temperatury ścieków ze sterowaniem standardowym
Temperaturę ścieków można korygować następująco:
Punkt
Opis
serwisowy

Temperatura minimalna
[°C]

Temperatura maksymalna [°C]

c02

68

80

Temperatura skraplacza

Wartości serwisowe dla ustawień temperatury ścieków ze sterowaniem easyTOUCH
Temperaturę ścieków można korygować następująco:
ID

Opis

Temperatura minimalna
[°C]

Temperatura maksymalna [°C]

8

Temperatura skraplacza

68

80

Podjęcie dopasowania ustawienia temperatury ścieków
W celu dopasowania temperatury ścieków pieca konwekcyjno-parowego postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

Tutaj dalszy ciąg ...

1

Przejść do poziomu serwisowego.

Przeprowadzanie ustawień w poziomie serwisowym na stronie 43

Instalacja odpływu ścieków
W celu wykonania odpływu ścieków pieca konwekcyjno-parowego należy postąpić następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem.
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►

Przeprowadzanie ustawień w programie serwisowym

Dostosowywanie parametrów roboczych w programie serwisowym (sterowanie standardowe)
W celu dopasowania wartości serwisowych pieca konwekcyjno-parowego postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

Ilustracja

1

Nacisnąć jednocześnie na przeciąg 3 sekund przyciski temperatury i czasu garowania oraz temperatury rdzenia.
Wynik:
Na displeju ukazuje się program serwisowy z numerem serwisu, parametrami roboczymi, wyświetlacz wartości rzeczywistych i nazwa.

2

Wybierz gałką nastawczą numer serwisu.

3

Przeskocz przyciskiem "W przód" do wartości serwisowej.

4

Nastaw gałką nastawczą wartości serwisowe.
Wskazówka:
Zmieniona wartość serwisowa jest zastosowana w sterowaniu
dopiero po przeskoczeniu wstecz do numeru serwisu za pomocą przycisku "Wstecz".

5

Przeskocz przyciskiem "Wstecz" do numeru serwisowego.

6

Przekręć gałką nastawczą w prawo lub w lewo.
Wynik:
Parametr roboczy jest natychmiast zastosowany.

7

Wyłączyć piec konwekcyjno-parowy i potem znów włączyć.
Wynik:
Urządzenie startuje z dostosowanymi parametrami roboczymi.
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Dostosowanie parametrów roboczych w poziomie serwisowym (sterowanie easyTOUCH)
W celu dopasowania wartości serwisowych pieca konwekcyjno-parowego postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Ilustracja

Wywołaj stronę "Ustawienia".

2

Wybierz "Serwis".

3

Wprowadź hasło i potwierdź je.
Hasło domyślne znajduje się w podręczniku serwisowym lub
proszę zwrócić się do producenta.
Wynik:
Zostaje otwarte menu ustawień.

4

Wybierz ID serwisu.

5

Ustaw wartość za pomocą panelu Input.

6

Naciśnij "Ustaw" w celu zastosowania wartości i potwierdź
przez "Zachowaj".
Wybierz "Cofnij", aby opuścić menu bez zmian.

7

Wybierz "Opuść stronę", aby zakończyć "Ustawienia".
Wynik:
Wartości serwisowe są zastosowane.
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6 Uruchomienie, wyłączenie z ruchu, utylizacja
Cel niniejszego rozdziału
W tym rozdziale znajdują się wiadomości dotyczące uruchomienia, wyłączenia z ruchu i prawidłowej
utylizacji pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Strona
46
47
49

Bezpieczna praca
Przebieg uruchomienia
Wyłączenie z ruchu i utylizacja
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►

Bezpieczna praca

Znaczenie
Czynności związane u uruchomieniem i wyłączeniem z ruchu urządzeń odbywają się w wyjątkowych
warunkach pracy (np. z odjętymi osłonami ochronnymi) lub obejmują czynności, które wymagają od
personelu kwalifikacji i znajomości urządzeń wykraczających poza wymagania stawiane załodze.
Wszystkie w tym ustępie wymienione środki i wymagania odnośnie bezpiecznego uruchomienia obowiązują podobnie w taki sam sposób dla wyłączania z ruchu.
Wymagania stawiane personelowi przeprowadzającemu uruchomienie
Następujące wymagania stawiane są personelowi przeprowadzającemu uruchomienie:
 Pracownicy przeprowadzający uruchomienie są pracownikami autoryzowanej firmy serwisowej.
 Personel przeprowadzający uruchomienie dysponuje właściwym wyszkoleniem jako technicy serwisowi.
 Personel przeprowadzający uruchomienie dysponuje także przeszkoleniem specyficznym dla danych urządzeń.
 W szczególności personel przeprowadzający uruchomienie musi być w stanie ocenić fachowe
wykonanie przyłączy elektrycznych, gazowych i wodnych urządzenia.
Elementy przewodzące prąd

Zagrożenie porażeniem prądem przez elementy przewodzące prąd
Po otwarciu pokrywy dotknięcie części znajdujących się pod napięciem może prowadzić do porażenia
prądem.
f Przed zdjęciem osłony odłączyć urządzenie od napięcia.
Wirujący wirnik wentylatora

Zagrożenie obrażeniami przez wirnik wentylatora
Po otwarciu pokrywy wirujący wirnik wentylatora może spowodować obrażenia rąk lub wciągnąć
włosy lub luźne części odzieży.
f Przed zdjęciem osłony odłączyć urządzenie od napięcia.
Kontakt ze środkami czyszczącymi

Niebezpieczeństwo podrażnienia skóry i oczu lub sparzenia środkami chemicznymi
W przypadku bezpośredniego kontaktu środek czyszczący CONVOCare podrażnia oczy i skórę.
Środek czyszczący CONVOClean forte powoduje sparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu.
f Nie dopuszczać do kontaktu środków czyszczących z oczami i skórą.
f W żadnym wypadku nie otwierać drzwi urządzenia podczas pełnoautomatycznego czyszczenia.
f Nosić rękawice i okulary ochronne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
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►

