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1 Generelt

1 Generelt
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel giver vi dig oplysninger om identifikationen af kombidampovnen, og om hvordan du bru‐
ger denne håndbog.

1.1 Miljøbeskyttelse
Principerklæring
Vores kunders forventninger, lovbestemmelserne og normerne samt vores virksomheds ry er afgøren‐
de for alle vores produkters kvalitet og vores service.
Med vores miljøstyring sørger vi for, at alle miljørelaterede bestemmelser og love overholdes, og vi
forpligter os endvidere til en kontinuerlig forbedring af miljøbeskyttelsen.
Vi har udviklet et kvalitets- og miljøstyringssystem for at sikre fremstillingen af førsteklasses produkter
og garantere vore mål for miljøet.
Dette system opfylder kravene i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.
Miljøbeskyttelsesprocedurer
Følgende procedurer følges:
■
Anvendelse af komposterbare fyldmaterialer, der ikke efterlader rester
■
Anvendelse af produkter i overensstemmelse med RoHS
■
REACH-kemikalielovgivning
■
Anbefaling og anvendelse af biologisk nedbrydelige rengøringsmidler
■
Genindvinding af elektronisk affald
■
Miljøvenlig bortskaffelse af gamle ovne gennem producenten
Vær en del af miljøbeskyttelsen sammen med os.

Installationshåndbog
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1.2 Identifikation af din kombidampovn
Typeskiltets placering
Typeskiltet er placeret på kombidampovnens venstre side.
Typeskiltets opbygning på elektriske apparater
Pos.

Betegnelse

1

Apparatets betegnelse
Combi Steamer (engelsk betegnelse for kombidampovn)
Handelsmærkets
Del
Betydning

2

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

Elektriske data

4

Serienummer
Del
Opvarmningsmåde
Dampgenereringsmåde
Apparatstørrelse

Ovnserie Convotherm 4
easyTouch-styring
easyDial-styring
Apparatstørrelse
Elektrisk apparat med vandvarmer
Elektrisk apparat med vandindsprøjt‐
ning
på ovne med NSF-certifikat

Betydning
Elektrisk apparat (X, V)
■ Sprøjteversion (S)
■ Vandvarmer (B)
■
■
■
■
■
■
■

Konstruktionsår

■
■
■

Produktionsmåned

■
■
■
■

Fortløbende nummereret
5
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Artikelnummer

7

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)
...
Januar (01)
Februar (02)
Marts (03)
...

4-cifret

1 Generelt
Typeskiltets opbygning på gasapparater
Typeskilt

Ekstra skilt

Betegnelse
1
2

Apparatets betegnelse
Combi Steamer (engelsk betegnelse
for kombidampovn)
Handelsmærkets
Del
Betydning
C4

3

Ovnserie Convotherm
4
eT
easyTouch-styring
eD
easyDial-styring
Cifre xx.yy
Apparatstørrelse
GB
Gasapparat med
vandvarmer
GS
Gasapparat med
vandindsprøjtning
-N
på ovne med NSFcertifikat
Elektriske data

4

Serienummer
Del
Opvarm‐
ningsmåde
Dampgene‐
reringsmå‐
de
Apparats‐
tørrelse

Betydning
Gasapparat (Y, W)
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Konstrukti‐
onsår

■
■
■

Produkti‐
onsmåned

■
■
■
■

Installationshåndbog
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Sprøjteversion (S)
Vandvarmer (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)
...
Januar (01)
Februar (02)
Marts (03)
...

5

Fortløbende 4-cifret
nummereret
Artikelnummer

6

Gasdata

7

Landebetegnelse

8

Gaskategori

9

Forudindstilling af ovnens gas

1 Generelt

1.3 Kundedokumentationens opbygning
Kundedokumentationens dele
Kundedokumentationen til kombidampovnen er sammensat af:
■
Installeringshåndbog (denne håndbog)
■
Betjeningshåndbog
■
Betjeningsvejledning easyTouch (uddrag af skærmhjælpen)
■
Integreret skærmhjælp i easyTouch (fuldstændig anvisning til betjening af softwaren)
■
Betjeningsvejledning easyDial
Installationshåndbogens temaer
Installationshåndbogen er beregnet til uddannet fagpersonale, se 'Krav til personalet på side 41' i in‐
stallationshåndbogen.
Den omfatter følgende temaer:
■
Opbygning og funktion: beskriver relevante dele til installering af kombidampovnen
■
Sikkerhed: beskriver alle farer og passende forholdsregler i forbindelse med installeringsaktiviteter‐
ne
■
Transport: indeholder nødvendige oplysninger om transport af kombidampovnen
■
Opstilling: opstiller og beskriver opstillingsvarianter for kombidampovnen
■
Installation: beskriver alle nødvendige forsyningstilslutninger
■
Idriftsættelse: beskriver den første ibrugtagning af kombidampovnen
■
Driftsstandsning: beskriver nødvendige aktiviteter ved slutningen af kombidampovnens levetid
■
Tekniske data, tilslutningsplaner: Indeholder alle nødvendige tekniske oplysninger om kombidam‐
povnen
■
Tjeklister: indeholder kontrollisterne vedrørende installering af kombidampovnen og garanti
Brugerhåndbogens temaer
Brugerhåndbogen er beregnet til instrueret personale og uddannet fagpersonale, se 'Krav til persona‐
let' i brugerhåndbogen.
Den omfatter følgende temaer:
■
Opbygning og funktion: beskriver relevante dele til betjening af kombidampovnen
■
Sikkerhed: beskriver alle farer og passende forholdsregler i forbindelse med betjening af kombi‐
dampovnen
■
Tilberedning: beskriver regler, arbejdsforløb, betjeningstrin og håndtering af ovnene ved tilbered‐
ning
■
Rengøring: opstiller og beskriver rengøringsprocedurer, rengøringsmidler, arbejdsforløb, betje‐
ningstrin og håndtering af ovnene ved rengøring
■
Vedligeholdelse: indeholder bemærkninger vedrørende garantien, vedligeholdelsesplanen, oplys‐
ninger om driftsforstyrrelser, fejl og nødfunktion samt arbejdsforløb, betjeningstrin og håndteringen
af ovnene i forbindelse med vedligeholdelse
Temaer i betjeningsvejledningen og i skærmhjælpen (kun easyTouch)
Betjeningsvejledningen og hjælpen på skærmen (kun easyTouch) er beregnet til instrueret personale
og uddannet fagpersonale, se 'Krav til personalet' i betjeningshåndbogen. På easyTouch er betje‐
ningsvejledningen et uddrag af skærmhjælpen.
Betjeningsvejledningen og skærmhjælpen (kun easyTouch) omfatter følgende temaer:
■
Betjeningsfladens opbygning: forklarer kombidampovnens betjeningsflade
■
Betjening af softwaren: indeholder anvisninger til indgivelse og hentning af tilberedningsprofiler, til
hentning af rengøringsprofiler, til start af tilberednings- og rengøringsforløb. Beskriver indstillinger‐
ne i Settings samt import og eksport af data
■
Valgte tilberedningsprofiler: opstiller afprøvede tilberedningsprofiler

Installationshåndbog
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1.4 Sikkerhedsoplysninger, der skal læses
Sikkerhedsoplysninger i kundedokumentationen
Sikkerhedsoplysninger for kombidampovnen findes kun i installationshåndbogen og i brugerhåndbo‐
gen.
I installationshåndbogen finder du sikkerhedsoplysningerne for de deri beskrevne aktiviteter i forbin‐
delse med transport, opstilling, montering, idriftsættelse og driftsstandsning.
I brugerhåndbogen finder du sikkerhedsoplysningerne for de deri beskrevne aktiviteter i forbindelse
med tilberedning, rengøring og vedligeholdelsesarbejder.
Hvad angår sikkerhedsoplysningerne, skal betjeningsvejledningen altid ses i sammenhæng med bru‐
gerhåndbogen eller installationshåndbogen. Ved aktiviteter, der går ud over ren softwarebetjening,
skal sikkerhedsoplysningerne i brugerhåndbogen eller installationshåndbogen følges.
Dele af dette dokument, der skal læses
Hvis oplysningerne i dette dokument ikke følges, er der risiko for kvæstelser eller død samt materielle
skader.
For at sikre sikkerheden for alle personer, der arbejder med kombidampovnen, skal følgende dele af
dette dokument være læst og forstået, inden nogen form for arbejde påbegyndes.
■
kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed på side 20'
■
de afsnit, der beskriver de aktiviteter, der skal udføres
Faresymboler
Faresymboler

Betydning
Til advarsel om potentielle kvæstelser. Følg alle advarsler, der står efter
dette symbol, for at undgå eventuelle kvæstelser eller død.

Visning af advarslerne
Advarslerne er opdelt i følgende kategorier:
Faretrin

BEMÆRK

Installationshåndbog

Følger

Sandsynlighed

Død / alvorlige kvæstelser (irreversibel)

Umiddelbart forestående

Død / alvorlige kvæstelser (irreversibel)

Muligvis

Lette skader (reversibel)

Muligvis

Materielle skader

Muligvis
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1.5 Om denne installeringshåndbog
Formål
Denne installeringshåndbog skal give alle de personer, der arbejder med kombidampovnen, de oplys‐
ninger, der er nødvendige, for at de kan udføre transport, opstilling, installation og idriftsættelse rigtigt
og sikkert.
Installeringshåndbogens målgrupper
Målgruppens navn
Idriftsætter
(Servicetekniker)
Kombidampovnens ejer
eller
den af ejeren udpegede
ansvarlige medarbejder
Transportør
Servicetekniker

Elinstallatør

Arbejder
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

Gasinstallatør

Instrueres af idriftsætteren i alle kombidampovnens sikkerhedsrelevante
funktioner og anordninger
Instrueres af idriftsætteren i betjeningen af ovnen
Hjælper eventuelt til ved transport i virksomheden og ved opstilling af
ovnen.

Transport på driftsområdet
■ Opstilling af apparatet
■ Installering af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
ConvoClean / ConvoClean+ (ekstra)
■ Ibrugtagning og udtagning af drift
■

Installatør vand og afløb

Ansvarlig for ibrugtagning af kombidampovnen
Instruktion af brugeren

Tilslutning af ovnen til stedets elektriske tilslutning
Afinstallering af den elektriske tilslutning
Tilslutning af ovnen til stedets vandtilslutning
Afinstallering af vandtilslutningen
Tilslutning af ovnen til stedets afløbstilslutning
Afinstallering af afløbstilslutningen

Installering og afinstallation af gastilslutningen

Installeringshåndbogens opbygning
Kapitel/afsnit

Formål

Generelt

■
■

Opbygning og funktion

■
■

Af hensyn til din sikkerhed
Transport
Opstilling

■

■
■

Installationshåndbog

Beskriver den bestemmelsesmæssige anvendelse af ovnen
Forklarer ovnens funktioner og beskriver placeringen af dens kompo‐
nenter

Beskriver alle farer, der udgår fra ovnen, og de passende forholdsreg‐
ler
Læs dette kapitel omhyggeligt!
■ Anfører apparatets grundlæggende mål
■ Forklarer transporten til opstillingsstedet

■

Installering

Hjælper dig med at identificere din ovn
Forklarer, hvordan denne installeringshåndbog anvendes

Oplyser om tilstødende systemer til forbrændingsgasudledning og af‐
gangsluftføring
Angiver kravene til opstillingsstedet
Forklarer udpakningen og leveringsomfanget
Forklarer opstillingen af ovnen

Forklarer installeringen af:
■ Elektronik
■ Gas
■ Vand og afløb
■ Gasudledning og afgangsluft
■ Fuldautomatisk rengøring af ovnrummet ConvoClean+ / ConvoClean
11
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Kapitel/afsnit

Formål

Ibrugtagning
Udtagning af drift og
Bortskaffelse

Forklarer idriftsættelsens forløb
■ Forklarer udtagning af drift
■ Indeholder oplysninger om bortskaffelse

Tekniske data
Tilslutningsplaner
Tjeklister og afslutning
installeringen

Indeholder de tekniske data
Indeholder tegninger med mål og tilslutningspositioner
■ Indeholder tjeklisterne til
■ Installering
■ Sikkerhedsanordninger og advarsler
■ Instruktion af kunden
■ Indeholder anvisninger og forklarer den afsluttende anvendelse af
tjeklisterne

Skrivning af decimaltal
For at opnå international overensstemmelse anvendes der altid et decimaltegn.

Installationshåndbog
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2 Opbygning og funktion
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel beskriver vi kombidampovnens opbygning og forklarer dens funktioner.

2.1 Kombidampovnens opbygning og funktion
Dele og funktion (elektriske bordovne)
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 6.10, repræsenterende alle elektriske bordov‐
ne:

Pos. Betegnelse
1

Ventilationsstuds

Funktion
■
■

2

Udluftningsstuds

3

Dørgreb

Lader varm em slippe ud
■
■
■
■

4

Ovndør

■
■

5

Betjeningspanel

■
■

6

Indsugningsplade

■
■

7

Ribber

8

Kernetemperaturføler,
sous-vide-føler (ekstraud‐
styr)

Suger luft ind fra omgivelserne til affugtning af ovnrummet
Udligner trykvariationer i ovnrummet
Åbner og lukker ovndøren
Ventilationsstilling til sikker åbning af ovnen ("Sikkerhedsluk‐
ning")
Lukkefunktion
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnrummet
Døren kan skubbes bagud i ovnens side for at spare plads
("Forsvindingsdør") (ekstra)
Til betjening af ovnen
Antibakteriel ("HygienicCare")
Til ensartet varmefordeling i ovnrummet
Adskiller blæserrummet fra ovnrummet

Til isætning af normeret tilberedningsudstyr
■
■

Til måling af kernetemperaturen i maden
Er anført enten som intern fast tilsluttet og/eller som variant, der
kan tilsluttes eksternt midlertidigt

9

Ovnrum

10

Håndbruser med oprul
(i undtagelsesfald uden
dette udstyr)

Rummer den mad, der skal tilberedes i løbet af tilberedningspro‐
ceduren
■ Anvendes udelukkende til skylning af ovnrummet med vand
■ Trækkes automatisk tilbage i holderen efter brugen
■ Antibakteriel ("HygienicCare")

11

Ovnens ben

Kan justeres i højden, så ovnen står vandret

Installationshåndbog
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Pos. Betegnelse
12

Sidevæg

13

Ventilationsslids på under‐
siden af apparatet

14

Typeskilt

Funktion
Tildækker ovnens tilslutningsområde
■
■

Til ventilation af apparatet
Må ikke tildækkes

Til identifikation af ovnen

Dele og funktion (elektriske gulvmodeller)
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 20.20, repræsenterende alle elektriske gulv‐
modeller:

Pos. Betegnelse
1

Ventilationsstuds

Funktion
■
■

2

Udluftningsstuds

3

Dørgreb

Lader varm em slippe ud
■
■
■

4

Ovndør

■
■

5

Betjeningspanel

■
■

6

Indsugningsplade

■
■

7
8

Kernetemperaturføler,
sous-vide-føler (ekstraud‐
styr)
Integreret forvarmebro i
ovndør

Installationshåndbog

Suger luft ind fra omgivelserne til affugtning af ovnrummet
Udligner trykvariationer i ovnrummet

■
■

Åbner og lukker ovndøren
Ventilationsstilling til sikker åbning af ovnen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnrummet
Døren kan skubbes bagud i ovnens side for at spare plads
("Forsvindingsdør") (ekstra)
Til betjening af ovnen
Antibakteriel ("HygienicCare")
Til ensartet varmefordeling i ovnrummet
Adskiller blæserrummet fra ovnrummet
Til måling af kernetemperaturen i maden
Er anført enten som intern fast tilsluttet og/eller som variant, der
kan tilsluttes eksternt midlertidigt

Til sikkerhed ved forvarmning og til reduktion af energitabet
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Pos. Betegnelse

Funktion

9

Opfyldningsvogn

Til isætning af normeret tilberedningsudstyr

10

Ovnrum

11

Håndbruser med oprul
(i undtagelsesfald uden
dette udstyr)

Rummer den mad, der skal tilberedes i løbet af tilberedningspro‐
ceduren
■ Anvendes udelukkende til skylning af ovnrummet med vand
■ Trækkes automatisk tilbage i holderen efter brugen
■ Antibakteriel ("HygienicCare")

12

Sidevæg

Tildækker ovnens tilslutningsområde

13

Ovnens ben

Kan justeres i højden, så ovnen står vandret

14

Ventilationsslids på under‐
siden af apparatet

15

Typeskilt

■
■

Til ventilation af apparatet
Må ikke tildækkes

Til identifikation af ovnen

Dele og funktion (gasbordovne)
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 6.10, repræsenterende alle gasbordovne:

Pos. Betegnelse
1

Ventilationsstuds

Funktion
■
■

Suger luft ind fra omgivelserne til affugtning af ovnrummet
Udligner trykvariationer i ovnrummet

2

Forbrændingsgasstuds

Leder den varme forbrændingsgas væk

3

Udluftningsstuds

Lader varm em slippe ud

4

Dørgreb

■
■
■
■

5

Ovndør

■
■

6

Betjeningspanel

■
■

7

Indsugningsplade

■
■

8

Ribber

9

Kernetemperaturføler,
sous-vide-føler (ekstraud‐
styr)

Installationshåndbog

Åbner og lukker ovndøren
Ventilationsstilling til sikker åbning af ovnen ("Sikkerhedsluk‐
ning")
Lukkefunktion
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnrummet
Døren kan skubbes bagud i ovnens side for at spare plads
("Forsvindingsdør") (ekstra)
Til betjening af ovnen
Antibakteriel ("HygienicCare")
Til ensartet varmefordeling i ovnrummet
Adskiller blæserrummet fra ovnrummet

Til isætning af normeret tilberedningsudstyr
■
■

Til måling af kernetemperaturen i maden
Er anført enten som intern fast tilsluttet og/eller som variant, der
kan tilsluttes eksternt midlertidigt
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Pos. Betegnelse

Funktion

10

Ovnrum

11

Håndbruser med oprul
(i undtagelsesfald uden
dette udstyr)

Rummer den mad, der skal tilberedes i løbet af tilberedningspro‐
ceduren
■ Anvendes udelukkende til skylning af ovnrummet med vand
■ Trækkes automatisk tilbage i holderen efter brugen
■ Antibakteriel ("HygienicCare")

12

Ovnens ben

Kan justeres i højden, så ovnen står vandret

13

Sidevæg

Tildækker ovnens tilslutningsområde

14

Ventilationsslids på under‐
siden af apparatet

15

Typeskilt

■
■

Til ventilation af apparatet
Må ikke tildækkes

Til identifikation af ovnen

Dele og funktion (gasgulvovne)
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 20.20, repræsenterende alle gasgulvmodeller:

Pos. Betegnelse
1

Ventilationsstuds

Funktion
■
■

Suger luft ind fra omgivelserne til affugtning af ovnrummet
Udligner trykvariationer i ovnrummet

2

Forbrændingsgasstuds

Leder den varme forbrændingsgas væk

3

Udluftningsstuds

Lader varm em slippe ud

4

Dørgreb

■
■
■

5

Ovndør

■
■

6

Betjeningspanel

■
■

Installationshåndbog

Åbner og lukker ovndøren
Ventilationsstilling til sikker åbning af ovnen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnrummet
Døren kan skubbes bagud i ovnens side for at spare plads
("Forsvindingsdør") (ekstra)
Til betjening af ovnen
Antibakteriel ("HygienicCare")
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Pos. Betegnelse
7

Indsugningsplade

Funktion
■
■

8

Kernetemperaturføler,
sous-vide-føler (ekstraud‐
styr)

■
■

Til ensartet varmefordeling i ovnrummet
Adskiller blæserrummet fra ovnrummet
Til måling af kernetemperaturen i maden
Er anført enten som intern fast tilsluttet og/eller som variant, der
kan tilsluttes eksternt midlertidigt

Til sikkerhed ved forvarmning og til reduktion af energitabet

10

Integreret forvarmebro i
ovndør
Opfyldningsvogn

11

Ovnrum

12

Håndbruser med oprul
(i undtagelsesfald uden
dette udstyr)

Rummer den mad, der skal tilberedes i løbet af tilberedningspro‐
ceduren
■ Anvendes udelukkende til skylning af ovnrummet med vand
■ Trækkes automatisk tilbage i holderen efter brugen
■ Antibakteriel ("HygienicCare")

13

Sidevæg

Tildækker ovnens tilslutningsområde

14

Ovnens ben

Kan justeres i højden, så ovnen står vandret

15

Ventilationsslids på under‐
siden af apparatet

9

16

Typeskilt

Til isætning af normeret tilberedningsudstyr

■
■

Til ventilation af apparatet
Må ikke tildækkes

Til identifikation af ovnen

Dele og funktion til særlig sikring (kun på fængselsudgave)
Følgende illustration viser specialudstyret til særlig sikring af en kombidampovn, størrelse 6.10, repræ‐
senterende alle ovnstørrelser:

Pos. Betegnelse
1

Låsbart dæksel til betje‐
ningspanelet

2

Hængelås

3

Hængelås

Funktion
Afskærmningen kan klappes ind foran betjeningspanelet og låses
fast på ovnens kabinet for at forhindre utilsigtet betjening af kom‐
bidampovnen.
■ Til låsning af dækslet foran betjeningspanelet på ovnens kabi‐
net
■ Er ikke en del af leveringsomfanget
■
■

4

Ovndørens låseanordning

Installationshåndbog

Til låsning af ovndøren på ovnens kabinet
Er ikke en del af leveringsomfanget

Giver mulighed for låsning i to trin af ovndøren for at forhindre
utilsigtet åbning og lukning af ovndøren.
Ovndørens funktion:
■ Ovndøren forbliver helt lukket ved anvendelse af den øverste
låseposition.
■ Når den nederste låseposition anvendes, kan ovndøren åbnes
indtil ventilationsstilling på bordovne eller til første hvilestilling
på gulvmodeller.
17

2 Opbygning og funktion
Materiale
Ovnens ind- og udvendige konstruktion består af rustfrit stål.

Installationshåndbog
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2.2 Betjeningspanelets opbygning og funktion
Betjeningspanelets opbygning og dele med easyTouch
Pos.

Betegnelse

Funktion

1

Tænd-/slukkontakt
Fuld berørings‐
skærm

Tænder og slukker for kombidampovnen

2

3

Central betjening af ovnen
■ Betjening ved berøring af piktogrammer
på betjeningsfeltet (fuld berørings‐
skærm)
■ Statusindikatorer

USB-grænsefla‐ Tilslutning af en USB-nøgle
de

Betjeningspanelets opbygning og dele på easyDial
Pos.

Betegnelse

Funktion

1

Tænd-/slukkontakt
Betjeningsfelt

Tænder og slukker for kombidampovnen

2

3
4

Installationshåndbog

Central betjening af ovnen
■ Knapper til indgivelse af tilberednings‐
programmerne
■ Display til visning af de indstillede vær‐
dier
■ Statusindikatorer til brugeren

USB-grænsefla‐ Tilslutning af en USB-nøgle
de
C-Dial
Indstiller tilberedningsparametrene ved at
dreje og trykke på impulsgiveren.
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3 Af hensyn til din sikkerhed
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel giver vi dig al den viden, du har brug for til at kunne arbejde sikkert med kombidampov‐
nen, uden at du eller andre kommer i fare.
Læs især dette kapitel omhyggeligt!

