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1 Geral

1 Geral
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo oferecemos informações sobre a identificação de seu vaporizador combinado e de co‐
mo manusear este manual.

1.1 Proteção ambiental
Declaração de princípios
As expectativas de nossos clientes, as normas e prescrições legais bem como a reputação de nossa
empresa determinam a qualidade e o serviço de todos os produtos.
Com nossa gestão ambiental nos preocupamos em cumprir todos os regulamentos e leis relaciona‐
dos ao meio ambiente, e desse modo nos comprometemos com uma melhoria contínua em prol da
proteção ao meio ambiente.
Para garantir nossa fabricação de produtos de alta qualidade bem garantir nossas metas ambientais
sem, desenvolvemos um sistema de gerenciamento de qualidade e do ambiente.
Esse sistema corresponde aos requisitos da ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Procedimentos de proteção ambiental
Os procedimentos seguintes são observados:
■
Utilização de material de enchimento livre de resíduos e biodegradáveis
■
Utilização de produtos em conformidade com RoHS
■
Legislação relativa aos produtos químicos REACH
■
Recomendação e uso de produtos de limpeza biodegradáveis.
■
Reciclagem de sucata eletrônica
■
Eliminação ambientalmente correta dos aparelhos velhos por meio do fabricante
Participe conosco da proteção ao meio ambiente.
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1.2 Identificação de seu vaporizador combinado
Local da placa de características
A placa de características encontra-se no lado esquerdo do vaporizador combinado.
Composição e estrutura da placa de características dos aparelhos elétricos
Pos.

Designação

1

Designação do aparelho
Combi steamer (designação inglesa do vaporizador combinado)
Nome comercial
Componente
Significado

2

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

Dados elétricos

4

Número de série
Componente

Linha de aparelhos Convotherm 4
Comando do easyTouch
Comando do easyDial
Tamanho do aparelho
Aparelho elétrico com caldeira
Aparelho elétrico com injeção de
água
em aparelhos com certificado NSF

Significado

Tipo de aquecimento
Aparelho elétrico (X, V)
■
Tipo de geração de vapor
Injetor (S)
■ Caldeira (B)
Tamanho do aparelho

■
■
■
■
■
■
■

Ano de fabricação

■
■
■

Mês de fabricação

■
■
■
■

Número sequencial
5

Manual de instalação

Número de item

7

6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Janeiro (01)
Fevereiro (02)
Março (03)
...

de quatro casas

1 Geral
Composição e estrutura da placa de características dos aparelhos a gás
Placa de características

Placa adicional

Designação

3

Designação do aparelho
Combi steamer (designação inglesa
do vaporizador combinado)
Nome comercial
Componen‐ Significado
te
C4
Linha de aparelhos
Convotherm 4
eT
Comando do easy‐
Touch
eD
Comando do easyDial
Algarismos Tamanho do aparelho
xx.yy
GB
Aparelho a gás com
caldeira
GS
Aparelho a gás com
injeção de água
-N
em aparelhos com
certificado NSF
Dados elétricos

4

Número de série

1
2

Componen‐ Significado
te
Tipo de
Aparelho a gás (Y, W)
aquecimen‐
to
Tipo de ge‐ ■ Injetor (S)
ração de
■ Caldeira (B)
vapor
■ 6.10 (1)
Tamanho
do aparelho ■ 6.20 (2)
■ 10.10 (3)
■ 10.20 (4)
■ 12.20 (5)
■ 20.10 (6)
■ 20.20 (7)
Ano de fa‐
bricação

■
■
■

Mês de fa‐
bricação

■
■
■
■
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2014 (14)
2015 (15)
...
Janeiro (01)
Fevereiro (02)
Março (03)
...

5

Número se‐ de quatro casas
quencial
Número de item

6

Dados do gás

7

Código do país

8

Categoria de gás

9

Pré-regulagem do gás no aparelho

1 Geral

1.3 Estrutura da documentação do cliente
Partes da documentação do cliente
A documentação do vaporizador combinado do cliente é composta de:
Manual de instalação (este manual)
■
Manual de operação
■
Instruções de operação do easyTouch (extraídas da ajuda na tela)
■
Ajuda na tela integrada no easyTouch (instruções completas de manejo do software)
■
Instruções de operação do easyDial
■

Tópicos do manual de instalação
O manual de instalação é destinado ao pessoal técnico; ver 'Requisitos do pessoal' na página 43 no
manual de instalação.
Ele abrange os tópicos seguintes:
■
Estrutura e funcionamento: descreve as peças relevantes para a instalação do vaporizador combi‐
nado
■
Segurança: descreve todos os riscos e medidas corretivas nas tarefas de instalação
■
Transporte: contém as informações necessárias para o transporte do vaporizador combinado
■
Colocação: lista e descreve as diferentes possibilidades de colocação do vaporizador combinado.
■
Instalação: descreve todas as conexões de abastecimento necessárias
■
Colocação em funcionamento: descreve a primeira colocação em funcionamento do vaporizador
combinado
■
Retirada de funcionamento: descreve as tarefas necessárias a serem realizadas no final do ciclo
de vida do vaporizador combinado
■
Dados técnicos, esquemas de ligações: contêm todas as informações técnicas necessárias do va‐
porizador combinado
■
Listas de controle: contém listas de controle para a instalação e garantia do vaporizador combina‐
do
Tópicos do manual de operação
O manual de operação é destinado a pessoal instruído e pessoal técnico treinado, ver 'Requisitos do
pessoal' no manual de operação.
Ele abrange os tópicos seguintes:
■
Estrutura e funcionamento: descreve as peças relevantes para a operação do vaporizador combi‐
nado
■
Segurança: descreve todos os riscos e medidas corretivas adequadas na operação do vaporizador
combinado
■
Cozimento: descreve regras, rotinas de trabalho, etapas de operação e o manuseio do aparelho
ao cozinhar
■
Limpeza: lista e descreve métodos de limpeza, produtos de limpeza, rotinas de trabalho, etapas de
operação e o manuseio do aparelho durante a limpeza
■
Manutenção: contém informações sobre a garantia, o plano de manutenção, informações sobre
falhas, erros e modo de emergência e rotinas de trabalho, etapas de operação e equipamentos de
manuseio do aparelho na manutenção
Tópicos das instruções de operação e da ajuda na tela (apenas com o easyTouch)
As instruções de operação e a ajuda na tela (apenas com o easyTouch) são destinadas a pessoal
instruído e pessoal técnico; ver 'Requisitos do pessoal' no manual de operação. No easyTouch, as
instruções de operação são extraídas da ajuda na tela.
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As instruções de operação e da ajuda na tela (apenas com o easyTouch) abrangem os tópicos a se‐
guir:
■
Estrutura e interface do usuário: traz informação sobre a interface de operação do vaporizador
combinado
■
Operação do software: contém instruções para inserir e iniciar perfis de cozimento e de limpeza,
ativação de procedimentos de cozimento e de limpeza; descreve o ajuste das configurações e a
importação e exportação de dados
■
Perfis de cozimento selecionados: lista perfis de cozimento comprovados

Manual de instalação
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1.4 Informações de segurança de leitura obrigatória
Informações de segurança na documentação do cliente
Informações de segurança do vaporizador combinado estão contidas no manual de instalação e no
de operação.
No manual de instalação você encontra as informações de segurança sobre as tarefas nele descritas
relativas ao transporte, colocação, instalação, colocação em funcionamento e retirada de funciona‐
mento.
No manual de operação você encontra as informações de segurança sobre as tarefas nele descritas
relativas ao cozimento, limpeza e trabalhos de manutenção.
As instruções de operação devem ser sempre consideradas em relação ao manual de operação ou o
de instalação no que tange à segurança. Para as atividades que vão além da pura operação do soft‐
ware, as informações de segurança contidas no manual de operação e no de instalação devem ser
observadas.
Partes deste documento de leitura obrigatória
Se desconsiderar as informações neste documento, existe o risco de sofrer ferimentos que podem re‐
sultar mesmo em morte e danos materiais.
Para garantir a segurança, todas as pessoas que manuseiam o vaporizador combinado devem ter li‐
do e compreendido as partes seguintes deste documento antes de iniciar qualquer trabalho:
■
o capítulo 'Para sua segurança' na página 21
■
a seção que descreve a atividade a realizar.
Avisos de perigo
Avisos de perigo

Significado
Serve para alertar sobre riscos de ferimento. Observe todos os avisos
de advertência após este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou
mesmo a morte.

Descrição dos avisos de advertência
Os avisos de advertência estão categorizados de acordo com os níveis de periculosidade seguintes:
Nível de periculosidade

AVISO

Manual de instalação

Consequências

Probabilidade

Morte / ferimento grave (irreversível)

Risco direto

Morte / ferimento grave (irreversível)

Possibilidade

Ferimento leve (reversível)

Possibilidade

Danos materiais

Possibilidade
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1.5 Sobre este manual de instalação
Finalidade
Este manual de instalação contém as informações necessárias às pessoas que manuseiam o vapori‐
zador combinado para que realizem o transporte, a colocação e a instalação e a colocação em funcio‐
namento do aparelho de modo correto e seguro.
Grupos-alvo do manual de instalação
Nome do grupo-alvo
Responsável pela colo‐
cação em funcionamen‐
to
(técnico de serviço)
Proprietário do vaporiza‐
dor combinado
ou
o colaborador do propri‐
etário responsável pelo
aparelho
Transportador
Técnico de serviço

Instalador elétrico

Atividades
■
■

■

■
■

■

■
■
■
■

Instalador de gás

É apontado pelo responsável pela colocação em funcionamento para
todas as funções e dispositivos relevantes à segurança do vaporizador
combinado.
É instruído sobre a operação do aparelho elo responsável pela coloca‐
ção em funcionamento.
Eventualmente realiza atividades auxiliares no transporte dentro da em‐
presa ou na montagem do aparelho.

Transporte dentro das dependências
■ Colocação do aparelho
■ Instalação da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
ConvoClean / ConvoClean+ (opcional)
■ Colocação em funcionamento e retirada de funcionamento do aparelho
■

Instalador da água e da
água residual

Responsabilidade geral pelo comissionamento do vaporizador combina‐
do
Treinamento do usuário

Conexão do aparelho na conexão elétrica do edifício
Desinstalação da conexão elétrica
Conexão do aparelho na conexão de água da casa
Desinstalação da conexão de água
Conexão do aparelho na conexão de água residual da casa
Desinstalação da conexão de água residual

Instalação e desinstalação da conexão de gás

Estrutura do manual de instalação
Capítulo/seção

Finalidade

Geral

■
■

Estrutura e funcionamento

■
■

Para sua segurança
Transporte
Colocação

Descreve a utilização do aparelho de acordo com a finalidade previs‐
ta
Explica as funções do aparelho e descreve a localização de seus
componentes

Descreve todos os perigos que o aparelho pode gerar e as respectivas
contramedidas
Leia atentamente este capítulo!
■ Informa dimensões básicas do aparelho
■ Trata do transporte até o local da instalação
■
■
■
■

Manual de instalação

Auxilia na identificação de seu aparelho
Explica como manusear este manual de instalação

Informa sobre sistemas adjacentes para tubulação de ar de escape e
exaustão de ar
Informa os requisitos no ambiente local de instalação
Trata da desembalagem e do escopo do fornecimento
Trata da colocação do aparelho
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Capítulo/seção

Finalidade

Instalação

Trata de como realizar a instalação da:
■ Elétrica
■ Gás
■ Água e água residual
■ Gás de escape e ar de exaustão
■ Limpeza totalmente automática da câmara de cozimento Convo‐
Clean+ / ConvoClean:

Colocação em funciona‐
Explica o processo de colocação em funcionamento
mento
Retirada de funcionamento ■ Explica a retirada de funcionamento
e
■ Contém informações para a eliminação
Destinação final
Dados técnicos
Contém os dados técnicos
Diagramas de conexões
Contém desenhos com dimensões e posições de conexão
Listas de controle e conclu‐ ■ Contém as listas de controle para
■ Instalação
são
da instalação
■ Dispositivos de segurança e avisos de advertência
■ Instrução do cliente
■ Contém instruções sobre a garantia e explica o manuseio final das
listas de controle
Notação de números decimais
Visando a uniformidade internacional, utiliza-se sempre um ponto decimal.
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2 Estrutura e funcionamento
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo descrevemos a estrutura do vaporizador combinado e explicamos suas funções.

