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1 Algemeen
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de identificatie van uw combi-steamer en het gebruik van dit
handboek.

1.1 Milieubescherming
Principeverklaring
De verwachtingen van onze klanten, de wettelijke bepalingen en normen, en de reputatie van ons be‐
drijf bepalen de kwaliteit en de service van alle producten.
Met ons milieumanagement zorgen we voor de naleving van alle relevante milieuverordeningen en
verplichten wij ons bovendien tot het continu verbeteren van de milieuprestaties.
Opdat bij ons de fabricage van hoogwaardige producten gegarandeerd zijn en blijven, en onze milieu‐
doelen vast staan, hebben we een kwaliteits- en milieumanagement-systeem ontwikkeld.
Dit systeem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.
Werkwijze voor de milieubescherming
Er wordt met de volgende werkwijzen rekening gehouden:
Gebruik van volledig composteerbare vulmaterialen
■
Gebruik van RoHS conforme producten
■
REACH-chemicaliënwetgeving
■
Aanbeveling en gebruik van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen
■
Recycling van elektronicaschroot
■
Milieuvriendelijke afvoer van gebruikte apparaten via de fabrikant
■

Help mee, het milieu te beschermen.
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1.2 Identificatie van uw combi-steamer
Plaats van het typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerzijde van de combi-steamer.
Opbouw en structuur van het typeplaatje bij elektrische apparaten
Pos.

Aanduiding

1

Aanduiding van het apparaat
Combi Steamer (Engelse aanduiding van de combi-steamer)
Handelsomschrijving
Bestanddeel
Betekenis

2

C4
eT
eD
Cijfers xx.yy
EB
ES
-N
3

Elektrische gegevens

4

Serienummer
Bestanddeel

Apparatenlijn Convotherm 4
easyTouch-besturing
easyDial-besturing
Grootte apparaat
Elektrisch apparaat met boiler
Elektrisch apparaat met waterinjec‐
tie
bij apparaten met NSF-certificaat

Betekenis

Verwarmingswijze
Elektrisch apparaat (X, V)
Wijze van stoomproductie ■ Spuit (S)
■ Boiler (B)
Grootte apparaat

■
■
■
■
■
■
■

Bouwjaar

■
■
■

Fabricagemaand

■
■
■
■

Volgnummer
5
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Artikelnummer
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Januari (01)
Februari (02)
Maart (03)
...

4-cijferig
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Opbouw en structuur van het typeplaatje bij gasapparaten
Typeplaatje

Extra plaatje

Aanduiding

3

Aanduiding van het apparaat
Combi Steamer (Engelse aandui‐
ding van de combi-steamer)
Handelsomschrijving
Bestand‐
Betekenis
deel
C4
Apparatenlijn Convo‐
therm 4
eT
easyTouch-besturing
eD
easyDial-besturing
Cijfers xx.yy Grootte apparaat
GB
Gasapparaat met boi‐
ler
GS
Gasapparaat met wa‐
terinjectie
-N
bij apparaten met
NSF-certificaat
Elektrische gegevens

4

Serienummer

1
2

Bestand‐
deel
Verwar‐
mingswijze
Wijze van
stoompro‐
ductie
Grootte ap‐
paraat

Betekenis
Gasapparaat (Y, W)
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Bouwjaar

■
■
■

Fabricage‐
maand

■
■
■
■
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Spuit (S)
Boiler (B)
6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Januari (01)
Februari (02)
Maart (03)
...

5

Volgnum‐
4-cijferig
mer
Artikelnummer

6

Gasgegevens

7

Landcode

8

Gascategorie

9

Voorinstelling gas van het apparaat
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1.3 Opbouw van de klantendocumentatie
Delen van de klantdocumentatie
De klantendocumentatie van de combi-steamer bestaat uit:
■
Installatiehandboek (deze handleiding)
■
Bedieningshandboek
■
Gebruikshandleiding easyTouch (uittreksel uit de on screen-Help)
■
In easyTouch geïntegreerde on screen-Help (complete handleiding voor de bediening van de soft‐
ware)
■
Gebruikshandleiding easyDial
Onderwerpen van het installatiehandboek
Het installatiehandboek is bedoeld voor geschoold vakpersoneel, zie 'Kwalificatie van het personeel'
op pagina 41 in het installatiehandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■
Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de installatie van de combi-steamer relevant
zijn
■
Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de installatiewerkzaamheden
■
Transport: bevat noodzakelijke informatie over het transport van de combi-steamer
■
Opstelling: toont en beschrijft opstellingsvarianten van de combi-steamer
■
Installatie: beschrijft alle benodigde voedingsaansluitingen
■
Inwerkingstelling: beschrijft de eerste ingebruikneming van de combi-steamer
■
Buitenwerkingstelling: beschrijft noodzakelijke werkzaamheden aan de einde van de levensduur
van de combi-steamer
■
Technische gegevens, aansluitschema's: bevatten alle benodigde technische informatie van de
combi-steamer
■
Checklists: bevat controlelijsten voor de installatie en garantie van de combi-steamer
Onderwerpen van het bedieningshandboek
Het bedieningshandboek is bedoeld voor geïnstrueerd personeel en geschoold vakpersoneel, zie
'Kwalificatie van het personeel' in het bedieningshandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■
Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de bediening van de combi-steamer relevant
zijn
■
Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de bediening van de combi-steamer
■
Garen: beschrijft regels, werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat
bij het garen
■
Reiniging: toont en beschrijft reinigingsprocedés, reinigingsmiddelen, werkprocessen, bedienings‐
stappen en omgangswijzen met het apparaat bij het reinigen
■
Onderhoud: bevat garantiebepalingen, het onderhoudsschema, informatie over storingen, fouten
en noodbediening en werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat bij
het onderhoud
Onderwerpen van de gebruikshandleiding en on screen-Help (alleen easyTouch)
De gebruikshandleiding en de on screen-Help (alleen easyTouch) zijn bedoeld voor geïnstrueerd per‐
soneel en geschoold vakpersoneel zie 'Kwalificatie van het personeel' in het bedieningshandboek. Bij
easyTouch is de gebruikshandleiding een samenvatting uit de On screen-Help.
Gebruikshandleiding en on screen-Help (alleen easyTouch) omvatten de volgende onderwerpen:
■
Opbouw van de gebruikersinterface: beschrijft de gebruikersinterface van de combi-steamer
■
Gebruik van de software: bevat aanwijzingen voor het invoeren en oproepen van gaarprofielen,
voor het oproepen van reinigingsprofielen, voor het starten van gaar- en reinigingsprocessen; be‐
schrijft de instellingen van de settings en de import en export van gegevens
■
Gekozen gaarprofielen: toont beproefde gaarprofielen

Installatiehandboek
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1.4 Beslist te lezen veiligheidsaanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen in de klantdocumentatie
Veiligheidsaanwijzingen voor de combi-steamer zijn alleen in het installatiehandboek en in het bedie‐
ningshandboek te vinden.
In het installatiehandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaamhe‐
den bij transport, opstelling, installatie, ingebruikneming en buitenwerkingstelling.
In het bedieningshandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaam‐
heden bij het garen, bij de reiniging en bij onderhoudswerkzaamheden.
De gebruikshandleiding moet wat betreft de veiligheidsaanwijzingen altijd in samenhang met het be‐
dieningshandboek of het installatiehandboek worden gezien. Bij werkzaamheden die verder gaan dan
alleen bediening van de software, moeten de in het bedieningshandboek en installatiehandboek opge‐
nomen veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd.
Absoluut te lezen delen van dit document
Indien u de voorschriften uit dit document niet volgt, loopt u het risico op letsels tot en met de dood, en
op materiële schade.
Omwille van de veiligheid moeten alle personen, die omgaan met de combi-steamer, de volgende de‐
len van dit document voor het begin van om het even welke werkzaamheid gelezen en begrepen heb‐
ben:
■
het hoofdstuk 'Voor uw veiligheid' op pagina 20
■
de delen, die de door te voeren bezigheid beschrijven
Gevarensymbool
Gevarensymbool

Betekenis
Dient als waarschuwing voor mogelijk persoonlijk letsel. Volg alle waar‐
schuwingen op die na dit symbool zijn aangegeven om mogelijk letsel
en dodelijke afloop te voorkomen.

Weergave van de waarschuwingen
De waarschuwingsteksten zijn ingedeeld in de volgende gevarenklassen:
Gevarenklasse

LET OP

Installatiehandboek

Gevolgen

Waarschijnlijkheid

Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onom‐
keerbaar)
Dood/ zwaar persoonlijk letsel (onom‐
keerbaar)
Lichte letsels (omkeerbaar)

Onafwendbaar

Materiële schade

Mogelijk
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1.5 Over dit installatiehandboek
Doel
Dit installatiehandboek moet alle personen, die omgaan met de combi-steamer, voorzien van de nodi‐
ge informatie om het transport, de opstelling, de installatie en de inwerkingstelling juist en veilig uit te
voeren.
Doelgroepen van de installatiehandboek
Naam van de doelgroep
Inbedrijfsteller
(Servicetechnicus)
Eigenaar van de combisteamer
of
voor het apparaat ver‐
antwoordelijke mede‐
werker van de eigenaar

Werkzaamheden
■
■
■
■
■

Transporteur
Servicetechnicus

■

Installateur elektriciteit

■

■
■
■
■

Installateur gas

Wordt door de inbedrijfsteller op alle veiligheidsrelevante functies en in‐
richtingen van de combi-steamer gewezen
Wordt door de inbedrijfsteller m.b.t. de bediening van het apparaat geïn‐
strueerd
Voert indien nodig volgens instructies ondersteunende werkzaamheden
bij het transport binnen het bedrijf en bij het plaatsen van het apparaat
uit.

Transport binnen het bedrijf
Opstellen van het apparaat
■ Installatie van de volautomatische reiniging van de gaarruimte
ConvoClean / ConvoClean+ (optioneel)
■ Inwerkingstelling en buitenwerkingstelling van het apparaat
■

Installateur water en af‐
valwater

Eindverantwoordelijke voor de inwerkingstelling van de combi-steamer
Instructie van de gebruiker

Aansluiting van het apparaat op de bestaande elektrische aansluiting
Deïnstallatie van de elektrische aansluiting
Aansluiting van het apparaat op de bestaande wateraansluiting
Deïnstallatie van de wateraansluiting
Aansluiting van het apparaat op de bestaande waterafvoeraansluiting
Deïnstallatie van de waterafvoeraansluiting

Installeren en verwijderen van de gasaansluiting

Opbouw van de installatiehandboek
Hoofdstuk/Deel
Algemeen

Doel
■
■

Opbouw en werking

■
■

Voor uw eigen veiligheid
Transport
Opstelling

Beschrijft het beoogd gebruik van het apparaat
Beschrijft de functies van het apparaat en beschrijft de positie van de
componenten ervan

Beschrijft alle gevaren die door het apparaat ontstaan en de geschikte
maatregelen
Lees dit hoofdstuk nauwgezet!
■ Geeft de principiële afmetingen van het apparaat
■ Beschrijft het transport naar de standplaats
■
■
■
■

Installatiehandboek

Ondersteunt bij de identificatie van het apparaat
Gaat in op het gebruik van dit installatiehandboek

Het geeft informatie over aangrenzende systemen voor de uitlaatgas‐
afvoer en luchtafvoer
Noemt de eisen aan de standplaats
Verklaart het uitpakken en de leveromvang
Beschrijft het plaatsen van het apparaat
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Hoofdstuk/Deel

Doel

Installatie

Verklaart de installatie van
■ Elektriciteit
■ Gas
■ Water en afvalwater
■ Uitlaatgassen en luchtafvoer
■ Volautomatische reiniging van de gaarruimte ConvoClean+ / Convo‐
Clean

Inwerkingstelling
Buitenwerkingstelling en
afvoer
Technische gegevens
Aansluitschema's
Checklists en afsluiten
van de installatie

Gaat in op het verloop van de inwerkingstelling
Gaat in op het buitenwerkingstelling
■ Bevat informatie over de afvoer
■

Bevat de technische gegevens
Bevat tekeningen met afmetingen en aansluitposities
■ Omvat de checklists voor de
■ Installatie
■ Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingen
■ Instructie van de klant
■ Krijgt aanwijzingen over de garantie en verklaart de afsluitende om‐
gang met de checklists

Schrijfwijze van decimale getallen
Voor internationale uniformiteit wordt altijd een decimale punt gebruikt.

Installatiehandboek
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2 Opbouw en werking
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk beschrijven wij de opbouw van de combi-steamer en beschrijven zijn functies.

2.1 Opbouw en werking van de combi-steamer
Onderdelen en functie (elektrische tafelmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle elektri‐
sche tafelmodel apparaten:

Pos. Aanduiding
1

Luchttoevoer-aansluitkraag

Functie
■
■

2

Luchtafvoer-aansluitkraag

3

Deurgreep

Laat hete dampen ontsnappen
■
■
■
■

4

Deur van het apparaat

■
■

5

Bedieningspaneel

■
■

6

Aanzuigplaat

■
■

7

Inhangframe

8

Kerntemperatuursensor,
sous vide-voeler (optio‐
neel)

9

Gaarruimte

10

Rolhandsproeier
(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)

Opent en sluit de deur van het apparaat
Ventilatiestand voor veilig openen van het apparaat ("veilig‐
heidssluiting")
Dichtklapfunctie
Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")
Sluit de gaarruimte af
Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐
teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)
Dient voor de bediening van het apparaat
Antibacterieel ("HygienicCare")
Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte

Dient voor de opname van genormeerde dragers
■
■

Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐
tern tijdelijk aan te sluiten variant

Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
■
■
■

Installatiehandboek

Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐
ruimte
Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op

Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter
Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
Antibacterieel ("HygienicCare")
13
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Pos. Aanduiding
11

Voeten

12

Zijwand

13

Ventilatie-openingen aan
de onderzijde van het ap‐
paraat
Typeplaatje

14

Functie
Zijn in hoogte verstelbaar voor de horizontale plaatsing van het
apparaat
Dekt de aansluitruimte van het apparaat af
■
■

Dienen voor de ventilatie van het apparaat
Mogen niet worden afgedekt

Dient voor de identificatie van het apparaat

Onderdelen en functie (elektrische kastmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 20.20, exemplarisch voor alle elektri‐
sche kastmodel apparaten:

Pos. Aanduiding
1

Luchttoevoer-aansluitkraag

Functie
■
■

2

Luchtafvoer-aansluitkraag

3

Deurgreep

Laat hete dampen ontsnappen
■
■
■

4

Deur van het apparaat

■
■

5

Bedieningspaneel

■
■

6

Aanzuigplaat

■
■

Installatiehandboek

Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐
ruimte
Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op
Opent en sluit de deur van het apparaat
Voorvergrendelingsstand voor het veilig openen van het appa‐
raat
Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")
Sluit de gaarruimte af
Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐
teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)
Dient voor de bediening van het apparaat
Antibacterieel ("HygienicCare")
Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte
14

2 Opbouw en werking
Pos. Aanduiding
7

Kerntemperatuursensor,
sous vide-voeler (optio‐
neel)

Functie
■
■

Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐
tern tijdelijk aan te sluiten variant

9

Geïntegreerde voorverwar‐ Dient voor de veiligheid bij het voorverwarmen en reduceert het
mingsbrug in de deur van energieverlies
het apparaat
Beladingswagen
Dient voor de opname van genormeerde dragers

10

Gaarruimte

11

Rolhandsproeier
(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)

8

Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
■
■
■

Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter
Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
Antibacterieel ("HygienicCare")

12

Zijwand

Dekt de aansluitruimte van het apparaat af

13

Voeten

14

Ventilatie-openingen aan
de onderzijde van het ap‐
paraat
Typeplaatje

Zijn in hoogte verstelbaar voor de horizontale plaatsing van het
apparaat
■ Dienen voor de ventilatie van het apparaat
■ Mogen niet worden afgedekt

15

Dient voor de identificatie van het apparaat

Onderdelen en hun functie (tafelmodel gasapparaten)
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle tafelmodel
gasapparaten:

Pos. Aanduiding
1

Luchttoevoer-aansluitkraag

Functie
■
■

Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐
ruimte
Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op

2

Afvoergas-aansluitkraag

Voeren de hete afvoergassen af

3

Luchtafvoer-aansluitkraag

Laat hete dampen ontsnappen

4

Deurgreep

■
■
■
■

Installatiehandboek

Opent en sluit de deur van het apparaat
Ventilatiestand voor veilig openen van het apparaat ("veilig‐
heidssluiting")
Dichtklapfunctie
Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")
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Pos. Aanduiding
5

Deur van het apparaat

Functie
■
■

6

Bedieningspaneel

■
■

7

Aanzuigplaat

■
■

8

Inhangframe

9

Kerntemperatuursensor,
sous vide-voeler (optio‐
neel)

10

Gaarruimte

11

Rolhandsproeier
(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)
Voeten

13

Zijwand

14

Ventilatie-openingen aan
de onderzijde van het ap‐
paraat
Typeplaatje

15

Dient voor de bediening van het apparaat
Antibacterieel ("HygienicCare")
Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte

Dient voor de opname van genormeerde dragers
■
■

Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐
tern tijdelijk aan te sluiten variant

Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
■
■
■

12

Sluit de gaarruimte af
Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐
teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)

Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter
Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
Antibacterieel ("HygienicCare")

Zijn in hoogte verstelbaar voor de horizontale plaatsing van het
apparaat
Dekt de aansluitruimte van het apparaat af
■
■

Dienen voor de ventilatie van het apparaat
Mogen niet worden afgedekt

Dient voor de identificatie van het apparaat

Onderdelen en hun functie (kastmodel gasapparaten)
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 20.20, exemplarisch voor alle kastmo‐
del gasapparaten:

Installatiehandboek
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Pos. Aanduiding
1

Luchttoevoer-aansluitkraag

Functie
■
■

Zuigt omgevingslucht aan voor de ontvochtiging van de gaar‐
ruimte
Vangt drukschommelingen in de gaarruimte op

2

Afvoergas-aansluitkraag

Voeren de hete afvoergassen af

3

Luchtafvoer-aansluitkraag

Laat hete dampen ontsnappen

4

Deurgreep

■
■
■

5

Deur van het apparaat

■
■

6

Bedieningspaneel

■
■

7

Aanzuigplaat

■
■

8

Kerntemperatuursensor,
sous vide-voeler (optio‐
neel)

■
■

Opent en sluit de deur van het apparaat
Voorvergrendelingsstand voor het veilig openen van het appa‐
raat
Antibacterieel materiaal met zilverionen ("HygienicCare")
Sluit de gaarruimte af
Kan bij het openen aan de zijkant van het apparaat naar ach‐
teren geschoven worden om ruimte te besparen ("verzonken
deur") (optioneel)
Dient voor de bediening van het apparaat
Antibacterieel ("HygienicCare")
Dient voor de gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte
Scheidt de ventilatorruimte van de gaarruimte
Dient voor het meten van de kerntemperatuur van de spijzen
Is optioneel uitgevoerd als intern vast aangesloten en/of als ex‐
tern tijdelijk aan te sluiten variant

10

Geïntegreerde voorverwar‐ Dient voor de veiligheid bij het voorverwarmen en reduceert het
mingsbrug in de deur van energieverlies
het apparaat
Beladingswagen
Dient voor de opname van genormeerde dragers

11

Gaarruimte

12

Rolhandsproeier
(in uitzonderlijke gevallen
zonder deze uitrusting)

9

Plaats van het spijzen tijdens het gaarproces
■
■
■

Dient uitsluitend voor het uitspoelen van de gaarruimte met wa‐
ter
Wordt na gebruik automatisch in de houder teruggetrokken
Antibacterieel ("HygienicCare")

13

Zijwand

Dekt de aansluitruimte van het apparaat af

14

Voeten

15

Ventilatie-openingen aan
de onderzijde van het ap‐
paraat
Typeplaatje

Zijn in hoogte verstelbaar voor de horizontale plaatsing van het
apparaat
■ Dienen voor de ventilatie van het apparaat
■ Mogen niet worden afgedekt
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Dient voor de identificatie van het apparaat
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Onderdelen en functie voor speciale beveiliging (alleen bij de gevangenisversie)
De volgende afbeelding toont de speciale uitvoering voor speciale beveiliging bij een combi-steamer in
de grootte 6.10, exemplarisch voor alle grootten van het apparaat:

Pos. Aanduiding
1

Afsluitbare afdekking van
het bedieningspaneel

2

Hangslot

3

Hangslot

Functie
Afdekking kan voor het bedieningspaneel worden geklapt en op
de behuizing van het apparaat worden afgesloten, om onbevoegd
gebruik van de combi-steamer te voorkomen.
■ Om de afdekking van het bedieningspaneel af te sluiten op de
behuizing van het apparaat
■ Niet bijgeleverd
■
■

4

Afsluitinrichting deur

Om de deur af te sluiten op de behuizing van het apparaat
Niet bijgeleverd

Maakt het in twee trappen afsluiten van de deur mogelijk, om on‐
bevoegd openen en sluiten van de deur te voorkomen
Gedrag van de deur:
■ Bij het gebruik van de bovenste grendelstand blijft de deur vol‐
ledig gesloten.
■ Wanneer de onderste grendelstand wordt gebruikt, kan de deur
bij tafelmodel apparaten tot aan de ventilatiestand worden geo‐
pend en bij kastmodel apparaten tot aan de voorvergrende‐
lingsstand.

Materiaal
De in- en uitwendige constructie van het apparaat bestaan van roestvast staal.

Installatiehandboek
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2.2 Opbouw en werking van het bedieningspaneel
Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyTouch
Pos.

Aanduiding

Functie

1

AAN/UITschakelaar
Full-touch-dis‐
play

Schakelt de combi-steamer in en uit

2

3

USB-poort

Centrale bediening van het apparaat
■ Bediening door aanraking van grafische
symbolen op het bedieningspaneel (fulltouch-display)
■ Statusindicatie
Aansluiting van een USB-stick

Opbouw en elementen van het bedieningspaneel bij easyDial

Installatiehandboek

Pos.

Aanduiding

Functie

1

Schakelt de combi-steamer in en uit

2

AAN/UITschakelaar
Bedieningsveld

3

USB-poort

Aansluiting van een USB-stick

4

C-Dial

Stelt de gaarparameters door het draaien
en indrukken van de impulsgever in.
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Centrale bediening van het apparaat
■ Knoppen voor de invoer van de gaar‐
programma's
■ Displays voor de weergave van de in‐
gestelde waarden
■ Actieverzoek voor acties door de ge‐
bruiker

3 Voor uw eigen veiligheid

3 Voor uw eigen veiligheid
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk is alle kennis opgenomen die u nodig hebt om veilig om te gaan met de combi-stea‐
mer zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen.
Dit hoofdstuk moet u aandachtig lezen!

3.1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Doel van deze voorschriften
Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat alle personen die met de combi-steamer omgaan zich
grondig informeren over de gevaren en de veiligheidsmaatregelen en rekening houden met de waar‐
schuwingen die in de gebruikshandleiding en op de combi-steamer staan. Als u deze voorschriften
niet opvolgt, loopt u risico op persoonlijk letsel met mogelijk dodelijke afloop, en op materiële schade.
Omgang met de handboeken van de klantdocumentatie
Volg de onderstaande voorschriften op:
■
Lees het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' en de hoofdstukken over uw specifieke werkzaamhe‐
den volledig.
■
Houd de handboeken van de gebruikersdocumentatie te allen tijde voor naslag gereed.
■
Geef de handboeken van de gebruikersdocumentatie bij het doorverkopen van de combi-steamer
door.
Basisregel voor de installatie
De installatie moet in overeenstemming met alle officiële en nationale wetten en voorschriften, alsook
de lokale voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf en van de autoriteiten en andere relevante
voorschriften plaatsvinden.
In Australië en Nieuw-Zeeland behoren daartoe (naast andere voorschriften):
■
AS 5601/AG 601
Omgang met de combi-steamer
Volg de onderstaande voorschriften op:
■
Alleen personen die voldoen aan de in deze gebruikshandleiding aangegeven eisen mogen de
combi-steamer gebruiken.
■
Gebruik de combi-steamer alleen voor de beschreven toepassing. Gebruik de combi-steamer in
geen geval voor andere, mogelijk verwante doelen.
■
Neem alle veiligheidsmaatregelen die in deze gebruikshandleiding en op de combi-steamer staan.
Gebruik in het bijzonder de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
■
Verblijf alleen op de aangegeven bedieningsplaatsen.
■
Voer aan de combi-steamer geen wijzigingen uit, bijv. door het verwijderen van onderdelen of het
aanbrengen van niet-goedgekeurde onderdelen. In het bijzonder mag u geen veiligheidsinrichtin‐
gen buiten werking stellen.
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3.2

Beoogd gebruik van de combi-steamer

Doelgericht gebruik
■

■
■

De combi-steamer is uitsluitend ervoor ontworpen en gebouwd om verschillende levensmiddelen
op genormeerde dragers (bijv. gastronormbakken, bakplaten in de bakmaat) te garen. Hiervoor
worden stoom, hete lucht en combi-steam (drukloos oververhitte stoom) gebruikt.
De dragers kunnen van roestvast staal, keramiek, kunststof, aluminium, geëmailleerd staal of glas
gefabriceerd zijn. Dragers van glas mogen geen beschadigingen vertonen.
De combi-steamer is uitsluitend bedoeld voor professioneel, industrieel gebruik.

Beperking van het gebruik
Niet alle materialen mogen in de combi-steamer worden verhit:
■
GEEN droog poeder of granulaat
■
GEEN licht ontvlambare voorwerpen met vlampunt onder 270 °C, bijv. licht ontvlambare oliën, vet‐
ten, kunststoffen
■
GEEN levensmiddelen in gesloten blikken
Eisen aan het personeel
■

■

De combi-steamer mag alleen door personeel, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden ge‐
bruikt en geïnstalleerd. Zie voor de eisen aan de opleiding en de kwalificatie 'Eisen aan het perso‐
neel, werkplaatsen' op pagina 41.
Het personeel moet vertrouwd zijn met de risico's en de gedragsregels van de omgang met zware
lasten.

Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer
■
■
■

De combi-steamer mag alleen worden gebruikt als alle veiligheidsinrichtingen aanwezig, gebruiks‐
klaar en correct vergrendeld zijn.
De voorschriften van de fabrikant voor het gebruik en het onderhoud van de combi-steamer moe‐
ten worden aangehouden.
De combi-steamer mag slechts tot het maximaal toegelaten laadgewicht geladen worden, zie
'Technische gegevens'. op pagina 124

Eisen aan de omgeving van de combi-steamer
Voorgeschreven omgeving van de combi-steamer
■
Omgevingstemperatuur tussen +4 °C en +35 °C
■
GEEN giftige of explosieve atmosfeer
■
Droge keukenvloer om de kans op ongevallen te beperken
Voorgeschreven staat van de standplaats
■
GEEN brandmelder, GEEN sprinklerinstallatie direct boven het apparaat
■
GEEN brandbare materialen, gassen of vloeistoffen boven, op, onder of in de buurt van het appa‐
raat
Beperkingen in het gebruik waarmee rekening moet worden gehouden
■
Gebruik in de openlucht alleen met bescherming tegen regen en wind
■
GEEN verschuiven of verplaatsen van het apparaat gedurende het gebruik
Voorwaarden voor het reinigen
■
■
■
■

Er mogen alleen originele door de fabrikant vrijgegeven reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Voor de reiniging mag GEEN hogedrukreiniger worden gebruikt.
Voor de uitwendige reiniging mag GEEN waterstraal worden gebruikt. De waterstraal van de rol‐
handsproeier mag uitsluitend voor de reiniging van de gaarruimte worden gebruikt.
De combi-steamer mag NIET worden behandeld met zuren of blootgesteld aan zuurdampen, be‐
halve voor de ontkalking van gaarruimte en boiler door een erkend servicebedrijf volgens de hand‐
leiding van de fabrikant.
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3.3

Waarschuwingen op de combi-steamer bij tafelmodel apparaten

Vaste onderbouw
Een vaste onderbouw voor de combi-steamer is een stationaire werktafel of een stationair onderstel.
Deze onderbouwdelen zijn niet voor bewegingen bedoeld en hebben dienovereenkomstig geen uitrus‐
ting die het bewegen zou ondersteunen.
Beweegbare onderbouw
Een beweegbare onderbouw voor de combi-steamer is bijvoorbeeld een werktafel of onderstel op wie‐
len of een stapelkit met rollen.
Plaatsing van de waarschuwingen
De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 6.10 met een verplaatsbare
onderbouw, exemplarisch voor alle tafelmodel apparaten:

Traywagen (optioneel; niet bij ConvoSmoke)

Vereiste waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten altijd goed zichtbaar op de combi-steamer en het optionele toe‐
behoren in de gemarkeerde zones aangebracht zijn.
Zone
1

2

Installatiehandboek

Waarschuwing

Beschrijving
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning / elektrische
schok
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door delen die onder
stroom staan, als de beschermende afdekking wordt geopend.
Waarschuwing voor hete stoom en dampen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door ontsnappende hete stoom en
dampen bij het openen van de deur van het apparaat.
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Zone
2 en 3
3 niet bij
ConvoS‐
moke

2
alleen bij
verplaats‐
bare on‐
derbouw
3
niet bij
ConvoS‐
moke
2
alleen bij
verplaats‐
bare on‐
derbouw

Installatiehandboek

Waarschuwing

Beschrijving
Waarschuwing voor hete spijzen, hete dragers en hete vloeistoffen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers,
wanneer dragers uit de inschuifniveaus kiepen of spijzen van schuin
gehouden dragers glijden. Dit gevaar is bijzonder groot bij inschuifni‐
veaus die boven het zicht van de gebruikers liggen.
Er bestaat gevaar voor brandletsel door morsen van vloeibaar spij‐
zen, als de bovenste inschuifniveaus met vloeistoffen of zich tijdens
het garen vloeibaar wordend spijzen worden beladen. Gebruik de bo‐
venste inschuifniveaus die boven het zicht van de gebruikers liggen,
niet voor vloeibare of vloeibaar wordende spijzen.
Waarschuwing voor het omkiepen en omvallen van de combi-steamer
Er bestaat gevaar voor het omkiepen van de combi-steamer als hij
wordt verplaatst. Beweeg de combi-steamer altijd uiterst behoed‐
zaam.
Waarschuwing voor het omkiepen en omvallen van de traywagen
Er bestaat gevaar voor het omkiepen van de traywagen als hij wordt
verplaatst. Verplaats de traywagen alleen uiterst behoedzaam. Let bij
het bewegen van de traywagen op obstakels en oneffenheden op de
vloer.
Waarschuwing voor beschadiging of loskomen van de apparaataan‐
sluitingen
Er bestaat gevaar voor beschadiging of loskomen van de apparaa‐
taansluitingen, als de combi-steamer wordt verplaatst. Beweeg de
combi-steamer altijd met grote omzichtigheid overeenkomstig van de
tolerantie van de aansluitleidingen. Beveilig de combi-steamer na elke
beweging tegen wegrollen.
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3.4

Waarschuwingen op de combi-steamer bij kastmodel apparaten

Plaatsing van de waarschuwingen
De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 20.20, exemplarisch voor
alle kastmodel apparaten:
Beladingswagen

Beladingswagen voor
borden (optioneel)

Vereiste waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten altijd goed zichtbaar op de combi-steamer en het toebehoren in
de gemarkeerde zones aangebracht zijn.
Zone
1

2

2 en 3
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Waarschuwing

Beschrijving
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning / elektrische
schok
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door delen die onder
stroom staan, als de beschermende afdekking wordt geopend.
Waarschuwing voor hete stoom en dampen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door ontsnappende hete stoom en
dampen bij het openen van de deur van het apparaat.
Waarschuwing voor hete spijzen, hete dragers en hete vloeistoffen
Er bestaat gevaar voor brandletsel door hete spijzen en hete dragers,
wanneer dragers uit de inschuifniveaus kiepen of spijzen van schuin
gehouden dragers glijden. Dit gevaar is bijzonder groot bij inschuifni‐
veaus die boven het zicht van de gebruikers liggen.
Er bestaat gevaar voor brandletsel door morsen van vloeibaar spij‐
zen, als de bovenste inschuifniveaus met vloeistoffen of zich tijdens
het garen vloeibaar wordend spijzen worden beladen. Gebruik de bo‐
venste inschuifniveaus die boven het zicht van de gebruikers liggen,
niet voor vloeibare of vloeibaar wordende spijzen.
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Zone
3

4
alleen bij
de gevan‐
genisver‐
sie
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Waarschuwing

Beschrijving
Waarschuwing voor het omkiepen en omvallen van de beladingswa‐
gen of van de beladingswagen voor borden
Er bestaat gevaar voor omkiepen van de beladingswagen of van de
beladingswagen voor borden, als deze worden verplaatst. Verrijd de
beladingswagen of de beladingswagen voor borden alleen uiterst be‐
hoedzaam. Let bij het verplaatsen van beladingswagens of bordenbe‐
ladingswagens op obstakels en oneffenheden op de vloer.
Waarschuwing voor hete oppervlakken
Er bestaat gevaar voor brandletsel door hete oppervlakken aan de
handgreep van de beladingswagen.
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3.5

Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij het transport

Gevarenbron: verplaatsen van zware gewichten
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor persoonlijk Bij het beladen en lossen van het
letsel door overbelas‐
transportmiddel
ting van het lichaam

Maatregelen
■
■
■

Heftruck c.q. hefwagen gebruiken
Rekening houden met de grens‐
waarden voor heffen en dragen
Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor beknelling Bij het verplaatsen van het apparaat
van lichaamsdelen door
eraf vallen van het ap‐
paraat

Maatregelen
■
■

■
■

Gevaar voor beknelling Bij het neerzetten van het apparaat
van lichaamsdelen door op de ondergrond
omkiepen of eraf vallen
van het apparaat
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Geschikt transportmiddel gebrui‐
ken
Het apparaat langzaam en voor‐
zichtig transporteren en tegen om‐
kiepen beveiligen
Op het zwaartepunt letten
Stoten voorkomen

Eisen aan de ondergrond bij het
plaatsen op elk ogenblik in acht ne‐
men, zie 'Eisen aan de standplaats'
op pagina 48
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3.6

Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de opstelling

Gevarenbron: verplaatsen van zware gewichten
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor persoonlijk Bij het verplaatsen van het apparaat
letsel door overbelas‐
ting van het lichaam

Maatregelen
■

■

■

■

Heftruck c.q. hefwagen gebruiken
om het apparaat op de standplaats
te plaatsen c.q. de standplaats te
wijzigen
Alleen met een aangepast aantal
personen de standplaats corrige‐
ren, daarbij rekening houden met
de grenswaarden voor heffen en
dragen
Rekening houden met de voor‐
schriften voor de arbeidsveiligheid
op de standplaats
Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor beknelling Als het apparaat van de pallet wordt
van lichaamsdelen door geschoven
omkiepen van het ap‐
paraat

Maatregelen
■

■

■

Gevaar voor beknelling
van lichaamsdelen door
eraf vallen van het ap‐
paraat
Gevaar voor beknelling
van lichaamsdelen door
omkiepen of eraf vallen
van het apparaat
Gevaar voor snijletsel
door scherpe randen
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Bij het omhoogheffen van het appa‐
raat
Bij het plaatsen van het apparaat op
de ondergrond
Bij het omgaan met plaatdelen
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■
■

Voorafgaand aan het eraf schui‐
ven controleren of de geleidings‐
rails op de pallet vastgeschroefd
zijn
Ervoor zorgen dat geen poot van
het apparaat zijdelings van de ge‐
leidingsrail schuift
Bij de overgang van de geleidings‐
rail op slipvaste vloer voorzichtig
zijn
Op het zwaartepunt letten
Stoten voorkomen

Eisen aan de ondergrond bij het
plaatsen op elk ogenblik in acht ne‐
men, zie 'Eisen aan de standplaats'
op pagina 48
■ Voorzichtig te werk gaan bij deze
werkzaamheden
■ Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen

3 Voor uw eigen veiligheid

3.7

Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de installatie

Gevarenbron: elektrische stroom
Gevaar
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?
■
■
■

Onder afdekkingen
Onder het bedieningspaneel
Op het netsnoer

Maatregelen
■

■

Werkzaamheden aan de elektri‐
sche installatie alleen door vak‐
krachten elektrotechniek van een
geautoriseerd servicebedrijf laten
uitvoeren
Vakkundig te werk gaan

Voorafgaand aan het eraf nemen
van de afdekkingen:
■ Alle aansluitingen spanningsvrij
schakelen
■ Alle schakelaars tegen herinscha‐
kelen beveiligen
■ Wanneer het apparaat al onder
spanning heeft gestaan, 15 minu‐
ten wachten om ervoor te zorgen
dat de DC-bus-condensatoren zich
kunnen ontladen
■ Spanningsvrij zijn vaststellen

■
■

Voorafgaand aan de inwerkingstel‐
ling nagaan of alle elektrische ver‐
bindingen in orde zijn en vastzitten
Aan het apparaat en metalen on‐
Voorafgaand aan de inwerkingstel‐
derdelen in de omgeving
ling ervoor zorgen dat het apparaat
Aan het apparaat en aan aangren‐ inclusief metalen delen van toebeho‐
zende metalen delen van toebeho‐ ren op een systeem voor potentiaal‐
ren
vereffening is aangesloten

Gevaar voor elektrische Binnen het totale werkgebied, zodra
schok door verkeerde
de waterslang breekt of lek raakt
wateraansluiting

■
■

■
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Vaste aansluiting gebruiken
Ervoor zorgen dat de waterdruk
van de watervoorziening met de
op het apparaat weergegeven
druk in overeenstemming is
Geschikte slangen overeenkom‐
stig de geldende voorschriften ge‐
bruiken (in de Europese Unie vol‐
gens EN 61770)

3 Voor uw eigen veiligheid
Gevarenbron: gas
Gevaar
Explosiegevaar door
gas

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?
■
■

Als gasleidingen lek zijn
Als de gaskraan aan de gebouw‐
zijde wordt geopend voordat de
aansluitwerkzaamheden zijn afge‐
rond

Maatregelen
Gasaansluiting alleen laten uitvoe‐
ren door gecertificeerde gasinstalla‐
teurs van een geautoriseerd service‐
bedrijf
Gasafsluitinrichting in de omgeving
van het apparaat installeren
Bij tafelmodel apparaten op onder‐
bouw met rollen met flexibele aan‐
sluitslang:
■ Ervoor zorgen dat voor de mecha‐
nische beveiliging van het appa‐
raat de houdinrichting is aangeslo‐
ten die de bewegingsruimte van
de onderbouw met het apparaat
begrenst
■

■

Nadat de gasaansluiting tot stand
is gebracht en na alle latere werk‐
zaamheden aan gasvoerende
componenten de dichtheid van alle
verbindings- en aansluitpunten
van de gasvoerende componenten
controleren
Gasdichtheid tot stand brengen op
alle genoemde punten buiten en
binnen het apparaat voordat de
combi-steamer in gebruik wordt
genomen

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor snijletsel
door scherpe randen

Bij het omgaan met plaatdelen

Maatregelen
■
■

Voorzichtig te werk gaan bij deze
werkzaamheden
Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen

Gevarenbron: reinigingsmiddel
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

■ Persoonlijke beschermingsmidde‐
Gevaar voor chemische Bij de montage van het reinigings‐
verbranding en irritaties systeem
len dragen
■ Etiketten van de reinigingsmidde‐
van huid, ogen en
ademhalingsorganen
len c.q. betreffende veiligheidsin‐
door contact met reini‐
formatiebladen opvolgen
gingsmiddelen en hun
Als er agressieve reinigingsmiddelen Alleen reinigingsmiddelen gebruiken
dampen
worden gebruikt
die in het bedieningshandboek in het
hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het
reinigen' onder Reinigingsmiddel ge‐
specificeerd zijn
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3.8

Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de inwerkingstelling

Gevarenbron: elektrische stroom
Gevaar
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?
■
■
■

Onder afdekkingen
Onder het bedieningspaneel
Op het netsnoer

Maatregelen
■

■

Werkzaamheden aan de elektri‐
sche installatie alleen door vak‐
krachten elektrotechniek van een
geautoriseerd servicebedrijf laten
uitvoeren
Vakkundig te werk gaan

Voorafgaand aan het eraf nemen
van de afdekkingen:
■ Alle aansluitingen spanningsvrij
schakelen
■ Alle schakelaars tegen herinscha‐
kelen beveiligen
■ Wanneer het apparaat al onder
spanning heeft gestaan, 15 minu‐
ten wachten om ervoor te zorgen
dat de DC-bus-condensatoren zich
kunnen ontladen
■ Spanningsvrij zijn vaststellen

■
■

Installatiehandboek

Voorafgaand aan de inwerkingstel‐
ling nagaan of alle elektrische ver‐
bindingen in orde zijn en vastzitten
Aan het apparaat en metalen on‐
Voorafgaand aan de inwerkingstel‐
derdelen in de omgeving
ling ervoor zorgen dat het apparaat
Aan het apparaat en aan aangren‐ inclusief metalen delen van toebeho‐
zende metalen delen van toebeho‐ ren op een systeem voor potentiaal‐
ren
vereffening is aangesloten
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Gevarenbron: gas
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Explosiegevaar door
gas

Als het apparaat wordt verplaatst

Apparaat gedurende het gebruik in
principe niet verplaatsen
Bij tafelmodel apparaten op onder‐
bouw met rollen met flexibele aan‐
sluitslang:
■ Uitsluitend voor de reiniging van
de behuizingen van de combisteamers of voor de reiniging van
de vloer onder de apparaten de
apparaten overeenkomstig de be‐
wegingsruimte van de houdinrich‐
ting van de onderbouw op wielen
(max. 0.5 m) naar voren trekken
■ Gedurende het gebruik van het
apparaat altijd de vastzetrem van
de rollen arrêteren
■ De vastzetrem van de rollen dage‐
lijks voorafgaand aan het gebruik
controleren

Gevaar voor verstikking Op de standplaats van het apparaat
door een tekort aan
lucht

■

■

■
■

Afvoergaswaarde controleren en
indien nodig brander laten instel‐
len door een gecertificeerde gasin‐
stallateur van een geautoriseerd
servicebedrijf
Erop letten dat mechanische venti‐
latie van de ruimte aanwezig is,
dat hij werkt en in gebruik is en de
door de gasinstallateur voorge‐
schreven regels voor de ventilatie
worden nageleefd
Onderste deel van het apparaat
niet blokkeren
Apparaat alleen in een windstille
omgeving gebruiken

Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor persoonlijk Als de gaarruimte door middel van
letsel door een draaien‐ 'Cool down' met openstaande deur
de waaier
wordt afgekoeld en door het ontbre‐
ken van de aanzuigplaat de waaier
vrij toegankelijk is

Installatiehandboek
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Maatregelen
Ervoor zorgen dat de aanzuigplaat
aangebracht en vergrendeld is

3 Voor uw eigen veiligheid
Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Alle genoemde gevaren Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Maatregelen
■

■

■

■

Voorafgaand aan het verplaatsen
afvoerwaterleiding bij een vaste
aansluiting scheiden
Voorafgaand aan het verplaatsen
het apparaat stroomloos schake‐
len
Voorafgaand aan het verplaatsen
(bijvoorbeeld om de behuizing van
de combi-steamers of de vloer te
reinigen) controleren of de houdin‐
richting is aangesloten die de be‐
wegingsradius van de onderbouiw
met het apparaat begrenst.
Bij het verplaatsen erop letten dat
aansluitleidingen (elektra, gas en
water) niet worden samengedrukt

Gevaar voor kneuzing
van meerdere li‐
chaamsdelen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Gevaar voor kneuzing
van handen en voeten
Gevaar voor brandlet‐
sel door heet afvalwater

Terwijl apparaten op onderbouw met Deuren van het apparaat gesloten
wielen worden verplaatst
houden
Terwijl apparaten op onderbouw met ■ Apparaten laten afkoelen
wielen worden verplaatst
■ Eruit lopend water direct opdwei‐
len
■ Beschermende kleding dragen

Gevaar voor brandlet‐
sel door heet, vloeibaar
spijzen
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen
Explosiegevaar door
gas
Gevaar voor irritatie
van huid en ogen door
contact met reinigings‐
middelen

Terwijl apparaten op onderbouw met Alleen apparaten verplaatsen waarin
wielen worden verplaatst
zich geen spijzen meer bevindt

Struikelgevaar door
open gelegde aanslui‐
tingen
Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door af‐
valwater

Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten

Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door rei‐
nigingsmiddelen

■
■

Op de aansluitleidingen letten.
Verplaatsing door minimaal 2 per‐
sonen uitvoeren

Terwijl apparaten op onderbouw met Op de aansluitleidingen (elektro en
rollen worden verplaatst
water) letten
Terwijl apparaten op onderbouw met Op de gasaansluitleiding letten
wielen worden verplaatst
Terwijl apparaten op onderbouw met ■ Erop letten dat de aansluitingen
wielen worden verplaatst
lang genoeg zijn
■ Bij het verplaatsen van de onder‐
bouw jerrycans met reinigingsmid‐
del gesloten houden

■
■

■
■

Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten
Voor de apparaten
Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten
Voor de apparaten

Bij deze werkzaamheden uiterst
voorzichtig zijn
■
■

Eruit lopend water direct opdwei‐
len
Erop letten dat de aansluitingen
lang genoeg zijn

Bij het verplaatsen van de apparaten
jerrycans met reinigingsmiddel ge‐
sloten houden

Andere gevarenbronnen bij de inwerkingstelling
Volg bij de inwerkingstelling naast de veiligheidsaanwijzingen in dit hoofdstuk de aanwijzingen op in
de volgende paragrafen van het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' in de bedieningshandboek:
■
'Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik'
■
'Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de reiniging'

Installatiehandboek
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3.9

Gevaren en veiligheidsmaatregelen bij de buitenwerkingstelling

Gevarenbron: elektrische stroom
Gevaar
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?
■
■

Onder afdekkingen
Onder het bedieningspaneel

Maatregelen
■

■

Werkzaamheden aan de elektri‐
sche installatie alleen door vak‐
krachten elektrotechniek van een
geautoriseerde klantendienst laten
uitvoeren
Vakkundig te werk gaan

Voorafgaand aan het eraf nemen
van de afdekkingen:
■ Alle aansluitingen spanningsvrij
schakelen
■ Alle schakelaars tegen herinscha‐
kelen beveiligen
■ 15 minuten wachten om ervoor te
zorgen dat de DC-bus-condensa‐
toren zich kunnen ontladen
■ Spanningsvrij zijn vaststellen
Gevarenbron: gas
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Explosiegevaar door
gas

Als de gastoevoer voor aanvang van Voor aanvang van de werkzaamhe‐
de werkzaamheden aan de gasin‐
den aan de gasinstallatie de gastoe‐
stallatie niet werd onderbroken
voer onderbreken
Werkzaamheden aan de gasinstalla‐
tie alleen laten uitvoeren door gecer‐
tificeerde gasinstallateurs van een
geautoriseerd servicebedrijf

Gevarenbron: verplaatsen van zware gewichten
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Gevaar voor persoonlijk Bij het beladen en lossen van het
letsel door overbelas‐
transportmiddel
ting van het lichaam

Maatregelen
■
■
■
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Heftruck c.q. hefwagen gebruiken
Rekening houden met de grens‐
waarden voor heffen en dragen
Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen
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Gevarenbron: verplaatsen van apparaten op onderbouw met wielen
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Alle genoemde gevaren Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Maatregelen
■

■

■

■

Voorafgaand aan het verplaatsen
het apparaat stroomloos schake‐
len
Voorafgaand aan het verplaatsen
afvoerwaterleiding bij een vaste
aansluiting scheiden
Voorafgaand aan het verplaatsen
(bijvoorbeeld om bij de achterzijde
van de apparaten te kunnen ko‐
men) controleren of de houdinrich‐
ting is aangesloten. De houdinrich‐
ting begrenst de bewegingsradius
van de onderbouw met het appa‐
raat. De lengten van de aansluitlei‐
dingen (elektro, gas en water) zijn
op de bewegingsruimte van de
houdinrichting afgestemd.
Bij het verplaatsen erop letten dat
aansluitleidingen (elektra, gas en
water) niet worden samengedrukt

Gevaar voor kneuzing
van meerdere li‐
chaamsdelen

Terwijl apparaten op onderbouw met
wielen worden verplaatst

Gevaar voor kneuzing
van handen en voeten
Gevaar voor brandlet‐
sel door heet afvalwater

Terwijl apparaten op onderbouw met Deuren van het apparaat gesloten
wielen worden verplaatst
houden
Terwijl apparaten op onderbouw met ■ Apparaten laten afkoelen
wielen worden verplaatst
■ Eruit lopend water direct opdwei‐
len
■ Persoonlijke veiligheidskleding
dragen

Gevaar voor brandlet‐
sel door heet, vloeibaar
spijzen
Gevaar voor een elek‐
trische schok door
stroomvoerende delen
Explosiegevaar door
gas
Gevaar voor irritatie
van huid en ogen door
contact met reinigings‐
middelen

Terwijl apparaten op onderbouw met Alleen apparaten verplaatsen waarin
wielen worden verplaatst
zich geen spijzen meer bevindt

Struikelgevaar door
open gelegde aanslui‐
tingen
Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door af‐
valwater

Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten

Gevaar voor uitglijden
op natte vloer door rei‐
nigingsmiddelen
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■
■

Op de aansluitleidingen letten.
Verplaatsing door minimaal 2 per‐
sonen uitvoeren

Terwijl apparaten op onderbouw met Op de aansluitleidingen (elektro en
wielen worden verplaatst
water) letten
Terwijl apparaten op onderbouw met Op de gasaansluitleiding letten
wielen worden verplaatst
Terwijl apparaten op onderbouw met ■ Erop letten dat de aansluitingen
wielen worden verplaatst
lang genoeg zijn
■ Bij het verplaatsen van de onder‐
bouw jerrycans met reinigingsmid‐
del gesloten houden

■
■

■
■

Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten
Voor de apparaten
Bij het reinigen achter naar voren
getrokken apparaten
Voor de apparaten
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Bij deze werkzaamheden uiterst
voorzichtig zijn
■
■

Eruit lopend water direct opdwei‐
len
Erop letten dat de aansluitingen
lang genoeg zijn

Bij het verplaatsen van de apparaten
jerrycans met reinigingsmiddel ge‐
sloten houden
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Gevarenbron: mechanische delen van het apparaat
Gevaar

Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?

Maatregelen

Gevaar voor beknelling
van lichaamsdelen door
omkiepen of eraf vallen
van het apparaat
Gevaar voor uitglijden
door natte keukenvloer

Als het apparaat wordt verschoven,
bijv. voor een betere toegang tot de
aansluitingen

Eisen aan de ondergrond op elk
ogenblik van de buitenwerkingstel‐
ling in acht nemen, zie 'Eisen aan de
standplaats' op pagina 48
Vloer rondom het apparaat altijd
droog houden

Voor het apparaat

Gevarenbron: reinigingsmiddel
Gevaar
Gevaar voor chemische
verbranding en irritaties
van huid, ogen en
ademhalingsorganen
door contact met reini‐
gingsmiddelen en hun
dampen
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Waar c.q. in welke situaties treedt
het gevaar op?
■
■

Bij de demontage van het reini‐
gingssysteem
Bij het afvoeren van het apparaat
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Maatregelen
■
■

Persoonlijke beschermingsmidde‐
len dragen
Etiketten van de reinigingsmidde‐
len c.q. betreffende veiligheidsin‐
formatiebladen opvolgen
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3.10

Veiligheidsinrichtingen

Betekenis
De combi-steamer beschikt over een reeks veiligheidsinrichtingen, die de gebruiker beschermen te‐
gen gevaren. Alle veiligheidsinrichtingen moeten bij bedrijf van de combi-steamer absoluut beschik‐
baar en in goede staat zijn.
Positie en functie (tafelmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor al‐
le tafelmodel apparaten:

Pos.

