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Instalační příručka CE - Originál, CES

Your meal. Our mission.

Před použitím si přečíst návod

Obsah

Obsah
1

Všeobecné

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ochrana životního prostředí
Identifikace vašeho konvektomatu
Uspořádání zákaznické dokumentace
Informace o bezpečnosti, které je třeba bezpodmínečně číst
O této instalační příručce

2

Uspořádání a funkce

2.1
2.2

Uspořádání a funkce konvektomatu
Uspořádání a funkce obslužného panelu

3

Pro vaši bezpečnost

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Zásadní bezpečnostní předpisy
Účel použití vašeho konvektomatu k určenému účelu
Výstražná upozornění na konvektomatu u stolních přístrojů
Výstražná upozornění na konvektomatu u skříňových přístrojů
Nebezpečí a bezpečnostní opatření při přepravě
Nebezpečí a bezpečnostní opatření při stavění
Nebezpečí a bezpečnostní opatření při instalaci
Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění do provozu
Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění mimo provoz
Bezpečnostní zřízení
Požadavky na personál, pracoviště
Osobní ochranné pracovní prostředky

4

Přeprava

4.1
4.2

Bezpečné zacházení s přístrojem
Přeprava na místo postavení

5

Postavení

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Bezpečná práce při stavění
Sousední systémy
Požadavky na místo postavení
Vybalení
Sejmutí přístroje z palety
Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (standardní vybavení)
Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (námořní verze)
Postavení stolního přístroje na podstavec (standardní vybavení)
Postavení stolního přístroje na podstavec (námořní verze)
Postavení stolního přístroje na podstavec s kolečky
Postavení skříňového přístroje na podlahu (standardní vybavení)
Postavení skříňového přístroje na podlahu (námořní verze)

6

Instalace

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Elektroinstalace
Bezpečná práce při elektroinstalaci
Plánování elektroinstalace
Provádění elektroinstalace
Připojení zařízení pro optimalizaci energie (jen u elektrických spotřebičů)
Připojení signální věže

Instalační příručka

6
6
7
9
10
11

13
13
19

20
20
22
23
25
27
28
29
31
34
37
41
43

44
44
45

46
46
47
48
53
57
60
62
65
67
71
74
75

76

3

76
76
77
79
80
82

Obsah
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2

Připojte kontrolu filtru pro úpravu vody
Instalace plynu
Bezpečná práce při instalaci plynu
Plánování instalace plynu
Pozice dmychadlových hořáků a hlavního plynového ventilu
Provádění instalace plynu
Měření připojovacího tlaku proudícího média
Měření hodnot spalin
Přípojka vody
Bezpečná práce při připojování vody a odpadu
Přítok vody
Kontrola kvality vody
Přípojka odpadní vody
Instalace automatického čištění varného prostoru
Bezpečná práce při instalaci
Uspořádání automatického čištění varného prostoru
Připojení plně automatického čištění varného prostoru
Instalace kanystru pro zachycování tuku (jen u ConvoGrillu)
Bezpečná práce při instalaci
Připojení kanystru pro zachycování tuku

7

Uvedení do provozu

7.1
7.2
7.3

Bezpečná práce při uvádění do provozu
Průběh uvádění do provozu
Měření mezer přístroje

8

Uvedení mimo provoz a likvidace

8.1
8.2

Bezpečná práce při uvádění mimo provoz
Uvedení mimo provoz a likvidace

9

Technické údaje

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

Rozměry a hmotnosti
Maximální dovolená hmotnost náplně
Elektrické připojení
Charakteristické hodnoty plynu: zemní plyn 2H [E], zemní plyn 2L (LL), propan 3P,
kapalný plyn 3B/P
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (AUS/NZ), Propane (AUS/NZ)
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (JPN), Propane (JPN)
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas 13A (KOR), Propane (KOR)
Spotřeba plynu
Množství spalin
Topný výkon
Předávání tepla
Přípojka vody
Kvalita vody
Bojler
Spotřeba vody při vaření
Spotřeba vody při vaření a čištění

10

Schémata zapojení

10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Rozměry a pozice přípojek elektrických spotřebičů
Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.10
Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.10

Instalační příručka

84
86
86
88
90
92
93
94
95
95
96
100
101
103
103
104
106
108
108
109

110
110
113
115

116
116
118

119
120
122
123
130
131
132
132
133
133
134
135
135
136
137
137
138

139

4

140
141
143
145

Obsah
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10
10.2.11
10.2.12
10.2.13
10.2.14

Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 12.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.10
Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.20
Rozměry a pozice přípojek plynových spotřebičů
Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s nástřikem
Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s nástřikem
Convotherm 4 10.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 10.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s nástřikem

147
149
151
153
155
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182

11

Kontrolní seznamy a ukončení instalace

184

11.1
11.2
11.3
11.4

Kontrolní seznam: Přeprava, postavení a instalace
Kontrolní seznam: Bezpečnostní zařízení a výstražná upozornění
Kontrolní seznam: Instruktáž zákazníka
Uzavření instalace

Instalační příručka

5

184
186
187
188

1 Všeobecné

1 Všeobecné
Účel této kapitoly
V této kapitole vám podáváme informace pro identifikaci vašeho konvektomatu a o zacházení s touto
příručkou.

1.1 Ochrana životního prostředí
Zásadní prohlášení
Očekávání našich zákazníků, zákonné předpisy a normy a pověst naší firmy určují kvalitu a servis
všech produktů.
Naším managementem životního prostředí se staráme o dodržování všech vyhlášek a zákonů vztahu‐
jících se k životnímu prostředí a navíc se zavazujeme k postupnému zlepšování ekologických výkonů.
Aby u nás byla zaručena a zůstávala výroba vysoce kvalitních produktů a aby byly splněny naše eko‐
logické cíle, vyvinuli jsme management jakosti a životního prostředí.
Tento systém odpovídá požadavkům ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
Postupy na ochranu životního prostředí
Jsou dodržovány tyto postupy:
Používání výplňových materiálů, které zle bezezbytku kompostovat
■
Používání produktů vyhovujícím RoHS
■
REACH-zákon o chemikáliích
■
Doporučování a používání biologicky odbouratelných čisticích prostředků
■
Recyklace elektronického odpadu
■
Ekologická likvidace starých přístrojů prostřednictvím výrobce
■

Hlaste se společně s námi k ochraně životního prostředí.

Instalační příručka
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1.2 Identifikace vašeho konvektomatu
Umístění typového štítku
Typový štítek je umístěn na levé straně konvektomatu.
Uspořádání a struktura typového štítku u elektrických spotřebičů
Poz.

Označení

1

Označení přístroje
Combi Steamer (anglické označení konvektomatu)
Obchodní označení
Součást
Význam

2

C4
eT
eD
Číslice xx.yy
EB
ES
-N
3

Elektrické údaje

4

Sériové číslo
Součást
Způsob vytápění
Způsob vyvíjení páry
Velikost přístroje

Řada zařízení Convotherm 4
řízení easyTouch
řízení easyDial
Velikost přístroje
Elektrický spotřebič s bojlerem
Elektrický spotřebič s nástřikem vo‐
dy
u přístrojů s certifikátem NSF

Význam
Elektrický spotřebič (X, V)
■ Nástřiková verze (S)
■ Bojler (B)
■
■
■
■
■
■
■

Rok výroby

■
■
■

Měsíc výroby

■
■
■
■

Pořadové číslo
5
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Leden (01)
Únor (02)
Březen (03)
...

4místné

1 Všeobecné
Uspořádání a struktura typového štítku u plynových spotřebičů
Typový štítek

Přídavný štítek

Označení
1
2

Označení přístroje
Combi Steamer (anglické označení
konvektomatu)
Obchodní označení
Součást
Význam
C4
eT
eD
Číslice
xx.yy
GB

Řada zařízení Convo‐
therm 4
řízení easyTouch
řízení easyDial
Velikost přístroje

3

Plynový spotřebič s
bojlerem
GS
Plynový spotřebič s
nástřikem vody
-N
u přístrojů s certifiká‐
tem NSF
Elektrické údaje

4

Sériové číslo
Součást
Způsob vy‐
tápění
Způsob vy‐
víjení páry
Velikost pří‐
stroje

Význam
Plynový spotřebič (Y,
W)
■ Nástřiková verze (S)
■ Bojler (B)
■
■
■
■
■
■
■

Rok výroby

■
■
■

Měsíc výro‐
by

■
■
■
■

Instalační příručka
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Únor (02)
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...
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Pořadové
4místné
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Údaje o plynu

7

Identifikace země

8

Kategorie plynu

9

Předběžné nastavení plynu u pří‐
stroje
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1.3 Uspořádání zákaznické dokumentace
Části dokumentace zákazníka
Zákaznická dokumentace konvektomatu se skládá z těchto částí:
■
Instalační příručka (tato příručka)
■
Uživatelská příručka
■
Návod k obsluze easyTouch (výňatek z on-screen nápovědy)
■
Nápověda on screen integrovaná v easyTouch (úplný návod k obsluze softwaru)
■
Návod k obsluze easyDial
Témata instalační příručky
Instalační příručka je určena pro vyškolený odborný personál, viz 'Požadavky na personál' na straně
41 v instalační příručce.
Zahrnuje tato témata:
■
Uspořádání a funkce: popisuje relevantní části pro instalaci konvektomatu
■
Bezpečnost: popisuje všechna nebezpečí a vhodná opatření při instalaci
■
Přeprava: obsahuje nutné informace o přepravě konvektomatu
■
Postavení: vypisuje a popisuje varianty postavení konvektomatu
■
Instalace: popisuje všechny potřebné přípojky pro zásobování
■
Uvedení do provozu: popisuje první uvedení konvektomatu do provozu
■
Uvedení mimo provoz: potřebuje nutné činnosti na konci životního cyklu konvektomatu
■
Technické údaje, pripojovací schémata: obsahují všechny potřebné technické informace o konvek‐
tomatu
■
Kontrolní seznamy: obsahuje kontrolní seznamy pro instalaci a záruku konvektomatu
Témata uživatelské příručky
Uživatelská příručka je určena pro instruovaný personál a vyškolený odborný personál, viz 'Požadavky
na personál' v uživatelské příručce.
Zahrnuje tato témata:
■
Uspořádání a funkce: popisuje relevantní části pro obsluhu konvektomatu
■
Bezpečnost: popisuje všechna nebezpečí a vhodná opatření při obsluze konvektomatu
■
Tepelná úprava: popisuje pravidla, pracovní postupy, kroky obsluhy a manipulaci se zařízením při
tepelné úpravě
■
Čištění: sestavuje a popisuje způsoby čištění, čisticí prostředky, pracovní postupy, kroky obsluhy a
manipulaci se zařízením při čištění
■
Údržba: obsahuje pokyny ohledně zařízení, plán údržby, informace o poruchách, závady a nouzo‐
vý provoz a pracovní postupy, kroky obsluhy a manipulaci se zařízením při údržbě
Témata z návodu k obsluze a nápovědy on screen (jen easyTouch)
Návod k obsluze a nápověda on screen (jen easyTouch) jsou určeny pro instruovaný personál a vy‐
školený odborný personál, viz 'Požadavky na personál' v uživatelské příručce. U easyTouch je návod
k obsluze výňatkem z nápovědy on screen.
Návod k obsluze a nápověda on screen (jen easyTouch) obsahují tato témata:
■
Uspořádání pracovní plochy: vysvětluje pracovní plochu konvektomatu
■
Obsluha softwaru: obsahuje návody pro zadávání a vyvolávání profilů tepelné úpravy, k vyvolávání
profilů čištění, ke spouštění popisů tepelné úpravy a čištění, popisuje nastavení settigs a import a
export dat
■
Vybrané profily tepelné úpravy: vypisuje vyzkoušené profily tepelné úpravy

Instalační příručka
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1.4 Informace o bezpečnosti, které je třeba bezpodmínečně číst
Informace o bezpečnosti v zákaznické dokumentaci
Informace o bezpečnosti ke konvektomatu jsou obsaženy jen v instalační příručce a v uživatelské pří‐
ručce.
V instalační příručce najdete informace o bezpečnosti činností při přepravě, postavení, instalaci, uvá‐
dění do provozu a uvádění mimo provoz, které jsou v ní popsány.
V uživatelské příručce najdete informace o bezpečnosti činností při tepelné úpravě, čištění a při
údržbě, které jsou v ní popsány.
Na návod k obsluze je třeba ohledně bezpečnostních informací pohlížet vždy v souvislosti uživatel‐
skou nebo instalační příručkou. Při činnostech, které přesahují čistou obsluhu softwaru, je třeba dbát
na informace o bezpečnosti obsažené v uživatelské a instalační příručce.
Části tohoto dokumentu, které je třeba bezpodmínečně číst
Pokud nebudete dbát na informace v tomto dokumentu, riskujete zranění, která mohou být až smrtel‐
ná, a věcné škody.
Pro zaručení bezpečnosti musí všichni, kdo s konvektomatem zacházejí, před začátkem jakýchkoli
prací přečíst následující části tohoto dokumentu a porozumět jim:
■
kapitola 'Pro vaši bezpečnost' na straně 20
■
části, které popisují prováděnou činnost
Značka označující nebezpečí
Značka označující nebez‐
pečí

Význam
Slouží k varování před potenciálními zraněními. Dbejte na výstražná
upozornění, která jsou uvedena za tímto symbolem, abyste zabránili
možnému zranění, které může být i smrtelné.

Zobrazení výstražných upozornění
Výstražná upozornění jsou rozdělena do těchto kategorií podle těchto stupňů nebezpečí:
Stupeň nebezpečí

POZNÁMKA

Instalační příručka

Následky

Pravděpodobnost

Smrtelné / těžké zranění (ireverzibilní)

Bezprostředně hrozí

Smrtelné / těžké zranění (ireverzibilní)

Možná

Lehké zranění (reverzibilní)

Možná

Věcné škody

Možná
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1.5 O této instalační příručce
Účel
Tato instalační příručka má poskytovat potřebné informace všem, kdo zacházejí s konvektomatem,
aby prováděli přepravu, postavení, instalaci a uvádění do provozu správně a bezpečně.
Cílové skupiny instalační příručky
Název cílové skupiny
Osoby provádějící uve‐
dení do provozu
(Servisní technik)
Vlastník konvektomatu
nebo
zaměstnanec vlastníka
odpovědný za přístroj
Dopravce
Servisní technik

Elektroinstalatér

Činnosti
■
■

■
■
■

■

■
■
■
■

Instalatér plynu

Bude pracovníkem uvádějícím zařízení do provozu upozorněn na vše‐
chny funkce konvektomatu týkající se bezpečosti
Bude pracovníkem uvádějícím zařízení do provozu zasvěcen do obslu‐
hy přístroje
Případně provádí vedené pomocné činnosti při dopravě uvnitř podniku a
při stavění přístroje.

Přeprava uvnitř závodu
■ Postavení přístroje
■ Instalace automatického čištění varného prostoru
ConvoClean / ConvoClean+ (opce)
■ Uvedení přístroje do provozu a mimo provoz
■

Instalatér rozvodů vody
a odpadů

První uvedení konvektomatu do provozu s celkovou odpovědností
Instruování uživatele

Připojení přístroje na přípojku elektřiny v domě
Deinstalace přípojky elektřiny
Připojení přístroje na přípojku vody v domě
Deinstalace přípojky vody
Připojení přístroje na přípojku odpadní vody v domě
Deinstalace přípojky odpadu

Instalace a deinstalace přípojky plynu

Uspořádání instalační příručky
Kapitola/Odstavec
Všeobecné

Účel
■
■

Uspořádání a funkce

■
■

Pro vaši bezpečnost
Přeprava
Postavení

■
■
■

Instalační příručka

Popisuje použití přístroje k určenému účelu
Objasňuje funkce přístroje a popisuje polohu jeho součástí

Popisuje všechna nebezpečí, která vycházejí z přístroje, a vhodná opa‐
třeni proti nim
Čtěte pozorně tuto kapitolu!
■ Uvádí základní rozměry přístroje
■ Vysvětluje přepravu na místo postavení
■

Instalace

Podporuje při identifikaci vašeho přístroje
Vysvětluje zacházení s touto instalační příručkou

Informuje o sousedních systémech pro odvádění spalin a vzduchu
Uvádí požadavky na místo postavení
Vysvětluje vybalování a obsah dodávky
Vysvětluje postavení přístroje

Objasňuje instalaci:
■ Elektřiny
■ Plynu
■ Voda a odpadní voda
■ Spaliny a odpadní vzduch
■ Plně automatické čištění varného prostoru systémem ConvoClean+ /
ConvoClean
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Kapitola/Odstavec
Uvedení do provozu
Uvedení mimo provoz a
Likvidace
Technické údaje
Schémata zapojení
Kontrolní seznamy a ukon‐
čení
instalace

Účel
Objasňuje průběh uvádění do provozu
Objasňuje uvedení mimo provoz
■ Obsahuje informace o likvidaci

■

Obsahuje technické údaje
Obsahuje výkresy s rozměry a pozicemi přípojek
■ Obsahuje kontrolní seznamy pro
■ instalace
■ Bezpečnostní zařízení a výstražná upozornění
■ Instruktáž zákazníka
■ Obsahuje upozornění k záruce a objasňuje závěrečné zacházení s
kontrolními seznamy

Způsob psaní desetinných čísel
Kvůli mezinárodní jednotnosti se vždy používá desetinná tečka.

Instalační příručka
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2 Uspořádání a funkce
Účel této kapitoly
V této kapitole popisujeme uspořádání konvektomatu a vysvětlujeme jeho funkce.

2.1 Uspořádání a funkce konvektomatu
Části a funkce (elektrické stolní přístroje)
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 6.10 v zastoupení za všechny elektrické stolní
přístroje:

Poz. Označení
1

Větrací hrdlo

Funkce
■
■

2

Hrdlo odpadního vzduchu

3

Klika dveří

Nechává unikat horké výpary
■
■
■
■

4

Dveře přístroje

■
■

5

Obslužný panel

■
■

6

Sací plech

Nasává okolní vzduch pro odvlhčování varného prostoru
Vyrovnává výkyvy tlaku ve varném prostoru

■
■

Zavírá a otvírá dveře přístroje
Větrací poloha pro bezpečné otvírání přístroje ("bezpečnostní
uzávěr")
Funkce přiražení
Antibakteriální materiál s ionty stříbra ("HygienicCare")
Uzavírají varný prostor
Může se při otvírání na straně přístroje posunout dozadu, aby
se ušetřilo místo ("skrývací dveře") (opce)
Slouží k obsluze přístroje
Antibakteriální ("HygienicCare")
Slouží pro rovnoměrné rozdělování tepla ve varném prostoru
Odděluje ventilátor od varného prostoru

7

Závěsná police

Slouží k uchycení normovaných nosičů pokrmů

8

Sonda teploty jádra, sonda
sous-vide (opčně)

■

9

Varný prostor

Pojímá pokrm během postupu tepelné úpravy

10

Navíjecí ruční sprcha
(ve výjimečných případech
bez tohoto vybavení)

11

Nohy přístroje

Instalační příručka

■

■
■
■

Slouží k měření teploty jádra pokrmu
Je opčně provedena jako interně pevně připojená a/nebo exter‐
ně dočasně připojitelná varianta
Slouží výhradně k vyplachování varného prostoru vodou
Po použití se automaticky zatáhne zpět do držáku
Antibakteriální ("HygienicCare")

Jsou výškově přestavitelné pro vodorovné vyrovnání přístroje
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Poz. Označení

Funkce

12

Boční stěna

Zakrývá připojovací prostor přístroje

13

Větrací otvory na spodní
straně přístroje

■

Typový štítek

Slouží k identifikaci přístroje

14

■

Slouží k větrání přístroje
Nesmí se zakrývat

Části a funkce (elektrické skříňové přístroje)
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 20.20 v zastoupení za všechny elektrické skří‐
ňové přístroje:

Poz. Označení
1

Větrací hrdlo

Funkce
■
■

2

Hrdlo odpadního vzduchu

3

Klika dveří

Nechává unikat horké výpary
■
■
■

4

Dveře přístroje

■
■

5

Obslužný panel

■
■

6

Sací plech

■
■

7

Sonda teploty jádra, sonda
sous-vide (opčně)

Instalační příručka

Nasává okolní vzduch pro odvlhčování varného prostoru
Vyrovnává výkyvy tlaku ve varném prostoru

■
■

Zavírá a otvírá dveře přístroje
Větrací poloha před zaaretováním pro bezpečné otvírání pří‐
stroje
Antibakteriální materiál s ionty stříbra ("HygienicCare")
Uzavírají varný prostor
Může se při otvírání na straně přístroje posunout dozadu, aby
se ušetřilo místo ("skrývací dveře") (opce)
Slouží k obsluze přístroje
Antibakteriální ("HygienicCare")
Slouží pro rovnoměrné rozdělování tepla ve varném prostoru
Odděluje ventilátor od varného prostoru
Slouží k měření teploty jádra pokrmu
Je opčně provedena jako interně pevně připojená a/nebo exter‐
ně dočasně připojitelná varianta
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Poz. Označení

Funkce

9

Integrovaný předehřívací
Slouží pro bezpečnost při předehřívání a snižuje ztráty energie
můstek ve dveřích přístroje
Zavážecí vozík
Slouží k uchycení normovaných nosičů pokrmů

10

Varný prostor

11

Navíjecí ruční sprcha
(ve výjimečných případech
bez tohoto vybavení)

8

Pojímá pokrm během postupu tepelné úpravy
■
■
■

Slouží výhradně k vyplachování varného prostoru vodou
Po použití se automaticky zatáhne zpět do držáku
Antibakteriální ("HygienicCare")

12

Boční stěna

Zakrývá připojovací prostor přístroje

13

Nohy přístroje

Jsou výškově přestavitelné pro vodorovné vyrovnání přístroje

14

Větrací otvory na spodní
straně přístroje

■

Typový štítek

Slouží k identifikaci přístroje

15

■

Slouží k větrání přístroje
Nesmí se zakrývat

Části a funkce (plynové stolní přístroje)
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 6.10 v zastoupení za všechny plynové stolní
přístroje:

Poz. Označení
1

Větrací hrdlo

Funkce
■
■

Nasává okolní vzduch pro odvlhčování varného prostoru
Vyrovnává výkyvy tlaku ve varném prostoru

2

Hrdlo spalin

Odvádí horké spaliny

3

Hrdlo odpadního vzduchu

Nechává unikat horké výpary

4

Klika dveří

■
■
■
■

5

Dveře přístroje

■
■

6

Obslužný panel

■
■

7

Sací plech

■
■

8

Závěsná police

Instalační příručka

Zavírá a otvírá dveře přístroje
Větrací poloha pro bezpečné otvírání přístroje ("bezpečnostní
uzávěr")
Funkce přiražení
Antibakteriální materiál s ionty stříbra ("HygienicCare")
Uzavírají varný prostor
Může se při otvírání na straně přístroje posunout dozadu, aby
se ušetřilo místo ("skrývací dveře") (opce)
Slouží k obsluze přístroje
Antibakteriální ("HygienicCare")
Slouží pro rovnoměrné rozdělování tepla ve varném prostoru
Odděluje ventilátor od varného prostoru

Slouží k uchycení normovaných nosičů pokrmů
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Poz. Označení

Funkce

Sonda teploty jádra, sonda
sous-vide (opčně)

■

10

Varný prostor

Pojímá pokrm během postupu tepelné úpravy

11

Navíjecí ruční sprcha
(ve výjimečných případech
bez tohoto vybavení)

■

12

Nohy přístroje

Jsou výškově přestavitelné pro vodorovné vyrovnání přístroje

13

Boční stěna

Zakrývá připojovací prostor přístroje

14

Větrací otvory na spodní
straně přístroje

■

Typový štítek

Slouží k identifikaci přístroje

9

15

■

■
■

■

Slouží k měření teploty jádra pokrmu
Je opčně provedena jako interně pevně připojená a/nebo exter‐
ně dočasně připojitelná varianta
Slouží výhradně k vyplachování varného prostoru vodou
Po použití se automaticky zatáhne zpět do držáku
Antibakteriální ("HygienicCare")

Slouží k větrání přístroje
Nesmí se zakrývat

Části a funkce (plynové skříňové přístroje)
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 20.20 v zastoupení za všechny plynové skříňo‐
vé přístroje:

Poz. Označení
1

Větrací hrdlo

Funkce
■
■

Nasává okolní vzduch pro odvlhčování varného prostoru
Vyrovnává výkyvy tlaku ve varném prostoru

2

Hrdlo spalin

Odvádí horké spaliny

3

Hrdlo odpadního vzduchu

Nechává unikat horké výpary

4

Klika dveří

■
■
■

Instalační příručka

Zavírá a otvírá dveře přístroje
Větrací poloha před zaaretováním pro bezpečné otvírání pří‐
stroje
Antibakteriální materiál s ionty stříbra ("HygienicCare")

16

2 Uspořádání a funkce
Poz. Označení
5

Dveře přístroje

Funkce
■
■

6

Obslužný panel

■
■

7

Sací plech

■
■

8

Sonda teploty jádra, sonda
sous-vide (opčně)

■
■

Uzavírají varný prostor
Může se při otvírání na straně přístroje posunout dozadu, aby
se ušetřilo místo ("skrývací dveře") (opce)
Slouží k obsluze přístroje
Antibakteriální ("HygienicCare")
Slouží pro rovnoměrné rozdělování tepla ve varném prostoru
Odděluje ventilátor od varného prostoru
Slouží k měření teploty jádra pokrmu
Je opčně provedena jako interně pevně připojená a/nebo exter‐
ně dočasně připojitelná varianta

10

Integrovaný předehřívací
Slouží pro bezpečnost při předehřívání a snižuje ztráty energie
můstek ve dveřích přístroje
Zavážecí vozík
Slouží k uchycení normovaných nosičů pokrmů

11

Varný prostor

12

Navíjecí ruční sprcha
(ve výjimečných případech
bez tohoto vybavení)

9

Pojímá pokrm během postupu tepelné úpravy
■
■
■

Slouží výhradně k vyplachování varného prostoru vodou
Po použití se automaticky zatáhne zpět do držáku
Antibakteriální ("HygienicCare")

13

Boční stěna

Zakrývá připojovací prostor přístroje

14

Nohy přístroje

Jsou výškově přestavitelné pro vodorovné vyrovnání přístroje

15

Větrací otvory na spodní
straně přístroje

■

Typový štítek

Slouží k identifikaci přístroje
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■

Slouží k větrání přístroje
Nesmí se zakrývat

Části a funkce pro speciální jištění (jen u verze pro věznice)
Následující obrázek představuje zvláštní vybavení pro speciální zajištění u konvektomatu velikosti
6.10 v zastoupení za všechny velikosti zařízení:

Poz. Označení
1
2

Aaretovatelný kryt obslu‐
žného panelu
Visací zámek

Instalační příručka

Funkce
Kryt se dá sklopit před obslužný panel a zaaretovat na skříni zaří‐
zení, aby se zabránilo nepovolané obsluze konvektoatu.
■ Pro zablokování krytu obslužného panelu na skříni zařízení
■ Není obsažen v dodávce
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Poz. Označení
3

Visací zámek

Funkce
■
■

4

Blokovací zařízení dveří
přístroje

Pro zablokování krytu dveří přístroje na skříni zařízení
Není obsažen v dodávce

Umožňuje dvoustupňové zablokování dveří přístroje, aby se za‐
bránilo otevření a zavření dveří přístroje
Chování dveří přístroje:
■ Při použití horní blokovací pozice zůstávají dveře přístroje kom‐
pletně zavřené.
■ Při použití dolní blokovací pozice se mohou dveře přístroje ote‐
vřít až do větrací polohy u stolních přístrojů resp. do polohy
před zaaretováním u skříňových přístrojů.