2.1 Estrutura e funcionamento do vaporizador combinado
Peças e funções (aparelho de mesa elétrico)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 6.10 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos elétricos de mesa:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

2

Tubuladura de saída de ar

Deixa escapar vapores quentes

3

Puxador da porta

■
■
■
■

4

Porta do aparelho

■
■

5

Painel de controle

■
■

6

Chapa de aspiração

■
■

7

Porta-bandejas

8

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

9

Câmara de cozimento

Manual de instalação

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de ventilação para a abertura de segura do aparelho
("fecho de segurança")
Função suplementar
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ("porta de correr") (opcional)
Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")
Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento

Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
■ Serve para a medição da temperatura interna do alimento
■ Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento

14
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Pos. Designação
10

Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

Função
■
■
■

Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
Antibacteriano ("HygienicCare")

11

Pés do aparelho

12

Parede lateral

Com regulagem de altura para o alinhamento horizontal do apa‐
relho
Protege o compartimento de conexões aparelho

13

Ranhuras de ventilação na
parte inferior do aparelho

■

Placa de características

Serve para identificar o aparelho

14

■

Servem para a ventilação do aparelho
Não podem ser cobertas

Peças e funções (aparelho instalado no piso elétrico)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 20.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos elétricos instalados no piso:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

2

Tubuladura de saída de ar

Deixa escapar vapores quentes

3

Puxador da porta

■
■
■

4

Porta do aparelho

■
■

Manual de instalação

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de bloqueio prévia para a abertura de segura do apa‐
relho
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ("porta de correr") (opcional)
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Pos. Designação
5

Painel de controle

Função
■
■

6

Chapa de aspiração

■
■

7

8
9
10
11

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

■
■

Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

12

Parede lateral

13

Pés do aparelho

15

Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento
Serve para a medição da temperatura interna do alimento
Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente

Ponte de pré-aquecimento Serve para a segurança durante o pré-aquecimento e reduz a
integrada na porta do apa‐ perda de energia
relho
Carrinho de abastecimento Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
Câmara de cozimento
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento
■
■
■

14

Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")

Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
Antibacteriano ("HygienicCare")

Protege o compartimento de conexões aparelho

Com regulagem de altura para o alinhamento horizontal do apa‐
relho
Ranhuras de ventilação na ■ Servem para a ventilação do aparelho
parte inferior do aparelho
■ Não podem ser cobertas
Placa de características

Serve para identificar o aparelho

Peças e funções (aparelho de mesa a gás)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 6.10 representando todos os apare‐
lhos de mesa a gás:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

2
3

Tubuladura de saída de
gás
Tubuladura de saída de ar
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Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

Conduzem os gases de escape para fora
Deixa escapar vapores quentes
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Pos. Designação
4

Puxador da porta

Função
■
■
■
■

5

Porta do aparelho

■
■

6

Painel de controle

■
■

7

Chapa de aspiração

■
■

8

Porta-bandejas

9

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

10

Câmara de cozimento

11

Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de ventilação para a abertura de segura do aparelho
("fecho de segurança")
Função suplementar
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ('porta de correr') (opcional)
Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")
Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento

Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
■ Serve para a medição da temperatura interna do alimento
■ Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento
■
■
■

Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
Antibacteriano ("HygienicCare")

12

Pés do aparelho

13

Parede lateral

Com regulagem de altura para o alinhamento horizontal do apa‐
relho
Protege o compartimento de conexões aparelho

14

Ranhuras de ventilação na
parte inferior do aparelho

■

Placa de características

Serve para identificar o aparelho

15
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■

Servem para a ventilação do aparelho
Não podem ser cobertas
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Peças e funções (aparelho instalado no piso a gás)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 20.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos a gás instalados no piso:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

3

Tubuladura de saída de
gás
Tubuladura de saída de ar

4

Puxador da porta

2

Conduzem os gases de escape para fora
Deixa escapar vapores quentes
■
■
■

5

Porta do aparelho

■
■

6

Painel de controle

■
■

7

Chapa de aspiração

■
■

8

9

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

■
■

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de bloqueio prévia para a abertura de segura do apa‐
relho
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ("porta de correr") (opcional)
Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")
Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento
Serve para a medição da temperatura interna do alimento
Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente

Ponte de pré-aquecimento Serve para a segurança durante o pré-aquecimento e reduz a
integrada na porta do apa‐ perda de energia
relho

Manual de instalação
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Pos. Designação
10
11
12

Função

Carrinho de abastecimento Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
Câmara de cozimento
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento
Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

■
■
■

13

Parede lateral

14

Pés do aparelho

15
16

Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
Antibacteriano ("HygienicCare")

Protege o compartimento de conexões aparelho

Com regulagem de altura para o alinhamento horizontal do apa‐
relho
Ranhuras de ventilação na ■ Servem para a ventilação do aparelho
parte inferior do aparelho
■ Não podem ser cobertas
Placa de características

Serve para identificar o aparelho

Peças e função para proteção especial (apenas na versão para presídios)
A figura seguinte mostra o equipamento complementar para a proteção especial em um vaporizador
combinado do tamanho 6.10, que representa todos os tamanhos de aparelhos:

Pos. Designação
1

Cobertura com trava do
painel de controle

2

Cadeado

3

Cadeado

Função
A cobertura pode ser dobrada em frente do painel de controle e
travada na carcaça do aparelho, impedindo o uso não autorizado
do vaporizador combinado.
■ Para trancar a cobertura do painel de controle na carcaça do
aparelho
■ Não faz parte do fornecimento.
■
■

4

Dispositivo de travamento
da porta do aparelho.

Para trancar a porta na carcaça do aparelho
Não faz parte do fornecimento.

Permite o travamento em dois níveis da porta do aparelho para
evitar sua abertura e fechamento não autorizados
Funcionamento da porta do aparelho:
■ Ao acionar a posição de travamento superior, a porta do apare‐
lho permanece totalmente trancada.
■ Utilizando a posição de travamento inferior, a porta do aparelho
pode ser aberta até a posição de ventilação em aparelhos de
mesa ou até a posição de engate em aparelhos instalados no
piso.

Material
A estrutura interna e externa aparelho é de aço inoxidável.
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2.2 Estrutura e funcionamento do painel de controle
Estrutura e componentes do painel de controle com o easyTouch
Pos.

Designação

1

Chave LIG/DES Liga e desliga o vaporizador combinado
do aparelho
Display full
Operação central do aparelho
touch
■ Operação tocando-se os ícones das
imagens no painel de controle (display
full touch)
■ Indicação do status

2

3

Interface USB

Função

Conexão de um pendrive USB

Estrutura e componentes do painel de controle no easyDial
Pos.

Designação

1

Chave LIG/DES Liga e desliga o vaporizador combinado
do aparelho
Painel de con‐
Operação central do aparelho
trole
■ Botões para a entrada dos programas
de cozimento
■ Displays para exibição dos valores
ajustados
■ Indicadores de solicitação ao operador

2
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Função

3

Interface USB

Conexão de um pendrive USB

4

C-Dial

Ajusta os parâmetros de cozimento giran‐
do e pressionando o gerador de pulsos.
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3 Para sua segurança
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo transmitimos todos os conhecimentos necessários para manusear com segurança o
vaporizador combinado sem colocar a você mesmo ou terceiros em situação de perigo.
Leia especialmente este capítulo com muita atenção!

3.1

Instruções de segurança básicas

Sentido destas instruções
Estas instruções devem assegurar que todas as pessoas que lidarem com o vaporizador combinado
estejam bem informadas dos perigos e das medidas de segurança, além dos avisos de advertência
contidos nas instruções de operação e no vaporizador combinado. Se não observar essas prescri‐
ções, existe o perigo de sofrer ferimentos que podem resultar até em morte, além de danos materiais.
Manuseio dos manuais da documentação do cliente
Observe as prescrições a seguir:
■
Leia totalmente o capítulo 'Para a sua segurança' e os capítulos que fazem referência ao assunto.
■
Mantenha os manuais da documentação do cliente sempre perto e à disposição para consulta.
■
Repasse os manuais da documentação do cliente junto com o vaporizador combinado quando
passar o vaporizador à outro usuário.
Regra básica para a instalação
A instalação deve estar de acordo com as normas e prescrições nacionais e locais, bem como com
as prescrições das empresas de abastecimento e órgãos locais e com outras prescrições aplicáveis.
Na Austrália e Nova Zelândia fazem parte delas (dentre outras prescrições):
■
AS 5601/AG 601
Manuseio do vaporizador combinado
Observe as prescrições a seguir:
■
Apenas pessoas que preencham os requisitos mencionados nestas instruções de operação po‐
dem manusear este vaporizador combinado.
■
Somente utilize o vaporizador combinado de acordo com o uso previsto. Jamais utilize o vaporiza‐
dor combinado para outros propósitos, mesmo que similares.
■
Respeite todas as instruções de segurança contidas nestas instruções de operação ou no vapori‐
zador combinado. Utilize principalmente o equipamento de proteção individual (EPI) prescrito.
■
Permaneça somente nos postos de trabalho indicados.
■
Não realize nenhuma modificação no vaporizador combinado, como a desmontagem de compo‐
nentes ou agregação de componentes não homologados. Não se deve acima de tudo colocar dis‐
positivos de segurança fora de operação.
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Mais sobre o tema ...
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3.2

Utilização de seu vaporizador combinado de acordo com a
finalidade prevista

Utilização de acordo com a finalidade prevista
■

■

■

O vaporizador combinado foi desenvolvido e construído exclusivamente para cozer diferentes tipos
de alimentos em suportes padronizados para o preparo de alimentos (recipientes GN, tabuleiros
com medidas de cozimento específicas etc.). Para isso são usados vapor, ar quente e vapor com‐
binado (vapor superaquecido sem pressão).
Os suportes para o preparo de alimentos podem ser produzidos em aço inoxidável, cerâmica,
plástico, alumínio, aço esmaltado ou vidro. O suporte para o preparo de alimentos de vidro não
pode apresentar sinais de ter sido danificado.
O vaporizador combinado destina-se exclusivamente ao uso comercial e profissional.

Restrições de uso
Nem todos os materiais podem ser aquecidos no vaporizador combinado:
■
NÃO se pode aquecer pó seco ou granulados.
■
NENHUM material facilmente inflamável com ponto de ignição abaixo de 270 °C, como óleos, gor‐
duras, plásticos facilmente inflamáveis
■
NENHUM alimento em embalagens fechadas.
Requisitos do pessoal
■

■

O vaporizador combinado somente deve ser operado e instalado por pessoal que cumpra determi‐
nados requisitos. Para requisitos de formação técnica e qualificação, ver 'Requisitos do pessoal e
dos locais de trabalho' na página 43.
O pessoal deve conhecer os riscos e as normas de comportamento no manuseio de cargas pesa‐
das.

Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado
■
■
■

O vaporizador combinado somente pode ser operado se todos os dispositivos de proteção estive‐
rem instalados, operacionais e devidamente travados.
As prescrições do fabricante para a operação e a manutenção do vaporizador combinado devem
ser observadas.
O vaporizador combinado pode ser carregado somente até o peso de abastecimento máximo ad‐
missível; ver 'Dados técnicos' na página 126.

Requisitos do ambiente do vaporizador combinado
Ambiente prescrito para o vaporizador combinado
■
Temperatura ambiente entre +4 °C e +35 °C
■
NENHUM atmosfera venenosa ou explosiva
■
Piso da cozinha seco para reduzir o riscos de acidentes
Requisitos do local de instalação
■
NENHUM alarme de incêndio ou sprinklers diretamente sobre o aparelho
■
NENHUM material, gás ou fluido inflamável acima, abaixo, nas proximidades ou no aparelho
Limitações de uso a serem observadas
■
Operação ao ar livre com proteção contra chuva e vento
■
É PROIBIDO deslocar ou mover o aparelho durante seu funcionamento
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Condições ao se efetuar a limpeza
■
■
■
■

Somente devem ser utilizados os produtos de limpeza homologados pelo fabricante.
Na limpeza NÃO se pode usar limpador de alta pressão.
Na limpeza externa NÃO se pode usar jato de água. A pistola de água enrolável deve ser usada
exclusivamente na limpeza da câmara de cozimento.
O vaporizador combinado NÃO pode ser tratado com ácidos ou exposto a vapores ácidos, com
exceção para fins de descalcificação da câmara de cozimento e da caldeira por um serviço de as‐
sistência técnica autorizado e em conformidade com as instruções do fabricante.
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3.3

Avisos de advertência no vaporizador combinado em aparelhos de
mesa

Base fixa
Uma base fixa para o vaporizador combinado vem a ser uma mesa de trabalho fixa ou um suporte da
unidade fixo. Essas bases não foram projetadas para movimentação e desse modo não dispõem de
nenhum dispositivo auxiliar para deslocamentos.
Base móvel
Uma base móvel para o vaporizador combinado é, por exemplo, uma mesa de trabalho ou um supor‐
te sobre rodízios ou uma estrutura de empilhamento com rodízios.
Colocação dos avisos de advertência
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 6.10 com uma base móvel
representando todos os aparelhos de mesa:

Carro porta-bandejas (opcional; não com o
ConvoSmoke)

Aviso de advertência requeridos
Os avisos de advertência a seguir devem ser afixados no vaporizador combinado e nos acessórios
opcionais no locais indicados e bem visíveis.
Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

1

Aviso de tensão elétrica perigosa / choque elétrico
Há perigo de choque elétrico por meio de peças condutoras de ten‐
são se a cobertura de proteção for aberta.