3.1

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Formålet med disse forskrifter
Disse forskrifter skal sikre, at alle personer, der arbejder med kombidampovnen, sørger for at få grun‐
dige oplysninger om farer og sikkerhedsforholdsregler, og at de overholder advarslerne i betjenings‐
vejledningen og på kombidampovnen. Hvis disse forskrifter ikke følges, er der risiko for kvæstelser el‐
ler død samt materielle skader.
Anvendelse af kundedokumentationens håndbøger
Overhold følgende forskrifter:
■
Læs kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed' samt de kapitler, der vedrører dit arbejde.
■
Opbevar kundedokumentationens håndbøger, så det altid er muligt at slå op i dem.
■
Giv kundedokumentationens håndbøger videre til næste ejer, hvis kombidampovnen overtages af
en anden.
Grundlæggende regel ved installering
Installeringen skal udføres i overensstemmelse med alle statslige og landespecifikke love og forskrifter
samt de lokale forsyningsvirksomheders og myndigheders forskrifter og andre relevante forskrifter.
I Australien og New Zealand hører dertil (ud over andre forskrifter):
■
AS 5601/AG 601
Sådan arbejder du med kombidampovnen
Overhold følgende forskrifter:
Det er kun personer, der opfylder kravene i denne brugerhåndbog, der må arbejde med kombidam‐
povnen.
■
Anvend kun kombidampovnen til det beskrevne formål. Anvend under ingen omstændigheder kom‐
bidampovnen til andre, eventuelt nærliggende formål.
■
Træf alle de sikkerhedsforholdsregler, der er angivet i denne brugerhåndbog og på kombidampov‐
nen. Anvend især det forskrevne personlige beskyttelsesudstyr.
■
Ophold dig kun på de angivne arbejdssteder.
■
Udfør ingen ændringer på din kombidampovn som f. eks. afmontering af dele eller montering af
ikke tilladte dele. Du må især ikke afbryde sikkerhedsanordninger.

■

Installationshåndbog
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Fortsættelse ...
Beslægtede temaer
Bestemmelsesmæssig anvendelse af kombidampovnen

22

Advarsler på kombidampovne (bordovne)

23

Advarsler på kombidampovne (gulvmodeller)

25

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved transport

27

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved opstilling

28

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved installering

29

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved ibrugtagning

31

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved udtagning af drift

34

Sikkerhedsanordninger

37

Krav til personalet, arbejdsstedet

41

Personligt beskyttelsesudstyr

43
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3.2

Bestemmelsesmæssig anvendelse af kombidampovnen

Bestemmelsesmæssig anvendelse
■

■
■

Kombidampovnen er udelukkende udformet og konstrueret til tilberedning af forskellige fødevarer i
normeret tilberedningsudstyr (f. eks. gastronormbeholdere, plader i bagemål). Til dette anvendes
der damp, varm luft og kombidamp (trykløs overophedet damp).
Tilberedningsudstyret kan være fremstillet af rustfrit stål, keramik, plast, aluminium, emaljeret stål
eller glas. Tilberedningsudstyr af glas må ikke vise tegn på skader.
Kombidampovnen er udelukkende beregnet til professionel, erhvervsmæssig anvendelse.

Begrænsning i anvendelsen
Det er ikke alle materialer, der må opvarmes i kombidampovnen:
■
INTET tørt pulver eller granulat
■
INGEN let antændelige genstande med et flammepunkt på under 270 °C som f. eks. antændelige
olier, fedter, plast
■
INGEN fødevarer i lukkede dåser
Krav til personalet
■
■

Kombidampovnen må kun anvendes og installeres af personale, der lever op til bestemte krav.
Krav til uddannelse og kvalifikationer - se 'Krav til personalet, arbejdsstedet på side 41'.
Personalet skal kende til risici i forbindelse med og regler for omgang med tunge laster.

Krav til kombidampovnens funktionsdygtighed
■
■
■

Kombidampovnen må kun anvendes, når alle sikkerhedsanordninger sidder på plads, fungerer og
er låst korrekt.
Producentens anvisninger vedrørende anvendelse og vedligeholdelse af kombidampovnen skal
følges.
Kombidampovnen må kun fyldes med den maksimalt tilladte påfyldningsvægt, se 'Tekniske data'
på side 119.

Krav til kombidampovnens omgivelser
Krav til kombidampovnens omgivelser
■
Den omgivende temperatur skal være mellem +4 °C og +35 °C.
■
Luften må IKKE indeholde giftige eller eksplosive stoffer
■
Køkkengulvet skal holdes tørt for at reducere risikoen for ulykker
Opstillingsstedets foreskrevne beskaffenhed
■
INGEN røgalarm, INTET sprinkleranlæg lige over ovnen
■
Der må IKKE være brændbare materialer, gasser eller væsker ovenover, på, under eller i nærhe‐
den af ovnen.
Anvendelsesbegrænsninger der skal overholdes
■
Må kun anvendes udendørs med beskyttelse mod regn og vind
■
Ovnen må IKKE skubbes eller bevæges under anvendelsen
Betingelser i forbindelse med rengøring
■
■
■
■

Der må kun anvendes rengøringsmidler, som er godkendt af producenten.
Der må IKKE anvendes højtryksrenser til rengøringen.
Der må IKKE anvendes vandstråler til rengøringen udvendigt. Vandstrålen fra håndbruseren må
udelukkende anvendes til rengøring af ovnrummet.
Kombidampovnen må IKKE behandles med syrer eller udsættes for syredampe, undtagen til af‐
kalkning af ovnrum og vandvarmer udført af en autoriseret servicevirksomhed i overensstemmelse
med producentens anvisninger.

Installationshåndbog
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3.3

Advarsler på kombidampovne (bordovne)

Fast underdel
En fast underdel til kombidampovnen er et stationært arbejdsbord eller et stationært understel. Disse
underdele er ikke beregnet til flytning, og de har derfor intet udstyr til hjælp ved flytning.
Bevægelig underdel
En bevægelig underdel til kombidampovnen er f. eks. et arbejdsbord eller understel på hjul eller et sta‐
belkit med hjul.
Advarslernes placering
Følgende illustration viser en elektrisk kombidampovn, størrelse 6.10, med en bevægelig underdel re‐
præsenterende alle bordovne:

Hyldevogn (ekstraudstyr, ikke med ConvoSmoke)

Krævede advarsler
De følgende advarsler skal altid være anbragt godt synlige på kombidampovnen og ekstraudstyret i de
afmærkede områder.
Område

Advarsel

Beskrivelse

1

Advarsel mod farlig elektrisk spænding / stød
Der er fare for elektrisk stød fra strømførende dele, hvis beskyttelses‐
afskærmningen åbnes.

2

Advarsel mod varm damp og em
Der er fare for skoldning på grund af udslippende varm damp og em,
når ovndøren åbnes.

Installationshåndbog
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Område

Advarsel

2 og 3
3 ikke med
ConvoSmoke

2
kun med
bevægelig
underdel
3
ikke med
ConvoSmoke
2
kun med
bevægelig
underdel

Installationshåndbog

Beskrivelse
Advarsel mod varm mad, varmt tilberedningsudstyr og varme væsker
Der er fare for forbrændinger som følge af varm mad og varmt tilbe‐
redningsudstyr, hvis tilberedningsudstyret vipper, eller hvis maden gli‐
der ned fra tilberedningsudstyr, der holdes skråt. Der er især fare ved
indstiksniveauer, som befinder sig over brugerens synsfelt.
Der er fare for skoldning på grund af spildt stegesky eller anden væ‐
ske, når de øverste indstiksniveauer fyldes med væske eller med
mad, der bliver flydende under tilberedningen. Anvend ikke indstiksni‐
veauer, som brugeren ikke har fuldt udsyn over, til flydende mad eller
mad, der kan blive flydende.
Advarsel om, at kombidampovnen kan vippe eller vælte
Der er fare for, at kombidampovnen kan vippe, når den flyttes. Flyt
kun kombidampovnen med stor forsigtighed.
Advarsel om, at hyldevognen kan vippe eller vælte
Der er fare for, at hyldevognen kan vippe, når den flyttes. Flyt kun hyl‐
devognen med stor forsigtighed. Vær opmærksom på hindrende gen‐
stande eller ujævnheder i underlaget, når hyldevognen flyttes.
Advarsel om beskadigelse eller adskillelse af ovnens tilslutninger
Der er fare for, at ovnens tilslutninger bliver beskadiget eller adskilt,
når kombidampovnen flyttes. Flyt kun kombidampovnen med stor for‐
sigtighed og i overensstemmelse med tilslutningsledningernes bevæ‐
gelsesradius. Efter hver flytning skal kombidampovnen igen sikres
mod vækrulning.
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3.4

Advarsler på kombidampovne (gulvmodeller)

Advarslernes placering
Følgende illustration viser en elektrokombidampovn, størrelse 20.20, repræsenterende alle gulvmodel‐
ler:
Opfyldningsvogn

Tallerkenopfyldnings‐
vogn (ekstraudstyr)

Krævede advarsler
De følgende advarsler skal altid være anbragt godt synlige på kombidampovnen og tilbehøret i de af‐
mærkede områder.
Område

Advarsel

Beskrivelse

1

Advarsel mod farlig elektrisk spænding / stød
Der er fare for elektrisk stød fra strømførende dele, hvis beskyttelses‐
afskærmningen åbnes.

2

Advarsel mod varm damp og em
Der er fare for skoldning på grund af udslippende varm damp og em,
når ovndøren åbnes.

2 og 3

Advarsel mod varm mad, varmt tilberedningsudstyr og varme væsker
Der er fare for forbrændinger som følge af varm mad og varmt tilbe‐
redningsudstyr, hvis tilberedningsudstyret vipper, eller hvis maden gli‐
der ned fra tilberedningsudstyr, der holdes skråt. Der er især fare ved
indstiksniveauer, som befinder sig over brugerens synsfelt.
Der er fare for skoldning på grund af spildt stegesky eller anden væ‐
ske, når de øverste indstiksniveauer fyldes med væske eller med
mad, der bliver flydende under tilberedningen. Anvend ikke indstiksni‐
veauer, som brugeren ikke har fuldt udsyn over, til flydende mad eller
mad, der kan blive flydende.

Installationshåndbog
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Område

Advarsel

3

4
kun på
fængsels‐
version

Installationshåndbog

Beskrivelse
Advarsel om, at opfyldningsvognen eller tallerkenopfyldningsvognen
kan vippe eller vælte
Der er fare for, at opfyldningsvognen eller tallerkenopfyldningsvognen
kan vippe, når disse flyttes. Flyt kun opfyldningsvognen eller tallerke‐
nopfyldningsvognen med stor forsigtighed. Vær opmærksom på hin‐
drende genstande eller ujævnheder i underlaget, når opfyldningsvog‐
nen eller tallerkenopfyldningsvognen flyttes.
Advarsel mod varme overflader
Der er fare for forbrændinger som følge af varme overflader på opfyld‐
ningsvognens greb.
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3.5

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved transport

Farekilde: Flytning af tung vægt
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for kvæstelser
som følge af overbe‐
lastning af kroppen

Ved læsning og aflæsning af trans‐
portmidlet

Forholdsregel
■
■
■

Anvend gaffeltruck eller løftevogn
Overhold grænseværdierne for løft
og bæring
Bær personligt beskyttelsesudstyr

Farekilde: Apparatets mekanik
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for klemmeskader
af hele kropsdele, hvis
apparatet falder

Ved flytning af apparatet

Forholdsregel
■
■

■
■

Fare for klemmeskader
af hele kropsdele, hvis
apparatet vælter eller
falder ned

Installationshåndbog

Når ovnen anbringes på underlaget
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Anvend et egnet transportmiddel
Transporter ovnen langsomt og
forsigtigt, og sørg for at sikre den
mod væltning
Vær opmærksom på tyngdepunk‐
tet
Undgå stød

Overhold til enhver tid kravene til un‐
derlaget ved opstillingen, se 'Krav til
opstillingsstedet på side 48'
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3.6

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved opstilling

Farekilde: Flytning af tung vægt
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for kvæstelser
som følge af overbe‐
lastning af kroppen

Ved flytning af apparatet

Forholdsregel
■

■

■

■

Anvend gaffeltruck eller løftevogn,
når apparatet skal anbringes på
opstillingsstedet, eller når ovnen
skal flyttes.
Korriger kun placeringen med et
tilstrækkeligt antal personer, og
overhold grænseværdierne for løft‐
ning og bærekraft
Overhold de for opstillingsstedet
gældende forskrifter af hensyn til
arbejdsbeskyttelsen
Bær personligt beskyttelsesudstyr

Farekilde: Apparatets mekanik
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for klemmeskader
af hele kropsdele, hvis
ovnen tipper

Når ovnen flyttes fra pallen

Forholdsregel
■

■
■

Fare for klemmeskader
af hele kropsdele, hvis
apparatet falder

Ved løftning af apparatet

■
■

Kontroller, inden ovnen skubbes
ned, om føringsskinnerne er skruet
fast på pallen
Sørg for, at ovnens ben ikke glider
til siden og ned fra føringsskinnen
Vær forsigtig ved overgangen fra
føringsskinnen til det skridsikre
gulv
Vær opmærksom på tyngdepunk‐
tet
Undgå stød

Fare for klemmeskader Når apparatet anbringes på underla‐ Overhold til enhver tid kravene til un‐
af hele kropsdele, hvis get
derlaget ved opstillingen, se 'Krav til
apparatet vælter eller
opstillingsstedet på side 48'
falder ned
■ Vær forsigtig ved disse arbejder
Fare for skæreskader
Ved håndtering af pladedele
på grund af skarpe kan‐
■ Bær personligt beskyttelsesudstyr
ter

Installationshåndbog
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3.7

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved installering

Farekilde: Elektrisk strøm
Fare
Fare for elektrisk stød
på grund af strømføren‐
de dele

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?
■
■
■

Under afskærmninger
Under betjeningspanelet
På nettilslutningsledningen

Forholdsregel
■

■

Elektrisk arbejde må kun udføres
af fagfolk fra en autoriseret ser‐
vicevirksomhed
Faglig korrekt arbejde

Inden afmontering af afskærmnin‐
gerne:
■ Tag spændingen af alle tilslutnin‐
ger
■ Alle kontakter sikres imod tilslut‐
ning
■ Vent i 15 minutter, så DC-buskon‐
densatorerne kan aflade, hvis ov‐
nen allerede har været sat under
spænding.
■ Kontroller, at der ikke er spænding

■
■

Fare for elektrisk stød
på grund af ukorrekt
vandtilslutning

På apparatet og metaldele i nær‐
heden
På apparatet og tilbehørsdele af
metal i nærheden

I hele arbejdsområdet, når vandslan‐
gen går i stykker eller bliver utæt

Kontroller inden ibrugtagning, at alle
elektriske forbindelser er ubeskadi‐
gede, og at de sidder fast
Kontroller inden ibrugtagning, at ap‐
paratet samt tilbehørsdele af metal
er sluttet til et spændingsudlignings‐
system
■
■

■
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Brug en fast tilslutning
Sørg for, at vandforsyningens
vandtryk passer til det tryk, der er
angivet på ovnen
Anvend egnede slanger i overens‐
stemmelse med gældende forskrif‐
ter (inden for de europæiske nor‐
mers gyldighedsområde i henhold
til EN 61770)

3 Af hensyn til din sikkerhed
Farekilde: Gas
Fare
Eksplosionsfare pga.
gas

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?
■
■

Forholdsregel

Hvis gasledninger er utætte
Lad kun certificerede gasinstallatø‐
Hvis gashanen hos kunden åbnes, rer fra en godkendt servicevirksom‐
hed udføre gastilslutningen
inden tilslutningen er afsluttet
Monter en spærreanordning til gas i
nærheden af apparatet
På bordovne på underdel med hjul
med fleksibel tilslutningsslange:
■ Inden flytning skal det kontrolleres,
at holdeanordningen til mekanisk
sikring af ovnen og begrænsning
af underdelens og dermed ovnens
bevægelsesradius, er tilsluttet
■

■

Kontroller, når gastilslutningen er
udført og efter enhver senere akti‐
vitet på gasførende komponenter,
at alle forbindelses- og tilslutnings‐
steder på de gasførende kompo‐
nenter er tætte.
Kontroller gastætheden på alle de
nævnte steder uden på og inden i
ovnen, inden kombidampovnen
tages i brug.

Farekilde: Apparatets mekanik
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for skæreskader
Ved håndtering af pladedele
på grund af skarpe kan‐
ter

Forholdsregel
■
■

Vær forsigtig ved disse arbejder
Bær personligt beskyttelsesudstyr

Farekilde: Rengøringsmiddel
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for ætsninger og
irritationer af hud, øjne
og åndedrætsorganer
som følge af kontakt
med rengøringsmidler
og dampene fra disse

Ved montering af rengøringssyste‐
met
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Forholdsregel
■
■

Bær personligt beskyttelsesudstyr
Følg anvisningerne på etiketterne
på rengøringsmidlerne eller de til‐
svarende sikkerhedsdatablade

Når der anvendes aggressive rengø‐ Anvend udelukkende rengørings‐
ringsmidler
midler, der er angivet i betjenings‐
håndbogen i kapitlet 'Gå frem på føl‐
gende måde ved rengøring' under
'Rengøringsmidler'
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3.8

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved ibrugtagning

Farekilde: Elektrisk strøm
Fare
Fare for elektrisk stød
på grund af strømføren‐
de dele

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?
■
■
■

Under afskærmninger
Under betjeningspanelet
På nettilslutningsledningen

Forholdsregel
■

■

Elektrisk arbejde må kun udføres
af fagfolk fra en autoriseret ser‐
vicevirksomhed
Faglig korrekt arbejde

Inden afmontering af afskærmnin‐
gerne:
■ Tag spændingen af alle tilslutnin‐
ger
■ Alle kontakter sikres imod tilslut‐
ning
■ Vent i 15 minutter, så DC-buskon‐
densatorerne kan aflade, hvis ov‐
nen allerede har været sat under
spænding.
■ Kontroller, at der ikke er spænding

■
■
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På apparatet og metaldele i nær‐
heden
På apparatet og tilbehørsdele af
metal i nærheden
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Kontroller inden ibrugtagning, at alle
elektriske forbindelser er ubeskadi‐
gede, og at de sidder fast
Kontroller inden ibrugtagning, at ap‐
paratet samt tilbehørsdele af metal
er sluttet til et spændingsudlignings‐
system
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Farekilde: Gas
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Forholdsregel

Eksplosionsfare pga.
gas

Hvis apparatet flyttes

Undlad principielt set at flytte på ov‐
nen, når den anvendes
På bordovne på underdel med hjul
med fleksibel tilslutningsslange:
■ Træk kun ovnene så langt frem
(maks. 0.5 m), som det er muligt i
overensstemmelse med bevægel‐
sesspillerummet for holdeanord‐
ningen på understellet med hjul,
når kombidampovnen skal rengø‐
res udvendigt, eller når gulvet un‐
der ovnene skal rengøres.
■ Lås altid hjulenes bremse, når ov‐
nen anvendes
■ Kontroller dagligt hjulenes låsning,
inden arbejdet påbegyndes

Fare for kvælning på
grund af manglende
indåndingsluft

På ovnens opstillingssted

■

■

■
■

Kontroller forbrændingsgasværdi‐
erne, og få eventuelt en certificeret
gasinstallatør fra en godkendt ser‐
vicevirksomhed til at indstille
brænderen.
Sørg for, at der forefindes ventilati‐
onssystemer, og at disse er funkti‐
onsdygtige, at de anvendes, og at
de af gasinstallatøren foreskrevne
ventilationsbestemmelser er over‐
holdt.
Juster ikke forneden på ovnen
Anvend kun apparatet i vindstille
omgivelser

Farekilde: Apparatets mekanik
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Forholdsregel

Fare for skader fra det
roterende blæserhjul

Når ovnrummet afkøles med
'Cool down' ved åben ovndør, og
blæserhjulet er frit tilgængeligt som
følge af den manglende indsug‐
ningsplade

Sørg for, at indsugningspladen på er
på plads og låst
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Farekilde: Flytning af ovne på understel med hjul
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Alle nævnte farer

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Forholdsregel
■
■
■

■

Fare for klemskader på
flere legemsdele

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

■
■

Inden flytningen skal afløbsslan‐
gen afbrydes ved en fast tilslutning
Tag strømmen fra ovnen, inden
den flyttes
Inden flytning (f. eks. for at rengø‐
re kombidampovnen udvendigt el‐
ler for at rengøre gulvet) skal det
kontrolleres, om den holdeanord‐
ning, der begrænser understellets
og ovnens bevægelsesradius, er
tilsluttet.
Sørg for, at der køres hen over til‐
slutningsledninger (elektricitet, gas
og vand)
Vær opmærksom på tilslutnings‐
ledningerne.
Udfør flytningen med mindst 2 per‐
soner

Fare for klemskader på
hænder og fødder
Fare for skoldning på
grund af varmt afløbs‐
vand

Mens ovne flyttes på understel med
hjul
Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Fare for skoldning på
grund af varm, flydende
mad
Fare for elektrisk stød
på grund af strømføren‐
de dele
Eksplosionsfare pga.
gas
Fare for hud- og øjenir‐
ritation på grund af kon‐
takt med rengørings‐
midler

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Flyt kun ovne, hvori der ikke længe‐
re befinder sig mad

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Vær opmærksom på tilslutningsled‐
ningerne (elektricitet og vand)

Mens ovne flyttes på understel med
hjul
Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Vær opmærksom på gastilslutnings‐
ledningen
■ Sørg for, at tilslutningerne er til‐
strækkeligt lange
■ Hold beholderne med rengørings‐
middel lukkede under flytning af
understellet

Snublefare på grund af
tilslutninger, der ligger i
vejen
Fare for at falde på
gulv, der er vådt på
grund af afløbsvand

Ved rengøring bag ovnen, når den
er trukket ud

Vær forsigtig ved disse arbejder

Fare for at falde på
gulv, der er vådt på
grund af rengørings‐
middel

Hold ovndørene lukkede
■
■
■

■
■
■
■

Ved rengøring bag ovnen, når den
er trukket ud
Foran ovnene

■
■

Lad ovnen køle af
Tør straks udløbende vand op
Bær beskyttelsesbeklædning

Tør straks udløbende vand op
Sørg for, at tilslutningerne er til‐
strækkeligt lange

Ved rengøring bag ovnen, når den Hold beholderne med rengørings‐
er trukket ud
middel lukkede under flytning af ov‐
Foran ovnene
nene

Yderligere farekilder ved ibrugtagning
Følg ved ibrugtagningen, udover sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel, de følgende afsnit i kapitlet
'Af hensyn til din sikkerhed' i betjeningshåndbogen:
■
'Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved drift'
■
'Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring'
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3.9

Farer og sikkerhedsforanstaltninger ved udtagning af drift

Farekilde: Elektrisk strøm
Fare
Fare for elektrisk stød
på grund af strømføren‐
de dele

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?
■
■

Under afskærmninger
Under betjeningspanelet

Forholdsregel
■

■

Elektrisk arbejde må kun udføres
af fagfolk fra en autoriseret kunde‐
service
Faglig korrekt arbejde

Inden afmontering af afskærmnin‐
gerne:
■ Tag spændingen af alle tilslutnin‐
ger
■ Alle kontakter sikres imod tilslut‐
ning
■ Vent 15 minutter, så DC-buskon‐
densatorerne kan aflades
■ Kontroller, at der ikke er spænding
Farekilde: Gas
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Forholdsregel

Eksplosionsfare pga.
gas

Hvis gastilførslen ikke er blevet af‐
brudt, inden arbejdet på gasinstalla‐
tionerne blev påbegyndt

Afbryd gastilførslen, inden der påbe‐
gyndes arbejder på gasinstallatio‐
nerne
Lad kun certificerede gasinstallatø‐
rer fra en godkendt servicevirksom‐
hed udføre arbejde på gasinstallatio‐
nen

Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Forholdsregel

Fare for kvæstelser
som følge af overbe‐
lastning af kroppen

Ved læsning og aflæsning af trans‐
portmidlet

Farekilde: Flytning af tung vægt

■
■
■
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Anvend gaffeltruck eller løftevogn
Overhold grænseværdierne for løft
og bæring
Bær personligt beskyttelsesudstyr
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Farekilde: Flytning af ovne på understel med hjul
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Alle nævnte farer

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Forholdsregel
■
■
■

■

Fare for klemskader på
flere legemsdele

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

■
■

Tag strømmen fra ovnen, inden
den flyttes
Inden flytningen skal afløbsslan‐
gen afbrydes ved en fast tilslutning
Kontroller inden flytningen (for
f. eks. at få adgang til ovnenes
bagside), om holdeanordningen er
tilsluttet. Holdeanordningen be‐
grænser underdelens og dermed
ovnens bevægelsesspillerum. Til‐
slutningsledningernes længde
(elektricitet, gas og vand) er tilpas‐
set holdeanordningens bevægel‐
sesspillerum.
Sørg for, at der køres hen over til‐
slutningsledninger (elektricitet, gas
og vand)
Vær opmærksom på tilslutnings‐
ledningerne.
Udfør flytningen med mindst 2 per‐
soner

Fare for klemskader på
hænder og fødder
Fare for skoldning på
grund af varmt afløbs‐
vand

Mens ovne flyttes på understel med
hjul
Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Fare for skoldning på
grund af varm, flydende
mad
Fare for elektrisk stød
på grund af strømføren‐
de dele
Eksplosionsfare pga.
gas
Fare for hud- og øjenir‐
ritation på grund af kon‐
takt med rengørings‐
midler

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Flyt kun ovne, hvori der ikke længe‐
re befinder sig mad

Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Vær opmærksom på tilslutningsled‐
ningerne (elektricitet og vand)

Mens ovne flyttes på understel med
hjul
Mens ovne flyttes på understel med
hjul

Vær opmærksom på gastilslutnings‐
ledningen
■ Sørg for, at tilslutningerne er til‐
strækkeligt lange
■ Hold beholderne med rengørings‐
middel lukkede under flytning af
understellet

Snublefare på grund af
tilslutninger, der ligger i
vejen
Fare for at falde på
gulv, der er vådt på
grund af afløbsvand

Ved rengøring bag ovnen, når den
er trukket ud

Vær forsigtig ved disse arbejder

Fare for at falde på
gulv, der er vådt på
grund af rengørings‐
middel
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Hold ovndørene lukkede
■
■
■

■
■
■
■

Ved rengøring bag ovnen, når den
er trukket ud
Foran ovnene

■
■

Lad ovnen køle af
Tør straks udløbende vand op
Bær personlig beskyttelsesbe‐
klædning

Tør straks udløbende vand op
Sørg for, at tilslutningerne er til‐
strækkeligt lange

Ved rengøring bag ovnen, når den Hold beholderne med rengørings‐
er trukket ud
middel lukkede under flytning af ov‐
Foran ovnene
nene
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Farekilde: Apparatets mekanik
Fare

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?