Materiál
Vnitřní a vnější konstrukce přístroje je z nerez oceli.

Instalační příručka
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2.2 Uspořádání a funkce obslužného panelu
Uspořádání a části obslužného panelu u easyTouch
Poz.

Označení

Funkce

1

Spínač
ZAP/VYP
přístroje
Plně dotykový
displej

Zapíná a vypíná konvektomat

2

3

USB rozhraní

Centrální obsluha přístroje
■ Obsluha dotekem ikon na obslužném
poli (plně dotykový displej)
■ Stavové indikace
Přípojka pro USB flash disk

Uspořádání a části obslužného panelu u easyDial

Instalační příručka

Poz.

Označení

Funkce

1

Zapíná a vypíná konvektomat

2

Spínač
ZAP/VYP
přístroje
Obslužné pole

3

USB rozhraní

Přípojka pro USB flash disk

4

C-Dial

Nastavuje parametry tepelné úpravy ot‐
áčením a tisknutím vysílače impulzů.
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Centrální obsluha přístroje
■ Tlačítka pro zadání programů tepelné
úpravy
■ Displej pro indikaci nastavených hodnot
■ Zobrazení výzev pro obsluhu

3 Pro vaši bezpečnost

3 Pro vaši bezpečnost
Účel této kapitoly
V této kapitole vám předáváme všechny poznatky které potřebujete k tomu, abyste s konvektomatem
mohli bezpečně zacházet nepřiváděli sebe ani jiné do nebezpečných situací.
Čtěte pozorně především tuto kapitolu!

3.1

Zásadní bezpečnostní předpisy

Smysl těchto předpisů
Tyto předpisy mají zajišťovat, aby se všechny osoby, které s konvektomatem zacházejí, důkladně in‐
formovaly o nebezpečích a bezpečnostních opatřeních a aby dodržovaly bezpečnostní upozornění
uvedená v návodu k obsluze a na konvektomatu. Pokud tyto předpisy nebudete dodržovat, riskujete
zranění, která mohou být až smrtelná, a věcné škody.
Zacházení s příručkami zákaznické dokumentace
Dodržujte tyto předpisy:
Přečtěte si celou kapitolu 'Pro vaši bezpečnost' a kapitolu týkající se vaší činnosti.
■
Mějte příručky dokumentace zákazníků uloženy tak, abyste je měli kdykoli po ruce.
■
Předávejte příručky dokumentace zákazníků při předávání konvektomatu dále.

■

Základní pravidla pro instalaci
Instalace se musí provádět v souladu se všemi státními a zemskými zákony a předpisy a s lokálními
předpisy místních a jinými relevantními předpisy zásobovacích podniků a úřadů a jiými relevantními
předpisy.
V Austrálii a na Novém Zélandu k tomu patří (romě jiných předpisů):
■
AS 5601/AG 601
Zacházení s konvektomatem
Dodržujte tyto předpisy:
■
Jen osoby, které odpovídají požadavkům uvedeným v této dokumentaci, smějí s tímto přístrojem
zacházet.
■
Používejte konvektomat jen pro popsaný účel. Nepoužívejte konvektomat v žádném případě pro ji‐
né, možná podobné účely.
■
Učiňte všechna bezpečnostní opatření, která jsou uvedena v tomto návodu k obsluze a na konvek‐
tomatu. Používejte především předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
■
Zdržujte se jen na uvedených pracovištích.
■
Neprovádějte na konvektomatu žádné změny, např. demontáž dílů nebo montáž neschválených
dílů. Především se nesmějí uvádět mimo činnost žádná bezpečnostní zařízení.

Instalační příručka
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Pokračovat zde...
Příbuzná témata
Účel použití vašeho konvektomatu k určenému účelu

22

Výstražná upozornění na konvektomatu u stolních přístrojů

23

Výstražná upozornění na konvektomatu u skříňových přístrojů

25

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při přepravě

27

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při stavění

28

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při instalaci

29

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění do provozu

31

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění mimo provoz

34

Bezpečnostní zřízení

37

Požadavky na personál, pracoviště

41

Osobní ochranné pracovní prostředky

43
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3.2

Účel použití vašeho konvektomatu k určenému účelu

Používání k určenému účelu
■

■
■

Konvektomat je koncipován a sestrojen výhradně pro tepelnou úpravu různých druhů potravin na
normovaných nosičích pokrmů (např. normovaných gastronádobách, plechu s rozměrem pro peče‐
ní). Používá se k tomu pára, horký vzduch a kombinovaná pára (beztlakově přehřátá pára).
Nosiče pokrmů mohou být z nerezové oceli, keramiky, plastu, hliníku, emailované oceli nebo skla.
Nosiče pokrmů ze skla nesmí být poškozené.
Konvektomat je určen výhradně pro profesionální použití v gastronomii.

Omezení při použití
Ne všechny materiály se smějí v konvektomatu zahřívat:
■
ŽÁDNÝ suchý prášek nebo granulát
■
ŽÁDNÉ snadno zápalné předměty s bodem vzplanutí nižším než 270 °C, jako jsou např. lehce zá‐
palné oleje, tuky, plasty
■
ŽÁDNÉ potraviny v uzavřených dózách
Požadavky na personál
■
■

S konvektomatem smí pracovat a smí jej instalovat jen personál, který splňuje určité požadavky.
Požadavky na vzdělání a kvalifikaci viz 'Požadavky na personál, pracoviště' na straně 41.
Personál musí znát rizika a pravidla chování při zacházení s těžkými břemeny.

Požadavky na funkčnost konvektomatu
■
■
■

S konvektomatem se smí pracovat jen tehdy, když jsou přítomná všechna bezpečnostní zařízení,
jsou funkční a řádně zabezpečena.
Předpisy výrobce pro provoz a údržbu konvektomatu se musí dodržovat.
Konvektomat se smí naplňovat jen do maximální dovolené hmotnosti náplně, viz 'Technické údaje'
na straně 119.

Požadavky na okolí konvektomatu
Předepsané okolí konvektomatu
■
Okolní teplota mezi +4 °C a +35 °C.
■
ŽÁDNÉ jedovaté nebo výbušné prostředí
■
Suchá podlaha kuchyně pro snížení rizika úrazu
Předepsané vlastnosti místa postavení
■
ŽÁDNÝ požární hlásič, ŽÁDNÉ sprinklerové zařízení přímo nad přístrojem
■
ŽÁDNÉ hořlavé materiály, plyny nebo kapaliny nad přístrojem, na něm, pod ním nebo v jeho blíz‐
kosti
Omezení pro používání, která je třeba dodržovat
■
Používání ve venkovním prostředí jen s ochranou před deštěm a větrem
■
ŽÁDNÉ posunování nebo pohybování přístrojem během provozu
Podmínky při čištění
■
■
■
■

Smějí se používat jen čisticí prostředky doporučené výrobcem.
K čištění se NESMÍ používat vysokotlaký čistič.
K čištění vnějších částí se NESMÍ používat proud vody. Proud vody navíjecí ruční sprchy se smí
používat výhradně k čištění varného prostoru.
Konvektomat se NESMÍ ošetřovat kyselinami a nesmí být vystavován kyselým parám, kromě od‐
straňování vodního kamene z varného prostoru a bojleru autorizovanou servisní firmou podle návo‐
du výrobce.

Instalační příručka
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3.3

Výstražná upozornění na konvektomatu u stolních přístrojů

Pevný podstavec
Pevný podstavec pro konvektomat je pracovní stůl nebo stojan pevně instalovaný na místě. Tyto pod‐
stavce nejsou určeny k tomu, aby se jimi pohybovalo, a proto nemají žádné vybavení, které by pohyb
podporovalo.
Pohyblivý podstavec
Pohyblivý podstavec pro konvektomat je např. pracovní stůl nebo podstavec na kolečkách nebo sto‐
hovací souprava s kolečky.
Umístění výstražných upozornění
Následující obrázek představuje elektrický konvektomat velikosti 6.10 s pohyblivým podstavcem v za‐
stoupení za všechny stolní přístroje:

Regálový vozík (opce; není u ConvoSmoke)

Potřebná výstražná upozornění
Následující výstražná upozornění musí být vždy umístěna na konvektomatu a opčním příslušenství
dobře viditelně na označených místech.
Oblast
1

2

Instalační příručka

Výstražné upo‐
zornění

Popis
Varování před nebezpečným elektrickým napětím / úrazem elektric‐
kým proudem
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze strany vodivých sou‐
částí, když se ochranný kryt otevře.
Varování před horkou párou a výpary
Hrozí nebezpečí opaření unikající párou a výpary při otevření dveří
přístroje.

23

3 Pro vaši bezpečnost
Oblast
2a3
3 není u
ConvoSmoke

2
jen u pohy‐
blivého
podstavce
3
není u
ConvoSmoke
2
jen u pohy‐
blivého
podstavce

Instalační příručka

Výstražné upo‐
zornění

Popis
Varování před horkým pokrmem, horkými nosiči pokrmů a horkými te‐
kutinami
Hrozí nebezpečí popálení horkým pokrmem a horkými nosiči pokrmů,
když se nosiče pokrmů převrátí z úrovně zásuvu nebo pokrm ze šik‐
mo držených nosičů pokrmů sklouzne. Toto nebezpečí hrozí přede‐
vším u úrovní zásuvů, které jsou nad úrovní, do které může obsluha
vidět.
Hrozí nebezpečí opaření rozlitím tekutého pokrmu, když se do hor‐
ních úrovní zásuvů vkládají tekutiny nebo pokrmy, které během tepel‐
né úpravy zkapalňují. Nepoužívejte horní úrovně zásuvů, do kterých
nemůžete vidět, se pro tekuté pokrmy nebo pokrmy, které se zkapal‐
ňují.
Varování před převrácením a převržením konvektomatu
Hrozí nebezpečí převrácení konvektomatu, když se jím pohybuje. Po‐
hybujte konvektomatem jen velmi opatrně.
Varování před převrácením a převržením regálového vozíku
Hrozí nebezpečí převrácení regálového vozíku, když se jím pohybuje.
Pohybujte regálovým vozíkem jen velmi opatrně. Při pohybování re‐
gálovým vozíkem dávejte pozor na překážející předměty nebo nerov‐
nosti podlahy.
Varování před poškozením nebo odtržením přípojů přístroje
Hrozí nebezpečí poškození nebo odtržení přípojů přístroje, když se
konvektomatem pohybuje. Pohybujte konvektomatem jen velmi opatr‐
ně podle prostoru přípojných vedení. Zabezpečete konvektomat po
každém pohybu před odvalením.
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3.4

Výstražná upozornění na konvektomatu u skříňových přístrojů

Umístění výstražných upozornění
Následující obrázek představuje elektrický konvektomat velikosti 20.20 v zastoupení za všechny skří‐
ňové přístroje:
Zavážecí vozík

Zavážecí vozík talířů
(opce)

Potřebná výstražná upozornění
Následující výstražná upozornění musí být vždy umístěna na konvektomatu a příslušenství dobře vidi‐
telně na označených místech.
Oblast
1

2

2a3

Instalační příručka

Výstražné upo‐
zornění

Popis
Varování před nebezpečným elektrickým napětím / úrazem elektric‐
kým proudem
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze strany vodivých sou‐
částí, když se ochranný kryt otevře.
Varování před horkou párou a výpary
Hrozí nebezpečí opaření unikající párou a výpary při otevření dveří
přístroje.
Varování před horkým pokrmem, horkými nosiči pokrmů a horkými te‐
kutinami
Hrozí nebezpečí popálení horkým pokrmem a horkými nosiči pokrmů,
když se nosiče pokrmů převrátí z úrovně zásuvu nebo pokrm ze šik‐
mo držených nosičů pokrmů sklouzne. Toto nebezpečí hrozí přede‐
vším u úrovní zásuvů, které jsou nad úrovní, do které může obsluha
vidět.
Hrozí nebezpečí opaření rozlitím tekutého pokrmu, když se do hor‐
ních úrovní zásuvů vkládají tekutiny nebo pokrmy, které během tepel‐
né úpravy zkapalňují. Nepoužívejte horní úrovně zásuvů, do kterých
nemůžete vidět, se pro tekuté pokrmy nebo pokrmy, které se zkapal‐
ňují.
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Oblast
3

4
jen u verze
pro vězni‐
ce

Instalační příručka

Výstražné upo‐
zornění

Popis
Varování před převrácením a převržením zavážecího vozíku nebo za‐
vážecího vozíku talířů
Hrozí nebezpečí převrácení zavážecího vozíku nebo zavážecího vo‐
zíku talířů, když se s nimi pohybuje. Pohybujte zavážecím vozíkem
nebo zavážecím vozíkem talířů jen velmi opatrně. Při pohybování za‐
vážecího vozíku nebo zavážecího vozíku talířů dbejte na překážející
předměty nebo na nerovnosti podlahy.
Varování před horkými povrchy
Hrozí nebezpečí popálení horkými povrchy na rukojeti zavážecího vo‐
zíku.
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3.5

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při přepravě

Zdroj nebezpečí: pohybováním těžkými břemeny
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí poranění
přetížením tělesa

Při nakládání a vykládání dopravní‐
ho prostředku

Protiopatření
■
■
■

Používejte nízkozdvižný nebo vy‐
sokozdvižný vozík
Dbejte na mezní hodnoty pro zve‐
dání a nošení
Noste osobní ochranné pracovní
prostředky

Zdroj nebezpečí: mechanika přístroje
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí zhmoždění Při pohybování přístrojem
celých částí těla pádem
přístroje

Protiopatření
■
■

■
■

Nebezpečí zhmoždění Při odkládání přístroje na podklad
celých částí těla převrá‐
cením nebo pádem pří‐
stroje

Instalační příručka
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Používat vhodný transportní pro‐
středek
Přístroj transportovat pomalu a
opatrně a zajistit ho před překlope‐
ním
Dbát na těžiště
Zabránit nárazům

Kdykoli při montáži dbát na poža‐
davky na podklad viz 'Požadavky na
místo postavení' na straně 48
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3.6

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při stavění

Zdroj nebezpečí: pohybováním těžkými břemeny
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí poranění
přetížením tělesa

Při pohybování přístrojem

Protiopatření
■

■

■

■

Pro umístění přístroje v místě po‐
stavení nebo pro změnu umístění
použijte nízkozdvižný nebo vyso‐
kozdvižný vozík.
Umístění opravujte jen s vhodným
počtem osob, dodržujte přitom me‐
zní hodnoty pro zvedání a nošení
Dodržujte předpisy na ochranu
zdraví při práci, platné v místě po‐
stavení
Noste osobní ochranné pracovní
prostředky

Zdroj nebezpečí: mechanika přístroje
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí zhmoždění Když se přístroj posunuje z palety
celých částí těla převrá‐
cením přístroje

Protiopatření
■

■

■

Nebezpečí zhmoždění Při zvedání přístroje
celých částí těla pádem
přístroje
Nebezpečí zhmoždění Při stavění přístroje na podklad
celých částí těla převrá‐
cením nebo pádem pří‐
stroje
Nebezpečí pořezání o
Při manipulaci s plechovými díly
ostré hrany

■
■
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Dbát na těžiště
Zabránit nárazům

Kdykoli při montáži dbát na poža‐
davky na podklad viz 'Požadavky na
místo postavení' na straně 48
■
■
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Před posunutím dolů zkontrolovat.
jestli jsou vodicí kolejnice s pale‐
tou pevně sešroubované
Dbát na to, aby žádná noha pří‐
stroje nesklouzla bočně z vodicí
kolejnice
Při přechodu z vodicí kolejnice na
neklouzavou podlahu postupovat
opatrně

Při těchto činnostech je třeba dá‐
vat pozor
Noste osobní ochranné pracovní
prostředky
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3.7

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při instalaci

Zdroj nebezpečí: elektrický proud
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem ze
strany vodivých sou‐
částí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?
■
■
■

Pod kryty
Pod obslužným panelem
U síťového přívodu

Protiopatření
■

■

Práce na elektrickém zařízení
smějí provádět jen odborníci v ob‐
oru elektro autorizovaného servisu
Postupovat odborně

Před sejmutím krytů:
Odpojit všechny přípoje od napětí
■ Zajistit všechny spínače před opět‐
ným zapnutím
■ Pokud už byl přístroj pod napětím,
počkejte 15 minut, aby se mohly
kondenzátory DC sběrnice vybít.
■ Zjistit, zda přístroj není pod napě‐
tím
■

■
■

Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem při
chybné přípojce vody

Před uvedením do provozu se přes‐
vědčit, že jsou všechna elektrická
spojení v pořádku a pevně sedí
Na přístroji a na sousedních kovo‐ Před uvedením do provozu zajistit,
vých částech
aby byl přístroj včetně kovových
Na přístroji a na sousedních kovo‐ částí příslušenství připojen k systé‐
vých částech příslušenství
mu pro potenciálové vyrovnání

V celé pracovní oblasti, jakmile hadi‐
ce vody praskne nebo je netěsná

■
■

■

Instalační příručka

29

Použít pevnou přípojku
Zajistit, aby byl tlak vody zásobo‐
vání vodou slučitelný s tlakem
uvedeným na přístroji
Použít vhodné hadice podle plat‐
ných předpisů (v oblasti platnosti
evropských norem podle
EN 61770)
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Zdroj nebezpečí: plyn
Nebezpečí
Nebezpečí exploze ply‐
nem

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?
■
■

Když jsou plynová vedení netěsná
Když se plynový kohout na straně
domu otevře před ukončením pří‐
poje

Protiopatření
Plynovou přípojku dejte provést jen
certifikovanými instalatéry plynu au‐
torizovaného servisního podniku
Instalovat v blízkosti přístroje uzaví‐
rací zařízení plynu
U stolních přístrojů na podstavci na
kolečkách s pružnou připojovací ha‐
dicí:
■ Zkontrolovat, jestli je připojené pří‐
držné zařízení, pro mechanické
zabezpečení zařízení, které vyme‐
zuje prostor pro pohyb podstavce
s přístrojem
■

■

Po vytvoření plynové přípojky a po
každé pozdější činnosti na částech
vedoucích plyn zkontrolujte těs‐
nost všech spojovacích a připojo‐
vacích míst součástí vedoucích
plyn.
Před uvedením konvektomatu do
provozu vytvořte plynotěsnost na
všech uvedených místech mimo a
uvnitř zařízení

Zdroj nebezpečí: mechanika přístroje
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí pořezání o
ostré hrany

Při manipulaci s plechovými díly

Protiopatření
■
■

Při těchto činnostech je třeba dá‐
vat pozor
Noste osobní ochranné pracovní
prostředky

Zdroj nebezpečí: čisticí prostředek
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí poleptání a
podráždění kůže, očí a
dýchacích orgánů kon‐
taktem s čisticími pro‐
středky a jejich parami

Při montáži čisticího systému

■
■

Když se používají agresivní čisticí
prostředky

Instalační příručka

Protiopatření
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Noste osobní ochranné pracovní
prostředky
Dbejte na etikety čisticích pro‐
středků popř. na příslušné bezpeč‐
nostní listy

Používat jen čisticí prostředky, které
jsou specifikované uživatelské pří‐
ručce v kapitole 'Jak postupovat při
čištění' v bodu 'Čisticí prostředky'
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3.8

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění do provozu

Zdroj nebezpečí: elektrický proud
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem ze
strany vodivých sou‐
částí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?
■
■
■

Pod kryty
Pod obslužným panelem
U síťového přívodu

Protiopatření
■

■

Práce na elektrickém zařízení
smějí provádět jen odborníci v ob‐
oru elektro autorizovaného servisu
Postupovat odborně

Před sejmutím krytů:
Odpojit všechny přípoje od napětí
■ Zajistit všechny spínače před opět‐
ným zapnutím
■ Pokud už byl přístroj pod napětím,
počkejte 15 minut, aby se mohly
kondenzátory DC sběrnice vybít.
■ Zjistit, zda přístroj není pod napě‐
tím
■

■
■

Před uvedením do provozu se přes‐
vědčit, že jsou všechna elektrická
spojení v pořádku a pevně sedí
Na přístroji a na sousedních kovo‐ Před uvedením do provozu zajistit,
vých částech
aby byl přístroj včetně kovových
Na přístroji a na sousedních kovo‐ částí příslušenství připojen k systé‐
vých částech příslušenství
mu pro potenciálové vyrovnání

Zdroj nebezpečí: plyn
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí exploze ply‐ Když se přístrojem pohybuje
nem

Nebezpečí udušení pro
nedostatek vzduchu k
dýchání

V místě postavení konvektomatu

Protiopatření
Přístrojem během provozu zásadně
nepohybujte
U stolních přístrojů na podstavci na
kolečkách s pružnou připojovací ha‐
dicí:
■ Výhradně k čištění skříní konvek‐
tomatů nebo k čištění podlahy pod
přístroji vytáhnout přístroje podle
volného prostoru pro pohyb pří‐
držného zařízení podstavce na ko‐
lečkách (max. 0.5 m)
■ Při provozu zařízení vždy zaaretuj‐
te kolečka parkovací brzdou
■ Aretaci koleček denně před zahá‐
jením provozu zkontrolujte
■

■

■
■

Instalační příručka
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Kontrolujte hodnoty spalin a popř.
dejte hořák nastavit certifikovaným
instalatérem plynu autorizovaného
servisního podniku
Dbejte na to, aby byla vzduchote‐
chnika v místnosti přítomná, funkč‐
ní, v provozu, a aby byla dodržo‐
vána pravidla pro zavzdušňování
předepsaná instalatérem plynu
Nepřestavujte dolní část přístroje
Provozujte přístroj jen v bezvětr‐
ném prostředí
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Zdroj nebezpečí: mechanika přístroje
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Protiopatření

Nebezpečí poranění ot‐ Když se varný prostor ochlazuje po‐ Zjistit, zda je sací plech na místě a
áčejícím se kolem ve‐
mocí 'Cool down' při otevřených
je zablokován
ntilátoru
dveřích přístroje a tím, že chybí sací
plech, je volně kolo ventilátoru volně
přístupné
Zdroj nebezpečí: při hýbání přístroji na podstavci s kolečky
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Všechna uvedená ne‐
bezpečí

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Protiopatření
■
■
■

■

Nebezpečí zhmoždění
více částí těla

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Nebezpečí zhmoždění
rukou a nohou
Nebezpečí opaření hor‐
kou odpadní vodou