2

Aviso de existência de vapor quente e fumos
Há perigo de escaldadura em consequência do escape de vapor
quente e fumos ao se abrir a porta do aparelho.
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Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

2e3
o 3 não
com o
ConvoSmoke

2
apenas em
caso de
base mó‐
vel
3
não com o
Convo‐
Smoke
2
apenas em
caso de
base mó‐
vel
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Aviso de existência de alimento quente, suporte para o preparo de
alimentos quente e líquidos quentes
Há perigo de queimadura devido a alimentos quentes e suportes para
o preparo de alimentos também quentes se estes caírem das grelhas
ou se os alimentos escorregarem dos suportes mantidos em posição
inclinada. Esse perigo é especialmente alto em níveis de grelhas que
se encontram acima da visibilidade do operador.
Existe o perigo de escaldadura pelo derramamento de alimentos lí‐
quidos no caso de os níveis mais elevados das grelhas serem ocupa‐
dos com líquidos ou com alimentos que se liquefaçam durante o cozi‐
mento. Não utilize os níveis de grelhas superiores que estejam acima
de seu alcance visual para colocar alimentos líquidos ou que se lique‐
façam.
Alerta sobre o risco de inclinação e queda do vaporizador combinado
Há o risco de o vaporizador combinado virar se for movido. Mova o
vaporizador combinado somente com bastante cuidado.
Alerta sobre o risco de inclinação e queda do carro porta-bandejas
Há o risco de o carro porta-bandejas virar se for movido. Mova o car‐
ro porta-bandejas somente com bastante cuidado. Ao mover o carro
porta-bandejas, observe a existência de obstruções no caminho ou ir‐
regularidades no piso.
Alerta de risco de danificação ou desligamento forçado das conexões
do aparelho
Há risco de as conexões do aparelho serem danificadas ou arranca‐
das se o vaporizador combinado for movido. Mova o vaporizador
combinado sempre com bastante cuidado, de acordo com a amplitu‐
de de alcance dos cabos de conexão. Após cada deslocamento, fixe
o vaporizador combinado para evitar que se afaste rodando.
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3.4

Avisos de advertência no vaporizador combinado em aparelhos
instalados no piso

Colocação dos avisos de advertência
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 20.20 representando todos
os tamanhos de aparelhos instalados no piso:
Carrinho de abasteci‐
mento

Carrinho de abasteci‐
mento de pratos (opcio‐
nal)

Aviso de advertência requeridos
Os avisos de advertência a seguir devem ser afixados nos locais indicados no vaporizador combinado
e sempre de modo bem visível.
Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

1

Aviso de tensão elétrica perigosa / choque elétrico
Há perigo de choque elétrico por meio de peças condutoras de ten‐
são se a cobertura de proteção for aberta.

2

Aviso de existência de vapor quente e fumos
Há perigo de escaldadura em consequência do escape de vapor
quente e fumos ao se abrir a porta do aparelho.
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Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

2e3

3

4
apenas na
versão pa‐
ra presí‐
dios
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Aviso de existência de alimento quente, suporte para o preparo de
alimentos quente e líquidos quentes
Há perigo de queimadura devido a alimentos quentes e suportes para
o preparo de alimentos também quentes se estes caírem das grelhas
ou se os alimentos escorregarem dos suportes mantidos em posição
inclinada. Esse perigo é especialmente alto em níveis de grelhas que
se encontram acima da visibilidade do operador.
Existe o perigo de escaldadura pelo derramamento de alimentos lí‐
quidos no caso de os níveis mais elevados das grelhas serem ocupa‐
dos com líquidos ou com alimentos que se liquefaçam durante o cozi‐
mento. Não utilize os níveis de grelhas superiores que estejam acima
de seu alcance visual para colocar alimentos líquidos ou que se lique‐
façam.
Alerta sobre o risco de inclinação e queda carrinho de abastecimento
ou do carrinho de abastecimento de pratos
Há o risco de o carrinho de abastecimento ou do carrinho de abaste‐
cimento de pratos virar se deslocados. Mova o carrinho de abasteci‐
mento ou o carrinho de abastecimento de pratos sempre com bastan‐
te cuidado. Ao mover carrinhos de abastecimento ou carrinhos de
abastecimento de pratos, observe a existência de obstruções no ca‐
minho ou irregularidades no piso.
Aviso de superfícies quentes
Perigo de queimadura devido a superfícies quentes no puxador do
carrinho de abastecimento.
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3.5

Perigos e medidas de segurança no transporte

Origem do perigo - movimentação de cargas pesadas
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de ferimento por Durante a carga e descarga dos
sobrecarga do corpo
meios de transporte

Medida preventiva
■
■
■

Utilizar empilhadeira ou carro ele‐
vador
Observar os valores limite de sus‐
pensão e de carga
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de esmagamen‐ Ao movimentar o aparelho
to de partes inteiras do
corpo em caso de que‐
da do aparelho

Medida preventiva
■
■

■
■

Perigo de esmagamen‐ Ao colocar o aparelho na base de
to de partes inteiras do apoio
corpo caso o aparelho
vire ou caia
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Utilizar meio de transporte adequ‐
ado
Transporte o dispositivo lentamen‐
te e com cuidado e proteja-o con‐
tra tombamento
Observar o centro de gravidade
Evitar choques

Sobre os requisitos da base de
apoio em todas as fases da instala‐
ção, ver 'Requisitos no local de ins‐
talação' na página 50
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3.6

Perigos e medidas de segurança na colocação

Origem do perigo - movimentação de cargas pesadas
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de ferimento por Ao movimentar o aparelho
sobrecarga do corpo

Medida preventiva
■

■

■

■

Utilizar uma empilhadeira ou carro
de elevador para colocar o apare‐
lho no local de instalação ou alte‐
rar sua colocação
Somente corrigir a disposição do
aparelho com o número adequado
de pessoas e observar no proces‐
so os valores-limite de suspensão
e carga.
Observar no local de instalação as
normas segurança do trabalho em
vigor
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de esmagamen‐ Quando o aparelho for movido do
to de partes inteiras do palete
corpo caso o aparelho
vire

Medida preventiva
■

■

■

Perigo de esmagamen‐
to de partes inteiras do
corpo em caso de que‐
da do aparelho
Perigo de esmagamen‐
to de partes inteiras do
corpo caso o aparelho
vire ou caia
Perigo de corte em
arestas vivas
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Ao suspender o aparelho

■
■

Ao instalar o aparelho na base de
apoio
Ao manusear peças de chapas
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Antes de empurrar para baixo veri‐
ficar se as barras de guia estão
bem aparafusadas no palete
Cuidar para que nenhum dos pés
do aparelho escorregue da barra
de guia
Tenha cuidado ao passar da barra
de guia para o piso antiderrapante
Observar o centro de gravidade
Evitar choques

Sobre os requisitos da base de
apoio em todas as fases da instala‐
ção, ver 'Requisitos no local de ins‐
talação' na página 50
■ Realizar essas atividades com cui‐
dado
■ Usar equipamento de proteção in‐
dividual

3 Para sua segurança

3.7

Perigos e medidas de segurança na instalação

Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■
■

Abaixo das coberturas
Abaixo do painel de controle
No cabo de conexão à rede elétri‐
ca

Medida preventiva
■

■

O trabalho nos componentes elé‐
tricos é permitido apenas a eletri‐
cistas qualificados de um serviço
de assistência técnica autorizado
A intervenção deve ser realizada
profissionalmente

Antes de retirar as coberturas:
Desenergizar todas as conexões
■ Proteger todos os interruptores
contra religação
■ Caso o aparelho já está sob ten‐
são, aguardar 15 minutos para
que os condensadores do barra‐
mento DC possam descarregar
■ Confirmar a ausência de energia
elétrica
■

Antes de colocar em funcionamento
certificar-se de que todas as cone‐
xões elétricas estão firmes e nenhu‐
ma esteja danificada.
■ No aparelho e nos componentes
Antes de colocar em funcionamento
metálicos adjacentes
cuidar para o aparelho juntamente
■ No aparelho e nos componentes
com todas as peças metálicas dos
dos acessórios metálicos adjacen‐ acessórios estejam todas conecta‐
tes
dos a um sistema para compensa‐
ção de potencial.
■ Usar conexão permanente
Perigo de choque elétri‐ Em toda a área de trabalho, assim
co devido a conexão de que a mangueira de água rebentar
■ Certifique-se de que a pressão do
água incorreta
ou apresente vazamento
suprimento de água é compatível
com a pressão indicada no apare‐
lho
■ Utilizar mangueiras apropriadas
em conformidade com as prescri‐
ções (no âmbito das normas euro‐
peias, a EN 61770)
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Origem do perigo - gás
Perigo
Perigo de explosão por
gás

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■

Se as tubulações apresentarem
vazamento
Se a torneira do gás do prédio for
aberta antes do término da cone‐
xão

Medida preventiva
Somente permitir que a conexão de
gás seja realizada por especialistas
de uma empresa de instalação auto‐
rizada
Instalar o dispositivo de fechamento
do gás nas proximidades do apare‐
lho
Em aparelhos de mesa sobre base
com rodas com mangueira de cone‐
xão:
■ Para a proteção do aparelho, certi‐
ficar-se de que o dispositivo de re‐
tenção que limita a amplitude de
movimento da base com o apare‐
lho esteja conectado.
■

■

Após realizar a conexão de gás e
após qualquer atividade posterior
nos componentes condutores de
gás, verificar a estanqueidade de
todos os pontos de ligação e co‐
nexão dos componentes conduto‐
res de gás.
Estabelecer a estanqueidade do
gás em todos os locais indicados
fora e dentro do aparelho antes da
colocação em funcionamento do
vaporizador combinado.

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de corte em
arestas vivas

Ao manusear peças de chapas

Medida preventiva
■
■

Realizar essas atividades com cui‐
dado
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

Origem do perigo - produto de limpeza
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de queimaduras
químicas e irritação da
pele, olhos e órgãos
respiratórios em decor‐
rência do contato com
produtos de limpeza e
seus vapores

Na montagem do sistema de limpe‐
za
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Medida preventiva
■
■

Se produtos de limpeza agressivos
forem usados
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Usar equipamento de proteção in‐
dividual
Observar as etiquetas dos produ‐
tos de limpeza ou as respectivas
folhas de dados de segurança

Utilizar apenas produtos de limpeza
que constem do manual de opera‐
ção no capítulo 'Assim você procede
ao limpar' em 'Produto de limpeza'

3 Para sua segurança

3.8

Perigos e medidas de segurança na colocação em funcionamento

Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■
■

Abaixo das coberturas
Abaixo do painel de controle
No cabo de conexão à rede elétri‐
ca

Medida preventiva
■

■

O trabalho nos componentes elé‐
tricos é permitido apenas a eletri‐
cistas qualificados de um serviço
de assistência técnica autorizado
A intervenção deve ser realizada
profissionalmente

Antes de retirar as coberturas:
Desenergizar todas as conexões
■ Proteger todos os interruptores
contra religação
■ Caso o aparelho já está sob ten‐
são, aguardar 15 minutos para
que os condensadores do barra‐
mento DC possam descarregar
■ Confirmar a ausência de energia
elétrica
■

■
■
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Antes de colocar em funcionamento
certificar-se de que todas as cone‐
xões elétricas estão firmes e nenhu‐
ma esteja danificada.
No aparelho e nos componentes
Antes de colocar em funcionamento
metálicos adjacentes
cuidar para o aparelho juntamente
No aparelho e nos componentes
com todas as peças metálicas dos
dos acessórios metálicos adjacen‐ acessórios estejam todas conecta‐
tes
dos a um sistema para compensa‐
ção de potencial.
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Origem do perigo - gás
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de explosão por
gás