Przebieg uruchomienia

Znaczenie
Ten udostępnia personelowi przeprowadzającemu uruchomienie przegląd koniecznych warunków
przed uruchomieniem pieca konwekcyjno-parowego i jak należy postępować przy uruchamianiu.
Warunki
Należy dotrzymać poniższych warunków:
Zapoznanie się z wyszczególnionymi w podręczniku obsługi pracami a w szczególności z zagrożeniami związanymi z obsługą.
Sprawdzenia przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem pieca konwekcyjno-parowego należy sprawdzić, czy spełnione są następujące
warunki:
 Urządzenie nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
 Urządzenie jest ustawione w sposób zabezpieczający przed przesuwaniem i przechylaniem; spełnione są wymagania dotyczące miejsca ustawienia i otoczenia urządzenia (patrz rozdział "Ustawienie
urządzenia na stronie 34").
Folie ochronne, kartonaże, zabezpieczenia transportowe itp. są całkowicie usunięte.
 Urządzenie jest zainstalowane zgodnie z przepisami z rozdziału "Podłączenie pieca konwekcyjnoparowego na stronie 34".
Sprawdzenie przeprowadzić przy pomocy "Wykaz czynności kontrolnych: Instalowanie na stronie
73" .
 Wszystkie urządzenia zabezpieczające znajdują się w przewidzianym miejscu i są funkcjonalne.
Wszystkie wskazówki ostrzegawcze znajdują w przewidzianych miejscach.
Sprawdzenie przeprowadzić przy pomocy "Wykaz czynności kontrolnych: Urządzenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia na stronie 75".
Urządzenie wolno uruchomić tylko wtedy, kiedy zostały spełnione wszystkie wymienione warunki.
Uruchomienie
W celu uruchomienia pieca konwekcyjno-parowego należy postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

Ilustracja

1

W razie potrzeby wyzerować ochronny ogranicznik temperatury. Temperaturę otoczenia doprowadzić do poziomu
dopuszczalnej temperatury eksploatacji.

2

Włączyć odłącznikiem.

3

Otworzyć zawór lub zawory wody.

4

Skontrolować właściwe osadzenie i położenie:
 Blacha ruchoma
 Stelaż zawieszany

5

Napełnić kondensator 1 litrem wody (odpływ w komorze pieca).
Wskazówka:
Przy OES 6.06 mini 2in1 i przy OES 6.10 mini 2in1 należy
napełnić obydwa skraplacze.

6

Włączyć piec konwekcyjno-parowy wyłącznikiem ZAŁ/WYŁ.
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Krok

Sposób postępowania

7

Wykonać nastawienia:

Ilustracja

 Data
 Czas
 Język

Patrz instrukcja obsługi.
8

Wybierz program garowania Gorąca para:
 Nastaw 150°C i 10 minut. Patrz instrukcja obsługi.

9

Sprawdzić następujące punkty:
 Czy włączone jest oświetlenie komory pieca?
 Czy pracuje wirnik wentylatora?
 Czy szczelny jest system ścieków i doprowadzenia wody?
 Cza wzrasta temperatura w komorze pieca?
 Czy w komorze pieca wytwarzana jest para? (ostrożnie

otwierać drzwi)
10

OES mini:
 Uruchomić urządzenie w trybie pracy parowanie
 Nastawić manometr w obwodzie zasilania wody generatora

pary przy pomocy regulatora ciśnienia zgodnie z poniższą
tabelą:
OES mini

Ciśnienie wody

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
Wskazówka:
Przy OES 6.06 mini 2in1 i przy OES 6.10 mini 2in1 należy
nastawić manometr dla każdej komory pieca.
11

Urządzenie z automatycznym czyszczeniem z systemem
CONVOClean:
 Uruchomić automatyczne czyszczenie.
 Sprawdzić zasilanie przy pomocy CONVOClean i CONVO-

Care.
Urządzenie OES mini 2in1 z automatycznym czyszczeniem z
systemem CONVOClean:
 Uruchomić automatyczne czyszczenie komory pieca 1.
 Sprawdzić zasilanie środkami czyszczącymi CONVOClean i

CONVOCare komory pieca 1.
Ostrzeżenie:
Zagrożenie sparzeniem środkiem chemicznym garowanych
posiłków, kiedy oczyszczalnik zostanie wtryśnięty w nieodpowiednią komorę pieca.

Instrukcje dla użytkownika
Poinformować użytkownika o wszystkich funkcjach i urządzeniach związanych z bezpieczeństwem
pracy. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi urządzenia.
Należy postępować tutaj według poniższych wykazów czynności kontrolnych:
 Wykaz czynności kontrolnych: Instrukcje dla użytkownika - bezpieczeństwo na stronie 76
 Wykaz czynności kontrolnych: Instrukcje dla użytkownika - eksploatacja i konserwacja na stronie 80
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►

Wyłączenie z ruchu i utylizacja

Warunki
Przed rozpoczęciem wyłączenia z ruchu należy sprawdzić poniższe punkty:
 Urządzenie jest przełączone w stan beznapięciowy.
 Dopływ gazu jest odcięty.
 Dopływ wody jest odcięty.
Wymagania stawiane personelowi
Czynności związane z wyłączeniem z ruchu mogą być powierzone tylko technikom serwisowym jednego z autoryzowanych serwisów.
Tylko fachowcy elektrycy mogą przeprowadzać prace przy urządzeniach elektrycznych.
Wyłączenie z ruchu
W celu wyłączenia z ruchu pieca konwekcyjno-parowego należy krokowo zdemontować jego instalację (patrz rozdział "Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego na stronie 34" i "Transport i ustawienie
na stronie 23").
W tym celu wykonać fachowo następujące prace:
 Odłączenie przyłącza wody od urządzenia
 Odłączenie przyłącza ścieków od urządzenia
 Demontaż lub odłączenie przyłączy elektrycznych.
 Demontaż zamknięcia drzwi
Utylizacja
Nie wolno utylizować pieca konwekcyjno-parowego jako odpadu z gospodarstw domowych lub odpadu
przestrzennego oraz w sposób niefachowy!

W celu utylizacji pieca konwekcyjno-parowego zgodnie z zasadami ochrony środowiska należy skontaktować się z producentem. Producent posiada według ISO 14001:2004 certyfikat ochrony środowiska i utylizuje stare urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
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7 Wyposażenie specjalne i osprzęt
Cel niniejszego rozdziału
W niniejszym rozdziale opisano uruchomienie wyposażenia specjalnego i osprzętu pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:

Automatyczne czyszczenie komory pieca system CONVOClean
CONVOVent mini i CONVOVent mini 2in1
Wspornik przyścienny (tylko dla OES 6.06 mini i OES 6.10 mini)
Zestaw - stos
Wykonanie morskie
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►

Automatyczne czyszczenie komory pieca system CONVOClean

Nieprawidłowe napełnianie szuflad sytemu czyszczenia

Zagrożenie skażeniem przez kontakt środków czyszczących z żywnością
Przez zamianę CONVOClean i CONVOCare istnieje niebezpieczeństwo szkodliwości dla zdrowia po
spożyciu garowanych potraw.
f Zwracać uwagę na prawidłowe napełnienie szuflad dla CONVOClean i CONVOCare.
f Używać tylko produktów, które są dopuszczone przez producenta.
Kontakt ze środkami czyszczącymi