Fare for klemmeskader Hvis apparatet flyttes, f. eks. for at få
af hele kropsdele, hvis bedre adgang til tilslutningerne
apparatet vælter eller
falder ned
Fare for at glide på
Foran apparatet
grund af fugtigt køkken‐
gulv

Forholdsregel
Overhold til enhver tid kravene til un‐
derlaget ved udtagningen af drift, se
'Krav til opstillingsstedet på side
48'
Hold altid gulvet rundt om ovnen tørt

Farekilde: Rengøringsmiddel
Fare
Fare for ætsninger og
irritationer af hud, øjne
og åndedrætsorganer
som følge af kontakt
med rengøringsmidler
og dampene fra disse

Installationshåndbog

Hvor eller i hvilken situation optræ‐
der faren?
■
■

Ved afmontering af rengøringssy‐
stemet
Ved bortskaffelse af ovnen
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Forholdsregel
■
■

Bær personligt beskyttelsesudstyr
Følg anvisningerne på etiketterne
på rengøringsmidlerne eller de til‐
svarende sikkerhedsdatablade

3 Af hensyn til din sikkerhed

3.10

Sikkerhedsanordninger

Betydning
Kombidampovnen er forsynet med en række sikkerhedsanordninger, der beskytter brugeren mod fa‐
rer. Alle sikkerhedsanordninger skal være på plads og fungere korrekt, når kombidampovnen anven‐
des.
Placering og funktion (bordovne)
Følgende illustration viser en elektrisk kombidampovn, størrelse 6.10, repræsenterende alle bordovne:

Pos.

Sikkerhedsanordning

1

Afskærmning, der kun
kan afmonteres med
værktøj

2
3

4

Installationshåndbog

Betjeningspanel, der
kun kan afmonteres
med værktøj
Ovndør med dørmag‐
netkontakt

Funktion
■
■

Forhindrer utilsigtet berø‐
ring af strømførende dele
Forhindrer kontakt med det
roterende blæserhjul i til‐
slutningsboksen

Kontrol
Kontroller, om afskærmningen
er på plads

Forhindrer utilsigtet berøring
af strømførende dele

Kontroller, om betjeningspa‐
nelet er på plads

Ovndør:
Beskytter operatøren og om‐
givelserne mod varm damp
Dørmagnetkontakt (elektriske
dørføler):
■ Standser ved åbning af ovn‐
døren funktionen af:
■ Blæserhjul (standser efter
nogle sekunder)
■ Varmeelement
■ Fordeling af rengørings‐
middel ved den fuldauto‐
matiske ovnrumsrengø‐
ring
■ Opfordrer til at lukke ovndø‐
ren

Kontroller regelmæssigt ruden
for ridser, revner, hak etc., og
udskift den om nødvendigt
Kontroller dørens magnetkon‐
takt ved lav temperatur
Fremgangsmåde:
■ Åbn ovndøren helt
■ Tryk på start
Resultat:
Motoren må ikke starte.

Indsugningsplade i
Forhindrer kontakt med det
Se til det formål 'Låsning og
ovnrummet, kan kun
kørende blæserhjul og sørger oplåsning af indsugningspla‐
afmonteres med værk‐ for god varmefordeling
den' i betjeningshåndbogen
tøj
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Pos.

Sikkerhedsanordning

Funktion

Kontrol

Forhindrer skoldninger af ope‐ Kontroller dørens stillinger
ratørens ansigt og hænder på ved lav temperatur i henhold
grund af udslippende damp
til betjeningshåndbogen 'Sik‐
ker åbning og lukning af ovn‐
døren'
Sikkerhedstemperatur‐ Slukker for ovnen ved over‐
I tilfælde af fejl udsendes der
6
begrænser
temperatur
en fejlkode
(uden
■ Vandvarmer
(Kontakt den autoriserede
billede)
servicevirksomhed vedrøren‐
■ Ovnrum
de nulstilling af sikkerheds‐
temperaturbegrænseren)
Genstart efter strøms‐ Starter igen den fuldautomati‐ Ingen
7
vigt, hvis der var ren‐ ske rengøring af ovnrummet i
(uden
gøringsmiddel i ovnen defineret tilstand efter strøms‐
billede)
vigt
■ Monteret i bygningen i nær‐
Netadskiller
Fremgangsmåde:
8
heden af ovnen, godt synlig ■ Aktiver netadskilleren
(monteret på
og let tilgængelig, 3-polet,
■ Kontroller på ovnens klem‐
bygningen)
kontaktafstand mindst
meliste -X10, at alle tre fa‐
3 mm.
ser er spændingsfri
■ Med denne kan ovnen gø‐
res spændingsfri ved ren‐
gørings-, reparations- eller
vedligeholdelsesarbejder
samt i tilfælde af fare
5

Ovndørens ventilati‐
onsstilling

Spærreanordning til
9
(monteret på gas
bygningen)

■

■

10
(uden
billede)
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Kun ved opstilling på
understel med hjul:
Holdemekanisme

Monteret på bygningen i
Fremgangsmåde:
nærheden af ovnen, godt til‐ ■ Luk gasspærreanordningen
gængelig og tydeligt mær‐
■ Kontroller, at ovnen er af‐
ket
brudt fra gasforsyningen
Med denne kan ovnen af‐
brydes fra gasforsyningen
ved rengørings-, reparati‐
ons- eller vedligeholdelses‐
arbejder samt i tilfælde af
fare

Begrænser opstillingens be‐
vægelsesfrirum (underdel in‐
klusive ovn) på stedet
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Kontroller, om holdemekanis‐
men er tilsluttet

3 Af hensyn til din sikkerhed
Placering og funktion (gulvmodeller)
Følgende illustration viser en elektrokombidampovn, størrelse 20.20, repræsenterende alle gulvmodel‐
ler:

Pos.

Sikkerhedsanordning

1

Afskærmning, der kun
kan afmonteres med
værktøj

2
3

4
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Betjeningspanel, der
kun kan afmonteres
med værktøj
Ovndør med dørmag‐
netkontakt

Funktion
■
■

Forhindrer utilsigtet berø‐
ring af strømførende dele
Forhindrer kontakt med det
roterende blæserhjul i til‐
slutningsboksen

Kontrol
Kontroller, om afskærmningen
er på plads

Forhindrer utilsigtet berøring
af strømførende dele

Kontroller, om betjeningspa‐
nelet er på plads

Ovndør:
Beskytter operatøren og om‐
givelserne mod varm damp
Dørmagnetkontakt (elektriske
dørføler):
■ Standser ved åbning af ovn‐
døren funktionen af:
■ Blæserhjul (standser efter
nogle sekunder)
■ Varmeelement
■ Fordeling af rengørings‐
middel ved den fuldauto‐
matiske ovnrumsrengø‐
ring
■ Opfordrer til at lukke ovndø‐
ren

Kontroller regelmæssigt ruden
for ridser, revner, hak etc., og
udskift den om nødvendigt
Kontroller dørens magnetkon‐
takt ved lav temperatur
Fremgangsmåde:
■ Åbn ovndøren helt
■ Tryk på start
Resultat:
Motoren må ikke starte.

Indsugningsplade i
Forhindrer kontakt med det
Se til det formål 'Låsning og
ovnrummet, kan kun
kørende blæserhjul og sørger oplåsning af indsugningspla‐
afmonteres med værk‐ for god varmefordeling
den' i betjeningshåndbogen
tøj
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Pos.

Sikkerhedsanordning

5

Integreret forvarmebro Forhindrer skoldninger fra ud‐
i ovndør
slippende damp, hvis der ikke
befinder sig en opfyldnings‐
vogn i ovnen under forvarm‐
ningen
Sikkerhedstemperatur‐ Slukker for ovnen ved over‐
begrænser
temperatur
■ Vandvarmer
■ Ovnrum

6
(uden
billede)

7
(uden
billede)

Genstart efter strøms‐
vigt, hvis der var ren‐
gøringsmiddel i ovnen

Netadskiller
8
(monteret på
bygningen)

Spærreanordning til
9
(monteret på gas
bygningen)

Funktion

Ingen

I tilfælde af fejl udsendes der
en fejlkode
(Kontakt den autoriserede
servicevirksomhed vedrøren‐
de nulstilling af sikkerheds‐
temperaturbegrænseren)
Starter igen den fuldautomati‐ Ingen
ske rengøring af ovnrummet i
defineret tilstand efter strøms‐
vigt
■ Monteret i bygningen i nær‐
Fremgangsmåde:
heden af ovnen, godt synlig ■ Aktiver netadskilleren
og let tilgængelig, 3-polet,
■ Kontroller på ovnens klem‐
kontaktafstand mindst
meliste -X10, at alle tre fa‐
3 mm.
ser er spændingsfri
■ Med denne kan ovnen gø‐
res spændingsfri ved ren‐
gørings-, reparations- eller
vedligeholdelsesarbejder
samt i tilfælde af fare
■

■
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Kontrol

Monteret på bygningen i
Fremgangsmåde:
nærheden af ovnen, godt til‐ ■ Luk gasspærreanordningen
gængelig og tydeligt mær‐
■ Kontroller, at ovnen er af‐
ket
brudt fra gasforsyningen
Med denne kan ovnen af‐
brydes fra gasforsyningen
ved rengørings-, reparati‐
ons- eller vedligeholdelses‐
arbejder samt i tilfælde af
fare
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3 Af hensyn til din sikkerhed

3.11

Krav til personalet, arbejdsstedet

Krav til personalet
Tabellen beskriver de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne udføre de nævnte roller. En per‐
son kan, afhængigt af behov og arbejdets tilrettelæggelse, udføre flere roller, hvis de har de nødvendi‐
ge kvalifikationer til den pågældende rolle.
Rolle

Krævede kvalifikationer

Kombidampov‐
nens ejer
eller
den medarbejder,
der er udpeget af
kunden som an‐
svarlig for ovnen,
og det personale,
der betjener kom‐
bidampovnen

Ved, hvordan man skal forholde sig ved
omgang med tunge læs

Transportør

■

■

■
■
■
■
■

■

Gasinstallatør

■
■
■

Elinstallatør

■
■
■
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■

■

■

Servicetekniker

Arbejder

Uddannet til transport med løftevogn
og gaffeltruck
Ved, hvordan man skal forholde sig
ved omgang med tunge læs
Er medarbejder hos en autoriseret
servicevirksomhed
Har en relevant teknisk uddannelse
Er instrueret i brug af det specifikke
apparat
Ved, hvordan man skal forholde sig
ved omgang med tunge læs
Kan bedømme den fagkyndige udfø‐
relse af strøm-, gas-, vand- og afløbs‐
tilslutninger.
Ved vedligeholdelsesarbejder på ga‐
steknikken: Er vedligeholdelsestekni‐
ker i en af gasforsyningsvirksomhe‐
den autoriseret vedligeholdelsesvirk‐
somhed
Er autoriseret installatør fra en gasfor‐
syningsvirksomhed
Har relevant faguddannelse
Er medarbejder hos en autoriseret
servicevirksomhed
Er medarbejder hos en autoriseret
servicevirksomhed
Har relevant faguddannelse
Er elektriker
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Instrueres stedfortrædende for
hele driftspersonalet af idriftsætte‐
ren i alle kombidampovnens sik‐
kerhedsrelevante funktioner og an‐
ordninger
Instrueres stedfortrædende for
hele driftspersonalet af idriftsætte‐
ren i betjeningen af ovnen
Hjælper eventuelt til ved transport i
virksomheden og ved opstilling af
ovnen.

Transport på driftsområdet

■
■
■
■

■
■

■
■

Opstilling af apparatet
Installering af den fuldautomatiske
ovnrumsrengøring
Ibrugtagning af apparatet
Ovnen tages ud af drift

Tilslutning af ovnen til stedets ga‐
stilslutning
Afinstallering af gastilslutningen
Tilslutning af ovnen til stedets
elektriske tilslutning
Afinstallering af den elektriske til‐
slutning

3 Af hensyn til din sikkerhed
Rolle
Installatør vand og
afløb

Krævede kvalifikationer
■
■

Arbejder

Er medarbejder hos en autoriseret
servicevirksomhed
Har relevant faguddannelse

■
■
■
■

Idriftsætter
(Servicetekniker)

■

■
■
■
■

En medarbejder, der er ansvarlig for
ibrugtagningen, og som er medarbej‐
der i autoriseret servicevirksomhed
Har en relevant teknisk uddannelse
Er instrueret i brug af det specifikke
apparat
Ved, hvordan man skal forholde sig
ved omgang med tunge læs
Kan bedømme den fagkyndige udfø‐
relse af strøm-, gas-, vand- og afløbs‐
tilslutninger.

■
■

Tilslutning af ovnen til stedets
vandtilslutning
Afinstallering af vandtilslutningen
Tilslutning af ovnen til stedets af‐
løbstilslutning
Afinstallering af afløbstilslutningen
Instruktion af ejer eller den ansvar‐
lige medarbejder
Kontrol af arbejdstrin og tilstande i
henhold til tjeklisterne

Arbejdssteder ved installering og ibrugtagning
Personalets arbejdssted ved installering og ibrugtagning er hele området omkring ovnen.
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3 Af hensyn til din sikkerhed

3.12

Personligt beskyttelsesudstyr

Transport og opstilling
Arbejde
■
■

■

Transport på driftsområdet
Opstilling af apparatet på et ar‐
bejdsbord, understel eller i stabel‐
kit
Opstilling af apparatet på opstil‐
lingsstedet

Anvendt hjælpemiddel
■
■
■

Bæreremme
Egnet løftegrej
Gaffeltruck eller løfte‐
vogn

Personligt beskyttelsesudstyr
■
■
■

Sikkerhedshandsker
Sikkerhedssko
Beskyttelseshjelm (f. eks. ved løf‐
tede laster, arbejde over hoved‐
højde, …)

Installering, ibrugtagning og udtagning af drift
Arbejde

Anvendt hjælpemiddel

Personligt beskyttelsesudstyr

Installering og afinstallering (udtag‐
ning af drift) af
■ Eltilslutning
■ Vandtilslutning
■ Afløbstilslutning
■ Gastilslutning
■ automatisk fedtudskillelse

Værktøj og udstyr alt ef‐
ter arbejde

Bær arbejdstøj og personligt be‐
skyttelsesudstyr i henhold til det på‐
krævede arbejde og forskrifterne i
det pågældende land

Installering og afinstallering af den
fuldautomatiske ovnrumsrengøring

Værktøj og udstyr alt ef‐
ter arbejde

Afhængigt af det anvendte rengø‐
ringsmiddel består beskyttelsesud‐
styret af følgende elementer:
■ Åndedrætsværn
■ Sikkerhedsbrille
■ Sikkerhedshandsker
■ Beskyttelsesbeklædning/-forklæ‐
de
En mere nøjagtig specifikation af
disse elementer findes i EF-sikker‐
hedsdataarkene til de pågældende
rengøringsmidler. Den aktuelle ud‐
gave kan fås hos producenten.
Overhold anvisningerne på etiket‐
terne på beholderne til rengørings‐
midlerne.
Arbejdsbeklædning i overensstem‐
melse med de landespecifikke nor‐
mer og direktiver (BGR 111 i Tysk‐
land) vedrørende arbejde i køkke‐
ner, især:
■ Beskyttelsesbeklædning
■ Termohandsker (i EU i henhold til
EN 407)
■ Sikkerhedssko

■
■

Ibrugtagning af apparatet
Instruktion af brugeren

Nedtagning (udtagning af drift) af ov‐
nen

Værktøj og udstyr alt ef‐
ter arbejde

■
■
■
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Bæreremme
Egnet løftegrej
Gaffeltruck eller løfte‐
vogn
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■
■
■

Sikkerhedshandsker
Sikkerhedssko
Beskyttelseshjelm (f. eks. ved løf‐
tede laster, arbejde over hoved‐
højde, …)

4 Transport

4 Transport
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel får du oplysninger om transport af apparatet
Dette kapitel henvender sig til den af ejerens medarbejdere, der har ansvaret for ovnen, samt til en
kvalificeret medarbejder i en autoriseret servicevirksomhed.

4.1

Sikker anvendelse af apparatet

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger i forbindelse med transport på side 27'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med transport
Nødvendig kvalifikation til transport:
■
Det er kun personale, der er uddannet til transport med løftevogn og gaffeltruck, der må transporte‐
re ovnen.
■
Personalet skal kende til regler for omgang med tunge laster.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Flytning af tung vægt

Fare for tilskadekomst på grund af forkert løftning
Ved løftning af apparatet kan der opstå skader på grund af apparatets vægt, især kropsskader.
Anvend gaffeltruck eller løftevogn til transport af apparatet.
Løft ovnen med så mange personer, at det svarer til ovnens vægt (vejledende værdi: 15 - maks. 55
kg afhængigt af alder og køn). Overhold de gældende forskrifter om arbejdssikkerhed på
opstillingsstedet!
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
Uegnet underlag

Fare for klemmeskader, hvis apparatet vælter eller falder ned
Hvis apparatet vælter eller falder ned, kan det medføre klemmeskader af kropsdele.
Sørg for, at apparatet aldrig opstilles på uegnet underlag.
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4 Transport

4.2 Transport til opstillingsstedet
Pladsbehov ved transport
Sørg for, at der på hele transportvejen er tilstrækkelig bredde og højde til rådighed til transportens
gennemførsel.
Følgende tabel viser målene for ovne med emballage til beregning af den påkrævede minimale døråb‐
ning, når ovnen skal transporteres hen til opstillingsstedet:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Bredde

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Højde

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Dybde

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Bæreevne ved transport
Brug transportmidler med tilstrækkelig bæreevne.
Vær opmærksom på ovnenes vægt med emballage ved beregningen af transportmidlernes minimums‐
bæreevne, se 'Mål og vægt' på side 120.
Transport til opstillingsstedet
Vær opmærksom på følgende ved transporten:
■
Transporter altid apparatet på en palle.
■
Transporter altid apparatet stående.
■
Transporter apparatet langsomt og forsigtigt. Sikr det mod at kunne vælte.
Vær opmærksom på, at du ikke støder imod noget med apparatet.
Undgå ujævne transportveje og store stigninger eller hældninger.

Installationshåndbog

45

5 Opstilling

5 Opstilling
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel får du oplysninger om opstilling af ovnen.
Dette kapitel henvender sig til den af ejerens medarbejdere, der har ansvaret for ovnen, samt til en
kvalificeret medarbejder i en autoriseret servicevirksomhed.