Quando o aparelho é movido

Em princípio, não mover o aparelho
durante seu funcionamento
Em aparelhos de mesa sobre base
com rodas com mangueira de cone‐
xão:
■ Puxar para diante o aparelho de
acordo com a amplitude de movi‐
mento do dispositivo de retenção
da base sobre rodízios
(máx. 0.5 m) exclusivamente para
limpar a carcaça do vaporizador
combinado ou o piso sob o apare‐
lho
■ Ao operar o aparelho, sempre tra‐
var os rodízios com o freio de es‐
tacionamento
■ Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

Perigo de asfixia por
falta de ar respirável

No local de instalação do aparelho

■

■

■
■

Verifique os valores do gás de es‐
cape e eventualmente ajuste o
queimador por meio do instalador
de gás de um serviço de assistên‐
cia técnica autorizado.
Cuidar para que o tecnologia de ar
condicionado esteja disponível,
operacional e em funcionamento e
que as normas de ventilação pres‐
critas pelo instalador de gás te‐
nham sido observadas.
Não alterar a área inferior do apa‐
relho
Operar o aparelho apenas em am‐
biente sem vento

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de ferimento pe‐ Se a câmara de cozimento estiver
Certifique-se de que a chapa de as‐
la hélice do ventilador
sendo refrigerada com 'Cool down'
piração esteja no lugar e bloqueada
em movimento
com a porta do aparelho aberta e a
Hélice do ventilador estejam livre‐
mente acessíveis devido à chapa de
aspiração faltante.
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Origem do perigo - deslocamento do aparelho na base sobre rodízios
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Todos os perigos men‐
cionados

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Medida preventiva
■

■
■

■

Perigo de prensar di‐
versas partes do corpo

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Perigo de prensar as
mãos e os pés
Perigo de escaldadura
por água residual quen‐
te

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

■
■

Observar os cabos de conexão.
Realizar o deslocamento com no
mínimo duas pessoas

Manter a porta do aparelho fechada
■
■
■

Perigo de escaldadura
por alimento líquido e
quente
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão
Perigo de explosão por
gás
Perigo de irritação da
pele e dos olhos pelo
contato com produtos
de limpeza

Antes de mover a tubulação de
escoamento da água, desconectá-la de uma conexão permanente
Desenergizar o aparelho antes de
movê-lo
Antes de movê-la (para, por exem‐
plo, limpar a carcaça do vaporiza‐
dor combinado ou o piso), verifi‐
que se o dispositivo de retenção
que limita o raio de movimentação
da base com o aparelho está co‐
nectado.
Ao mover os cabos/dutos de cone‐
xão (elétricos, do gás, hidráulicos),
cuidar para não passar sobre eles

Deixar o aparelho resfriar
Limpe toda a água derramada
imediatamente
Vestir roupa de proteção

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Apenas desloque aparelhos nos
quais não haja mais alimentos

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observar os cabos/tubos de cone‐
xão (elétricos e hidráulicos)

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observe o tubo de conexão de gás
■
■

Observar que as conexões sejam
longas o suficiente
Ao deslocar a base, manter o reci‐
piente de limpeza fechado

Perigo de tropeçar de‐ Ao limpar atrás dos aparelhos puxa‐ Realizar essa atividade com cuidado
vido a conexões assen‐ dos para a frente
tadas abertas
Perigo de queda em pi‐ ■ Ao limpar atrás dos aparelhos pu‐ ■ Limpe toda a água derramada
so molhado causado
xados para a frente
imediatamente
■ Em frente dos aparelhos
■ Observar que as conexões sejam
por água residual
longas o suficiente
Perigo de queda em
um piso molhado cau‐
sada pelo limpador

■
■

Ao limpar atrás dos aparelhos pu‐
xados para a frente
Em frente dos aparelhos

Ao deslocar o aparelho, manter o re‐
cipiente de limpeza fechado

Outras fontes de perigo na colocação em funcionamento
Além das informações de segurança neste capítulo, observe ainda na colocação em funcionamento
as seções seguintes no capítulo 'Para sua segurança' no manual de operação:
■
'Perigos e medidas de segurança durante a operação'
■
'Perigos e medidas de segurança durante a limpeza'

Manual de instalação

35

3 Para sua segurança

3.9

Perigos e medidas de segurança na retirada de funcionamento

Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■

Abaixo das coberturas
Abaixo do painel de controle

Medida preventiva
■

■

Trabalho nos componentes elétri‐
cos permitido apenas a eletricistas
qualificados de um serviço de as‐
sistência técnica autorizado
A intervenção deve ser realizada
profissionalmente

Antes de retirar as coberturas:
Desenergizar todas as conexões
■ Proteger todos os interruptores
contra religação
■ Aguardar 15 minutos para que os
condensadores do barramento DC
possam ser descarregados
■ Confirmar a ausência de energia
elétrica
■

Origem do perigo - gás
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de explosão por
gás

Se o condutos de gás não foi inter‐
rompido antes do início dos traba‐
lhos nas instalações de gás

Interromper o condutos de gás an‐
tes do início dos trabalhos nas insta‐
lações de gás
Somente permitir trabalhos na insta‐
lação de gás a especialistas de uma
empresa de instalação autorizada

Origem do perigo - movimentação de cargas pesadas
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de ferimento por Durante a carga e descarga dos
sobrecarga do corpo
meios de transporte

Medida preventiva
■
■
■
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Utilizar empilhadeira ou carro ele‐
vador
Observar os valores limite de sus‐
pensão e de carga
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

3 Para sua segurança
Origem do perigo - deslocamento do aparelho na base sobre rodízios
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Todos os perigos men‐
cionados

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Medida preventiva
■
■

■

■

Perigo de prensar di‐
versas partes do corpo

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Perigo de prensar as
mãos e os pés
Perigo de escaldadura
por água residual quen‐
te

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

■
■

Observar os cabos de conexão.
Realizar o deslocamento com no
mínimo duas pessoas

Manter a porta do aparelho fechada
■
■
■

Perigo de escaldadura
por alimento líquido e
quente
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão
Perigo de explosão por
gás
Perigo de irritação da
pele e dos olhos pelo
contato com produtos
de limpeza

Desenergizar o aparelho antes de
movê-lo
Antes de mover a tubulação de
escoamento da água, desconectá-la de uma conexão permanente
Antes de mover (por exemplo, pa‐
ra poder alcançar o lado de trás
do aparelho), verificar se o dispo‐
sitivo de retenção está conectado.
O dispositivo de retenção limita o
raio de movimentação da base
com o aparelho. Os comprimentos
dos cabos/dutos de conexão (elé‐
tricos, de gás e hidráulicos) são
ajustados à amplitude de movi‐
mento do dispositivo de retenção.
Ao mover os cabos/dutos de cone‐
xão (elétricos, do gás, hidráulicos),
cuidar para não passar sobre eles

Deixar o aparelho resfriar
Limpe toda a água derramada
imediatamente
Vestir roupa de proteção pessoal

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Apenas desloque aparelhos nos
quais não haja mais alimentos

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observar os cabos/tubos de cone‐
xão (elétricos e hidráulicos)

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observe o tubo de conexão de gás
■
■

Observar que as conexões sejam
longas o suficiente
Ao deslocar a base, manter o reci‐
piente de limpeza fechado

Perigo de tropeçar de‐ Ao limpar atrás dos aparelhos puxa‐ Realizar essa atividade com cuidado
vido a conexões assen‐ dos para a frente
tadas abertas
Perigo de queda em pi‐ ■ Ao limpar atrás dos aparelhos pu‐ ■ Limpe toda a água derramada
so molhado causado
xados para a frente
imediatamente
■ Em frente dos aparelhos
■ Observar que as conexões sejam
por água residual
longas o suficiente
Perigo de queda em pi‐
so molhado por produto
de limpeza
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Ao limpar atrás dos aparelhos pu‐
xados para a frente
Em frente dos aparelhos
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Ao deslocar o aparelho, manter o re‐
cipiente de limpeza fechado

3 Para sua segurança
Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de esmagamen‐ Caso o aparelho seja deslocado pa‐
to de partes inteiras do ra, p. ex., ter um melhor acesso às
corpo caso o aparelho conexões
vire ou caia
Perigo de escorrega‐
mento em caso de piso
da cozinha molhado

Em frente do aparelho

Medida preventiva
Observar os requisitos da base de
apoio em todas as fases da retirada
de funcionamento, ver 'Requisitos
no local de colocação' na página
50
Manter sempre seco o piso em torno
do aparelho

Origem do perigo - produto de limpeza
Perigo
Perigo de queimaduras
químicas e irritação da
pele, olhos e órgãos
respiratórios em decor‐
rência do contato com
produtos de limpeza e
seus vapores
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Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■

Na desmontagem do sistema de
limpeza
Na destinação final do aparelho
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Medida preventiva
■
■

Usar equipamento de proteção in‐
dividual
Observar as etiquetas dos produ‐
tos de limpeza ou as respectivas
folhas de dados de segurança

3 Para sua segurança

3.10

Dispositivos de segurança

Significado
O vaporizador combinado dispõe de uma série de dispositivos de segurança que protegem o usuário
dos perigos. É imprescindível que durante a operação do vaporizador combinado todos os dispositi‐
vos de segurança estejam presentes e funcionando corretamente.
Local e funcionamento (aparelho de mesa)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 6.10 representando todos os
aparelhos de mesa:

Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

1

Cobertura removível
apenas com ferramen‐
ta

Função
■

■

2
3

Painel de controle re‐
movível apenas com
ferramenta
Porta do aparelho
com interruptor mag‐
nético
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Verificação

Evita o contato inadvertido Verificar se a cobertura está
com peças condutoras de
no lugar
tensão
Evita que se penetre na
área da hélice do ventilador
no compartimento de cone‐
xões elétricas

Evita o contato inadvertido
com peças condutoras de
tensão
Porta do aparelho:
Protege o operador e o ambi‐
ente externo do vapor quente

Verificar se o painel de con‐
trole está no lugar

Verificar os discos regular‐
mente quanto a riscos, fissu‐
ras, cortes etc. e em caso de
ocorrência providenciar sub‐
stituição
Interruptor magnético da por‐ Em temperaturas mais bai‐
ta (sensor elétrico da porta do xas, testar o interruptor mag‐
aparelho):
nético da porta
■ Ao abrir a porta do apare‐
Procedimento:
lho, encerra a operação da: ■ Abrir totalmente a porta do
■ hélice do ventilador (para
aparelho
após alguns segundos)
■ Pressionar Iniciar (Start)
■ Elemento de aquecimento
Resultado:
■ Distribuição da limpeza
O motor não pode arrancar.
totalmente automática da
câmara de cozimento
■ Solicita o fechamento da
porta do aparelho
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Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

Função

Verificação

4

Chapa de aspiração
na câmara de cozi‐
mento desmontável
apenas com ferramen‐
ta
Posição de ventilação
da porta do aparelho

Evita que se penetre na área
da hélice do ventilador em
movimento e garante a boa
distribuição do calor

Sobre isso ver 'Destravamen‐
to e tratamento da chapa de
aspiração' no manual de ope‐
ração

Evita escaldaduras do rosto e Em temperaturas baixas, veri‐
mãos do usuário por meio de ficar as posições das portas
escape de vapor
de acordo com 'Abertura e fe‐
chamento seguro da porta do
aparelho no manual de opera‐
ção
Limitador de tempera‐ Desliga o aparelho em caso
Um código de erro será emiti‐
6
tura
de
proteção
de
temperatura
excessiva
do em caso de falha
(sem figura)
■ Caldeira
(para redefinir o limitador de
temperatura de proteção, en‐
■ Câmara de cozi‐
trar em contato com o serviço
mento
de assistência técnica autori‐
zado)
Nova partida após
Reinicia a limpeza totalmente Nenhum
7
(sem figura) queda de energia se o automática da câmara de co‐
produto de limpeza
zimento após queda de ener‐
estava no aparelho
gia no estado definido
■ Instalado na construção
Seccionador
Procedimento:
8
predial
próximo
ao
apare‐
■ Acionar o seccionador
(instalação
lho, de modo visível e aces‐ ■ Inspecionar a ausência de
predial)
sível, de 3 polos, com uma
energia elétrica em todas as
distância de contato mínima
três fases na régua de ter‐
de 3 mm.
minais X10 do aparelho
■ Serve para desenergizar o
aparelho para os trabalhos
de limpeza, reparação e
manutenção, bem como em
situações de risco
5

9
(instalação
predial)

Dispositivo de fecha‐
mento do gás

■

■

Instalado na construção
Procedimento:
predial próximo ao apare‐
■ Fechar o dispositivo de fe‐
lho, com fácil acesso e de‐
chamento do gás
vidamente identificado
■ Verificar se o aparelho está
Serve para desconectar o
desconectado da rede de
aparelho do suprimento de
alimentação de gás
gás para os trabalhos de
limpeza, reparação e manu‐
tenção, bem como em si‐
tuações de risco