Veiligheidsinrichting

1

Afdekking, alleen af‐
neembaar met ge‐
reedschap

Functie
■

■

2
3
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Bedieningspaneel, al‐
leen afneembaar met
gereedschap
Deur met deurmag‐
neetschakelaar

Controle

Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroom‐
voerende delen
Verhindert het ingrijpen in
de bewegende waaier in de
aansluitruimte

Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroomvoe‐
rende delen
Deur van het apparaat:
Beschermt de gebruiker en de
buitenruimte tegen hete
stoom
Deurmagneetschakelaar
(elektrische deursensor):
■ Beëindigt bij het openen
van de apparaatdeur de
werking van:
■ Waaier (stilstand na enke‐
le seconden)
■ Verwarmingselement
■ Verdeling van reinigings‐
middel van de volautoma‐
tische reiniging van de
gaarruimte
■ Vraagt het sluiten van de
deur van het apparaat
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Controleren of de afdekking
op haar plaats zit

Controleren of het bedienings‐
paneel op zijn plaats zit
Regelmatig ruit op krassen,
barsten, kerven enz. controle‐
ren en indien nodig vervangen
Bij lage temperatuur de deur‐
magneetschakelaar controle‐
ren
Werkwijze:
■ Apparaatdeur volledig ope‐
nen
■ Op Start drukken
Resultaat:
De motor mag niet starten.
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Pos.

Veiligheidsinrichting

4

Aanzuigplaat in de
Voorkomt het ingrijpen in de
gaarruimte, verwijder‐ bewegende waaier en zorgt
baar met gereedschap voor een goede verdeling van
de warmte
Ventilatiestand appa‐ Verhindert het verbranden
raatdeur
van gezicht en handen van de
gebruiker door ontsnappende
stoom

5

6
(niet
afgebeeld)

7
(niet
afgebeeld)
8
(ter plaatse
geïnstalleerd)

Controle

Zie daarvoor 'Aanzuigplaat
ontgrendelen en vergrende‐
len' in het bedieningshand‐
boek
Bij lage temperatuur de deur‐
standen controleren conform
'Apparaatdeur veilig openen
en sluiten' in het bedienings‐
handboek
Veiligheidstempera‐
Schakelt het apparaat bij
Bij een storing wordt foutcode
tuurbegrenzer
overtemperatuur uit
weergegeven
■ Boiler
(Voor het resetten van de vei‐
ligheidstemperatuurbegrenzer
■ Gaarruimte
een erkend servicebedrijf con‐
tacteren)
Opnieuw aanlopen na Start de volledig automatische Geen
stroomuitval, indien
reiniging van de gaarruimte
reinigingsmiddel in het na stroomuitval opnieuw in
apparaat terechtgeko‐ een gedefinieerde toestand
men is
■ Ter plaatse in de buurt van
Scheidingsinrichting
Werkwijze:
het apparaat geïnstalleerd, ■ Scheidingsinrichting bedie‐
goed zichtbaar en toegan‐
nen
kelijk, 3-polig werkend, con‐ ■ Op het klemmenblok -X10
tactafstand minstens 3 mm.
van het apparaat de span‐
■ Dient er voor het apparaat
ningsvrije staat van alle drie
bij reinigings-, reparatie- en
fasen controleren
onderhoudswerkzaamhe‐
den en bij gevaar span‐
ningsvrij te maken

9
(ter plaatse
geïnstalleerd)

Gasafsluitinrichting

10
(niet
afgebeeld)

Alleen bij plaatsing op
onderstel met wielen:
Houdinrichting

Installatiehandboek

Functie

■

■

Door de klant in de omge‐
ving van het apparaat geïn‐
stalleerd, goed toegankelijk
en duidelijk gemarkeerd
Dient ervoor het apparaat
bij reinigings-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamhe‐
den en bij gevaar los te
koppelen van de gasaan‐
voer

Werkwijze:
■ Gasafsluitinrichting sluiten
■ Controleren of het apparaat
van de gasaanvoer is losge‐
koppeld

Begrenst bouwzijdig de bewe‐ Controleren of houdinrichting
gingsruimte van de opbouw
is aangesloten
(onderbouw inclusief appa‐
raat)
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3 Voor uw eigen veiligheid
Positie en functie (kastmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont een elektrische combi-steamer in de grootte 20.20, exemplarisch voor
alle kastmodel apparaten:

Pos.

Veiligheidsinrichting

1

Afdekking, alleen af‐
neembaar met ge‐
reedschap

Functie
■

■

2
3
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Bedieningspaneel, al‐
leen afneembaar met
gereedschap
Deur met deurmag‐
neetschakelaar

Controle

Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroom‐
voerende delen
Verhindert het ingrijpen in
de bewegende waaier in de
aansluitruimte

Voorkomt het onopzettelijk
aanraken van de stroomvoe‐
rende delen
Deur van het apparaat:
Beschermt de gebruiker en de
buitenruimte tegen hete
stoom
Deurmagneetschakelaar
(elektrische deursensor):
■ Beëindigt bij het openen
van de apparaatdeur de
werking van:
■ Waaier (stilstand na enke‐
le seconden)
■ Verwarmingselement
■ Verdeling van reinigings‐
middel van de volautoma‐
tische reiniging van de
gaarruimte
■ Vraagt het sluiten van de
deur van het apparaat
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Controleren of de afdekking
op haar plaats zit

Controleren of het bedienings‐
paneel op zijn plaats zit
Regelmatig ruit op krassen,
barsten, kerven enz. controle‐
ren en indien nodig vervangen
Bij lage temperatuur de deur‐
magneetschakelaar controle‐
ren
Werkwijze:
■ Apparaatdeur volledig ope‐
nen
■ Op Start drukken
Resultaat:
De motor mag niet starten.

3 Voor uw eigen veiligheid
Pos.

Veiligheidsinrichting

4

Aanzuigplaat in de
Voorkomt het ingrijpen in de
gaarruimte, verwijder‐ bewegende waaier en zorgt
baar met gereedschap voor een goede verdeling van
de warmte
Geïntegreerde voor‐
Verhindert verbranden door
verwarmingsbrug in de ontsnappende stoom, indien
deur van het apparaat de beladingswagen zich tij‐
dens het voorverwarmen niet
in het apparaat bevindt
Veiligheidstempera‐
Schakelt het apparaat bij
tuurbegrenzer
overtemperatuur uit
■ Boiler
■ Gaarruimte

Zie daarvoor 'Aanzuigplaat
ontgrendelen en vergrende‐
len' in het bedieningshand‐
boek
Geen

Gasafsluitinrichting

Werkwijze:
■ Gasafsluitinrichting sluiten
■ Controleren of het apparaat
van de gasaanvoer is losge‐
koppeld

5

6
(niet
afgebeeld)

7
(niet
afgebeeld)
8
(ter plaatse
geïnstalleerd)

9
(ter plaatse
geïnstalleerd)
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Functie

Controle

Bij een storing wordt foutcode
weergegeven
(Voor het resetten van de vei‐
ligheidstemperatuurbegrenzer
een erkend servicebedrijf con‐
tacteren)
Opnieuw aanlopen na Start de volledig automatische Geen
stroomuitval, indien
reiniging van de gaarruimte
reinigingsmiddel in het na stroomuitval opnieuw in
apparaat terechtgeko‐ een gedefinieerde toestand
men is
■ Ter plaatse in de buurt van
Scheidingsinrichting
Werkwijze:
het apparaat geïnstalleerd, ■ Scheidingsinrichting bedie‐
goed zichtbaar en toegan‐
nen
kelijk, 3-polig werkend, con‐ ■ Op het klemmenblok -X10
tactafstand minstens 3 mm.
van het apparaat de span‐
■ Dient er voor het apparaat
ningsvrije staat van alle drie
bij reinigings-, reparatie- en
fasen controleren
onderhoudswerkzaamhe‐
den en bij gevaar span‐
ningsvrij te maken
■

■

Door de klant in de omge‐
ving van het apparaat geïn‐
stalleerd, goed toegankelijk
en duidelijk gemarkeerd
Dient ervoor het apparaat
bij reinigings-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamhe‐
den en bij gevaar los te
koppelen van de gasaan‐
voer
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3.11

Eisen aan het personeel, werkplaatsen

Eisen aan het personeel
De tabel beschrijft de kwalificaties die voor de uitvoering van de genoemde taken noodzakelijk zijn.
Een persoon kan afhankelijk van behoefte en organisatie van het werk meerdere taken uitvoeren, voor
zover hij over de vereiste kwalificaties beschikt.
Taak

Vereiste kwalificaties

Werkzaamheden

Eigenaar van de
Kent de gedragsregels van de omgang
combi-steamer
met zware lasten
of
voor het apparaat
en het bedienings‐
personeel verant‐
woordelijke mede‐
werker van de ei‐
genaar

Transporteur

■
■

Servicetechnicus

■
■
■
■
■

■

Installateur gas

■
■
■

Installateur elektri‐
citeit

■
■
■
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Gevormd voor het transport met de
wagen en de vorkheftruck
Kent de gedragsregels van de om‐
gang met zware lasten
Is medewerker van een geautoriseerd
servicebedrijf
Heeft een technische vorming in deze
richting
Heeft apparaatspecifieke scholing
Kent de gedragsregels van de om‐
gang met zware lasten
Kan de vakkundige uitvoering van de
stroom-, gas-, watertoevoer- en -af‐
voeraansluitingen beoordelen.
Bij onderhoudswerkzaamheden aan
de gasinstallatie: Is onderhoudsvak‐
man van een door het gasbedrijf ge‐
autoriseerd onderhoudsbedrijf
Is een door de gasmaatschappij er‐
kende installateur
Heeft de vereiste beroepsopleiding
Is medewerker van een geautoriseerd
servicebedrijf
Is medewerker van een geautoriseerd
servicebedrijf
Heeft de vereiste beroepsopleiding
Is elektromonteur
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■

■

■

Wordt exemplarisch voor het com‐
plete bedieningspersoneel door de
inbedrijfsteller op alle veiligheids‐
relevante functies en inrichtingen
van de combi-steamer gewezen
Wordt exemplarisch voor het com‐
plete bedieningspersoneel door de
inbedrijfsteller m.b.t. de bediening
van het apparaat geïnstrueerd
Voert indien nodig volgens instruc‐
ties ondersteunende werkzaamhe‐
den bij het transport binnen het be‐
drijf en bij het plaatsen van het ap‐
paraat uit

Transport binnen het bedrijf

■
■
■
■

■
■

■
■

Opstellen van het apparaat
Installatie van de volautomatische
reiniging van de gaarruimte
Inwerkingstelling van het apparaat
Buitenwerkingstelling van het ap‐
paraat

Aansluiting van het apparaat op de
bestaande gasaansluiting
Deïnstallatie van de gasaansluiting
Aansluiting van het apparaat op de
bestaande elektrische aansluiting
Deïnstallatie van de elektrische
aansluiting
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Taak
Installateur water
en afvalwater

Vereiste kwalificaties
■
■

Werkzaamheden

Is medewerker van een geautoriseerd
servicebedrijf
Heeft de vereiste beroepsopleiding

■
■
■
■

Inbedrijfsteller
(Servicetechnicus)

■

■
■
■
■

Is een voor de inwerkingstelling eind‐
verantwoordelijke medewerker van
een geautoriseerd servicebedrijf
Heeft een technische vorming in deze
richting
Heeft apparaatspecifieke scholing
Kent de gedragsregels van de om‐
gang met zware lasten
Kan de vakkundige uitvoering van de
stroom-, gas-, watertoevoer- en -af‐
voeraansluitingen beoordelen.

■
■

Aansluiting van het apparaat op de
bestaande wateraansluiting
Deïnstallatie van de wateraanslui‐
ting
Aansluiting van het apparaat op de
bestaande waterafvoeraansluiting
Deïnstallatie van de waterafvoer‐
aansluiting
Instructie van de eigenaar c.q. van
de verantwoordelijke medewerker
Controle van de stappen en staat
volgens de checklists

Werkplaatsen bij de installatie en inwerkingstelling
De werkplaats voor het personeel bij de installatie en het inwerkingstelling is de volledige omgeving
van het apparaat.
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3.12

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Transport en opstelling
Activiteit
■
■

■

Transport binnen het bedrijf
Plaatsen van het apparaat op
werktafel, het onderstel of in de
stapelkit
Plaatsen van het apparaat op de
standplaats

Gebruikte hulpmiddel
■
■
■

Draaggordel
Geschikt hijsgereed‐
schap
Heftruck resp. hijswa‐
gen

Persoonlijke beschermingsmidde‐
len
■
■
■

Veiligheidshandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidshelm (bijv. bij opgehe‐
ven lasten, werkzaamheden bo‐
ven het hoofd,…)

Installatie, inwerkingstelling en buitenwerkingstelling
Activiteit

Gebruikte hulpmiddel

Persoonlijke beschermingsmidde‐
len

Installatie en deïnstallatie (buiten‐
werkingstelling) van
■ Elektrische aansluiting
■ Wateraansluiting
■ Waterafvoeraansluiting
■ Gasaansluiting
■ automatische vetafscheiding

Gereedschap en uitrus‐
ting naargelang het ge‐
bruik

Werkkledij en persoonlijke bescher‐
mingsmiddelen afhankelijk van de
vereiste activiteit conform de lands‐
pecifieke voorschriften

Installatie en deinstallatie van de vol‐ Gereedschap en uitrus‐
automatische reiniging van de gaar‐ ting naargelang het ge‐
ruimte
bruik

De elementen van de beschermuit‐
rusting zijn afhankelijk van het ge‐
bruikte reinigingsmiddel:
■ Bescherming van de ademha‐
lingsorganen
■ Veiligheidsbril
■ Veiligheidshandschoenen
■ Beschermende kleding/schorten
Een meer nauwkeurige specificatie
van deze elementen is in de EGveiligheidsinformatiebladen voor
het betreffende reinigingsmiddel te
vinden, waarvan u de meest recen‐
te uitgave bij de fabrikant kunt be‐
stellen.
Volg de betreffende etiketten van
de reinigingsmiddelen op.
Werkkledij overeenkomstig de lan‐
delijke normen en richtlijnen
(BGR 111 in Duitsland) voor werk‐
zaamheden in het keukenbedrijf, in
het bijzonder:
■ Beschermingskledij
■ Hittewerende handschoenen (in
de Europese Unie volgens
EN 407)
■ Veiligheidsschoenen

■
■

Inwerkingstelling van het apparaat
Instructie van de gebruiker

Demontage (buitenwerkingstelling)
van het apparaat

Gereedschap en uitrus‐
ting naargelang het ge‐
bruik

■
■
■
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Draaggordel
Geschikt hijsgereed‐
schap
Heftruck resp. hijswa‐
gen
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■
■
■

Veiligheidshandschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidshelm (bijv. bij opgehe‐
ven lasten, werkzaamheden bo‐
ven het hoofd,…)

4 Transport

4 Transport
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk geven wij informatie over het transport van het apparaat.
Dit hoofdstuk is bestemd voor de voor het apparaat verantwoordelijke medewerker van de eigenaar
alsook voor een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf.

4.1

Veilige omgang met het apparaat

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij het transport' op pagina 27 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor het transport
Benodigde kwalificatie voor het transport:
■
Alleen voor het transport met hefwagen en heftruck geschoold personeel mag het apparaat trans‐
porteren.
■
Het personeel moet de gedragsregels voor de omgang met zware lasten kennen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Verplaatsen van zware gewichten

Gevaar voor persoonlijk letsel door verkeerd heffen
Bij het omhoogheffen van het apparaat kan door het gewicht van het apparaat persoonlijk letsel
ontstaan, vooral aan uw lijf.
Gebruik een heftruck c.q. hefwagen om het apparaat te transporteren.
Hef het apparaat omhoog met een voldoende aantal personen (richtwaarde: 15 - max. 55 kg
naargelang leeftijd en geslacht). Volg de op de standplaats geldende voorschriften op met
betrekking tot de arbeidsveiligheid!
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ongeschikte ondergrond

Gevaar voor beknelling door omkiepen of eraf vallen van het apparaat
Omkiepen of eraf vallen van het apparaat kan leiden tot beknelling van lichaamsdelen.
Denk erom dat het apparaat nooit op een ongeschikte ondergrond mag worden geplaatst.
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4 Transport

4.2 Transport naar de standplaats
Plaatsbehoefte tijdens het transport
Zorg er voor, dat langsheen de volledige transportweg voldoende breedte en hoogte voor het uitvoe‐
ren van het transport beschikbaar is.
De onderstaande tabel toont de afmetingen van de apparaten met verpakking voor de bepaling van de
benodigde minimale deuropening, om ervoor te zorgen dat het apparaat naar zijn standplaats kan
worden gebracht:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Breedte

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Hoogte

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Diepte

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Draagvermogen bij het transport
Zorg voor een transportmiddel met een voldoende draagvermogen.
Let op het gewicht van de apparaten met verpakking voor de bepaling van het minimale draagvermo‐
gen van het transportmiddel, zie 'Maten en gewichten' op pagina 125.
Transport naar de standplaats
Denk om het volgende bij het transport:
■
Transporteer het apparaat steeds op een pallet.
■
Transporteer het apparaat altijd staande.
■
Transporteert u het apparaat traag en voorzichtig en beveilig het tegen kantelen.
Let op dat u zich niet stoot tegen het apparaat.
Vermijd niet-vlakke transportwegen en sterke hellingen.
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5 Opstelling
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk geven wij u informatie over de opstelling van het apparaat.
Dit hoofdstuk is bestemd voor de voor het apparaat verantwoordelijke medewerker van de eigenaar
alsook voor een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf.

5.1

Veilig werken bij de opstelling

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de opstelling' op pagina 28 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de opstelling
Alleen gekwalificeerde medewerkers van een geautoriseerd servicebedrijf mogen het apparaat opstel‐
len.
Voorschriften voor de opstelling
Aan de lokale en nationale normen en voorschriften met betrekking tot werkplekken in grootkeukens
moet voldaan zijn.
De voor de betreffende standplaats geldende regels en voorschriften van de lokale autoriteiten en de
energiebedrijven moeten worden opgevolgd.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Verplaatsen van zware gewichten

Gevaar voor persoonlijk letsel door verkeerd heffen
Bij het omhoogheffen van het apparaat kan door het gewicht van het apparaat persoonlijk letsel
ontstaan, vooral aan uw lijf.
Gebruik een heftruck c.q. hefwagen om het apparaat op de standplaats te plaatsen c.q. de
standplaats te wijzigen.
Voor wijzigingen van de standplaats tilt u het apparaat op met een voldoende aantal personen
(richtwaarde: 15 - max. 55 kg naargelang leeftijd en geslacht). Volg de op de standplaats geldende
voorschriften op met betrekking tot de arbeidsveiligheid!
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ongeschikte ondergrond

Gevaar voor beknelling door omkiepen of eraf vallen van het apparaat
Omkiepen of eraf vallen van het apparaat kan leiden tot beknelling van lichaamsdelen.
Denk erom dat het apparaat nooit op een ongeschikte ondergrond mag worden geplaatst.
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5.2 Aangrenzende systemen
Behandeling van de afvoerlucht
De combi-steamer produceert gedurende het gebruik hitte en vocht, die voornamelijk naar boven toe
via de aansluitkraag (-kragen) voor de luchtafvoer als hete dampen worden afgevoerd naar de omge‐
vingslucht. Voor de luchtafvoer mogen geen leidingen direct op de aansluitkraag voor de luchtafvoer
van de combi-steamer worden aangesloten.
De fabrikant adviseert om de afvoerlucht via een wasemkap of ventilatieplafond uit de gebruiksruimte
van de combi-steamer af te voeren.
Om gevaar voor brand en andere nadelige gevolgen, bijvoorbeeld corrosie, schimmelvorming en/of
vermindering van de stabiliteit te voorkomen, moet voldoende afstand tussen de bovenzijde van het
apparaat en het plafond worden aangehouden. Deze afstand moet met inachtneming van de volgende
punten worden bepaald:
■
Richtwaarde voor verticale minimale afstand, zie 'Eisen aan de standplaats' op pagina 48.
■
Wijze van luchtafvoer
■
Het type plafond op de standplaats
In het algemeen moet de opstelling, installatie en het gebruik van de combi-steamer altijd volgens na‐
tionale en lokale normen en voorschriften (altijd in de geldige versie) plaatsvinden.
Zie hiervoor onder andere:
■
Richtlijn VDI 2052 "Ventilatietechnische inrichtingen in keukens"
■
Richtlijnen van de lokale bouwcommissie voor wasemkappen.
Behandeling van de afvoergassen bij gasapparaten
Uit de afvoergas-aansluitkraag (-kragen) aan de bovenzijde van de combi-steamer ontsnappen af‐
voergassen met een temperatuur van maximaal 500 °C naar de omgevingslucht. Voor het afvoeren
van de afvoergassen mogen geen leidingen direct op een afvoergas-aansluitkraag van de combi-stea‐
mer worden aangesloten.
Het gebruik van een luchttechnische installatie met veiligheidsuitschakeling voor de afvoergasafvoer is
absoluut voorgeschreven.
De combi-steamer beschikt over een afvoergasgeleiding volgens EN 203 type A3 / B23.
Om gevaar voor brand te voorkomen, mogen zich geen brandbare materialen boven het apparaat be‐
vinden en er moet voldoende afstand tussen de bovenzijde van het apparaat en het plafond worden
aangehouden. Deze afstand moet met inachtneming van de volgende punten worden bepaald:
■
Richtwaarde voor verticale minimale afstand, zie 'Eisen aan de standplaats' op pagina 48.
■
Wijze van luchtafvoer en afvoergasgeleiding
■
Het type plafond op de standplaats
In het algemeen moet de opstelling, installatie en het gebruik van de combi-steamer altijd volgens na‐
tionale en lokale normen en voorschriften (altijd in de geldige versie) plaatsvinden.
Zie hiervoor onder andere:
■
Richtlijn VDI 2052 "Ventilatietechnische inrichtingen in keukens"
■
Richtlijnen van de lokale bouwcommissie voor wasemkappen
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5.3 Eisen, te stellen aan de plaats van opstelling
Betekenis
In dit deel vindt u informatie die het u mogelijk maakt een geschikte standplaats voor het apparaat te
kiezen. Controleer de beoogde standplaats zorgvuldig op geschiktheid, voordat u het apparaat erheen
brengt en met de installatiewerkzaamheden begint!
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om gevaren die ontstaan op de standplaats en in de omgeving van de apparaten uit te sluiten moet
rekening worden gehouden met de volgende regels:
■
De gebruiksvoorwaarden moeten worden aangehouden. Gebruiksvoorwaarden zie 'Eisen aan de
omgeving van de combi-steamer' op pagina 22.
■
Er bestaat brandgevaar door warmte-afgifte aan hete oppervlakken. Er mogen zich daarom geen
brandbare materialen, gassen of vloeistoffen boven, op, onder of in de buurt van het apparaat be‐
vinden. Bij de keuze van de standplaats moet dit voorschrift in samenhang met het onderwerp
'Aangrenzende systemen' op pagina 47 en de minimale benodigde ruimte van het apparaat beslist
worden opgevolgd.
■
De minimale afstand tot warmtebronnen in de omgeving van de apparaten bedraagt 500 mm.
■
Het apparaat moet zo worden opgesteld dat friteuses en vetbakapparaten in geen geval door vloei‐
stof uit het apparaat of door vloeistof afkomstig van kookprocessen kunnen worden bereikt. De mi‐
nimale afstand tot friteuses of vetbakapparaten in de omgeving bedraagt:
■
1050 mm bij tafelmodel apparaten in de grootte x.10
■
1450 mm bij tafelmodel apparaten in de grootte x.20
■
1600 mm bij kastmodel apparaten
■
Het apparaat mag niet direct onder een brandmelder of een sprinklerinstallatie opgesteld worden.
Brandmeldinrichtingen en sprinklerinstallaties moeten overeenkomstig de te verwachten vrijkomen‐
de dampen van het apparaat worden ingesteld.
■
Bij tafelmodel apparaten in de standaardversie moet de onderbouw van het apparaat (werktafel,
onderstel of stapelkit) op de standplaats zodanig worden geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is
uitgesloten. Kastmodel apparaten in de standaardversie moeten op de standplaats zodanig worden
geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is uitgesloten. Aan de eisen voor de ondergrond moet vol‐
daan zijn.
■
Bij apparaten in de mariene versie moet zijn voldaan aan de eisen aan de ondergrond. Apparaten
in de mariene versie moeten met het hiervoor bestemde toebehoren worden gefixeerd op de stand‐
plaats.
■
Bij tafelmodel apparaten op een onderbouw met wielen moet een houdinrichting worden aangeslo‐
ten die de bewegingsruimte van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) constructief begrenst.
De onderbouw met het apparaat mag max. 0.5 m naar voren worden getrokken kunnen.
De lengten van de aansluitleidingen moeten toereikend zijn voor de bewegingsruimte die de houd‐
inrichting toelaat. Bij het verplaatsen van de opbouw mogen de aansluitleidingen op geen enkel
moment met trekkrachten worden belast of worden samengedrukt.
■
In de standaardversie mag het apparaat niet worden gebruikt in omgevingen waarin het apparaat
kan worden blootgesteld aan sterke trillingen of schokken (bijv. op voertuigen of op schepen).
■
Bij tafelmodel apparaten in de standaardversie moeten bij het gebruik van onderstellen en stapel‐
kits op wielen trillingen altijd worden voorkomen.
■
Op schepen mogen alleen apparaten worden gebruikt in de mariene versie. Deze apparaten moe‐
ten door middel van speciaal toebehoren worden vastgeschroefd of -gelast aan de vloer.
■
Tafelmodel apparaten in mariene versie mogen in principe niet worden geplaatst op onderstellen
op wielen of op stapelkits op wielen.
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Eisen aan de ondergrond
De ondergrond met de volgende eigenschappen vertonen:
■
De ondergrond moet vlak en horizontaal zijn.
■
De ondergrond moet met het gewicht van het apparaat belastbaar zijn.
■
Bij tafelmodel apparaten moet het werkblad of het onderstel een draagvermogen hebben dat met
het ledig gewicht plus het maximaal toelaatbare beladingsgewicht overeenkomt.
Het gewicht van het apparaat is afhankelijk van de uitvoering en uitrusting uit de volgende waarden
samengesteld:
■
Ledig gewicht van de combi-steamer
■
Maximaal toegelaten laadgewicht
■
Maximaal gewicht reinigingsmiddel bij uitrusting met ConvoClean / ConvoClean+
■
Gewicht van onderstel of werktafel bij tafelmodel apparaten
Tel voor het te bepalen gewicht van het apparaat de volgende afzonderlijke gewichten bij elkaar op:
6.10
Ledig gewicht van de combisteamer
Maximaal toegelaten laadge‐
wicht
Maximaal gewicht reinigings‐
middel
Gewicht onderstel (modelaf‐
hankelijk)