Niebezpieczeństwo podrażnienia skóry i oczu lub sparzenia środkami chemicznymi
W przypadku bezpośredniego kontaktu środek czyszczący CONVOCare podrażnia oczy i skórę.
Środek czyszczący CONVOClean forte powoduje sparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu.
f Nie dopuszczać do kontaktu środków czyszczących z oczami i skórą.
f W żadnym wypadku nie otwierać drzwi urządzenia podczas pełnoautomatycznego czyszczenia.
f Nosić rękawice i okulary ochronne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Warunek
Upewnić się, czy spełnione są następujące warunki:
 Przyłącze wody miękkiej zgodnie z rozdziałem "Zasilanie wody na stronie 39"
 Przyłącze ściekowe według rozdziału "Odpływ wody na stronie 41"
 Warunki techniczne według rozdziału "Dane techniczne na stronie 60"
Środek do czyszczenia i mycia
Należy używać tylko podanych środków. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczne i skuteczne
czyszczenie.
Poniższa tabela zawiera dopuszczalne środki czyszczące i myjąc:
Oznaczenie

Produkt

Środek czyszczący

CONVOClean forte

środek do mycia dysz

CONVOCare
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Zużycie środka czyszczącego i do mycia dysz
Poniższa tabela przedstawia zużycie środka czyszczącego i do mycia dysz w mililitrach na jedno
czyszczenie:
Wielkość urządzenia

Stopień
czyszczenia

Zużycie

Zużycie

CONVOClean forte [ml]

CONVOCare [ml]

Urządzenia stołowe

1

400

200

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

2

600

200

3

800

200

4

800

600

Urządzenia wolnostojące

1

400 na jedną komorę
pieca

200 na jedną komorę pieca

2

600 na jedną komorę
pieca

200 na jedną komorę pieca

3

800 na jedną komorę
pieca

200 na jedną komorę pieca

4

800 na jedną komorę
pieca

600 na jedną komorę pieca

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

Budowa skrzynki zestawu do czyszczenia dla urządzeń stołowych:
Poniższy rysunek przedstawia budowę skrzynki zestawu do czyszczenia dla urządzeń stołowych:

1
2

Legenda
Poniższa legenda przedstawia punkty podłączeń:
Nr

Oznaczenie

1

Szuflada dla środka do mycia dysz dla CONVOCare

2

Szuflada dla środka czyszczącego dla CONVOClean forte

Zdejmowanie urządzenia stołowego ze skrzynką zestawu do czyszczenia z palety
Podczas zdejmowania pieca konwekcyjno-parowego ze skrzynką zestawu do czyszczenia z palety
należy przestrzegać:
 Należy chwytać za spód za spód skrzynki zestawu do czyszczenia, ponieważ elementy mocujące
nie są wystarczająco stabilne, aby utrzymać tę skrzynkę.
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Podłączenie systemu CONVOClean dla urządzeń stołowych
W celu podłączenia systemu CONVOClean dla urządzeń stołowych należy postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Wymieszać dostarczony koncentrat CONVOCare w pustym kanistrze CONVOCare z miękką wodą.
Przestrzegać tutaj instrukcji domieszania CONVOCare w podręczniku obsługi.

2

Napełnić szuflady środkiem czyszczącym i do mycia dysz do odpowiednio oznaczonych szuflad.

3

Uruchomić stopień 1 czyszczenia i sprawdzić, czy nastąpił rozruch czyszczenia.

4

Zwrócić użytkownikowi uwagę n to, że podczas czyszczenia urządzenie nie może być otwarte.
Ostrzeżenie:
Istnieje zagrożenie oparzeniem środkiem chemicznym oczu i skóry.

Budowa skrzynki zestawu do czyszczenia dla urządzeń wolnostojących:
Poniższy rysunek przedstawia budowę skrzynki zestawu do czyszczenia dla urządzeń wolnostojących:

1
2

Legenda
Poniższa legenda przedstawia punkty podłączeń:
Nr

Oznaczenie

1

Szuflada dla środka do mycia dysz dla CONVOCare

2

Szuflada dla środka czyszczącego dla CONVOClean forte
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Wskazówki ostrzegawcze na skrzynce zestawu do czyszczenia
Wskazówki o zagrożeniach znajdują się w następujących miejscach na skrzynce zestawu do czyszczenia:

1

1

Wskazówki ostrzegawcze na skrzynce zestawu do czyszczenia
Na bocznej osłonie (1) skrzynki zestawu do czyszczenia umieszczone są następujące wskazówki
ostrzegawcze:
Wskazówka ostrzegawcza

Opis
Ostrzeżenie przed porażeniem prądu
Istnieje zagrożenie porażenia prądem przy elementach przewodzących prąd w przypadku
otworzenia osłony urządzenia.

Podłączenie systemu CONVOClean dla urządzeń wolnostojących
W celu podłączenia systemu CONVOClean dla urządzeń wolnostojących należy postępować następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Wymieszać dostarczony koncentrat CONVOCare w pustym kanistrze CONVOCare z miękką wodą.
Przestrzegać tutaj instrukcji domieszania CONVOCare w podręczniku obsługi.

2

Napełnić szuflady środkiem czyszczącym i do mycia dysz do odpowiednio oznaczonych szuflad.

3

Uruchomić stopień 1 czyszczenia w komorze pieca 1 i sprawdzić, czy oczyszczalnik jest wtryskiwany
do komory pieca 1.
Uruchomić stopień 1 czyszczenia w komorze pieca 2 i sprawdzić, czy oczyszczalnik jest wtryskiwany
do komory pieca 2.