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

■
■

Před hýbáním oddělit u pevného
přípoje vedení odpadní vody
Před hýbáním odpojit přístroj od
sítě
Před hýbáním (např. při čištění
pláště konvektomatu nebo podla‐
hy) zkontrolovat, jestli je připojené
přídržné zařízení, které vymezuje
rádius pohybu podstavce s přístro‐
jem.
Při pohybování dbejte na to, aby
se přes přípojná vedení (elektřiny,
plynu a vody) nepřejíždělo.
Dbát na přípojná vedení.
Posouvat minimálně ve 2 osobách

Dveře přístroje držet zavřené
■
■
■

Nechat přístroje vychladnout
Vyteklou vodu ihned utřít
Nosit ochranný oděv

Nebezpečí opaření hor‐
kým tekutým pokrmem
Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem ze
strany vodivých sou‐
částí
Nebezpečí exploze ply‐
nem
Nebezpečí podráždění
kůže a očí při kontaktu
s čisticími prostředky

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Hýbejte přístroji jen tehdy, když v
nich už není žádný pokrm
Dbát na přípojná vedení (elektřiny a
vody)

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Dbát na vedení přívodu plynu

Nebezpečí zakopnutí o
otevřené položené pří‐
poje
Nebezpečí pádu na
podlaze mokré od od‐
padní vody

Při čištění za vytaženými přístroji

Nebezpečí pádu na
podlaze mokré od čisti‐
cího prostředku

Instalační příručka

■
■

■
■

■
■

Při čištění za vytaženými přístroji
Před přístroji
Při čištění za vytaženými přístroji
Před přístroji
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Dbejte na to, aby byly přípoje do‐
statečně dlouhé
Při hýbání podstavcem udržovat
kanystr s čisticím prostředkem za‐
vřený

Při této činnosti je třeba dávat pozor
■
■

Vyteklou vodu ihned utřít
Dbejte na to, aby byly přípoje do‐
statečně dlouhé

Při hýbání přístroji udržovat kanystr
s čisticím prostředkem zavřený

3 Pro vaši bezpečnost
Další zdroje nebezpečí při uvádění do provozu
Dbejte při uvádění přístroje do provozu kromě bezpečnostních informací uvedených v této kapitole na
následující části uvedené v kapitole "Pro vaši bezpečnost" v uživatelské příručce.
■
'Nebezpečí a bezpečnostní opatření za provozu'
■
'Nebezpečí a bezpečnostní opatření při čištění'

Instalační příručka
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3 Pro vaši bezpečnost

3.9

Nebezpečí a bezpečnostní opatření při uvádění mimo provoz

Zdroj nebezpečí: elektrický proud
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem ze
strany vodivých sou‐
částí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?
■
■

Pod kryty
Pod obslužným panelem

Protiopatření
■

■

Práce na elektrickém zařízení
smějí provádět jen odborníci v ob‐
oru elektro autorizovaného záka‐
znického servisu
Postupovat odborně

Před sejmutím krytů:
Odpojit všechny přípoje od napětí
■ Zajistit všechny spínače před opět‐
ným zapnutím
■ 15 minut počkat, aby se konden‐
zátory DC sběrnice mohly vybít
■ Zjistit, zda přístroj není pod napě‐
tím
■

Zdroj nebezpečí: plyn
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí exploze ply‐ Když nebyl přívod plynu před začát‐
nem
kem prací na plynových instalacích
přerušen

Protiopatření
Před zahájením prací na plynových
instalacích přerušit přívod plynu
Práce na plynové instalaci dejte pro‐
vést jen certifikovaným instalatérům
plynu autorizovaného servisního
podniku

Zdroj nebezpečí: pohybováním těžkými břemeny
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí poranění
přetížením tělesa

Při nakládání a vykládání dopravní‐
ho prostředku

Protiopatření
■
■
■

Instalační příručka
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Používejte nízkozdvižný nebo vy‐
sokozdvižný vozík
Dbejte na mezní hodnoty pro zve‐
dání a nošení
Noste osobní ochranné pracovní
prostředky

3 Pro vaši bezpečnost
Zdroj nebezpečí: při hýbání přístroji na podstavci s kolečky
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Všechna uvedená ne‐
bezpečí

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Protiopatření
■
■
■

■

Nebezpečí zhmoždění
více částí těla

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Nebezpečí zhmoždění
rukou a nohou
Nebezpečí opaření hor‐
kou odpadní vodou

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

■
■

Před hýbáním odpojit přístroj od
sítě
Před hýbáním oddělit u pevného
přípoje vedení odpadní vody
Před hýbáním (např. aby se
usnadnil přístup k zadní straně pří‐
stroje) zkontrolovat, jestli je pří‐
držné zařízení připojené. Přídržné
zařízení vymezuje rádius pohybu
podstavce s přístrojem. Délky pří‐
pojných vedení (elektřiny, plynu a
vody) jsou přizpůsobeny volnému
prostoru pro pohyb přídržného za‐
řízení.
Při pohybování dbejte na to, aby
se přes přípojná vedení (elektřiny,
plynu a vody) nepřejíždělo.
Dbát na přípojná vedení.
Posouvat minimálně ve 2 osobách

Dveře přístroje držet zavřené
■
■
■

Nechat přístroje vychladnout
Vyteklou vodu ihned utřít
Nosit osobní ochranný oděv

Nebezpečí opaření hor‐
kým tekutým pokrmem
Nebezpečí úrazu elek‐
trickým proudem ze
strany vodivých sou‐
částí
Nebezpečí exploze ply‐
nem
Nebezpečí podráždění
kůže a očí při kontaktu
s čisticími prostředky

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Hýbejte přístroji jen tehdy, když v
nich už není žádný pokrm
Dbát na přípojná vedení (elektřiny a
vody)

Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky
Při hýbání přístroji na podstavci s
kolečky

Dbát na vedení přívodu plynu

Nebezpečí zakopnutí o
otevřené položené pří‐
poje
Nebezpečí pádu na
podlaze mokré od od‐
padní vody

Při čištění za vytaženými přístroji

Nebezpečí pádu na
podlaze mokré od čisti‐
cího prostředku

Instalační příručka

■
■

■
■

■
■

Při čištění za vytaženými přístroji
Před přístroji
Při čištění za vytaženými přístroji
Před přístroji
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Dbejte na to, aby byly přípoje do‐
statečně dlouhé
Při hýbání podstavcem udržovat
kanystr s čisticím prostředkem za‐
vřený

Při této činnosti je třeba dávat pozor
■
■

Vyteklou vodu ihned utřít
Dbejte na to, aby byly přípoje do‐
statečně dlouhé

Při hýbání přístroji udržovat kanystr
s čisticím prostředkem zavřený

3 Pro vaši bezpečnost
Zdroj nebezpečí: mechanika přístroje
Nebezpečí

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?

Nebezpečí zhmoždění Když se přístroj posunuje, například
celých částí těla převrá‐ pro lepší zpřístupnění přípojů
cením nebo pádem pří‐
stroje
Nebezpečí uklouznutí
Před přístrojem
na vlhké podlaze ku‐
chyně

Protiopatření
Kdykoli při uvádění mimo provoz
dbát na požadavky na podklad viz
'Požadavky na místo postavení' na
straně 48
Udržujte podlahu kolem přístroje
vždy suchou

Zdroj nebezpečí: čisticí prostředek
Nebezpečí
Nebezpečí poleptání a
podráždění kůže, očí a
dýchacích orgánů kon‐
taktem s čisticími pro‐
středky a jejich parami

Instalační příručka

Kde popř. ve kterých situacích se
nebezpečí vyskytuje?
■
■

Při demontáži čisticího systému
Při likvidaci přístroje
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Protiopatření
■
■

Noste osobní ochranné pracovní
prostředky
Dbejte na etikety čisticích pro‐
středků popř. na příslušné bezpeč‐
nostní listy

3 Pro vaši bezpečnost

3.10

Bezpečnostní zřízení

Význam
Konvektomat má řadu bezpečnostních zařízení, která chrání uživatele před nebezpečími. Všechna
bezpečnostní zařízení musí být při provozu konvektomatu bezpodmínečně přítomná a funkční.
Poloha a funkce (stolní přístroje)
Následující obrázek představuje elektrický konvektomat velikosti 6.10 v zastoupení za všechny stolní
přístroje:

Poz.

Bezpečnostní zařízení Funkce

1

Kryt, sejmutelný jen
pomocí nástrojů

■
■

2
3

4

Instalační příručka

Obslužný panel, se‐
jmutelný jen pomocí
nástrojů
Dveře přístroje s mag‐
netickým spínačem
dveří

Sací plech ve varném
prostoru, demontova‐
telný jen pomocí ná‐
stroje

Zkouška

Zabraňuje neúmyslnému
Zkontrolovat, jestli je kryt na
doteku vodivých součástí
místě
Zabraňuje zasažení do po‐
hybujícího se kola ventiláto‐
ru v připojovacím prostoru

Zabraňuje neúmyslnému do‐
teku vodivých součástí

Zkontrolovat, jestli je obslužný
panel na místě

Dveře přístroje:
Pravidelně kontrolovat sklo
Chrání vnější obsluhu a vnější ohledně poškrábání, prasklin,
rýh a pod. a pokud se vyskyt‐
prostor před horkou párou
nou, vyměnit
Magnetický spínač dveří
Při nižší teplotě zkontrolujte
(elektrický senzor pro dveře): magnetický spínač dveří
■ Ukončí při otvírání dveří pří‐ Postup:
stroje provoz:
■ Zcela otevřít dveře přístroje
■ kola ventilátoru (zastavení ■ Stisknout Start
po několika sekundách)
Výsledek:
■ Topný článek
Motor se nesmí rozběhnout.
■ rozdělování čisticího pro‐
středku při automatic‐
kéhm čištění varného pro‐
storu
■ Vyzývá k uzavření dveří za‐
řízení
Zabraňuje zasažení do pohy‐
bujícího se kola ventilátoru a
stará se o dobré rozložení te‐
pla
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Viz k tomu 'Odblokování a za‐
blokování sacího plechu' v
uživatelské příručce

3 Pro vaši bezpečnost
Poz.

Bezpečnostní zařízení Funkce

Zkouška

5

Větrací poloha dveří
přístroje

Zabraňuje opaření obličeje a
rukou obsluhy unikající párou

6
(bez
vyobrazení)

Ochranný omezovač
teploty
■ Bojler
■ Varný prostor

Vypíná přístroj při nadměrné
teplotě

7
(bez
vyobrazení)

Nový začátek po vý‐
padku proudu, pokud
byl v přístroji čisticí
prostředek
Rozpojovací zařízení

Při nízké teplotě zkontrolujte
polohy dveří podle 'Bezpečné
otvírání a zavírání dveří pří‐
stroje v' uživatelské příručce
V případě chyby se vydává
kód chyby.
(Pro nastavení ochranného
omezovače teploty na původ‐
ní hodnotu kontaktujte autori‐
zovanou servisní firmu)
Žádné

Spouští plně automatické či‐
štění varného prostoru po vý‐
padku proudu znovu v defino‐
vaném stavu
■ Instalováno zákazníkem v
Postup:
blízkosti přístroje, dobře vi‐ ■ Aktivovat rozpojovací zaří‐
ditelné a přístupné, 3pólo‐
zení
vé, vzdálenost kontaktů mi‐ ■ Na svorkovnici -X10 přístro‐
nimálně 3 mm.
je zkontrolovat stav bez na‐
■ Slouží při čištění, opravách
pětí všech tří fází
a údržbě a v případě nebez‐
pečí k odpojení přístroje od
napájení.

8
(instalováno
zákazníkem)

Uzavírací zařízení ply‐
9
(instalováno nu
zákazníkem)

10
(bez
vyobrazení)

Instalační příručka

Jen při postavení na
podstavec s kolečky:
Přídržné zařízení

■

■

Instalováno zákazníkem v
Postup:
blízkosti přístroje, dobře pří‐ ■ Zavřít uzavírací zařízení ply‐
stupně a zřetelně označené
nu
Slouží při čištění, opravách ■ Zkontrolovat, jestli je přístroj
a údržbě a v případě nebez‐
odpojený od zásobování
pečí k odpojení přístroje od
plynem
zásobování plynem

Vymezuje na straně zákazní‐
ka volný prostor pro pohyb
sestavy (podstavec včetně
přístroje)
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Zkontrolovat, jestli je přídržné
zařízení připojené

3 Pro vaši bezpečnost
Poloha a funkce (skříňové přístroje)
Následující obrázek představuje elektrický konvektomat velikosti 20.20 v zastoupení za všechny skří‐
ňové přístroje:

Poz.

Bezpečnostní zařízení Funkce

1

Kryt, sejmutelný jen
pomocí nástrojů

■
■

2
3

4

Instalační příručka

Obslužný panel, se‐
jmutelný jen pomocí
nástrojů
Dveře přístroje s mag‐
netickým spínačem
dveří

Sací plech ve varném
prostoru, demontova‐
telný jen pomocí ná‐
stroje

Zkouška

Zabraňuje neúmyslnému
Zkontrolovat, jestli je kryt na
doteku vodivých součástí
místě
Zabraňuje zasažení do po‐
hybujícího se kola ventiláto‐
ru v připojovacím prostoru

Zabraňuje neúmyslnému do‐
teku vodivých součástí

Zkontrolovat, jestli je obslužný
panel na místě

Dveře přístroje:
Pravidelně kontrolovat sklo
Chrání vnější obsluhu a vnější ohledně poškrábání, prasklin,
rýh a pod. a pokud se vyskyt‐
prostor před horkou párou
nou, vyměnit
Magnetický spínač dveří
Při nižší teplotě zkontrolujte
(elektrický senzor pro dveře): magnetický spínač dveří
■ Ukončí při otvírání dveří pří‐ Postup:
stroje provoz:
■ Zcela otevřít dveře přístroje
■ kola ventilátoru (zastavení ■ Stisknout Start
po několika sekundách)
Výsledek:
■ Topný článek
Motor se nesmí rozběhnout.
■ rozdělování čisticího pro‐
středku při automatic‐
kéhm čištění varného pro‐
storu
■ Vyzývá k uzavření dveří za‐
řízení
Zabraňuje zasažení do pohy‐
bujícího se kola ventilátoru a
stará se o dobré rozložení te‐
pla
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Viz k tomu 'Odblokování a za‐
blokování sacího plechu' v
uživatelské příručce

3 Pro vaši bezpečnost
Poz.

Bezpečnostní zařízení Funkce

Zkouška

5

Integrovaný předehří‐
vací můstek ve dve‐
řích přístroje

Žádné

6
(bez
vyobrazení)

Ochranný omezovač
teploty
■ Bojler
■ Varný prostor

7
(bez
vyobrazení)

Nový začátek po vý‐
padku proudu, pokud
byl v přístroji čisticí
prostředek
Rozpojovací zařízení

8
(instalováno
zákazníkem)

Uzavírací zařízení ply‐
9
(instalováno nu
zákazníkem)

Instalační příručka

Zabraňuje opaření unikající
párou, když se během přede‐
hřívání zavážecí vozík nena‐
chází v zařízení
Vypíná přístroj při nadměrné
teplotě

V případě chyby se vydává
kód chyby.
(Pro nastavení ochranného
omezovače teploty na původ‐
ní hodnotu kontaktujte autori‐
zovanou servisní firmu)
Žádné

Spouští plně automatické či‐
štění varného prostoru po vý‐
padku proudu znovu v defino‐
vaném stavu
■ Instalováno zákazníkem v
Postup:
blízkosti přístroje, dobře vi‐ ■ Aktivovat rozpojovací zaří‐
ditelné a přístupné, 3pólo‐
zení
vé, vzdálenost kontaktů mi‐ ■ Na svorkovnici -X10 přístro‐
nimálně 3 mm.
je zkontrolovat stav bez na‐
■ Slouží při čištění, opravách
pětí všech tří fází
a údržbě a v případě nebez‐
pečí k odpojení přístroje od
napájení.
■

■

Instalováno zákazníkem v
Postup:
blízkosti přístroje, dobře pří‐ ■ Zavřít uzavírací zařízení ply‐
stupně a zřetelně označené
nu
Slouží při čištění, opravách ■ Zkontrolovat, jestli je přístroj
a údržbě a v případě nebez‐
odpojený od zásobování
pečí k odpojení přístroje od
plynem
zásobování plynem
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3.11

Požadavky na personál, pracoviště

Požadavky na personál
Tabulka popisuje kvalifikace, které jsou potřebné pro provádění uvedených rolí. Jedna osoba může v
závislosti ne potřebě a organizaci práce vykonávat více funkcí, pokud má pro danou roli potřebnou
kvalifikaci.
Role

Potřebná kvalifikace

Činnosti

Vlastník konvekto‐ Zná pravidla zacházení s těžkými bře‐
matu
meny
nebo
zaměstnanec ma‐
jitele odpovědný
za přístroj a za‐
městnance podni‐
ku

■

■

■

Dopravce

■

■

Servisní technik

■
■
■
■
■
■

Instalatér plynu

■
■
■

Elektroinstalatér

■
■
■

Instalační příručka

Bude v zastoupení za všechny za‐
městnance podniku pracovníkem
uvádějícím zařízení do provozu
upozorněn na všechny funkce kon‐
vektomatu týkající se bezpečosti
Bude v zastoupení za všechny za‐
městnance podniku pracovníkem
uvádějícím zařízení do provozu
zasvěcen do obsluhy přístroje
Případně provádí vedené pomoc‐
né činnosti při dopravě uvnitř pod‐
niku a při stavění přístroje

Vyškolený pro dopravu nízkozdvi‐
Přeprava uvnitř závodu
žným nebo vysokozdvižným vidlico‐
vým vozíkem
Zná pravidla zacházení s těžkými bře‐
meny
Je zaměstnanec autorizovaného se‐
rvisního podniku
Má příslušné technické vzdělání
Má školení speciálně zaměřené na
přístroj
Zná pravidla zacházení s těžkými bře‐
meny
Umí posoudit odborné provedení pří‐
pojek proudu, plynu a vody a odpadu.
Při údržbářských pracích na plyno‐
vém zařízení: Je odborník provádějící
údržbu některého údržbářského pod‐
niku autorizovaného dodavatelem ply‐
nu
Je autorizovaný instalatér dodavatele
plynu
Má odborné vzdělání v oboru
Je zaměstnanec autorizovaného se‐
rvisního podniku
Je zaměstnanec autorizovaného se‐
rvisního podniku
Má odborné vzdělání v oboru
Je odborník v oboru elektro
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■
■
■
■

■
■

■
■

Postavení přístroje
Instalace automatického čištění
varného prostoru
Uvedení přístroje do provozu
Uvedení přístroje mimo provoz

Připojení přístroje na plynovou pří‐
pojku v domě
Deinstalace přípojky plynu
Připojení přístroje na přípojku elek‐
třiny v domě
Deinstalace přípojky elektřiny

3 Pro vaši bezpečnost
Role
Instalatér rozvodů
vody a odpadů

Potřebná kvalifikace
■
■

Činnosti

Je zaměstnanec autorizovaného se‐
rvisního podniku
Má odborné vzdělání v oboru

■
■
■
■

Osoby provádějící
uvedení do provo‐
zu
(Servisní technik)

■

■
■
■
■

Je zaměstnanec autorizovaného se‐
rvisního podniku odpovědný za celé
uvedení do provozu
Má příslušné technické vzdělání
Má školení speciálně zaměřené na
přístroj
Zná pravidla zacházení s těžkými bře‐
meny
Umí posoudit odborné provedení pří‐
pojek proudu, plynu a vody a odpadu.

■
■

Připojení přístroje na přípojku vody
v domě
Deinstalace přípojky vody
Připojení přístroje na přípojku od‐
padní vody v domě
Deinstalace přípojky odpadu
Instruování vlastníka resp. odpo‐
vědného pracovníka
Kontrola pracovních kroků a stavů
podle kontrolních seznamů

Pracoviště při instalaci a uvedení do provozu
Pracoviště pro personál při instalaci a uvedení do provozu je celý prostor přístroje.

Instalační příručka
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3.12

Osobní ochranné pracovní prostředky

Přeprava a postavení
Činnost
■
■

■

Přeprava uvnitř závodu
Stavění přístroje na pracovní stůl,
podstavec nebo do stohovací sou‐
pravy
Postavení přístroje v místě posta‐
vení

Potřebná pomůcka
■
■
■

Nosné popruhy
Vhodný zvedací ná‐
stroj
Nízkozdvižný nebo vy‐
sokozdvižný vozík

Osobní ochranné pracovní pro‐
středky
■
■
■

Ochranné rukavice
bezpečnostní obuv
Ochranná přílba (např. při zved‐
nutých břemenech, při práci nad
hlavou…)

Instalace, uvedení do provozu a mimo provoz
Činnost

Potřebná pomůcka

Osobní ochranné pracovní pro‐
středky

Instalace a deinstalace (uvedení
mimo provoz)
■ Přípojka elektřiny
■ Přípojka vody
■ Přípojka odpadní vody
■ Plynová přípojka
■ automatické odlučování tuku

Nástroje a vybavení
podle činnosti

Pracovní oděv a osobní ochranné
pracovní prostředky v závislosti na
potřebné činnosti podle předpisů
specifických pro danou zemi

Instalace a deinstalace automatické‐ Nástroje a vybavení
ho čištění varného prostoru
podle činnosti

■
■

Uvedení přístroje do provozu
Instruování uživatele

Demontáž přístroje (uvedení mimo
provoz)

Nástroje a vybavení
podle činnosti

■
■
■
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Prvky ochranných prostředků jsou
podle použitého čisticího prostřed‐
ku:
■ Ochrana dýchacích cest
■ Ochranné brýle
■ Ochranné rukavice
■ Ochranný oděv/zástěra
Přesná specifikace těchto prvků je
obsažena v bezpečnostních listech
ES jednotlivých čisticích prostřed‐
ků, jejichž aktuální vydání si může‐
te objednat přes výrobce.
Dbejte na příslušné etikety čisticích
prostředků.
Pracovní oděv podle norem a
směrnic specifických pro danou ze‐
mi (v Německu BGR 111) pro prá‐
ce v kuchyních, především:
■ Ochranný oděv
■ Ochranné rukavice odolné proti
teplotě (v Evropské unii podle EN
407)
■ bezpečnostní obuv
■
■
■

Ochranné rukavice
bezpečnostní obuv
Ochranná přílba (např. při zved‐
nutých břemenech, při práci nad
hlavou…)

4 Přeprava

4 Přeprava
Účel této kapitoly
V této kapitole vám podáme informace o přepravě přístroje.
Tato kapitola se obrací na zaměstnance vlastníka odpovědného přístroj a na kvalifikovaného pracov‐
níka autorizovaného servisního podniku.

4.1

Bezpečné zacházení s přístrojem

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při přepravě' na straně 27.
Kvalifikace personálu pro přepravu
Potřebná kvalifikace pro přepravu
■
Přístroj smí dopravovat jen personál vyškolený pro dopravu zvedacím vozíkem a vysokozdvižným
vidlicovým vozíkem.
■
Personál musí znát pravidla chování při zacházení s těžkými břemeny.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Pohybování těžkými břemeny

Nebezpečí poranění nesprávným zvedáním
Při zvedání přístroje může docházet hmotností přístroje k poranění především v oblasti trupu.
Používejte pro přepravu přístroje stohovač resp. zvedací vozík.
Zvedejte přístroj podle jeho hmotnosti s dostatečným počtem osob (orientační hodnota:
15 - max. 55 kg v závislosti na stáří a pohlaví). Dodržujte v místě postavení platné předpisy na
ochranu zdraví při práci!
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
Nevhodný podklad

Nebezpečí zhmoždění převrácením nebo pádem přístroje
Převrácení nebo pád přístroje může vést ke zhmoždění částí těla.
Dbejte na to, aby se přístroj nikdy nestavěl na nevhodný podklad.
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4.2 Přeprava na místo postavení
Potřeba místa při transportu
Zajistěte, aby byla podél přepravní cesty dostatečná šířka a výška pro provádění transportu.
Následující tabulka ukazuje rozměr zařízení s obalem pro zjištění potřebného minimálního otevření
dveří, aby mohl být přístroj dopraven na své místo určení:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Šířka

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Výška

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Hloubka

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Nosnost při transportu
Připravte transportní prostředky s dodatečnou nosností.
Dbejte na hmotnost zařízení s obalem pro zjištění minimální nosnosti zařízení s obalem pro zjištění
minimální nosnosti transportních prostředků, viz 'Rozměry a hmotnosti' na straně 120.
Přeprava na místo postavení
Dbejte při přepravě na tato upozornění:
Transportujte přístroj vždy v na paletě.
■
Transportujte přístroj vždy v postavené poloze.
■
Transportujte přístroj pomalu a opatrně a zajistěte ho před překlopením.
Dbejte na to, s přístrojem nenarazili.
Vyhýbejte se nerovným transportním cestám a silnému stoupání nebo klesání.