[kg]

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kg]

zie Gewicht zonder verpakking in 'Maten en gewichten' op
pagina 125
30
60
50
100
120
100
180

[kg]

20

[kg]

20 - 50 30 - 65 20 - 50 30 - 65 -

20

20

20

20

20

20

-

-

Principieel benodigde ruimte
Voor een veilige bediening van de combi-steamer, in het bijzonder voor het veilig hanteren van het
hete spijzen is voor het apparaat beduidend méér plaats nodig dan de opgegeven ruimte!
Voor de daadwerkelijk noodzakelijke afstand tussen de bovenzijde van de combi-steamer en het pla‐
fond raadpleegt u het onderwerp 'Aangrenzende systemen' op pagina 47.
Voor de toegankelijkheid voor de service worden over het algemeen grotere wandafstanden aanbevo‐
len.
Op de plaats van opstelling mogen de volgende delen niet afgedekt, verplaatst of geblokkeerd worden
(zie ook 'Opbouw en functie van de combi-steamer' op pagina 13):
■
Luchttoevoer- en afvoergas-aansluitkraag aan de bovenzijde van het apparaat
■
Luchttoevoer-aansluitkraag aan de bovenzijde van het apparaat
■
Ventilatieopeningen in de bodem van het apparaat
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Benodigde ruimte bij rechtse aanslag - breedte en diepte
De volgende tekening en tabel tonen de nodige plaatsruimte van het apparaat voor de verschillende
inbouw- en bedrijfssituaties en de horizontale minimale afstanden tot de wanden en oppervlakken in
de buurt. De veiligheidsafstanden naar links, achter en rechts moeten in elk geval worden aangehou‐
den.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Betekenis
B1 Benodigde ruimte breedte, deur
van het apparaat geopend 90°
B2 Benodigde ruimte breedte, deur
van het apparaat geopend 180°
T Benodigde ruimte diepte bij het
openen van de deur van het appa‐
raat
S1 Veiligheidsafstand links
S2 Veiligheidsafstand achter
S3 Veiligheidsafstand rechts
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 995

1240

995

1240

1309

1064

1309

[mm] 1413

1863

1413

1863

1955

1505

1955

[mm] 1379

1784

1379

1784

1835

1430

1835

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

50
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Benodigde ruimte bij verzonken deur - breedte en diepte
De volgende tekening en tabel tonen de nodige plaatsruimte van het apparaat voor de verschillende
inbouw- en bedrijfssituaties en de horizontale minimale afstanden tot de wanden en oppervlakken in
de buurt. De veiligheidsafstanden naar links, achter en rechts moeten in elk geval worden aangehou‐
den.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Betekenis
B1 Benodigde ruimte breedte, deur
van het apparaat geopend 90°
B2 Benodigde ruimte breedte, deur
van het apparaat geopend 180°
B3 Benodigde ruimte breedte, verzon‐
ken deur teruggeschoven
R Benodigde ruimte rechts, verzon‐
ken deur teruggeschoven
T Benodigde ruimte diepte bij het
openen van de deur van het appa‐
raat
S1 Veiligheidsafstand links
S2 Veiligheidsafstand achter
S3 Veiligheidsafstand rechts
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Benodigde ruimte - hoogte

H2

H1

H1

De onderstaande tekening en de tabel geven de verticale benodigde ruimte voor het apparaat weer:

De voor de opstelling van het apparaat verantwoordelijke servicetechnicus moet voor de bepaling van
de individueel noodzakelijke afstand tussen de bovenzijde van het apparaat en het plafond rekening
houden met de conditie van het plafond en eventueel met de aanwezigheid van aangrenzende syste‐
men (ventilatietechnische inrichting, wasemkap e.d.). In dit verband moet de verticale afstand H1 als
richtwaarde voor de verticale minimale afstand worden gezien.
Betekenis
6.10
Elektrische apparaten
H1 Richtwaarde voor de
[mm] 500
verticale minimale af‐
stand
Gasapparaten
H1 Richtwaarde voor de
[mm] 1000
verticale minimale af‐
stand
Elektrische en gasapparaten
H2 Opstelhoogte
[mm] 620 900
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6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

620 900

620 900

620 900

-

-

-
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5.4 Uitpakken
Apparaat uitpakken (tafelmodel apparaten)
1.

Controleer het apparaat op schade voordat u de pakbon
parafeert. Noteer schade op de leveringsbon en stel de
expediteur en fabrikant op de hoogte.

2.

Snij de krimpfolie met een mes van boven tot onderen
langs een van de hoekdelen open.

3.

Snij de bevestiging van de krimpfolie af.

Installatiehandboek

53

5 Opstelling
4.

■
■
■
■

5.

Verwijder na elkaar alle hoekdelen, door het deksel op
de betreffende hoek even op te tillen.
Neem het deksel er vervolgens volledig af.
Neem de gebruikersdocumentatie van de bovenzijde
van het apparaat af.
Verwijder indien nodig alle verdere beschermende folies,
kartonnen verpakkingen, transportbeveiligingen enz. vol‐
ledig van het apparaat.

Controleer het apparaat nogmaals op schade.
Als er een vermoeden bestaat over transportschade de
verkoper/transporteur meteen op de hoogte brengen. In‐
formeer de fabrikant schriftelijk binnen de drie dagen.
Beschadigde apparaten mogen in geen geval worden ge‐
installeerd en in bedrijf genomen.

Apparaat uitpakken (kastmodel apparaten)
1.

Controleer het apparaat op schade voordat u de pakbon
parafeert. Noteer schade op de leveringsbon en stel de
expediteur en fabrikant op de hoogte.

2.

Snij de krimpfolie met een mes van boven tot onderen
langs een van de hoekdelen open.
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3.

Snij de bevestiging van de krimpfolie af.

4.

■
■
■
■

Verwijder na elkaar alle hoekdelen, door het deksel op
de betreffende hoek even op te tillen.
Neem het deksel er vervolgens volledig af.
Neem de gebruikersdocumentatie van de bovenzijde
van het apparaat af.
Verwijder indien nodig alle verdere beschermende folies,
kartonnen verpakkingen, transportbeveiligingen enz. vol‐
ledig van het apparaat.

5.

Informatie vooraf:
■ Bij de mariene versie van een kastmodel apparaat ont‐
breekt deze stap 5.
Open de schroefverbinding van de geleidingsrails en trek
ze eruit. Berg de schroeven en geleidingsrails op.
Extra informatie:
■ De geleidingsrails dienen als helling voor het apparaat.

6.

Controleer het apparaat nogmaals op schade.
Als er een vermoeden bestaat over transportschade de
verkoper/transporteur meteen op de hoogte brengen. In‐
formeer de fabrikant schriftelijk binnen de drie dagen.
Beschadigde apparaten mogen in geen geval worden ge‐
installeerd en in bedrijf genomen.
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Leveromvang
De levering bestaat uit de volgende delen:
■
1x combi-steamer
■
1x inhangframe links (alleen bij tafelmodel apparaten)
■
1x inhangframe rechts (alleen bij tafelmodel apparaten)
■
1x beladingswagen (alleen bij kastmodel apparaten)
■
1x installatiehandboek
■
1x bedieningshandboek (hardware)
■
1x gebruikshandleiding (software)
■
1x lege jerrycan 10 liter voor reinigingsmiddel (bij easyDial-besturing alleen bij optie ConvoClean)
■
1x vlakke bocht voor de installatie van de waterafvoeraansluiting (alleen bij tafelmodel apparaten)
■
1x lege jerrycan voor weggepompt vet (alleen bij grillversie)
■
1x aansluitslang met vastgeschroefde aansluiting voor jerrycan voor het opvangen van vet (alleen
bij grillversie)
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5.5 Apparaat van pallet nemen
Apparaat met draagriemen van de pallet tillen (tafelmodel apparaten)
Het gewicht vindt u in de 'Technische gegevens' op pagina 124.
De onderstaande tekening toont een combi-steamer in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle tafel‐
model apparaten:
1.

Bevestig de draagriemen aan de voeten.

2.

De combi-steamer is door middel van bouten op de pallet,
die in de voeten steken, tegen wegschuiven op de pallet
beschermd.
Til het apparaat dus gelijkmatig aan alle vier de voeten te‐
gelijkertijd van de pallet op en breng het naar de stand‐
plaats.

3.

Trek de beschermfolie op de combi-steamer eraf.

Apparaat van de pallet tillen (kastmodel apparaten standaardversie)
1.

Leg de geleidingsrails met aanslag buiten op een zijkant
van het apparaat tegen de groene markering aan. Over‐
tuig uzelf ervan dat de geleidingsrails op aanslag op de
pallet liggen om ervoor te zorgen dat de schroeven ge‐
noeg materiaal voor grip hebben.

2.

Schroef de beide geleidingsrails aan de pallet vast.
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3.

Verwijder alle schroeven op de glijklossen.

4.

Schuif het apparaat op de glijklossen met minimaal 2 per‐
sonen over de geleidingsrails op de vloer naar de stand‐
plaats.
WAARSCHUWING! Gevaar voor beknelling door omkie‐
pen van het apparaat
■ Controleer voorafgaand aan het eraf schuiven of de ge‐
leidingsrails op de pallet vastgeschroefd zijn.
■ Zorg ervoor dat geen poot van het apparaat zijdelings
van de geleidingsrail schuift.
■ Ga bij de overgang van de geleidingsrail op een slipvas‐
te vloer voorzichtig te werk.

5.

Til de combi-steamer iets op en verwijder de glijklossen.

6.

Trek de beschermfolie op de combi-steamer eraf.
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Apparaat van de pallet tillen (kastmodel apparaten mariene versie)
1.

Verwijder de schroeven op de flenspoten van het appa‐
raat, die de combi-steamer op de pallet fixeren.

2.

Til het apparaat met behulp van een palletwagen of een
vorkheftruck op.
■ Afhankelijk van de vraag waarmee en vanaf welke zijde
u het apparaat optilt, gebruikt u daarbij ter bescherming
van de inrijrails (1) voor de beladingswagen twee onder‐
legblokken van hout.

3.

Rijd het apparaat voorzichtig vanaf de pallet naar de
standplaats.
Trek de beschermfolie op de combi-steamer eraf.

4.
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5.6 Tafelmodel apparaat op de werktafel plaatsen (standaardversie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
De werktafel moet op de standplaats zodanig worden geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is
uitgesloten. Aan de eisen voor de ondergrond moet voldaan zijn.
■
Het apparaat moet zodanig op het werkblad van de werktafel worden geplaatst dat omkiepen of
wegschuiven is uitgesloten.
■
Als de combi-steamer moet worden beladen met trayframes of bordenframes (niet bij ConvoSmo‐
ke), moeten de plaatsingshoogte van het apparaat en de beladingshoogte van de traywagen ten
opzichte van elkaar worden uitgelijnd. Het inrijdframe dat in de gaarruimte is geplaatst en het
draagvlak van het trayframe / bordenframe op de traywagen moeten op dezelfde hoogte liggen
wanneer de traywagen is gefixeerd op de combi-steamer.
De traywagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte gereden wor‐
den en op het inrijdframe gefixeerd kunnen worden.
Apparaat op de werktafel plaatsen
1.

Positioneer het apparaat op de werktafel.

2.

Verwijder de afdekking op de poot van het apparaat.
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3.

Stel het apparaat door middel van de stelschroef water‐
pas. Gebruik voor het verstellen van de stelschroef de
speciale tool voor de poot van het apparaat of een verstel‐
bare waterpomptang en voor het nivelleren van alle hori‐
zontale vlakken een waterpas.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.
Extra informatie:
De speciale tool voor de poot van het apparaat bevindt
zich bij de klantdocumentatie.

4.

Breng de afdekking op de poot van het apparaat weer
aan.

5.

Plak de benodigde waarschuwingen op de vastgelegde
posities. Zorg er eerst voor dat de plaats waar de waar‐
schuwing moet worden aangebracht, olie- en vetvrij is.
Extra informatie:
De waarschuwingsstickers bevinden zich in de gaarruim‐
te.
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Aard en positie van de erop te plakken waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten op de vastgelegde posities op de combi-steamer worden aan‐
gebracht:
Waarschu‐
wing

Positie op de combi-steamer
In het algemeen op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waar‐
schuwingen op de combi-steamer' op pagina 23) afhankelijk van de opstellingssitua‐
tie
Direct boven de deurgreep, als
■ de bovenkant van het apparaat boven 1.20 m ligt of
■ het personeel voornamelijk uit gekwalificeerde medewerkers bestaat (advies)
Helemaal boven op de deur van het apparaat, als
■ de bovenkant van het apparaat op maximaal 1.20 m ligt
Op de deur aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de combi-steamer'
op pagina 23) op een hoogte van 1.60 m boven de keukenvloer
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5.7 Tafelmodel apparaat op de werktafel plaatsen (mariene versie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het apparaat moet door middel van speciaal toebehoren worden vastgeschroefd of -gelast aan de
werktafel.
■
De werktafel moet worden vastgeschroefd of -gelast aan de vloer.
■
Als de combi-steamer moet worden beladen met trayframes of bordenframes, moeten de plaat‐
singshoogte van het apparaat en de beladingshoogte van de traywagen ten opzichte van elkaar
worden uitgelijnd. Het inrijdframe dat in de gaarruimte is geplaatst en het draagvlak van het trayfra‐
me / bordenframe op de traywagen moeten op dezelfde hoogte liggen wanneer de traywagen is
gefixeerd op de combi-steamer.
De traywagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte gereden wor‐
den en op het inrijdframe gefixeerd kunnen worden.
Apparaat op de werktafel plaatsen
1.

Plaats het apparaat op de werktafel en teken alle hoeken
van de voeten exact af op het tafelblad.

2.

Demonteer van alle vier de voeten de beide hoeken door
de betreffende schroef eruit te draaien.
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3.

Til het apparaat van de werktafel.

4.

Positioneer de hoeken volgens uw markeringen. Verbind
alle hoeken stevig met de werktafel, afhankelijk van de uit‐
voering van het tafelblad ofwel door vastschroeven (1) of
door vastlassen (2).

5.

Plaats het apparaat in de vastgeschroefde hoeken op de
werktafel en draai de schroeven er losjes weer in.

6.

Verwijder de afdekking op de poot van het apparaat.
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7.

Stel het apparaat door middel van de stelschroef water‐
pas. Gebruik voor het verstellen van de stelschroef de
speciale tool voor de poot van het apparaat of een verstel‐
bare waterpomptang en voor het nivelleren van alle hori‐
zontale vlakken een waterpas.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.
Extra informatie:
De speciale tool voor de poot van het apparaat bevindt
zich bij de klantdocumentatie.

8.

Breng de afdekking op de poot van het apparaat weer
aan.

9.

Draai de schroeven aan de hoeken van de voeten vast.

10.

Plak de benodigde waarschuwingen op de vastgelegde
posities. Zorg er eerst voor dat de plaats waar de waar‐
schuwing moet worden aangebracht, olie- en vetvrij is.
Extra informatie:
De waarschuwingsstickers bevinden zich in de gaarruim‐
te.
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Aard en positie van de erop te plakken waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten op de vastgelegde posities op de combi-steamer worden aan‐
gebracht:
Waarschu‐
wing

Positie op de combi-steamer
In het algemeen op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waar‐
schuwingen op de combi-steamer' op pagina 23) afhankelijk van de opstellingssitua‐
tie
Direct boven de deurgreep, als
■ de bovenkant van het apparaat boven 1.20 m ligt of
■ het personeel voornamelijk uit gekwalificeerde medewerkers bestaat (advies)
Helemaal boven op de deur van het apparaat, als
■ de bovenkant van het apparaat op maximaal 1.20 m ligt
Op de deur aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de combi-steamer'
op pagina 23) op een hoogte van 1.60 m boven de keukenvloer
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5.8 Tafelmodel apparaat op een onderstel plaatsen (standaardversie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het onderstel moet op de standplaats zodanig worden geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is
uitgesloten. Aan de eisen voor de ondergrond moet voldaan zijn.
■
Als de combi-steamer moet worden beladen met trayframes of bordenframes (niet bij ConvoSmo‐
ke), moeten de plaatsingshoogte van het apparaat en de beladingshoogte van de traywagen ten
opzichte van elkaar zijn uitgelijnd. Dit is vanzelf het geval als het aanrijvlak van de traywagen en
het steunvlak van het onderstel met combi-steamer op dezelfde hoogte liggen.
De traywagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte gereden wor‐
den en op het inrijdframe gefixeerd kunnen worden.
Om te voldoen aan de hygiënische normen, moet de volgende regel worden nageleefd:
Bij onderstellen met inschuifniveaus voor dragers moet de bovenste afdekplaat van het onderstel
erop liggen, om een verontreiniging te voorkomen van levensmiddelen die tussentijds worden op‐
geslagen in het onderstel.

■

Apparaat op het onderstel plaatsen
1.

Schroef de draadstangen in de hiervoor bestemde
schroefdraad in het onderstel en draai de draadstangen
met de schroevendraaier aan.

2.

Positioneer het apparaat of het onderstel.
Zorg ervoor dat alle vier de bouten in de hiervoor bestem‐
de positioneringsboringen van de voeten ingevoerd zijn.
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3.

Richt het onderstel met de in de hoogte instelbare voetjes
uit.
Gebruik voor het nivelleren een waterpas.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.

4.

Plak de benodigde waarschuwingen op de vastgelegde
posities. Zorg er eerst voor dat de plaats waar de waar‐
schuwing moet worden aangebracht, olie- en vetvrij is.
Extra informatie:
De waarschuwingsstickers bevinden zich in de gaarruim‐
te.

Aard en positie van de erop te plakken waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten op de vastgelegde posities op de combi-steamer worden aan‐
gebracht:
Waarschu‐
wing

Positie op de combi-steamer
In het algemeen op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waar‐
schuwingen op de combi-steamer' op pagina 23) afhankelijk van de opstellingssitua‐
tie
Direct boven de deurgreep, als
■ de bovenkant van het apparaat boven 1.20 m ligt of
■ het personeel voornamelijk uit gekwalificeerde medewerkers bestaat (advies)
Helemaal boven op de deur van het apparaat, als
■ de bovenkant van het apparaat op maximaal 1.20 m ligt
Op de deur aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de combi-steamer'
op pagina 23) op een hoogte van 1.60 m boven de keukenvloer
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5.9 Tafelmodel apparaat op een onderstel plaatsen (mariene versie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het apparaat moet door middel van speciaal toebehoren worden vastgeschroefd of -gelast aan het
onderstel.
■
Het onderstel moet door middel van speciaal toebehoren worden vastgeschroefd of -gelast aan de
vloer.
■
Als de combi-steamer moet worden beladen met trayframes of bordenframes, moeten de plaat‐
singshoogte van het apparaat en de beladingshoogte van de traywagen ten opzichte van elkaar
zijn uitgelijnd. Dit is vanzelf het geval als het aanrijvlak van de traywagen en het steunvlak van het
onderstel met combi-steamer op dezelfde hoogte liggen.
De traywagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte gereden wor‐
den en op het inrijdframe gefixeerd kunnen worden.
Om te voldoen aan de hygiënische normen, moet de volgende regel worden nageleefd:
■
Bij onderstellen met inschuifniveaus voor dragers moet de bovenste afdekplaat van het onderstel
erop liggen, om een verontreiniging te voorkomen van levensmiddelen die tussentijds worden op‐
geslagen in het onderstel.
Apparaat op het onderstel plaatsen
1.

Schroef de draadstangen in de hiervoor bestemde
schroefdraad in het onderstel en draai de draadstangen
met de schroevendraaier aan.

2.

Las de bovenste afdekplaat aan de verbindingskanten aan
alle vier poten van het onderstel vast.
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3.

Lijn het onderstel op de standplaats uit door middel van de
in hoogte verstelbare poten.
Gebruik voor het waterpas stellen een waterpas.

4.

Zet het onderstel met de flenspoten vast aan de vloer,
bijv. door vastlassen.

5.

Positioneer het apparaat of het onderstel.
Zorg ervoor dat alle vier de bouten in de hiervoor bestem‐
de positioneringsboringen van de voeten ingevoerd zijn.
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6.

Las de hoeken die zijn vastgeschroefd aan de voeten vast
aan de weergegeven kanten op de bovenste afdekplaat.

7.

Draai alle 8 de schroeven aan de hoeken van de poten
van het apparaat los en verwijder de afdekkingen op de
zijkant van de voeten.

8.

Stel het apparaat door middel van de stelschroef water‐
pas. Gebruik voor het verstellen van de stelschroef de
speciale tool voor de poot van het apparaat of een verstel‐
bare waterpomptang en voor het nivelleren van alle hori‐
zontale vlakken een waterpas.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.
Extra informatie:
De speciale tool voor de poot van het apparaat bevindt
zich bij de klantdocumentatie.
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9.

Breng de afdekkingen op de poten van het apparaat weer
aan en draai de schroeven aan de hoeken van de voeten
vast.

10.

Plak de benodigde waarschuwingen op de vastgelegde
posities. Zorg er eerst voor dat de plaats waar de waar‐
schuwing moet worden aangebracht, olie- en vetvrij is.
Extra informatie:
De waarschuwingsstickers bevinden zich in de gaarruim‐
te.

Aard en positie van de erop te plakken waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten op de vastgelegde posities op de combi-steamer worden aan‐
gebracht:
Waarschu‐
wing

Positie op de combi-steamer
In het algemeen op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waar‐
schuwingen op de combi-steamer' op pagina 23) afhankelijk van de opstellingssitua‐
tie
Direct boven de deurgreep, als
■ de bovenkant van het apparaat boven 1.20 m ligt of
■ het personeel voornamelijk uit gekwalificeerde medewerkers bestaat (advies)
Helemaal boven op de deur van het apparaat, als
■ de bovenkant van het apparaat op maximaal 1.20 m ligt
Op de deur aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de combi-steamer'
op pagina 23) op een hoogte van 1.60 m boven de keukenvloer
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5.10 Tafelmodel apparaat op een onderstel met wielen plaatsen
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het onderstel moet op de standplaats zodanig worden geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is
uitgesloten. Aan de eisen voor de ondergrond moet voldaan zijn.
■
Bij tafelmodel apparaten op een onderbouw met wielen moet een houdinrichting worden aangeslo‐
ten die de bewegingsruimte van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) constructief begrenst.
De onderbouw met het apparaat mag max. 0.5 m naar voren worden getrokken kunnen.
De lengten van de aansluitleidingen moeten toereikend zijn voor de bewegingsruimte die de houd‐
inrichting toelaat. Bij het verplaatsen van de opbouw mogen de aansluitleidingen op geen enkel
moment met trekkrachten worden belast of worden samengedrukt.
■
Als de combi-steamer moet worden beladen met trayframes of bordenframes (niet bij ConvoSmo‐
ke), moeten de plaatsingshoogte van het apparaat en de beladingshoogte van de traywagen ten
opzichte van elkaar zijn uitgelijnd. Dit is vanzelf het geval als het aanrijvlak van de traywagen en
het steunvlak van het onderstel met combi-steamer op dezelfde hoogte liggen.
De traywagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte gereden wor‐
den en op het inrijdframe gefixeerd kunnen worden.
Om te voldoen aan de hygiënische normen, moet de volgende regel worden nageleefd:
■
Bij onderstellen met inschuifniveaus voor dragers moet de bovenste afdekplaat van het onderstel
erop liggen, om een verontreiniging te voorkomen van levensmiddelen die tussentijds worden op‐
geslagen in het onderstel.
Benodigde hulpmiddelen
■

■

Een geschikte component die aan de bestaande constructie kan worden verankerd en waarop een
geschikt borgmiddel kan worden bevestigd.
Dit kan bijvoorbeeld een oogbout zijn, die door middel van boorgat en plug achter de combi-stea‐
mer in de muur van het gebouw wordt verankerd.
De verankerde component moet bestand zijn tegen de trekbelastingen die door het gewicht van de
opbouw en de krachten van de gebruiker bij het verrijden van de combi-steamer op het onderstel
met wielen kunnen optreden.
Een geschikt borgmiddel dat op de klantzijdige verankering en op het bevestigingsoog van het on‐
derstel kan worden aangesloten.
Dit kan bijvoorbeeld een veiligheidsketting met karabijnhaak aan elk uiteinde zijn.
Het borgmiddel moet bestand zijn tegen de trekbelastingen die door het gewicht van de opbouw en
de krachten van de gebruiker bij het verrijden van de combi-steamer op het onderstel met wielen
kunnen optreden.
De lengte van het borgmiddel moet afhankelijk van de posities van de klantzijdige verankering en
van het bevestigingsoog op het onderstel zo worden gekozen dat een maximale verplaatsingsweg
van de combi-steamer van 0.5 m wordt gerealiseerd.