5.1

Sikkert arbejde i forbindelse med opstilling

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installering på side 28'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med opstilling
Apparatet må kun opstilles af fagfolk fra en autoriseret servicevirksomhed.
Forskrifter i forbindelse med opstilling
De lokale og landespecifikke standarder og forskrifter for arbejdspladser i storkøkkener skal overhol‐
des.
De gældende regler og forskrifter fra de lokale myndigheder og forsyningsvirksomheder for det pågæl‐
dende opstillingssted skal overholdes.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Flytning af tung vægt

Fare for tilskadekomst på grund af forkert løftning
Ved løftning af apparatet kan der opstå skader på grund af apparatets vægt, især kropsskader.
Anvend gaffeltruck eller løftevogn, når apparatet skal anbringes på opstillingsstedet, eller når
ovnen skal flyttes.
Hvis ovnens position skal ændres, skal den løftes med så mange personer, at det svarer til ovnens
vægt (vejledende værdi: 15 - maks. 55 kg afhængigt af alder og køn). Overhold de gældende
forskrifter om arbejdssikkerhed på opstillingsstedet!
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
Uegnet underlag

Fare for klemmeskader, hvis apparatet vælter eller falder ned
Hvis apparatet vælter eller falder ned, kan det medføre klemmeskader af kropsdele.
Sørg for, at apparatet aldrig opstilles på uegnet underlag.
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5.2 Tilstødende systemer
Håndtering af afgangsluften
Kombidampovnen danner ved anvendelsen varme og fugtighed, der først og fremmest ledes opad og
slippes ud via udluftningsstudserne i den omgivende luft som varm em. Der må ikke sluttes ledninger
til afgangsluftføring direkte til en af kombidampovnens udluftningsstudser.
Producenten anbefaler, at afgangsluften ledes ud fra det rum, hvor kombidampovnen anvendes, via
en emhætte eller et ventilationsloft.
For at undgå brandfare eller anden påvirkning af bygningen, f.eks. korrosion, dannelse af skimmel og/
eller reduktion af stabiliteten, skal der være tilstrækkelig stor afstand mellem ovnens overside og loftet.
Denne afstand skal bestemmes under hensyntagen til følgende punkter:
■
Vejledende værdi for lodret minimumafstand, se 'Krav til opstillingsstedet' på side 48.
■
Afgangsluftføringens art
■
Loftets beskaffenhed på opstillingsstedet
Grundlæggende set skal opstillingen, installeringen og driften af kombidampovnen altid ske i overens‐
stemmelse med de landespecifikke og lokale normer og forskrifter (i den aktuelt gældende udgave).
Vær i den forbindelse bl.a. opmærksom på:
■
Direktiv VDI 2052 "Ventilationstekniske anlæg til køkkener"
■
Retningslinjer fra den lokale bygningskommission for emhætter
Håndtering af forbrændingsgasser på gasapparater
Fra udledningsdysen/dyserne på oversiden af kombidampovnen slipper forbrændingsgasser ud i den
omgivende luft ved en temperatur på indtil 500 °C. Der må ikke sluttes ledninger til bortledning af for‐
brændingsgasserne direkte til en af kombidampovnens udledningsdyser.
Der skal anvendes et ventilationssystem med sikkerhedsafbryder til bortledning af forbrændingsgas‐
ser.
Kombidampovnen har et aftræk til forbrændingsgas i henhold til EN 203 type A3 / B23.
For at undgå brandfare må der ikke være brændbare materialer oven over ovnen, og der skal være
tilstrækkelig stor afstand mellem ovnens overside og loftet i rummet. Denne afstand skal bestemmes
under hensyntagen til følgende punkter:
■
Vejledende værdi for lodret minimumafstand, se 'Krav til opstillingsstedet' på side 48.
■
Afgangsluftføringens og forbrændingsgasføringens art.
■
Loftets beskaffenhed på opstillingsstedet
Grundlæggende set skal opstillingen, installeringen og driften af kombidampovnen altid ske i overens‐
stemmelse med de landespecifikke og lokale normer og forskrifter (i den aktuelt gældende udgave).
Vær i den forbindelse bl.a. opmærksom på:
■
Direktiv VDI 2052 "Ventilationstekniske anlæg til køkkener"
■
Retningslinjer fra den lokale bygningskommission for emhætter
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5.3 Krav til opstillingsstedet
Betydning
I dette afsnit finder du angivelser, der gør det muligt at udvælge et egnet opstillingssted til ovnen. Kon‐
troller det valgte opstillingssted omhyggeligt med henblik på egnethed, inden du anbringer apparatet
på stedet og påbegynder installeringen!
Regler for sikker opstilling af ovnen
Følgende regler skal overholdes for at eliminere risici på opstillingsstedet og i nærheden af apparatet:
■
Driftsbetingelserne skal kunne overholdes. Driftsbetingelser - se 'Krav til kombidampovnens omgi‐
velser på side 22'.
■
Der er brandfare på grund af varmeafgivelse på varme overflader. Der må derfor ikke være brænd‐
bare materialer, gasser eller væsker ovenover, på, under eller i nærheden af ovnen. Når opstil‐
lingsstedet skal vælges, skal denne forskrift ubetinget overholdes sammen med temaet 'Tilstøden‐
de systemer' på side 47 samt kravene for mindste pladsbehov for ovnen.
■
Minimumafstanden til varmekilder i nærheden udgør 500 mm.
■
Ovnen skal opstilles således, at friturekogere og bageapparater ikke kan blive ramt af væske fra
ovnen eller af væske fra tilberedningen. Minimumsafstanden til friturekogere og bageapparater i
nærheden er:
■
1050 mm ved bordovne i størrelsen X.10
■
1450 mm ved bordovne i størrelsen X.20
■
1600 mm ved gulvmodeller
■
Apparatet må ikke opstilles direkte under en røgalarm eller et sprinkleranlæg. Brandalarmer og
sprinkleranlæg skal indstilles efter de dampe, der må forventes at trænge ud fra ovnen.
■
Ved bordovne i standardudførelse skal ovnens underdel (arbejdsbord, understel eller stabelkit) væ‐
re opstillet således på opstillingsstedet, at det ikke kan vælte eller rutsje. Gulvmodeller i standard‐
udførelse skal anbringes på opstillingsstedet, så de er sikrede mod at vælte og glide. Kravene til
underlaget skal være opfyldt.
■
Ved ovne i marineudgave skal kravene til underlaget være opfyldt. Ovne i marineudgave skal fast‐
gøres på opstillingsstedet med passende tilbehør.
■
På bordovne på underdel med hjul skal der være tilsluttet en holdeanordning, der begrænser opstil‐
lingens bevægelsesspillerum (underdel med ovn) på stedet. Underdelen med ovn må maksimalt
kunne trækkes 0.5 m frem.
Ved bordovne skal tilslutningsledningernes længde rette sig efter det bevægelsesfrirum, som hol‐
deanordningen tillader. Når opstillingen flyttes, må der ikke på noget tidspunkt trækkes i tilslut‐
ningsledningerne.
■
I standardudførelsen må ovnen ikke anvendes i omgivelser, hvor den kan blive udsat for kraftige
vibrationer eller stød (f. eks. på køretøjer eller på skibe).
■
Ved bordovne i standardudførelse skal kraftige vibrationer generelt undgås, når der anvendes un‐
derstel og stabelkit på hjul.
■
På skibe må der kun anvendes ovne i marineudgave. Disse ovne skal skrues eller svejses fast i
gulvet med det pågældende tilbehør.
■
Bordovne i marineudgave må principielt set ikke anbringes på understel på hjul eller stabelkit på
hjul.
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Krav til underlaget
Underlaget skal have følgende egenskaber:
■
Underlaget skal være plant og vandret.
■
Underlaget skal kunne belastes med den ekstra vægt.
■
Ved bordovne skal arbejdspladen eller understellet skal have en bæreevne, der kan klare appara‐
tets vægt plus den maks. tilladte påfyldningsvægt.
Ovnens vægt består af følgende værdier, afhængigt af udførelse og udstyr:
■
Kombidampovnens egenvægt
■
Maksimalt tilladt påfyldningsvægt
■
Maksimalvægt for rengøringsmiddel ved ConvoClean / ConvoClean+
■
Understellets eller arbejdsbordets vægt ved bordovne
Tilføj følgende enkeltvægte til den beregnede ovnvægt:
6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

Kombidampovnens egenvægt

[kg]

se vægt uden emballage under 'Mål og vægt' på side 120

Maksimalt tilladt påfyldnings‐
vægt
Maksimalvægt rengøringsmid‐
del
Understels vægt (afhængigt af
model)

[kg]

30

60

50

100

120

100

180

[kg]

20

20

20

20

20

20

20

[kg]

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

-

-

Principielt pladskrav
Der er brug for betydeligt mere plads end det angivne pladskrav foran apparatet for at garantere en
sikker betjening af kombidampovnen, især til sikker håndtering af varm mad!
Følg anvisningerne i temaet 'Tilstødende systemer' på side 47 vedrørende den nødvendige afstand
mellem oversiden af kombidampovnen og loftet i rummet.
Der anbefales generelt større vægafstande for at lette adgangen i forbindelse med servicearbejde.
På opstillingsstedet må følgende dele ikke tildækkes, flyttes eller blokeres (se også 'Kombidampov‐
nens opbygning og funktion på side 13'):
■
Udluftnings- og forbrændingsgasstudserne foroven på ovnens overside
■
Ventilationsstuds på ovnens overside
■
Ventilationsåbninger i bunden af apparatet
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5 Opstilling
Pladsbehov ved højreanslag - bredde og dybde
Den følgende grafiske fremstilling og tabellerne viser apparatets pladsbehov i forskellige monteringsog driftssituationer samt de vandrette minimumsafstande til tilstødende vægge og flader. Sikkerheds‐
afstandene til venstre, bagud og til højre skal under alle omstændigheder overholdes.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Betydning
B1 Pladsbehov bredde, ovndør åbnet
90°
B2 Pladsbehov bredde, ovndør åbnet
180°
T Pladsbehov dybde når ovndøren
åbnes
S1 Sikkerhedsafstand til venstre
S2 Sikkerhedsafstand bagtil
S3 Sikkerhedsafstand til højre
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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

5 Opstilling
Pladsbehov ved forsvindingsdør - bredde og dybde
Den følgende grafiske fremstilling og tabellerne viser apparatets pladsbehov i forskellige monteringsog driftssituationer samt de vandrette minimumsafstande til tilstødende vægge og flader. Sikkerheds‐
afstandene til venstre, bagud og til højre skal under alle omstændigheder overholdes.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Betydning
B1 Pladsbehov bredde, ovndør åbnet
90°
B2 Pladsbehov bredde, ovndør åbnet
180°
B3 Pladsbehov bredde, forsvindings‐
dør skubbet bagud
R Pladsbehov til højre, forsvindings‐
dør skubbet bagud
T Pladsbehov dybde når ovndøren
åbnes
S1 Sikkerhedsafstand til venstre
S2 Sikkerhedsafstand bagtil
S3 Sikkerhedsafstand til højre

Installationshåndbog

B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297
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Pladskrav - højde

H2

H1

H1

Den følgende grafik og tabellerne viser pladsbehovet lodret for ovnen:

Den servicetekniker, der har ansvaret for opstillingen af ovnen, skal tage hensyn til loftets beskaffen‐
hed og eventuel anvendelse af andre systemer (ventilationsteknisk anlæg, emhætte o. l.) ved bereg‐
ningen af den individuelt nødvendige afstand mellem ovnens overside og loftet. I denne forbindelse
skal den lodrette afstand H1 opfattes som vejledende værdi for den lodrette minimumafstand.
Betydning
Elektriske apparater
H1 Vejledende værdi for
[mm]
lodret minimumafstand
Gasapparater
H1 Vejledende værdi for
[mm]
lodret minimumafstand
Elektriske apparater og gasappara‐
ter
H2 Opstillingshøjde
[mm]
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5.4 Udpakning
Udpakning af ovnen (bordovne)
1.

Kontroller ovnen for skader, inden følgesedlen underskri‐
ves. Dokumenter skaderne på følgesedlen, og informer
speditøren og producenten.

2.

Skær strækfolien op med en kniv fra oven og ned langs
med et af hjørnestykkerne.

3.

Skær strækfoliens fastgørelse over.
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4.

■
■
■
■

5.

Fjern efter tur alle hjørnedele ved kort at løfte dækslet
på det pågældende hjørne.
Tag derefter dækslet helt af.
Fjern kundedokumentationen fra ovnens overside.
Fjern eventuelt alle øvrige beskyttelsesfolier, papkasser,
transportsikringer osv. fuldstændigt fra ovnen.

Kontroller igen ovnen for skader.
Ved mistanke om transportskader skal du straks tage kon‐
takt til forhandleren/speditøren. Informer producenten
skriftligt inden for tre dage.
Beskadigede apparater må under ingen omstændigheder
installeres og tages i drift.

Udpakning af apparatet (gulvmodeller)
1.

Kontroller ovnen for skader, inden følgesedlen underskri‐
ves. Dokumenter skaderne på følgesedlen, og informer
speditøren og producenten.

2.

Skær strækfolien op med en kniv fra oven og ned langs
med et af hjørnestykkerne.
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3.

Skær strækfoliens fastgørelse over.

4.

■
■
■
■

Fjern efter tur alle hjørnedele ved kort at løfte dækslet
på det pågældende hjørne.
Tag derefter dækslet helt af.
Fjern kundedokumentationen fra ovnens overside.
Fjern eventuelt alle øvrige beskyttelsesfolier, papkasser,
transportsikringer osv. fuldstændigt fra ovnen.

5.

Forudgående information:
■ På marineudgaven af en gulvmodel bortfalder trin 5.
Åbn forskruningen på føringsskinnerne, og træk disse ud.
Gem skruerne og føringsskinnerne.
Ekstra information:
■ Føringsskinnerne fungerer som rampe til ovnen.

6.

Kontroller igen ovnen for skader.
Ved mistanke om transportskader skal du straks tage kon‐
takt til forhandleren/speditøren. Informer producenten
skriftligt inden for tre dage.
Beskadigede apparater må under ingen omstændigheder
installeres og tages i drift.
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Leveringsomfang
Leveringsomfanget består af følgende dele:
1x kombidampovn
■
1x ribber til venstre (kun på bordovne)
■
1x ribber til højre (kun på bordovne)
■
1x opfyldningsvogn (kun på gulvmodeller)
■
1x installeringshåndbog
■
1 betjeningshåndbog (hardware)
■
1x betjeningsvejledning (software)
■
1x tom beholder 10 liter til rengøringsmiddel (kun easyDial-styring med ekstraudstyret Convo‐
Clean)
■
1x fladbue til montering af afløbstilslutningen (kun ved bordovne)
■
1x tom beholder til udpumpet fedt (kun på grillmodel)
■
1x tilslutningsslange med fastgjort skruelåg til fedtopsamlingsbeholder (kun på grillmodel)
■
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5.5 Sådan fjernes apparatet fra pallen
Løft apparatet fra pallen med bæreremme (kun bordovne)
Din ovns vægt er anført under 'Tekniske data' på side 119.
Følgende grafik viser en kombidampovn, størrelse 6.10, repræsenterende alle elektriske bordovne:
1.

Fastgør bæreremmene på ovnens ben.

2.

Kombidampovnen er fastgjort på pallen med bolte, der går
ind i ovnens ben, så den ikke kan glide på pallen.
Løft ovnen af pallen, idet der løftes lige meget i alle fire
ben og samtidigt, og anbring den på opstillingsstedet.

3.

Træk beskyttelsesfolien af kombidampovnen.

Fjern ovnen fra pallen (gulvmodel standardudførelse)
1.

Anbring føringsskinnerne med anslag udvendigt på en af
ovnens sider på den grønne markering. Sørg for, at fø‐
ringsskinnerne ligger til anslag på pallen, så skruerne har
nok materiale at gribe fat i.

2.

Skru begge føringsskinner fast på pallen.
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3.

Fjern alle skruerne på glideklodserne.

4.

Skub ovnen på glideklodserne via føringsskinnerne ned på
underlaget og til opstillingsstedet. Vær mindst 2 personer
til dette.
ADVARSEL! Fare for klemmeskader, hvis apparatet tipper
■ Kontroller, inden ovnen skubbes ned, at føringsskinner‐
ne er skruet helt sammen med pallen.
■ Sørg for, at ingen af ovnens ben glider ned ad førings‐
skinnen.
■ Vær forsigtig ved overgangen fra føringsskinnen til det
skridsikre gulv.

5.

Løft kombidampovnen lidt, og fjern glideklodserne.

6.

Træk beskyttelsesfolien af kombidampovnen.
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Fjern ovnen fra pallen (gulvmodeller marineudgave)
1.

2.

Fjern skruerne på kombidampovnens påflangede ben, der
fastgør den på pallen.

Løft apparatet op med en løftevogn eller en gaffeltruck.
Afhængigt af hvormed og fra hvilken side du tager ovnen
op, skal der til beskyttelse af indkøringsskinnerne (1) til
opfyldningsvognen anvendes to stykker træ.

■

3.

Transporter forsigtigt ovnen fra pallen til opstillingsstedet.

4.

Træk beskyttelsesfolien af kombidampovnen.
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5.6 Opstilling af bordovn på et arbejdsbord (standardudførelse)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Arbejdsbordet skal opstilles på opstillingsstedet, så det er sikret mod at vælte og rutsje. Kravene til
underlaget skal være opfyldt.
■
Ovnen skal opstilles på arbejdsbordets arbejdsflade, så den er sikret mod at vælte og rutsje.
■
Hvis kombidampovnen skal fyldes med hyldestativer eller tallerkenstativer (ikke med ConvoSmo‐
ke), skal ovnens opstillingshøjde være afpasset efter hyldevognens fyldningshøjde. Indkøringsram‐
men i ovnrummet og hyldestativets/tallerkenstativets opstillingsflade på hyldevognen skal være i
samme højde, når hyldevognen er fastgjort til kombidampovnen.
Hyldevognen skal kunne køre uhindret hen til ovnrummet på en vandret flade, og den skal kunne
fastgøres på indkøringsrammen.

■

Opstilling af apparatet på et arbejdsbord
1.

Anbring apparatet på arbejdsbordet.

2.

Fjern afskærmningen på ovnens ben.

3.

Juster ovnen ved hjælp af justeringsskruen, til den står
vandret. Indstillingen kan foretages med indstillingsskruen
på værktøjet til justering af ovnens ben eller en indstillelig
vandpumpetang, og anvend et vaterpas til vandret juste‐
ring.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .
Ekstra information:
Værktøjet til justering af ovnens ben befinder sig ved kun‐
dedokumentationen.
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4.

Anbring igen afskærmningen på ovnens ben.

5.

Anbring de nødvendige advarsler i de definerede positio‐
ner. Sørg i den forbindelse for, at det sted, hvor advarslen
skal anbringes, er fri for fedt og olie.
Ekstra information:
Mærkaterne med advarsler befinder sig i ovnrummet.

Advarselsmærkaternes type og placering
De følgende advarsler skal anbringes i de definerede positioner på kombidampovnen:
Advarsel

Placering på kombidampovnen
Generelt i ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på
side 23) afhængigt af opstillingen.
Lige oven over dørgrebet, hvis
■ ovnens overkant befinder sig over 1.20 m, eller
■ personalet for det meste består af oplærte medarbejdere (anbefaling)
Helt for oven på ovndøren, hvis
■ ovnens øverste kant er maks. 1.20 m oppe
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23) i
en højde af 1.60 m over køkkengulvet.
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5.7 Opstilling af bordovn på et arbejdsbord (marineudgave)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Ovnen skal skrues eller svejses sammen med arbejdsbordet med det pågældende tilbehør.
■
Arbejdsbordet skal skrues eller svejses fast i gulvet.
■
Hvis kombidampovnen skal fyldes med hyldestativer eller tallerkenstativer, skal ovnens opstillings‐
højde være afpasset efter hyldevognens fyldningshøjde. Indkøringsrammen i ovnrummet og hylde‐
stativets/tallerkenstativets opstillingsflade på hyldevognen skal være i samme højde, når hyldevog‐
nen er fastgjort til kombidampovnen.
Hyldevognen skal kunne køre uhindret hen til ovnrummet på en vandret flade, og den skal kunne
fastgøres på indkøringsrammen.
■

Opstilling af apparatet på et arbejdsbord
1.

Anbring ovnen på arbejdsbordet, og tegn alle vinklernes
hjørner op på ovnens ben præcist på bordpladen.

2.

Afmonter begge vinkler fra ovnens fire ben ved at skrue
den pågældende skrue ud.

3.

Fjern ovnen fra arbejdsbordet.
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4.

Anbring vinklerne i overensstemmelse med dine markerin‐
ger. Forbind alle vinkler med arbejdsbordet, så de ikke
kan flyttes, afhængigt af bordpladens udførelse enten ved
at skrue dem fast (1) eller ved at svejse dem fast (2).

5.

Anbring ovnen i de fastgjorte vinkler på arbejdsborder, og
stram igen skruerne let.

6.

Fjern afskærmningen på ovnens ben.

7.

Juster ovnen ved hjælp af justeringsskruen, til den står
vandret. Indstillingen kan foretages med indstillingsskruen
på værktøjet til justering af ovnens ben eller en indstillelig
vandpumpetang, og anvend et vaterpas til vandret juste‐
ring.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .
Ekstra information:
Værktøjet til justering af ovnens ben befinder sig ved kun‐
dedokumentationen.
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8.

Anbring igen afskærmningen på ovnens ben.

9.

Stram skruerne på vinklerne på benene.

10.

Anbring de nødvendige advarsler i de definerede positio‐
ner. Sørg i den forbindelse for, at det sted, hvor advarslen
skal anbringes, er fri for fedt og olie.
Ekstra information:
Mærkaterne med advarsler befinder sig i ovnrummet.

Advarselsmærkaternes type og placering
De følgende advarsler skal anbringes i de definerede positioner på kombidampovnen:
Advarsel

Placering på kombidampovnen
Generelt i ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på
side 23) afhængigt af opstillingen.
Lige oven over dørgrebet, hvis
■ ovnens overkant befinder sig over 1.20 m, eller
■ personalet for det meste består af oplærte medarbejdere (anbefaling)
Helt for oven på ovndøren, hvis
■ ovnens øverste kant er maks. 1.20 m oppe
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23) i
en højde af 1.60 m over køkkengulvet.
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5.8 Opstilling af bordovnen på et understel (standardførelse)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Understellet skal anbringes på opstillingsstedet, så det er sikret mod at vælte og rutsje. Kravene til
underlaget skal være opfyldt.
■
Hvis kombidampovnen skal fyldes med hyldestativer eller tallerkenstativer (ikke med ConvoSmo‐
ke), skal ovnens opstillingshøjde være afpasset efter hyldevognens fyldningshøjde. Dette sker
automatisk, hvis hyldevognens tilkørselsflade og opstillingsfladen for understellet med kombidamp‐
ovn befinder sig i samme niveau.
Hyldevognen skal kunne køre uhindret hen til ovnrummet på en vandret flade, og den skal kunne
fastgøres på indkøringsrammen.

■

For at overholde hygiejnestandarden skal følgende regel overholdes:
■
Ved understel med indstiksniveauer til tilberedningsudstyr skal understellets øverste dækplade væ‐
re anbragt for at undgå forurening af fødevarer, der opbevares midlertidigt i understellet.
Opstilling af bordovnen på et understel
1.

Skru gevindboltene ind i de angivne gevind på understel‐
let, og spænd gevindboltene med skruetrækkeren.

2.

Anbring apparatet på understellet.
Sørg for, at alle fire bolte sættes ind i de angivne huller på
ovnens ben.
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3.

Juster understellet vha. de højdeindstillelige ben.
Brug et vaterpas til justering af alle vandrette mål.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .

4.

Anbring de nødvendige advarsler i de definerede positio‐
ner. Sørg i den forbindelse for, at det sted, hvor advarslen
skal anbringes, er fri for fedt og olie.
Ekstra information:
Mærkaterne med advarsler befinder sig i ovnrummet.

Advarselsmærkaternes type og placering
De følgende advarsler skal anbringes i de definerede positioner på kombidampovnen:
Advarsel

Placering på kombidampovnen
Generelt i ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på
side 23) afhængigt af opstillingen.
Lige oven over dørgrebet, hvis
■ ovnens overkant befinder sig over 1.20 m, eller
■ personalet for det meste består af oplærte medarbejdere (anbefaling)
Helt for oven på ovndøren, hvis
■ ovnens øverste kant er maks. 1.20 m oppe
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23) i
en højde af 1.60 m over køkkengulvet.
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5.9 Opstilling af bordovnen på et understel (marineudgave)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Ovnen skal skrues eller svejses sammen med understellet med det pågældende tilbehør.
■
Understellet skal skrues eller svejses fast i gulvet med det pågældende tilbehør.
■
Hvis kombidampovnen skal fyldes med hyldestativer eller tallerkenstativer, skal ovnens opstillings‐
højde være afpasset efter hyldevognens fyldningshøjde. Dette sker automatisk, hvis hyldevognens
tilkørselsflade og opstillingsfladen for understellet med kombidampovn befinder sig i samme ni‐
veau.
Hyldevognen skal kunne køre uhindret hen til ovnrummet på en vandret flade, og den skal kunne
fastgøres på indkøringsrammen.
■

For at overholde hygiejnestandarden skal følgende regel overholdes:
■
Ved understel med indstiksniveauer til tilberedningsudstyr skal understellets øverste dækplade væ‐
re anbragt for at undgå forurening af fødevarer, der opbevares midlertidigt i understellet.
Opstilling af bordovnen på et understel
1.

Skru gevindboltene ind i de angivne gevind på understel‐
let, og spænd gevindboltene med skruetrækkeren.

2.

Svejs den øverste dækplade fast på forbindelseskanterne
på alle fire ben på understellet.
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3.

Juster understellet på opstillingsstedet ved hjælp af de
højdeindstillelige ben.
Brug et vaterpas til justering af alle vandrette mål.

4.

Fastgør understellet i gulvet med de påflangede ben,
f. eks. ved at svejse dem på.

5.

Anbring apparatet på understellet.
Sørg for, at alle fire bolte sættes ind i de angivne huller på
ovnens ben.
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6.

Svejs de vinkler, der er skruet på ovnens ben, fast på den
viste kant på den øverste dækplade.

7.

Løsn alle 8 skruer på vinklerne på benene, og fjern af‐
skærmningerne på siden af benene.

8.

Juster ovnen ved hjælp af justeringsskruen, til den står
vandret. Indstillingen kan foretages med indstillingsskruen
på værktøjet til justering af ovnens ben eller en indstillelig
vandpumpetang, og anvend et vaterpas til vandret juste‐
ring.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .
Ekstra information:
Værktøjet til justering af ovnens ben befinder sig ved kun‐
dedokumentationen.
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9.

Anbring igen afskærmningerne på ovnens ben, og stram
skruerne på benenes vinkler.

10.

Anbring de nødvendige advarsler i de definerede positio‐
ner. Sørg i den forbindelse for, at det sted, hvor advarslen
skal anbringes, er fri for fedt og olie.
Ekstra information:
Mærkaterne med advarsler befinder sig i ovnrummet.