■
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5 Postavení
Účel této kapitoly
V této kapitole vám podáme informace o postavení vašeho přístroje.
Tato kapitola se obrací na zaměstnance vlastníka odpovědného přístroj a na kvalifikovaného pracov‐
níka autorizovaného servisního podniku.

5.1

Bezpečná práce při stavění

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při stavění' na straně 28.
Kvalifikace personálu pro postavení
Přístroj smějí stavět jen kvalifikovaní zaměstnanci autorizovaného servisního podniku.
Předpisy pro postavení
Místní a pro danou zemi specifické normy a předpisy ohledně pracovišť ve velkých kuchyních musí
být splněny.
Pravidla platná pro dané místo a předpisy místních úřadů a dodavatelských podniků je třeba dodržo‐
vat.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Pohybování těžkými břemeny

Nebezpečí poranění nesprávným zvedáním
Při zvedání přístroje může docházet hmotností přístroje k poranění především v oblasti trupu.
Pro umístění přístroje v místě postavení nebo pro změnu umístění použijte nízkozdvižný nebo
vysokozdvižný vozík.
Pro opravy umístění zvedněte přístroj podle jeho hmotnosti s dostatečným počtem osob (orientační
hodnota: 15 - max. 55 kg v závislosti na stáří a pohlaví). Dodržujte v místě postavení platné
předpisy na ochranu zdraví při práci!
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
Nevhodný podklad

Nebezpečí zhmoždění převrácením nebo pádem přístroje
Převrácení nebo pád přístroje může vést ke zhmoždění částí těla.
Dbejte na to, aby se přístroj nikdy nestavěl na nevhodný podklad.
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5.2 Sousední systémy
Zacházení s odpadním vzduchem
Konvektomat vytváří za provozu horko a vlhkost, které unikají především nahoru hrdlem případně
hrdly odpadního vzduchu jako horké výpary do okolního vzduchu. Pro vedení odpadního vzduchu se
nesmí připojovat přímo k hrdlu odpadního vzduchu konvektomatu žádná vedení.
Výrobce doporučuje odvádět odpadní vzduch z provozní místnosti konvektomatu přes digestoř nebo
větrací strop.
Pro zabránění nebezpečí požáru nebo jiným poškozením konstrukce, např. koroze, tvorbě plísně a
nebo snížení stability se musí dodržet dostatečně velká vzdálenost mezi vrchní stranou zařízení a
stropem místnosti. Tato vzdálenost musí být určena s ohledem na tyto body:
■
Orientační hodnota pro vertikální minimální vzdálenost viz 'Požadavky na místo postavení' na stra‐
ně 48.
■
druhu odvádění vzduchu
■
Vastnosti stropu v místě postavení
Postavení, instalace a provoz konvektomatu se musí provádět zásadně vždy podle specifických no‐
rem dané země a lokálních norem a předpisů (vždy v platném znění).
Dbejte přitom mimo jiné na:
■
směrnici VDI 2052 "Vzduchotechnická zařízení pro kuchyně"
■
Směrnice místní stavební komise pro digestoře.
Zacházení se spalinami u plynových spotřebičů
Z hrdla případně hrdel spalin na vrchní straně konvektomatu unikají do okolního vzduchu spaliny s te‐
plotou až 500 °C. Pro odvádění spalin se nesmí připojovat přímo k hrdlu spalin konvektomatu žádná
vedení.
Používání vzduchotechnického zařízení s bezpečnostním vypínáním pro vedení spalin je povinně
předepsáno.
Konvektomat má odvod spalin podle EN 203, typ A3 / B23.
Pro zabránění nebezpečí požáru se nad zařízením nesmějí nacházet žádné hořlavé materiály a musí
být dodržena dostatečně velká vzdálenost mezi vrchní stranou zařízení a stropem místnosti. Tato
vzdálenost musí být určena s ohledem na tyto body:
■
Orientační hodnota pro vertikální minimální vzdálenost viz 'Požadavky na místo postavení' na stra‐
ně 48
■
Druh odvádění vzduchu a spalin
■
Vastnosti stropu v místě postavení
Postavení, instalace a provoz konvektomatu se musí provádět zásadně vždy podle specifických no‐
rem dané země a lokálních norem a předpisů (vždy v platném znění).
Dbejte přitom mimo jiné na:
■
směrnici VDI 2052 "Vzduchotechnická zařízení pro kuchyně"
■
Směrnice místní stavební komise pro digestoře
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5.3 Požadavky na místo postavení
Význam
V této části najdete údaje, které vám umožňují zvolit vhodné místo pro postavení přístroje. Prověřte
vhodnost plánovaného místa pro postavení předtím, než tam přístroj umístíte a začnete s instalací!
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby se vyloučilo ohrožení vycházející z místa postavení přístroje a jeho okolí je třeba dodržovat tyto
předpisy:
■
Provozní podmínky musí být splněny. Provozní podmínky viz 'Požadavky na okolí konvektomatu'
na straně 22.
■
Hrozí nebezpečí požáru předáváním tepla na horkých povrchách. Proto se na přístroji, pod ním ne‐
bo v jeho blízkosti nesmějí nacházet žádné hořlavé materiály, plyny nebo kapaliny. Při volbě místa
postavení je bezpodmínečně třeba dodržovat tento předpis v souvislosti s tématem 'Sousedící sy‐
stémy' na straně 47 a minimální potřebou místa přístroje.
■
Minimální vzdálenost od tepelných zdrojů v okolí přístrojů je 500 mm.
■
Přístroj musí být postaven tak, aby fritézy a smažiče nemohly být v žádném případě zasaženy ka‐
palinou z přístroje nebo kapalinou vznikající při vaření. Minimální vzdálenost od fritéz nebo smaži‐
čů v okolí je:
■
1050 mm u stolních přístrojů velikosti X.10
■
1450 mm u stolních přístrojů velikosti X.20
■
1600 mm u skříňových přístrojů
■
Přístroj nesmí být přímo pod požárním hlásičem nebo pod sprinklerovým zařízením. Požární hlási‐
če a sprinklerová zařízení se musí nastavit podle očekávaných par vycházejících z přístroje.
■
U stolních přístrojů ve standardním provedení musí být možné podstavec přístroje (pracovní stůl,
stojan nebo stohovací soupravu) v místě postavení postavit zabezpečený před překlopením a
sklouznutím. Skříňové přístroje ve standardním provedení musí být možné postavit v místě posta‐
vení zabezpečené před překlopením a sklouznutím. Požadavky na podklad musí být splněny.
■
U přístrojů v námořní verzi musí být splněné požadavky na podklad. Přístroje v námořní verzi musí
být v místě postavenízajištěny příslušným příslušenstvím.
■
U stolních přístrojů na podstavci na kolečkách se musí připojit přídržné zařízení, které na straně
zákazníka vymezuje volný prostor pro pohyb sestavy (podstavec včetně přístroje). Podstavec s pří‐
strojem se smí vytahovat dopředu maximálně o 0.5 m.
Délky přípojných vedení se musí řídit podle volného prostoru pro pohyb, který přídržné zařízení do‐
voluje. Při pohybování sestavou se přípojná vedení nikdy nesmí zatěžovat tažnými silami nebo se
přes ně nesmí přejíždět.
■
Ve standardním provedení se nesmí přístroj používat v prostředí, kde by mohl být vystaven silným
vibracím nebo nárazům (např. na vozidlech nebo na lodích).
■
U stolních přístrojů ve standardním provedení je nutné se při použití podstavců a stohovacích sou‐
prav na kolečkách zásadně vyhýbat vibracím.
■
Na lodích se smějí používat jen přístroje v námořní verzi. Tyto přístroje se musí s příslušným pří‐
slušenstvím přišroubovat nebo přivařit k podlaze.
■
Stolní přístroje v námořní verzi se zásadně nesmějí stavět na podstavce na kolečkách nebo na sto‐
hovací soupravy na kolečkách.
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Požadavky na podklad
Podklad musí vykazovat tyto vlastnosti:
■
Podklad musí být hladký a vodorovný.
■
Podklad musí být zatížitelný hmotností přístroje.
■
U stolních přístrojů musí mít pracovní deska nebo podstavec nosnost, která odpovídá hmotnosti
prázdného přístroje plus maximální hmotnosti náplně.
Hmotnost přístroje se skládá podle provedení a vybavení z těchto hodnot:
■
Hmotnost vašeho prázdného konvektomatu
■
Maximální dovolená hmotnost náplně
■
Maximální hmotnost čisticího prostředku při vybavení ConvoClean / ConvoClean+
■
Hmotnost podstavce nebo pracovního stolu u stolních přístrojů
Připočtěte ke zjišťované hmotnosti přístroje následující hmotnosti:
6.10
Hmotnost prázdného konvekto‐
matu
Maximální dovolená hmotnost
náplně
Maximální hmotnost čisticího
prostředku
Hmotnost podstavce (v závi‐
slosti na modelu)

[kg]

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kg]

viz hmotnost bez obalu v 'Rozměry a hmotnosti' na straně
120
30
60
50
100
120
100
180

[kg]

20

[kg]

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

20

20

20

20

20

20

-

-

Zásadní potřeba místa
Pro bezpečnou obsluhu konvektomatu, především pro bezpečnou manipulaci s horkými pokrmy je
před zařízeními zapotřebí mnohem více místa než je uvedené místo!
Pro reálně nutnou vzdálenost mezi vrchní stranou konvektomatu a stropem místnosti věnujte pozor‐
nost tématu 'Sousední systémy' na straně 47.
Pro možnost přístupu servisu se zásadně doporučují větší vzdálenosti od stěny.
V místě postavení se díly nesmí zakrývat, přestavovat nebo blokovat (viz také 'Uspořádání a funkce
konvektomatu' na straně 13)
■
Hrdlo odpadního vzduchu a spalin na horní straně přístroje
■
Větrací hrdlo na horní straně přístroje
■
Větrací štěrbiny ve dně přístroje
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Potřeba místa u pravého dorazu - šířka a hloubka
Následující grafika a tabulka ukazují potřebu místa přístroje pro různé situace zabudování a provozu a
horizontální minimální vzdálenosti od sousedních zdí a ploch. Bezpečnostní vzdálenosti doleva, doza‐
du a doprava se musí v každém případě dodržovat.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Význam
B1 Potřeba místa - šířka, dveře pří‐
stroje otevřené na 90°
B2 Potřeba místa - šířka, dveře pří‐
stroje otevřené na 180°
T Potřeba místa - hloubka při otvírání
dveří přístroje
S1 Bezpečnostní vzdálenost nalevo
S2 Bezpečnostní vzdálenost vzadu
S3 Bezpečnostní vzdálenost napravo
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 995

1240

995

1240

1309

1064

1309

[mm] 1413

1863

1413

1863

1955

1505

1955

[mm] 1379

1784

1379

1784

1835

1430

1835

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

50
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Potřeba místa u skrývacích dveří - šířka a hloubka
Následující grafika a tabulka ukazují potřebu místa přístroje pro různé situace zabudování a provozu a
horizontální minimální vzdálenosti od sousedních zdí a ploch. Bezpečnostní vzdálenosti doleva, doza‐
du a doprava se musí v každém případě dodržovat.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Význam
B1 Potřeba místa - šířka, dveře pří‐
stroje otevřené na 90°
B2 Potřeba místa - šířka, dveře pří‐
stroje otevřené na 180°
B3 Potřeba místa - šířka, skrývací dve‐
ře zasunuté zpět
R Potřeba místa vpravo, skrývací
dveře zasunuté zpět
T Potřeba místa - hloubka při otvírání
dveří přístroje
S1 Bezpečnostní vzdálenost nalevo
S2 Bezpečnostní vzdálenost vzadu
S3 Bezpečnostní vzdálenost napravo
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Potřeba místa výška

H2

H1

H1

Následující ilustrace a tabulka ukazují vertikální potřebu místa zařízení:

Servisní technik odpovědný za postavení zařízení musí pro dimenzování individuální potřebné vzdále‐
nosti mezi vrchní stranou zařízení a stropem místnosti dbát na vlastnosti stropu místnosti a případně
použití sousedních systémů (vzduchotechnické zařízení, digestoř apod.). V této souvislosti je třeba
vertikální vzdálenost H1 považovat za orientační hodnotu pro vertikální minimální vzdálenost.
Význam
Elektrické spotřebiče
H1 Orientační hodnota pro [mm]
vertikální minimální
vzdálenost
Plynové spotřebiče
H1 Orientační hodnota pro [mm]
vertikální minimální
vzdálenost
Elektrické a plynové spotřebiče
H2 Výška postavení
[mm]
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6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

620 900

620 900

620 900

620 900

-

-

-
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5.4 Vybalení
Vybalení přístroje (stolní přístroje)
1.

Před podepsáním dodacího listu zkontrolujte, jestli přístroj
není poškozený. Zdokumentujte poškození na dodacím li‐
stu a informujte dopravce a výrobce.

2.

Rozřízněte stretch fólii shora dolů podél některého z roho‐
vých dílů.

3.

Odřízněte upevnění stretch fólie.
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4.

■
■
■
■

5.

Odstraňte postupně všechny rohové díly tím, že krátce
nadzdvihnete plech na příslušném rohu.
Poté víko zcela sejměte.
Vyjměte zákaznickou dokumentaci z vrchní strany pří‐
stroje.
Odstraňte z přítroje všechny další případné ochranné fó‐
lie, kartonáže, transportní pojistky a pod.

Znovu zkontrolujte, jestli přístroj není poškozený.
Při podezření na škody vzniklé při transportu ihned infor‐
mujte vašeho specializovaného prodejce/speditéra. Bě‐
hem tří dnů informujte písemně výrobce.
Poškozené přístroje se nesmějí v žádném případě instalo‐
vat nebo uvádět do provozu.

Vybalení přístroje (skříňové přístroje)
1.

Před podepsáním dodacího listu zkontrolujte, jestli přístroj
není poškozený. Zdokumentujte poškození na dodacím li‐
stu a informujte dopravce a výrobce.

2.

Rozřízněte stretch fólii shora dolů podél některého z roho‐
vých dílů.
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3.

Odřízněte upevnění stretch fólie.

4.

■
■
■
■

Odstraňte postupně všechny rohové díly tím, že krátce
nadzdvihnete plech na příslušném rohu.
Poté víko zcela sejměte.
Vyjměte zákaznickou dokumentaci z vrchní strany pří‐
stroje.
Odstraňte z přítroje všechny další případné ochranné fó‐
lie, kartonáže, transportní pojistky a pod.

5.

Další informace:
■ U námořní verze skříňového přístroje odpadá tento krok
5.
Otevřete šroubení vodicích kolejnic a vytáhněte je. Šrouby
a vodicí kolejnice uschovejte.
Doplňková informace:
■ Vodicí kolejnice slouží jako rampa pro přístroj.

6.

Znovu zkontrolujte, jestli přístroj není poškozený.
Při podezření na škody vzniklé při transportu ihned infor‐
mujte vašeho specializovaného prodejce/speditéra. Bě‐
hem tří dnů informujte písemně výrobce.
Poškozené přístroje se nesmějí v žádném případě instalo‐
vat nebo uvádět do provozu.
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Rozsah dodávky
Dodávka obsahuje tyto části:
1x konvektomat
■
1x závěsná police levá (jen u stolních přístrojů)
■
1x závěsná police pravá (jen u stolních přístrojů)
■
1x zavážecí vozík (jen u skříňových přístrojů)
■
1x instalační příručka
■
1x uživatelská příručka (hardware)
■
1x návod k obsluze (software)
■
1x 10litrový prázdný kanystr na čisticí prostředek (u řízení easyDial jen u obce ConvoClean)
■
1x plochý oblouk pro instalaci přípojky odpadní vody (jen u stolních přístrojů)
■
1x prázdný kanystr pro odčerpaný tuk (jen u verze s grilem)
■
1x připojovací hadice s připevněným šroubovým uzávěrem kanystru pro kanystr na zachycování
tuku (jen u verze s grilem)
■
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5.5 Sejmutí přístroje z palety
Sejmutí přístroje nosnými popruhy z palety (stolní přístroje)
Hmotnost vašeho pístroje najdete v 'Technických údajích' na straně 119.
Následující ilustrace představuje konvektomat velikosti 6.10 v zastoupení za všechny stolní přístroje:
1.

Upevněte nosné popruhy na nohách přístroje.

2.

Konvektomat je na paletě proti posunutí zabezpečen čepy.
které zasahují do noh přístroje.
Zvedněte tedy přístroj rovnoměrně za všechny čtyři nohy
současně z palety a přeneste ho na místo postavení.

3.

Stáhněte z konvektomatu ochrannou fólii.

Sejmutí přístroje z palety (skříňové přístroje, standardní provedení)
1.

Přiložte vodicí kolejnice s dorazem na jednu stranu přístro‐
je k zelené značce. Přesvědčete se, že vodicí kolejnice le‐
ží na doraz na paletě, aby mohly být šrouby zašroubovány
do dostatečného materiálu.

2.

Sešroubujte obě vodicí kolejnice s paletou.
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3.

Odstraňte všechny šrouby z kluzných podložek.

4.

Posouvejte přístroj na kluzných podložkách minimálně ve
2 osobách po vodicích kolejnicích po podlaze na místo po‐
stavení.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí zhmoždění převrácením přístroje
■ Před posunutím dolů zkontrolujte, jestli jsou vodicí kolej‐
nice s paletou pevně sešroubované.
■ Dbejte na to, aby žádná noha přístroje nesklouzla bočně
z vodicí kolejnice.
■ Při přechodu z vodicí kolejnice na neklouzavou podlahu
postupujte opatrně.

5.

Konvektomat mírně nadzdvihněte a odstraňte kluzné pod‐
ložky.

6.

Stáhněte z konvektomatu ochrannou fólii.
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Sejmutí přístroje z palety (skříňové přístroje, námořní verze)
1.

Odstraňte šrouby na přírubových nohách přístroje, které
zajišťují konvektomat na paletě.

2.

Uchopte přístroj nízkozdvižným nebo vysokozdvižným vi‐
dlicovým vozíkem.
■ Podle toho, čím a na které straně přístroj uchopujete,
používejte přitom na ochranu zajížděcích kolejnic (1) pro
zavážecí vozík dvě podkládací dřeva.

3.

Dopravte přístroj opatrně z palety na místo postavení.

4.

Stáhněte z konvektomatu ochrannou fólii.
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5.6 Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (standardní vybavení)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Pracovní stůl se musí postavit v místě postavení zabezpečený před překlopením a sklouznutím.
Požadavky na podklad musí být splněny.
■
Přístroj se musí postavit na pracovní plochu pracovního stolu zabezpečený před překlopením a
sklouznutím.
■
Když se má konvektomat naplnit regálovými policemi nebo talířovými etažéry (není u ConvoSmo‐
ke), musí být výška postavení přístroje vyrovnaná podle výšky zasunutí regálového vozíku. Když je
regálový vozík připevněný ke konvektomatu, musí být zajížděcí rám vložený ve varném prostoru a
plocha pro postavení regálové police / talířového etažéru na regálovém vozíku ve stejné výšce.
Regálový vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné ploše přivézt k varnému prostoru za
a připevnit k zajížděcímu rámu.
Postavení přístroje na pracovní stůl
1.

Umístěte přístroj na pracovním stole.

2.

Odstraňte kryt z nohy přístroje.
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3.

Vyrovnejte přístroj vodorovně stavěcím šroubem. Pro na‐
stavení stavěcího šroubu používejte nářadí pro nohu pří‐
stroje nebo přestavitelné kleště na vodní čerpadlo a pro
vyrovnání všech horizontál použijte vodováhu.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).
Doplňková informace:
Nářadí pro nohu se nachází u zákaznické dokumentace.

4.

Umístěte kryt opět na noze přístroje.

5.

Nalepte potřebná výstražná upozornění na definované po‐
zice. K tomu se přesvědčte, že je místo, na kterém má být
výstražné upozornění nalepeno, očištěno od oleje a tuku.
Doplňková informace:
Nálepky s výstražnými upozorněními se nacházejí ve var‐
ném prostoru.

Druh a pozice nalepovaných výstražných upozornění
Následující výstražná upozornění se musí umístit na definovaných pozicích na konvektomatu:
Výstražné
upozornění

Pozice na konvektomatu
Zásadně na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na
konvektomatu' na straně 23) podle situace postavení.
Přímo nad klikou dveří, když
■ je horní hrana přístroje výše než 1.20 m nebo
■ personál se skládá především ze zaučených pracovníků (doporučení)
Zcela nahoře na dveřích přístroje, když
■ je horní hrana přístroje maximálně na 1.20 m
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23) ve výšce 1.60 m nad podlahou kuchyně.
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5.7 Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (námořní verze)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Přístroj se musí s příslušným příslušenstvím přišroubovat nebo přivařit k pracovnímu stolu.
■
Pracovní stůl se musí přišroubovat nebo přivařit k podlaze.
■
Když se má konvektomat naplnit regálovými policemi nebo talířovými etažéry, musí být výška po‐
stavení přístroje vyrovnaná podle výšky zasunutí regálového vozíku. Když je regálový vozík připev‐
něný ke konvektomatu, musí být zajížděcí rám vložený ve varném prostoru a plocha pro postavení
regálové police / talířového etažéru na regálovém vozíku ve stejné výšce.
Regálový vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné ploše přivézt k varnému prostoru za
a připevnit k zajížděcímu rámu.
Postavení přístroje na pracovní stůl
1.

Umístěte přístroj na pracovním stole a zakreslete všechny
rohy úhlů na nohách přístroje přesně na desce stolu.

2.

Demontujte ze všech čtyř noh přístroje oba úhelníky vy‐
šroubováním příslušného šroubu.

3.

Sejměte přístroj z pracovního stolu.
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4.

Umístěte úhly podle Vašich značek. Spojte všechny úhly s
pracovním stolem tak, aby se nemohly posunout, podle
provedení stolní desky buď přišroubováním (1) nebo při‐
vařením (2).

5.

Posaďte přístroj do připevněných úhlů na pracovní stůl a
šrouby opět lehce zašroubujte.

6.

Odstraňte kryt z nohy přístroje.

7.

Vyrovnejte přístroj vodorovně stavěcím šroubem. Pro na‐
stavení stavěcího šroubu používejte nářadí pro nohu pří‐
stroje nebo přestavitelné kleště na vodní čerpadlo a pro
vyrovnání všech horizontál použijte vodováhu.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).
Doplňková informace:
Nářadí pro nohu se nachází u zákaznické dokumentace.
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8.

Umístěte kryt opět na noze přístroje.

9.

Utáhněte šrouby v úhelnících noh přístroje.

10.

Nalepte potřebná výstražná upozornění na definované po‐
zice. K tomu se přesvědčte, že je místo, na kterém má být
výstražné upozornění nalepeno, očištěno od oleje a tuku.
Doplňková informace:
Nálepky s výstražnými upozorněními se nacházejí ve var‐
ném prostoru.

Druh a pozice nalepovaných výstražných upozornění
Následující výstražná upozornění se musí umístit na definovaných pozicích na konvektomatu:
Výstražné
upozornění

Pozice na konvektomatu
Zásadně na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na
konvektomatu' na straně 23) podle situace postavení.
Přímo nad klikou dveří, když
■ je horní hrana přístroje výše než 1.20 m nebo
■ personál se skládá především ze zaučených pracovníků (doporučení)
Zcela nahoře na dveřích přístroje, když
■ je horní hrana přístroje maximálně na 1.20 m
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23) ve výšce 1.60 m nad podlahou kuchyně.

Instalační příručka

64

5 Postavení

5.8 Postavení stolního přístroje na podstavec (standardní vybavení)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Stojan se musí postavit v místě postavení zabezpečený před překlopením a sklouznutím. Požadav‐
ky na podklad musí být splněny.
■
Když se mají do konvektomatu vložit regálové police nebo talířové etažéry (není u ConvoSmoke),
musí být výška postavení přístroje a výška zasunutí regálového vozíku vzájemně vyrovnaná. To je
automaticky dáno, když je příjezdová plocha regálového vozíku a stavěcí plocha podstavce s kon‐
vektomatem ve stejné rovině.
Regálový vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné ploše přivézt k varnému prostoru za
a připevnit k zajížděcímu rámu.
Pro dodržení hygienického standardu je nutné dodržovat toto pravidlo:
U podstavců s úrovněmi zásuvů pro nosiče pokrmů musí horní krycí deska podstavce přiléhat, aby
se zabránilo znečištění potravin, které se v podstavci přechodně uchovávají.

■

Postavení přístroje na podstavec
1.

Zašroubujte čepy se závitem do předepsaného závitu
podstavce a čepy se závitem utáhněte šroubovákem.

2.

Umístěte přístroj na podstavci.
Dbejte na to, aby byly všechny čtyři čepy vloženy do při‐
pravených pozičních otvorů noh přístroje.
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3.

Vyrovnejte podstavec výškově přestavitelnými nohami.
Použijte pro vyrovnání v horizontále vodováhu.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).

4.