4
5

Zwrócić użytkownikowi uwagę n to, że podczas czyszczenia urządzenie nie może być otwarte.
Ostrzeżenie:
Istnieje zagrożenie oparzeniem środkiem chemicznym oczu i skóry.
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►

CONVOVent mini i CONVOVent mini 2in1

Zalecane pochłaniacze kondensacyjne
Pochłaniacz kondensacyjny nie jest konieczny do pracy pieca konwekcyjno-parowego.
Pochłaniacze polepszają klimat kuchni, nie zastępują jednak systemów wentylacyjnych.
Oddawanie ciepła, piec konwekcyjno-parowy z CONVOVent mini
Poniższy tabela przedstawia oddawanie ciepła pieca konwekcyjno-parowego z CONVOVent:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

utajone

200

266

370

400

740

jawne

1580

2088

2918

2760

4146

Oddawanie ciepła (kJ/h)

Warunek
Upewnić się, czy spełnione są następujące warunki:
 Przy montażu pochłaniacza kondensacyjnego na urządzeniu musi ono być zabezpieczone przed
wywróceniem się.
 Należy zapewnić dopływ wymaganej ilości powietrza.
 Przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów dotyczących klimatyzacji.
Osłona przednia
Zamontować osłonę przednią przed pochłaniaczem kondensacyjnym.
Eksploatacja
Pochłaniacz kondensacyjny włączać zawsze wtedy, gdy pracuje piec konwekcyjno-parowy. W przeciwnym wypadku w urządzeniu mogą zbierać się skropliny.
Transport do innego miejsca eksploatacji
W celu transportu wymontować pochłaniacz kondensacyjny.
Temperatura ścieków
Średnia temperatura ścieków pieca konwekcyjno-parowego wynosi 68 °C. Temperatura ścieków w
celu zredukowania zużycia wody chłodzącej może zostać w poziomie serwisowym nastawiona na
miejscu do maksymalnie 80 °C.
Montaż i instalacja
Informacje na temat montażu i instalacji znajdują się w oddzielnej instrukcji.
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►

Wspornik przyścienny (tylko dla OES 6.06 mini i OES 6.10 mini)

Warunek
Upewnić się, czy spełnione są następujące warunki:
 Wspornik przyścienny może być mocowany tylko do statycznie odpowiednich ścian nośnych.
 Piec konwekcyjno-parowy na wsporniku przyściennym nie może być ustawiany nad urządzeniami
eklektycznymi, frytkownicami lub smażalnicami.
Montaż
Poniższy rysunek przedstawia ustawienie pieca konwekcyjno-parowego ze wspornikiem przyściennym:

Montaż i instalacja
Informacje na temat montażu i instalacji znajdują się w oddzielnej instrukcji.
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►

Zestaw - stos

Funkcja
Przy pomocy zestawu-stosu ustawia się dwa piece konwekcyjno-parowe jeden nad drugim.
Warunek
Upewnić się, czy spełnione są następujące warunki:
 Zestawiony stos musi być zabezpieczony przed wywróceniem.
 Zestawiony stos musi być przykręcony do podłoża.
Dozwolone kombinacje
Następujące kombinacje są niedozwolone:
 OES 6.06 mini na OES 6.06 mini
 OES 6.10 mini na OES 6.10 mini
Wyrównanie potencjałów
Zestawiony stos włączyć w układ wyrównania potencjałów.
Montaż i instalacja
Informacje dotyczące montażu i instalacji zestawionego stosu znajdują się w oddzielnej instrukcji.

Podręcznik instalacyjny minis

57

Wyposażenie specjalne i osprzęt

►

Wykonanie morskie

Funkcja
Na statkach piec konwekcyjno-parowy mocuje się śrubami do podłoża.
Mocowanie przy pomocy nóg z kołnierzem
Uwaga
Jeśli urządzenie mocuje się inaczej niż przy pomocy nóg z kołnierzem (np. przez spawanie), przed
mocowaniem urządzenie należy wyrównać.
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób urządzenia wolno stojące lub stołowe można mocować przy pomocy nóg z kołnierzem:

Mocowanie na podstawie w wersji dla statków
W celu zamocowania pieca konwekcyjno-parowego na podstawie w wersji dla statków należy postąpić
następująco:
Krok

Sposób postępowania

1

Wypoziomować podstawę w wersji dla statków nogami regulowanymi wysokościowo za pomocą
poziomnicy.

2

Przymocować podstawę dolną śrubami mocującymi do podłoża.
Lub:
Przyspawać podstawę dolną do podłoża.

3

Postawić piec konwekcyjno-parowy na podstawie i wyrównać nogi nad otworami podstawy.

4

Wyrównać urządzenie przy pomocy poziomnicy tak, aby nogi zregulowaną wysokością znajdowały się
poziomo.

5

Skręcić urządzenie załączonymi śrubami, podkładkami i nakrętkami kołpakowymi z powierzchnią
podstawy dolnej.
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8 Dane techniczne, rysunki wymiarowe i i schematy połączeń
Cel niniejszego rozdziału
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne, rysunki wymiarowe i schematy połączeń pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Dane techniczne
Wymiary, rysunki wymiarowe i schematy połączeń
Listy kontrolne i zakończenie instalacji
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8.1 Dane techniczne
Cel niniejszego rozdziału
Niniejszy podrozdział zawiera dane techniczne pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Podrozdział ten zawiera następujące tematy:
Strona
61
65

Dane techniczne OES mini
Podstawa dolna i całkowita wysokość
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►

Dane techniczne OES mini

Wymiary i masy
Poniższa tabela przedstawia wymiary i ciężary:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

Szerokość
z opakowaniem

[mm]

580

580

580

580

580

bez opakowania

[mm]

515

515

515

515

515

z opakowaniem

[mm]

740

910

910

910

935

bez opakowania

[mm]

599

777

777

624

802

Głębokość

Wysokość
z opakowaniem

[mm]

830

830

1065

1305

1305

bez opakowania (sterowa- [mm]
nie standardowe)

627

627

857

-

-

bez opakowania (sterowa- [mm]
nie easyTOUCH)

647

647

877

1122

1122

[mm]

970

970

1205

1305

1305

bez opakowania (sterowa- [mm]
nie standardowe)

742

742

972

-

-

bez opakowania (sterowa- [mm]
nie easyTOUCH)

762

762

992

1122

1122

Ciężar z systemem CONVOClean
z opakowaniem

Masa
z opakowaniem

[kg]

57

67

82

102

115

bez opakowania

[kg]

45

54

69

86

99

Ciężar z systememCONVOClean
z opakowaniem

[kg]

68

82

97

107

120

bez opakowania

[kg]

56

69

84

91

105

Z tyłu

[mm]

50

50

50

50

50

Z prawej strony

[mm]

50

50

50

50

50

Linki

[mm]

50

50

50

50

50

Od góry*

[mm]

500

500

500

500

500

Odstępy bezpieczeństwa

* dla wentylacji
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Maksymalnie dopuszczalna masa wsadu
Następująca tabela przedstawia maksymalnie dopuszczalny ciężar wsadu pieców konwekcyjnoparowych. Te wartości obowiązują pod warunkiem 5 kg maksymalnego załadunku na każdą półkę:
Maksymalnie dopuszczalna
masa wsadu

OES 6.06
mini

OES 6.10
mini

OES 10.10
mini

OES 6.06
mini 2in1

OES 6.06
mini 2in1

na jeden piec konwekcyjno-parowy

[kg]