Advarselsmærkaternes type og placering
De følgende advarsler skal anbringes i de definerede positioner på kombidampovnen:
Advarsel

Placering på kombidampovnen
Generelt i ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på
side 23) afhængigt af opstillingen.
Lige oven over dørgrebet, hvis
■ ovnens overkant befinder sig over 1.20 m, eller
■ personalet for det meste består af oplærte medarbejdere (anbefaling)
Helt for oven på ovndøren, hvis
■ ovnens øverste kant er maks. 1.20 m oppe
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23) i
en højde af 1.60 m over køkkengulvet.
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5.10 Anbring bordovnen på et understel med hjul
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Understellet skal anbringes på opstillingsstedet, så det er sikret mod at vælte og rutsje. Kravene til
underlaget skal være opfyldt.
■
På bordovne på underdel med hjul skal der være tilsluttet en holdeanordning, der begrænser opstil‐
lingens bevægelsesspillerum (underdel med ovn) på stedet. Underdelen med ovn må maksimalt
kunne trækkes 0.5 m frem.
Ved bordovne skal tilslutningsledningernes længde rette sig efter det bevægelsesfrirum, som hol‐
deanordningen tillader. Når opstillingen flyttes, må der ikke på noget tidspunkt trækkes i tilslut‐
ningsledningerne.
■
Hvis kombidampovnen skal fyldes med hyldestativer eller tallerkenstativer (ikke med ConvoSmo‐
ke), skal ovnens opstillingshøjde være afpasset efter hyldevognens fyldningshøjde. Dette sker
automatisk, hvis hyldevognens tilkørselsflade og opstillingsfladen for understellet med kombidamp‐
ovn befinder sig i samme niveau.
Hyldevognen skal kunne køre uhindret hen til ovnrummet på en vandret flade, og den skal kunne
fastgøres på indkøringsrammen.

■

For at overholde hygiejnestandarden skal følgende regel overholdes:
■
Ved understel med indstiksniveauer til tilberedningsudstyr skal understellets øverste dækplade væ‐
re anbragt for at undgå forurening af fødevarer, der opbevares midlertidigt i understellet.
Nødvendige hjælpemidler
■

■

En egnet komponent, der kan fastgøres i bygningen, og hvorpå der kan fastgøres et egnet fastgø‐
relsesmiddel.
Dette kan f. eks. være en ringskrue, der forankres i bygningens mur bag ved kombidampovnen ved
hjælp af et boret hul og en dyvel.
Den komponent, der forankres i muren, skal kunne klare de trækbelastninger, der kan optræde
som følge af opstillingens vægt og den kraft, som brugeren anvender, når kombidampovnen skub‐
bes på understellet med hjul.
Et egnet fastgørelsesmiddel, der kan sluttes til forankringen i muren og til fastgørelsesøjet på un‐
derstellet.
Dette kan f. eks. være en sikkerhedskæde med en karabinhage i hver ende.
Fastgørelsesmidlet skal kunne klare de trækbelastninger, der kan optræde som følge af opstillin‐
gens vægt og den kraft, som brugeren anvender, når kombidampovnen skubbes på understellet
med hjul.
Fastgørelsesmidlets længde skal vælges i kombination med forankringens positioner på stedet og
fastgørelsesøsen på understellet således, at kombidampovnens maksimale vandring er 0.5 m.

Forudsætninger
Forankringen i muren skal være monteret, inden understellet på hjul opstilles.
Forankringens position skal vælges i kombination med fastgørelsesmidlets længde og fastgørelsespo‐
sitionen på opstillingen, således at kombidampovnens vandring er maks. 0.5 m.
Ideelt set befinder forankringen i muren sig direkte bag ved og i samme højde som understellets fast‐
gørelsesøje.
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Opstilling af ovnen på understel med hjul
1.

Anbring understellet med hjul på opstillingsstedet, og ju‐
ster det således, at ovnens absolutte hældning under an‐
vendelsen udgør maks. 2° (3.5%) .

2.

Lås alle bremser på understellet.

3.

Find ud af, i hvilket hjørne på understellet fastgørelses‐
midlet skal fastgøres.
Skru fastgørelsespladen med fastgørelsesøjet i det angiv‐
ne gevind på understellet.
Fastgørelsespladen skal være parallel med understellets
kant, og øjet skal vende bagud.
Spænd gevindbolten med skruetrækkeren.

4.

Skru de tre øvrige gevindbolte ind i de angivne gevind på
understellet, og spænd gevindboltene med skruetrække‐
ren.

5.

Tilslut holdemekanismen, der begrænser bevægelsesfri‐
rummet for understellet på hjul.
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6.

Anbring apparatet på understellet.
Sørg for, at alle fire bolte og fastgørelsespladens stift sæt‐
tes ind i de dertil beregnede huller på ovnens ben.

7.

Anbring de nødvendige advarsler i de definerede positio‐
ner. Sørg i den forbindelse for, at det sted, hvor advarslen
skal anbringes, er fri for fedt og olie.
Ekstra information:
Mærkaterne med advarsler befinder sig i ovnrummet.

Advarselsmærkaternes type og placering
De følgende advarsler skal anbringes i de definerede positioner på kombidampovnen:
Advarsel

Placering på kombidampovnen
Generelt i ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på
side 23) afhængigt af opstillingen.
Lige oven over dørgrebet, hvis
■ ovnens overkant befinder sig over 1.20 m, eller
■ personalet for det meste består af oplærte medarbejdere (anbefaling)
Helt for oven på ovndøren, hvis
■ ovnens øverste kant er maks. 1.20 m oppe
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23) i
en højde af 1.60 m over køkkengulvet.
I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23)

I ovndørens venstre side i område 2 (se 'Advarsler på kombidampovnen' på side 23)
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5.11 Opstilling af gulvmodel på gulv (standardudførelse)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Apparatet skal opstilles på opstillingsstedet, så det er sikret mod at vælte og rutsje. Kravene til un‐
derlaget skal være opfyldt.
■
Opfyldningsvognen skal kunne køres uhindret hen til ovnrummet på en vandret og plan flade.

■

Opstilling af apparatet
1.

Anbring apparatet på gulvet.

2.

Juster apparatet vha. de højdeindstillelige ben.
Brug et vaterpas til justering af alle vandrette mål.
Vær opmærksom på, at opfyldningsvognen kan køre
uhindret ind i ovnen, og at den står vandret i ovnen.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .

Installationshåndbog

74

5 Opstilling

5.12 Opstilling af gulvmodel på gulv (marineudgave)
Regler for sikker opstilling af ovnen
Overhold følgende forskrifter for at garantere, at apparatet står sikkert:
Ovnen skal skrues eller svejses fast i gulvet med det pågældende tilbehør.
■
Opfyldningsvognen skal kunne køres uhindret hen til ovnrummet på en vandret og plan flade.

■

Opstilling af apparatet
1.

Anbring ovnen, og fastgør de fire påflangede ben i gulvet
ved påskruning eller påsvejsning.

2.

Juster apparatet vha. de højdeindstillelige ben.
Brug et vaterpas til justering af alle vandrette mål.
Vær opmærksom på, at opfyldningsvognen kan køre
uhindret ind i ovnen, og at den står vandret i ovnen.
Ovnens absolutte hældning må ved anvendelse være
maks. 2° (3.5%) .
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6 Installering
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel erfarer du, hvordan du tilslutter din kombidampovn. Dette kapitel henvender sig til en
uddannet elektriker i en autoriseret servicevirksomhed, en uddannet og certificeret gasinstallatør med
ovnspecifik uddannelse og tilladelse fra den lokale gasforsyningsvirksomhed, en uddannet fagmand
inden for vand- og afløbsinstallationer i en autoriseret servicevirksomhed samt til en kvalificeret med‐
arbejder i en autoriseret servicevirksomhed.

6.1 Elektrisk installation
6.1.1

Sikkert arbejde på elinstallationen

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installation på side 29'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med den elinstallation
Arbejde på elektriske installationer må kun udføres af el-fagfolk i overensstemmelse med EN 50110-1
eller elektrikere fra en godkendt servicevirksomhed, uddannede og certificeret i overensstemmelse
med landespecifikke og lokale forskrifter.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Forskrifter i forbindelse med elinstallationen
Overhold følgende forskrifter for at eliminere risici på grund af defekte elektriske tilslutninger:
■
Tilslutningen til strømforsyningen skal udføres i henhold til VDE (0100/0700) eller de gældende lo‐
kale forskrifter fra fagorganisationerne og den pågældende energiforsyningsvirksomhed.
Strømførende dele

Fare for elektrisk stød på grund af strømførende dele og løse kabler
Efter åbningen af beskyttelsesafskærmningen kan berøring af de strømførende dele forårsage
elektrisk stød.
Sørg for, at elektrisk arbejde kun udføres af en elektriker fra en autoriseret servicevirksomhed.
Gå frem på følgende måde inden afmontering af beskyttelsesafskærmningerne:
■
Tag spændingen af alle tilslutninger.
■
Alle kontakter sikres imod tilslutning.
■
Vent i 15 minutter, så DC-buskondensatorerne kan aflade, hvis ovnen allerede har været sat
under spænding.
■
Kontroller, at spændingen er taget af alle tilslutninger.
Sørg inden ibrugtagningen for, at de elektriske forbindelser er ubeskadigede, og at de sidder fast.
Kontroller inden ibrugtagning, at ovnen samt tilbehørsdele af metal er sluttet til et
spændingsudligningssystem.
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6.1.2 Planlægning af elinstallationer
Betydning
Den omhyggelige og korrekte udførelse af elinstallationen er af afgørende betydning for en sikker og
fejlfri drift af apparatet. Alle de nævnte forskrifter og regler samt den beskrevne fremgangsmåde skal
overholdes nøje.
Regler for sikker elinstallation for apparaterne
Overhold følgende regler for at eliminere risici på grund af defekte elektriske tilslutninger:
■
Ovnens kabinet skal jordforbindes på en egnet måde og sluttes til et spændingsudligningssystem.
■
Hvis der er opstillet 2 bordovnei et stabelkit, skal både apparatets kabinet og stabelkittet jordforbin‐
des på egnet vis og tilsluttes et spændingsudligningssystem.
■
Ved bordovne med en underdel på hjul skal nettilslutningsledningen føres gennem et fleksibelt ka‐
belbeskyttelsesrør.
■
Ved bordovne med understel på hjul skal nettilslutningsledningens og det fleksible kabelbeskyttel‐
sesrørs længde rette sig efter det bevægelsesspillerum, som holdeanordningen på underdelen på
hjul tillader for ovnen. Når opstillingen (underdel med ovn) flyttes, må nettilslutningsledningen ikke
på noget tidspunkt blive trukket i eller kørt hen over. Dette gælder især for eventuelle ekstra elektri‐
ske forbindelseskabler mellem kombidampovnen og ekstraudstyr som f.eks. signaltårnet.
■
Alle elektriske tilslutninger skal kontrolleres i forbindelse med ibrugtagningen med henblik på kor‐
rekt lægning og upåklagelig udførelse.
Anordninger og regler vedrørende elinstallationen på stedet
Følgende tabel viser, hvilke anordninger, der skal være forhånden på stedet, og hvilke regler, som
skal overholdes:
Anordning

Regler

Sikring

Apparatet skal sikres og tilsluttes i henhold til gældende lokale forskrifter
og landespecifikke installationsforskrifter.
Apparatet skal integreres i et spændingsudligningssystem.
Spændingsudligning: Elektrisk forbindelse, der udligner de elektriske
driftsmidlers spænding og fremmede elektrisk ledende dele eller nærmer
dem til hinanden.
Hvis installationsforskrifterne foreskriver en serieforbundet beskyttelse ved
hjælp af et HFI-relæ, skal der alt efter de landespecifikke forskrifter anven‐
des et egnet HFI-relæ.
Hvis installationen omfatter flere apparater, skal der anvendes et HFI-relæ
for hvert apparat.
I nærheden af apparatet skal der installeres en lettilgængelig netadskiller,
der kan afbryde alle polers forbindelse til nettet, med min. 3 mm kontaktaf‐
stand. Apparatet skal tilsluttes via netadskilleren.
Med netadskilleren gøres apparatet spændingsfrit ved rengørings-, repa‐
rations- og installationsarbejde.

Spændingsudligning

HFI-relæ

Netadskiller
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Anbefalet fejlstrømsrelæ
Ovnen er forsynet med en frekvensomformer (FU) eller med to frekvensomformere (ovne af størrelsen
20.10 og 20.20) med et integreret EMV-filter og et EMC-netindgangsfilter. Dette udstyr kan resultere i
en afledningsstrøm på mere end 3,5 mA pr. FU.
Anvend et egnet HFI-relæ afhængigt af mærkespændingen:
Frekvensomformer (enfaset)

Frekvensomformer (trefaset)

Mærkespænding
3N~ 400 V 50/60 Hz
3~ 230V 50/60Hz
3~ 200V 50/60Hz
1N~ 230 V 50/60 Hz
1N~ 100 V 50/60 Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230V 50/60Hz
Anbefalet HFI-relæ
Type A
Ekstra HFI-relæ
Type B/F

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

Fejlstrømsrelæets egenskaber
Fejlstrømsrelæet skal have følgende egenskaber:
Filtrering af højfrekvente strømme
■
Udløsekarakteristik "Forsinket udløsning" ved HFI-relæ med udløsertærskel >30 mA:
forhindrer udløsning ved tilslutning som følge af kapacitansernes ladning og fejlkapacitanserne
■
Udløsekarakteristik "Afledningsstrøm type SI" ved HFI-relæ med udløsertærskel £30 mA:
upåvirkelig over for utilsigtet udløsning

■

Nettilslutning
Nettilslutningsledningen skal kunne tåle olie, være beklædt og fleksibel i henhold til IEC 60245 (f.eks.
H05RN-F, H07RN-F). Der anbefales en maks. længde på 5 m.
Ved bordovne med en underdel på hjul skal gastilslutningen udføres med et fleksibelt kabelbeskyttel‐
sesrør, der er oliebestandigt og vandtæt (eks. Hellermann PVC-beskyttelsesslange PSRSC12), der
overholder de lokale forskrifter. Ved bordovne med understel på hjul skal nettilslutningsledningens og
det fleksible kabelbeskyttelsesrørs længde rette sig efter det bevægelsesspillerum, som holdeanord‐
ningen på underdelen på hjul tillader for ovnen. Når opstillingen (underdel med ovn) flyttes, må nettil‐
slutningsledningen ikke på noget tidspunkt blive trukket i.
Det er ikke nødvendigt at overholde et bestemt drejefelt eller en bestemt omdrejningsretning ved til‐
slutningen.
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6.1.3 Udfør elinstallationen
Forudsætninger
Kontroller, at følgende forudsætninger er opfyldt:
■
Ovnens tilslutningsposition er spændingsfri og sikret mod tilslutning.
Kontroller tilslutningsdata og elektriske forbindelser
1.

Afmonter apparatets sidevæg.
I tilslutningsboksen findes strømdiagrammet og reserve‐
delslisten.

2.

Kontroller, at de elektriske tilslutningsdata på typeskiltet
('Identifikation af din kombidampovn på side 7') stemmer
overens med husets forsyning og strømdiagrammet. Ov‐
nen må kun tilsluttes, når alle de vedkommende angivelser
stemmer overens.
Kontroller alle skrue- og klemforbindelser på apparatet.
Forbindelserne kan have løsnet sig under transporten.

3.

Udfør elinstallationen
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 12.20, repræsenterende alle ovnstørrelser:
1.

Afmonter apparatets sidevæg.

2.

Slut ovnen til et spændingsudligningssystem i den fore‐
skrevne tilslutningsposition (3).
Kun på bordovne med et understel på hjul:
Træk nettilslutningsledningen gennem det fleksible kabel‐
beskyttelsesrør.
Kun på bordovne med et understel på hjul:
Fastgør det fleksible kabelbeskyttelsesrør mekanisk på
adgangsåbningen (2) til den elektriske tilslutning.
Slut ovnen til strømforsyningen ved klemlisten -1X0 (1)
med nettilslutningskablet.
Ikke på bordovne med et understel på hjul:
Sørg for, at kabelforskruningen sidder fast (2); den tjener
som trækaflastning.
Ved C4 ES/GS:
Nulstil eventuelt sikkerhedstemperaturbegrænseren for
ovnrummet.
Ved C4 EB/GB:
Nulstil eventuelt sikkerhedstemperaturbegrænseren for
ovnrummet og vandvarmeren.
Monter apparatets sidevæg, og kontroller, at den sidder
ordentlig fast.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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6.1.4 Tilslutning af energioptimeringsanlæg (kun på elektriske apparater)
Energioptimeringsanlæggets formål
Du kan slutte kombidampovnen til et energioptimeringsanlæg (f. eks. SICOTRONIC). Et energioptime‐
ringsanlæg udligner spidsbelastningerne, der optræder ved driften af dine apparater, og kan dermed
bidrage til en reducering af dine energiomkostninger.
Indstilling af energioptimeringsanlægget
Energioptimeringsanlægget skal være indstillet på følgende måde:
■
Kombidampovnens uafbrudte indkoblingstid skal være mindst 8 minutter, da tilberedningstempera‐
turens nominelle værdi først er nået på dette tidspunkt.
■
Varigheden af den af energioptimeringsanlægget fremkaldte afbrydelse må højst udgøre 30 se‐
kunder, da tilberedningsresultatet ikke kan garanteres ved en længere afbrydelse.
Overhold strømdiagrammet og energioptimeringsanlæggets betjeningsvejledning ved tilslutningen.
Nødvendigt tilbehør
Der skal bruges følgende tilbehør til tilslutning af energioptimeringsanlægget:
■
Tilslutningskabel til energioptimeringsanlæg
■
Kabelforskruning M20
■
Kabelbånd
Tilslutning af energioptimeringsanlæg
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 12.20, repræsenterende alle ovnstørrelser:
1.
2.

3.

Gør energioptimeringsanlægget og kombidampovnen
spændingsfrie.
Afmonter kombidampovnens sidevæg for at få adgang til
klemlisten -X37 (2) på System-Interface-Board (SIB) (1) i
området bag betjeningspanelet.

■
■

■

Installationshåndbog

Fjern den mindste af de forperforerede udskæringer på
det afmærkede sted i kombidampovnens bundplade.
Før energioptimeringsanlæggets tilslutningskabel gen‐
nem udskæringen og ind i kombidampovnens tilslut‐
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sisterende kabelbundter.
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4.

Fjern jumperen mellem klemmerne (B) og (C) på klemli‐
sten -X37 (2).

5.

Forbind klemmerne (A), (B), (C) og (D) i klemlisten -X37
(2) med energioptimeringsanlægget.
Klemme

Kombidampovn

A

Fase, når kombidam‐
povnen er tændt
Fase, når kombidam‐
povnens varmeele‐
ment er tændt
Varmeklemmerne B og
C skal være forbundet
af energioptimerings‐
anlægget med kontakt‐
relæ for at muliggøre
opvarmning
Neutral

B
C

D

Energioptime‐
ringsanlæg
Kontaktrelæ
Kontaktrelæ

-

6.

Monter kombidampovnens sidevæg.

7.

Tag kombidampovnen og energioptimeringsanlægget i
brug.
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6.1.5 Tilslutning af signaltårnet
Et signaltårns formål
Et signaltårn, der er sluttet elektronisk til kombidampovnen, viser dig visuelt kombidampovnens aktuel‐
le driftstilstand ved hjælp af tre signallamper (grøn, gul, rød). Desuden er der en akustisk angivelse.
Denne meldeanordning for kombidampovnens driftstilstand kan aflæses på lang afstand.
Nødvendigt tilbehør
Med signaltårnet følger blandt andet følgende originale tilbehør, der skal anvendes ved tilslutningen af
signaltårnet til kombidampovnen:
■
Tilslutningskabel (længde ca. 10 m) med bøsning M12
■
Membranrør DN 50
Endvidere har du brug for følgende tilbehør:
■
Kabelbånd
Tilslutning af signaltårnet
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 12.20, repræsenterende alle ovnstørrelser:
1.

Tag strømmen fra kombidampovnen.

2.

Afmonter kombidampovnens sidevæg for at få adgang til
klemlisten X32 (2) på System-Interface-Board (SIB) (1) i
området bag betjeningspanelet.

3.

■
■

■
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4.

Forbind tilslutningskablet til signaltårnet med kombidam‐
povnen i overensstemmelse med følgende benkonfigura‐
tion.
PIN

Konfiguration

Årernes farve

1
2
3
4
5

GND
Signal: Summer
Signal: Lampe rød
Signal: Lampe gul
Signal: Lampe grøn

BU (blå)
GY (grå)
BK (sort)
WH (hvid)
BN (brun)

5.

Monter kombidampovnens sidevæg.

6.

Tag kombidampovnen og signaltårnet i brug.
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6.1.6 Tilslutning af vandbehandlingsfilterets overvågning
Formål med vandbehandlingsfilterets overvågning
Du kan forbinde kombidampovnen elektrisk med fjerndisplayet på et tilsluttet vandbehandlingsfilter.
Kombidampovnens software overvåger i så tilfælde vandbehandlingsfilterets tilstand. En advarsels‐
meddelelse angiver, når filterets kapacitet kun er 10 %, og at vandbehandlingsfilteret skal skiftes sna‐
rest muligt.
Nødvendigt tilbehør
■
■
■

Tilslutningskabel med 2 årer (længde ca. 2 m). Anbefalet: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membranrør DN 50
Kabelbånd

Tilslutning af vandbehandlingsfilterets overvågning
Følgende illustration viser en kombidampovn, størrelse 12.20, repræsenterende alle ovnstørrelser:
1.

Tag strømmen fra kombidampovnen.

2.

Afmonter kombidampovnens sidevæg for at få adgang til
klemlisten X33 (2) på System-Interface-Board (SIB) (1) i
området bag betjeningspanelet.

3.

■
■

■
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4.

Forbind tilslutningskablet til overvågning af vandbehand‐
lingsfilteret med kombidampovnen i overensstemmelse
med følgende benkonfiguration.
PIN

Konfiguration

1
2

Signal
GND

5.

Monter kombidampovnens sidevæg.

6.

Tag kombidampovnen og overvågningen af vandbehand‐
lingsfilteret i brug.
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6.2 Gasinstallation
6.2.1

Sikkert arbejde ved gasinstallationen

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installation på side 29'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med gasinstallationen
Det er kun gasinstallatører, der er uddannede og certificerede i overensstemmelse med gældende
landespecifikke og lokale forskrifter, og som er blevet undervist i den pågældende ovn, og som er god‐
kendt af den lokale gasforsyningsvirksomhed, der må tilslutte ovnen i overensstemmelse med lokale
regulativer.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Forskrifter i forbindelse med gasinstallationen
Indhent oplysninger om alle statslige og landespecifikke love og forskrifter samt om forskrifterne fra de
lokale forsyningsvirksomheder og myndigheder og eventuelle andre relevante forskrifter, der er gæl‐
dende ved installeringen af denne gasapparat på det pågældende sted. Overhold altid disse!
De gældende byggeforskrifter og tekniske regler for installation af gasapparater på opstillingsstedet
skal overholdes.
Gasinstallationen skal udføres iht. gasforsyningsvirksomhedens forskrifter.
Komponenter, der er forseglet af producenten eller producentens befuldmægtigede, må ikke brydes
op af installatøren.
I Tyskland gælder der følgende forskrifter for fast tilslutning og for tilslutning af flydende gas:
■
Technische Regeln Gasinstallation TRGI (= DVGW arbejdsblad G600)
■
Technische Regeln Flüssiggas TRF (tekniske regler for flydende gas)
■
Trykbeholderforordningen, inkl. TRG (tekniske regler for trykgasser)
■
DVGW arbejdsblad G631
■
DVGW arbejdsblad G21
■
Forskrift til forebyggelse af ulykker "Brug af flydende gas" (BGV D34/tidligere VGB 21)
■
Forskrift til forebyggelse af ulykker "Gasser" (BGV B6/tidligere VGB 61)
■
Forskrift til forebyggelse af ulykker "Arbejder på gasledninger (BGR 500 kapitel 2.31/GUV-R500 ka‐
pitel 2.31)
■
VDI-direktiv 2052: Ventilationstekniske anlæg til køkkener
■
Forbrændingsanlægsforordningen (FeuVo, FAV) i de enkelte delstater
Foretag følgende, hvis der lugter af gas
Ved gaslugt skal følgende punkter ubetinget følges:
■
Afbryd straks gastilførslen
■
Luft grundigt ud i rummet.
■
Undlad at betjene et elektrisk apparat. Undgå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningerne.
■
Informer gasforsyningsvirksomheden og eventuelt brandvæsenet via telefon uden for fareområdet.