Apenas na colocação Limita no cliente a amplitude
10
(sem figura) no suporte sobre rodí‐ de movimentação da estrutu‐
zios da unidade
ra (base com aparelho)
Dispositivo de reten‐
ção
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Verificar se o dispositivo de
retenção está conectado

3 Para sua segurança
Local e funcionamento (aparelho instalado no piso)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 20.20 representando todos
os tamanhos de aparelhos instalados no piso:

Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

1

Cobertura removível
apenas com ferramen‐
ta

Função
■

■

2
3

Painel de controle re‐
movível apenas com
ferramenta
Porta do aparelho
com interruptor mag‐
nético
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Verificação

Evita o contato inadvertido Verificar se a cobertura está
com peças condutoras de
no lugar
tensão
Evita que se penetre na
área da hélice do ventilador
no compartimento de cone‐
xões elétricas

Evita o contato inadvertido
com peças condutoras de
tensão
Porta do aparelho:
Protege o operador e o ambi‐
ente externo do vapor quente

Verificar se o painel de con‐
trole está no lugar

Verificar os discos regular‐
mente quanto a riscos, fissu‐
ras, cortes etc. e em caso de
ocorrência providenciar sub‐
stituição
Interruptor magnético da por‐ Em temperaturas mais bai‐
ta (sensor elétrico da porta do xas, testar o interruptor mag‐
aparelho):
nético da porta
■ Ao abrir a porta do apare‐
Procedimento:
lho, encerra a operação da: ■ Abrir totalmente a porta do
■ hélice do ventilador (para
aparelho
após alguns segundos)
■ Pressionar Iniciar (Start)
■ Elemento de aquecimento
Resultado:
■ Distribuição da limpeza
O motor não pode arrancar.
totalmente automática da
câmara de cozimento
■ Solicita o fechamento da
porta do aparelho
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Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

Função

Verificação

4

Chapa de aspiração
na câmara de cozi‐
mento desmontável
apenas com ferramen‐
ta
Ponte de pré-aqueci‐
mento integrada na
porta do aparelho

Evita que se penetre na área
da hélice do ventilador em
movimento e garante a boa
distribuição do calor

Sobre isso ver 'Destravamen‐
to e tratamento da chapa de
aspiração' no manual de ope‐
ração

Evita escaldaduras por meio
do escape de vapor se o car‐
rinho de abastecimento du‐
rante o pré-aquecimento não
estiver no aparelho
Desliga o aparelho em caso
de temperatura excessiva

Nenhum

5

Limitador de tempera‐
6
(sem figura) tura de proteção
■ Caldeira
■ Câmara de cozi‐
mento
Nova partida após
7
(sem figura) queda de energia se o
produto de limpeza
estava no aparelho
Seccionador
8
(instalação
predial)

9
(instalação
predial)

Dispositivo de fecha‐
mento do gás

Reinicia a limpeza totalmente
automática da câmara de co‐
zimento após queda de ener‐
gia no estado definido
■ Instalado na construção
Procedimento:
predial próximo ao apare‐
■ Acionar o seccionador
lho, de modo visível e aces‐ ■ Inspecionar a ausência de
sível, de 3 polos, com uma
energia elétrica em todas as
distância de contato mínima
três fases na régua de ter‐
de 3 mm.
minais X10 do aparelho
■ Serve para desenergizar o
aparelho para os trabalhos
de limpeza, reparação e
manutenção, bem como em
situações de risco
■

■
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Um código de erro será emiti‐
do em caso de falha
(para redefinir o limitador de
temperatura de proteção, en‐
trar em contato com o serviço
de assistência técnica autori‐
zado)
Nenhum

Instalado na construção
Procedimento:
predial próximo ao apare‐
■ Fechar o dispositivo de fe‐
lho, com fácil acesso e de‐
chamento do gás
vidamente identificado
■ Verificar se o aparelho está
Serve para desconectar o
desconectado da rede de
aparelho do suprimento de
alimentação de gás
gás para os trabalhos de
limpeza, reparação e manu‐
tenção, bem como em si‐
tuações de risco
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3.11

Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho

Requisitos do pessoal
A tabela descreve as qualificações requeridas para o exercício das funções indicadas. Dependendo
da necessidade e da organização do trabalho, uma pessoa pode exercer diversas funções, desde
que tenha as qualificações necessárias.
Função

Qualificações necessárias

Proprietário do va‐ Conhece as normas de comportamento
porizador combi‐
no manuseio com cargas pesadas
nado
ou
o colaborador do
cliente responsá‐
vel pelo aparelho
e pelo pessoal de
operação do va‐
porizador combi‐
nado

Transportador

■
■

Técnico de servi‐
ço

■
■
■
■

■

■

Instalador de gás

■
■
■

Instalador elétrico

■
■
■
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Atividades
■

■

■

Representando todo o pessoal de
operação, é apontado pelo res‐
ponsável pela colocação em fun‐
cionamento para todas as funções
e dispositivos relevantes à segu‐
rança do vaporizador combinado.
Representando todo o pessoal de
operação, é instruído sobre a ope‐
ração do aparelho pelo responsá‐
vel pela colocação em funciona‐
mento.
Eventualmente realiza atividades
auxiliares no transporte dentro da
empresa ou na montagem do apa‐
relho

Treinado para o transporte com empi‐ Transporte dentro das dependências
lhadeira e guindaste interno
Conhece as normas de comporta‐
mento no manuseio com cargas pe‐
sadas
É funcionário de um serviço de assis‐
tência técnica autorizado
Possui a formação técnica correspon‐
dente
Participou do treinamento específico
do aparelho
Conhece as normas de comporta‐
mento no manuseio com cargas pe‐
sadas
Está apto a avaliar a execução profis‐
sional dos pontos de conexão elétri‐
ca, de gás, de água e de rejeitos lí‐
quidos do aparelho.
Em trabalhos de manutenção na téc‐
nica de gás: É profissional técnico de
manutenção de uma empresa de ma‐
nutenção de uma fornecedora de gás
autorizada
É instalador autorizado pela empresa
fornecedora de gás
Tem formação profissional pertinente
É funcionário de um serviço de assis‐
tência técnica autorizado
É funcionário de um serviço de assis‐
tência técnica autorizado
Tem formação profissional pertinente
É profissional da área elétrica
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■
■

■
■

■
■

■
■

Colocação do aparelho
Instalação da limpeza totalmente
automática da câmara de cozi‐
mento
Colocação em funcionamento do
aparelho
Retirada do aparelho de operação

Conexão do aparelho na conexão
de gás da casa
Desinstalação da conexão de gás
Conexão do aparelho na conexão
elétrica do edifício
Desinstalação da conexão elétrica

3 Para sua segurança
Função
Instalador da água
e da água residual

Qualificações necessárias
■
■

É funcionário de um serviço de assis‐
tência técnica autorizado
Tem formação profissional pertinente

Atividades
■
■
■
■

Responsável pela
colocação em fun‐
cionamento
(técnico de servi‐
ço)

■

■
■
■

■

É um colaborador de um serviço de
assistência técnica autorizado com
responsabilidade geral pelo comissio‐
namento.
Possui a formação técnica correspon‐
dente
Participou do treinamento específico
do aparelho
Conhece as normas de comporta‐
mento no manuseio com cargas pe‐
sadas
Está apto a avaliar a execução profis‐
sional dos pontos de conexão elétri‐
ca, de gás, de água e de rejeitos lí‐
quidos do aparelho.

■
■

Conexão do aparelho na conexão
de água da casa
Desinstalação da conexão de
água
Conexão do aparelho na conexão
de água residual da casa
Desinstalação da conexão de
água residual
Instrução do proprietário ou cola‐
borador responsável
Verificação das etapas de trabalho
e dos estados de acordo com as
listas de controle

Locais de trabalho na instalação e colocação em funcionamento
O local de trabalho para o pessoal na instalação e colocação em funcionamento é a área total do apa‐
relho.

Manual de instalação

44

3 Para sua segurança

3.12

Equipamento de proteção individual

Transporte e colocação
Atividade
■
■

■

Transporte dentro das dependên‐
cias
Colocação do aparelho na mesa
de trabalho, suporte da unidade ou
estrutura de empilhamento
Colocação do aparelho no local de
instalação

Meio auxiliar utilizado
■
■
■

Cintas de suspensão
Equipamento de sus‐
pensão apropriado
Empilhadeira ou carro
elevador

Equipamento de proteção individu‐
al
■
■
■

Luvas de proteção
Sapatos de segurança
Capacete de proteção (p. ex. pa‐
ra cargas suspensas, trabalhos
realizados sobre a cabeça, etc.)

Instalação, colocação em funcionamento e retirada de funcionamento
Atividade

Meio auxiliar utilizado

Equipamento de proteção individu‐
al

Instalação e desinstalação da cone‐
xão (retirada de funcionamento) de
■ Conexão elétrica
■ Conexão de água
■ Conexão de rejeitos líquidos
■ Conexão de gás
■ Separação automática da gordura

Ferramenta e equipa‐
mento de acordo com a
tarefa

Vestimentas de trabalho e equipa‐
mento de proteção individual ade‐
quados às tarefas exigidas e em
conformidade com as normas naci‐
onais

Instalação e desinstalação da limpe‐ Ferramenta e equipa‐
za totalmente automática da câmara mento de acordo com a
de cozimento
tarefa

Os elementos do equipamento de
proteção dependem do produto de
limpeza utilizado:
■ Proteção respiratória
■ Óculos de segurança
■ Luvas de proteção
■ Roupa/avental de proteção
Uma especificação mais exata des‐
ses elementos encontra-se nas fo‐
lhas de dados de segurança do
respectivo produto de limpeza, cuja
versão atualizada pode ser obtida
do fabricante.
Observe as respectivas etiquetas
do produto de limpeza.
Vestimenta de trabalho de acordo
com normas e diretrizes nacionais
(BGR 111 na Alemanha) para tra‐
balho em cozinha, especialmente:
■ Roupa de proteção
■ Luvas de proteção térmica (na
União Europeia conforme EN
407)
■ Sapatos de segurança

■
■

Colocação em funcionamento do
aparelho
Treinamento do usuário

Desmontagem (retirada de funciona‐
mento) do aparelho

Ferramenta e equipa‐
mento de acordo com a
tarefa

■
■
■
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Cintas de suspensão
Equipamento de sus‐
pensão apropriado
Empilhadeira ou carro
elevador
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■
■
■

Luvas de proteção
Sapatos de segurança
Capacete de proteção (p. ex. pa‐
ra cargas suspensas, trabalhos
realizados sobre a cabeça, etc.)

4 Transporte

4 Transporte
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo fornecemos-lhe informações sobre o transporte do aparelho.
Este capítulo está voltado ao colaborador responsável pelo aparelho do proprietário bem como a um
colaborador qualificado de um serviço de assistência autorizado.

4.1

Manuseio seguro do aparelho

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança no transporte' na página 29.
Qualificação do pessoal para o transporte
Qualificação necessária para o transporte:
■
No transporte do aparelho com carro elevador e empilhadeira de garfos, pode-se utilizar pessoal
treinado.
■
O pessoal deve conhecer as normas de comportamento para o manuseio de cargas pesadas.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Movimentação de cargas pesadas

Perigo de ferimento se incorretamente suspenso
Durante a suspensão do aparelho podem ocorrer lesões em decorrência do peso do aparelho,
principalmente na região lombar.
Utilize empilhadeira ou guindaste interno para transportar o aparelho.
Suspenda o aparelho com um número suficiente de pessoas em relação a seu peso. Valor
orientativo: de 15 - até no máx. 55 kg dependendo da idade e sexo). Observe no local de
instalação as normas segurança do trabalho em vigor!
Use o equipamento de proteção individual.
Base de apoio imprópria

Perigo de esmagamento caso o aparelho vire ou caia.
Existe o perigo de esmagamento de partes do corpo caso o aparelho vire ou caia.
Cuide para que o aparelho não seja colocado em uma base inadequada.
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4.2 Transporte até o local de instalação
Área necessária durante o transporte
Certifique-se de que ao longo de todo o trajeto de transporte haja largura e altura suficiente para a
passagem do objeto transportado.
A seguinte tabela mostra as dimensões dos aparelhos com embalagem para o cálculo da abertura
mínima necessária da porta para que o aparelho possa ser colocado no local determinado:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Largura

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Altura

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Profundidade

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Capacidade de carga para o transporte
Disponibilize um meio de transporte com capacidade de carga suficiente.
Considere o peso do aparelho com a embalagem para calcular a capacidade de carga mínima do
meio de transporte; ver 'Medidas e pesos' na página 127.
Transporte até o local de instalação
Observe o seguinte durante o transporte:
Transporte sempre o aparelho em um palete.
■
Transporte o aparelho sempre na vertical.
■
Transporte o dispositivo devagar e com cuidado e proteja-o contra tombamento.
Cuidar para que o aparelho seja não se choque contra outros objetos.
Evite vias de transporte irregulares e declives ou descidas íngremes.