Nalepte potřebná výstražná upozornění na definované po‐
zice. K tomu se přesvědčte, že je místo, na kterém má být
výstražné upozornění nalepeno, očištěno od oleje a tuku.
Doplňková informace:
Nálepky s výstražnými upozorněními se nacházejí ve var‐
ném prostoru.

Druh a pozice nalepovaných výstražných upozornění
Následující výstražná upozornění se musí umístit na definovaných pozicích na konvektomatu:
Výstražné
upozornění

Pozice na konvektomatu
Zásadně na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na
konvektomatu' na straně 23) podle situace postavení.
Přímo nad klikou dveří, když
■ je horní hrana přístroje výše než 1.20 m nebo
■ personál se skládá především ze zaučených pracovníků (doporučení)
Zcela nahoře na dveřích přístroje, když
■ je horní hrana přístroje maximálně na 1.20 m
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23) ve výšce 1.60 m nad podlahou kuchyně.
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5.9 Postavení stolního přístroje na podstavec (námořní verze)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Přístroj se musí s příslušným příslušenstvím sešroubovat nebo svařit.
■
Přístroj se musí s příslušným příslušenstvím přišroubovat nebo přivařit k podlaze.
■
Když se mají do konvektomatu vložit regálové police nebo talířové etažéry, musí být výška posta‐
vení přístroje a výška zasunutí regálového vozíku vyrovnaná vzájemně vyrovnaná. To je automa‐
ticky dáno, když je příjezdová plocha regálového vozíku a stavěcí plocha podstavce s konvektoma‐
tem ve stejné rovině.
Regálový vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné ploše přivézt k varnému prostoru za
a připevnit k zajížděcímu rámu.
Pro dodržení hygienického standardu je nutné dodržovat toto pravidlo:
U podstavců s úrovněmi zásuvů pro nosiče pokrmů musí horní krycí deska podstavce přiléhat, aby
se zabránilo znečištění potravin, které se v podstavci přechodně uchovávají.

■

Postavení přístroje na podstavec
1.

Zašroubujte čepy se závitem do předepsaného závitu
podstavce a čepy se závitem utáhněte šroubovákem.

2.

Přivařte horní krycí desku spojovacími hranami ke všem
čtyřem nohám podstavce.
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3.

Vyrovnejte podstavec v místě postavení výškově přestavi‐
telnými nohami.
Použijte pro vyrovnání ve všech horizontálách vodováhu.

4.

Zajistěte podstavec přírubovými nohami pevně v podlaze,
například přivařením.

5.

Umístěte přístroj na podstavci.
Dbejte na to, aby byly všechny čtyři čepy vloženy do při‐
pravených pozičních otvorů noh přístroje.
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6.

Přivařte úhelníky našroubované na nohách přístroje na vy‐
značených hranách k horní krycí desce.

7.

Uvolněte všech 8 šroubů v úhelnících noh přístroje a od‐
straňte kryty ze stran noh přístroje.

8.

Vyrovnejte přístroj vodorovně stavěcím šroubem. Pro na‐
stavení stavěcího šroubu používejte nářadí pro nohu pří‐
stroje nebo přestavitelné kleště na vodní čerpadlo a pro
vyrovnání všech horizontál použijte vodováhu.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).
Doplňková informace:
Nářadí pro nohu se nachází u zákaznické dokumentace.
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9.

Opět umístěte kryty na nohách přístroje a utáhněte šrouby
v úhelnících noh přístroje.

10.

Nalepte potřebná výstražná upozornění na definované po‐
zice. K tomu se přesvědčte, že je místo, na kterém má být
výstražné upozornění nalepeno, očištěno od oleje a tuku.
Doplňková informace:
Nálepky s výstražnými upozorněními se nacházejí ve var‐
ném prostoru.

Druh a pozice nalepovaných výstražných upozornění
Následující výstražná upozornění se musí umístit na definovaných pozicích na konvektomatu:
Výstražné
upozornění

Pozice na konvektomatu
Zásadně na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na
konvektomatu' na straně 23) podle situace postavení.
Přímo nad klikou dveří, když
■ je horní hrana přístroje výše než 1.20 m nebo
■ personál se skládá především ze zaučených pracovníků (doporučení)
Zcela nahoře na dveřích přístroje, když
■ je horní hrana přístroje maximálně na 1.20 m
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23) ve výšce 1.60 m nad podlahou kuchyně.
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5.10 Postavení stolního přístroje na podstavec s kolečky
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Stojan se musí postavit v místě postavení zabezpečený před překlopením a sklouznutím. Požadav‐
ky na podklad musí být splněny.
■
U stolních přístrojů na podstavci na kolečkách se musí připojit přídržné zařízení, které na straně
zákazníka vymezuje volný prostor pro pohyb sestavy (podstavec včetně přístroje). Podstavec s pří‐
strojem se smí vytahovat dopředu maximálně o 0.5 m.
Délky přípojných vedení se musí řídit podle volného prostoru pro pohyb, který přídržné zařízení do‐
voluje. Při pohybování sestavou se přípojná vedení nikdy nesmí zatěžovat tažnými silami nebo se
přes ně nesmí přejíždět.
■
Když se mají do konvektomatu vložit regálové police nebo talířové etažéry (není u ConvoSmoke),
musí být výška postavení přístroje a výška zasunutí regálového vozíku vzájemně vyrovnaná. To je
automaticky dáno, když je příjezdová plocha regálového vozíku a stavěcí plocha podstavce s kon‐
vektomatem ve stejné rovině.
Regálový vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné ploše přivézt k varnému prostoru za
a připevnit k zajížděcímu rámu.
Pro dodržení hygienického standardu je nutné dodržovat toto pravidlo:
■
U podstavců s úrovněmi zásuvů pro nosiče pokrmů musí horní krycí deska podstavce přiléhat, aby
se zabránilo znečištění potravin, které se v podstavci přechodně uchovávají.
Potřebné pomůcky
■

■

Hodná součástka, která se dá na straně stavby ukotvit a na které se může připevnit vhodný zá‐
držný prostředek.
Může to být např. šroub s okem, který ze ukotví prostřednictvím vyvrtané díry a hmoždinky do stě‐
ny budovy na konvektomatem.
Součástka ukotvená na straně stavby musí odolávat zatížení tahem, které se může vyskytovat
hmotností sestavy a silami obsluhy při posouvání konvektomatu na podstavec s kolečky.
Vhodný zádržný prostředek, který se může připojit k ukotvení na straně stavby a k upevňovacímu
oku podstavce.
Může to být např. pojistný řetěz s karabinovým hákem na každém konci.
Zádržný prostředek musí odolávat zatížení tahem, které se může vyskytovat hmotností sestavy a
silami obsluhy při posouvání konvektomatu na podstavec s kolečky.
Délku zádržného prostředku je třeba v kombinaci s pozicemi ukotvení na straně stavby a upevňo‐
vacím okem na podstavci zvolit tak, aby byla maximální délka pojíždění konvektomatu 0.5 m.

Předpoklady
Ukotvení na straně stavby musí být instalováno dříve než se postaví podstavec na kolečkách.
Pozici ukotvení je třeba v kombinaci s délkou zádržného prostředku a upevňovací pozicí na sestavě
zvolit tak, aby byla maximální délka pojíždění konvektomatu 0.5 m.
V ideálním případě je ukotvení na straně stavby přímo za upevňovacím okem podstavce ve stejné vý‐
šce.
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Postavení přístroje na podstavec s kolečky
1.

Umístěte podstavec s kolečky na místě postavení a vyrov‐
nejte ho tak, aby byl absolutní sklon přístroje v provozu
max. 2° (3.5%).

2.

Zaaretujte všechny parkovací brzdy podstavce.

3.

Určete roh podstavce, na kterém se má zádržný prostře‐
dek upevnit.
Zašroubujte do určeného závitu podstavce pojistný plech
s upevňovacím okem.
Pojistný plech musí probíhat paralelně ke hraně podstav‐
ce a oko musí ukazovat dozadu.
Utáhněte čep se závitem šroubovákem.

4.

Zašroubujte ostatní čepy se závitem do předepsaného zá‐
vitu podstavce a čepy se závitem utáhněte je šroubová‐
kem.

5.

Připojte přídržné zařízení, které vymezuje prostor pro po‐
hyb podstavce na kolečkách.
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6.

Umístěte přístroj na podstavci.
Dbejte na to, aby byly všechny čtyři čepy a kolík pojistné‐
ho plechu vloženy do připravených pozičních otvorů noh
přístroje.

7.

Nalepte potřebná výstražná upozornění na definované po‐
zice. K tomu se přesvědčte, že je místo, na kterém má být
výstražné upozornění nalepeno, očištěno od oleje a tuku.
Doplňková informace:
Nálepky s výstražnými upozorněními se nacházejí ve var‐
ném prostoru.

Druh a pozice nalepovaných výstražných upozornění
Následující výstražná upozornění se musí umístit na definovaných pozicích na konvektomatu:
Výstražné
upozornění

Pozice na konvektomatu
Zásadně na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na
konvektomatu' na straně 23) podle situace postavení.
Přímo nad klikou dveří, když
■ je horní hrana přístroje výše než 1.20 m nebo
■ personál se skládá především ze zaučených pracovníků (doporučení)
Zcela nahoře na dveřích přístroje, když
■ je horní hrana přístroje maximálně na 1.20 m
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23) ve výšce 1.60 m nad podlahou kuchyně.
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23)
Na dveřích přístroje na levé straně v oblasti 2 (viz 'Výstražná upozornění na konvek‐
tomatu' na straně 23)
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5.11 Postavení skříňového přístroje na podlahu (standardní vybavení)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Přístroj se musí postavit v místě postavení zabezpečený před překlopením a sklouznutím. Poža‐
davky na podklad musí být splněny.
■
Zavážecí vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné a rovné ploše přivézt k varnému pro‐
storu.
Postavení přístroje
1.

Umístěte přístroj na podlaze.

2.

Vyrovnejte přístroj výškově přestavitelnými nohami.
Použijte pro vyrovnání v horizontále vodováhu.
Dbejte na to, zavážecí vozík mohl volně zajet do přístroje
a stál v přístroji vodorovně.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).
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5.12 Postavení skříňového přístroje na podlahu (námořní verze)
Pravidla pro bezpečné postavení přístroje
Aby bylo možné zajistit stabilitu konvektomatu, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Přístroj se musí s příslušným příslušenstvím přišroubovat nebo přivařit k podlaze.
■
Zavážecí vozík musí být možné bez překážky a na vodorovné a rovné ploše přivézt k varnému pro‐
storu.
Postavení přístroje
1.

Umístěte přístroj a zajistěte čtyři přírubové nohy pevně v
podlaze přišroubováním nebo přivařením.

2.

Vyrovnejte přístroj výškově přestavitelnými nohami.
Použijte pro vyrovnání v horizontále vodováhu.
Dbejte na to, zavážecí vozík mohl volně zajet do přístroje
a stál v přístroji vodorovně.
Absolutní sklon přístroje v provozu smí být max. 2°
(3.5%).
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6 Instalace
Účel této kapitoly
V této kapitole se dozvíte, jak máte konvektomat zapojit. Tato kapitola se obrací na vyškoleného od‐
borníka v oboru elektro autorizovaného servisního podniku, na vyškoleného a certifikovaného instala‐
téra plynu se školením zaměřeným na dané zařízení a registrovaným místním dodavatelem plynu, vy‐
školeného odborníka pro instalace vody a odpadní vody autorizovaného servisního podniku a na kvali‐
fikovaného odborníka kvalifikovaného servisního podniku.

6.1 Elektroinstalace
6.1.1

Bezpečná práce při elektroinstalaci

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při instalaci' na straně 29.
Kvalifikace personálu pro elektroinstalaci
Práce na elektrických zařízeních smějí provádět jen odborníci v oboru elektro ve smyslu EN 50110-1
popř. podle platných národních a místních předpisů.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Předpisy pro elektroinstalaci
Aby se vyloučilo ohrožení z důvodů chybných elektrických přípojů, je třeba dodržovat tyto předpisy:
■
Připojení k proudovému zdroji je třeba provést podle VDE (0100/0700) resp. podle platných míst‐
ních předpisů profesních organizací a příslušného dodavatele energie.
Vodivé součásti

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze strany vodivých částí a uvolněných kabelů
Po otevření ochranného krytu může dotek vodivých částí způsobit úraz elektrickým proudem.
Zajistěte, aby práce na elektrickém zařízení prováděli jen odborníci v oboru elektro autorizovaného
servisního podniku.
Před sejmutím ochranných krytů postupujte takto:
■
Odpojte všechny přípoje od napětí.
■
Zajistěte všechny spínače před opětným zapnutím.
■
Pokud už byl přístroj pod napětím, počkejte 15 minut, aby se mohly kondenzátory DC sběrnice
vybít.
■
Přesvědčete se o stavu bez napětí.
Před uvedením do provozu se přesvědčete, že jsou všechna elektrická spojení v pořádku a jsou
pevně připojena.
Před uvedením do provozu zajistěte, aby byl přístroj včetně kovových částí příslušenství připojen k
systému pro potenciálové vyrovnání.
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6.1.2 Plánování elektroinstalace
Význam
Pečlivé a správné provedení elektroinstalace má rozhodující význam pro bezpečný a bezporuchový
provoz přístroje. Všechny uvedené předpisy a pravidla jakož i popsaný postup je třeba co nejpřesněji
dodržovat.
Pravidla pro bezpečnou elektroinstalaci přístrojů
Aby se vyloučilo ohrožení z důvodů chybných elektrických přípojů, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Kryty přístrojů je třeba vhodně uzemnit a napojit na systém pro potenciálové vyrovnání.
■
Pokud jsou 2 stolní přístroje postaveny v jedné stohovací soupravě, je třeba jak skříň přístrojů, tak i
stohovací soupravu vhodně uzemnit a napojit na systém pro potenciálové vyrovnání.
■
U stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách se musí síťový přívod vést pružnou vodotěsnou
ochrannou trubkou kabelu.
■
Délky síťového přívodu a pružné ochranné trubky kabelu se musí u stolních přístrojů s podstavcem
na kolečkách řídit podle volného prostoru pro pohyb, který přídržné zařízení podstavce na koleč‐
kách pro zařízení dovoluje. Při pohybování sestavou (podstavec včetně přístroje) se vedení síťové‐
ho přívodu nikdy nesmí zatěžovat tažnými silami nebo se přes něj nesmí přejíždět. To platí právě
tak pro možné další elektrické spojovací kabely mezi konvektomatem a opčním příslušenstvím, ja‐
ko je např. signální věž.
■
Všechny elektrické přípoje je třeba při uvádění do provozu zkontrolovat ohledně správného polo‐
žení a bezchybného provedení.
Zařízení a pravidla elektroinstalace zajišťované zákazníkem
Následující tabulka ukazuje, jaká zařízení musí být připravena ze strany zákazníka a jaká pravidla se
musí při připojování dodržovat.
Seřizování

Pravidla

Jištění

Přístroj je třeba jistit a připojovat podle platných místních předpisů a před‐
pisů pro instalaci specifických pro danou zemi.
Přístroj je třeba zahrnout do systému potenciálového vyrovnání.
Potenciálové vyrovnání: Elektrické spojení, které tělesa elektrických pro‐
vozních prostředků a cizí vodivé části uvádí na přibližně stejný potenciál.
Když předpisy pro instalaci předepisují předřazenou ochranu proudovým
chráničem (RCD), musí se podle specifických předpisů dané země použít
vhodné ochranné spínače RCD.
Když instalace zahrnuje více přístrojů, je třeba počítat pro každý přístroj s
jedním proudovým chráničem RCD.
V blízkosti přístrojů musí být nainstalované dobře přístupné rozpojovací
zařízení pro všechny póly s minimálně 3 mm odstupem kontaktů. Přístroj
se musí zapojit přes toto rozpojovací zařízení.
Rozpojovacím zařízením se přístroj při čištění, opravách a instalaci odpo‐
juje od napětí.

Potenciálové vyrovnání
Automatický spínač v
obvodu
diferenciální ochrany
(FI)
Rozpojovací zařízení
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Doporučený automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany
Přístroj je vybaven jedním měničem kmitočtu (FU) nebo dvěma měniči kmitočtu (přístroje velikosti
20.10 a 20.20) s integrovaným EMC filtrem a -a EMC vstupním síťovým filtrem. Toto vybavení může
vést ke svodovému proudu nad 3.5 mA na jeden FU.
Nasaďte v závislosti na jmenovitém napětí vhodný proudový chránič RCD:
Měnič kmitočtu (jednofázový)

Měnič kmitočtu (třífázový)

Jmenovité napětí
3N~ 400V 50/60Hz
3~ 230 V 50/60Hz
3~ 200 V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230 V 50/60Hz
Doporučený proudový chránič RCD
Typ A
Opční proudový chránič RCD
Typ B/F

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

Vlastnosti proudového chrániče
Proudový chránič (RCD) musí vykazovat tyto vlastnosti:
■
Filtrace vysokofrekvenčních proudů
■
Vybavovací charakteristika "Zpožděné vybavení" u ochranného spínače RCD s mezí vybavení
>30 mA:
zabraňuje vybavení při zapnutí na základě nabíjení kapacit a poruchových kapacit
■
Vybavovací charakteristika "Ochrana před svodovým proudem typ SI" u proudového chrániče
RCD s mezí vybavení £30 mA:
necitlivý na neúmyslné vybavení
Síťové připojení
Síťový přívod musí být opláštěné, proti oleji odolné pružné vedení podle IEC 60245 (příklad: H05RNF, H07RN-F). Doporučuje se maximální délka vedení 5 m.
U stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách se musí síťový přívod vést pružnou vodotěsnou
ochrannou trubkou kabelu odolnou proti oleji (např. ochranná hadice z PVC Hellermann PSRSC12),
která odpovídá lokálním předpisům. Délky síťového přívodu a pružné ochranné trubky kabelu se musí
u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách řídit podle volného prostoru pro pohyb, který přídržné
zařízení podstavce na kolečkách pro zařízení dovoluje. Při pohybování sestavou (podstavec včetně
přístroje) se vedení síťového přívodu nikdy nesmí zatěžovat tažnými silami.
Není třeba při připojování dodržovat určité točivé pole nebo určitý směr otáčení.
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6.1.3 Provádění elektroinstalace
Předpoklady
Zkontrolujte, jestli je splněn tento předpoklad:
Pozice přípojky přístroje je ze strany zákazníka odpojena od napětí a zajištěna před opětným za‐
pnutím.

■

Zkontrolovat připojovací data a elektrická spojení
1.

Demontujte boční stěnu přístroje.
V prostoru přípojek najdete schéma zapojení a seznam
náhradních dílů.

2.

Zkontrolujte, jestli se elektrické připojovací údaje na typo‐
vém štítku (viz 'Identifikace vašeho konvektomatu' na stra‐
ně 7) shodují s připojovacími údaji domovního rozvodu a
schématu zapojení. Přístroj se smí připojovat jen tehdy,
když se všechny příslušné údaje shodují.
Zkontrolujte všechny šroubové a svěrné spoje na přístroji.
Spojení se mohla během přepravy uvolnit.

3.

Provádění elektroinstalace
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 12.20 v zastoupení za všechny velikosti přístro‐
jů:
1.

Demontujte boční stěnu přístroje.

2.

Připojte přístroj v určené pozici připojení (3) na systém po‐
tenciálového vyrovnání.
Jen u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách:
Protáhněte síťový přívod pružnou ochrannou trubkou ka‐
belu.
Jen u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách:
Zajistěte pružnou ochrannou trubku kabelu mechanicky na
vstupním otvoru (2) pro elektrickou přípojku.
Připojte přístroj na svorkovnici -1X0 (1) vedením síťového
přívodu k napájecímu zdroji.
Není u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách:
Postarejte se o pevné uložení šroubení kabelů (2); slouží
jako odlehčení tahu.
U C4 ES/GS:
Nastavte případě ochranný teplotní omezovač pro varný
prostor zpět.
U C4 EB/GB:
Nastavte případně ochranný omezovač teploty pro varný
prostor a bojler zpět.
Namontujte boční stěnu přístroje a zkontrolujte bezchybné
připevnění.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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6.1.4 Připojení zařízení pro optimalizaci energie (jen u elektrických
spotřebičů)
Účel zařízení pro optimalizaci energie
Můžete konvektomat připojit k zařízení pro optimalizaci energie (např. SICOTRONIC). Zařízení pro
optimalizaci energie vyrovnává zátěžové špičky, které se při provozu vašich přípojů vyskytují, a může
tak přispět ke snižování nákladů na energii.
Seřízení zařízení pro optimalizaci energie
Zařízení pro optimalizaci energie musí být nastaveno takto:
Nepřerušená doba zapnutí konvektomatu musí být minimálně 8 minut, protože až poté je bezpečně
dosaženo požadované hodnoty tepelné úpravy.
■
Doba přerušení způsobeného zařízením pro optimalizaci energie smí být maximálně 30 sekund,
protože při delším přerušení už není výsledek tepelné úpravy zaručen.
Dbejte při připojování na schéma zapojení a na návod k provozu zařízení pro optimalizaci energie.
■

Potřebné příslušenství
Pro připojení zařízení pro optimalizaci energie potřebujete toto příslušenství:
■
Připojovací kabel pro připojení zařízení pro optimalizaci energie
■
Šroubení kabelů M20
■
Kabelové spony
Připojení zařízení pro optimalizaci energie
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 12.20 v zastoupení za všechny velikosti přístro‐
jů:
1.
2.

Instalační příručka

Odpojte zařízení pro optimalizaci energie a konvektomat
od napětí.
Demontujte boční stěnu konvektomatu, abyste se dostali
ke svorkovnici -X37 (2) na desce System Interface Board
(SIB) (1) v oblasti za obslužným panelem.
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3.

■
■

■

Odstraňte menší perforovanou část k vylomení na vy‐
značeném místě na podlahovém plechu konvektomatu.
Veďte připojovací kabel zařízení pro optimalizaci ener‐
gie za použití šroubení kabelů vylomeným otvorem do
připojovacího prostoru konvektomatu.
Veďte připojovací kabel k SIB a zajistěte ho v připojova‐
cím prostoru např. kabelovými sponami na stávajících
kabelových svazcích.

4.

Odstraňte drátový můstek mezi svorkou (B) a (C) na svor‐
kovnici -X37 (2).

5.

Spojte svorky (A), (B), (C) a (D) svorkovnice -X37 (2) se
zařízením pro optimalizaci energie.
Svorka

Konvektomat

A

Fáze, kdy je konvekto‐
mat zapnutý
Fáze, kdy je topný člá‐
nek konvektomatu za‐
pnutý
Uvolnění topení B a C
musí být od zařízení
pro optimalizaci ener‐
gie se spínacím relé
přemostěno, aby bylo
možné povolit vytápění
Neutrální

B
C

D

Zařízení pro opti‐
malizaci energie
Spínací relé
Spínací relé

-

6.

Namontujte boční stěnu konvektomatu.

7.

Uveďte konvektomat a zařízení pro optimalizaci energie
do provozu.
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6.1.5 Připojení signální věže
Účel signální věže
Signální věž elektronicky připojená ke konvektomatu vám vizuálně ukazuje pomocí tří signálních svíti‐
del (zelená, žlutá, červená) a akusticky aktuální provozní stav konvektomatu. Toto hlásicí zařízení pro
provozní stav konvektomatu je viditelné na velké vzdálenosti.
Potřebné příslušenství
K rozsahu dodávky signální věže patří mimo jiné toto originální příslušenství, které potřebujete k připo‐
jení signální věže ke konvektomatu:
■
Připojovací kabel (délka cca 10 m) se zdířkou M12
■
Membránová průchodka DN 50
Navíc potřebujete toto příslušenství:
■
Kabelové spony
Připojení signální věže
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 12.20 v zastoupení za všechny velikosti přístro‐
jů:
1.

Odpojte konvektomat od napájení.

2.

Demontujte boční stěnu konvektomatu, abyste se dostali
ke svorkovnici X32 (2) na desce System Interface Board
(SIB) (1) v oblasti za obslužným panelem.

3.

■
■

■

Instalační příručka

Odstraňte větší perforovanou část k vylomení na vyzna‐
čeném místě na podlahovém plechu konvektomatu.
Veďte připojovací kabel signální věže za použití mem‐
bránové průchodky vylomeným otvorem do připojovací‐
ho prostoru konvektomatu.
Veďte připojovací kabel k SIB a zajistěte ho v připojova‐
cím prostoru např. kabelovými sponami na stávajících
kabelových svazcích.
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4.

Spojte připojovací kabel signální věže podle následujícího
obsazení pinů s konvektomatem.
PIN

Obsazení

Barva žíly

1
2
3
4
5

GND
Signál: bzučák
Signál: světlo červené
Signál: světlo žluté
Signál: světlo zelené

BU (modrá)
GY (šedá)
BK (černá)
WH (bílá)
BN (hnědá)

5.

Namontujte boční stěnu konvektomatu.

6.