13

20

30

26

40

na jedną półkę

[kg]

(na każdą
(na każdą
komorę pieca komorę pieca
13 kg)
20 kg)
5

5

5

5

5

Elektryczne parametry przyłączeniowe
Poniższa tabela przedstawia elektryczne wartości przyłączeniowe:
OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

3N~ 400V 50/60 Hz (3/N/PE)
Pobór mocy

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Moc gorącego powietrze

[kW]

5,4

6,8

10,2

2 x 5,4

2 x 6,8

Moc silnika

[kW]

0,25

0,25

0,25

2 x 0,27

2 x 0,27

[A]

11,8

14,8

15,7

17,8

22,0

[A]

Prąd znamionowy
Bezpieczniki

16

16

20

20

25

[mm2]

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

5G2,5

utajone

[kJ/h]

1000

1330

1850

2000

3700

jawne

[kJ/h]

1100

1450

2030

1800

2370

zalecany przekrój przewodów*
Wydzielanie ciepła

3~ 230 V 50/60 Hz (3/PE)
Pobór mocy

[kW]

5,7

7,1

-

-

-

Moc gorącego powietrze

[kW]

5,4

6,8

-

-

-

Moc silnika

[kW]

0,25

0,25

-

-

-

[A]

23,5

28,5

-

-

-

[A]

25

35

-

-

-

4G4

4G4

-

-

-

Prąd znamionowy
Bezpieczniki
zalecany przekrój przewodów*

2
[mm ]

3~ 200 V 50/60 Hz (3/PE)
Pobór mocy

[kW]

5,7

7,1

10,5

11,4

14,1

Moc gorącego powietrze

[kW]

5,4

6,8

10,2

10,8

13,6-

Moc silnika

[kW]

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Prąd znamionowy

[A]

27,0

21,1

31,0

34,1

42,1

Bezpieczniki

[A]

32

25

35

50

50

4G4

4G4

4G4

4G6

4G6-

zalecany przekrój przewodów*
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OES

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

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

[kW]

Moc gorącego powietrze

[kW]

2,7

-

-

-

-

Moc silnika

[kW]

0,25

-

-

-

-

Prąd znamionowy

[A]

13,1

-

-

-

-

Bezpieczniki

[A]

16

-

-

-

-

3G2,5

-

-

-

-

2

zalecany przekrój przewodów*

[mm ]

3,0

-

-

-

-

* zalecany przekrój przewodów zasilania ułożonych w powietrzu przy długości max. 5 m.
Przyłącze wody
Poniższa tabela przedstawia wartości podłączenia wody:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

Doprowadzenie wody
(tylko zimna)
z urządzeniem zapobiegającym powrotowi wody (typ EA) i
filtrem zanieczyszczeń

Zawór odcinający
Dopływ wody
bez systemu CONVOClean

1 x G 3/4'', zalecane stałe przyłącze

2 x G 3/4'', zalecane stałe
przyłącze

Z systememCONVOClean

1 x G 3/4'', zalecane stałe przyłącze

3 x G 3/4'', zalecane stałe
przyłącze

Ciśnienie przepływu
bez systemu CONVOClean

[kPa]

200 - 600 (2 - 6 bar)

Z systememCONVOClean

[kPa]

300 - 600 (3 - 6 bar)

DN

40

Odpływ wody*
Typ

40

* przyłącze stałe (zalecane) lub syfon lejowy
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Jakość wody
Poniższa tabela przedstawia wartości jakości wody:
OES mini

Urządzenia stołowe

Urządzenia wolnostojące

Wtryskiwacz,
skraplacz, system
czyszczenia

Wtryskiwacz, system
czyszczenia

Skraplacz

Jakość wody do picia (ewentualnie zainstalować urządzenie do
uzdatniania wody)
Twardość całkowita
(twardość w stopniach
niemieckich)

[°dH]

4-7

4-7

4 - 20

(twardość w stopniach
francuskich)

[TH]

7 - 13

7 - 13

7 - 27

(twardość w stopniach
angielskich)

[°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]

maks. 40

maks. 40

maks. 40

Przewodność

[µS/cm]

min. 20

min. 20

min. 20

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

[mg/]l

maks. 100

maks. 100

maks. 100

[mg/l]

maks. 150

maks. 150

maks. 150

[mg/l]

maks. 0,1

maks. 0,1

maks. 0,1

pH
ClSO4

2-

Fe

Zużycie wody
Poniższa tabela przedstawia wartości zużycia wody:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

Zużycie wody bez systemu CONVOClean
Przeciętne zużycie wody

[l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Zużycie szczytowe

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Zużycie szczytowe bez
systemu CONVOClean

[l/h]

0 - 20

0 - 20

0 - 20

0 - 40

0 - 40

Zużycie szczytowe

[l/min]

7

10

10

14

20

Zużycie wody z systemem CONVOClean
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Filtr do wody
W poniższej tabeli podano niezbędną wielkość filtra do wody:
6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

Urządzenia stołowe

6.06 2in1

6.10 2in1

Urządzenia wolnostojące

Przeciętne zużycie wody

[l/h]

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

0 - 15

Zużycie szczytowe bez
systemu CONVOClean

[l/min]

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

7

10

10

14

20

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Zużycie szczytowe z
[l/min]
systemem CONVOClean

Przepisy dotyczące urządzeń
Poniższa tabela przedstawia przepisy dotyczące urządzeń:
OES mini

6.06 mini

6.10 mini

Urządzenia stołowe

Urządzenia wolnostojące

Stopień ochrony

IPX4

Znak kontrolny*

TÜV/GS, DIN GOST TÜV, SVGW

Emisja hałasu
zmierzona

[dBA]

< 60

*znaki kontrolne umieszczane są na urządzeniu tylko zgodnie z przepisami krajowymi.