Voorwaarden
De klantzijdige verankering moet geïnstalleerd zijn voordat het onderstel op wielen wordt geplaatst.
De positie van de verankering moet afhankelijk van de lengte van het borgmiddel en van de bevesti‐
gingspositie op de opbouw zo worden gekozen dat een maximale verplaatsingsweg van de combisteamer van 0.5 m wordt gerealiseerd.
In het ideale geval bevindt de klantzijdige verankering zich direct achter het bevestigingsoog van het
onderstel op dezelfde hoogte.
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Apparaat op een onderstel met wielen plaatsen
1.

Plaats het onderstel met wielen op de standplaats en lijn
het zo uit dat de hoek met het horizontale vlak gedurende
het gebruik max. 2° (3.5%) bedraagt.

2.

Arrêteer alle vastzetremmen van het onderstel.

3.

Bepaal de hoek van het onderstel waarop het borgmiddel
moet worden bevestigd.
Schroef in de daar vastgelegde schroefdraad van het on‐
derstel de borgplaat met het bevestigingsoog.
De borgplaat moet parallel met de rand van het onderstel
lopen en het oog moet naar achteren wijzen.
Draai de schroefdraadbout met de schroevendraaier aan.

4.

Schroef de andere drie schroefdraadbouten in de hiervoor
bestemde schroefdraad van het onderstel en draai de
schroefdraadbouten met de schroevendraaier aan.

5.

Sluit de houdinrichting aan die de bewegingsruimte van
het onderstel op wielen beperkt.
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6.

Positioneer het apparaat of het onderstel.
Zorg ervoor dat alle vier de bouten en de pen van de borg‐
plaat in de hiervoor bestemde positioneringsboringen van
de voeten gestoken zijn.

7.

Plak de benodigde waarschuwingen op de vastgelegde
posities. Zorg er eerst voor dat de plaats waar de waar‐
schuwing moet worden aangebracht, olie- en vetvrij is.
Extra informatie:
De waarschuwingsstickers bevinden zich in de gaarruim‐
te.

Aard en positie van de erop te plakken waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten op de vastgelegde posities op de combi-steamer worden aan‐
gebracht:
Waarschu‐
wing

Positie op de combi-steamer
In het algemeen op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waar‐
schuwingen op de combi-steamer' op pagina 23) afhankelijk van de opstellingssitua‐
tie
Direct boven de deurgreep, als
■ de bovenkant van het apparaat boven 1.20 m ligt of
■ het personeel voornamelijk uit gekwalificeerde medewerkers bestaat (advies)
Helemaal boven op de deur van het apparaat, als
■ de bovenkant van het apparaat op maximaal 1.20 m ligt
Op de deur aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de combi-steamer'
op pagina 23) op een hoogte van 1.60 m boven de keukenvloer
Op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de
combi-steamer' op pagina 23)
Op de deur van het apparaat aan de linkerkant in zone 2 (zie 'Waarschuwingen op de
combi-steamer' op pagina 23)
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5.11 Kastmodel apparaat op de vloer plaatsen (standaardversie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het apparaat moet op de standplaats zodanig worden geplaatst dat omkiepen of wegschuiven is
uitgesloten. Aan de eisen voor de ondergrond moet voldaan zijn.
■
De beladingswagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte kunnen
worden gereden.
Het apparaat opstellen
1.

Positioneer het apparaat op de vloer.

2.

Richt het apparaat met de in de hoogte instelbare voeten
uit.
Gebruik voor het nivelleren een waterpas.
Zorg ervoor dat de beladingswagen vrij in het apparaat
kan rijden en waterpas in het apparaat staat.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.
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5.12 Kastmodel apparaat op de vloer plaatsen (mariene versie)
Regels voor een veilige opstelling van het toestel
Om de stabiliteit van het apparaat te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende
regels:
■
Het apparaat moet door middel van speciaal toebehoren aan de vloer worden vastgeschroefd of gelast.
■
De beladingswagen moet onbelemmerd en over een horizontaal vlak naar de gaarruimte kunnen
worden gereden.
Het apparaat opstellen
1.

Plaats het apparaat en zet de vier flenspoten vast aan de
vloer door vastschroeven of vastlassen.

2.

Richt het apparaat met de in de hoogte instelbare voeten
uit.
Gebruik voor het nivelleren een waterpas.
Zorg ervoor dat de beladingswagen vrij in het apparaat
kan rijden en waterpas in het apparaat staat.
De absolute schuine stand van het apparaat gedurende
het gebruik mag max. 2° (3.5%) bedragen.
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Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u, hoe u uw combi-steamer aansluit. Dit hoofdstuk is bestemd voor een ge‐
schoolde elektromonteur van een geautoriseerd servicebedrijf, een geschoolde en gecertificeerde
gasinstallateur met een apparaatspecifieke scholing en certificering door het lokale gas distributie‐
maatschappij, een geschoolde vakkracht voor water- en afvalwaterinstallaties van een geautoriseerd
servicebedrijf, alsook voor een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf.

6.1 Elektrische installatie
6.1.1

Veilig werken bij de elektrische installatie

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de installatie' op pagina 29 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de elektrische installatie
Alleen vakkrachten elektrotechniek zoals bedoeld in EN 50110-1, c.q. volgens de geldende nationale
en lokale voorschriften geschoolde en gecertificeerde vakkrachten elektrotechniek van een geautori‐
seerd servicebedrijf mogen werkzaamheden verrichten aan elektrische inrichtingen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Voorschriften voor de elektrische installatie
Om gevaar op basis van een verkeerde elektrische aansluitingen uit te sluiten, moeten de volgende
voorschriften worden aangehouden:
■
De aansluiting op de stroomvoorziening moet volgens VDE (0100/0700) c.q. de geldende lokale
voorschriften van de beroepsorganisaties en van de respectieve energieproducent worden uitge‐
voerd.
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Stroomvoerende delen

Gevaar voor elektrische schok door stroomvoerende delen en losse kabels
Na het openen van de beschermende afdekking kan het aanraken van de stroomvoerende delen tot
een elektrische schok leiden.
Zorg ervoor dat werkzaamheden aan het elektrische gedeelte alleen door een vakkracht
elektrotechniek van een geautoriseerd servicebedrijf worden uitgevoerd.
Ga als volgt te werk voordat de beschermende afdekkingen eraf worden genomen:
■
Schakel alle aansluitingen spanningsvrij.
■
Beveilig alle schakelaars tegen herinschakelen.
■
Wanneer het apparaat al onder spanning heeft gestaan, wacht u 15 minuten om ervoor te zor‐
gen dat de DC-bus-condensatoren zich kunnen ontladen.
■
Controleer de spanningsvrije staat.
Controleer voorafgaand aan de inwerkingstelling of de elektrische verbindingen onbeschadigd en
vast aangesloten zijn.
Zorg er voorafgaand aan de inwerkingstelling voor dat het apparaat inclusief metalen delen van het
toebehoren op een potentiaalvereffeningssysteem is aangesloten.
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6.1.2 Elektrische installatie plannen
Betekenis
De zorgvuldige en correcte uitvoering van de elektrische installatie is van beslissend belang voor een
veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat. Alle hier genoemde voorschriften en regels en de alge‐
mene werkwijze moet nauwgezet worden aangehouden.
Regels voor een veilige elektrische installatie van het apparaat
Om gevaar als gevolg van verkeerde elektrische aansluitingen uit te sluiten, moeten de volgende re‐
gels worden opgevolgd:
■
De behuizing van het apparaat moet op de juiste manier worden geaard en op een systeem voor
potentiaalvereffening worden aangesloten.
■
Als 2 apparaten in een stapelkit geplaatst zijn, moet zowel de behuizing van de apparaten als de
stapelkit op geschikte wijze worden geaard en op een potentiaalvereffeningssysteem worden aan‐
gesloten.
■
Bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen moet het netsnoer door een flexibele man‐
telbuis worden geleid.
■
De lengten van het netsnoer en van de flexibele mantelbuis moeten bij tafelmodel apparaten met
een onderbouw op wielen worden bepaald door de bewegingsruimte die de houdinrichting van de
onderbouw op wielen toelaat voor het apparaat. Bij het verplaatsen van de opbouw (onderbouw in‐
clusief apparaat) mag het netsnoer op geen enkel moment door trekkrachten worden belast of wor‐
den samengedrukt. Dit geldt eveneens voor eventuele andere elektrische verbindingskabels tussen
de combi-steamer en optioneel toebehoren, zoals de signal tower.
■
Alle elektrische aansluitingen moeten tijdens de inwerkingstelling op hun correcte ligging en onbe‐
rispelijke uitvoering worden gecontroleerd.
Inrichtingen ter plaatse en regels in verband met de elektrische installatie
De volgende tabel geeft aan, welke inrichtingen ter plaatse voorhanden moeten zijn en op welke re‐
gels bij het aansluiten moet worden gelet:
Installatie

Regels

Zekering

Het toestel moet volgens de geldende plaatselijke en landelijke voorschrif‐
ten worden gezekerd en aangesloten.
Het toestel moet worden opgenomen in een equipotentiaalsysteem.
Potentiaalvereffening: Elektrische verbinding, die de lichamen van elektri‐
sche bedrijfsmiddelen en vreemde geleidende delen op een benaderend
gelijk potentiaal brengt.
Als de installatievoorschriften beveiliging door middel van een ervoor ge‐
plaatste aardlekschakelaar (FI) vereisen, moeten afhankelijk van de natio‐
nale voorschriften geschikte aardlekschakelaars worden gebruikt.
Als de installatie meerdere apparaten omvat, moet één aardlekschakelaar
per apparaat worden aangebracht.
In de buurt van het apparaat moet een goed toegankelijke meerpolige
scheidingsinrichting worden voorzien met een contactafstand van min‐
stens 3 mm. Het toestel moet worden aangesloten via deze scheidingsin‐
richting.
Met de scheidingsinrichting wordt het apparaat tijdens reinigings-, herstel‐
lings- en installatiewerkzaamheden spanningsvrij geschakeld.

Potentiaalvereffening

Aardlekschakelaar (FI)

Scheidingsinrichting
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Aanbevolen aardlekschakelaar
Het apparaat is met één frequentieomvormer (FO) of met twee frequentieomvormers (apparaten in de
grootten 20.10 en 20.20) met geïntegreerd EMC-filter en een EMC-netingangsfilter uitgerust. Deze uit‐
rusting kan tot een lekstroom van meer dan 3.5 mA per FO geleiden.
Breng afhankelijk van de gedimensioneerde spanning een geschikte aardlekschakelaar aan:
Frequentieomvormer (één fase)

Frequentieomvormer (drie fasen)

Gedimensioneerde spanning
3N~ 400V 50/60Hz
3~ 230 V 50/60Hz
3~ 200 V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230 V 50/60Hz
Aanbevolen aardlekschakelaar
Type A
Optionele aardlekschakelaar
Type B/F

3~ 400 V 50/60Hz
3~ 440 V 60 Hz
3~ 480 V 60 Hz
Type B/F
-

Eigenschappen van de aardlekschakelaar
De aardlekschakelaar (FI) moet de volgende eigenschappen hebben:
Filtering van hoogfrequente stromen
■
Aanspreekkarakteristiek 'Vertraagde activering' bij aardlekschakelaar met aanspreekdrempel
>30 mA:
voorkomt activering bij het inschakelen als gevolg van capacitieve ladingen en storingscapaciteiten
■
Aanspreekkarakteristiek 'Lekstroombeveiliging type SI' bij aardlekschakelaar met aanspreekdrem‐
pel £30 mA:
ongevoelig voor onbedoeld activeren
■

Netaansluiting
De netaansluiting moet een oliebestendige, ommantelde, soepele leiding conform IEC60245 zijn (bijv.
H05RN-F, H07RN-F). Er wordt een maximale leidinglengte van 5 m aanbevolen.
Bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen moet het netsnoer door een flexibele, oliebe‐
stendige en waterdichte mantelbuis worden geleid (bijv. Hellermann beschermende PVC-slang
PSRSC12), die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De lengten van het netsnoer en van de flexi‐
bele mantelbuis moeten bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen worden bepaald door
de bewegingsruimte die de houdinrichting van de onderbouw op wielen toelaat voor het apparaat. Bij
het verplaatsen van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) mag het netsnoer op geen enkel mo‐
ment met trekkrachten worden belast.
Het is niet nodig om bij het aansluiten een bepaald draaiveld of een bepaalde draairichting aan te hou‐
den.
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6.1.3 Elektrische installatie doorvoeren
Voorwaarden
Controleer of aan de volgende voorwaarde is voldaan:
■
De aansluitpositie van het apparaat is klantzijdig spanningsvrij geschakeld en tegen herinschake‐
ling beveiligd.
Aansluitgegevens en elektrische verbindingen controleren
1.

Demonteer de zijwand van het apparaat.
In de aansluitruimte vindt u het elektrische schema en de
lijst met vervangonderdelen.

2.

Controleer of de elektrische aansluitgegevens op het type‐
plaatje (zie 'Identificatie van de combi-steamer' op pagina
7) met die van het bedrijfsnet en in het stroomkringschema
overeenkomen. Het apparaat mag alleen worden aange‐
sloten als alle gegevens overeenkomen.
Controleer alle schroef- en klemverbindingen op het appa‐
raat.
De verbindingen kunnen tijdens het transport zijn losgeko‐
men.

3.

Elektrische installatie doorvoeren
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle appa‐
raatgrootten:
1.

Demonteer de zijwand van het apparaat.

2.

Sluit het apparaat op de hiervoor bestemde aansluitpositie
(3) op een potentiaalvereffeningssysteem aan.
Alleen bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op
wielen:
Trek het netsnoer door de flexibele mantelbuis.
Alleen bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op
wielen:
Borg de flexibele mantelbuis mechanisch op de toegangs‐
opening (2) voor de elektrische aansluiting.
Sluit het apparaat op het klemmenblok -1X0 (1) met het
netsnoer op de stroomvoorziening aan.
Niet bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wie‐
len:
Zorg er voor dat de kabelwartel (2) vast zit; ze dient als
trekontlasting.
Bij C4 ES/GS:
Zet indien nodig de veiligheidstemperatuurbegrenzer voor
de gaarruimte terug.
Bij C4 EB/GB:
Zet indien nodig de veiligheidstemperatuurbegrenzers
voor gaarruimte en boiler terug.
Monteer de zijwand van het apparaat en controleer of ze
goed bevestigd is.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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6.1.4 Installatie voor energie-optimalisatie aansluiten (alleen bij elektrische
apparaten)
Doel van een installatie voor energie-optimalisatie
U kunt de combi-steamer aansluiten op een installatie voor energie-optimalisatie (bijv. SICOTRONIC).
Een installatie voor energie-optimalisatie compenseert piekbelastingen, die bij het gebruik van uw ap‐
paraten optreden, en kan zo bijdragen aan lagere energiekosten.
Installatie voor energie-optimalisatie configureren
Het installatie voor energie-optimalisatie moet als volgt worden ingesteld:
De niet onderbroken inschakeltijd van de combi-steamer moet minimaal 8 min bedragen, omdat
pas dan de gewenste waarde voor de gaartemperatuur zeker bereikt is.
■
De duur van de door de installatie voor energie-optimalisatie bewerkstelligde onderbreking mag
maximaal 30 seconden bedragen, omdat bij een langere onderbreking het gaarresultaat niet meer
kan worden gegarandeerd.
Let bij het aansluiten op het schema en de handleiding voor het installatie voor energie-optimalisatie.
■

Benodigd toebehoren
Om het installatie voor energie-optimalisatie aan te sluiten, hebt u het volgende toebehoren nodig:
■
Aansluitkabel voor het installatie voor energie-optimalisatie
■
Kabelwartel M20
■
Kabelbinder
Installatie voor energie-optimalisatie aansluiten
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle appa‐
raatgrootten:
1.
2.
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Schakel het installatie voor energie-optimalisatie en de
combi-steamer spanningsvrij.
Demonteer de zijwand van de combi-steamer, om bij het
klemmenblok -X37 (2) op het system interface board
(SIB) (1) in het gebied achter het bedieningspaneel te ko‐
men.
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3.

■

■

■

Verwijder de kleinere, voorgeperforeerde uitbreekope‐
ning op het gemarkeerde punt op de bodemplaat van
de combi-steamer.
Leid de aansluitkabel van het installatie voor energieoptimalisatie met gebruik van de kabelwartel door de
uitsparing in de aansluitruimte van de combi-steamer.
Leid de aansluitkabel naar het SIB en zet het in de aan‐
sluitruimte vast, bijvoorbeeld met kabelbinders aan be‐
staande kabelstrengen.

4.

Verwijder de draadbrug tussen de klemmen (B en C) op
het klemmenblok -X37 (2).

5.

Verbind de klemmen (A), (B), (C) en (D) van het klem‐
menblok -X37 (2) met de installatie voor energie-optimali‐
satie.

Klem

Combi-steamer

A

Fase, als combi-stea‐
mer ingeschakeld is
Fase, als combi-stea‐
mer verwarmingsele‐
ment inschakelt
Vrijgave van de ver‐
warming B en C moet
door de installatie voor
energie-optimalisatie
met schakelrelais wor‐
den overbrugd, om
verwarmen toe te
staan
Neutraal

B
C

D
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Installatie voor
energie-optimali‐
satie
Schakelrelais
Schakelrelais

-
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6.

Monteer de zijwand van de combi-steamer.

7.

Neem de combi-steamer en het installatie voor energieoptimalisatie in bedrijf.
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6.1.5 Signal tower aansluiten
Doel van een signal tower
Een op de combi-steamer elektronisch aangesloten signal tower geeft visueel door middel van drie
signaallampen (groen, geel, rood) en akoestisch de huidige bedrijfsstatus van de combi-steamer weer.
Deze meldingsinrichting voor de bedrijfstoestand van de combi-steamer kan worden afgelezen op gro‐
te afstand.
Benodigd toebehoren
Tot de levering van de signal tower behoort onder andere het volgende originele toebehoren, dat u
nodig hebt om de signal tower aan te sluiten op de combi-steamer:
■
Aansluitkabel (lengte ong. 10 m) met bus M12
■
Membraantule DN 50
Daarnaast hebt u het volgende toebehoren nodig:
■
Kabelbinder
Signal tower aansluiten
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle appa‐
raatgrootten:
1.

Schakel de combi-steamer spanningsvrij.

2.

Demonteer de zijwand van de combi-steamer om bij het
klemmenblok X32 (2) op het system interface board (SIB)
(1) in het gebied achter het bedieningspaneel te komen.

3.

■

■

■

Installatiehandboek

Verwijder de grotere, voorgeperforeerde uitbreekope‐
ning op het gemarkeerde punt op de bodemplaat van
de combi-steamer.
Leid de aansluitkabel van de signal tower met gebruik
van de membraantule door de uitsparing in de aansluit‐
ruimte van de combi-steamer.
Leid de aansluitkabel naar het SIB en zet het in de aan‐
sluitruimte vast, bijvoorbeeld met kabelbinders aan be‐
staande kabelstrengen.
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4.

Verbind de aansluitkabel van de signal tower overeen‐
komstig de onderstaande PIN-toewijzing met de combisteamer.
PIN

Toewijzing

Kleur van de ader

1
2
3
4
5

GND
Signaal: Zoemer
Signaal: Lamp rood
Signaal: Lamp geel
Signaal: Lamp groen

BU (Blauw)
GY (Grijs)
BK (Zwart)
WH (wit)
BN (Bruin)

5.

Monteer de zijwand van de combi-steamer.

6.

Neem de combi-steamer en de signal tower in gebruik.
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6.1.6 Bewaking van het waterbehandelingsfilter aansluiten
Doel van de bewaking van het waterbehandelingsfilter
U kunt de combi-steamer elektrisch verbinden met het op afstand afleesbare display van een aange‐
sloten waterbehandelingsfilter. De software van de combi-steamer bewaakt vervolgens de status van
het waterbehandelingsfilter. Een waarschuwingsmelding informeert u als de filtercapaciteit nog slechts
10% bedraagt en een vervanging van het waterbehandelingsfilter in de nabije toekomst moet plaats‐
vinden.
Benodigd toebehoren
■
■
■

2-aderige aansluitkabel (lengte ong. 2 m); aanbeveling: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membraantule DN 50
Kabelbinder

Bewaking van het waterbehandelingsfilter aansluiten
De volgende afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle appa‐
raatgrootten:
1.

Schakel de combi-steamer spanningsvrij.

2.

Demonteer de zijwand van de combi-steamer om bij het
klemmenblok X33 (2) op het system interface board (SIB)
(1) in het gebied achter het bedieningspaneel te komen.

3.

■

■

■
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Verwijder de grotere, voorgeperforeerde uitbreekope‐
ning op het gemarkeerde punt op de bodemplaat van
de combi-steamer.
Leid de aansluitkabel van de bewaking van het water‐
behandelingsfilter met gebruik van de membraantule
door de uitsparing in de aansluitruimte van de combisteamer.
Leid de aansluitkabel naar het SIB en zet het in de aan‐
sluitruimte vast, bijvoorbeeld met kabelbinders aan be‐
staande kabelstrengen.
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4.

Verbind de aansluitkabel van de bewaking van het water‐
behandelingsfilter overeenkomstig de onderstaande PINtoewijzing met de combi-steamer.
PIN

Toewijzing

1
2

Signaal
GND

5.

Monteer de zijwand van de combi-steamer.

6.

Neem de combi-steamer en de bewaking van het water‐
behandelingsfilter in gebruik.
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6.2 Gasinstallatie
6.2.1

Veilig werken bij de gasinstallatie

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de installatie' op pagina 29 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de gasinstallatie
Alleen volgens de geldende nationale en lokale voorschriften geschoolde en gecertificeerde gasinstal‐
lateurs met een apparaatspecifieke scholing en autorisatie door het lokale gasbedrijf, mogen het ap‐
paraat volgens de lokale voorschriften aansluiten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Voorschriften voor de gasinstallatie
Stel uzelf op de hoogte van alle officiële en nationale wetten en voorschriften, evenals van de lokale
voorschriften van plaatselijke energiebedrijven en autoriteiten, alsook van mogelijke andere relevante
voorschriften, die bij de installatie van dit gasapparaat op de betreffende standplaats van kracht zijn.
Volg deze beslist op!
Volg de op de betreffende standplaats geldende bouwvoorschriften en technische regels voor de in‐
stallatie van gasapparaten op.
De gasinstallatie moet overeenkomstig de voorschriften van de gasleverancier worden uitgevoerd.
De door de fabrikant of zijn gevolmachtigde verzegelde delen mogen niet door de installateur worden
verbroken.
In Duitsland gelden voor een vaste aansluiting en voor de aansluiting van vloeibaar gas de volgende
voorschriften:
■
Technische Regels Gasinstallatie TRGI (= DVGW werkblad G600)
■
Technische Regels Vloeibaar Gas TRF
■
Duitse drukvatenverordening inclusief de TRG (Technische Regels Drukgassen)
■
DVGW werkblad G631
■
DVGW werkblad G21
■
Voorschrift ter voorkoming van ongevallen door het gebruik van vloeibaar gas (BGV D34/tot nu
VGB 21)
■
Voorschrift ter voorkoming van ongevallen door het gebruik van gassen (BGV B6/tot nu VGB 61)
■
Voorschrift ter voorkoming van ongevallen bij werkzaamheden aan gasleidingen (BGR 500 para‐
graaf 2.31/GUV-R500 paragraaf 2.31)
■
VDI-richtlijn 2052: Ventilatietechnische inrichtingen in keukens
■
Verordening betreffende stookinstallaties (FeuVO, FAV) van de afzonderlijke deelstaten
Handelwijze bij gaslucht
Wanneer men gas ruikt, moeten de volgende punten beslist worden opgevolgd:
■
Gasvoorziening direct onderbreken.
■
Ruimte zorgvuldig ventileren.
■
Geen elektrische apparaten bedienen. Vonkvorming voorkomen.
■
Gebouw evacueren.
■
Gasbedrijf en evt. de brandweer per telefoon van buiten de gevarenzone informeren.
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Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.
Installeer een gasafsluitinrichting in de omgeving van het apparaat.
Controleer of voor aanvang van de werkzaamheden aan de gasinstallatie de gastoevoer
onderbroken is.
Controleer nadat de gasaansluiting tot stand is gebracht en alle latere werkzaamheden aan
gasvoerende componenten de dichtheid van alle verbindings- en aansluitpunten van de
gasvoerende componenten. Breng de gasdichtheid op alle genoemde punten buiten en binnen het
apparaat tot stand voordat de combi-steamer in gebruik wordt genomen.
Zorg er bij tafelmodel apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang voor dat
voor de mechanische beveiliging van het apparaat de houdinrichting is aangesloten, die de
bewegingsruimte van de onderbouw met het apparaat begrenst.
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6.2.2 Gasinstallatie plannen
Regels voor de veilige gasinstallatie van de apparaten
Om risico's op grond van slechte gasaansluitingen uit te sluiten, moeten de volgende regels worden
opgevolgd:
■
De combi-steamer wordt in de fabriek voor het gebruik met een gedefinieerde gassoort (zie type‐
plaatje van het apparaat) afgeleverd. Voor het gebruik met andere gassoorten moet de combi-stea‐
mer vooraf door een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf worden om‐
gebouwd.
■
Controleer nadat de gasaansluiting tot stand is gebracht en na alle latere werkzaamheden aan
gasvoerende componenten de dichtheid van alle verbindings- en aansluitpunten van de gasvoe‐
rende componenten. Breng de gasdichtheid op alle genoemde punten buiten en binnen het appa‐
raat tot stand voordat de combi-steamer in gebruik wordt genomen.
■
Bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen moet de gasaansluiting door middel van
een flexibele gasaansluitleiding worden gerealiseerd.
■
De lengte van de gasaansluitleiding moet bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen
worden afgestemd op de bewegingsruimte die de houdinrichting van de onderbouw op wielen voor
het apparaat toelaat. Bij het verplaatsen van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) mag de
gasaansluitleiding op geen enkel moment door trekkrachten worden belast of worden samenge‐
drukt.
Type gastoestel
De combi-steamer voldoet aan het volgende type gastoestel:
Type gastoestel

Betekenis

B23

Ruimteluchtafhankelijke gasbranders
■ Met branderventilator voor de brander en
■ Zonder stromingsbewaking

Inrichtingen ter plaatse en regels in verband met de gasinstallatie
De volgende tabel geeft aan, welke inrichtingen ter plaatse voorhanden moeten zijn en op welke re‐
gels bij het aansluiten moet worden gelet:
Installatie

Regels

Vaste aansluiting

Het apparaat is voorzien voor een vaste aansluiting. Positie van de gas‐
aansluiting: Punt J op het aansluitschema.
Het apparaat moet mechanisch geborgd worden.
In de omgeving van het apparaat moet een gasafsluitkraan worden geïn‐
stalleerd. De gasafsluitkraan moet goed toegankelijk zijn en zo geplaatst
dat hij ook bij gevaar kan worden gesloten.
Bij een te hoge aansluitdruk moet er een ontspanner worden geïnstal‐
leerd.
Alle aansluitdelen ter plaatse moeten goedgekeurd zijn overeenkomstig
de plaatselijk en de landelijke bepalingen.