■

Manual de instalação

47

5 Colocação

5 Colocação
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo fornecemos-lhe informações sobre a colocação de seu aparelho.
Este capítulo está voltado ao colaborador responsável pelo aparelho do proprietário bem como a um
colaborador qualificado de um serviço de assistência autorizado.

5.1

Trabalho seguro na colocação

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na colocação' na página 30.
Qualificação do pessoal para a colocação
Apenas pessoal qualificado de um serviço de assistência técnica autorizado pode efetuar a instalação
do aparelho.
Disposições relativas à colocação
As normas e diretrizes locais e nacionais em relação ao trabalho em cozinhas comerciais devem ser
respeitadas.
As normas e diretrizes vigentes das autoridades regionais e empresas de suprimento de energia para
cada local de instalação devem ser respeitadas.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Movimentação de cargas pesadas

Perigo de ferimento se incorretamente suspenso
Durante a suspensão do aparelho podem ocorrer lesões em decorrência do peso do aparelho,
principalmente na região lombar.
Utilize uma empilhadeira ou carro de elevador para colocar o aparelho no local de instalação ou
alterar sua colocação.
Para ajustar o seu posicionamento, suspenda o aparelho com um número suficiente de pessoas
em relação a seu peso (valor orientativo: de 15 - até no máx. 55 kg dependendo da idade e sexo).
Observe no local de instalação as normas segurança do trabalho em vigor!
Use o equipamento de proteção individual.
Base de apoio imprópria

Perigo de esmagamento caso o aparelho vire ou caia.
Existe o perigo de esmagamento de partes do corpo caso o aparelho vire ou caia.
Cuide para que o aparelho não seja colocado em uma base inadequada.

Manual de instalação

48

5 Colocação

5.2 Sistemas adjacentes
Manuseio da exaustão
Em operação, o vaporizador combinado gera calor e umidade, que escapam principalmente para ci‐
ma por meio da(s) tubuladura(s) de saída de ar para o ar ambiente como vapor úmido. Não se podem
conectar tubos diretamente em uma tubuladura de saída de ar do vaporizador combinado para a
exaustão do ar.
O fabricante recomenda que a exaustão de ar do ambiente operacional se processe através de uma
coifa ou de um teto de ventilação.
Para evitar risco de incêndio ou outros danos estruturais como corrosão, mofo e/ou redução da esta‐
bilidade, não pode haver materiais inflamáveis acima do aparelho e se deve manter uma distância su‐
ficientemente grande entre a parte superior do aparelho e o teto da peça em que se encontra. Essa
distância deve ser determinada levando em conta os seguintes pontos:
■
Sobre o valor orientativo para a distância vertical mínima, ver 'Requisitos do local de instalação' na
página 50.
■
Tipo de condução da exaustão
■
Propriedades do teto no local da colocação
Em princípio a colocação, instalação e a operação do vaporizador combinado deve ocorrer em con‐
formidade com normas e prescrições nacionais e locais (sempre nas redações em vigor).
Entre outras, observe as seguintes:
■
Diretiva VDI 2052 "Sistemas de ventilação para cozinhas"
■
Diretrizes da comissão de construção local para coifas.
Tratamento dos gases de escape nos aparelhos a gás
Da(s) tubuladuras(s) de saída de gás no lado superior do vaporizador combinado escapam gases pa‐
ra o ambiente a um temperatura de até 500 ºC. Não se podem conectar tubos diretamente na tubula‐
dura de saída de gás do vaporizador combinado de ar quente para evacuação do ar.
A utilização de equipamentos de ventilação com desligamento de segurança para a exaustão de gás
é prescrição obrigatória.
O vaporizador combinado dispõe de exaustão de gás de acordo com EN 203 Tipo A3 / B23.
Para evitar risco de incêndio, não pode haver materiais inflamáveis acima do aparelho e se deve
manter uma distância suficientemente grande entre a parte superior do aparelho e o teto da peça em
que se encontra. Essa distância deve ser determinada levando em conta os seguintes pontos:
■
Sobre o valor orientativo para a distância vertical mínima, ver 'Requisitos do local de instalação' na
página 50.
■
Tipo da exaustão de ar e gás
■
Propriedades do teto no local da colocação
Em princípio a colocação, instalação e a operação do vaporizador combinado deve ocorrer em con‐
formidade com normas e prescrições nacionais e locais (sempre nas redações em vigor).
Entre outras, observe as seguintes:
■
Diretiva VDI 2052 "Sistemas de ventilação para cozinhas"
■
Diretrizes da comissão de construção local para coifas
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5.3 Requisitos do local de colocação
Significado
Nesta seção você encontra as informações necessárias para escolher um local de instalação adequa‐
do para o aparelho. Inspecione cuidadosamente o local de instalação previsto em relação à sua ade‐
quação antes de colocar o aparelho neste local e iniciar a instalação!
Normas para a colocação segura do aparelho
Para evitar riscos decorrentes do local de instalação e do ambiente do aparelho, observe as seguin‐
tes regras:
■
As condições de operação devem poder ser cumpridas. Sobre as condições de operação, ver 'Re‐
quisitos do ambiente do vaporizador combinado' na página 23.
■
Há risco de incêndio devido à liberação de calor em superfícies quentes. Desse modo não pode
existir nenhum material, gás ou fluidos inflamáveis acima, abaixo, nas proximidades ou no apare‐
lho. Na escolha do local de instalação, é necessário observar incondicionalmente estas prescri‐
ções em relação com o tópico 'Sistemas adjacentes' na página 49 e a necessidade de espaço mí‐
nimo requerido pelo aparelho.
■
A distância mínima das fontes de calor no ambiente é de 500 mm.
■
O aparelho deve ser instalado de modo que em nenhuma hipótese as fritadeiras e aparelhos de
cozimento a óleo possam ser atingidos por líquidos do aparelho dos processos de cozimento. A
distância mínima de fritadeiras e aparelhos de cozimento a óleo no ambiente é de:
■
1050 mm em aparelhos de mesa do tamanho x.10
■
1450 mm em aparelhos de mesa do tamanho x.20
■
1600 mm em aparelhos instalados no piso
■
O aparelho não pode ser instalado diretamente abaixo de um sinalizador de incêndio ou de um
sistema extintor de incêndio por aspersão. Os dispositivos de alarme de incêndio e de sprinklers
devem ser ajustados de acordo com o escape de vapor previsto para o aparelho.
■
Em aparelhos de mesa na versão padrão, a base do aparelho (mesa de trabalho, suporte da uni‐
dade ou estrutura de empilhamento) deve poder ser colocado em local seguro contra tombamento
e escorregamento. Os aparelhos instalados no piso na versão padrão devem ser colocados em lo‐
cal seguro contra tombamento e escorregamento. Os requisitos da base de apoio mencionados
devem ser preenchidos.
■
Nos aparelhos na versão para embarcações, devem ser preenchidos os requisitos da base de
apoio. Os aparelhos na versão para embarcações devem ser fixados no local de instalação com
os respectivos acessórios.
■
Em aparelhos de mesa sobre uma base com rodízios é preciso que um dispositivo de retenção
esteja conectado que limite a amplitude de movimento da estrutura (base com aparelho) nas insta‐
lações do cliente. A base com o aparelho pode ser puxada para a frente no máx. 0.5 m.
Os comprimentos dos cabos de conexão devem ser ajustados de acordo com a amplitude de mo‐
vimento que o dispositivo de retenção da base permite. Ao mover a estrutura, não se pode forçar
em momento algum os cabos de conexão nem se passar sobre ele.
■
Na versão padrão, o aparelho não pode se usado em ambientes onde possa sofrer vibrações for‐
tes ou choques (p. ex., em veículos ou embarcações).
■
Em aparelhos de mesa na versão padrão as vibrações fortes e choques devem ser evitados ao se
utilizarem suportes da unidade e estruturas de empilhamento com rodízios.
■
Em navios apenas podem ser utilizados aparelhos na versão para embarcações. Esses aparelhos
devem ser aparafusados ou soldados no piso com os respectivos acessórios.
■
Aparelhos de mesa na versão para embarcações não devem em princípio ser utilizados em supor‐
tes de unidade ou estruturas de empilhamento com rodízios.
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Requisitos da base de apoio
A base de apoio deve apresentar as seguintes propriedades:
■
A base de apoio deve estar plana e nivelada horizontalmente.
■
A base de apoio deve suportar o peso do aparelho.
■
Em aparelhos de mesa, a placa de trabalho ou o suporte da unidade devem ter a capacidade de
carga compatível com o peso do aparelho (inclusive com a carga máxima permitida).
De acordo com a versão e o equipamento, o peso do aparelho é composto dos valores seguintes:
■
Peso de seu vaporizador combinado vazio
■
Peso de abastecimento máximo admissível
■
Peso máximo do produto e limpeza no equipamento com ConvoClean / ConvoClean+
■
Peso do suporte da unidade ou mesa de trabalho no aparelho de mesa
Some ao peso calculado do aparelho os pesos individuais seguintes:
6.10
Peso do vaporizador combina‐
do vazio
Peso de abastecimento máxi‐
mo admissível
Peso máximo do produto e lim‐
peza
Peso do suporte da unidade
(dependente do modelo)

[kg]

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kg]

ver peso sem embalagem em 'Medidas e pesos' na página
127
30
60
50
100
120
100
180

[kg]

20

[kg]

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

20

20

20

20

20

20

-

-

Necessidade de espaço básica
Para a operação segura do vaporizador combinado, principalmente para o manuseio seguro do ali‐
mento quente, em frente ao aparelho existe a necessidade de um espaço consideravelmente maior
do que o indicado!
Para a distância realmente necessária entre o lado superior do vaporizador combinado e o teto da
peça, observar o tópico 'Sistemas adjacentes' na página 49.
Normalmente para facilitar acessibilidade por parte do pessoal de serviço são recomendadas distânci‐
as de parede maiores.
No local da instalação, as seguintes peças não podem ser cobertas, deslocadas ou bloqueadas (ver
também 'Estrutura e funcionamento do vaporizador combinado' na página 14):
■
Tubuladura de saída do ar e de gás no lado superior do aparelho
■
Tubuladura de ventilação no lado superior do aparelho
■
Orifícios de ventilação no piso do aparelho
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Espaço necessário no batente direito - largura e profundidade
A seguinte ilustração e a tabela mostram o espaço necessário ao aparelho em diversas situações de
montagem e operação, além das distâncias mínimas em sentido horizontal em relação às paredes e
superfícies adjacentes. As distâncias de segurança à esquerda, abaixo e à direita precisam ser sem‐
pre mantidas.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Significado
B1 Espaço necessário na largura, por‐
ta do aparelho aberta 90°
B2 Espaço necessário na largura, por‐
ta do aparelho aberta 180°
T Espaço necessário na profundida‐
de com a porta do aparelho aberta
S1 Distância de segurança à esquerda
S2 Distância de segurança atrás
S3 Distância de segurança à direita
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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
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Espaço necessário junto à porta de correr - largura e profundidade
A seguinte ilustração e a tabela mostram o espaço necessário ao aparelho em diversas situações de
montagem e operação, além das distâncias mínimas em sentido horizontal em relação às paredes e
superfícies adjacentes. As distâncias de segurança à esquerda, abaixo e à direita precisam ser sem‐
pre mantidas.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Significado
B1 Espaço necessário na largura, por‐
ta do aparelho aberta 90°
B2 Espaço necessário na largura, por‐
ta do aparelho aberta 180°
B3 Espaço necessário na largura, por‐
ta de correr empurrada de volta
R Espaço necessário à direita, porta
de correr empurrada de volta
T Espaço necessário na profundida‐
de com a porta do aparelho aberta
S1 Distância de segurança à esquerda
S2 Distância de segurança atrás
S3 Distância de segurança à direita
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Espaço necessário na altura

H2

H1

H1

A seguinte ilustração e a tabela mostram o espaço necessário ao aparelho na vertical:

O técnico de serviço responsável pela colocação deve também levar em consideração no dimensio‐
namento das distâncias necessárias individuais entre a parte superior do aparelho e o teto as caracte‐
rísticas do teto e eventualmente o emprego de sistemas adjacentes (sistema de ar condicionado, coi‐
fa etc.). Neste contexto, a distância vertical H1 é concebida como valor orientativo para a distância
mínima vertical.
Significado
Aparelhos elétricos
H1 Valor orientativo para a
distância vertical míni‐
ma
Aparelhos a gás
H1 Valor orientativo para a
distância vertical míni‐
ma
Aparelho elétrico e a gás
H2 Altura de instalação
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[mm] 1000
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1000

1000

1000
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1000
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620 900

-

-
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5.4 Desembalagem
Desembalagem do aparelho (aparelho de mesa)
1.