►

Podstawa dolna i całkowita wysokość

Wymiary
W poniższej tabeli zamieszczono wymiary podstaw dolnych dla pieca konwekcyjno-parowego:
OES mini

Urządzenia stołowe

Urządzenia wolnostojące

Podstawa dolna otwarta

6.06 mini

6.10 mini

10.10 mini

6.06 2in1

6.10 2in1

Szerokość

[mm]

515

515

515

515

515

Głębokość

[mm]

475

653

653

475

653

Wysokość

[mm]

900

900

700

455

455

Masa

[kg]

9,7

12,0

10,6

7,6

9,2

Całkowita wysokość z podstawą dolną
(sterowanie standardowe)

[mm]

1557

1557

1557

-

-

Całkowita wysokość z podstawą dolną
(sterowanie easyTOUCH)

[mm]

1577

1577

1577

1577

1577
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8.2 Wymiary, rysunki wymiarowe i schematy połączeń
Cel niniejszego rozdziału
Niniejszy rozdział zawiera wymiary, rysunki wymiarowe i schematy połączeń pieca konwekcyjnoparowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Strona
67
68
69
70
71

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
Widok Standard

Widok easyTOUCH

Widok z systemem czyszczenia

Widok z boku

Widok z góry z odległościami od
ścian

Podłączenia na spodzie

I

Znaczenie zaznaczonych elementów
A

Przyłącze wody - woda
miękka G3/4"

C

Przyłącze ścieków DN 40

D

Przyłącze elektryczne

E

Wyrównanie potencjałów

H

Króciec wentylacyjny

I

Króciec napowietrzający

M Przelew 60x20
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►

OES 6.10 mini
Widok Standard

Widok easyTOUCH

Widok z systemem czyszczenia

Widok z boku

Widok z góry z odległościami od
ścian

Podłączenia na spodzie

I

Znaczenie zaznaczonych elementów
A

Przyłącze wody - woda
miękka G3/4"

C

Przyłącze ścieków DN 40

D

Przyłącze elektryczne

E

Wyrównanie potencjałów

H

Króciec wentylacyjny

I

Króciec napowietrzający

M Przelew 60x20
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►

OES 10.10 mini
Widok Standard

Widok easyTOUCH

Widok z systemem czyszczenia

Widok z boku

Widok z góry z odległościami od
ścian

Podłączenia na spodzie

I

Znaczenie zaznaczonych elementów
A

Przyłącze wody - woda
miękka G3/4"

B

Przyłącze wody - woda zimna
G3/4"

C

Przyłącze ścieków DN 40

D

Przyłącze elektryczne

E

Wyrównanie potencjałów

H

Króciec wentylacyjny

I

Króciec napowietrzający

M Przelew 60 x 20
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►

OES 6.06 mini 2in1
Widok easyTOUCH

Widok z systemem czyszczenia

Widok z boku

Widok z góry z odległościami od
ścian

Podłączenia na spodzie

I

Znaczenie zaznaczonych elementów
A

C Przyłącze ścieków
DN 50

H Króciec wentylacyjny

A1 Przyłącze wody
- system czyszczenia G3/4"

D Przyłącze elektryczne

I

B

E Wyrównanie potencjałów

M Przelew 60 x 20

Przyłącze wody
- woda miękka G3/4"

Przyłącze wody
- woda zimna G3/4"
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►

OES 6.10 mini 2in1
Widok easyTOUCH

Widok z systemem czyszczenia

Widok z boku

Widok z góry z odległościami od
ścian

Podłączenia na spodzie

I

Znaczenie zaznaczonych elementów
A

C Przyłącze ścieków
DN 50

H Króciec wentylacyjny

A1 Przyłącze wody
- system czyszczenia G3/4"

D Przyłącze elektryczne

I

B

E Wyrównanie potencjałów

M Przelew 60 x 20

Przyłącze wody
- woda miękka G3/4"

Przyłącze wody
- woda zimna G3/4"
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9 Listy kontrolne i zakończenie instalacji
Cel niniejszego rozdziału
Niniejszy rozdział zawiera listy kontrolne da instalacji oraz instrukcje dla użytkownika. Listy kontrolne
służą do wykazania prawidłowej instalacji pieca konwekcyjno-parowego.
Zawartość
Rozdział zawiera następujące tematy:
Strona
Listy kontrolne: Instalowanie
73
Listy kontrolne: Urządzenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia
75
Listy kontrolne: Informacje dla użytkownika - bezpieczeństwo
76
Listy kontrolne: Instrukcje dla użytkownika - eksploatacja i konserwacja 80
Zakończenie instalacji
81
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►

Listy kontrolne: Instalowanie

Warunek
piec konwekcyjno-parowy został ustawiony i podłączony przez przeszkolonych fachowców zgodnie z
instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku instalacji.
Sposób postępowania
Wypełnić dane podstawowe i sprawdzić instalację zgodnie z poniższymi listami kontrolnymi.
Zaznaczyć spełnione warunki.
Dane podstawowe
Wpisać poniższe dane podstawowe.
Lokalizacja zainstalowanego urządzenia
Numer urządzenia (zgodnie z tabliczką
znamionową)
Numer artykułu (zgodnie z tabliczką znamionową)
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Instalowanie
Sprawdzić poniższe punkty i zaznaczyć je!
Podanie wymagań dla miejsca ustawienia / Przyłącze urządzenia

Tak

Czy piec konwekcyjno-parowy ustawiony jest poziomo?
Podłoże musi być równe i wypoziomowane.
Czy podłoże może być obciążone ciężarem urządzenia włącznie z maksymalnie dopuszczalnym ciężarem całkowitym?
Czy zapewniony jest swobodny przepływ powietrza?
Szczeliny wentylacyjne z tyłu urządzenia, otwór z przodu i króciec wentylacyjny nie mogą być zablokowane lub zastawione przedmiotami.
Czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne palne materiały, gazy i ciecze?
Czy urządzenie nie jest zainstalowane bezpośrednio pod sygnalizatorem pożarowym?
Odstępy bezpieczeństwa
Czy minimalna odległość od najbliższych źródeł ciepła ze wszystkich stron urządzenia wynosi 500 mm?
Czy minimalna odległość od frytkownic ze wszystkich stron urządzenia wynosi 1000 mm?
Rozpakowanie urządzenia

Tak

Czu z urządzenia zdjęto folię ochronną?
Przyłącze elektryczne

Tak

Czy zabezpieczenie elektryczne użytkownika jest zgodne z lokalnymi przepisami?
Czy w pobliżu urządzenia został zainstalowany rozłącznik dla wszystkich biegunów z min. otwarciem
styków 3 mm?
Czy urządzenie podłączone objęte jest systemem wyrównywania potencjałów?
Czy urządzenie jest zabezpieczone przy pomocy wyłącznika różnicowego o odpowiednim prądzie
znamionowym zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi?
Czy piec konwekcyjno-parowy jest oddzielnie zabezpieczony, tzn. razem z nim nie są zabezpieczone
inne odbiorniki?
Czy sprawdzono zamocowanie wszystkich zacisków i ewentualnie dokręcono je?
Przyłącze wody / Odpływ wody

Tak

Czy na miejscu zainstalowane jest urządzenie zapobiegające przepływowi zwrotnemu (typ EA)?
Czy urządzenie podłączone jest do wody pitnej/zimnej?
Czy maksymalna dopuszczalna twardość wody jest przekroczona?