Gasafsluitinrichting
Drukreductie - ontspan‐
ner
Alle aansluitdelen

Garanderen van de verbrandingsluchttoevoer
Om de toevoer van voldoende verbrandingslucht te waarborgen moeten afhankelijk van de stand‐
plaats en van het vermogen van de combi-steamer individuele maatregelen volgens plaatselijke voor‐
schriften, normen en richtlijnen worden getroffen. Zorg, als verantwoordelijk gasinstallateur, voor de
toevoer van voldoende verbrandingslucht.
Denk daarbij om het volgende:
■
De benodigde verbrandingslucht is van het aansluitvermogen, zie 'Hoeveelheid rookgas' op pagi‐
na 136 afhankelijk.
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Garanderen van de ventilatie
Het apparaat produceert verbrandingsgassen, die via een geschikte afvoergasafvoer naar de open
lucht moeten worden gevoerd. Zie hiervoor beslist het onderwerp 'Aangrenzende systemen' op pagina
47.
Om een ontoelaatbare concentratie van verbrandingsgassen die schadelijk zijn voor de gezondheid in
de ruimte te voorkomen, moet u als verantwoordelijk gasinstallateur, adequate ventilatievoorzieningen
voor het gebruik van de combi-steamer waarborgen.
Afvoergastemperatuur
De temperatuur van de onverdunde afvoergassen kan tot 500 °C bedragen.
Let op het voorschriften in verband met de brandbeschermingsvoorschriften.
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6.2.3 Posities van de ventilatorbranders en van het gashoofdventiel
Positie van de ventilatorbranders bij apparaten in de grootte 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 en 12.20
De volgende afbeelding toont een combi-steamer met boiler in de grootte 6.10, exemplarisch voor
gasapparaten in de grootten 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 en 12.20:
Pos.

Aanduiding

1

Afvoergas-aansluitkraag voor uitlaat‐
gassen boilerbrander (alleen bij boi‐
lerapparaten, niet bij modellen met
waterinspuiting)
Afvoergas-aansluitkraag voor uitlaat‐
gassen heteluchtbrander
Heteluchtbrander

2
3
4
5
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Gashoofdventiel, gasaansluiting op
de bodem van het apparaat
Boilerbrander (alleen bij boilerappa‐
raten, niet bij modellen met waterin‐
spuiting)
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Positie van de ventilatorbranders bij apparaten in de grootte 20.10 en 20.20
De volgende afbeelding toont een combi-steamer met boiler in de grootte 20.20, exemplarisch voor
gasapparaten in de grootten 20.10 en 20.20:
Pos.

Aanduiding

1

4

Afvoergas-aansluitkraag voor uitlaat‐
gassen boilerbrander (alleen bij boi‐
lerapparaten, niet bij modellen met
waterinspuiting)
Afvoergas-aansluitkraag voor uitlaat‐
gassen heteluchtbrander onder
Afvoergas-aansluitkraag hetelucht
brander boven
Heteluchtbrander boven

5

Heteluchtbrander beneden

6

Gashoofdventiel, gasaansluiting op
de bodem van het apparaat
Boilerbrander (alleen bij boilerappa‐
raten, niet bij modellen met waterin‐
spuiting)

2
3

7

Installatiehandboek

95

6 Installatie

6.2.4 Gasinstallatie uitvoeren
Voorwaarden
Controleer of aan de volgende voorwaarde is voldaan:
■
Bij de klant zelf is een gasafsluitinrichting voorhanden.
Benodigde hulpmiddelen
■

Lekzoekspray/Gasdetector

Gasinstallatie uitvoeren
1.

2.
3.
4.

Vergelijk de gassoort, de gasdruk en de capaciteit van de
gasaansluiting met de informatie op het typeplaatje van
het apparaat.
Het apparaat mag alleen bij overeenstemming van de
waarden op de gastoevoer aangesloten en in gebruik ge‐
nomen worden.
Voer de gasaansluiting uit.
Zorg voor de gasdichtheid van alle verbindingspunten bui‐
ten het apparaat.
Maak uzelf vertrouwd met de positie van de brander en de
opbouw van de brander en de plaats van zijn onderdelen.

5.

Schakel het apparaat in.

6.

Controleer de gasdichtheid van alle verbindingspunten
buiten en binnen het apparaat. Indien nodig, maakt u lek‐
kende verbindingspunten dicht.
Start een gaarprofiel in de gebruiksmodus Hete lucht.

7.

'Karakteristieke gaswaarden' op
pagina 134

'Posities van de ventilatorbranders
en van het gashoofdventiel' op pa‐
gina 94

Meet de stromingsdruk van de aansluiting bij het gasven‐
tiel.
Resultaat:
■ Als de stromingsdruk van de aansluiting boven het
grenswaardebereik ligt, kan hij eventueel worden gere‐
duceerd.
■ Als de stromingsdruk van de aansluiting onder het
grenswaardebereik ligt, kunt u dit als installateur niet
corrigeren.
■ Als de meetwaarde binnen de voorgeschreven grens‐
waarden ligt, gaat u met punt 9 van deze handleiding
verder.
■ Als op de aansluiting geen stromingsdruk binnen de
grenswaarden kan worden bereikt, sluit u de combisteamer via de gasafsluitinrichting af en stopt u met de
installatie.

'Stromingsdruk van de aansluiting
meten' op pagina 97

Meet de CO-waarden van de brander.
Het apparaat mag alleen in gebruik worden genomen als
de voorgeschreven grenswaarde gewaarborgd is.
Schakel
het apparaat uit.
10.
11. Informeert u de volgende diensten (voor zover noodzake‐
lijk) over de voorgenomen installatie:
■ Gas distributiemaatschappij
■ Verantwoordelijke autoriteiten volgens lokale regels en
bepalingen

'Afvoergaswaarden meten' op pa‐
gina 98

8.

9.
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6.2.5 Stromingsdruk van de aansluiting meten
Voorwaarden
■
■

Bij de klant zelf is een gasafsluitinrichting voorhanden.
De gasinstallatie is correct volgens de handleiding 'Gasinstallatie uitvoeren' op pagina 96 tot aan
de stap 'Stromingsdruk van de aansluiting meten' uitgevoerd.

Benodigde hulpmiddelen
■

Drukmeetapparaat

Stromingsdruk van de aansluiting meten
1.
2.
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Meet de stromingsdruk van de aansluiting op het ventiel
(1) van het gasventiel op de ventilatorbrander.
Vergelijk de gemeten waarde met de voorgeschreven
grenswaarden, zie 'Karakteristieke gaswaarden' op pagi‐
na 134.
Resultaat:
■ Als de gemeten stromingsdruk van de aansluiting lager
is dan de aangegeven waarde:
■
het gasleverbedrijf op de hoogte brengen. Het appa‐
raat mag in dit geval niet in gebruik worden geno‐
men, en moet aan de gasaanvoerzijde worden afge‐
sloten.
■ Als de gemeten stromingsdruk van de aansluiting hoger
is dan de aangegeven waarde:
■ Beperk de stromingsdruk van de aansluiting.
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6.2.6 Afvoergaswaarden meten
Benodigde hulpmiddelen
■

Afvoergasanalyse-apparaat

Afvoergaswaarden meten
1.
2.

3.

4.
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Steek de meetsonde (2) van het afvoergasmeetapparaat
(1) in de afvoergas-aansluitkraag (3) van de te meten
brander.
Controleer de afvoergaswaarden.
Hou daarbij rekening met de gebruikshandleiding van het
meetapparaat.
Extra informatie:
Als het meetapparaat ong. 21% O2 of helemaal niets
weergeeft, bevindt de meetvoeler zich in de verkeerde af‐
voergas-aansluitkraag.
Lees na 1 minuut de meetwaarden (4) af en vergelijk ze
met de voorgeschreven grenswaarde, zie 'Afvoergaswaar‐
den' in 'Karakteristieke gaswaarden' op pagina 134.
■ Als de grenswaarde niet wordt aangehouden, moet het
apparaat volgens de instelaanwijzingen in de servicedo‐
cumentatie worden gecontroleerd.
In het andere geval:
■ Ga door met stap 4.
Documenteer de meetwaarden.
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6.3 Wateraansluiting
6.3.1

Veilig werken bij de watertoevoer- en -afvoeraansluiting

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de installatie' op pagina 29 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de watertoevoer- en -afvoeraansluiting
Alleen geschoolde vakkrachten voor watertoevoer- en -afvoerinstallaties van een geautoriseerd servi‐
cebedrijf mogen de combi-steamer op de watervoorziening en op het waterafvoersysteem aansluiten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Voorschriften voor de wateraansluiting
Waterleidingen en wateraansluitingen moeten voldoen aan de lokale en nationale regelgeving. Dit zijn
met name:
■
DIN 1988 delen 2 en 4
■
EN 61770
■
EN 1717
Bij apparaten met NSF-certificaat moeten bovendien de volgende voorschriften worden nageleefd:
■
Voorschriften van de National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Het apparaat moet met een geschikte terugstroombeveiliging worden geïnstalleerd, om aan de eisen
van de geldende wetgeving op nationaal, regionaal en lokaal niveau te voldoen.
Voor Australië en Nieuw-Zeeland:
De installatie van de waterleidingen moet gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen AS/NZW
3500 voor sanitaire installaties en afvoerwater (Plumbing and Drainage Code).
Alleen voor Australië:
De met dit apparaat meegeleverde dubbele terugslagklep moet in de naar het apparaat leidende wa‐
teraanvoer ingebouwd worden, om te voldoen aan de door de Australische Richtlijnen voor sanitaire
installaties geëiste terugstroombeveiliging.
Voorschriften voor de waterafvoeraansluiting
Let op alle lokale en nationale bepalingen voor de uitvoering van de waterafvoeraansluiting en voor de
samenstelling van het afvalwater. Dit zijn onder andere:
■
DIN 1988 delen 2 en 4
■
DIN EN 1717
■
Plaatselijke afvalwaterverordening
Bij apparaten met NSF-certificaat moeten bovendien de volgende voorschriften worden nageleefd:
■
International Code Council (ICC) oder dem vereinheitlichten Plumbing Code der International Asso‐
ciation of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Voorschriften van de National Sanitation Foundation (NSF)
Afvoerwaterleidingen en afvoerwateraansluitingen moeten overeenkomen met de International Plum‐
bing Code 2003, International Code Council (ICC) of de Uniform Plumbing Code 2003, International
Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
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6.3.2 Wateraanvoer
Regels voor de veilige installatie van de wateraansluiting
Om risico's als gevolg van een defecte wateraansluiting uit te sluiten moeten de volgende regels wor‐
den opgevolgd:
■
Bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen moet de wateraansluiting door middel van
een flexibele wateraansluitleiding worden uitgevoerd.
■
De lengte van de wateraansluitleiding moet bij tafelmodel apparaten met een onderbouw op wielen
worden afgestemd op de bewegingsruimte die de houdinrichting van de onderbouw op wielen voor
het apparaat toelaat. Bij het verplaatsen van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) mag de
wateraansluitleiding op geen enkel moment door trekkrachten worden belast of worden samenge‐
drukt.
Uitvoering van de wateraansluiting
Het apparaat is voor een klantzijdige vaste aansluiting voor water voorbereid.
Uitvoering van de wateraansluiting met een soepele aansluitleiding
Het apparaat kan door middel van een flexibele wateraansluitleiding DN10 volgens DIN EN 61770 met
een 3/4" wartel op de watervoorziening worden aangesloten.
Waterkwaliteit en waterhardheid
■
■
■
■

Stel uzelf op de hoogte van de waterkwaliteit en waterhardheid bij uw lokale waterbedrijf of contro‐
leer de waterkwaliteit volgens 'Waterkwaliteit controleren' op pagina 104.
Informatie over de vereiste kwaliteit van het drinkwater vindt u in het hoofdstuk 'Technische gege‐
vens' in de paragraaf 'Waterkwaliteit' op pagina 140.
Neemt u, als dat nodig is, aangepaste maatregelen voor de waterbereiding. Dit kan bijvoorbeeld de
installatie van een waterfilter en/of van een waterbehandelingsinstallatie zijn.
Controleer het aanhouden van de geëiste waarden voor de waterkwaliteit na de waterbehandeling
volgens 'Waterkwaliteit controleren' op pagina 104.
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Aansluitschema zonder waterbehandeling
Aansluitschema

Aansluitingen tafelmodel ap‐ Aansluitingen kastmodel ap‐
paraten
paraten

V
Australië / Nieuw-Zeeland:

DCV

Pos.

Aanduiding

Verklaring

A

Waterkwaliteit zie 'Waterkwaliteit' op pagina 139

C

Wateraansluiting voor boiler c.q.
waterinjectie
Wateraansluiting voor reiniging
en rolhandsproeier
Waterverdeler

Z

Klantzijdige waterleiding

Waterkwaliteit: Drinkwater

X

Sedimentfilter 0.08 mm

Y

Afsluitinrichting

Bij sterke verontreiniging van het water moet een sedi‐
mentfilter 0.08 mm worden geïnstalleerd.
Waterkraan

V

Geschikte terugstroombeveili‐
ging
(alleen bij modellen met waterin‐
spuiting noodzakelijk voor zover
door NSF voorgeschreven, an‐
ders optioneel)
Dubbele terugslagklep

B

DCV
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Waterkwaliteit zie 'Waterkwaliteit' op pagina 139
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Het apparaat moet met een geschikte terugstroombeveili‐
ging worden geïnstalleerd, om aan de eisen van de gel‐
dende wetgeving op nationaal, regionaal en lokaal niveau
te voldoen.
Conform de Australische richtlijnen voor sanitaire installa‐
ties vereist voor alle aanwezige filter- en behandelingstoe‐
stellen
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Aansluitschema met waterbehandeling
Aansluitschema

Aansluitingen tafelmodel
apparaten

Aansluitingen kastmodel
apparaten

V

Australië / Nieuw-Zeeland:

DCV

Pos.

Aanduiding

A

Z

Wateraansluiting voor boiler c.q.
Waterkwaliteit zie 'Waterkwaliteit' op pagina 139
waterinjectie
Wateraansluiting voor reiniging en Waterkwaliteit zie 'Waterkwaliteit' op pagina 139
rolhandsproeier
Klantzijdige waterleiding
Waterkwaliteit: Drinkwater

X

Sedimentfilter 0.08 mm

B

W

Y
V

DCV

Verklaring

Bij sterke verontreiniging van het water moet een sedi‐
mentfilter 0.08 mm worden geïnstalleerd.
Waterbehandeling voor de onthar‐ Advies: Patroon voor gedeeltelijke demineralisatie
ding van het water tot aan de ver‐
eiste kwaliteit van het zachte wa‐
ter
Afsluitinrichting
Waterkraan
Geschikte terugstroombeveiliging
(alleen bij modellen met waterin‐
spuiting noodzakelijk voor zover
door NSF voorgeschreven, an‐
ders optioneel)
Dubbele terugslagklep
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liging worden geïnstalleerd, om aan de eisen van de gel‐
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Watertoevoer installeren
1.

Spoel de wateraansluiting van de waterleiding ter plaatse
(Z)

2.

Installeer het sedimentfilter (X) en indien nodig een water‐
behandelingsinstallatie (W).

3.

Installeer voor elk apparaat een aparte afsluitinrichting
(Y).

4.

Bouw indien nodig een geschikte terugstroombeveiliging
(V) of een eventueel vereiste terugslagklep (DCV) (zie
aansluitschema) in de watertoevoerleiding in.

5.

Sluit het apparaat aan conform het aansluitschema.

6.

Spoel het sedimentfilter door de rolhandsproeier te bedie‐
nen.

7.

Sluit na afsluiten van de installatie van het water de wa‐
tertoevoer af.

8.

Wijs de gebruiker op de onderhoudsintervallen van filter
en eventueel van de waterbehandelingsinstallatie.
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6.3.3 Waterkwaliteit controleren
Benodigde hulpmiddelen
U heeft de volgende hulpmiddelen nodig:
■
1 proefvat om een staal te nemen
■
1 meetapparaat geleidingswaarde (art.nr. 3019007)
■
Analyseset totale hardheid en carbonaathardheid inclusief 2 analysevaten (art.nr. 3019010)
■
Veiligheidshandschoenen
Waterkwaliteit controleren
Meet de elektrische geleidbaarheid en de totale hardheid van het water. Ga daarvoor volgens de
handleidingen voor het meetapparaat en voor de analyseset te werk.
Vergelijk de gemeten waarden met de gewenste waarden in het hoofdstuk 'Technische gegevens' in
de paragraaf 'Waterkwaliteit' op pagina 140.
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6.3.4 Waterafvoeraansluiting
Regels voor een veilige opstelling van de waterafvoeraansluiting
Om gevaar op basis van een waterafvoeraansluiting uit te sluiten, moeten de volgende regels worden
aangehouden:
■
De afvoerwaterleiding mag nergens vernauwd zijn.
■
Het afschot van de afvoerwaterleiding moet min. 3.5% (2°) bedragen.
■
Als meerdere apparaten op een afvoerwaterleiding worden aangesloten, moet deze zo worden ge‐
dimensioneerd dat het afvalwater onbelemmerd kan weglopen.
■
De waterafvoeraansluiting moet met een NIET flexibele buis plaatsvinden. Een vaste aansluiting
wordt geadviseerd, als alternatief kan een open trechtersifon worden geïnstalleerd. Bij tafelmodel
apparaten met een onderbouw op wielen moet de afvoerwaterleiding bij een vaste aansluiting wor‐
den gescheiden, voordat het apparaat met de onderbouw kan worden verplaatst.
Aansluitschema (tafelmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont het aansluitschema voor de afvalwaterinstallatie op een combi-steamer
in de grootte 6.10, exemplarisch voor alle tafelmodellen:
Pos.

Aanduiding

1

Afvoer apparaat Op de bodem van het ap‐
paraat, aansluitpositie C,
zie 'Aansluitschema's' op
pagina 142
Veiligheidsover‐ ■ Op de bodem van het ap‐
loop
paraat, aansluitpositie M,
zie 'Aansluitschema's' op
pagina 142
■ Dient voor de afloop van
het water in geval van
storing (verstopping)

2

3

Afvoerwaterlei‐
ding DN 50

Functie

■
■

4
5
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Sifon / Trech‐
tersifon
Afvoerwaterlei‐
ding DN 50

Min. binnendiameter =
46 mm
Afschot min. 3.5% (2°)

Als geurafsluiting aanbevo‐
len
■ Min. binnendiameter =
46 mm
■ Afschot min. 3.5% (2°)
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Aansluitschema (kastmodel apparaten)
De volgende afbeelding toont het aansluitschema voor de afvalwaterinstallatie op een combi-steamer
in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle kastmodel apparaten:
Pos.

Aanduiding

1

Afvoer apparaat Op de bodem van het ap‐
paraat, aansluitpositie C,
zie 'Aansluitschema's' op
pagina 142
Veiligheidsover‐ ■ Op de bodem van het ap‐
loop
paraat, aansluitpositie M,
zie 'Aansluitschema's' op
pagina 142
■ Dient voor de afloop van
het water in geval van
storing (verstopping)

2

3

Afvoerwaterlei‐
ding DN 50

Functie

Min. binnendiameter =
46 mm
■ Afschot min. min. 3.5%
(2°)
Afloopmogelijkheden:
■ Vaste aansluiting
■ Open reservoir
■ Kanaal
■

Waterafvoeraansluiting installeren
Sluit het apparaat aan conform het aansluitschema. Gebruik bij tafelmodel apparaten de bijgeleverde
vlakke bocht.
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6.4 Installatie van de volautomatische reiniging van de gaarruimte
6.4.1

Veilig werken gedurende de installatie

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de installatie' op pagina 29 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de installatie van de volautomatische gaarruimtereiniging
Alleen gekwalificeerde medewerkers van een geautoriseerd servicebedrijf mogen de volledig automa‐
tische reiniging van de gaarruimte van het apparaat installeren en aansluiten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor chemische verbranding of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
Het reinigingsmiddel ConvoClean new (S) en het glansspoelmiddel ConvoCare (S) irriteren huid, ogen
en ademhalingsorganen bij direct contact. Het reinigingsmiddel ConvoClean forte (S) veroorzaakt bij
direct contact chemische verbranding van huid, ogen en ademhalingsorganen.
Adem dampen en sproeinevel van de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in.
Breng de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in contact met ogen, huid en slijmvliezen.
Volg de etiketten van de reinigingsmiddelen c.q. de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen op,
als u met reinigingsmiddelen omgaat.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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6.4.2 Opbouw van de volautomatische reiniging van de gaarruimte
Reinigings- en glansspoelmiddelen
Gebruik alleen de hier genoemde middelen voor de reiniging van de combi-steamer.
OPMERKING! Bij schade die tot een ondeskundig gebruik van reinigingsmiddel kunnen worden her‐
leid, vervalt elke garantie.
De onderstaande tabel toont de toelaatbare reinigings- en glansspoelmiddelen:
Aanduiding

Product

Kleur sticker

Reinigingsmiddel
Glansspoelmiddel

ConvoClean forte / new
ConvoCare

rood
groen

Opbouw van de volautomatische reiniging van de gaarruimte met aangesloten jerrycans
Pos. Aanduiding
1

2
3
4
5

F
G

Kleurcode‐
ring

Jerrycan met glans‐
spoelmiddel
ConvoCare (gebruiks‐
klare oplossing in een
gedefinieerde mengver‐
houding)
Zuigslang aanzuiglans
glansspoelmiddel
Draadklem D10

groen
(sticker)

Zuigslang aanzuiglans
reinigingsmiddel
Jerrycan met reini‐
gingsmiddel
ConvoClean new of
ConvoClean forte
Apparaataansluiting
voor glansspoelmiddel
Apparaataansluiting
voor reinigingsmiddel

rood
(slang)
rood
(sticker)

groen
(slang)
-

groen
(opdruk)
rood
(opdruk)

Box voor jerrycans met reinigingsmiddel (optioneel toebehoren)
De box voor de jerrycans met reinigingsmiddel vormt optioneel toebehoren voor de combi-steamer,
dat kan worden besteld via de fabrikant.
Bij tafelmodel apparaten op onderstellen:
■
De box kan door middel van de aan de achterzijde vastgeschroefde ophanging en de houdbeugel
aan het onderstel worden gehangen. Daarvoor wordt de houdbeugel over de pennen op het on‐
derstel gestoken. Het gewicht van de erop geplaatste combi-steamer draagt de houdbeugel inclu‐
sief de eraan gehangen box met de jerrycans met reinigingsmiddel.
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Bij kastmodel apparaten of bij tafelmodel apparaten op werktafels:
De box kan door middel van de boringen in de achterwand van de behuizing op een wand worden
geschroefd. Daarvoor moeten de ophangingen van de box van tevoren eraf worden geschroefd.
Voor een eenvoudigere reiniging van de keukenvloer kunt u de box op een bepaalde afstand van
de vloer bevestigen. Volg hierbij de voorschriften onder 'Standplaats van de jerrycans met reini‐
gings- en glansspoelmiddel'.

■

Standplaats van de jerrycans met reinigings- en glansspoelmiddelen
Stel de jerrycans op de volgende manier op:
■
De jerrycans moeten goed toegankelijk op een effen vlak bij het apparaat staan.
■
De jerrycan mag niet hoger worden geplaatst dan de rand waar de voeten tegen de apparaatbehui‐
zing stoten.
■
De jerrycan mag niet lager worden geplaatst dan 1 meter onder deze rand.
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6.4.3 Volautomatische reiniging van de gaarruimte aansluiten
Volautomatische reiniging van de gaarruimte met jerrycans aansluiten
1.

Meng het bijgeleverde concentraat ConvoCare K in de le‐
ge jerrycan voor ConvoCare glansspoelmiddel met zacht
water aan.
Zie hiervoor de handleiding in het bedieningshandboek
voor het bereiden van ConvoCare glansspoelmiddel in de
jerrycan.