Uveďte konvektomat a signální věž do provozu.
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6.1.6 Připojte kontrolu filtru pro úpravu vody
Účel kontroly filtru pro úpravu vody
Můžete konvektomat elektricky spojit s dálkovou indikací připojeného filtru pro úpravu vody. Software
konvektoatu pak kontroluje stav filtru pro úpravu vody. Výstražné hlášení vás informuje, když je kapa‐
cita filtru už jen 10% v dohledné době se musí vyměnit filtr pro úpravu vody.
Potřebné příslušenství
■
■
■

2žilový připojovací kabel (délka cca 2 m); doporučení: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membránová průchodka DN 50
Kabelové spony

Připojte kontrolu filtru pro úpravu vody
Následující obrázek představuje konvektomat velikosti 12.20 v zastoupení za všechny velikosti přístro‐
jů:
1.

Odpojte konvektomat od napájení.

2.

Demontujte boční stěnu konvektomatu, abyste se dostali
ke svorkovnici X33 (2) na desce System Interface Board
(SIB) (1) v oblasti za obslužným panelem.

3.

■
■

■

Instalační příručka

Odstraňte větší perforovanou část k vylomení na vyzna‐
čeném místě na podlahovém plechu konvektomatu.
Veďte připojovací kabel skontroly filtru úpravy vody za
použití membránové průchodky vylomeným otvorem do
připojovacího prostoru konvektomatu.
Veďte připojovací kabel k SIB a zajistěte ho v připojova‐
cím prostoru např. kabelovými sponami na stávajících
kabelových svazcích.

84

6 Instalace
4.

Spojte připojovací kabel kontroly filtru úpravy vody podle
následujícího obsazení pinů s konvektomatem.
PIN

Obsazení

1
2

Signál
GND

5.

Namontujte boční stěnu konvektomatu.

6.

Uveďte konvektomat a kontrolu filtru pro úpravu vody do
provozu.
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6.2 Instalace plynu
6.2.1

Bezpečná práce při instalaci plynu

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při instalaci' na straně 29.
Kvalifikace personálu pro instalaci plynu
Zařízení smějí zapojovat podle lokálních právních nařízení / vyhlášky jen vyškolení a certifikovaní in‐
stalatéři plynu se speciálním školením o přístroji, autorizovaní místním dodavatelem plynu.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Předpisy pro instalaci plynu
Informujte se o všech státních a specifických zemských zákonech a předpisech a také o lokálních
předpsech místních dodavatelů a plynu a úřadů a o možných jiných relevantních předpisech, které se
používají při instalaci tohoto plynového spotřebiče na daném místě. Bezpodmínečně je dodržujte!
Dodržujte stavební předpisy a technická pravidla pro instalaci plynových spotřebičů, platná v místě po‐
stavení.
Instalace plynu musí být provedena podle předpisů dodavatele plynu.
Části zapečetěné výrobcem nebo jeho pověřencem nesmí instalatér otvírat.
V Německu platí pro pevný přípoj a pro přípoj kapalného plynu tyto předpisy:
■
Technická pravidla pro instalaci plynu TRGI (= DVGW pracovní list G600)
■
Technická pravidla pro tekutý plyn TRF
■
Vyhláška o tlakových nádobách TRG (technická pravidla pro tlakové plyny)
■
DVGW pracovní list G631
■
DVGW pracovní list G21
■
Bezpečnostní předpis Používání tekutého plynu (BGV D34/dosavadní VGB 21)
■
Bezpečnostní předpis Plyny (BGV B6/dosavadní VGB 61)
■
Bezpečnostní předpis Práce na plynových vedeních (BGR 500 kapitola 2.31/GUV-R500 kapitola
2.31)
■
Směrnice VDI 2052: Vzduchotechnická zařízení pro kuchyně
■
Vyhláška o topeništích (FeuVO, FAV) jednotlivých spolkových zemí
Chování při zápachu plynu
Když je cítit plyn, je třeba se bezpodmínečně řídit podle těchto bodů:
■
Okamžitě přerušit přívod plynu.
■
Důkladně vyvětrat místnost.
■
Neobsluhujte žádný elektrický přístroj. Zabránit tvorbě jisker.
■
Evakuovat budovu.
■
Informovat dodavatele plynu a popř. hasiče telefonem mimo nebezpečnou oblast.
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Unikající plyn

Nebezpečí exploze unikajícím plynem
Unikající plyn může při vznícení vést k explozi.
Instalujte uzavírací zařízení plynu v blízkosti přístroje.
Zajistěte, aby byl přívod plynu před začátkem prací na plynových instalacích přerušen.
Po vytvoření plynové přípojky a po každé pozdější činnosti na částech vedoucích plyn zkontrolujte
těsnost všech spojovacích a připojovacích míst součástí vedoucích plyn. Před uvedením
konvektomatu do provozu vytvořte plynotěsnost na všech uvedených místech mimo a uvnitř
zařízení.
Zkontrolujte u stolních přístrojů na podstavci na kolečkách s pružnou připojovací hadicí, jestli je
připojené přídržné zařízení, pro mechanické zabezpečení zařízení, které vymezuje prostor pro
pohyb podstavce s přístrojem.
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6.2.2 Plánování instalace plynu
Pravidla pro bezpečnou instalaci plynu u zařízení
Aby se vyloučilo ohrožení z důvodů chybných plynových přípojů, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Konvektomat se dodává ze závodu s definovaným druhem plynu pro provoz (viz typový štítek zaří‐
zení). Pro provoz s jinými druhy plynu musí konvektomat předem upravit kvalifikovaný pracovník
autorizovaného servisu.
■
Po vytvoření plynové přípojky a po každé pozdější činnosti na částech vedoucích plyn zkontrolujte
těsnost všech spojovacích a připojovacích míst součástí vedoucích plyn. Před uvedením konvekto‐
matu do provozu vytvořte plynotěsnost na všech uvedených místech mimo a uvnitř zařízení.
■
U stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách musí být přípojka plynu provedena s pružným ve‐
dením přívodu plynu.
■
Délka vedení přípojky plynu se musí u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách řídit podle vol‐
ného prostoru pro pohyb, který přídržné zařízení podstavce na kolečkách pro přístroj dovoluje. Při
pohybování sestavou (podstavec včetně přístroje) se vedení přívodu plynu nikdy nesmí zatěžovat
tažnými silami nebo se přes něj nesmí přejíždět.
Typ plynového spotřebiče
Konvektomat odpovídá tomuto typu plynového spotřebiče:
Typ plynového
spotřebiče

Význam

B23

Plynová topeniště závislá na vzduchu v místnosti
S dmychadlem hořáku před hořákem a
■ Bez proudové pojistky
■

Zařízení a pravidla instalace plynu zajišťovaná zákazníkem
Následující tabulka ukazuje, jaká zařízení musí být připravena ze strany zákazníka a jaká pravidla se
musí při připojování dodržovat.
Seřizování

Pravidla

Pevný přípoj

Přístroj je určen pro pevnou přípojku instalovanou zákazníkem. Pozice pří‐
pojky plynu: Bod J v schématu zapojení.
Přístroj musí být mechanicky zajištěn.
Uzavírací zařízení plynu V blízkosti přístroje musí být instalované uzavírací zařízení plynu. Uzaví‐
rací zařízení plynu musí být dobře přístupné a musí být umístěno tak, aby
mohlo být v případě nebezpečí uzavřeno.
Redukční ventil
Při příliš vysokém připojovacím dynamickém tlaku se musí instalovat re‐
dukční ventil.
Všechny připojovací
Všechny připojovací části instalované zákazníkem musí být kontrolovány
části
podle místních a pro danou zemi specifických ustanovení.
Zajištění přívodu spalovacího vzduchu
Pro zajištění zásobování dostatkem spalovacího vzduchu je třeba podle situace postavení a výkonu
konvektomatu učinit individuální opatření podle místních předpisů, norem a směrnic. Zajistěte jako od‐
povědný instalatér plynu zásobování dostatečného množství spalovacího vzduchu.
Dbejte přitom mńa následující pokyny:
■
Potřebný spalovací vzduch závisí na připojovacím výkonu, viz 'Množství spalin' na straně 133.
Zajištění větrání
Přístroj produkuje spalné plyny, které se musejí odvádět přes přiměřený odvod spalin ven. Nutně při‐
tom dbejte na téma 'Sousední systémy' na straně 47.
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Aby se zabránilo nepřípustné koncentraci zdraví škodlivých spalných plynů v místnosti, kde jsou po‐
staveny, musíte jako odpovědný instalatér plynu zajistit pro provoz konvektomatu dostatečné podmín‐
ky pro větrání.
Teplota spalin
Teplota nezředěných spalin může dosahovat teploty až 500 °C.
Dbejte na protipožární předpisy.
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6.2.3 Pozice dmychadlových hořáků a hlavního plynového ventilu
Pozice dmychadlových hořáků u velikosti zařízení 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 a 12.20
Následující obrázek představuje konvektomat s bojlerem velikosti 6.10 v zastoupení za všechna ply‐
nová zařízení velikostí 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 a 12.20:
Poz.

Označení

1
2

Hrdlo spalin hořáku bojleru (jen u
zařízení s bojlerem, není u nástřiko‐
vé verze)
Hrdlo spalin horkovzdušného hořáku

3

Horkovzdušný hořák

4

Hlavní plynový ventil, přípojka plynu
na dně zařízení
Hořák bojleru (jen u zařízení s bojle‐
rem, není u nástřikové verze)

5
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Pozice dmychadlových hořáků u velikosti zařízení 20.10 a 20.20
Následující obrázek představuje konvektomat s bojlerem velikosti 20.20 v zastoupení za plynová zaří‐
zení velikostí 20.10 a 20.20:
Poz.

Označení

1

4

Hrdlo spalin hořáku bojleru (jen u
zařízení s bojlerem, není u nástřiko‐
vé verze)
Hrdlo spalin horkovzdušného hořáku
dolní
Hrdlo spalin horkovzdušného hořáku
horní
Horkovzdušný hořák horní

5

Horkovzdušný hořák dolní

6

Hlavní plynový ventil, přípojka plynu
na dně zařízení
Hořák bojleru (jen u zařízení s bojle‐
rem, není u nástřikové verze)

2
3

7
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6.2.4 Provádění instalace plynu
Předpoklady
Zkontrolujte, jestli je splněn tento předpoklad:
U zákazníka je instalováno uzavírací zařízení plynu.

■

Potřebné pomůcky
■

Sprej na hledání netěsností/detektor plynu

Provádění instalace plynu
1.

2.
3.
4.

Porovnejte druh plynu, tlak plynu a výkon přípoje plynu s
údaji na typovém štítku přístroje.
Přístroj se smí připojovat k zásobování plynem a uvádět
do provozu jen tehdy, když se hodnoty shodují.
Připojte přípojku plynu.
Vytvořte plynotěsnost všech spojovacích míst mimo pří‐
stroj.
Seznamte se s polohou hořáků, s konstrukcí hořáku a po‐
zicí jeho částí.

5.

Zapněte zařízení.

6.

Zkontrolujte plynotěsnost všech spojovacích míst mimo
přístroj a v přístroji. Pokud je třeba, utěsněte netěsná mí‐
sta spojů.
Spusťte některý profil tepelné úpravy v provozním režimu
Horký vzduch.
Změřte připojovací tlak proudícího média na plynovém ve‐
ntilu.
Výsledek:
■ Pokud připojovací dynamický tlak přesahuje rozsah me‐
zních hodnoto, může se případně zmenšit.
■ Pokud je připojovací dynamický tlak nižší než rozsah
mezních hodnot, nemůžete to jako instalatér upravit.
■ Když je naměřená hodnota v rozsahu předepsaných
mezních hodnot, pokračujte od bodu 9 tohoto návodu.
■ Když se nedá dosáhnout připojovacího tlaku proudícího
média v rozsahu mezních hodnot, zablokujte konvekto‐
mat uzavíracím zařízením plynu a přerušte instalaci.

7.
8.

Změřte hodnoty CO hořáku.
Přístroj se smí uvádět do provozu jen při dodržení přede‐
psané mezní hodnoty.
10. Vypněte zařízení.
11. O provedené instalaci informujte (pokud je třeba) tato mí‐
sta:
■ Dodavatel plynu
■ Příslušné úřady podle lokálních právních nařízení a
předpisů
9.
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'Charakteristické hodnoty plynu' na
straně 130

'Pozice dmychadlových hořáků a
hlavního plynového ventilu' na
straně 90

'Měření připojovacího dynamické‐
ho tlaku' na straně 93

'Měření hodnot spalin' na straně
94
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6.2.5 Měření připojovacího tlaku proudícího média
Předpoklady
■
■

U zákazníka je instalováno uzavírací zařízení plynu.
Instalace plynu je řádně provedena podle návodu 'Provádění instalace plynu' na straně 92 až ke
kroku 'Měření připojovacího dynamického tlaku'.

Potřebné pomůcky
■

Tlakoměr

Měření připojovacího tlaku proudícího média
1.
2.

Instalační příručka

Změřte připojovací dynamický tlak na ventilu (1) plynové‐
ho ventilu u dmychadlového hořáku.
Porovnejte naměřenou hodnotu s předepsanými mezními
hodnotami, viz 'Charakteristické hodnoty plynu' na straně
130.
Výsledek:
■ Když je měřený připojovací dynamický tlak nižší než
předepsané hodnoty:
■
Informujte dodavatele plynu. Přístroj se v tomto pří‐
padě nesmí uvádět do provozu a je třeba ho na stra‐
ně plynu uzavřít.
■ Když je měřený připojovací dynamický tlak vyšší než
předepsané hodnoty:
■ Snižte připojovací dynamický tlak.
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6.2.6 Měření hodnot spalin
Potřebné pomůcky
■

Analyzátor spalin

Měření hodnot spalin
1.
2.

3.

4.

Instalační příručka

Zaveďte měřicí sondu (2) měřicího přístroje spalin (1) do
hrdla spalin (3) měřeného hořáku.
Změřte hodnoty spalin.
Dbejte přitom na návod k obsluze měřicího přístroje.
Doplňková informace:
Když měřicí přístroj neukazuje cca 21% O2 nebo neukazu‐
je vůbec nic, nachází se měřicí sonda v chybném hrdle
spalin.
Po 1 minutě odečtěte naměřené hodnoty (4) a porovnejte
je s předepsanou mezní hodnotou, viz 'Hodnoty spalin' v
'Charakteristické hodnoty plynu' na straně 130.
■ Když se mezní hodnota nedodrží, musí se přístroj zkon‐
trolovat podle pokynů pro nastavení servisní dokumen‐
tace.
Jinak:
■ Pokračujte krokem 4.
Dokumentuje naměřené hodnoty.
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6.3 Přípojka vody
6.3.1

Bezpečná práce při připojování vody a odpadu

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při instalaci' na straně 29.
Kvalifikace personálu pro přípojku vody a odpadu
Konvektomat smějí připojovat k zásobování vodou a odpadnímu systému pouze vyškolení odborníci
pro instalaci vody a odpadní vody autorizovaného servisního podniku.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Předpisy pro přípojku vody
Vodovodní potrubí a přípojky vody musí odpovídat místním předpisům a předpisům platným v dané
zemi. Jsou to především:
■
DIN 1988 část 2 a část 4
■
EN 61770
■
EN 1717
U přístrojů s certifikátem NSF je třeba navíc dbát na tato ustanovení:
■
Předpisy National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Zařízení se musí instalovat s vhodnou pojistkou proti zpětnému toku, aby byly splněny platné zákony
na federální, zemské a komunální úrovni.
Pro Austrálii a Nový Zéland:
Instalace vodovodního potrubí se musí provést v souladu se směrnicemi AS/NZW 3500 pro sanitární
zařízení odpadní vody (Plumbing and Drainage Code).
Jen pro Austrálii:
Dvojitý zpětný ventil musí být zabudován do vodovodního potrubí vedoucího do přístroje, aby byla za‐
ručena ochrana před zpětným tokem požadovaná australskými směrnicemi pro sanitární zařízení.
Předpisy pro přípojku odpadní vody
Dodržujte všechny lokální a pro danou zemi specifická ustanovení pro provedení přípojky pro odvod
odpadní a o vlastnostech odpadní vody. To jsou mimo jiné:
■
DIN 1988 část 2 a část 4
■
DIN EN 1717
■
Místní nařízení o odpadních vodách
U přístrojů s certifikátem NSF je třeba navíc dbát na tato ustanovení:
■
International Code Council (ICC) oder dem vereinheitlichten Plumbing Code der International Asso‐
ciation of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Předpisy National Sanitation Foundation (NSF)
Vedení a přípojky odpadní vody musí odpovídat kódům International Plumbing Code 2003, Internatio‐
nal Code Council (ICC) oder dem Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing
and Mechanical Officials (IAPMO) .

Instalační příručka
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6.3.2 Přítok vody
Pravidla pro bezpečnou instalaci přípojky vody
Aby se vyloučilo ohrožení z důvodů chybné přípojky vody, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
U stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách musí být přípojka vody provedena s pružným vede‐
ním přípojky vody.
■
Délka vedení přípojky vody se musí u stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách řídit podle vol‐
ného prostoru pro pohyb, který přídržné zařízení podstavce na kolečkách pro přístroj dovoluje. Při
pohybování sestavou (podstavec včetně přístroje) se vedení přípojky vody nikdy nesmí zatěžovat
tažnými silami nebo se přes něj nesmí přejíždět.
Provedení přípojky vody
Přístroj je připravený pro připojení na pevnou přípojku vody instalovanou zákazníkem.
Provedení přípojky vody s pružným připojovacím vedením
Přístroj se smí na zásobování vodou připojovat pružným připojovacím vedením vody DN10 podle DIN
EN 61770 s 3/4" šroubovým závitem.
Kvalita a tvrdost vody
■
■
■
■

Informujte se o kvalitě a tvrdosti vody u vašeho místního dodavatele vody nebo zkontrolujte kvalitu
vody podle části 'Kontrola kvality vody' na straně 100.
Informace ohledně potřebných vlastností pitné vody najdete v kapitole 'Technické údaje' pod téma‐
tem 'Kvalita vody' na straně 137.
Pokud je třeba, učiňte vhodná opatření pro úpravu vody. To může být například instalace vodního
filtru a/nebo zařízení na úpravu vody.
Zkontrolujte dodržení požadovaných hodnot ke kvalitě vody po úpravě vody podle 'Kontrola kvality
vody' na straně 100.
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Připojovací schéma bez úpravy vody
Připojovací schéma

Přípojky stolních přístrojů

Přípojky skříňových přístrojů

V
Austrálie / Nový Zéland:

DCV

Poz.

Označení

Vysvětlení

A

Přípojka vody pro bojler popř.
nástřik vody
Přípojka vody pro čištění a naví‐
jecí ruční sprchu
Rozvaděč vody

Kvalita viz 'Kvalita vody' na straně 136

Kvalita vody: Pitná voda

X

Vodovodní potrubí instalované
zákazníkem
Filtr na usazeniny 0.08 mm

Y

Uzavírací zařízení

V

Vhodná pojistka zpětného toku
(nutná u nástřikové verze, pokud
je požadavek NSF, jinak opčně)
Dvojitý zpětný ventil

B
C
Z

DCV

Instalační příručka

Kvalita viz 'Kvalita vody' na straně 136
-

Při silném znečištění vody se musí instalovat filtr na usa‐
zeniny 0.08 mm.
Vodovodní kohoutek
Zařízení se musí instalovat s vhodnou pojistkou proti zpět‐
nému toku, aby byly splněny platné zákony na federální,
zemské a komunální úrovni.
Podle australských směrnic pro sanitární zařízení je nutný
před všemi stávajícímu zařízeními na filtraci a úpravu vody
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Připojovací schéma s úpravou vody
Připojovací schéma

Přípojky stolních přístrojů

Přípojky skříňových přístro‐
jů

V

Austrálie / Nový Zéland:

DCV

Poz.

Označení

Vysvětlení

A

Přípojka vody pro bojler popř. ná‐
střik vody
Přípojka vody pro čištění a navíje‐
cí ruční sprchu
Vodovodní potrubí instalované zá‐
kazníkem
Filtr na usazeniny 0.08 mm

Kvalita viz 'Kvalita vody' na straně 136

B
Z
X
W
Y
V
DCV

Úprava vody pro změkčování vo‐
dy až do potřebné kvality měkké
vody
Uzavírací zařízení
Vhodná pojistka zpětného toku
(nutná u nástřikové verze, pokud
je požadavek NSF, jinak opčně)
Dvojitý zpětný ventil

Kvalita viz 'Kvalita vody' na straně 136
Kvalita vody: Pitná voda
Při silném znečištění vody se musí instalovat filtr na usa‐
zeniny 0.08 mm.
Doporučení: Patrona na částečné odstranění solí
Vodovodní kohoutek
Zařízení se musí instalovat s vhodnou pojistkou proti
zpětnému toku, aby byly splněny platné zákony na fede‐
rální, zemské a komunální úrovni.
Podle australských směrnic pro sanitární zařízení je nut‐
ný před všemi stávajícímu zařízeními na filtraci a úpravu
vody

Instalace přítoku vody
1.

Vypláchněte přípojku vody vodovodního potrubí instalo‐
vaného zákazníkem (Z).

2.

Nainstalujte sedimentační filtr (X) a případně zařízení na
úpravu vody (W).

Instalační příručka
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3.

Instalujte pro každý přístroj vlastní uzavírací zařízení (Y).

4.

Zabudujte do přítoku vody případně vhodnou klapku brá‐
nící zpětnému toku (V) nebo případně potřebný zpětný
ventil (DCV) (viz připojovací schéma).

5.

Připojte přístroj podle schématu zapojení.

6.

Vypláchněte sedimentační filtr za použití navíjecí ruční
sprchy.

7.

Uzavřete po dokončení instalace vody uzavírací zařízení.

8.

Upozorněte uživatele na intervaly údržby filtrů a případně
zařízení na úpravu vody.

Instalační příručka
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6.3.3 Kontrola kvality vody
Potřebné pomůcky
Potřebujete tyto pomůcky:
■
1 nádobku na odebírání vzorků
■
1 měřič vodivosti (čís. výr. 3019007)
■
sadu pro analýzu celkové tvrdosti a karbonátové tvrdosti vč. 2 nádobek pro analýzu (čís.výr.
3019010)
■
Ochranné rukavice
Kontrola kvality vody
Změřte elektrickou vodivost a celkovou tvrdost vody. Postupujte přitom podle návodu měřiče a analy‐
tické soupravy.
Porovnejte naměřené hodnoty s požadovanými hodnotami v kapitole 'Technické údaje' pod tématem
'Kvalita vody' na straně 137.
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6.3.4 Přípojka odpadní vody
Pravidla pro bezpečnou instalaci přípojky odpadní vody
Aby se vyloučilo ohrožení z důvodů chybné přípojky odpadní vody, je třeba dodržovat tato pravidla:
■
Vedení odpadní vody nesmí mít žádné zúžení.
■
Spád vedení odpadní vody musí být min. 3.5% (2°).
■
Pokud se na odpadní vedení připojuje více přístrojů, musí být vedení odpadní vody dimenzováno
tak, aby mohla odpadní voda bez překážky odtékat.
■
Přípojka odpadní vody se musí provádět nepružnou trubkou. Doporučuje se pevný přípoj, místo
něho může být instalován trychtýřový sifon. U stolních přístrojů s podstavcem na kolečkách se mu‐
sí vedení odpadní vody u pevného přípoje oddělit, než bude možné se zařízením s podstavcem
pohybovat.
Připojovací schéma (stolní přístroje)
Následující obrázek představuje připojovací schéma instalace odpadní vody na konvektomatu velikos‐
ti 6.10 v zastoupení za všechny stolní přístroje:
Poz.

Označení

Funkce

1

Odtok přístroje

2

Bezpečnostní
přetok

Na dně přístroje, pozice pří‐
pojky C, viz 'Připojovací
schémata' na straně 139
■ Na dně přístroje, pozice
přípojky M, viz 'Připojova‐
cí schémata' na straně
139
■ Slouží k odtoku vody v
případě závady (ucpání).

3

Vedení odpadní
vody DN 50

■
■

4
5

Instalační příručka

101

Minimální vnitřní průměr
= 46 mm
Spád min. 3.5% (2°)

Sifon / Trychtý‐ Doporučuje se jako protizá‐
řový sifon
pachový uzávěr
Vedení odpadní ■ Minimální vnitřní průměr
vody DN 50
= 46 mm
■ Spád min. 3.5% (2°)

6 Instalace
Připojovací schéma (skříňové přístroje)
Následující obrázek představuje připojovací schéma instalace odpadní vody na konvektomatu velikos‐
ti 12.20 v zastoupení za všechny skříňové přístroje:
Poz.

Označení

Funkce

1

Odtok přístroje

2

Bezpečnostní
přetok

Na dně přístroje, pozice pří‐
pojky C, viz 'Připojovací
schémata' na straně 139
■ Na dně přístroje, pozice
přípojky M, viz 'Připojova‐
cí schémata' na straně
139
■ Slouží k odtoku vody v
případě závady (ucpání).