nie

tak

Jeśli tak, jakie podjęto środki?
Czy ciśnienie hydrauliczne / ciśnienie wody odpowiada poniższym danym?
Czy zachowane są ciśnienia; min. 2 bar i maks. 6 bar, bądź min. 200 kPa i maks. 600 kPa?
Czy zainstalowane jest urządzenie do uzdatniania wody?
Czy odpływ wody wykonany jest ze stałym przyłączem (zalecane)?
Czy przy przyłączu został zastosowany wąż według normy DIN EN 61770?
Czy na miejscu odpływ wody wynosi przynajmniej DN 40 dla OES 6.06 mini, 6.10 mini i 10.10 mini i
przynajmniej DN 50 dla OES 6.06 2in1 i OES 6.10 2in1?
Czy zachowany jest spad min. 5 % lub 3° odpływu wody?
Czy w pobliżu pieca konwekcyjno-parowego znajduje się lej? (tylko przy podłączeniu z syfonem lejowym)
Czy za piecem konwekcyjno-parowym znajduje się lej? (tylko przy podłączeniu z syfonem lejowym)
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►

Listy kontrolne: Urządzenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Warunek
Piec konwekcyjno-parowy został ustawiony i podłączony przez przeszkolonych fachowców zgodnie z
instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku instalacji.
Lista kontrolna urządzeń bezpieczeństwa
Sprawdzić poniższe urządzenia bezpieczeństwa i zaznaczyć je!
Urządzenie zabezpieczające

Tak

Pokrywa na górze urządzenia na swoim miejscu
Pokrywa z tyłu urządzenia na swoim miejscu
Drzwi urządzenia nie mają zadrapań, zarysowań ani pęknięć
Blacha zasysania na miejscu
Elektryczny czujnik drzwi urządzenia jest funkcjonalny

Lista kontrolna ostrzeżeń
Sprawdzić, czy poniższe ostrzeżenia są dostępne i zaznaczyć je!
Drzwi komory pieca ponad klamką

Tak

Ostrzeżenie przed gorącymi płynami

Ostrzeżenie przed gorącą parą i oparami

Przy systemie CONVOClean:
Ostrzeżenie przed wytryskującym, żrącym środkiem czyszczącym
Boczna pokrywa z lewej strony urządzenia

Tak

Ostrzeżenie przed porażeniem prądu
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►

Listy kontrolne: Informacje dla użytkownika - bezpieczeństwo

Informacje dla użytkownika - bezpieczeństwo
Poinformować użytkownika o następujących punktach dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania,
zaznaczyć odpowiednie pozycje:
Podręcznik obsługi
Przed rozpoczęciem prac przy piecu konwekcyjno-parowym użytkownik musi zapoznać się z urządzeniem i przeczytać podręcznik obsługi, szczególnie rozdział "Dla waszego bezpieczeństwa".
Zwrócić uwagę użytkownikowi na rozdział "Dla waszego bezpieczeństwa" w podręczniku obsługi

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Piec konwekcyjno-parowy może być używany tylko zgodnie z opisanym dalej zastosowaniem:
 Piec konwekcyjno-parowy jest zaprojektowany i skonstruowany wyłącznie do garowania różnych
artykułów spożywczych. W tym celu stosowane są para, gorące powietrze i gorąca para (bezciśnieniowo przegrzana para).
 Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku zawodowego i przemysłowego.
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego zachodzi tylko wtedy, kiedy
spełnione są ponadto następujące warunki:
 W celu uniknięcia wypadków i uszkodzeń pieca konwekcyjno-parowego przedsiębiorca musi
przeprowadzać okresowy instruktaż personelu.
 Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie eksploatacji i konserwacji pieca konwekcyjnoparowego.
Zwrócić uwagę użytkownika na użycie zgodne z przeznaczeniem

Ograniczenia zastosowania
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń zastosowania:
 Nie wolno eksploatować pieca konwekcyjno-parowego w atmosferze toksycznej lub stwarzającej
niebezpieczeństwo wybuchu.
 Piec konwekcyjno-parowy może być eksploatowany tylko w temperaturach otoczenia w granicach
między +4 °C i +35 °C.
 Piec konwekcyjno-parowy może eksploatować tylko poinstruowany personel.
 Piec konwekcyjno-parowy nie może być eksploatowany na wolnym powietrzu bez odpowiedniej
ochrony przed deszczem i wiatrem.
 Piec konwekcyjno-parowy może być tylko załadowywany do maksymalnie dopuszczalnego ciężaru
wsadu.
Maksymalnie dopuszczalny ciężar wsadu dla poszczególnych typów patrz Dane techniczne:
 Piec konwekcyjno-parowy można eksploatować tylko wtedy, kiedy istnieją i są funkcjonalne wszystkie urządzenia zabezpieczające.
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać suchego proszku lub granulatu.
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać żadnych zapalnych przedmiotów z temperaturą
zapłonu poniżej 270 °C. Zaliczane są do tego np. łatwo zapalne oleje, tłuszcze, ściereczki gospodarcze (torchons).
 W piecu konwekcyjno-parowym nie wolno ogrzewać żadnych artykułów spożywczych w zamkniętych puszkach lub konserw.
Zwrócić uwagę klienta na ograniczenia zastosowania
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Elementy przewodzące prąd

Zagrożenie porażeniem prądem przez elementy przewodzące prąd
Pod pokrywami znajdują się części przewodzące prąd, których dotknięcie może spowodować porażenie elektryczne.
f Nie otwierać żadnych pokryw.
f Nie otwierać żadnych pokryw.
f Poza godzinami pracy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie przez porażenie elektryczne

Spryskanie strumieniem wody

Zagrożenie porażeniem prądem wskutek zwarcia
Spryskanie obudowy zewnętrznej strumieniem wody może prowadzić do zwarcia i w razie dotknięcia
urządzenia do porażenia prądem.
f Nie spryskiwać wodą obudowy zewnętrznej urządzenia.
f Podczas eksploatacji na świeżym powietrzu stosować ochronę przed deszczem.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie przez porażenie elektryczne

Gorące powierzchnie

Zagrożenie oparzeniami wskutek wysokiej temperatury w komorze pieca i przy wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia
Dotknięcie wszystkich elementów wewnętrznych komory pieca, wewnętrznej strony drzwi urządzenia i
wszystkich części, które znajdują się w komorze podczas garowania, może prowadzić do oparzeń.
f Nosić osobiste wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie poparzeniem