Verifique se o equipamento está danificado antes de assi‐
nar o comprovante de entrega. Documente os eventuais
danos no comprovante de entrega e informe a transporta‐
dora e o fabricante.

2.

Corte a lâmina de plástico estirável de cima para baixo ao
longo de uma parte de um canto com um estilete.

3.

Corte a fixação da película de plástico.

Manual de instalação

55

5 Colocação
4.

■
■
■
■

5.

Remova as peças de canto umas em seguida das ou‐
tras levantando a tampa nos cantos respectivos.
Em seguida remova totalmente a tampa.
Retire a documentação do cliente da parte superior do
aparelho.
Caso necessário remova totalmente todas as outras pe‐
lículas protetoras, papelões, travas de transporte etc. do
aparelho.

Verifique novamente o aparelho quanto a existência de
danos.
Em caso de suspeita de danos de transporte, informe ime‐
diatamente seu revendedor especializado/transportadora.
Informe o fabricante por escrito dentro de três dias.
Aparelhos danificados não podem sob hipótese alguma
ser instalados e colocados em operação.

Desembalagem do aparelho (para aparelhos instalados no piso)
1.

Verifique se o equipamento está danificado antes de assi‐
nar o comprovante de entrega. Documente os eventuais
danos no comprovante de entrega e informe a transporta‐
dora e o fabricante.

2.

Corte a lâmina de plástico estirável de cima para baixo ao
longo de uma parte de um canto com um estilete.
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3.

Corte a fixação da película de plástico.

4.

■
■
■
■

Remova as peças de canto umas em seguida das ou‐
tras levantando a tampa nos cantos respectivos.
Em seguida remova totalmente a tampa.
Retire a documentação do cliente da parte superior do
aparelho.
Caso necessário remova totalmente todas as outras pe‐
lículas protetoras, papelões, travas de transporte etc. do
aparelho.

5.

Notificação prévia:
■ Na versão para embarcações de um aparelho instalável
no piso omite-se a etapa 5.
Abra a união roscada das barras de guia e retire-as. Guar‐
de os parafusos e as barras de guia.
Informações adicionais:
■ As barras de guia servem como rampa para o aparelho.

6.

Verifique novamente o aparelho quanto a existência de
danos.
Em caso de suspeita de danos de transporte, informe ime‐
diatamente seu revendedor especializado/transportadora.
Informe o fabricante por escrito dentro de três dias.
Aparelhos danificados não podem sob hipótese alguma
ser instalados e colocados em operação.
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Escopo de fornecimento
O fornecimento abrange:
■
1x vaporizador combinado
■
1x porta-bandejas à esquerda (apenas em aparelhos de mesa)
■
1x porta-bandejas à direita (apenas em aparelhos de mesa)
■
1x carrinho de abastecimento (apenas em aparelhos instalados no piso)
■
1x manual de instalação
■
1x manual de operação (hardware)
■
1x instruções de operação (software)
■
1x recipiente vazio de 10 litros para o produto de limpeza (no comando easyDial apenas com a
opção ConvoClean)
■
1x arco abatido para a instalação da conexão de rejeitos líquidos (apenas em aparelhos de mesa)
■
1x recipiente vazio para a gordura bombeada para fora (apenas na versão com grelha).
■
1x mangueira de conexão com fecho roscado fixado para o recipiente coletor de gordura (apenas
na versão com grelha)
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5.5 Retirar o aparelho do palete
Retirada do aparelho do palete com cintas de suspensão (aparelhos de mesa)
O peso do seu aparelho está registrado nos 'Dados técnicos' na página 126.
O gráfico seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 6.10 representando todos os apa‐
relhos de mesa:
1.

Fixe as cintas de suspensão nos pés do aparelho.

2.

Para evitar deslizamento, o vaporizador combinado é fixa‐
do com pinos no palete, os quais sobressaem nos pés do
aparelho.
Levante o aparelho do palete de modo uniforme em seus
quatro pés aos mesmo tempo e coloque-o no local de
montagem.

3.

Remova a película protetora do vaporizador combinado.

Retirar o aparelho do palete (aparelho instalado no piso, versão padrão)
1.

Assente as barras de guia com batente fora em uma lado
do aparelho na marca verde. Certifique-se de que as bar‐
ras de guia se encontrem no batente no palete para que
os parafusos possam ser aparafusados no material sufici‐
ente.

2.

Aparafuse ambas as barras de guia com o palete
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3.

Remova todos os parafusos no bloco deslizante.

4.

Desloque o aparelho sobre os blocos deslizantes para o
piso até o local de colocação por meio das barras de guia
e com o auxílio de no mínimo duas pessoas.
ATENÇÃO! Perigo de esmagamento caso o aparelho vire
■ Antes de empurrar para baixo verifique se as barras de
guia estão bem aparafusadas no palete.
■ Cuide para que nenhum dos pés do aparelho escorre‐
gue da barra de guia.
■ Tenha cuidado ao passar da barra de guia para o piso
antiderrapante.

5.

Levante um pouco o vaporizador combinado e remova os
blocos deslizantes.

6.

Remova a película protetora do vaporizador combinado.
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Retirar o aparelho do palete (aparelho instalado no piso, versão para embarcações)
1.

Remova os parafusos dos pés de flange do aparelho, os
quais fixam o vaporizador combinado no palete.

2.

Apanhe o aparelho com uma empilhadeira ou um guindas‐
te.
■ Dependendo do tipo de equipamento utilizado e de que
lado levanta o aparelho, use duas tábuas de sustenta‐
ção para proteger os trilhos de entrada (1) do carrinho
de abastecimento.

3.

Transporte o aparelho cuidadosamente do palete para o
local de instalação.
Remova a película protetora do vaporizador combinado.

4.
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5.6 Instalação do aparelho de mesa sobre a mesa de trabalho (versão
padrão)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O mesa de trabalho deve ser colocada em local seguro contra tombamento e escorregamento. Os
requisitos da base de apoio mencionados devem ser preenchidos.
■
O aparelho deve ser colocado na área de trabalho da mesa de trabalho para evitar tombamentos e
deslizamentos.
■
Se o vaporizador combinado deve ser carregado com suportes de grelhas ou de pratos (não com
o ConvoSmoke), a altura de montagem do aparelho deve ser ajustada à altura de carregamento
do carro porta-bandejas. A armação de entrada introduzida na câmara de cozimento e a área de
montagem do suporte de grelhas ou do de pratos no carro porta-bandejas devem ficar na mesma
altura se o carro porta-bandejas estiver fixado no vaporizador combinado.
O carro porta-bandejas deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câmara de
cozimento e fixado na armação de entrada.
Colocação do aparelho na mesa de trabalho
1.

Posicione o aparelho na mesa de trabalho.

2.

Remova a cobertura no pé do aparelho.
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3.

Regule o aparelho na horizontal com o parafuso de ajus‐
te. Para ajustar o parafuso de ajuste, use a ferramenta
para o pé do aparelho ou um alicate de bomba de água
ajustável e para o alinhamento horizontal, um nível de bo‐
lha de ar.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).
Informações adicionais:
A ferramenta para o pé do aparelho encontra-se na docu‐
mentação do cliente.

4.

Recoloque a cobertura no pé do aparelho.

5.

Cole os avisos de advertência necessários nas posições
definidas. Certifique-se de que todos os lugares em que
os avisos de advertência devem ser afixados estejam li‐
vres de óleo e graxa.
Informações adicionais:
Os adesivos dos avisos de advertência se encontram na
câmara de cozimento.
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Tipo e posição dos avisos de advertência a serem colados.
Os avisos de advertência seguintes devem ser afixados no vaporizador combinado nas posições defi‐
nidas:
Aviso de ad‐
vertência

Posição no vaporizador combinado
Geralmente na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de adver‐
tência no vaporizador combinado' na página 25) conforme o modo de montagem.
Diretamente acima do puxador da porta se
■ o canto superior do aparelho estiver acima de 1.20 m
■ o pessoal consistir principalmente em colaboradores em treinamento (sugestão)
Bem em cima na porta do aparelho se
■ o canto superior do aparelho estiver no máximo a 1.20 m
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25) na altura de 1.60 m do piso da cozinha
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5.7 Instalação do aparelho de mesa sobre a mesa de trabalho (versão para
embarcações)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O aparelho com os respectivos acessórios deve ser aparafusado ou soldado à mesa de trabalho.
■
A mesa de trabalho deve ser aparafusada ou soldada no piso.
■
Se o vaporizador combinado deve ser carregado com suportes de grelhas ou de pratos, a altura
de montagem do aparelho deve ser ajustada à altura de carregamento do carro porta-bandejas. A
armação de entrada introduzida na câmara de cozimento e a área de montagem do suporte de
grelhas ou do de pratos no carro porta-bandejas devem ficar na mesma altura se o carro porta-bandejas estiver fixado no vaporizador combinado.
O carro porta-bandejas deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câmara de
cozimento e fixado na armação de entrada.
Colocação do aparelho na mesa de trabalho
1.

Posicione o aparelho na mesa de trabalho e marque pre‐
cisamente na placa da mesa todos os cantos das canto‐
neiras nos pés do aparelho.

2.

Desmonte de todos os quatro pés do aparelho ambas as
cantoneiras, desparafusando os respectivos parafusos.
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3.

Tire o aparelho da mesa de trabalho.

4.

Posicione as cantoneiras de acordo com suas marcações.
Fixe bem todas as cantoneiras na mesa de trabalho de
acordo com o modelo da placa da mesa parafusando-as
(1) ou soldando-as (2).

5.

Insira o aparelho na cantoneira fixada na mesa de traba‐
lho e aperte frouxamente os parafusos.

6.

Remova a cobertura no pé do aparelho.
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7.

Regule o aparelho na horizontal com o parafuso de ajus‐
te. Para ajustar o parafuso de ajuste, use a ferramenta
para o pé do aparelho ou um alicate de bomba de água
ajustável e para o alinhamento horizontal, um nível de bo‐
lha de ar.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).
Informações adicionais:
A ferramenta para o pé do aparelho encontra-se na docu‐
mentação do cliente.

8.

Recoloque a cobertura no pé do aparelho.

9.

Aperte bem os parafusos nas cantoneiras dos pés do
aparelho.

10.

Cole os avisos de advertência necessários nas posições
definidas. Certifique-se de que todos os lugares em que
os avisos de advertência devem ser afixados estejam li‐
vres de óleo e graxa.
Informações adicionais:
Os adesivos dos avisos de advertência se encontram na
câmara de cozimento.
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Tipo e posição dos avisos de advertência a serem colados.
Os avisos de advertência seguintes devem ser afixados no vaporizador combinado nas posições defi‐
nidas:
Aviso de ad‐
vertência

Posição no vaporizador combinado
Geralmente na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de adver‐
tência no vaporizador combinado' na página 25) conforme o modo de montagem.
Diretamente acima do puxador da porta se
■ o canto superior do aparelho estiver acima de 1.20 m
■ o pessoal consistir principalmente em colaboradores em treinamento (sugestão)
Bem em cima na porta do aparelho se
■ o canto superior do aparelho estiver no máximo a 1.20 m
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25) na altura de 1.60 m do piso da cozinha

Manual de instalação

68

5 Colocação

5.8 Colocação do aparelho de mesa no suporte da unidade (versão padrão)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O suporte da unidade deve ser colocado em local seguro contra tombamento e escorregamento.
Os requisitos da base de apoio mencionados devem ser preenchidos.
■
Se o vaporizador combinado deve ser carregado com suportes de grelhas ou de pratos (não com
o ConvoSmoke), a altura de montagem do aparelho e a altura de carregamento do carro porta-bandejas devem estar adequadamente ajustadas. O que ocorre automaticamente quando o su‐
perfície de aproximação do carro porta-bandejas e a superfície de colocação do suporte da unida‐
de estão no mesmo nível do vaporizador combinado.
O carro porta-bandejas deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câmara de
cozimento e fixado na armação de entrada.
Para observar os padrões de higiene, é necessário observar a norma seguinte:
■
Em suportes da unidade com níveis de grelha para suportes para o preparo de alimentos, a placa
de cobertura do suporte da unidade deve estar assentada para evitar a contaminação de alimen‐
tos que estiverem temporariamente armazenados no nível de grelha.
Colocação do aparelho no suporte da unidade
1.