3

Vedení odpadní
vody DN 50

Minimální vnitřní průměr
= 46 mm
■ Spád min. min. 3.5% (2°)
Možnosti odtoku:
■ Pevný přípoj
■ Otevřená vana
■ Kanál
■

Instalace přípojky odpadní vody
Připojte přístroj podle připojovacího schématu. Používejte u stolních přístrojů plochý oblouk, který je
obsažen v dodávce.
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6.4 Instalace automatického čištění varného prostoru
6.4.1

Bezpečná práce při instalaci

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při instalaci' na straně 29.
Kvalifikace personálu pro instalaci plně automatického čištění varného prostoru
Plně automatické čištění varného prostoru přístroje smějí instalovat a zapojovat jen kvalifikovaní za‐
městnanci autorizovaného servisního podniku.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Kontakt s čisticími prostředky

Nebezpečí poleptání a podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů
Čisticí prostředek ConvoClean new (S) a oplachovací prostředek ConvoCare (S) dráždí při přímém
kontaktu kůži, oči a dýchací orgány. Čisticí prostředek ConvoClean forte (S) způsobuje při přímém
kontaktu poleptání kůže, očí a dýchacích orgánů.
Nevdechujte páry a postřikovou mlhu čisticích a oplachovacích prostředků.
Zabraňte styku čisticích a oplachovacích prostředků s očima, kůží a sliznicemi.
Při zacházení s čisticími prostředky dbejte na etikety čisticích prostředků resp. na příslušné
bezpečnostní listy.
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
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6.4.2 Uspořádání automatického čištění varného prostoru
Čisticí a oplachovací prostředky
Používejte pro čištění konvektomatu zde uvedené prostředky.
POZNÁMKA! U škod, které vznikly nesprávným použitím čisticích prostředků, zaniká jakýkoli nárok na
záruku.
Následující tabulka ukazuje schválené čisticí a oplachovací prostředky:
Označení

Produkt

Barva nálepky

Čisticí prostředek
Oplachovací prostředek

ConvoClean forte / new
ConvoCare

červený
zelený

Uspořádání automatického čištění varného prostoru s připojenými kanystry
Poz. Označení
1

2
3
4
5

F
G

Barevné kó‐
dování

Kanistr s oplachovacím
prostředkem ConvoCa‐
re (roztok připravený k
použití v definovaném
poměru míšení)
Sací hadice sací trysky
oplachovacího pro‐
středku
Drátová spona D10

zelená (ná‐
lepka)

Sací hadice sací trysky
čisticího prostředku
Kanistr s čisticím pro‐
středkem ConvoClean
new nebo ConvoClean
forte
Přípojka pro oplachova‐
cí prostředek
Přípojka pro čisticí pro‐
středek

červená
(hadice)
červená
(nálepka)

zelená (ha‐
dice)
-

zelená (ná‐
pis)
červená
(nápis)

Box pro kanystr s čisticím prostředkem (opční příslušenství)
Box pro kanystry s čisticím prostředkem je opční příslušenství ke konvektomatu, které je možné objed‐
nat u výrobce.
U stolních přístrojů na podstavci:
■
Box je možné zavěsit pomocí závěsu přišroubovaného na zadní straně a přidržovacího třmenu na
podstavci. K tomu se přidržovací třmen nasadí přes čep na podstavci. Hmotnost na něj postavené‐
ho konvektomatu drží přidržovací třmen včetně zavěšeného boxu s kanystry s čisticími prostředky.
U skříňových přístrojů nebo u stolních přístrojů na pracovních stolech:
■
Box je možné přišroubovat vrtanými otvory v zadní stěně přístroje je stěně. K tomu se musí nejdří‐
ve odšroubovat závěsy od boxu. Pro snazší čištění podlahy kuchyně můžete box připevnit s určitou
vzdáleností od podlahy. Sledujte přitom předpisy v kapitole 'Místo postavení kanystrů pro čisticí a
oplachovací prostředky'.
Instalační příručka
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Místo postavení kanystrů pro čisticí a oplachovací prostředky
Postavte kanystr takto:
■
Kanystry se mají nacházet dobře přístupné na rovné ploše u přístroje.
■
Úroveň postavení kanystru nesmí být nad hranou, ke které doléhají nohy ke skříni zařízení.
■
Úroveň místa postavení kanystru nesmí být více než 1 metr pod touto hranou.
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6.4.3 Připojení plně automatického čištění varného prostoru
Plně automatické čištění varného prostoru připojením kanystrů
1.

Rozmíchejte dodaný koncentrát ConvoCare K v prázd‐
ném kanystru pro oplachovací prostředek ConvoCare s
měkkou vodou.
Dbejte přitom pro namíchání oplachovacího prostředku
ConvoCare v kanystru návodu v uživatelské příručce
oplachovacího prostředku.

2.

Zastrčte zelenou sací hadici (2) pro oplachovací prostře‐
dek ConvoCare na připojovací vsuvku zadního vnitřního
šroubového spoje (F) a zajistěte ji drátovou sponou (3)
(viz nálepka přípojky oplachovacího prostředku na levé
straně přístroje).

3.

Zasuňte sací trysku u zelené sací hadice do kanystru s
oplachovacím prostředkem na trysky (1). Hadice se musí
položit nezalomená a zavzdušňovací otvor kanystru musí
být otevřený a volný.
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4.

Zastrčte červenou sací hadici (4) pro čisticí prostředek‐
ConvoClean forte nebo ConvoClean new na připojovací
vsuvku předního šroubového spoje (G) a zajistěte ji dráto‐
vou sponou (3) (viz nálepka přípojky čisticího prostředku
na levé traně přístroje).

5.

Vložte sací trysku u červené sací hadice do kanystru s či‐
sticím prostředkem (5). Hadice se musí položit nezalome‐
ná a zavzdušňovací otvor kanystru musí být otevřený a
volný.

Instalační příručka

107

6 Instalace

6.5 Instalace kanystru pro zachycování tuku (jen u ConvoGrillu)
6.5.1

Bezpečná práce při instalaci

Pro vaši bezpečnost
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při instalaci' na straně 29.
Kvalifikace personálu pro instalaci kanystru pro zachycování tuku
U ConvoGrillu smějí připojovat kanystry pro automatické odlučování tuku k přístroji jen kvalifikovaní
pracovníci autorizovaného servisu nebo příslušně instruovaný personál.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
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6.5.2 Připojení kanystru pro zachycování tuku
Potřebné příslušenství
K rozsahu dodávky zařízení ConvoGrill patří následující originální příslušenství, které budete potřebo‐
vat pro automatické odlučování tuku. Používejte jen toto originální příslušenství:
■
Připojovací hadice s otočně připevněným šroubovacím uzávěrem kanystru
■
Kanystr na zachycování tuku (prázdný kanystr pro odčerpaný tuk)
■
Hadicová spona pro zajištění hadicové přípojky na konvektomatu
■
Vidlicový držák pro zavěšení šroubovacího uzávěru kanystru s připojovací hadicí během vyprazd‐
ňování a čištění kanystru na zachycování tuku
Připojení kanystru na zachycování tuku (ConvoGrill)
1.
2.
3.
4.
5.

Zkontrolujte příslušenství, jestli není poškozené a pokud
jsou díly nepoškozené a těsné, pokračujte v instalaci.
Volný konec připojovací hadice (2) automatického odlučo‐
vání tuku na vypouštěcí hrdlo (1) vzadu na spodní straně
konvektomatu a zajistěte hadici (2) hadicovou sponou (3).
Našroubujte šroubový uzávěr kanystru (4) připevněný na
připojovací hadici (2) ke kanystru na zachycování tuku
(5).
Umístěte kanystr na zachycování tuku (5) na vhodném
místě a dbejte na to, aby připojovací hadice (2) nebyla
zalomenáPřipevněte vidlicový držák (6) pro zavěšení šroubovacího
uzávěru kanystru (4) s připojovací hadicí v dosažitelné
vzdálenosti od vypouštěcího hrdla (1). Použijte k tomu
oboustrannou lepicí pásku ne zadní straně držáku nebo
připravené vyvrtané otvory v držáku.
U přístrojů se skrývacími dveřmi:
NEUMÍSŤUJTE držák (6) na straně krytu konvektomatu,
na které se zasouvají dveře přístroje.

Místo postavení kanystru pro zachycování tuku
Postavte kanystr na zachycování tuku takto:
Kanystry musí stát rovně a dobře přístupný na rovné ploše u přístroje.
■
Rovina postavení kanystru smí být maximálně o 15 cm vyšší než rovina postavení přístroje.
■
Pracovní oblast obsluhy se musí udržovat volná.

■
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7 Uvedení do provozu
Účel této kapitoly
V této kapitole se dozvíte, jak máte konvektomat uvést do provozu. Tato kapitola se obrací na kvalifi‐
kovaného pracovníka autorizovaného servisního podniku.

7.1

Bezpečná práce při uvádění do provozu

Pro vaši bezpečnost při uvádění do provozu
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při uvádění do provozu' na straně 31 a v kapitole 'Pro vaši bezpečnost' v uživatelské příručce.
Kvalifikace personálu pro uvádění do provozu a mimo provoz
Práce spojené s uváděním do provozu se na přístroji provádějí v neobvyklém provozním stavu (na‐
př. se sejmutými ochrannými kryty) nebo zahrnují činnosti, které od personálu vyžadují kvalifikaci a
speciální znalosti přístroje, které přesahují rámec požadavků na zaměstnance podniku.
Na personál jsou kladeny tyto požadavky:
■
Jedná se o kvalifikované pracovníky autorizovaného servisního podniku.
■
Personál uvádějící přístroj mimo provoz má příslušné vzdělání jako servisní technik.
■
Personál uvádějící přístroj mimo provoz prodělal speciální školení.
■
Personál musí především umět posoudit odborné provedení přípojek proudu, plynu, vody a odpad‐
ní vody u přístroje.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Chování při zápachu plynu
Když je cítit plyn, je třeba se bezpodmínečně řídit podle těchto bodů:
■
Okamžitě přerušit přívod plynu.
■
Důkladně vyvětrat místnost.
■
Neobsluhujte žádný elektrický přístroj. Zabránit tvorbě jisker.
■
Evakuovat budovu.
■
Informovat dodavatele plynu a popř. hasiče telefonem mimo nebezpečnou oblast.
Základní pravidla pro bezpečný provoz
Pokud by se konvektomatem úmyslně nebo zjevně po instalaci nepřípustně pohnulo (chtěně či nedo‐
patřením), smí se s přístrojem dále pracovat jen tehdy, když jsou splněny všechny níže uvedené pod‐
mínky:
■
Zařízení a použité příslušenství nevykazuje žádná zřejmá poškození.
■
Instalovaná napájecí vedení pro elektřinu, vodu, odpadní vodu a čisticí prostředky nevykazují žá‐
dné očividné poškození, pevně sedí, na žádném místě nekapou a po vizuální kontrole působí bez‐
pečným a funkceschopným dojmem.
■
'Požadavky na funkčnost konvektomatu' na straně 22 jsou splněny.
■
'Požadavky na okolí konvektomatu' na straně 22 jsou splněny.
■
Všechna výstražná upozornění se nacházejí určeném místě.
Jen u plynových přístrojů:
■
Na všech součástech konvektomatu vedoucích plyn byla servisním technikem zkontrolována těs‐
nost všech spojovacích a připojovacích součástí vedoucích plyn a na všech uvedených místech
mimo přístroj a v přístroji je vytvořena plynotěsnost.
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Pravidla pro bezpečný provoz stolních přístrojů
Aby bylo možné zabránit ohrožení, je třeba při provozu dodržovat tato pravidla:
■
Hrdlo odpadního vzduchu a spalin a větrací hrdlo na horní straně přístroje a větrací otvory na dně
přístroje nesmí být zakryté, posunuté nebo zablokované.
■
Závěsné police musí být zaaretované.
■
Nosiče pokrmů musí být zasunuty správně podle pravidel v 'Umístění nosičů pokrmů v zařízeních
velikosti X.10 a X.20' v uživatelské příručce.
■
Sací plech musí být řádně zajištěný.
Dodatková pravidla pro bezpečný provoz stolních přístrojů na pohyblivém podstavci
Aby bylo možné zabránit ohrožení, je třeba při provozu přístrojů na podstavci s kolečky dodržovat tato
pravidla:
■
Přídržné zařízení, které omezuje rozsah pohybu sestavy (podstavec včetně přístroje), musí být ne‐
ustále připojeno
Kontrolujte denně před zahájením provozu, jestli je přídržné zařízení připojené.
■
Při provozu přístrojů musí být parkovací brzdy předních koleček vždy zaaretované.
■
Aretace koleček se musí denně před zahájením provozu zkontrolovat
Pravidla pro bezpečný provoz skříňových přístrojů
Aby bylo možné zabránit ohrožení, je třeba při provozu dodržovat tato pravidla:
■
Hrdlo odpadního vzduchu a spalin a větrací hrdlo na horní straně přístroje a větrací otvory na dně
přístroje nesmí být zakryté, posunuté nebo zablokované.
■
Nosiče pokrmů musí být zasunuty správně podle pravidel v 'Umístění nosičů pokrmů v zařízeních
velikosti X.10 a X.20' v uživatelské příručce.
■
Sací plech musí být řádně zajištěný.
Vodivé součásti

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze strany vodivých částí a uvolněných kabelů
Po otevření ochranného krytu může dotek vodivých částí způsobit úraz elektrickým proudem.
Zajistěte, aby práce na elektrickém zařízení prováděli jen odborníci v oboru elektro autorizovaného
servisního podniku.
Před sejmutím ochranných krytů postupujte takto:
■
Odpojte všechny přípoje od napětí.
■
Zajistěte všechny spínače před opětným zapnutím.
■
Pokud už byl přístroj pod napětím, počkejte 15 minut, aby se mohly kondenzátory DC sběrnice
vybít.
■
Přesvědčete se o stavu bez napětí.
Před uvedením do provozu se přesvědčete, že jsou všechna elektrická spojení v pořádku a jsou
pevně připojena.
Před uvedením do provozu zajistěte, aby byl přístroj včetně kovových částí příslušenství připojen k
systému pro potenciálové vyrovnání.
Unikající plyn

Nebezpečí exploze unikajícím plynem
Unikající plyn může při vznícení vést k explozi.
Přístrojem během provozu zásadně nepohybujte.
Zkontrolujte u stolních přístrojů na podstavci na kolečkách s pružnou připojovací hadicí, jestli je
připojené přídržné zařízení, pro mechanické zabezpečení zařízení, které vymezuje prostor pro
pohyb podstavce s přístrojem.
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Nedostatek kyslíku

Nebezpečí udušení pro nedostatek vzduchu k dýchání
Nedostatečné větrání v místě postavení může vést při provozu přístroje k udušení.
Kontrolujte hodnoty spalin a dejte případně hořák nastavit certifikovaným instalatérem plynu
autorizovaného servisního podniku.
Přesvědčete se, že je k dispozici vzduchotechnika v místnosti, že je funkční a je v provozu a že
jsou dodržena pravidla zavzdušňování, která předepsal instalatér plynu.
Nepřestavuje spodní část přístroje.
Provozujte přístroj jen v bezvětrném prostředí.
Horké povrchy

Nebezpečí popálení vysokými teplotami ve varném prostoru a na vnitřní straně dveří přístroje
Dotýkání se všech vnitřních částí varného prostoru, vnitřní strany dveří přístroje a všech částí, které se
během tepelné úpravy nacházejí nebo nacházely ve varném prostoru, může způsobit popálení.
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
Horká pára / výpary

Nebezpečí opaření horkou párou a výpary
Unikající horká pára a výpary mohou způsobit opatření obličeje, rukou a nohou.
Otvírejte dveře přístroje vždy nejdříve do první aretační pozice a používejte u stolních přístrojů při
otvírání dveří přístroje vždy větrací polohu. Nechte chvilku unikat horkou páru a výpary. Potom
otvírejte dveře přístroje pomalu a opatrně dále.
V žádném případě nevkládejte hlavu do varného prostoru.
Když se varný prostor chladí funkcí 'Cool down', odstupte od přístroje, protože bude z otevřených
dveří přístroje vycházet horká pára a výpary.
Kontakt s čisticími prostředky

Nebezpečí poleptání a podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů
Čisticí prostředek ConvoClean new (S) a oplachovací prostředek ConvoCare (S) dráždí při přímém
kontaktu kůži, oči a dýchací orgány. Čisticí prostředek ConvoClean forte (S) způsobuje při přímém
kontaktu poleptání kůže, očí a dýchacích orgánů.
Nevdechujte páry a postřikovou mlhu čisticích a oplachovacích prostředků.
Zabraňte styku čisticích a oplachovacích prostředků s očima, kůží a sliznicemi.
Nestříkejte čisticí a oplachovací prostředek do varného prostoru s teplotou vyšší než 60 °C,
protože by jinak mohlo vznikat větší množství leptavých nebo dráždivých výparů čisticího
prostředku.
Během plně automatického čištění varného prostoru s připojenými kanystry neotvírejte dveře
přístroje.
Během plně automatického čištění varného prostor s jednotlivým dávkováním otvírejte dveře JEN
na výzvu softwaru.
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
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7.2 Průběh uvádění do provozu
Kontroly před uvedením do provozu
Před uvedením konvektomatu do provozu zkontrolujte podle kontrolních seznamů, jestli jsou splněny
všechny předpoklady.
■
'Kontrolní seznam: Transport, postavení a instalace' na straně 184
■
'Kontrolní seznam: Bezpečnostní zařízení a výstražná upozornění' na straně 186
Přístroj se smí uvádět do provozu jen tehdy, když jsou splněny všechny předpoklady a
■
přístroj a všechny přípojky nevykazují žádná zřejmá poškození a
■
ve varném prostoru není nic uloženo a nenachází se tam nic, čeho není potřeba jako příslušenství
pro tepelnou úpravu (např. nosiče pokrmů).
Příprava uvedení do provozu
1.

Uveďte okolní teplotu na dovolenou provozní teplotu.

2.

Zapněte odpojovač.

3.

Otevřete přítok vody.

4.

Otevřete přívod plynu (u plynových spotřebičů).

5.

Zkontrolujte správné upevnění a správnou pozici:
■ Sací plech
■ Závěsné police (u stolních přístrojů)
■ Zavážecí vozík (u skříňových přístrojů)

6.

Změřte mezeru dveří na přední straně přístroje podle 'Mě‐
ření mezer přístroje' na straně 115:
Pokud se naměřené hodnoty pohybují mimo rozsah tole‐
rance nebo pokud se horní hrana dveří přistroje nezakrý‐
vá s horní hranou skříně přístroje, musí se dveře přístroje
nastavit.
Proveďte nastavení podle servisní dokumentace nebo se
obraťte na výrobce.
Zapněte konvektomat.

7.

8.

Proveďte následující nastavení:
Datum
■ Čas
■ Jazyk

■
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1.

Spusťte postup tepelné úpravy s těmito daty tepelné úpra‐
vy:
■ Provozní režim 'Kombinovaná pára'
■ 150 °C
■ 10 minut

2.

Zkontrolujte:
■ Svítí osvětlení varného prostoru?
■ Běží kolo ventilátoru?
■ Je systém odtoku a přítoku vody těsný?
■ Stoupá teplota ve varném prostoru?

3.

Spusťte postup tepelné úpravy s těmito daty tepelné úpra‐
vy:
■ Provozní režim 'Pára'
■ 100 °C
■ 10 minut

4.

Zkontrolujte, jestli se ve varném prostoru vytváří pára
(Opatrně otevřít dveře přístroje).

5.

Jen u přístrojů Convotherm 4 s nástřikem:
Nastavte tlakoměr v zásobování vodou vyvíječe páry re‐
dukčním ventilem:
■ Stolní přístroje: [kPa] 100 (1 bar)
■ Skříňové přístroje: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Spusťte plně automatické čištění varného prostoru s profi‐
lem čištění pro mírné znečištění.

7.

Zkontrolujte, jestli proces čištění probíhá bez chybového
hlášení.

Instruktáž zákazníka.
Informujte uživatele o všech funkcích a zařízeních, které se týkají bezpečnosti (viz 'Kontrolní seznam:
Instruktáž zákazníka' na straně 187). Zasvěťte uživatele do obsluhy přístroje.
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7.3 Měření mezer přístroje
Měření mezer přístroje
Obrázek představuje konvektomat velikosti 12.20 v zastoupení za všechny velikosti zařízení.
Naměřené šířky mezer přístroje se musí pohybovat v těchto mezích tolerance:
Vyobrazení

Označení

Podmínka měře‐
ní

Mezera dveří na Dveře přístroje
přední straně pří‐ jsou zavřené.
stroje
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Toleranční rozsah
Stolní pří‐
stroje
12 ± 1 mm

Skříňové
přístroje
10 ± 1 mm
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8 Uvedení mimo provoz a likvidace
Účel této kapitoly
V této kapitole vás seznámíme s tím, jak máte konvektomat uvést mimo provoz a jak ho dáte řádně
zlikvidovat. Tato kapitola se obrací na kvalifikovaného pracovníka autorizovaného servisního podniku.

8.1

Bezpečná práce při uvádění mimo provoz

Pro vaši bezpečnost při uvádění mimo provoz
Seznamte se před začátkem práce s nebezpečími uvedenými v kapitole 'Nebezpečí a bezpečnostní
opatření při uvádění mimo provoz' na straně 34.
Kvalifikace personálu pro uvádění mimo provoz
Práce spojené s uváděním mimo provoz se na přístroji provádějí v neobvyklém provozním stavu (na‐
př. se sejmutými ochrannými kryty) nebo zahrnují činnosti, které od personálu vyžadují kvalifikaci a
speciální znalosti přístroje, které přesahují rámec požadavků na zaměstnance podniku.
Na personál jsou kladeny tyto požadavky:
■
Jedná se o kvalifikované pracovníky autorizovaného servisního podniku.
■
Personál uvádějící přístroj mimo provoz má příslušné vzdělání jako servisní technik.
■
Personál uvádějící přístroj mimo provoz prodělal speciální školení.
■
Personál musí především umět posoudit odborné provedení přípojek proudu, plynu, vody a odpad‐
ní vody u přístroje.
Práce na instalaci plynu smějí provádět jen vyškolení instalatéři plynu se speciálním školením o pří‐
stroji, autorizovaní místním dodavatelem plynu.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Noste osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uvedeny v kapitole 'Pro vaši bezpečnost', část
'Osobní ochranné pracovní prostředky' na straně 43 pro příslušné práce.
Chování při zápachu plynu
Když je cítit plyn, je třeba se bezpodmínečně řídit podle těchto bodů:
■
Okamžitě přerušit přívod plynu.
■
Důkladně vyvětrat místnost.
■
Neobsluhujte žádný elektrický přístroj. Zabránit tvorbě jisker.
■
Evakuovat budovu.
■
Informovat dodavatele plynu a popř. hasiče telefonem mimo nebezpečnou oblast.
Pravidla pro bezpečnou a odpovědnou práci při uvádění mimo provoz
Zabraňujte ohrožení své vlastní osoby a jiných tím, že budete dodržovat tato pravidla:
Podlahu kuchyně je třeba pro snížení rizika úrazu udržovat vždy suchou.
■
Před likvidací konvektomatu musí být dveře zavřené a klika dveří musí být odstraněna.
■
Čisticí prostředky se musí likvidovat podle údajů na kanystrech, aby se zabránilo poškození život‐
ního prostředí.