Installationshåndbog

86

6 Installering
Gasudslip

Eksplosionsfare pga. gas, der strømmer ud
Gas, der strømmer ud, kan føre til eksplosion ved antænding.
Monter en spærreanordning til gas i nærheden af apparatet.
Sørg for, at gastilførslen er afbrudt, inden der udføres arbejde på gasinstallationerne.
Kontroller, når gastilslutningen er udført og efter enhver senere aktivitet på gasførende
komponenter, at alle forbindelses- og tilslutningssteder på de gasførende komponenter er tætte.
Kontroller gastætheden på alle de nævnte steder uden på og inden i ovnen, inden
kombidampovnen tages i brug.
Inden bordovne på underdele med hjul og fleksibel tilslutningsslange flyttes, skal det kontrolleres,
at den holdeanordning, som mekanisk fastgør ovnen, og som begrænser underdelens og dermed
ovnens bevægelsesspillerum, er tilsluttet.
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6.2.2 Planlægning af gasinstallation
Regler for sikker gasinstallation til ovnene
Overhold følgende regler for at eliminere risici på grund af ukorrekte gastilslutninger:
■
Fra fabrikken leveres kombidampovnen til anvendelse med en defineret gasart (se ovnens type‐
skilt). Hvis der skal anvendes andre gasarter, skal kombidampovnen forud omstilles af en kvalifice‐
ret medarbejder i en autoriseret servicevirksomhed.
■
Kontroller, når gastilslutningen er udført og efter enhver senere aktivitet på gasførende komponen‐
ter, at alle forbindelses- og tilslutningssteder på de gasførende komponenter er tætte. Kontroller
gastætheden på alle de nævnte steder uden på og inden i ovnen, inden kombidampovnen tages i
brug.
■
Ved bordovne med en underdel på hjul skal gastilslutningen udføres med en fleksibel gastilslut‐
ningsledning.
■
Ved bordovne skal gastilslutningsledningens længde, med en underdel på hjul, rette sig efter det
bevægelsesspillerum, som holdeanordningen på underdelen på hjul tillader for ovnen. Når opstillin‐
gen (underdel med ovn) flyttes, må gastilslutningsledningen ikke på noget tidspunkt blive trukket i
eller kørt hen over.
Gasapparatets type
Kombidampovnen svarer til følgende type gasapparat:
Gasapparatets
type

Betydning

B23

Rumluftafhængige gasildsteder
■ Med brænderblæser foran brænderen og
■ Uden strømningssikring

Anordninger og regler vedrørende gasinstallationen på stedet
Følgende tabel viser, hvilke anordninger, der skal være forhånden på stedet, og hvilke regler, som
skal overholdes:
Anordning

Regler

Fast tilslutning

Apparatet er beregnet til en fast tilslutning på stedet. Gastilslutningens po‐
sition: Punkt J i tilslutningsplanen.
Apparatet skal være sikret mekanisk.
Der skal være en spærreanordning til gassen i nærheden af apparatet.
Spærreanordningen til gas skal være lettilgængelig og placeret på en så‐
dan måde, at den også kan lukkes i tilfælde af fare.
Hvis tilslutningstrykket er for højt, skal der installeres en trykreduktions‐
ventil.
Alle tilslutningskomponenter på stedet skal være kontrolleret iht. de lokale
og landespecifikke bestemmelser.

Spærreanordning til gas
Trykreduktionsventil
Alle tilslutningskompo‐
nenter

Kontrol af forbrændingslufttilførsel
For at sikre forsyningen af tilstrækkelig forbrændingsluft skal der træffes individuelle forholdsregler i
henhold til lokale forskrifter, normer og direktiver, afhængigt af kombidampovnens opstillingssituation
og kapacitet. Som ansvarshavende gasinstallatør skal du sikre en tilstrækkelig forsyning af forbræn‐
dingsluft.
Vær opmærksom på følgende:
■
Den påkrævede tilførsel af forbrændingsluft er afhængig af tilslutningseffekten, 'Forbrændingsgas‐
mængde' på side 131.
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Kontrol af ventilationen
Apparatet producerer forbrændingsgasser, der skal føres ud i det fri via en passende forbrændings‐
gasføring. I den forbindelse skal temaet 'Tilstødende systemer' på side 47følges.
For at forhindre en forbudt koncentration af sundhedsskadelige forbrændingsgasser i opstillingsrum‐
met skal du som ansvarshavende gasinstallatør sikre, at der er tilstrækkelig ventilation til anvendelsen
af kombidampovnen.
Forbrændingsgastemperatur
Den ufortyndede forbrændingsgastemperatur kan være op til 500 °C varm.
Overhold brandbeskyttelsesforskrifterne.

Installationshåndbog

89

6 Installering

6.2.3 Placering af blæserbrænderen og gashovedventilen
Blæserbrænderens placering på ovnstørrelserne 6.10. 6.20, 10.10, 10.20 og 12.20
Følgende illustration viser en kombidampovn med vandvarmer, størrelse 6.10, repræsenterende alle
gasovne i størrelserne 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 og 12.20:
Pos.

Betegnelse

1

Forbrændingsgasstuds vandvarme‐
rens brænder (kun på modeller med
vandvarmer, ikke på modeller med
indsprøjtning)
Forbrændingsgasstudser varmluft‐
brænder
Varmluftbrænder

2
3
4
5
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Gashovedventil, gastilslutning i bun‐
den af ovnen
Vandvarmerens brænder (kun på
modeller med vandvarmer, ikke på
modeller med indsprøjtning)
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Blæserbrænderens placering på ovnstørrelserne 20.10 og 20.20
Følgende illustration viser en kombidampovn med vandvarmer, størrelse 20.20, repræsenterende alle
gasapparater i størrelserne 20.10 og 20.20:
Pos.

Betegnelse

1

4

Forbrændingsgasstuds vandvarme‐
rens brænder (kun på modeller med
vandvarmer, ikke på modeller med
indsprøjtning)
Forbrændingsgasstudser varmluft‐
brænder forneden
Forbrændingsgasstudser varmluft‐
brænder foroven
Varmluftbrænder foroven

5

Varmluftbrænder forneden

6

Gashovedventil, gastilslutning i bun‐
den af ovnen
Vandvarmerens brænder (kun på
modeller med vandvarmer, ikke på
modeller med indsprøjtning)

2
3

7
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6.2.4 Udfør gasinstallationen
Forudsætninger
Kontroller, at følgende forudsætninger er opfyldt:
Der er en spærreanordning til gas i bygningen.

■

Nødvendige hjælpemidler
■

Læksøgespray/gasdetektor

Udfør gasinstallationen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sammenlign gasarten, gastrykket og gastilslutningens ka‐
pacitet med angivelserne på apparatets typeskilt.
Ovnen må kun sluttes til gasforsyningen og tages i brug,
når værdierne stemmer overens.
Tilslut gastilslutningen.
Sørg for, at alle forbindelsessteder uden for ovnen er ga‐
stætte.
Gør dig fortrolig med brænderens position og brænderens
opbygning samt positionen af dens dele.
Tænd for ovnen.

'Gasværdier' på side 129

'Placering af blæserbrænderen og
gashovedventilen' på side 90

Kontroller, at alle forbindelsessteder uden for og inden i
ovnen er gastætte. Sørg for at tætne eventuelle utætte for‐
bindelsessteder.
Start en tilberedningsprofil i driftstilstanden Varmluft.
Mål tilslutningstrykket på gasventilen.
Resultat:
■ Ligger tilslutningstrykket over grænseværdiområdet, kan
det om nødvendigt drosles.
■ Ligger tilslutningstrykket under grænseværdiområdet,
kan du, som installatør, ikke korrigere dette.
■ Hvis den målte værdi ligger inden for de angivne græn‐
seværdier, fortsætter du med punkt 9 i denne vejledning.
■ Hvis det ikke er muligt at opnå et tilslutningstryk, der lig‐
ger inden for grænseværdierne, skal kombidampovnen
blokeres via gasspærreanordningen, og installationen
skal afbrydes.

Mål brænderens CO-værdier.
Apparatet må kun tages i brug, når de angivne grænse‐
værdier overholdes.
10. Sluk for ovnen.
11. Informér følgende instanser (såfremt det er nødvendigt)
om den udførte installation:
■ Gasforsyningsvirksomhed
■ ansvarlige myndigheder i henhold til lokale regulativer
og forskrifter
9.
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'Måling af tilslutningstrykket' på si‐
de 93

'Måling af forbrændingsgasværdi‐
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6.2.5 Mål tilslutningstrykket
Forudsætninger
■
■

Der er en spærreanordning til gas i bygningen.
Gasinstallationen er udført i overensstemmelse med vejledningen 'Udfør gasinstallationen' på side
92 indtil trinnet 'Måling af tilslutningstryk'.

Nødvendige hjælpemidler
■

Trykmåler

Mål tilslutningstrykket
1.
2.
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Mål tilslutningstrykket ved gasventilens ventil (1) på blæ‐
serbrænderen.
Sammenlign den målte værdi med de foreskrevne græn‐
seværdier, se 'Gasværdier' på side 129.
Resultat:
■ Hvis det målte tilslutningstryk er under de angivne vær‐
dier:
■
Informer gasforsyningsvirksomheden. I så tilfælde
må ovnen ikke tages i brug, og den skal spærres på
gassiden.
■ Hvis det målte tilslutningstryk er over de angivne værdi‐
er:
■ Reducer tilslutningstrykket.
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6.2.6 Måling af forbrændingsgasværdier
Nødvendige hjælpemidler
■

Apparat til analyse af forbrændingsgas

Måling af forbrændingsgasværdier
1.
2.

3.

4.
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Før målesonden (2) på apparatet til måling af forbræn‐
dingsgasser (1) ind i udledningsdysen (3) på den brænder,
der skal måles.
Mål forbrændingsgasværdier.
Følg i den forbindelse betjeningsvejledningen til måleap‐
paratet.
Ekstra information:
Hvis måleapparatet viser ca. 21 % O2 eller slet intet, befin‐
der målerens føler sig i den forkerte forbrændingsgas‐
studs.
Aflæs efter 1 minut måleværdierne (4), og sammenlign
dem med den foreskrevne grænseværdi, se 'Forbræn‐
dingsgasværdier' under 'Gasværdier' på side 129.
■ Hvis grænseværdien ikke overholdes, skal ovnen kon‐
trolleres i overensstemmelse med indstillingsanvisnin‐
gerne i servicedokumentationen.
I modsat tilfælde:
■ Fortsæt med trin 4.
Dokumenter måleværdierne.

94

6 Installering

6.3 Vandtilslutning
6.3.1

Sikkert arbejde i forbindelse med vand- og afløbstilslutning

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installation på side 29'.
Personalets kvalifikationer til vand- og afløbstilslutning
Det er kun uddannede fagfolk inden for vand- og afløbstilslutning i en autoriseret servicevirksomhed,
der må slutte kombidampovnen til vandforsyningen og afløbssystemet.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Forskrifter vedrørende vandtilslutning
Vandledninger og vandtilslutninger skal være i overensstemmelse med de lokale og landespecifikke
bestemmelser. Især:
■
DIN 1988, del 2 og del 4
■
DS/EN 61770
■
EN 1717
På ovne med NSF-certifikat skal følgende bestemmelser endvidere overholdes:
■
Forskrifter fra National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Ovnen skal være forsynet med en egnet tilbageløbssikring for at opfylde angivelserne i den gældende
lovgivning på landsplan og kommunalt plan.
For Australien og New Zealand
Monteringen af vandledningen skal udføres i overensstemmelse med direktiverne AS/NZW 3500 for
sanitære installationer og afløb (Plumbing and Drainage Code).
Kun for Australien:
Den dobbelte tilbageløbsventil, der leveres med dette apparat, skal monteres i den vandledning, der
fører til apparatet, for at opfylde den tilbageløbsbeskyttelse, der kræves i de australske retningslinjer
for sanitære installationer.
Forskrifter vedrørende afløbstilslutning
Overhold alle lokale og landespecifikke bestemmelser vedrørende udførelsen af afløbstilslutningen og
afløbsvandets beskaffenhed. Det drejer sig bl.a. om:
■
DIN 1988, del 2 og del 4
■
DIN EN 1717
■
Lokal afløbsforordning
På ovne med NSF-certifikat skal følgende bestemmelser endvidere overholdes:
■
International Code Council (ICC) eller den harmoniserede Plumbing Code fra International Asso‐
ciation of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Forskrifter fra National Sanitation Foundation (NSF)
Afløbsledninger og afløbstilslutninger skal være i overensstemmelse med International Plumbing Code
2003, International Code Council (ICC) eller Uniform Plumbing Code 2003, International Association
of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
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6.3.2 Vandtilførsel
Regler for sikker montering af vandtilslutningen
Overhold følgende regler for at eliminere risici på grund af en defekt vandtilslutning:
■
Ved bordovne med en underdel på hjul skal vandtilslutningen udføres med en fleksibel vandtilslut‐
ningsledning.
■
Ved bordovne skal vandtilslutningsledningens længde, med en underdel på hjul, rette sig efter det
bevægelsesfrirum, som holdeanordningen på underselen på hjul tillader til ovnen. Når opstillingen
(underdel med ovn) flyttes, må vandtilslutningsledningen ikke på noget tidspunkt blive trukket i eller
kørt hen over.
Udførelse af vandtilslutningen
Ovnen er forberedt til en fast tilslutning til vand på stedet.
Udførelse af vandtilslutningen med en fleksibel tilslutningsledning
Ovnen kan sluttes til vandforsyningen med en fleksibel vandtilslutningsledning DN10 i henhold til DIN
EN 61770 med en 3/4"-skrueforbindelse.
Vandkvalitet og vandets hårdhedsgrad
■
■
■
■

Indhent informationer om vandkvaliteten og vandets hårdhedsgrad hos din lokale vandforsynings‐
virksomhed eller kontroller vandets hårdhed i henhold til 'Kontroller vandkvaliteten på side 100'.
Oplysninger om drikkevandets krævede beskaffenhed finder du i kapitlet 'Tekniske data' under
punktet 'Vandkvalitet' på side 135.
Om nødvendigt skal du gennemføre passende tiltag til vandbehandling. Dette kan f.eks. være mon‐
teringen af et vandfilter og/eller et vandbehandlingsanlæg.
Kontroller overholdelsen af de krævede værdier for vandkvaliteten efter vandbehandlingen i hen‐
hold til 'Kontroller vandkvaliteten på side 100'.
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Tilslutningsdiagram uden vandbehandling
Tilslutningsdiagram

Tilslutninger bordovne

Tilslutninger gulvmodeller

V
Australien / New Zealand:

DCV

Pos.

Betegnelse

A

C

Vandtilslutning til vandvarmer el‐ Vandkvalitet, se 'Vandkvalitet' på side 134
ler vandindsprøjtning
Vandtilslutning til rengøring og
Vandkvalitet, se 'Vandkvalitet' på side 134
håndbruser med oprul
Vandfordeler
-

Z

Vandledning hos kunden

Vandkvalitet: Drikkevand

X

Sedimentfilter 0,08 mm

Y

Spærreanordning

Ved stærk tilsmudsning af vandet skal der monteres et se‐
dimentfilter 0.08 mm.
Vandhane

V

Egnet tilbageløbssikring
(kun nødvendigt med indsprøjt‐
ning, såfremt der er krav om
NSF, ellers er det valgfrit)
Dobbelt kontraventil

B

DCV

Installationshåndbog

Forklaring

Ovnen skal være forsynet med en egnet tilbageløbssikring
for at opfylde angivelserne i den gældende lovgivning på
landsplan og kommunalt plan.
Krævet i henhold til australske retningslinjer vedrørende
sanitære installationer, især alle eksisterende filtreringsog rensningsapparater.
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Tilslutningsdiagram med vandbehandling
Tilslutningsdiagram

Tilslutninger bordovne

Tilslutninger gulvmodeller

V

Australien / New Zealand:

DCV

Pos.

Betegnelse

Forklaring

A

Vandkvalitet, se 'Vandkvalitet' på side 134

Z

Vandtilslutning til vandvarmer el‐
ler vandindsprøjtning
Vandtilslutning til rengøring og
håndbruser med oprul
Vandledning hos kunden

X

Sedimentfilter 0,08 mm

W

Ved stærk tilsmudsning af vandet skal der monteres et
sedimentfilter 0.08 mm.
Anbefaling: Patron til delvis afsaltning

Vandbehandling til blødgøring af
vandet til den krævede kvalitet for
blødt vand
Spærreanordning
Vandhane

B

Y
V

DCV

Egnet tilbageløbssikring
(kun nødvendigt med indsprøjt‐
ning, såfremt der er krav om NSF,
ellers er det valgfrit)
Dobbelt kontraventil

Vandkvalitet, se 'Vandkvalitet' på side 134
Vandkvalitet: Drikkevand

Ovnen skal være forsynet med en egnet tilbageløbssik‐
ring for at opfylde angivelserne i den gældende lovgiv‐
ning på landsplan og kommunalt plan.
Krævet i henhold til australske retningslinjer vedrørende
sanitære installationer, især alle eksisterende filtreringsog rensningsapparater.

Installation af vandtilførsel
1.

Skyl vandledningens vandtilslutning på stedet (Z).

2.

Monter sedimentfilteret (X) og eventuelt et vandbehand‐
lingsanlæg (W).
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3.

Monter en separat spærreanordning (Y) til hver ovn.

4.

Monter i givet fald den dertil beregnede tilbageløbssikring
(V) eller den eventuelt krævede tilbageløbsventil (DCV)
(se tilslutningsdiagram) i vandtilførslen.

5.

Tilslut apparatet i henhold til tilslutningsplanen.

6.

Skyl sedimentfilteret med håndbruseren med oprul.

7.

Luk spærreanordningen efter afslutningen på vandinstal‐
lationen.

8.

Gør brugeren opmærksom på filtrenes og eventuelt vand‐
behandlingsanlæggenes serviceintervaller.
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6.3.3 Kontroller vandkvaliteten
Nødvendige hjælpemidler
Du skal bruge følgende hjælpemidler:
■
1 prøvekar til prøveudtagelse
■
1 ledningsevnemåler (art.-nr. 3019007)
■
Analysesæt til samlet hårdhed og karbonathårdhed inklusive 2 analysekar (art.-nr. 3019010)
■
Sikkerhedshandsker
Kontroller vandkvaliteten
Mål vandets elektriske ledningsevne og den samlede hårdhed. Følg til det formål anvisningerne til må‐
leapparatet og analysesættet.
Sammenlign de målte værdier med de nominelle værdier i kapitlet 'Tekniske data' under punktet
'Vandkvalitet' på side 135.
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6.3.4 Afløbstilslutning
Regler for sikker montering af afløbstilslutningen
Overhold følgende regler for at eliminere risici på grund af defekte afløbstilslutninger:
Afløbsledningen må ikke have en tilspidsning.
■
Afløbsledningens hældning skal være min. 3.5 % (2°) .
■
Hvis der tilsluttes flere apparater til én afløbsledning, skal den dimensioneres på en sådan måde,
at afløbsvandet kan passere uhindret.
■
Afløbstilslutningen skal udføres med et IKKE fleksibelt rør. En fast tilslutning anbefales. Som alter‐
nativ kan der monteres en åben tragtvandlås. På bordovne med en underdel på hjul skal afløbs‐
ledningen adskilles ved en fast tilslutning, inden ovnen kan flyttes med underdelen.

■

Tilslutningsdiagram for bordovne
Følgende illustration viser tilslutningsdiagrammet for afløbsinstallationen på en kombidampovn, stør‐
relse 6.10, repræsenterende alle bordovne:
Pos.

Betegnelse

1

Ovnens afløb

2

3

Funktion

I bunden af ovnen, tilslut‐
ningsposition C, se 'Tilslut‐
ningsplaner' på side 137
Sikkerhedsover‐ ■ I bunden af ovnen, tilslut‐
løb
ningsposition M, se 'Til‐
slutningsplaner' på side
137
■ Til vandafløb i tilfælde af
fejl (tilstopning)
Afløbsledning
DN 50

■
■

4
5

Vandlås / trag‐
tvandlås
Afløbsledning
DN 50

Min. diameter indvendigt
= 46 mm
Hældning min. 3.5 % (2°)

Anbefales som vandlås
■
■

Min. diameter indvendigt
= 46 mm
Hældning min. 3.5 % (2°)

Tilslutningsdiagram for gulvmodeller
Følgende illustration viser tilslutningsdiagrammet for afløbsinstallationen på en kombidampovn, stør‐
relse 12.20, repræsenterende alle gulvmodeller:
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Pos.

Betegnelse

Funktion

1

Ovnens afløb

I bunden af ovnen, tilslut‐
ningsposition C, se 'Tilslut‐
ningsplaner' på side 137
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2

Sikkerhedsover‐
løb

■

■

3

Afløbsledning
DN 50

I bunden af ovnen, tilslut‐
ningsposition M, se 'Til‐
slutningsplaner' på side
137
Til vandafløb i tilfælde af
fejl (tilstopning)

Min. diameter indvendigt
= 46 mm
■ Hældning min. min. 3.5 %
(2°)
Afløbsmuligheder:
■ Fast tilslutning
■ Åbent kar
■ Kanal
■

Monter afløbstilslutning
Tilslut apparatet i henhold til tilslutningsdiagrammet. Anvend den medfølgende fladbue på bordovne.
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6.4 Installering af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
6.4.1

Sikkert arbejde ved installeringen

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installation på side 29'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med installeringen af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
Ovnens fuldautomatiske ovnrumsrengøring må kun installeres og tilsluttes af kvalificerede medarbej‐
dere fra en autoriseret servicevirksomhed.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Kontakt med rengøringsmidler

Fare for ætsninger og irritationer af hud, øjne og åndedrætsorganer
Rengøringsmidlet ConvoClean new (S) og afspændingsmidlet ConvoCare (S) forårsager ætsninger på
hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt. Rengøringsmidlet ConvoClean forte (S)
forårsager ætsninger på hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt.
Indånd aldrig dampe og sprøjtetåge fra rengørings- og afspændingsmiddel.
Undgå, at rengørings- og afspændingsmiddel kommer i kontakt med øjne, hud og slimhinder.
Følg anvisningerne på etiketterne på rengøringsmidler eller de pågældende sikkerhedsdatablade,
når du håndterer rengøringsmidlerne.
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.