2.

Steek de groene zuigslang (2) voor het glansspoelmiddel
ConvoCare op de aansluitnippel van de achterste schotschroefbevestiging (F) en borg de slang door middel van
de draadbeugel (3) (zie sticker Aansluiting voor glans‐
spoelmiddel op de linker zijkant van het apparaat).

3.

Steek de aanzuiglans op de groene zuigslang in de bus
met glansspoelmiddel (1). De slang moet knikvrij liggen
en de beluchtingsopening moet open en vrij zijn.
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4.

Steek de rode zuigslang (4) voor het reinigingsmiddel
ConvoClean forte of ConvoClean new op de aansluitnip‐
pel van de voorste schot-schroefbevestiging (G) en borg
de slang door middel van de draadbeugel (3) (zie sticker
Aansluiting voor reinigingsmiddel op de linker zijkant van
het apparaat).

5.

Steek de aanzuiglans op de rode zuigslang in de jerry‐
cans met reinigingsmiddel (5). De slang moet knikvrij lig‐
gen en de beluchtingsopening moet open en vrij zijn.

Installatiehandboek

111

6 Installatie

6.5 Installatie van de jerrycan voor het opvangen van vet (alleen bij
ConvoGrill)
6.5.1

Veilig werken gedurende de installatie

Voor uw eigen veiligheid
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de installatie' op pagina 29 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de installatie van de jerrycan voor het opvangen van vet
Alleen gekwalificeerde medewerkers van een geautoriseerd servicebedrijf of geïnstrueerd personeel
mogen bij ConvoGrill de jerrycan voor het opvangen van vet voor de automatische vetafscheiding
aansluiten op het apparaat.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
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6.5.2 Jerrycan voor het opvangen van vet aansluiten
Benodigd toebehoren
Bij de ConvoGrill wordt het volgende originele toebehoren bijgeleverd, dat u nodig hebt om de auto‐
matische vetafscheiding aan te sluiten. Gebruik alleen dit originele toebehoren:
■
Aansluitslang met draaibaar bevestigde jerrycanschroefdop
■
Jerrycan voor het opvangen van vet (lege jerrycan voor weggepompt vet)
■
Slangklem om de slangaansluiting te borgen op de combi-steamer
■
Gevorkte houder om de jerrycanschroefdop met aansluitslang met aansluitslang in te hangen ge‐
durende het leegmaken en reinigen van de jerrycan voor het opvangen van vet
Jerrycan voor het opvangen van vet aansluiten (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Controleer het toebehoren op beschadigingen en ga al‐
leen verder met het installeren als alle onderdelen er on‐
beschadigd en dicht uitzien.
Steek het vrije uiteinde van de aansluitslang (2) van de
automatische vetafscheiding op de aftapstomp (1) achter
aan de onderzijde van de combi-steamer en borg de
slang (2) door middel van de slangklem (3).
Draai de op de aansluitslang (2) vastgeschroefde jerry‐
canschroefdop (4) op de jerrycan voor het opvangen van
vet (5).
Positioneer de jerrycan voor het opvangen van vet (5) op
een geschikt punt en zorg ervoor dat de aansluitslang (2)
knikvrij is.
Bevestig de gevorkte houder (6) waarin de jerrycan‐
schroefdop (4) met aansluitslang wordt gehangen in di‐
recte nabijheid van de aftapstomp (1). Gebruik daarvoor
de dubbelzijdige tape aan de achterzijde van de houder
of de voorgeboorde gaten van de houder.
Bij apparaten met verzonken deur:
Positioneer de houder (6) NIET aan de behuizingzijde
van de combi-steamer, waar de deur wordt teruggescho‐
ven.

Standplaats van de jerrycan voor het opvangen van vet
Plaats de jerrycan voor het opvangen van vet als volgt:
■
De jerrycan moet rechtop en goed toegankelijk op een vlakke ondergrond bij het apparaat staan.
■
Het opstellingsniveau van de jerrycan mag maximaal 15 cm hoger liggen dan het opstellingsniveau
van het apparaat.
■
De werkplek van de bedieningskracht moet vrij worden gehouden.
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7 Inwerkingstelling
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u, hoe u uw combi-steamer in bedrijf neemt. Dit hoofdstuk is bestemd voor een
gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf.

7.1

Veilig werken bij de inwerkingstelling

Voor uw eigen veiligheid bij de inwerkingstelling
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden met de onder 'Gevaren en veiligheidsmaatregelen
bij de inwerkingstelling' op pagina 31 en met de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid' in de bedie‐
ningshandboek vermelde gevaren vertrouwd.
Kwalificatie van het personeel voor de inwerkingstelling en de buitenwerkingstelling
Werkzaamheden bij de inwerkingstelling gebeuren aan het apparaat in ongewone bedrijfsomstandig‐
heden (bijv. met afgenomen veiligheidsafdekkingen) of omvatten werkzaamheden, die kwalificaties en
apparaatspecifieke kennis vergen van het personeel, die verder gaan dan de eisen, gesteld aan het
bedienend personeel.
De volgende eisen moeten worden gesteld aan het personeel:
■
Het betreft gekwalificeerde medewerkers van een geautoriseerd servicebedrijf.
■
Het personeel beschikt over een geschikte opleiding als servicetechnicus.
■
Het personeel beschikt over een apparaatspecifieke scholing.
■
In het bijzonder moet het personeel de vakkundige uitvoering van de stroom-, gas-, watertoevoeren -afvoeraansluitingen van het apparaat kunnen beoordelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Handelwijze bij gaslucht
Wanneer men gas ruikt, moeten de volgende punten beslist worden opgevolgd:
■
Gasvoorziening direct onderbreken.
■
Ruimte zorgvuldig ventileren.
■
Geen elektrische apparaten bedienen. Vonkvorming voorkomen.
■
Gebouw evacueren.
■
Gasbedrijf en evt. de brandweer per telefoon van buiten de gevarenzone informeren.
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Basisregel voor een veilig gebruik
Wanneer de combi-steamer bewust of kennelijk na de installatie ongeoorloofd is verplaatst (met opzet
of per ongeluk), mag het apparaat alleen verder worden gebruikt als wordt voldaan aan alle onder‐
staande voorwaarden:
■
Het apparaat en het gebruikte toebehoren vertonen geen zichtbare schade.
■
De geïnstalleerde voedingsleidingen voor stroom, leidingwater, afvalwater en reinigingsmiddel ver‐
tonen geen zichtbare schade, zitten vast, druppelen op geen enkel punt en maken na visuele con‐
trole een veilige en goed werkende indruk.
■
Aan de 'Eisen aan de gebruikstoestand van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■
Aan de 'Eisen aan de omgeving van de combi-steamer' op pagina 22 is voldaan.
■
Alle waarschuwingen bevinden zich op de beoogde plaats.
Alleen bij gasapparaten:
■
Bij alle gasvoerende componenten van de combi-steamer is de dichtheid van alle verbindings- en
aansluitpunten van de gasvoerende componenten gecontroleerd door een servicetechnicus, en de
gasdichtheid is gerealiseerd op alle genoemde punten buiten en binnen het apparaat.
Regels voor een veilig gebruik van tafelmodel apparaten
Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten gedurende het bedrijf de volgende regels worden op‐
gevolgd:
■
De luchtafvoer- en afvoergas-aansluitkraag, evenals de luchttoevoer-aansluitkraag aan de boven‐
zijde van het apparaat en de luchttoevoeropeningen in de bodem van het apparaat mogen niet af‐
gedekt, versperd of geblokkeerd zijn.
■
De inhangframes moeten vergrendeld zijn.
■
De dragers moeten correct erin geschoven zijn volgens de regels in 'Plaatsing van de dragers in
apparaten in de grootten X.10 en X.20' in het bedieningshandboek.
■
De aanzuigplaat moet correct vergrendeld zijn.
Bijkomende regels voor een veilig gebruik van tafelmodel apparaten op verrijdbare onderbouw
Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten gedurende het gebruik van apparaten op onderbouw
met rollen de volgende regels worden opgevolgd:
■
De houdinrichting die de bewegingsruimte van de opbouw (onderbouw inclusief apparaat) be‐
grenst, moet te allen tijde zijn aangesloten.
Controleer dagelijks voorafgaand aan het bedrijf of de houdinrichting is aangesloten.
■
Gedurende het gebruik van de apparaten moeten de vastzetremmen van de voorste rollen altijd
vergrendeld zijn.
■
De arrêtering van de rollen moet dagelijks voorafgaand aan het gebruik worden gecontroleerd.
Regels voor een veilig gebruik van kastmodel apparaten
Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten gedurende het bedrijf de volgende regels worden op‐
gevolgd:
■
De luchtafvoer- en afvoergas-aansluitkraag, evenals de luchttoevoer-aansluitkraag aan de boven‐
zijde van het apparaat en de luchttoevoeropeningen in de bodem van het apparaat mogen niet af‐
gedekt, versperd of geblokkeerd zijn.
■
De dragers moeten correct erin geschoven zijn volgens de regels in 'Plaatsing van de dragers in
apparaten in de grootten X.10 en X.20' in het bedieningshandboek.
■
De aanzuigplaat moet correct vergrendeld zijn.
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Stroomvoerende delen

Gevaar voor elektrische schok door stroomvoerende delen en losse kabels
Na het openen van de beschermende afdekking kan het aanraken van de stroomvoerende delen tot
een elektrische schok leiden.
Zorg ervoor dat werkzaamheden aan het elektrische gedeelte alleen door een vakkracht
elektrotechniek van een geautoriseerd servicebedrijf worden uitgevoerd.
Ga als volgt te werk voordat de beschermende afdekkingen eraf worden genomen:
■
Schakel alle aansluitingen spanningsvrij.
■
Beveilig alle schakelaars tegen herinschakelen.
■
Wanneer het apparaat al onder spanning heeft gestaan, wacht u 15 minuten om ervoor te zor‐
gen dat de DC-bus-condensatoren zich kunnen ontladen.
■
Controleer de spanningsvrije staat.
Controleer voorafgaand aan de inwerkingstelling of de elektrische verbindingen onbeschadigd en
vast aangesloten zijn.
Zorg er voorafgaand aan de inwerkingstelling voor dat het apparaat inclusief metalen delen van het
toebehoren op een potentiaalvereffeningssysteem is aangesloten.
Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.
Verplaats het apparaat tijdens gebruik nooit.
Zorg er bij tafelmodel apparaten op onderbouw met wielen met flexibele aansluitslang voor dat
voor de mechanische beveiliging van het apparaat de houdinrichting is aangesloten, die de
bewegingsruimte van de onderbouw met het apparaat begrenst.
Zuurstoftekort

Gevaar voor verstikking door tekort aan ademhalingslucht
Ontoereikende beluchting op de standplaats kan bij gebruik van het apparaat tot verstikking leiden.
Controleer de afvoergaswaarden en laat indien nodig de brander instellen door een gecertificeerde
gasinstallateur van een geautoriseerd servicebedrijf.
Zorg ervoor dat mechanische ventilatie beschikbaar, gebruiksklaar en in werking is en de door de
gasinstallateur voorgeschreven ventilatieregels zijn opgevolgd.
Versper het onderste deel van het apparaat niet.
Gebruik het apparaat alleen in windstille omgevingen.
Hete oppervlakken

Gevaar voor brandletsel door hoge temperaturen in de gaarruimte en aan de binnenzijde van de deur
van de gaarruimte
Aanraken van alle inwendige delen van de gaarruimte, van de binnenkant van de deur en van alle
delen die zich gedurende het gaarmodus in de gaarruimte bevinden of hebben bevonden, kan
verbranding tot gevolg hebben.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Hete stoom / dampen

Gevaar voor brandletsel door hete stoom en dampen
Ontsnappende hete stoom en dampen kunnen leiden tot verbranding van het gezicht, de handen, de
voeten en de benen.
Open bij kastmodel apparaten de deur altijd eerst tot aan de eerste vergrendelingsstand en gebruik
bij tafelmodel apparaten altijd de ventilatiestand bij het openen van de deur. Laat enkele tellen hete
stoom en dampen ontsnappen. Open vervolgens de deur langzaam en voorzichtig verder.
Steek in geen geval uw hoofd in de gaarruimte.
Stap van het apparaat weg als de gaarruimte wordt afgekoeld met 'Cool down', omdat hete stoom
en dampen zullen vrijkomen uit de geopende deur van het apparaat.
Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor chemische verbranding of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
Het reinigingsmiddel ConvoClean new (S) en het glansspoelmiddel ConvoCare (S) irriteren huid, ogen
en ademhalingsorganen bij direct contact. Het reinigingsmiddel ConvoClean forte (S) veroorzaakt bij
direct contact chemische verbranding van huid, ogen en ademhalingsorganen.
Adem dampen en sproeinevel van de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in.
Breng de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in contact met ogen, huid en slijmvliezen.
Sproei de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in een gaarruimte met een temperatuur van meer
dan 60 °C, omdat anders verhoogde concentraties bijtende of irriterende reinigingsmiddeldampen
ontstaan.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met aangesloten jerrycans de
deur van het apparaat niet.
Open gedurende de volautomatische reiniging van de gaarruimte met afzonderlijke dosering de
deur van het apparaat ALLEEN na een desbetreffend verzoek door de software.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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7.2 Verloop van de inwerkingstelling
Controles voor de inwerkingstelling
Controleer voordat de combi-steamer in gebruik wordt genomen aan de hand van de checklists of aan
alle voorwaarden is voldaan:
■
Checklist Vervoer, plaatsing en installatie op pagina 187
■
Checklist Veiligheidsinrichtingen en waarschuwingen op pagina 189
Het apparaat mag alleen in gebruik worden genomen wanneer aan alle genoemde vereisten wordt
voldaan en
■
het apparaat en alle aansluitingen geen zichtbare beschadigingen vertonen en
■
in de gaarruimte niets is opgeslagen en zich niets in de gaarruimte bevindt wat niet nodig is als
toebehoren voor het gaarproces (bijv. dragers).
Inwerkingstelling voorbereiden
1.

Breng de omgevingstemperatuur op de toegelaten be‐
drijfstemperatuur.

2.

Schakel de scheidingsschakelaar in.

3.

Open de watertoevoer.

4.

Open de gastoevoer (bij gasapparaten).

5.

Controleer de juiste zit en positie van:
■ Aanzuigplaat
■ Inhangframes (bij tafelmodel apparaten)
■ Beladingswagen (bij kastmodel apparaten)

6.

Meet de deurspleet aan de voorzijde van het apparaat,
volgens 'Meting van openingen aan het apparaat' op pa‐
gina 120:
Als de gemeten waarden buiten het tolerantiebereik lig‐
gen of als de bovenkant van de deur van het apparaat
niet in één lijn is met de bovenkant van de behuizing van
het apparaat, moet de deur van het apparaat worden af‐
gesteld.
Pas de instelling aan volgens de servicedocumentatie of
neem contact op met de fabrikant.
Schakel de combi-steamer in.

7.

8.

Pas de volgende instellingen aan:
Datum
■ Tijd
■ Taal

■
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In bedrijf nemen
1.

Start het gaarproces met de volgende gaargegevens:
■ Gebruiksmodus 'Combi-steam'
■ 150 °C
■ 10 minuten

2.

Controleer het volgende:
■ Brandt de verlichting van de gaarruimte?
■ Loopt het waaier?
■ Staan het af- en aanvoerwatersysteem dicht?
■ Stijgt de temperatuur in de gaarruimte?

3.

Start het gaarproces met de volgende gaargegevens:
■ Gebruiksmodus 'Stoom'
■ 100 °C
■ 10 minuten

4.

Controleer of in de gaarruimte stoom wordt geproduceerd
(Deur van het apparaat voorzichtig openen).

5.

Alleen bij Convotherm 4 modellen met waterinspuiting:
Stel de manometer in de watertoevoer van de stoompro‐
ductie met de drukregelaar in:
■ Tafelmodel apparaten: [kPa] 100 (1 bar)
■ Kastmodel apparaten: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Start de volautomatische gaarruimtereiniging met het rei‐
nigingsprofiel voor lichte verontreiniging.

7.

Controleer of het reinigingsproces zonder foutmelding ver‐
loopt.

Instrueren van de gebruiker
Informeer de gebruiker over alle veiligheidsrelevante functies en inrichtingen (zie 'Checklist instructie
van de klant' op pagina 190). Instrueer de gebruiker over de bediening van het apparaat.
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7.3 Meting van openingen aan het apparaat
Meting van openingen aan het apparaat
De afbeelding toont een combi-steamer in de grootte 12.20, exemplarisch voor alle apparaatgrootten.
De gemeten breedten van de apparaatopeningen moeten binnen het volgende tolerantiegebied lig‐
gen:
Afbeelding

Aanduiding

Meetvoorwaarde

Deuropening aan De deur van het
de voorzijde van apparaat is ge‐
het apparaat
sloten.

Installatiehandboek

120

Tolerantiegebied
Tafelmodel
apparaten
12 ± 1 mm

Kastmodel
apparaten
10 ± 1 mm

8 Buitenwerkingstelling en afvoer

8 Buitenwerkingstelling en afvoer
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u, hoe u uw combi-steamer buiten bedrijf neemt en correct afvoert. Dit hoofdstuk
is bestemd voor een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf.

8.1

Veilig werken bij de buitenwerkingstelling

Voor uw eigen veiligheid bij de buitenwerkingstelling
Maak uzelf voor aanvang van de werkzaamheden vertrouwd met de onder 'Gevaren en veiligheids‐
maatregelen bij de buitenwerkingstelling' op pagina 34 vermelde gevaren.
Kwalificatie van het personeel voor de buitenwerkingstelling
Werkzaamheden bij de buitenwerkingstelling gebeuren aan het apparaat in ongewone bedrijfsomstan‐
digheden (bijv. met afgenomen beschermkappen) of omvatten werkzaamheden, die kwalificaties en
apparaatspecifieke kennis vergen van het personeel, die verder gaan dan de eisen, gesteld aan het
bedienend personeel.
De volgende eisen moeten worden gesteld aan het personeel:
■
Het betreft gekwalificeerde medewerkers van een geautoriseerd servicebedrijf.
■
Het personeel beschikt over een geschikte opleiding als servicetechnicus.
■
Het personeel beschikt over een apparaatspecifieke scholing.
■
In het bijzonder moet het personeel de vakkundige uitvoering van de stroom-, gas-, watertoevoeren -afvoeraansluitingen van het apparaat kunnen beoordelen.
Werkzaamheden aan de gasinstallatie mogen alleen door geschoolde gasinstallateurs met een appa‐
raatspecifieke scholing en autorisatie van het lokale gasbedrijf, worden gerealiseerd.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, de in het hoofdstuk 'Voor uw eigen veiligheid', para‐
graaf 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' op pagina 43 voor de desbetreffende werkzaamheden ge‐
noemd zijn.
Handelwijze bij gaslucht
Wanneer men gas ruikt, moeten de volgende punten beslist worden opgevolgd:
■
Gasvoorziening direct onderbreken.
■
Ruimte zorgvuldig ventileren.
■
Geen elektrische apparaten bedienen. Vonkvorming voorkomen.
■
Gebouw evacueren.
■
Gasbedrijf en evt. de brandweer per telefoon van buiten de gevarenzone informeren.
Regels voor het veilig en verantwoordingsbewust werken bij de buitenwerkingstelling
Voorkom risico's voor uzelf en anderen door de onderstaande regels op te volgen:
■
De vloer van de keuken moet om de kans op ongevallen te beperken droog worden gehouden.
■
De deur van de combi-steamer moet gesloten en de deurgreep moet verwijderd zijn, voordat het
apparaat wordt afgevoerd.
■
De reinigingsmiddelen moeten volgens de aanwijzingen op de jerrycans worden afgevoerd, om
schade aan het milieu te voorkomen.
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Stroomvoerende delen

Gevaar voor elektrische schok door stroomvoerende delen en losse kabels
Na het openen van de beschermende afdekking kan het aanraken van de stroomvoerende delen tot
een elektrische schok leiden.
Zorg ervoor dat werkzaamheden aan het elektrische gedeelte alleen door een vakkracht
elektrotechniek van een geautoriseerd servicebedrijf worden uitgevoerd.
Ga als volgt te werk voordat de beschermende afdekkingen eraf worden genomen:
■
Schakel alle aansluitingen spanningsvrij.
■
Beveilig alle schakelaars tegen herinschakelen.
■
Wacht 15 minuten, om ervoor te zorgen dat de DC-bus-condensatoren zich kunnen ontladen.
■
Controleer de spanningsvrije staat.
Vrijkomend gas

Gevaar voor explosie door vrijkomend gas
Vrijkomend gas kan bij ontsteking tot ontploffing komen.
Controleer of voor aanvang van de werkzaamheden aan de gasinstallatie de gastoevoer
onderbroken is.
Verplaatsen van zware gewichten

Gevaar voor persoonlijk letsel door verkeerd heffen
Bij het omhoogheffen van het apparaat kan door het gewicht van het apparaat persoonlijk letsel
ontstaan, vooral aan uw lijf.
Gebruik een heftruck c.q. hefwagen om het apparaat te transporteren.
Hef het apparaat omhoog met een voldoende aantal personen (richtwaarde: 15 - max. 55 kg
naargelang leeftijd en geslacht). Volg de op de standplaats geldende voorschriften op met
betrekking tot de arbeidsveiligheid!
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ongeschikte ondergrond

Gevaar voor beknelling door omkiepen of eraf vallen van het apparaat
Omkiepen of eraf vallen van het apparaat kan leiden tot beknelling van lichaamsdelen.
Denk erom dat het apparaat nooit op een ongeschikte ondergrond mag worden geplaatst.
Contact met reinigingsmiddelen

Gevaar voor chemische verbranding of irritaties van huid, ogen en ademhalingsorganen
Het reinigingsmiddel ConvoClean new (S) en het glansspoelmiddel ConvoCare (S) irriteren huid, ogen
en ademhalingsorganen bij direct contact. Het reinigingsmiddel ConvoClean forte (S) veroorzaakt bij
direct contact chemische verbranding van huid, ogen en ademhalingsorganen.
Adem dampen en sproeinevel van de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in.
Breng de reinigings- en glansspoelmiddelen niet in contact met ogen, huid en slijmvliezen.
Volg de etiketten van de reinigingsmiddelen c.q. de desbetreffende veiligheidsinformatiebladen op,
als u met reinigingsmiddelen omgaat.
Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen.
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8.2 Buitenwerkingstelling en afvoer
Voorwaarden
Voor het begin van de buitenwerkingstelling moet het volgende worden gecontroleerd:
■
Het apparaat is spanningsvrij gemaakt.
■
De gastoevoer is afgesloten.
■
De wateraanvoer ter plaatse is afgesloten.
Buitenwerkingstelling
Voor de buitenwerkingstelling van het apparaat maakt u de opstelling en installatie stapsgewijze onge‐
daan (zie de hoofdstukken 'Installatie' op pagina 78, 'Transport' op pagina 44 en 'Opstelling' op pagina
46).
Verschuif het apparaat pas als u alle aansluitingen hebt losgekoppeld.
Voor de buitenwerkingstelling moeten de volgende werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd:
■
Demontage van de wateraansluiting van het apparaat
■
Demontage van de waterafvoeraansluiting van het apparaat
■
Demontage of loskoppelen van de elektrische aansluitingen
■
Demontage van de gasaansluiting van het apparaat
■
Demontage van de afvoergasgeleiding
■
Demontage van de deursluiting
■
Demontage van de reinigingsmiddel- en glansspoelmiddelaansluitingen
■
Milieuverantwoorde verwijdering van de reinigingsmiddelen volgens de EG-veiligheidsinformatie‐
bladen en volgens de aanwijzingen op de reinigingsmiddelverpakkingen
■
Demontage van de jerrycan voor het opvangen van vet
■
Milieuverantwoorde verwijdering van het weggepompte oude vet volgens nationale wet- en regel‐
geving van plaatselijke afvalverwijderingsbedrijven en overheden
Afvoer
Het apparaat mag niet via het huisvuil, het groot afval of ondeskundig worden afgevoerd!