■
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Vodivé součásti

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze strany vodivých částí a uvolněných kabelů
Po otevření ochranného krytu může dotek vodivých částí způsobit úraz elektrickým proudem.
Zajistěte, aby práce na elektrickém zařízení prováděli jen odborníci v oboru elektro autorizovaného
servisního podniku.
Před sejmutím ochranných krytů postupujte takto:
■
Odpojte všechny přípoje od napětí.
■
Zajistěte všechny spínače před opětným zapnutím.
■
Počkejte 15 minut, aby se kondenzátory DC sběrnice mohly vybít.
■
Přesvědčete se o stavu bez napětí.
Unikající plyn

Nebezpečí exploze unikajícím plynem
Unikající plyn může při vznícení vést k explozi.
Zajistěte, aby byl přívod plynu před začátkem prací na plynových instalacích přerušen.
Pohybování těžkými břemeny

Nebezpečí poranění nesprávným zvedáním
Při zvedání přístroje může docházet hmotností přístroje k poranění především v oblasti trupu.
Používejte pro přepravu přístroje stohovač resp. zvedací vozík.
Zvedejte přístroj podle jeho hmotnosti s dostatečným počtem osob (orientační hodnota:
15 - max. 55 kg v závislosti na stáří a pohlaví). Dodržujte v místě postavení platné předpisy na
ochranu zdraví při práci!
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
Nevhodný podklad

Nebezpečí zhmoždění převrácením nebo pádem přístroje
Převrácení nebo pád přístroje může vést ke zhmoždění částí těla.
Dbejte na to, aby se přístroj nikdy nestavěl na nevhodný podklad.
Kontakt s čisticími prostředky

Nebezpečí poleptání a podráždění kůže, očí a dýchacích orgánů
Čisticí prostředek ConvoClean new (S) a oplachovací prostředek ConvoCare (S) dráždí při přímém
kontaktu kůži, oči a dýchací orgány. Čisticí prostředek ConvoClean forte (S) způsobuje při přímém
kontaktu poleptání kůže, očí a dýchacích orgánů.
Nevdechujte páry a postřikovou mlhu čisticích a oplachovacích prostředků.
Zabraňte styku čisticích a oplachovacích prostředků s očima, kůží a sliznicemi.
Při zacházení s čisticími prostředky dbejte na etikety čisticích prostředků resp. na příslušné
bezpečnostní listy.
Noste osobní ochranné pracovní prostředky.
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8.2 Uvedení mimo provoz a likvidace
Předpoklady
Před začátkem uvedení mimo provoz je třeba zkontrolovat:
■
Přístroj je odpojen od napětí.
■
Přívod plynu je uzavřen.
■
Přítok vody je uzavřen.
Uvedení mimo provoz
Při uvádění vašeho přístroje mimo provoz provádějte postavení a instalaci postupně opačným smě‐
rem (viz kapitolu 'Instalace' na straně 76, 'Transport' na straně 44 a 'Postavení' na straně 46).
Přístroj přesuňte až po odpojení všech přípojek.
K uvedení mimo provoz je třeba odborně provést tyto práce:
■
Demontáž přípojky vody od přístroje
■
Demontáž přípojky odpadní vody od přístroje
■
Demontáž nebo rozpojení elektrických přípojů
■
Demontáž přípojky plynu od přístroje
■
Demontáž odvodu spalin
■
Demontáž uzávěru dveří
■
Demontáž přípojek čisticího a oplachovacího prostředku
■
Odborná likvidace čisticích prostředků podle bezpečnostních listů ES a podle údajů na nádobách s
čisticími prostředky
■
Demontáž kanystru pro zachycování tuku
■
Odborná likvidace odčerpaného starého tuku podle předpisů dané země a podle lokálních předpi‐
sů místních podniků a úřadů pro nakládání s odpady.
Likvidace
Přístroj se nesmí likvidovat s domovním odpadem, neskladným odpadem nebo neodborně!

Ohledně ekologické likvidace vašeho přístroje kontaktujte výrobce. Výrobce je podle ISO 14001:2004
certifikován pro systémy environmentálního managementu a zlikviduje váš starý přístroj podle plat‐
ných předpisů o životním prostředí.
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9 Technické údaje
Účel této kapitoly
Tato kapitola obsahuje technické údaje vašeho konvektomatu.
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující témata:
Strana
Rozměry a hmotnosti
120
Maximální dovolená hmotnost náplně
122
Elektrické připojení
123
Charakteristické hodnoty plynu: zemní plyn 2H [E], zemní plyn 2L (LL), propan 3P, kapalný plyn 3B/P
130
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (AUS/NZ), Propane (AUS/NZ)
131
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (JPN), Propane (JPN)
132
Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas 13A (KOR), Propane (KOR)
Spotřeba plynu
Množství spalin
Topný výkon
Předávání tepla
Přípojka vody
Kvalita vody
Bojler
Spotřeba vody při vaření
Spotřeba vody při vaření a čištění
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133
133
134
135
135
136
137
137
138
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9.1 Rozměry a hmotnosti
Rozměry Convotherm 4 EB/ES

Přístroj s obalem
Šířka
Výška
Hloubka
Přístroj bez obalu
Šířka u dveří přístroje s pravým do‐
razem
Šířka u přístrojů se skrývacími dveř‐
mi
Výška
Hloubka při zavřených dveřích pří‐
stroje
Bezpečnostní vzdálenosti
Vzadu
Vpravo u dveří přístroje s pravým
dorazem
Vpravo u přístrojů se skrývacími
dveřmi
Vlevo
(pro servis se doporučuje větší
vzdálenost)
Nahoře (pro ventilaci)

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

Rozměry - Convotherm 4 GB/GS

Přístroj s obalem
Šířka
Výška
Hloubka
Přístroj bez obalu
Šířka u dveří přístroje s pravým do‐
razem
Šířka u přístrojů se skrývacími dveř‐
mi
Výška
Hloubka při zavřených dveřích pří‐
stroje
Bezpečnostní vzdálenosti
Vzadu
Vpravo u dveří přístroje s pravým
dorazem
Vpravo u přístrojů se skrývacími
dveřmi
Vlevo
(pro servis se doporučuje větší
vzdálenost)
Nahoře (pro ventilaci)
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Hmotnosti Convotherm 4 EB
6.10
Hmotnost bez obalu
bez ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
115
- skrývací dveře
[kg]
123
s ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
121
- skrývací dveře
[kg]
129
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
126
- skrývací dveře
[kg]
134
Hmotnost obalu
Hmotnost obalu
[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

Hmotnosti Convotherm 4 ES
6.10
Hmotnost bez obalu
bez ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
105
- skrývací dveře
[kg]
113
s ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
111
- skrývací dveře
[kg]
125
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
116
- skrývací dveře
[kg]
124
Hmotnost obalu
Hmotnost obalu
[kg]
25
Hmotnosti - Convotherm 4 GB
6.10
Hmotnost bez obalu
bez ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
130
- skrývací dveře
[kg]
138
s ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
136
- skrývací dveře
[kg]
144
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
141
- skrývací dveře
[kg]
149
Hmotnost obalu
Hmotnost obalu
[kg]
25
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Hmotnosti - Convotherm 4 GS
6.10
Hmotnost bez obalu
bez ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
113
- skrývací dveře
[kg]
121
s ConvoClean / ConvoClean+, bez ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
119
- skrývací dveře
[kg]
133
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- pravý doraz
[kg]
124
- skrývací dveře
[kg]
132
Hmotnost obalu
Hmotnost obalu
[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 Maximální dovolená hmotnost náplně
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
Součet hmotnosti vložených na úrovně zásuvů nesmí překročit maximální dovolenou hmotnost náplně
konvektomatu:

Maximální hmotnost náplně
Na jeden konvektomat
Na jeden zásuv
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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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9.3 Elektrické připojení
Convotherm 4 EB (FU jednofázový)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
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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

Typ
Typ

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

Typ
Typ

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

Typ
Typ

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 třífázový)

3~ 400 V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
3~ 440 V 60 Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
3~ 480 V 60 Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
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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

Typ

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

Typ

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

Typ

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 jednofázový)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
3~ 230 V 50/60Hz (3/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
3~ 200 V 50/60Hz (3/PE)
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
Opční proudový chránič RCD
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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

Typ
Typ

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

Typ
Typ

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

Typ
Typ

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 třífázový)

3~ 400 V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
3~ 440 V 60 Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD
3~ 480 V 60 Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, polože‐
ného volně ve vzduchu při max. dél‐
ce 5 m
Doporučený proudový chránič RCD

Instalační příručka

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

Typ

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

Typ

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

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 GB

1N~ 100V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
1N~ 230V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
1N~ 120V 60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
2~ 230 V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon páry
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění

Instalační příručka

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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6.10
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD

Instalační příručka

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[mm2]

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F
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Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
1N~ 230V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
1N~120V 60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD
2~ 230 V 50/60Hz
Jmenovitý příkon
Výkon horkého vzduchu
Výkon motoru
Jmenovitý proud
Jištění
Doporučený průřez vedení, po‐
loženého volně ve vzduchu při
max. délce 5 m
Doporučený proudový chránič
RCD
Opční proudový chránič RCD

Instalační příručka

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

Typ

A

A

A

A

A

A

A

Typ

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F
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9.4 Charakteristické hodnoty plynu: zemní plyn 2H [E], zemní plyn 2L (LL),
propan 3P, kapalný plyn 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Druh plynu

Zemní plyn
2H (E)

Zemní plyn
2L (LL)

Normovaný zkušební plyn,
G20
G25
zkratkové označení
Provozní látky
Zemní plyn, tekutý plyn
x
x
Charakteristické hodnoty přívodu plynu
Přípojka plynového potru‐
R 3/4"
R 3/4"
bí
Připojovací tlak proudícího [mbar]
20 (17 - 25)
20/25 (18 média
30)
Údaje o plynu (podle CE) při 15 °C a 1013 mbarech, suchý plyn
Dolní Wobbeho index W i [MJ/m3]
45.7
37.4
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)
Horní Wobbeho index W S [MJ/m3]
50.7
41.5
(40.9 - 54.7) (34.4 - 44.8)
Výhřevnost Hi
34
29.3
[MJ/m3]
[MJ/kg]

Propan 3P

Kapalný plyn
3B/P

G31

G30/G31

x

x

R 3/4"

R 3/4"

29/37/50 (25
- 57.5)

29/37/50 (25
- 57.5)

70.7
(68.1 - 70.7)
76.8
(72.9 - 76.8)
88

80.6
(68.1 - 80.6)
87.3
(72.9 - 87.3)
116.1

37.8

32.5

46.3
95.7

45.7
125.8

[MJ/kg]
Odvod spalin
Vzduchotechnické zaříze‐
ní (RLT) s bezpečnostním
vypínáním
Hodnoty spalin
CO2
[%]

-

-

50.4

49.5

nucený

nucený

nucený

nucený

9.3 - 9.5

9.1 - 9.3

10.8 - 11.2

12.8 - 13.3

CO

< 500

< 500

< 500

< 500

Spalné teplo HS

Instalační příručka

[MJ/m3]

[ppm]
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9.5 Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (AUS/NZ), Propane
(AUS/NZ)
Convotherm 4 GB/GS
Druh plynu
Provozní látky
Natural gas, Propane
Charakteristické hodnoty přívodu plynu
Přípojka plynového potrubí
Připojovací tlak proudícího média
Odvod spalin
Vzduchotechnické zařízení (RLT) s bezpeč‐
nostním vypínáním
Hodnoty spalin
Hodnota spalin CO2
Hodnota spalin CO

Instalační příručka

Natural Gas
(AUS/NZ)

Propane (AUS/NZ)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

nucený

nucený

[%]

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

[ppm]

< 500

< 500

[kPa]
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9.6 Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas (JPN), Propane (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Druh plynu
Provozní látky
Natural gas, Propane
Charakteristické hodnoty přívodu plynu
Přípojka plynového potrubí
Připojovací tlak proudícího média
Údaje o plynu (podle CE) při 15 °C a
1013 mbarech, suchý plyn
Wobbeho index (Ws)
Odvod spalin
Vzduchotechnické zařízení (RLT) s bezpeč‐
nostním vypínáním
Hodnoty spalin
Hodnota spalin CO2
Hodnota spalin CO

Natural Gas 13A
(JPN)

Propane (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

nucený

nucený

[%]

Hodnota ?

Hodnota ?

[ppm]

Hodnota ?

Hodnota ?

9.7 Charakteristické hodnoty plynu Natural Gas 13A (KOR), Propane (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Druh plynu

Natural Gas 13A
(KOR)

Propane (KOR)

Zkratkové označení
LNG
Provozní látky
Natural gas, Propane
x
Charakteristické hodnoty přívodu plynu
Přípojka plynového potrubí
R 3/4"
Připojovací tlak proudícího média
[kPa]
2.0 (1.0 - 2.5)
Údaje o plynu (podle CE) při 15 °C a 1013 mbarech, suchý plyn
Wobbeho index (velký)
56.1 (52.8 - 57.8)
[MJ/m3]

84.6

Gross caloric value (Hs)

44.5

110

nucený

nucený

[MJ/m3]

LPG
x
R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

Odvod spalin
Vzduchotechnické zařízení (RLT) s bezpeč‐
nostním vypínáním
Hodnoty spalin
Hodnota spalin CO2

[%]

Hodnota ?

Hodnota ?

Hodnota spalin CO

[ppm]

Hodnota ?

Hodnota ?

Instalační příručka
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9.8 Spotřeba plynu
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Zemní plyn 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Zemní plyn 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 / kapalný plyn
3B/P*
* U kapalného plynu 3B/P je topný výkon až o 15 % vyšší.

9.9 Množství spalin
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Zásobování spalovacím vzduchem

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Množství spalin

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286

Instalační příručka
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9.10 Topný výkon
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: Zemní plyn 2H (E) (vztahující se k výhřevnosti Hi)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)

[kW]
[kW]

11
11

G25: Zemní plyn 2L (LL) (vztahující se k výhřevnosti Hi)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

G30/G31: Propan 3P*(vztahující se k výhřevnosti Hi)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u 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

Horkovzdušný hořák

Jednot‐
ka ?

Hořák bojleru (u GB)

Jednot‐
ka ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Hod‐
no‐
ta ?
Hod‐
no‐
ta ?

Natural Gas (AUS/NZ)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)
Propane (AUS/NZ)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)
Natural Gas 13A (JPN)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)
Propane (JPN)
Horkovzdušný hořák
Hořák bojleru (u GB)
LNG: Natural Gas 13A (KOR)

LPG: Propane (KOR)
Horkovzdušný hořák

Jednot‐
ka ?

Hořák bojleru (u GB)

Jednot‐
ka ?

* U kapalného plynu 3B/P je topný výkon až o 15 % vyšší.

Instalační příručka

134

9 Technické údaje

9.11 Předávání tepla
Convotherm 4 EB/ES

Latentní
Sensibilní

[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

Latentní
Sensibilní

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

9.12 Přípojka vody
Convotherm 4 EB ES GB GS
Přítok vody (jen studená)
Přítok vody
Tlak proudícího média
Tlakoměr v zásobování vodou
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Odtok přístroje
Provedení 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Provedení 12.20, 20.10, 20.20

[kPa]

2 x G 3/4'', pevný přípoj opčně s připojovací hadicí
(min. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Typ

DN

Pevný přípoj (doporučuje se) nebo trychtýřový sifon
Pevný přípoj (doporučuje se) nebo otevřená vana
nebo kanál/žlab
50
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9.13 Kvalita vody
Convotherm 4 EB/GB
Tvrdost vody pro obě přípojky Čištění, navíjecí ruční sprcha (A) a bojler (B)
■ Pitná voda
Kvalita vody
■ Tvrdá voda
Celková tvrdost (GH)
- ve stupních německé tvrdosti
- ve stupních francouzské tvrdosti
- ve stupních anglické tvrdosti
- v ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- v mmol/l iontů alkalických zemin
Ukazatele
Teplota
Elektrická vodivost
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/]l

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

[mg/]l

max. 0.2

SO42-

[mg/]l

max. 150

Fe

[mg/]l

max. 0.1
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Convotherm 4 ES/GS
Tvrdost vody pro přípojku vody (A) pro nástřik vody
■ Pitná voda
Kvalita vody
■ Měkká voda
Celková tvrdost (GH)
- ve stupních německé tvrdosti
- ve stupních francouzské tvrdosti

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- ve stupních anglické tvrdosti
- v ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- v mmol/l iontů alkalických zemin
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Tvrdost vody pro přípojku vody (B) pro čištění, navíjecí ruční sprcha
■ Pitná voda
Kvalita vody
■ Tvrdá voda
Celková tvrdost (GH)
- ve stupních německé tvrdosti
- ve stupních francouzské tvrdosti
- ve stupních anglické tvrdosti
- v ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- v mmol/l iontů alkalických zemin
Ukazatele
Teplota
Elektrická vodivost
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/]l

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

[mg/]l

max. 0.2

SO42-

[mg/]l

max. 150

Fe

[mg/]l

max. 0.1

9.14 Bojler
Convotherm 4 EB/GB

Výkon páry
Obsah

[l/h]
[l]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

3.0
15

7.2
15

6.0
15

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Spotřeba vody při vaření
Convotherm 4 EB/GB

Tvrdá a měkká voda
Průměrná spotřeba bez čištění
Maximální možný průtok vody
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8.8
15

10.5
15

9.9
15

13.4
15
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Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.6
15

6.3
15

11.1
15

13.3
15

12.2
15

17.7
15

5.1
0.6

4.2
0.6

7.4
0.6

8.8
0.6

8.1
0.6

11.8
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

Tvrdá a měkká voda
Průměrná spotřeba bez čištění
[l/h]
3.5
Maximální možný průtok vody
[l/min]
15
Měkká voda (dimenzování zařízení na úpravu vody)
Průměrná spotřeba bez čištění
[l/h]
2.3
Maximální možný průtok vody
[l/min]
0.6

9.16 Spotřeba vody při vaření a čištění
Convotherm 4 EB/GB

Tvrdá a měkká voda
Průměrná spotřeba vody s čištěním

[l/h]

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Tvrdá a měkká voda
Průměrná spotřeba vody s čištěním
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Schémata zapojení

10 Schémata zapojení
Účel této kapitoly
Tato kapitola obsahuje rozměrové výkresy a pozice přípojek k vašemu konvektomatu.
Obsah
Tato kapitola obsahuje následující témata:
Rozměry a pozice přípojek elektrických spotřebičů
Rozměry a pozice přípojek plynových spotřebičů
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Strana
140
155

10 Schémata zapojení

10.1 Rozměry a pozice přípojek elektrických spotřebičů
Strana
141
143

Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.10
Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.10

145
147
149
151
153

Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 12.20
Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.10
Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.20
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10.1.1 Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.10
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.2 Elektrický spotřebič Convotherm 4 6.20
Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.3 Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.10
Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.4 Elektrický spotřebič Convotherm 4 10.20
Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.5 Elektrický spotřebič Convotherm 4 12.20
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.6 Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.10
Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.1.7 Elektrický spotřebič Convotherm 4 20.20
Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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10.2 Rozměry a pozice přípojek plynových spotřebičů
Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s nástřikem
Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s nástřikem
Convotherm 4 10.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Convotherm 4 10.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s nástřikem
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10 Schémata zapojení

10.2.1 Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.2 Convotherm 4 6.10 - plynový spotřebič s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 6.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.3 Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.4 Convotherm 4 6.20 - plynový spotřebič s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 6.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.5 Convotherm 4 10.10 - plynový spotřebič s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchuÆ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.6 Convotherm 4 10.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 10.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.7 Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.8 Convotherm 4 10.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 10.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.9 Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka tvrdé vody G 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.10 Convotherm 4 12.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 12.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.11 Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.12 Convotherm 4 20.10 - plynový konvektomat s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 20.10 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M

Instalační příručka

179

Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.13 Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s bojlerem
Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Hrdlo spalin (bojler)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení

10.2.14 Convotherm 4 20.20 - plynový konvektomat s nástřikem
Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (dveře přístroje s pravým dorazem)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm

10 Schémata zapojení
Rozměry a pozice přípojek C4 20.20 (skrývací dveře)
Pohled zepředu

Pozice přípojek dna přístroje

Detail přípojky odpadní vody
* Vzdálenost závislá na vytažení noh přístroje
(max. +25 mm)

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

Význam označených prvků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Přípojka vody Měkká vodaG 3/4"
Přípojka vody Tvrdá vodaG 3/4"
Přípojka odpadní vody DN 50
Přípojka elektřiny
Potenciálové vyrovnání
Přípojka oplachovacího prostředku (opce)
Přípojka čisticího prostředku (opce)
Hrdlo odpadního vzduchu Æ 50 mm
Větrací hrdlo Æ 50 mm
Plynová přípojka
Hrdlo spalin (horkovzdušné vytápění)
Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
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11 Kontrolní seznamy a ukončení instalace
Účel této kapitoly
V této kapitole najdete kontrolní seznamy pro instalaci a instruktáž zaměstnance vlastníka, odpověd‐
ného za přístroj. Kontrolní seznamy slouží pro správnou instalaci konvektomatu. Tato kapitola se ob‐
rací na kvalifikovaného pracovníka autorizovaného servisního podniku, který odpovídá za ceé uvedení
do provozu.

11.1 Kontrolní seznam: Přeprava, postavení a instalace
Cílová osoba
Cílová osoba následujících kontrolních seznamů je kvalifikovaný pracovník (uvádějící přístroj do pro‐
vozu) autorizovaného servisního podniku, který nese celkovou zodpovědnost za uvedení přístroje do
provozu.
Postup
Vyplňte jako osoba uvádějící přístroj do provozu základní údaje a zkontrolujte instalaci podle následu‐
jícího kontrolního seznamu.
Splněné podmínky přitom odškrtávejte.
Základní údaje
Zapište dále základní údaje:
Stanoviště instalovaného přístroje (adresa)
Sériové číslo (podle typového štítku)
Číslo výrobku (podle typového štítku)
Kontrolní seznam
Zkontrolujte, jestli byly následující kroky instalace provedeny podle popisu a splněné podmínky od‐
škrtávejte!
Přeprava

Splněno

'Přeprava na místo postavení' na straně 45
Postavení

Splněno

'Požadavky na místo postavení' na straně 48
'Vybalení' na straně 53
'Sejmutí přístroje z palety' na straně 57
'Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (standardní provedení)' na straně 60
'Postavení stolního přístroje na pracovní stůl (námořní verze)' na straně 62
'Postavení stolního přístrojena podstavec (standardní provedení)' na straně 65
'Postavení stolního přístroje na podstavec (námořní verze)' na straně 67
'Postavení stolního přístroje na podstavec s kolečky' na straně 71
'Postavení skříňového přístroje na podlahu (standardní provedení)' na straně 74
'Postavení skříňového přístroje na podlahu (námořní verze)' na straně 75
Instalační příručka
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Instalace

Splněno

'Elektroinstalace' na straně 76
'Instalace plynu' na straně 86
'Přípojka vody' na straně 95
'Instalace plně automatického čištění varného prostoru' na straně 103 (opce)
'Instalace kanystru pro zachycování tuku (jen u verze s grilem)' na straně 108
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11.2 Kontrolní seznam: Bezpečnostní zařízení a výstražná upozornění
Bezpečnostní zřízení
Zkontrolujte tato bezpečnostní zařízení. Potvrďte odškrtnutím, že jsou bezpečnostní zařízení přítomná
a že jsou funkční!
Bezpečnostní zařízení

Přítomná / funkč‐
ní

Kryt je na místě
Obslužný panel na místě
Na dveřích přístroje nejsou žádné škrábance, praskliny a vroubky
Větrací poloha dveří přístroje funguje (u stolních přístrojů)
Sací plech na místě a řádně uzávorován
Magnetický spínač dveří: Elektrický senzor dveří přístroje funguje
Rozpojovací zařízení funkční
Uzavírací zařízení plynu funkční.
Přídržné zařízení pro podstavec na kolečkách pro vymezení prostoru pro pohyb
Výstražná upozornění
Zkontrolujte výstražná upozornění. Potvrďte odškrtnutím, že jsou výstražná upozornění přítomná!
Výstražná upozornění na konvektomatu

Přítomná

'Pozice a popis výstražných pokynů u stolních přístrojů' na straně 23
'Pozice a popis výstražných pokynů u skříňových přístrojů' na straně 25
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11.3 Kontrolní seznam: Instruktáž zákazníka
Části zákaznické dokumentace, které je třeba bezpodmínečně číst
Uživatel se musí před prací s konvektomatem s tímto přístrojem seznámit a přečíst si před zahájením
jakýchkoli prací následující části uživatelské příručky a porozumět jim:
■
kapitola 'Uspořádání a funkce'
■
kapitola 'Pro vaši bezpečnost'
■
části, které popisují prováděnou činnost
Uživatel se musí kromě toho seznámit s obsluhou stoftwaru v návodu k obsluze a případně s on
screen nápovědou.
Potvrďte odškrtnutím, že jste zákazníka upozornili na důležité kapitoly v uživatelské příručce, v návo‐
du k obsluze a on screen nápovědě (jen u easyTouch)!
Upozornil
Uživatelská příručka
Návod k obsluze
On screen nápověda (jen u easyTouch)
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11.4 Uzavření instalace
Záruka
Aby bylo možné uplatňovat nároky na záruku konvektomatu, musí přístroj podle údajů v této instalační
příručce instalovat kvalifikovaný servisní technik autorizovaného servisního podniku. Záruka může být
vyřízena jedině tehdy, když bude výrobci předložen kompletně vyplněný kontrolní seznam.
U škod, které vznikly nesprávným postavením, instalací, používáním, čištěním, použitím čisticích pro‐
středků, údržbou, opravami nebo odstraňováním vodního kamene záruka zaniká.
Pro prodloužení záruční doby u náhradních dílů na 2 roky se musí po instalaci přístroj registrovat pro‐
střednictvím webové stránky výrobce (www.convotherm.de).
Potvrzení uvedení do provozu
Zařízení bylo instalováno podle údajů v této instalační příručce a podle příslušných lokálních ustano‐
vení kvalifikovaným pracovníkem autorizovaného servisního podniku.
Datum
Jméno osoby provádějící uvedení do pro‐
vozu (tiskacími písmeny)
Podpis osoby provádějící uvedení do pro‐
vozu
Potvrzení instruktáže
Zákazníkovi / uživateli byla předána zákaznická dokumentace. Bylo upozorněno na důležité kapitoly
podle 'Kontrolního seznamu: Instruktáž zákazníka' na straně 187.
Datum
Jméno zákazníka (tiskacími písmeny)
Podpis zákazníka
Zpětné zaslání dokumentů
Zašlete vyplněný kontrolní program zpět na adresu:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Německo
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Konvektomat
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
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