Installationshåndbog

103

6 Installering

6.4.2 Den fuldautomatiske ovnrumsrengørings opbygning
Rengørings- og afspændingsmiddel
Anvend kun de her nævnte midler til rengøring af kombidampovnen.
BEMÆRK! Ethvert krav på garanti bortfalder ved skader, der kan henføres til en usagkyndig anven‐
delse af rengøringsmidler.
Den følgende tabel viser de godkendte rengørings- og afspændingsmidler:
Betegnelse

Produkt

Farve mærkat

Rengøringsmiddel
Afspændingsmiddel

ConvoClean forte / new
ConvoCare

rødt
grønt

Opbygning af den fuldautomatiske rengøring af ovnrummet med tilsluttede beholdere
Pos. Betegnelse
1

2
3
4
5

F
G

Farvekod‐
ning

Beholder med afspæn‐
dingsmiddel ConvoCa‐
re (brugsklar blanding i
defineret blandingsfor‐
hold)
Sugeslange, indsug‐
ningslanse, afspæn‐
dingsmiddel
Trådspændebånd D10

grøn
(mærkat)

Sugeslange, indsug‐
ningslanse, rengørings‐
middel
Beholder med rengø‐
ringsmiddel Convo‐
Clean new eller Convo‐
Clean forte
Tilslutning til afspæn‐
dingsmiddel
Apparattilslutning til
rengøringsmiddel

rød (slange)

grøn (slan‐
ge)
-

rød (mærk‐
at)
grøn (på‐
skrift)
rød (på‐
skrift)

Boks til rengøringsmiddelbeholder (ekstraudstyr)
Boksen til rengøringsmiddelbeholdere er ekstra tilbehør til kombidampovnen, som kan bestilles hos
producenten.
Ved bordovne på understel:
■
Boksen kan hænges op på understellet ved hjælp af det påskruede beslag på bagsiden og holde‐
bøjlen. Til det formål anbringes holdebøjlen hen over boltene på understellet. Vægten af den der‐
på stillede kombidampovn holder holdebøjlen inklusive den ophængte boks med rengøringsmid‐
delbeholderne.
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Ved gulvmodeller eller bordovne på arbejdsborde:
■
Boksen kan fastgøres på en væg ved at skrue den fast ved hjælp af hullerne i bagvæggen. Til det
formål skal beslagene først skrues af boksen. Til lettere rengøring af køkkengulvet kan du fastgøre
boksen med en bestemt afstand til gulvet. Følg i den forbindelse anvisningerne under 'Placering af
beholdere til rengørings- og afspændingsmiddel'.
Placering af beholdere til rengørings- og afspændingsmiddel
Opstil beholderne på følgende måde:
Beholderne skal befinde sig på et lettilgængeligt sted på en plan overflade ved apparatet.
■
Beholderens opstillingsniveau må ikke ligge over den kant, hvor ovnens ben er sat på ovnens kabi‐
net.
■
Beholderens opstillingsniveau må ikke ligge lavere end 1 m under denne kant.
■
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6.4.3 Tilslutning af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
Fuldautomatisk rengøring af ovnrummet med tilsluttede beholdere
1.

Bland det medleverede ConvoCare K-koncentrat med
blødt vand i den tomme beholder til afspændingsmidlet
ConvoCare.
Følg til det formål anvisningerne i betjeningshåndbogen til
blanding af ConvoCare afspændingsmiddel i beholder.

2.

Sæt den grønne sugeslange (2) til afspændingsmidlet
ConvoCare på tilslutningsniplen på den bageste skot‐
forskruning (F), og fastgør den med trådspændebåndet
(3) (se mærkaten om tilslutning af afspændingsmiddel på
venstre side af ovnen).

3.

Stik indsugningslanse på den grønne sugeslange ned i
beholderen med afspændingsmiddel (1). Slangen skal fø‐
res uden knæk, og beholderens ventilationsåbning skal
være åben og fri.
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4.

Sæt den røde sugeslange (4) til rengøringsmidlet Convo‐
Clean forte eller ConvoClean new på tilslutningsniplen på
den udvendige skotforskruning (G), og fastgør den med
trådspændebåndet (3) (se mærkaten om tilslutning af ren‐
gøringsmidler på venstre side af ovnen).

5.

Stik indsugningslanse på den røde sugeslange ned i ren‐
gøringsmiddelbeholderen (5). Slangen skal føres uden
knæk, og beholderens ventilationsåbning skal være åben
og fri.
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6.5 Montering af fedtopsamlingsbeholderen (kun med ConvoGrill)
6.5.1

Sikkert arbejde ved installeringen

Af hensyn til din sikkerhed
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved installation på side 29'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med monteringen af fedtopsamlingsbeholderen
Det er kun kvalificerede medarbejdere fra en autoriseret servicevirksomhed eller tilsvarende undervist
personale, der må slutte fedtopsamlingsbeholderen til automatisk fedtudskillelse til ovne med Convo‐
Grill.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
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6.5.2 Tilslutning af fedtopsamlingsbeholderen
Nødvendigt tilbehør
I leveringsomfanget til ConvoGrill findes følgende originale tilbehør, der skal anvendes ved tilslutnin‐
gen af den automatiske fedtudskillelse. Anvend udelukkende dette originale tilbehør:
■
Tilslutningsslange med dæksel til påskruning på beholderen
■
Fedtopsamlingsbeholder (tom beholder til udpumpet fedt)
■
Spændebånd til fastgørelse af slangetilslutningen på kombidampovnen
■
Gaffelformet beslag til ophængning af beholderens skruelåg med tilslutningsslange under tømning
og rengøring af fedtopsamlingsbeholderen
Tilslutning af fedtopsamlingsbeholderen (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Kontroller tilbehøret for skader, og fortsæt kun med instal‐
leringen, hvis delene er ubeskadigede og tætte.
Anbring den frie ende af den automatiske fedtudskillelses
tilslutningsslange (2) på afløbsstudsen (1) bagtil på un‐
dersiden af kombidampovnen, og fastgør slangen (2)
med spændebåndet (3).
Skru beholderskruelåget (4), der er fastgjort på tilslut‐
ningsslangen (2), på fedtopsamlingsbeholderen (5).
Anbring fedtopsamlingsbeholderen (5) på et egnet sted,
og sørg for, at tilslutningsslangen føres uden knæk (2).
Fastgør det gaffelformede beslag (6) til ophængning af
beholderens skruelåg (4) med tilslutningsslangen, så den
kan nås fra afløbsstudsen (1). Anvend til det formål det
dobbeltklæbende klæbebånd på bagsiden af beslaget el‐
ler de forborede huller i beslaget.
På ovne med forsvindingsdør:
Anbring IKKE beslaget (6) på den side af ovnkabinettet,
hvor ovndøren skubbes tilbage.

Fedtopsamlingsbeholderens placering
Anbring fedtopsamlingsbeholderen på følgende måde:
■
Beholderen skal stå op og befinde sig på et lettilgængeligt sted på en plan overflade ved ovnen.
■
Beholderens opstillingsniveau må højst ligge 15 cm over ovnens opstillingsniveau.
■
Brugerens arbejdsområde skal holdes frit.
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7 Ibrugtagning
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel erfarer du, hvordan du tager din kombidampovn i brug. Dette kapitel henvender sig til en
kvalificeret medarbejder i en autoriseret servicevirksomhed.

7.1

Sikkert arbejde ved ibrugtagningen

Af hensyn til din sikkerhed i forbindelse med ibrugtagning
Gør dig inden ibrugtagning fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforanstaltninger
ved idriftsættelse' på side 31 og i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed' i betjeningshåndbogen.
Personalets kvalifikationer til ibrugtagning og udtagning af drift
Arbejdet med ibrugtagning af apparatet foretages i usædvanlig driftstilstand (f. eks. med afmonterede
beskyttelsesafskærmninger), eller det omfatter arbejde, der kræver kvalifikationer og specifikt kends‐
kab til apparatet af personalet - kvalifikationer og et kendskab, der rækker ud over kravene til driftsper‐
sonalet.
Der stilles følgende krav til personalet:
■
Det drejer sig om kvalificerede medarbejdere i en autoriseret servicevirksomhed.
■
Personalet skal have en relevant uddannelse som serviceteknikere.
■
Personalet skal have modtaget instruktioner om det specifikke apparat.
■
Personalet skal især kunne bedømme en fagkyndig udførelse af apparatets strøm-, gas-, vand- og
afløbstilslutninger.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Foretag følgende, hvis der lugter af gas
Ved gaslugt skal følgende punkter ubetinget følges:
■
Afbryd straks gastilførslen
■
Luft grundigt ud i rummet.
■
Undlad at betjene et elektrisk apparat. Undgå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningerne.
■
Informer gasforsyningsvirksomheden og eventuelt brandvæsenet via telefon uden for fareområdet.
Grundlæggende regel for sikker anvendelse
Hvis kombidampovnen er blevet flyttet forsætligt eller tilsyneladende ikke tilladt efter installeringen (til‐
sigtet eller utilsigtet), må ovnen først igen tages i brug, når alle de følgende forudsætninger er opfyldt:
■
Ovnen og det anvendte tilbehør udviser ingen tegn på synlige skader.
■
De monterede forsyningsledninger til elektricitet, vand, afløb og rengøringsmiddel udviser ingen
synlige skader, de sidder fast, drypper ikke, de gør et sikkert og funktionsdygtigt indtryk ved en vi‐
suel kontrol.
■
'Kravene til kombidampovnens funktionsdygtighed' på side 22 er opfyldt.
■
'Kravene til kombidampovnens omgivelser' på side 22 er opfyldt.
■
Alle advarsler befinder sig på den dertil indrettede plads.
Kun på gasapparater:
■
På alle kombidampovnens gasførende dele er tætheden af alle forbindelses- og tilslutningssteder
for de gasførende komponenter kontrolleret af en servicetekniker, og alle de nævnte steder uden
for og inden i ovnen er gastætnede.
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Regler for sikker anvendelse af bordovne
For at undgå risici skal følgende regler overholdes under anvendelsen:
■
Udluftnings- og forbrændingsgasstudserne samt ventilationsstudserne på ovnens overside samt
ventilationsåbningerne i bunden af ovnen må ikke dækkes til, flyttes eller blokeres.
■
Ribberne skal være låst.
■
Tilberedningsudstyret skal være skubbet ind i overensstemmelse med reglerne i 'Placering af tilbe‐
redningsudstyret i ovne i størrelserne X.10 og X.20' i betjeningshåndbogen.
■
Indsugningspladen skal være låst korrekt.
Yderligere regler for sikker anvendelse af bordovne på bevægelige understel
For at undgå risici skal følgende regler overholdes under anvendelsen af ovne på understel med hjul:
■
Holdeanordningen, der begrænser opstillingens (underdel plus ovn) bevægelsesfrirum, skal til enh‐
ver tid være tilsluttet.
Kontroller dagligt inden arbejdet, at holdeanordningen er tilsluttet.
■
Lås altid bremsen på de forreste hjul, når ovnene anvendes.
■
Kontroller dagligt hjulenes låsning, inden arbejdet påbegyndes.
Regler for sikker anvendelse af gulvmodeller
For at undgå risici skal følgende regler overholdes under anvendelsen:
■
Udluftnings- og forbrændingsgasstudserne samt ventilationsstudserne på ovnens overside samt
ventilationsåbningerne i bunden af ovnen må ikke dækkes til, flyttes eller blokeres.
■
Tilberedningsudstyret skal være skubbet ind i overensstemmelse med reglerne i 'Placering af tilbe‐
redningsudstyret i ovne i størrelserne X.10 og X.20' i betjeningshåndbogen.
■
Indsugningspladen skal være låst korrekt.
Strømførende dele

Fare for elektrisk stød på grund af strømførende dele og løse kabler
Efter åbningen af beskyttelsesafskærmningen kan berøring af de strømførende dele forårsage
elektrisk stød.
Sørg for, at elektrisk arbejde kun udføres af en elektriker fra en autoriseret servicevirksomhed.
Gå frem på følgende måde inden afmontering af beskyttelsesafskærmningerne:
■
Tag spændingen af alle tilslutninger.
■
Alle kontakter sikres imod tilslutning.
■
Vent i 15 minutter, så DC-buskondensatorerne kan aflade, hvis ovnen allerede har været sat
under spænding.
■
Kontroller, at spændingen er taget af alle tilslutninger.
Sørg inden ibrugtagningen for, at de elektriske forbindelser er ubeskadigede, og at de sidder fast.
Kontroller inden ibrugtagning, at ovnen samt tilbehørsdele af metal er sluttet til et
spændingsudligningssystem.
Gasudslip

Eksplosionsfare pga. gas, der strømmer ud
Gas, der strømmer ud, kan føre til eksplosion ved antænding.
Flyt principielt set aldrig ovnen, mens den er i gang.
Inden bordovne på underdele med hjul og fleksibel tilslutningsslange flyttes, skal det kontrolleres,
at den holdeanordning, som mekanisk fastgør ovnen, og som begrænser underdelens og dermed
ovnens bevægelsesspillerum, er tilsluttet.
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Iltmangel

Fare for kvælning på grund af manglende indåndingsluft
Mangelfuld udluftning på opstillingsstedet kan føre til kvælning, når ovnen anvendes.
Kontroller forbrændingsgasværdierne, og få eventuelt indstillet brænderen af en certificeret
gasinstallatør fra en autoriseret servicevirksomhed.
Sørg for, at der forefindes ventilationssystemer, og at disse er funktionsdygtige, at de anvendes, og
at de af gasinstallatøren foreskrevne ventilationsbestemmelser er overholdt.
Juster ikke forneden på ovnen.
Anvend kun ovnen i vindstille omgivelser
Varme overflader

Fare for forbrænding på grund af høje temperaturer i ovnrummet og på ovndørens inderside
Der er fare for forbrænding ved berøring af alle indvendige dele af ovnrummet, ovndørens indvendige
side samt alle dele, der befinder sig eller har befundet sig i ovnrummet under tilberedningen.
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
Varm damp / em

Fare for skoldning på grund af varm damp og em
Udslippende varm damp og em kan medføre skoldning af ansigt, hænder, fødder og ben.
Åbn på gulvmodeller altid først ovndøren til første hvilestilling, og benyt på bordovne altid
ventilationsstillingen ved åbning af ovndøren. Lad den varme damp og em slippe ud. Åbn derefter
langsomt og forsigtigt ovndøren yderligere.
Stik aldrig hovedet ind i ovnrummet.
Hvis ovnrummet afkøles med 'Cool down', skal du holde afstand til apparatet, da der vil komme
varm damp og em ud af den åbne ovndør.
Kontakt med rengøringsmidler

Fare for ætsninger og irritationer af hud, øjne og åndedrætsorganer
Rengøringsmidlet ConvoClean new (S) og afspændingsmidlet ConvoCare (S) forårsager ætsninger på
hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt. Rengøringsmidlet ConvoClean forte (S)
forårsager ætsninger på hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt.
Indånd aldrig dampe og sprøjtetåge fra rengørings- og afspændingsmiddel.
Undgå, at rengørings- og afspændingsmiddel kommer i kontakt med øjne, hud og slimhinder.
Spray ikke rengørings- og afspændingsmiddel ind i ovnrummet ved en temperatur på mere end
60 °C, da der ellers kan dannes ætsende eller irriterende dampe fra rengøringsmidlerne.
Åbn ikke ovndøren under den fuldautomatiske ovnrumsrengøring med tilsluttede beholdere.
Åbn KUN ovndøren under den fuldautomatiske ovnrumsrengøring med enkeltdosering, hvis
softwaren anviser det.
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
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7.2 Idriftsættelsens forløb
Kontroller før ibrugtagningen
Kontroller i følge tjeklister, inden kombidampovnen tages i brug, om alle vigtige forudsætninger er op‐
fyldt.
■
'Tjekliste: Transport, opstilling og installering' på side 182
■
'Tjekliste: Sikkerhedsanordninger og advarsler' på side 184
Ovnen må kun tages i brug, når alle nævnte forudsætninger er opfyldt, og
■
ovnen samt alle tilslutninger ikke udviser tegn på synlige skader, og
■
der ikke opbevares noget i ovnrummet, og der ikke findes noget i ovnrummet, der ikke er nødven‐
digt som ovntilbehør (f. eks. tilberedningsudstyr).
Ibrugtagning af idriftsættelse
1.

Bring den omgivende temperatur op til den tilladte drifts‐
temperatur.

2.

Kobl afbryderkontakten til.

3.

Åbn for vandtilførslen.

4.

Åbn gastilførslen (på gasapparater).

5.

Udfør kontrol med hensyn til fastgørelse og korrekt positi‐
on:
■ Indsugningsplade
■ Ribber (på bordovne)
■ Opfyldningsvogn (ved gulvmodeller)

6.

Mål dørspalten foran på ovnen i overensstemmelse med
'Måling af dørspalter' på side 115:
Ligger de målte værdier uden for toleranceområdet, eller
flugter ovndørens overkant ikke med den øverste kant på
ovnens kabinet, skal ovndøren justeres.
Foretag indstillingen i henhold til servicedokumentationen
eller henvend dig til producenten.
Tænd for kombidampovnen.

7.

8.
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Idriftsættelse
1.

Start tilberedningsproceduren med følgende tilberednings‐
data:
■ Driftstilstand 'Kombidamp'
■ 150 °C
■ 10 minutter

2.

Kontroller følgende:
■ Lyser belysningen i ovnrummet?
■ Er blæserhjulet aktiveret?
■ Er afløbs- og tilløbssystemet tæt?
■ Stiger temperaturen i ovnrummet?

3.

Start tilberedningsproceduren med følgende tilberednings‐
data:
■ Driftstilstand 'Damp'
■ 100 °C
■ 10 minutter

4.

Kontroller, om der udvikles damp i ovnrummet
(Åbn forsigtigt ovndøren).

5.

Kun ved Convotherm 4-ovnen i sprøjteversion:
Indstil manometret i dampgeneratorens vandforsyning
med trykregulatoren:
■ Bordovne: [kPa] 100 (1 bar)
■ Gulvmodeller: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Start den fuldautomatiske rengøring af ovnrummet med
rengøringsprofilen til let tilsmudsning.

7.

Kontroller, om rengøringsforløbet forløber uden fejlmedde‐
lelser.

Instruktion af brugeren
Informer brugeren om alle sikkerhedsrelevante funktioner og anordninger, se 'Tjekliste: Instruktion af
kunden' på side 185. Instruer brugeren i den korrekte betjening af apparatet.
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7.3 Måling af spalter på apparatet
Måling af spalter på apparatet
Illustrationen viser en kombidampovn, størrelse 12.20, repræsenterende alle ovnstørrelser.
Bredden af de målte spalter på ovnen skal ligge inden for følgende toleranceområder:
Illustration

Betegnelse

Målebetingelse

Toleranceområde
Bordovne

Dørspalte foran
på ovnen
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Ovndøren er luk‐
ket.

12 ± 1 mm

Gulvmodel‐
ler
10 ± 1 mm

8 Udtagning af drift og bortskaffelse

8 Udtagning af drift og bortskaffelse
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel erfarer du, hvordan du tager din kombidampovnen ud af drift og sørger for en korrekt
bortskaffelse. Dette kapitel henvender sig til en kvalificeret medarbejder i en autoriseret servicevirk‐
somhed.

8.1

Sikkert arbejde ved udtagning af drift

Af hensyn til din sikkerhed i forbindelse med udtagning af drift
Gør dig, inden arbejdet påbegyndes, fortrolig med de farer, der er nævnt i 'Farer og sikkerhedsforan‐
staltninger ved udtagning af drift på side 34'.
Personalets kvalifikationer i forbindelse med udtagning af drift
Arbejdet med ovnens udtagning af drift foretages i usædvanlig driftstilstand (f. eks. med afmonterede
beskyttelsesafskærmninger), eller det omfatter arbejde, der kræver kvalifikationer og specifikt kends‐
kab til apparatet af personalet - kvalifikationer og et kendskab, der rækker ud over kravene til driftsper‐
sonalet.
Der stilles følgende krav til personalet:
■
Det drejer sig om kvalificerede medarbejdere i en autoriseret servicevirksomhed.
■
Personalet skal have en relevant uddannelse som serviceteknikere.
■
Personalet skal have modtaget instruktioner om det specifikke apparat.
■
Personalet skal især kunne bedømme en fagkyndig udførelse af apparatets strøm-, gas-, vand- og
afløbstilslutninger.
Arbejder på gasinstallationen må kun udføres af uddannede gasinstallatører, der er blevet undervist i
den pågældende ovn, og som er godkendt af den lokale gasforsyningsvirksomhed.
Personligt beskyttelsesudstyr
Bær det personlige beskyttelsesudstyr, der er nævnt i kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed', afsnittet '
Personligt beskyttelsesudstyr på side 43' for det pågældende arbejde.
Foretag følgende, hvis der lugter af gas
Ved gaslugt skal følgende punkter ubetinget følges:
■
Afbryd straks gastilførslen
■
Luft grundigt ud i rummet.
■
Undlad at betjene et elektrisk apparat. Undgå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningerne.
■
Informer gasforsyningsvirksomheden og eventuelt brandvæsenet via telefon uden for fareområdet.
Regler for sikkert og ansvarsbevidst arbejde ved driftsstandsningen
Undgå farer for dig selv og andre ved at overholde følgende regler:
Køkkengulvet skal holdes tørt for at reducere risikoen for ulykker.
■
Kombidampovnens dør skal lukkes, og dørens greb fjernes, inden ovnen bortskaffes.
■
Rengøringsmidlerne skal bortskaffes i overensstemmelse med angivelserne på beholderne for at
undgå miljøskader.
■
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8 Udtagning af drift og bortskaffelse
Strømførende dele

Fare for elektrisk stød på grund af strømførende dele og løse kabler
Efter åbningen af beskyttelsesafskærmningen kan berøring af de strømførende dele forårsage
elektrisk stød.
Sørg for, at elektrisk arbejde kun udføres af en elektriker fra en autoriseret servicevirksomhed.
Gå frem på følgende måde inden afmontering af beskyttelsesafskærmningerne:
■
Tag spændingen af alle tilslutninger.
■
Alle kontakter sikres imod tilslutning.
■
Vent i 15 minutter, så DC-buskondensatorerne kan aflades.
■
Kontroller, at spændingen er taget af alle tilslutninger.
Gasudslip

Eksplosionsfare pga. gas, der strømmer ud
Gas, der strømmer ud, kan føre til eksplosion ved antænding.
Sørg for, at gastilførslen er afbrudt, inden der udføres arbejde på gasinstallationerne.
Flytning af tung vægt

Fare for tilskadekomst på grund af forkert løftning
Ved løftning af apparatet kan der opstå skader på grund af apparatets vægt, især kropsskader.
Anvend gaffeltruck eller løftevogn til transport af apparatet.
Løft ovnen med så mange personer, at det svarer til ovnens vægt (vejledende værdi: 15 - maks. 55
kg afhængigt af alder og køn). Overhold de gældende forskrifter om arbejdssikkerhed på
opstillingsstedet!
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
Uegnet underlag

Fare for klemmeskader, hvis apparatet vælter eller falder ned
Hvis apparatet vælter eller falder ned, kan det medføre klemmeskader af kropsdele.
Sørg for, at apparatet aldrig opstilles på uegnet underlag.
Kontakt med rengøringsmidler

Fare for ætsninger og irritationer af hud, øjne og åndedrætsorganer
Rengøringsmidlet ConvoClean new (S) og afspændingsmidlet ConvoCare (S) forårsager ætsninger på
hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt. Rengøringsmidlet ConvoClean forte (S)
forårsager ætsninger på hud, øjne og åndedrætsorganer ved direkte kontakt.
Indånd aldrig dampe og sprøjtetåge fra rengørings- og afspændingsmiddel.
Undgå, at rengørings- og afspændingsmiddel kommer i kontakt med øjne, hud og slimhinder.
Følg anvisningerne på etiketterne på rengøringsmidler eller de pågældende sikkerhedsdatablade,
når du håndterer rengøringsmidlerne.
Anvend det personlige beskyttelsesudstyr.
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8.2 Udtagning af drift og bortskaffelse
Forudsætninger
Inden udtagningen af drift skal følgende kontrolleres:
Apparatet er spændingsfrit.
■
Gastilførslen er spærret.
■
Vandtilførslen er spærret.
■

Udtagning af drift
I forbindelse med udtagning af drift skal ovnen nedtages i omvendt rækkefølge af opstillingen og in‐
stalleringen (se kapitlerne 'Installation på side 76', ' Transport på side 44' og 'Opstilling på side 46').
Flyt først ovnen, når alle tilslutninger er afbrudt.
I forbindelse med udtagning af drift skal følgende arbejde udføres på sagkyndig vis:
■
Afmontering af apparatets vandtilslutning
■
Afmontering af apparatets afløbstilslutning
■
Afmontering eller overklipning af de elektriske tilslutninger
■
Afmontering af apparatets gastilslutning
■
Afmontering af forbrændingsgasføringen
■
Afmontering af dørlåsen
■
Afmontering af rengørings- og afspændingsmiddeltilslutningerne
■
Fagmæssig korrekt bortskaffelse af rengøringsmidlerne i henhold til EU-sikkerhedsdatabladene og
i overensstemmelse med angivelserne på rengøringsmiddelbeholderne
■
Afmontering af fedtopsamlingsbeholderen
■
Fagmæssig korrekt bortskaffelse af det afpumpede fedt i overensstemmelse med landespecifikke
love og de lokale bortskaffelsesvirksomheders og myndigheders forskrifter.
Bortskaffelse
Apparatet må ikke smides ud med husholdningsaffald og storskrald eller bortskaffes på usagkyndig
vis!