Gorące płyny

Zagrożenie oparzeniami przez gorące płyny
Wylanie płynnych produktów garowanych może prowadzić do oparzeń twarzy i rąk.
f Wstawiać pojemniki z płynami lub z produktami upłynniającymi się podczas garowania tylko na
poziomach półek, które znajdują się poniżej wskazówki ostrzegawczej "Gorące płyny" przy urządzeniu bądź wózku załadunkowym na zaznaczonej wysokości (1,60 m). Tylko te poziomy półek
umożliwiają wszystkim obsługującym zajrzenie do nich.
f Zwracać uwagę przy załadunku na to, aby stelaże zawieszane były prawidłowo unieruchomione.
f Przykrywać pojemniki z gorącymi płynami podczas transportu.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie oparzeniem przez płyny
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Gorąca para / opary

Zagrożenie oparzeniami przez gorącą parę i opary
Wydobywająca się para i opary mogą prowadzić do oparzeń twarzy, rąk, stóp i nóg.
f Drzwi urządzenia należy otwierać zgodnie z instrukcją i w żadnym przypadku nie wstawiać głowy do
komory pieca.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie oparzeniem przez płyny

Kontakt ze środkami czyszczącymi

Niebezpieczeństwo podrażnienia skóry i oczu lub sparzenia środkami chemicznymi
Środki czyszczące CONVOClean new i CONVOCare podrażniają skórę i oczy w przypadku bezpośredniego kontaktu. Środek czyszczący CONVOClean forte powoduje sparzenia w przypadku bezpośredniego kontaktu.
f Nie wdychać rozpylanej mgły.
f Nie dopuszczać do kontaktu środków czyszczących z oczami i skórą.
f W żadnym wypadku nie otwierać drzwi urządzenia podczas pełnoautomatycznego czyszczenia.
f Nosić rękawice i okulary ochronne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie podrażnieniami lub sparzeniami skóry i oczu

Zamykanie drzwi urządzenia

Zagrożenie zranieniem ręki przez zmiażdżenie
Przy czyszczeniu drzwi urządzenia i wewnętrznej części drzwi zachodzi zagrożenie zmiażdżenia ręki.
f Zwracać uwagę na to, aby nie wprowadzić ręki między drzwi i ramę.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie przez obrażenia rąk

Wirujący wirnik wentylatora

Zagrożenie obrażeniami przez wirnik wentylatora
Po otwarciu pokrywy wirujący wirnik wentylatora może spowodować obrażenia rąk lub wciągnąć
włosy lub luźne części odzieży.
f Przed zdjęciem osłony odłączyć urządzenie od napięcia.
Zwrócić uwagę klienta na zagrożenie przez obrażenia rąk
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Przerwanie łańcucha chłodniczego

Zagrożenie przez mikrobiologiczną kontaminację artykułów żywnościowych
Przy przedwczesnym załadunku komory pieca, np. przy wybraniu czasu startu programu garowania
może zostać przerwany łańcuch chłodniczy schłodzonych artykułów żywnościowych.
f Przy planowaniu czasu załadunku zwracać zawsze uwagę na utrzymanie łańcucha chłodniczego.
Zwrócić uwagę klienta na mikrobiologiczne skażenie

Nieprawidłowe napełnianie szuflad sytemu czyszczenia

Zagrożenie skażeniem przez kontakt środków czyszczących z żywnością
Przez zamianę CONVOClean i CONVOCare istnieje niebezpieczeństwo szkodliwości dla zdrowia po
spożyciu garowanych potraw.
f Zwracać uwagę na prawidłowe napełnienie szuflad dla CONVOClean i CONVOCare.
f Używać tylko produktów, które są dopuszczone przez producenta.
Zwrócić uwagę klientowi na zagrożenie uszkodzeniami zdrowia przez błędne napełnienie szuflad
systemu czyszczenia
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►

Listy kontrolne: Instrukcje dla użytkownika - eksploatacja i konserwacja

Instrukcje dla użytkownika - eksploatacja i konserwacja
Poinformować użytkownika o następujących punktach, zaznaczyć odpowiednie pozycje:
Eksploatacja i konserwacja

Tak

Poinformować użytkownika, że...
przed rozpoczęciem pracy personel obsługi musi zostać przeszkolony w zakresie obsługi i urządzeń
bezpieczeństwa pieca konwekcyjno-parowego.
Przestrzegać urządzeń bezpieczeństwa pieca konwekcyjno-parowego (patrz rozdział "Dla waszego
bezpieczeństwa").
Nad urządzeniem nie wolno umieszczać żadnych palnych materiałów ani stawiać ich na urządzeniu.
Piec konwekcyjno-parowy można eksploatować tylko wtedy, kiedy funkcjonują prawidłowo wszystkie
urządzenia zabezpieczające.
Piec konwekcyjno-parowy można eksploatować tylko wtedy, kiedy są prawidłowo umieszczone wszystkie osłony urządzenia lub okładziny.
Konieczne są prace czyszczenia i konserwacji. Omówić z użytkownikiem plan czyszczenia i konserwacji
na podstawie podręcznika obsługi.
Wolno używać tylko środków czyszczących CONVOClean. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo oparzeń płuc i skóry.
Urządzenia nie wolno czyścić przy pomocy agregatów wysoko ciśnieniowych lub strumieniem wody.
Pieca nie narażać na kwasy lub opary kwasów. Istnieje niebezpieczeństwo korozji części ze stali szlachetnej.
Należy wymienić szybę w razie uszkodzeń powierzchniowych (np. nacięcia, pęknięcia, rysy). Istnieje
niebezpieczeństwo pęknięcia szyby.
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Listy kontrolne i zakończenie instalacji

►

Zakończenie instalacji

Gwarancja
Gwarancja wygasa w razie uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym ustawieniem, instalacją,
użytkowaniem, czyszczeniem, konserwacją, naprawą lub odkamienianiem.
Potwierdzenie uruchomienia
Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z danymi podręcznika instalacji.
Data
Nazwa (nazwisko) instalatora (drukowanymi
literami)
Podpis instalatora urządzenia

Potwierdzenie instruktażu
Użytkownik został poinformowany zgodnie z listami kontrolnymi w zakresie ważnych funkcji i zagadnień bezpieczeństwa.
Data
Nazwa (nazwisko) użytkownika (drukowanymi
literami)
Podpis użytkownika

Odesłanie podkładek
Wypełnione listy kontrolne odesłać do:
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Doręczyć do After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Niemcy
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CONVOTHERM

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
D-82436 Eglfing=

=

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

=

www.convotherm.de
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