Neem voor een milieuvriendelijke afvoer van uw apparaat contact op met de fabrikant. De fabrikant is
volgens ISO 14001:2004 milieugecertificeerd en voert uw oude apparaat af volgens de geldende mili‐
euvoorschriften.
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9 Technische gegevens
Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat de technische gegevens van uw combi-steamer.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Maten en gewichten
Maximaal toegelaten laadgewicht
Elektrische aansluiting
Karakteristieke gaswaarden aardgas 2H (E), aardgas 2L (LL), propaan 3P, vloeibaar gas 3B/P
Karakteristieke gaswaarden aardgas (AUS/NZL), propaan (AUS/NZL)
Karakteristieke gaswaarden aardgas (JPN), propaan (JPN)
Karakteristieke gaswaarden aardgas 13A (KOR), propaan (KOR)
Gasverbruik
Hoeveelheid afvoergassen
Verwarmingsvermogen
Warmte-afgifte
Wateraansluiting
Waterkwaliteit
Boiler
Waterverbruik garen
Waterverbruik garen en reinigen
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9.1 Maten en gewichten
Maten Convotherm 4 EB/ES

Apparaat met verpakking
Breedte
Hoogte
Diepte
Apparaat zonder verpakking
Breedte bij deur met rechtse aan‐
slag
Breedte bij apparaten met verzon‐
ken deur
Hoogte
Diepte met gesloten deur
Veiligheidsafstanden
Achter
Rechts bij deur met rechtse aanslag
Rechts bij apparaten met verzonken
deur
Links
(voor servicewerkzaamheden wordt
een grotere afstand aanbevolen)
Boven (voor ventilatie)

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]
[mm]

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

500

500

500

500

500

500

500

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]
[mm]

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Maten Convotherm 4 GB/GS

Apparaat met verpakking
Breedte
Hoogte
Diepte
Apparaat zonder verpakking
Breedte bij deur met rechtse aan‐
slag
Breedte bij apparaten met verzon‐
ken deur
Hoogte
Diepte met gesloten deur
Veiligheidsafstanden
Achter
Rechts bij deur met rechtse aanslag
Rechts bij apparaten met verzonken
deur
Links
(voor servicewerkzaamheden wordt
een grotere afstand aanbevolen)
Boven (voor ventilatie)
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Gewichten Convotherm 4 EB
6.10

6.20

Gewicht zonder verpakking
zonder ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
115
170
- Verzonken deur
[kg]
123
178
met ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
121
176
- Verzonken deur
[kg]
129
160
met ConvoClean / ConvoClean+, met ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
126
181
- Verzonken deur
[kg]
134
189
Gewicht verpakking
Gewicht verpakking
[kg]
25
30

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

135
145

184
194

250
265

265
285

349
369

141
151

190
200

256
271

272
292

356
376

146
156

195
205

-

-

-

30

35

45

40

48

Gewichten Convotherm 4 ES
6.10

6.20

Gewicht zonder verpakking
zonder ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
105
158
- Verzonken deur
[kg]
113
166
met ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
111
164
- Verzonken deur
[kg]
125
172
met ConvoClean / ConvoClean+, met ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
116
169
- Verzonken deur
[kg]
124
177
Gewicht verpakking
Gewicht verpakking
[kg]
25
30

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

123
133

169
179

235
250

250
270

331
351

129
139

175
185

241
256

257
277

340
359

134
144

180
190

-

-

-

30

35

45

40

48

Gewichten Convotherm 4 GB
6.10

6.20

Gewicht zonder verpakking
zonder ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
130
190
- Verzonken deur
[kg]
138
198
met ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
136
196
- Verzonken deur
[kg]
144
180
met ConvoClean / ConvoClean+, met ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
141
201
- Verzonken deur
[kg]
149
209
Gewicht verpakking
Gewicht verpakking
[kg]
25
30
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10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

155
165

214
224

280
295

295
315

379
399

161
171

220
230

286
301

302
322

386
406

166
176

225
235

-

-

-

30

35

45

40

48
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Gewichten Convotherm 4 GS
6.10

6.20

Gewicht zonder verpakking
zonder ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
113
168
- Verzonken deur
[kg]
121
176
met ConvoClean / ConvoClean+, zonder ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
119
174
- Verzonken deur
[kg]
133
182
met ConvoClean / ConvoClean+, met ConvoSmoker
- Rechtse aanslag
[kg]
124
179
- Verzonken deur
[kg]
132
187
Gewicht verpakking
Gewicht verpakking
[kg]
25
30

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

133
143

184
194

250
265

265
285

346
366

139
149

190
200

256
271

272
292

355
374

144
154

195
205

-

-

-

30

35

45

40

48

9.2 Maximaal toegelaten laadgewicht
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
De som van het in de inschuifniveaus aangebrachte gewicht mag het maximaal toelaatbare beladings‐
gewicht van de combi-steamer niet overschrijden:

Maximaal beladingsgewicht
Per combi-steamer
Per tray
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[kg]
[kg]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

30
15

60
15

50
15
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100
15

120
15

100
15

180
15
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9.3 Elektrische aansluiting
Convotherm 4 EB (FO één fase)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar

Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]

11.0
10.6
9.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

33.7
33.3
27.2
0.35

[A]
[A]
[mm2]

15.9
16
5G4

28.1
35
5G6

28.1
35
5G6

48.7 48.7 56.2 97.3
50
50
63
100
5G16 5G16 5G16 5G35

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
39.9
0.7
166.9
200
4G70

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
39.9
0.7
191.9
200
4G95

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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33.7
33.3
31.6
0.35

38.9
38.1
31.6
0.7

67.3
66.5
40.2
0.7

9 Technische gegevens
Convotherm 4 EB (FO drie fasen)

3~ 400 V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
3~ 440 V 60 Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
3~ 480 V 60 Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar

Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
9.1
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
27.2
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
31.6
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
31.6
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
40.2
0.7
97.3
100
5G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

9.2
8.8
7.6
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
22.7
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
26.3
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
26.3
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
33.6
0.7
73.9
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
9.0
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
27.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
31.3
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
31.3
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
39.9
0.7
80.5
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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9 Technische gegevens
Convotherm 4 ES (FO één fase)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar

Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
0.7
166.9
200
4G70

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
0.7
191.9
200
4G95

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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9 Technische gegevens
Convotherm 4 ES (FO drie fasen)

3~ 400 V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
3~ 440 V 60 Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
3~ 480 V 60 Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij in
de lucht gelegd bij een lengte van
max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar

Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

9.2
8.8
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
0.7
73.9
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

10.9
10.5
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
0.7
80.5
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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9 Technische gegevens
Convotherm 4 GB

1N~ 100V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
1N~ 230V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
1N~ 120V 60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
2~ 230 V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen stoom
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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9 Technische gegevens
Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
1N~ 230V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
1N~120V 60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar
2~ 230 V 50/60Hz
Gedimensioneerd vermogen
Vermogen hete lucht
Vermogen motor
Gedimensioneerde stroom
Zekeringen
Aanbevolen leidingdiameter vrij
in de lucht gelegd bij een lengte
van max. 5 m
Aanbevolen aardlekschakelaar
Optionele aardlekschakelaar

Installatiehandboek

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kW]
[kW]
[kW]
[A]

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

1.0
0.2
0.7
9.8

1.0
0.2
0.7
9.8

[A]
[mm2]

16
16
16
16
16
16
16
3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[mm2]

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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9 Technische gegevens

9.4 Karakteristieke gaswaarden aardgas 2H (E), aardgas 2L (LL), propaan
3P, vloeibaar gas 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Gassoort

Aardgas 2H
(E)

Aardgas 2L
(LL)

Propaan 3P

Vloeibaar gas
3B/P

G31

G30/G31

Standaardtestgas, korte
G20
G25
aanduiding
Verbruiksstoffen
Aardgas, vloeibaar gas
x
x
Karakteristieke waarden gastoevoer
Aansluiting gasleiding
R 3/4"
R 3/4"
Stromingsdruk van de
[mbar]
20 (17 - 25)
20/25 (18 aansluiting
30)
Gsgegevens (volgens CE) bij 15 °C en 1013 mbar droog
Onderste Wobbe index Wi [MJ/m3]
45.7
37.4
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)
Bovenste Wobbe index
50.7
41.5
[MJ/m3]
WS
(40.9 - 54.7) (34.4 - 44.8)

x

x

R 3/4"
29/37/50 (25
- 57.5)

R 3/4"
29/37/50 (25
- 57.5)

70.7
(68.1 - 70.7)
76.8
(72.9 - 76.8)

80.6
(68.1 - 80.6)
87.3
(72.9 - 87.3)

Verwarmingswaarde Hi

[MJ/m3]
[MJ/kg]

Brandwaarde HS

34

29.3

88

116.1

[MJ/m3]

37.8

32.5

46.3
95.7

45.7
125.8

[MJ/kg]

-

-

50.4

49.5

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

Afvoergasgeleiding
Ventilatietechnische in‐
richting (RLT) met veilig‐
heidsuitschakeling
Afvoergaswaarden
CO2

[%]

9.3 - 9.5

9.1 - 9.3

10.8 - 11.2

12.8 - 13.3

CO

[ppm]

< 500

< 500

< 500

< 500

9.5 Karakteristieke gaswaarden aardgas (AUS/NZL), propaan (AUS/NZL)
Convotherm 4 GB/GS
Gassoort
Verbruiksstoffen
Aardgas, propaan
Karakteristieke waarden gastoevoer
Aansluiting gasleiding
Stromingsdruk van de aansluiting
Afvoergasgeleiding
Ventilatietechnische inrichting (RLT) met vei‐
ligheidsuitschakeling
Afvoergaswaarden
Afvoergaswaarde CO2
Afvoergaswaarde CO
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Aardgas (AUS/
NZL)

Propaan (AUS/
NZL)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

verplicht

verplicht

[%]

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

[ppm]

< 500

< 500

[kPa]
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9.6 Karakteristieke gaswaarden aardgas (JPN), propaan (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Gassoort

Aardgas 13A
(JPN)

Propaan (JPN)

x

x

[kPa]

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

[MJ/m³N]

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

verplicht

verplicht

Verbruiksstoffen
Aardgas, propaan
Karakteristieke waarden gastoevoer
Aansluiting gasleiding
Stromingsdruk van de aansluiting
Gsgegevens (volgens CE) bij 15 °C en
1013 mbar droog
Wobbe index (Ws)
Afvoergasgeleiding
Ventilatietechnische inrichting (RLT) met vei‐
ligheidsuitschakeling
Afvoergaswaarden
Afvoergaswaarde CO2

[%]

Waarde?

Waarde?

Afvoergaswaarde CO

[ppm]

Waarde?

Waarde?

9.7 Karakteristieke gaswaarden aardgas 13A (KOR), propaan (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Gassoort

Aardgas 13A
(KOR)

Propaan (KOR)

Korte aanduiding
Verbruiksstoffen
Aardgas, propaan
Karakteristieke waarden gastoevoer
Aansluiting gasleiding
Stromingsdruk van de aansluiting
[kPa]
Gsgegevens (volgens CE) bij 15 °C en 1013 mbar droog
Wobbe Index (gross)
[MJ/m3]

LNG

LPG

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

56.1 (52.8 - 57.8)

84.6

Gross caloric value (Hs)

44.5

110

verplicht

verplicht

[MJ/m3]

Afvoergasgeleiding
Ventilatietechnische inrichting (RLT) met vei‐
ligheidsuitschakeling
Afvoergaswaarden
Afvoergaswaarde CO2

[%]

Waarde?

Waarde?

Afvoergaswaarde CO

[ppm]

Waarde?

Waarde?
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9.8 Gasverbruik
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Aardgas 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Aardgas 2L (LL)

[m3/h]
[kg/h]

1.4

2.5

2.5

3.8

3.8

4.9

7.6

0.9

1.6

1.7

2.4

2.4

3.4

4.8

G30/G31: Propaan 3P / vloeibaar
gas 3B/P*

*Bij vloeibaar gas 3B/P is het verwarmingsvermogen tot maximaal 15% hoger.

9.9 Hoeveelheid afvoergassen
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Verbrandingsluchttoevoer

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Hoeveelheid afvoergassen

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286
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9.10 Verwarmingsvermogen
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Aardgas 2H (E) (gebaseerd op de verwarmingswaarde Hi)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)

[kW]
[kW]

11
11

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

30
30

30
30

40
30

60
30

G25: Aardgas 2L (LL) (gebaseerd op de verwarmingswaarde Hi)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

20
18

20
18

G30/G31: Propaan 3P* (gebaseerd op de verwarmingswaarde Hi)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)

[kW]
[kW]

11.5
11.5

21
19

22
20

31
31

31
31

44
31

62
31

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[kW]
[kW]

11
11

-

20
18

-

31
31

42
31

62
31

[kW]
[kW]

11
11

-

21
19

-

31
31

42
31

62
31

Een‐
heid?
Een‐
heid?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Een‐
heid?
Een‐
heid?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Waar
de?
Waar
de?

Aardgas (AUS/NZL)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)
Propaan (AUS/NZL)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)
Aardgas 13A (JPN)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)
Propaan (JPN)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)
LNG: Aardgas 13A (KOR)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)
LPG: Propaan (KOR)
Heteluchtbrander
Boilerbrander (bij GB)

*Bij vloeibaar gas 3B/P is het verwarmingsvermogen tot maximaal 15% hoger.
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9.11 Warmte-afgifte
Convotherm 4 EB/ES

Latent
Sensibel

[kJ/h]
[kW]
[kJ/h]
[kW]

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4500
1.25

3500
0.97
4500
1.25

6400
1.78
7800
2.17

6900
1.92
7800
2.17

6900
1.92
8900
2.47

11000
3.06
14100
3.92

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4100
1.14

3500
0.97
4100
1.14

7100
1.97
7200
2.00

8200
2.28
11000
3.06

7100
1.97
11000
3.06

12200
3.39
15400
4.28

Convotherm 4 GB/GS

Latent
Sensibel

[kJ/h]
[kW]
[kJ/h]
[kW]

9.12 Wateraansluiting
Convotherm 4 EB ES GB GS
Watertoevoer (alleen koud)
Wateraanvoer
Stroomdruk
Manometer in de watervoorziening
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Afvoer apparaat
Uitvoering 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Uitvoering 12.20, 20.10, 20.20

[kPa]

2 x G 3/4'', vaste aansluiting, optioneel met aansluit‐
slang (min. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Type

DN

Vaste aansluiting (aanbevolen) of trechtersifon
Vaste aansluiting (aanbevolen) of open bak of ka‐
naal/goot
50
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9.13 Waterkwaliteit
Convotherm 4 EB/GB
Waterhardheid voor beide wateraansluitingen: Reiniging, rolhandsproeier (A) en boiler (B)
■ Drinkwater
Waterkwaliteit
■ Hard water
Totale hardheid (TH)
- in graden Duitse hardheid
- in graden Franse hardheid
- in graden Engelse hardheid
- in ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

4 - 20
7 - 35
5 - 25
70 - 360

- in mmol/l aardalkali-ionen
Kerncijfers
Temperatuur
Elektrische geleidbaarheid
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

max. 40
min. 20
6.5 - 8.5
max. 60

[mg/l]

max. 0.2

SO42-

[mg/l]

max. 150

Fe

[mg/l]

max. 0.1
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Convotherm 4 ES/GS
Waterhardheid voor wateraansluiting (A) voor waterinjectie
■ Drinkwater
Waterkwaliteit
■ Zacht water
Totale hardheid (TH)
- in graden Duitse hardheid
- in graden Franse hardheid

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- in graden Engelse hardheid
- in ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- in mmol/l aardalkali-ionen
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Waterhardheid voor wateraansluiting (B) voor reiniging, rolhandsproeier
■ Drinkwater
Waterkwaliteit
■ Hard water
Totale hardheid (TH)
- in graden Duitse hardheid
- in graden Franse hardheid
- in graden Engelse hardheid
- in ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

4 - 20
7 - 35
5 - 25
70 - 360

- in mmol/l aardalkali-ionen
Kerncijfers
Temperatuur
Elektrische geleidbaarheid
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

max. 40
min. 20
6.5 - 8.5
max. 60

[mg/l]

max. 0.2

SO42-

[mg/l]

max. 150

Fe

[mg/l]

max. 0.1

9.14 Boiler
Convotherm 4 EB/GB

Stoomcapaciteit
Inhoud

[l/h]
[l]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

3.0
15

7.2
15

6.0
15

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Waterverbruik garen
Convotherm 4 EB/GB

Hard en zacht water
Gemiddeld verbruik zonder reiniging [l/h]
Maximaal mogelijke waterdoorvoer
[l/min]
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8.8
15

10.5
15

9.9
15

13.4
15

9 Technische gegevens
Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Hard en zacht water
Gemiddeld verbruik zonder reiniging [l/h]
3.5
7.6
Maximaal mogelijke waterdoorvoer
[l/min]
15
15
Zacht water (dimensionering waterbehandelingsinstallatie)
Gemiddeld verbruik zonder reiniging [l/h]
2.3
5.1
Maximaal mogelijke waterdoorvoer
[l/min]
0.6
0.6

6.3
15

11.1
15

13.3
15

12.2
15

17.7
15

4.2
0.6

7.4
0.6

8.8
0.6

8.1
0.6

11.8
0.6

9.16 Waterverbruik garen en reinigen
Convotherm 4 EB/GB

Hard en zacht water
Gemiddeld waterverbruik met reini‐
gingsproces

[l/h]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

6.8

11.0

9.8

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.3

11.3

10.1

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Hard en zacht water
Gemiddeld waterverbruik met reini‐
gingsproces
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Aansluitschema's

10 Aansluitschema's
Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat de maattekeningen en aansluitposities voor de combi-steamer.
Inhoud
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:
Afmetingen en aansluitposities van elektrische apparaten
Afmetingen en aansluitposities van gasapparaten
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10 Aansluitschema's

10.1 Afmetingen en aansluitposities van elektrische apparaten
Pagina
144
146

Convotherm 4 6.10 elektrisch apparaat
Convotherm 4 6.20 elektrisch apparaat
Convotherm 4 10.10 elektrisch apparaat

148
150
152
154
156

Convotherm 4 10.20 elektrisch apparaat
Convotherm 4 12.20 elektrisch apparaat
Convotherm 4 20.10 elektrisch apparaat
Convotherm 4 20.20 elektrisch apparaat
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10.1.1 Convotherm 4 6.10 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10.1.2 Convotherm 4 6.20 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10.1.3 Convotherm 4 10.10 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10.1.4 Convotherm 4 10.20 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10.1.5 Convotherm 4 12.20 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.1.6 Convotherm 4 20.10 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm

Installatiehandboek
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm

Installatiehandboek
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10 Aansluitschema's

10.1.7 Convotherm 4 20.20 elektrisch apparaat
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm

Installatiehandboek
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm

Installatiehandboek
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10 Aansluitschema's

10.2 Afmetingen en aansluitposities van gasapparaten
Convotherm 4 6.10 gasapparaat boiler
Convotherm 4 6.10 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 6.20 gasapparaat boiler
Convotherm 4 6.20 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 10.10 gasapparaat boiler
Convotherm 4 10.10 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 10.20 gasapparaat boiler
Convotherm 4 10.20 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 12.20 gasapparaat boiler
Convotherm 4 12.20 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 20.10 gasapparaat boiler
Convotherm 4 20.10 gasapparaat waterinspuiting
Convotherm 4 20.20 gasapparaat boiler
Convotherm 4 20.20 gasapparaat waterinspuiting

Installatiehandboek
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10 Aansluitschema's

10.2.1 Convotherm 4 6.10 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm

Installatiehandboek

159

10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.2 Convotherm 4 6.10 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.3 Convotherm 4 6.20 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.4 Convotherm 4 6.20 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 6.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.5 Convotherm 4 10.10 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraagÆ 50 mm
I Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.6 Convotherm 4 10.10 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.7 Convotherm 4 10.20 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.8 Convotherm 4 10.20 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 10.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.9 Convotherm 4 12.20 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting koud water G 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.10 Convotherm 4 12.20 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 12.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10.2.11 Convotherm 4 20.10 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.12 Convotherm 4 20.10 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.10 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.13 Convotherm 4 20.20 gasapparaat boiler
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
L Afvoergas-aansluitkraag (boiler)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's

10.2.14 Convotherm 4 20.20 gasapparaat waterinspuiting
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (deur met rechtse aanslag)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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10 Aansluitschema's
Afmetingen en aansluitposities C4 20.20 (verzonken deur)
Vooraanzicht

Aansluitposities bodem van het apparaat

Detail waterafvoeraansluiting
* Afstand afhankelijk van de uittrekking
van de voeten (max. +25 mm)

Bovenaanzicht met wandafstanden

Betekenis van de gemarkeerde elementen
A
B
C
D
E
F

Wateraansluiting Zacht waterG 3/4''
Wateraansluiting Hard waterG 3/4''
Waterafvoeraansluiting DN 50
Elektrische aansluiting
Potentiaalvereffening
Aansluiting voor glansspoelmiddel (optio‐
neel)
G Aansluiting voor reinigingsmiddel (optio‐
neel)
H Luchtafvoer-aansluitkraag Æ 50 mm
I
Luchttoevoer-aansluitkraag Æ 50 mm
J Gasaansluiting
K Afvoergas-aansluitkraag (verwarming met
hete lucht)
M Veiligheidsoverloop 80 x 25 mm
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11 Checklists en afsluiten van de installatie
Doel van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk vindt u checklists voor de installatie en instructie van de voor het apparaat verantwoor‐
delijke medewerker van de eigenaar. De checklists dienen voor het aantonen van de correcte installa‐
tie van de combi-steamer. Dit hoofdstuk is bestemd voor een gekwalificeerde medewerker van een
geautoriseerd servicebedrijf, die eindverantwoordelijk is voor de inwerkingstelling.

11.1 Checklist: Vervoer, plaatsing en installatie
Doelpersoon
Doelpersoon van de onderstaande checklists is de voor de inwerkingstelling van het apparaat eindver‐
antwoordelijke, gekwalificeerde medewerker (inbedrijfsteller) van het geautoriseerde servicebedrijf.
Werkwijze
Vul als inbedrijfsteller de basisgegevens in, en controleer de installatie aan de hand van de onder‐
staande checklist.
Vink daarbij de afgewerkte items aan.
Basisgegevens
Vul vervolgens de basisgegevens in:
Standplaats van het geïnstalleerde appa‐
raat (adres)
Serienummer (volgens typeplaat)
Artikelnummer (volgens typeplaatje)
Checklist
Controleer of de volgende installatiestappen zijn uitgevoerd volgens de eisen en vink de voorwaarden
aan waaraan is voldaan!
Transport

Vervuld

'Transport naar de standplaats' op pagina 45
Opstelling

Vervuld

Eisen, te stellen aan de plaats van opstelling op pagina 48
Uitpakken op pagina 53
Apparaat van pallet nemen op pagina 57
'Tafelmodel apparaat op de werktafel plaatsen (standaardversie)' op pagina 60
'Tafelmodel apparaat op de werktafel plaatsen (mariene versie)' op pagina 63
'Tafelmodel apparaat op een onderstel plaatsen (standaardversie)' op pagina 67
'Tafelmodel apparaat op een onderstel plaatsen (mariene versie)' op pagina 69
'Tafelmodel apparaat op een onderstel met wielen plaatsen' op pagina 73
'Kastmodel apparaat op de vloer plaatsen (standaardversie)' op pagina 76
'Kastmodel apparaat op de vloer plaatsen (mariene versie)' op pagina 77
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Installatie

Vervuld

Elektrische installatie op pagina 78
Gasinstallatie op pagina 90
Wateraansluiting op pagina 99
'Installatie van de volautomatische reiniging van de gaarruimte' op pagina 107 (optio‐
neel)
'Installatie van de jerrycan voor het opvangen van vet (alleen bij grillversie)' op pagi‐
na 112

Installatiehandboek

188

11 Checklists en afsluiten van de installatie

11.2 Checklist: Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingen
Veiligheidsinrichtingen
Controleer de volgende veiligheidsinrichtingen. Bevestig door aanvinken, dat de veiligheidsinrichtin‐
gen aanwezig en in werkende staat zijn!
Veiligheidsinrichting

Aanwezig / Wer‐
kend

Afdekking aanwezig
Bedieningspaneel aangebracht
Deur ovenruimte vrij van krassen, barsten en kerven
Ventilatiestand van de deur van het apparaat gebruiksklaar (bij tafelmodel appa‐
raten)
Aanzuigplaat aangebracht en correct vergrendeld
Deurmagneetschakelaar: Elektrische deursensor apparaatdeur gebruiksklaar
Scheidingsinrichting gebruiksklaar
Gasafsluitinrichting in goede staat
Houdinrichting voor onderstel op wielen voor de begrenzing van de bewegings‐
ruimte
Waarschuwingen
Controleer de waarschuwingen. Bevestig door aanvinken dat de waarschuwingen aanwezig zijn!
Waarschuwingsaanwijzingen op de combi-steamer
'Positie en beschrijving van de waarschuwingen bij tafelmodel apparaten' op pagina
23
'Positie en beschrijving van de waarschuwingen bij kastmodel apparaten' op pagina
25
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11.3 Checklist: Instructie van de klant
Absoluut te lezen delen van de klantendocumentatie
De gebruiker moet zich voor het werken met de combi-steamer met het apparaat vertrouwd maken en
de volgende delen van het bedieningshandboek voor het begin van om het even welke werkzaamheid
gelezen en begrepen hebben:
■
het hoofdstuk 'Opbouw en werking'
■
het hoofdstuk 'Voor uw veiligheid'
■
de delen, die de door te voeren bezigheid beschrijven
De gebruiker moet bovendien met de bediening van de software in de gebruikshandleiding en indien
nodig in de on screen-Help vertrouwd raken.
Bevestig door afvinken dat u de klant op de belangrijke hoofdstukken in het bedieningshandboek, in
de gebruikshandleiding en in de On screen-Help (alleen bij easyTouch) gewezen hebt!
Aangewezen
Bedieningshandboek
Gebruikshandleiding
On screen-Help (alleen bij easyTouch)
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11.4 Afronding van de installatie
Garantie
Om voor garantie op de combi-steamer in aanmerking te komen, moet het apparaat volgens de aan‐
wijzingen in het installatiehandboek door een gekwalificeerde servicetechnicus van een geautoriseerd
servicebedrijf geïnstalleerd zijn. Het afwikkelen van de garantie kan alleen gebeuren bij een volledig
ingevulde checklist bij de fabrikant.
Bij schade, die tot een onoordeelkundige opstelling, installatie, gebruik, reiniging, onderhoud, reparatie
of ontkalking kan worden herleid, vervalt de garantie.
Voor een verlenging van de garantie voor reserveonderdelen tot 2 jaar moet het apparaat na de instal‐
latie worden geregistreerd op de homepage van de fabrikant (www.convotherm.de).
Bevestiging van de inwerkingstelling
Het apparaat is volgens de aanwijzingen in dit installatiehandboek en de geldende lokale bepalingen
door een gekwalificeerde medewerker van een geautoriseerd servicebedrijf geïnstalleerd.
Datum
Naam inbedrijfsteller (blokletters)
Handtekening inbedrijfsteller
Bevestiging instructie
De klant / gebruiker ontving de klantdocumentatie. Op belangrijke hoofdstuk is volgens de 'Checklist
instructie van de klant' op pagina 190 gewezen.
Datum
Naam klant (drukletters)
Handtekening klant
Terugzenden van de documenten
Stuur de ingevulde checklist terug naar:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Duitsland
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Combi-steamer
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
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