Tag kontakt til producenten med henblik på miljøvenlig bortskaffelse af dit apparat. Producenten er
miljøcertificeret i henhold til. ISO 14001:2004 og bortskaffer dit apparat i henhold til de gældende for‐
skrifter for miljøbeskyttelse.
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9 Tekniske data
Formålet med dette kapitel
Dette kapitel indeholder de tekniske data for kombidampovnen.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
120

Mål og vægt
Maksimalt tilladt påfyldningsvægt
Elektrisk tilslutning
Gasværdier naturgas 2H [E], naturgas 2L (LL), propan 3P, flydende gas 3B/P
Gasværdier naturgas (AUS/NZ), propan (AUS/NZ)
Gasværdier naturgas (JPN), propan (JPN)
Gasværdier naturgas 13A (KOR), propan (KOR)
Gasforbrug
Forbrændingsgasmængde
Varmeeffekt
Varmeafgivelse
Vandtilslutning
Vandkvalitet
Vandvarmer
Vandforbrug tilberedning
Vandforbrug tilberedning og rengøring
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122
123
129
129
130
130
131
131
132
133
133
134
135
135
136

9 Tekniske data

9.1 Mål og vægt
Mål Convotherm 4 EB/ES

Ovn med emballage
Bredde
Højde
Dybde
Ovn uden emballage
Bredde med ovndør med højrean‐
slag
Bredde på ovne med forsvindings‐
dør
Højde
Dybde med lukket ovndør
Sikkerhedsafstande
Bagtil
I højre side ved ovndør med højre‐
anslag
I højre side ved ovne med forsvin‐
dingsdør
Til venstre
(større afstand anbefalet til service)
For oven (til ventilation)

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]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

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]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Mål Convotherm 4 GB/GS

Ovn med emballage
Bredde
Højde
Dybde
Ovn uden emballage
Bredde med ovndør med højrean‐
slag
Bredde på ovne med forsvindings‐
dør
Højde
Dybde med lukket ovndør
Sikkerhedsafstande
Bagtil
I højre side ved ovndør med højre‐
anslag
I højre side ved ovne med forsvin‐
dingsdør
Til venstre
(større afstand anbefalet til service)
For oven (til ventilation)

Installationshåndbog

120
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Vægte Convotherm 4 EB
6.10
Vægt uden emballage
uden ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
115
- Forsvindingsdør
[kg]
123
med ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
121
- Forsvindingsdør
[kg]
129
med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
126
- Forsvindingsdør
[kg]
134
Vægt emballage
Vægt emballage
[kg]
25

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

170
178

135
145

184
194

250
265

265
285

349
369

176
160

141
151

190
200

256
271

272
292

356
376

181
189

146
156

195
205

-

-

-

30

30

35

45

40

48

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

158
166

123
133

169
179

235
250

250
270

331
351

164
172

129
139

175
185

241
256

257
277

340
359

169
177

134
144

180
190

-

-

-

30

30

35

45

40

48

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

190
198

155
165

214
224

280
295

295
315

379
399

196
180

161
171

220
230

286
301

302
322

386
406

201
209

166
176

225
235

-

-

-

30

30

35

45

40

48

Vægte Convotherm 4 ES
6.10
Vægt uden emballage
uden ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
105
- Forsvindingsdør
[kg]
113
med ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
111
- Forsvindingsdør
[kg]
125
med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
116
- Forsvindingsdør
[kg]
124
Vægt emballage
Vægt emballage
[kg]
25
Vægte Convotherm 4 GB
6.10
Vægt uden emballage
uden ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
130
- Forsvindingsdør
[kg]
138
med ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
136
- Forsvindingsdør
[kg]
144
med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
141
- Forsvindingsdør
[kg]
149
Vægt emballage
Vægt emballage
[kg]
25
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Vægte Convotherm 4 GS
6.10
Vægt uden emballage
uden ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
113
- Forsvindingsdør
[kg]
121
med ConvoClean / ConvoClean+, uden ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
119
- Forsvindingsdør
[kg]
133
med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Højreanslag
[kg]
124
- Forsvindingsdør
[kg]
132
Vægt emballage
Vægt emballage
[kg]
25

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

168
176

133
143

184
194

250
265

265
285

346
366

174
182

139
149

190
200

256
271

272
292

355
374

179
187

144
154

195
205

-

-

-

30

30

35

45

40

48

9.2 Maksimalt tilladt påfyldningsvægt
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
Summen af vægten på indstiksniveauerne må ikke overskride den maksimalt tilladte påfyldningsvægt
for kombidampovnen:

Maksimal påfyldningsvægt
Pr. kombidampovn
Pr. indstik
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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 Elektrisk tilslutning
Convotherm 4 EB (FU enfaset)

3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
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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
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Convotherm 4 EB (FU trefaset)

3~ 400V 50/60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
3~ 440V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
3~ 480V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
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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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Convotherm 4 ES (FU enfaset)

3N~ 400 V 50/60 Hz (3/N/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
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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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Convotherm 4 ES (FU trefaset)

3~ 400V 50/60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
3~ 440V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ
3~ 480V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luftled‐
ninger ved længde på maks. 5 m.
Anbefalet HFI-relæ

Installationshåndbog

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]

126

9 Tekniske data
Convotherm 4 GB

1N~ 100 V 50/60 Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
1N~ 230 V 50/60 Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
1N~ 120V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
2~ 230V 50/60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Dampeffekt
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
Installationshåndbog

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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Convotherm 4 GS

1N~ 100 V 50/60 Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
1N~ 230 V 50/60 Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
1N~120V 60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
2~ 230V 50/60Hz
Nominelt forbrug
Effekt varmluft
Effekt motor
Mærkestrøm
Afsikring
Anbefalet ledningstværsnit i luft‐
ledninger ved længde på maks.
5 m.
Anbefalet HFI-relæ
Ekstra HFI-relæ
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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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9.4 Gasværdier naturgas 2H [E], naturgas 2L (LL), propan 3P, flydende gas
3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Gasart

Naturgas 2H
(E)

Naturgas 2L
(LL)

Propan 3P

Flydende gas
3B/P

G25

G31

G30/G31

x

x

x

Referencegas, kort beteg‐
G20
nelse
Forbrugsstoffer
Naturgas, flydende gas
x
Værdier for gastilførsel
Tilslutning gasledning
R 3/4"
Gennemstrømningstryk
[mbar]
20 (17 - 25)
ved tilslutning
Gasdata (iht. CE) ved 15 °C og 1013 mbar, tør
Nederste Wobbe-indeks
45.7
[MJ/m3]
Wi
(36.8 - 49.6)

R 3/4"
20/25 (18 30)

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

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

37.4
(30.9 - 40.5)

70.7
(68.1 - 70.7)

80.6
(68.1 - 80.6)

Øverste Wobbe-indeks
WS

[MJ/m3]

50.7
(40.9 - 54.7)

41.5
(34.4 - 44.8)

76.8
(72.9 - 76.8)

87.3
(72.9 - 87.3)

Varmeværdi Hi

[MJ/m3]
[MJ/kg]

34

29.3

88

116.1

37.8

32.5

46.3
95.7

45.7
125.8

-

-

50.4

49.5

obligatorisk

obligatorisk

obligatorisk

obligatorisk

Brændværdi HS

[MJ/m3]
[MJ/kg]

Forbrændingsgasføring
Ventilationsteknisk anlæg
(RTL) med sikkerhedsaf‐
bryder
Forbrændingsgasværdier
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 Gasværdier naturgas (AUS/NZ), propan (AUS/NZ)
Convotherm 4 GB/GS
Gasart
Forbrugsstoffer
Naturgas, propan
Værdier for gastilførsel
Tilslutning gasledning
Gennemstrømningstryk ved tilslutning
Forbrændingsgasføring
Ventilationsteknisk anlæg (RTL) med sikker‐
hedsafbryder
Forbrændingsgasværdier
Forbrændingsgasværdi CO2
Forbrændingsgasværdi CO

Installationshåndbog

Naturgas
(AUS/NZ)

Propan (AUS/NZ)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

obligatorisk

obligatorisk

[%]

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

[ppm]

< 500

< 500

[kPa]
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9.6 Gasværdier naturgas (JPN), propan (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Gasart
Forbrugsstoffer
Naturgas, propan
Værdier for gastilførsel
Tilslutning gasledning
Gennemstrømningstryk ved tilslutning
Gasdata (iht. CE) ved 15 °C og 1013 mbar,
tør
Wobbe-indeks (Ws)
Forbrændingsgasføring
Ventilationsteknisk anlæg (RTL) med sikker‐
hedsafbryder
Forbrændingsgasværdier
Forbrændingsgasværdi CO2
Forbrændingsgasværdi CO

Naturgas 13A
(JPN)

Propan (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

obligatorisk

obligatorisk

[%]

Værdi?

Værdi?

[ppm]

Værdi?

Værdi?

9.7 Gasværdier naturgas 13A (KOR), propan (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Gasart

Naturgas 13A
(KOR)

Propan (KOR)

Kort betegnelse
Forbrugsstoffer
Naturgas, propan
Værdier for gastilførsel
Tilslutning gasledning
Gennemstrømningstryk ved tilslutning
[kPa]
Gasdata (iht. CE) ved 15 °C og 1013 mbar, tør
Wobbe-indeks (gross)
[MJ/m3]
Gross caloric value (Hs)
[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

44.5

110

obligatorisk

obligatorisk

Forbrændingsgasføring
Ventilationsteknisk anlæg (RTL) med sikker‐
hedsafbryder
Forbrændingsgasværdier
Forbrændingsgasværdi CO2

[%]

Værdi?

Værdi?

Forbrændingsgasværdi CO

[ppm]

Værdi?

Værdi?

Installationshåndbog
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9.8 Gasforbrug
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Naturgas 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Naturgas 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: Propan 3P / flaskegas
3B/P*
* Ved flydende gas 3B/P er varmeeffekten op til 15 % højere.

9.9 Forbrændingsgasmængde
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Forsyning af forbrændingsluft

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Forbrændingsgasmængde

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286

Installationshåndbog
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9.10 Varmeeffekt
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

G20: Naturgas 2H (E) (baseret på varmeværdi Hi)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)

[kW]
[kW]

11
11

G25: Naturgas 2L (LL) (baseret på varmeværdi Hi)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

G30/G31: Propan 3P* (baseret på varmeværdi Hi)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved 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

Varmluftbrænder

Enhed?

Vandvarmerens brænder (ved GB)

Enhed?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Vær‐
di?
Vær‐
di?

Naturgas (AUS/NZ)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)
Propan (AUS/NZ)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)
Naturgas 13A (JPN)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)
Propan (JPN)
Varmluftbrænder
Vandvarmerens brænder (ved GB)
LNG: Naturgas 13A (KOR)

LPG: Propan (KOR)
Varmluftbrænder

Enhed?

Vandvarmerens brænder (ved GB)

Enhed?

* Ved flydende gas 3B/P er varmeeffekten op til 15 % højere.
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9.11 Varmeafgivelse
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 Vandtilslutning
Convotherm 4 EB ES GB GS
Vandforsyning (kun koldt)
Vandtilførsel
Gennemstrømningstryk
Manometer i vandforsyningen
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Ovnens afløb
Udførelse 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Udførelse 12.20, 20.10, 20.20

[kPa]

2 x G 3/4'', fast tilslutning, tilslutningsslange som
ekstraudstyr (min. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Type

DN

Fast tilslutning (anbefales) eller tragtvandlås
Fast tilslutning (anbefales) eller åbent kar eller ka‐
nal/rende
50
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9.13 Vandkvalitet
Convotherm 4 EB/GB
Vandets hårdhed for begge vandtilslutninger: Rengøring, håndbruser med oprul (A) og vandvarmer
(B)
■ Drikkevand
Vandkvalitet
■ Hårdt vand
Samlet hårdhed (GH)
- tysk hårdhedsgrad
- fransk hårdhedsgrad
- engelsk hårdhedsgrad
- i ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- i mmol/l jordalakaliioner
Nøgletal
Temperatur
Elektrisk ledeevne
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1
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Convotherm 4 ES/GS
Vandets hårdhed til vandtilslutning (A) til vandindsprøjtning
■ Drikkevand
Vandkvalitet
■ Blødt vand
Samlet hårdhed (GH)
- tysk hårdhedsgrad
- fransk hårdhedsgrad

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- engelsk hårdhedsgrad
- i ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- i mmol/l jordalakaliioner
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Vandets hårdhed til vandtilslutning (B) til rengøring, håndbruser med oprul
■ Drikkevand
Vandkvalitet
■ Hårdt vand
Samlet hårdhed (GH)
- tysk hårdhedsgrad
- fransk hårdhedsgrad
- engelsk hårdhedsgrad
- i ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- i mmol/l jordalakaliioner
Nøgletal
Temperatur
Elektrisk ledeevne
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1

9.14 Vandvarmer
Convotherm 4 EB/GB

Dampeffekt
Indhold

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

[l/h]

3.0

7.2

6.0

8.8

10.5

9.9

13.4

[l/min.]

15

15

15

15

15

15

15

[l/h]
[l]

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Vandforbrug tilberedning
Convotherm 4 EB/GB

Hårdt og blødt vand
Gennemsnitligt forbrug uden rengø‐
ring
Maksimalt muligt vandgennemløb
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Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.6

6.3

11.1

13.3

12.2

17.7

15

15

15

15

15

15

5.1

4.2

7.4

8.8

8.1

11.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

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

Hårdt og blødt vand
Gennemsnitligt forbrug uden rengø‐ [l/h]
3.5
ring
Maksimalt muligt vandgennemløb
[l/min.]
15
Blødt vand (dimensionering vandbehandlingsanlæg)
Gennemsnitligt forbrug uden rengø‐ [l/h]
2.3
ring
Maksimalt muligt vandgennemløb
[l/min.]
0.6

9.16 Vandforbrug tilberedning og rengøring
Convotherm 4 EB/GB

Hårdt og blødt vand
Gennemsnitligt vandforbrug med
rengøringsproces

[l/h]

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Hårdt og blødt vand
Gennemsnitligt vandforbrug med
rengøringsproces
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Tilslutningsplaner

10 Tilslutningsplaner
Formålet med dette kapitel
Dette kapitel indeholder måltegninger og tilslutningspositioner for kombidampovnen.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Mål og tilslutningspositioner for elektriske apparater
Mål og tilslutningspositioner for gasapparater
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Side
138
153

10 Tilslutningsplaner

10.1 Mål og tilslutningspositioner for elektriske apparater
Side
139

Convotherm 4 6.10 elektrisk apparat
Convotherm 4 6.20 elektrisk apparat

141
143
145
147
149
151

Convotherm 4 10.10 elektrisk apparat
Convotherm 4 10.20 elektrisk apparat
Convotherm 4 12.20 elektrisk apparat
Convotherm 4 20.10 elektrisk apparat
Convotherm 4 20.20 elektrisk apparat
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10.1.1 Convotherm 4 6.10 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.2 Convotherm 4 6.20 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.3 Convotherm 4 10.10 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 GS (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.4 Convotherm 4 10.20 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.5 Convotherm 4 12.20 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.6 Convotherm 4 20.10 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.1.7 Convotherm 4 20.20 elektrisk apparat
Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.2 Mål og tilslutningspositioner for gasapparater
Side
154

Convotherm 4 6.10 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 6.10 gasapparat indsprøjtning

156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180

Convotherm 4 6.20 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 6.20 gasapparat indsprøjtning
Convotherm 4 10.10 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 10.10 gasapparat indsprøjtning
Convotherm 4 10.20 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 10.20 gasapparat indsprøjtning
Convotherm 4 12.20 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 12.20 gasapparat indsprøjtning
Convotherm 4 20.10 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 20.10 gasapparat indsprøjtning
Convotherm 4 20.20 gasapparat vandvarmer
Convotherm 4 20.20 gasapparat indsprøjtning
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10.2.1 Convotherm 4 6.10 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10.2.2 Convotherm 4 6.10 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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Mål og tilslutningspositioner C4 6.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.3 Convotherm 4 6.20 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.4 Convotherm 4 6.20 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 6.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.5 Convotherm 4 10.10 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 GS (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.6 Convotherm 4 10.10 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 10.10 GS (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10 Tilslutningsplaner

10.2.7 Convotherm 4 10.20 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.8 Convotherm 4 10.20 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 10.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10 Tilslutningsplaner

10.2.9 Convotherm 4 12.20 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning koldt vand G 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.10 Convotherm 4 12.20 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 12.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.11 Convotherm 4 20.10 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.12 Convotherm 4 20.10 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 20.10 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.13 Convotherm 4 20.20 gasapparat vandvarmer
Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
L Forbrændingsgasstuds (vandvarmer)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm

Installationshåndbog
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10 Tilslutningsplaner

10.2.14 Convotherm 4 20.20 gasapparat indsprøjtning
Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (ovndør med højreanslag)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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10 Tilslutningsplaner
Mål og tilslutningspositioner C4 20.20 (forsvindingsdør)
Set forfra

Tilslutningspositioner ovnens bund

Detalje afløbstilslutning
* Afstanden afhænger, hvor langt ovnens ben er
trukket ud
(maks. +25 mm)

Set ovenfra med vægafstande

De markerede elementers betydning
A
B
C
D
E
F

Vandtilslutning Blødt vandG 3/4"
Vandtilslutning Hårdt vandG 3/4"
Afløbstilslutning DN 50
Eltilslutning
Spændingsudligning
Tilslutning til afspændingsmiddel (ekstraud‐
styr)
G Rengøringsmiddeltilslutning (ekstraudstyr)
H Udluftningsstuds Æ 50 mm
I
Ventilationsstuds Æ 50 mm
J Gastilslutning
K Forbrændingsgasstudser (varmluftsop‐
varmning)
M Sikkerhedsoverløb 80 x 25 mm
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11 Tjeklister og afslutning af installeringen
Formålet med dette kapitel
I dette kapitel finder du tjeklister til brug ved installeringen af ovnen og ved instruktionen af den af eje‐
ren udpegede ansvarlige medarbejder. Tjeklisterne tjener som dokumentation for korrekt installering af
kombidampovnen. Dette kapitel henvender sig til en kvalificeret medarbejder i en autoriseret service‐
virksomhed, der har det samlede ansvar for ibrugtagningen.

11.1 Tjekliste: Transport, opstilling og installering
Målperson
Målpersonen for følgende tjeklister er den medarbejder i den autoriserede servicevirksomhed, der er
ansvarlig for ibrugtagningen af apparatet (idriftsætteren).
Fremgangsmåde
Udfyld de grundlæggende data og kontroller installationen i henhold til følgende tjeklister i din egen‐
skab af idriftsætter.
Sæt hak ud for de opfyldte betingelser.
Grundlæggende data
Indføj efterfølgende de grundlæggende data:
Det installerede apparats opstillingssted
(adresse)
Serienummer (i henhold til typeskiltet)
Artikelnummer (i henhold til typeskiltet)
Tjekliste
Kontroller, at følgende installationstrin er udført i henhold til anvisningerne, og sæt hak i de opfyldte
betingelser!
Transport

Opfyldt

'Transport til opstillingsstedet' på side 45
Opstilling

Opfyldt

'Krav til opstillingsstedet' på side 48
'Udpakning' på side 53
'Sådan fjernes ovnen fra pallen' på side 57
'Opstilling af bordovn på et arbejdsbord (standardudførelse)' på side 60
'Opstilling af bordovn på et arbejdsbord (marineudgave)' på side 62
'Opstilling af bordovn på understel (standardudførelse)' på side 65
'Opstilling af bordovn på understel (marineudgave)' på side 67
'Anbring bordovnen på et understel med hjul' på side 71
'Opstilling af gulvmodel på gulv (standardudførelse)' på side 74
'Opstilling af gulvmodel på gulv (marineudgave)' på side 75
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Installering

Opfyldt

'Elektrisk installation' på side 76
'Gasinstallation' på side 86
'Vandtilslutning' på side 95
Installering af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring på side 103 (ekstraudstyr)
'Montering af fedtopsamlingsbeholderen (kun med grillversion)' på side 108)
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11.2 Tjekliste: Sikkerhedsanordninger og advarsler
Sikkerhedsanordninger
Kontroller følgende sikkerhedsanordninger. Bekræft med hak, at sikkerhedsanordningerne findes og
fungerer!
Sikkerhedsanordning

Findes / fungerer

Afskærmning på plads
Betjeningspanelet er på plads
Ovndøren har ingen ridser, revner og hak
Ovndørens ventilationsstilling fungerer (på bordovne)
Indsugningspladen på plads og låst korrekt
Dørmagnetkontakt: Ovndørens elektriske dørføler er funktionsdygtig
Netadskiller funktionsdygtig
Gaspærreanordning funktionsklar
Holdeanordning til understel på hjul til begrænsning af bevægelsesfrirummet
Advarsler
Kontroller sikkerhedsanordningerne. Bekræft med hak, at advarslerne forefindes!
Advarsler på kombidampovnen

Findes

'Position og beskrivelse af advarslerne på bordovne' på side 23
'Position og beskrivelse af advarslerne på gulvmodeller' på side 25
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11.3 Tjekliste: Instruktion af kunden
Dele af kundedokumentationen, der skal læses
Brugeren skal gøre sig fortrolig med apparatet, inden arbejdet med kombidampovnen påbegyndes, og
følgende dele af betjeningshåndbogen skal være læst og forstået, inden der påbegyndes nogen form
for arbejde:
■
kapitlet 'Opbygning og funktion'
■
kapitlet 'Af hensyn til din sikkerhed'
■
de afsnit, der beskriver de aktiviteter, der skal udføres
Brugeren skal endvidere gøre sig fortrolig med betjeningen af softwaren i betjeningsvejledningen og i
givet fald skærmhjælpen.
Bekræft med hak, at du har gjort kunden opmærksom på de vigtige kapitler i betjeningshåndbogen, i
betjeningsvejledningen og i skærmhjælpen (kun på easyTouch)!
Henvist
Betjeningshåndbog
Betjeningsvejledning
Skærmhjælp (kun på easyTouch)
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11.4 Installationens afslutning
Garanti
For at kunne gøre garantikrav gældende for kombidampovnen skal ovnen installeres af en kvalificeret
servicetekniker fra en autoriseret servicevirksomhed i overensstemmelse med anvisningerne i denne
installeringshåndbog. En garanti kan kun ydes, når den komplet udfyldte tjekliste foreligger hos produ‐
centen.
Ved skader, der skyldes usagkyndig opstilling, installering, brug, rengøring, anvendelse af rengørings‐
midler, vedligeholdelse, reparation eller afkalkning, bortfalder garantien.
For at garantien for reservedele kan forlænges til 2 år, skal ovnen efter installeringen registreres via
producentens hjemmeside (www.convotherm.de).
Bekræftelse af ibrugtagningen
Ovnen er installeret af faguddannet personale (fra en autoriseret servicevirksomhed) i overensstem‐
melse med angivelserne i denne installeringshåndbog og de relevante lokale bestemmelser.
Dato
Idriftsætterens navn (blokbogstaver)
Idriftsætterens underskrift
Bekræftelse af instruktionen
Kunden / brugeren har fået udleveret kundedokumentationen. Kunden er i henhold til: 'Tjekliste: In‐
struktion af kunden på side 185' blevet gjort opmærksom på vigtige kapitler.
Dato
Kundens navn (blokbogstaver)
Kundens underskrift
Returnering af dokumenter
Send den udfyldte tjekliste tilbage til:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
Eftersalgsservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Tyskland
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Kombidampovn
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
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