Aparafuse os pinos roscados nas roscas especificadas do
suporte da unidade e aperte-os com a chave de fenda.

2.

Posicione o aparelho sobre o suporte da unidade.
Cuide para que os quatro pinos estejam inseridos nos ori‐
fícios de posicionamento previsto dos pés do aparelho.
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3.

Nivele o suporte da unidade com os pés com regulagem
de altura.
Utilize um nível de bolha de ar para o nivelamento nos
planos horizontais.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).

4.

Cole os avisos de advertência necessários nas posições
definidas. Certifique-se de que todos os lugares em que
os avisos de advertência devem ser afixados estejam li‐
vres de óleo e graxa.
Informações adicionais:
Os adesivos dos avisos de advertência se encontram na
câmara de cozimento.

Tipo e posição dos avisos de advertência a serem colados.
Os avisos de advertência seguintes devem ser afixados no vaporizador combinado nas posições defi‐
nidas:
Aviso de ad‐
vertência

Posição no vaporizador combinado
Geralmente na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de adver‐
tência no vaporizador combinado' na página 25) conforme o modo de montagem.
Diretamente acima do puxador da porta se
■ o canto superior do aparelho estiver acima de 1.20 m
■ o pessoal consistir principalmente em colaboradores em treinamento (sugestão)
Bem em cima na porta do aparelho se
■ o canto superior do aparelho estiver no máximo a 1.20 m
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25) na altura de 1.60 m do piso da cozinha
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5.9 Colocação do aparelho de mesa no suporte da unidade (versão para
embarcações)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O aparelho com os respectivos acessórios deve ser aparafusado ou soldado ao suporte da unida‐
de.
■
O suporte da unidade com os respectivos acessórios deve ser aparafusado ou soldado no piso.
■
Se o vaporizador combinado deve ser carregado com suportes de grelhas ou de pratos, a altura
de montagem do aparelho e a altura de carregamento do carro porta-bandejas devem estar ade‐
quadamente ajustadas. O que ocorre automaticamente quando o superfície de aproximação do
carro porta-bandejas e a superfície de colocação do suporte da unidade estão no mesmo nível do
vaporizador combinado.
O carro porta-bandejas deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câmara de
cozimento e fixado na armação de entrada.
Para observar os padrões de higiene, é necessário observar a norma seguinte:
Em suportes da unidade com níveis de grelha para suportes para o preparo de alimentos, a placa
de cobertura do suporte da unidade deve estar assentada para evitar a contaminação de alimen‐
tos que estiverem temporariamente armazenados no nível de grelha.

■

Colocação do aparelho no suporte da unidade
1.

Aparafuse os pinos roscados nas roscas especificadas do
suporte da unidade e aperte-os com a chave de fenda.

2.

Solde a placa de cobertura superior nas bordas de ligação
em todas as quatro pernas do suporte da unidade.
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3.

Nivele o suporte da unidade no local de montagem com
os pés com regulagem de altura.
Utilize um nível de bolha de ar para o nivelamento em to‐
dos os planos horizontais.

4.

Fixe bem o Suporte da unidade no piso com os pés flan‐
geados, por exemplo , soldando-os.

5.

Posicione o aparelho sobre o suporte da unidade.
Cuide para que os quatro pinos estejam inseridos nos ori‐
fícios de posicionamento previsto dos pés do aparelho.
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6.

Solde as cantoneiras aparafusadas nos pés do aparelho
nos cantos indicados da placa de cobertura superior.

7.

Solte todos os oito parafusos nas cantoneiras dos pés do
aparelho e retire as coberturas nos pés do aparelho late‐
ralmente.

8.

Regule o aparelho na horizontal com o parafuso de ajus‐
te. Para ajustar o parafuso de ajuste, use a ferramenta
para o pé do aparelho ou um alicate de bomba de água
ajustável e para o alinhamento horizontal, um nível de bo‐
lha de ar.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).
Informações adicionais:
A ferramenta para o pé do aparelho encontra-se na docu‐
mentação do cliente.
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9.

Recoloque as coberturas nos pés do aparelho e aperte
bem os parafusos nas cantoneiras dos pés do aparelho.

10.

Cole os avisos de advertência necessários nas posições
definidas. Certifique-se de que todos os lugares em que
os avisos de advertência devem ser afixados estejam li‐
vres de óleo e graxa.
Informações adicionais:
Os adesivos dos avisos de advertência se encontram na
câmara de cozimento.

Tipo e posição dos avisos de advertência a serem colados.
Os avisos de advertência seguintes devem ser afixados no vaporizador combinado nas posições defi‐
nidas:
Aviso de ad‐
vertência

Posição no vaporizador combinado
Geralmente na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de adver‐
tência no vaporizador combinado' na página 25) conforme o modo de montagem.
Diretamente acima do puxador da porta se
■ o canto superior do aparelho estiver acima de 1.20 m
■ o pessoal consistir principalmente em colaboradores em treinamento (sugestão)
Bem em cima na porta do aparelho se
■ o canto superior do aparelho estiver no máximo a 1.20 m
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25) na altura de 1.60 m do piso da cozinha
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5.10 Colocação do aparelho de mesa no suporte sobre rodízios da unidade
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O suporte da unidade deve ser colocado em local seguro contra tombamento e escorregamento.
Os requisitos da base de apoio mencionados devem ser preenchidos.
■
Em aparelhos de mesa sobre uma base com rodízios é preciso que um dispositivo de retenção
esteja conectado que limite a amplitude de movimento da estrutura (base com aparelho) nas insta‐
lações do cliente. A base com o aparelho pode ser puxada para a frente no máx. 0.5 m.
Os comprimentos dos cabos de conexão devem ser ajustados de acordo com a amplitude de mo‐
vimento que o dispositivo de retenção da base permite. Ao mover a estrutura, não se pode forçar
em momento algum os cabos de conexão nem se passar sobre ele.
■
Se o vaporizador combinado deve ser carregado com suportes de grelhas ou de pratos (não com
o ConvoSmoke), a altura de montagem do aparelho e a altura de carregamento do carro porta-bandejas devem estar adequadamente ajustadas. O que ocorre automaticamente quando o su‐
perfície de aproximação do carro porta-bandejas e a superfície de colocação do suporte da unida‐
de estão no mesmo nível do vaporizador combinado.
O carro porta-bandejas deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câmara de
cozimento e fixado na armação de entrada.
Para observar os padrões de higiene, é necessário observar a norma seguinte:
■
Em suportes da unidade com níveis de grelha para suportes para o preparo de alimentos, a placa
de cobertura do suporte da unidade deve estar assentada para evitar a contaminação de alimen‐
tos que estiverem temporariamente armazenados no nível de grelha.
Meios auxiliares
■

■

Um componente adequado, que pode ser ancorado nas instalações e no qual um meio de reten‐
ção pode ser fixado.
Este pode ser, por exemplo, uma cavilha com olhal ancorada por meio de orifício de perfuração e
bucha na parede do edifício atrás do vaporizador combinado.
O componente ancorado nas instalações do cliente deve poder suportar a carga de tração exerci‐
da pelo peso da estrutura e a força do operador ao deslocar o vaporizador combinado no suporte
da unidade com rodízios.
Um meio de retenção adequado que possa ser fixado na ancoragem realizada nas instalações e
no olhal de fixação do suporte da unidade,
Como por exemplo uma corrente de segurança com colchete de pressão em cada canto.
O meio de retenção deve poder suportar a carga de tração exercida pelo peso da estrutura e a
força do operador ao deslocar o vaporizador combinado no suporte da unidade com rodízios.
O comprimento do meio de retenção deve ser escolhido em combinação com as posições da an‐
coragem nas instalações e o olhal de fixação no suporte da unidade de tal modo que permita um
deslocamento máximo de 0.5 m do vaporizador combinado.

Pré-requisitos
A ancoragem no edifício já deve ter sido efetuada antes de o suporte sobre rodízios ser colocado.
A posição da ancoragem deve ser escolhida em combinação com o comprimento do meio de reten‐
ção e da posição de fixação na estrutura de tal modo que seja possível um deslocamento máximo de
0.5 m do vaporizador combinado
Idealmente a ancoragem no edifício encontra-se diretamente atrás do olhal de fixação do suporte da
unidade e na mesma altura.
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Instalação do aparelho no suporte sobre rodízios da unidade
1.

Posicione o suporte da unidade com rodízios no local de
instalação de tal modo que a inclinação absoluta do apa‐
relho em operação seja de máx. 2° (3.5%).

2.

Aperte todos os freios de estacionamento do suporte da
unidade.

3.

Determine o canto do suporte da unidade onde o meio de
retenção deverá ser fixado.
Aparafuse lá a chapa de segurança na rosca especificada
do suporte da unidade com o olhal de fixação.
A placa de segurança deve paralela paralelamente à bor‐
da do suporte da unidade e o olhal, virado para baixo.
Aperte os pinos roscados com a chave de fenda.

4.

Aparafuse os outros três pinos roscados nas roscas espe‐
cificadas do suporte da unidade e aperte-os com a chave
de fenda.

5.

Feche o dispositivo de retenção que limita a amplitude de
movimento do suporte da unidade.
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6.

Posicione o aparelho sobre o suporte da unidade.
Cuide para que os quatro pinos e a cavilha da chapa de
segurança estejam inseridos nos orifícios de posiciona‐
mento previsto dos pés do aparelho.

7.

Cole os avisos de advertência necessários nas posições
definidas. Certifique-se de que todos os lugares em que
os avisos de advertência devem ser afixados estejam li‐
vres de óleo e graxa.
Informações adicionais:
Os adesivos dos avisos de advertência se encontram na
câmara de cozimento.

Tipo e posição dos avisos de advertência a serem colados.
Os avisos de advertência seguintes devem ser afixados no vaporizador combinado nas posições defi‐
nidas:
Aviso de ad‐
vertência

Posição no vaporizador combinado
Geralmente na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de adver‐
tência no vaporizador combinado' na página 25) conforme o modo de montagem.
Diretamente acima do puxador da porta se
■ o canto superior do aparelho estiver acima de 1.20 m
■ o pessoal consistir principalmente em colaboradores em treinamento (sugestão)
Bem em cima na porta do aparelho se
■ o canto superior do aparelho estiver no máximo a 1.20 m
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25) na altura de 1.60 m do piso da cozinha
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25)
Na porta do aparelho no lado esquerdo na área 2 (ver 'Avisos de advertência no va‐
porizador combinado' na página 25)
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5.11 Colocação do aparelho no piso (versão padrão)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O aparelho deve ser colocado de modo seguro contra tombamento e escorregamento no local de
instalação. Os requisitos da base de apoio mencionados devem ser preenchidos.
■
O carrinho de abastecimento deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câ‐
mara de cozimento.
Instalação do aparelho
1.

Posicione o aparelho no piso.

2.

Nivele o aparelho com os pés com regulagem de altura.
Utilize um nível de bolha de ar para o nivelamento nos
planos horizontais.
Cuide para que o carrinho de abastecimento possa ser
introduzido sem impedimentos no aparelho e que lá fique
horizontalmente.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).
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5.12 Colocação do aparelho no piso (versão para embarcações)
Normas para a colocação segura do aparelho
Para garantir a estabilidade estática do aparelho devem ser observadas as seguintes prescrições:
■
O aparelho com os respectivos acessórios deve ser aparafusado ou soldado no piso.
■
O carrinho de abastecimento deve ser movido sem obstáculos em uma superfície plana até a câ‐
mara de cozimento.
Instalação do aparelho
1.

Posicione o aparelho e fixe os quatro pés flangeados no
piso aparafusando-os ou soldando-os.

2.

Nivele o aparelho com os pés com regulagem de altura.
Utilize um nível de bolha de ar para o nivelamento nos
planos horizontais.
Cuide para que o carrinho de abastecimento possa ser
introduzido sem impedimentos no aparelho e que lá fique
horizontalmente.
A inclinação absoluta do aparelho em funcionamento po‐
de ser de máx. 2° (3.5%).
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6 Instalação
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo mostramos como conectar seu vaporizador combinado. Este capítulo destina-se ao
pessoal eletrotécnico qualificado de um serviço de assistência técnica autorizado, a instaladores de
gás qualificados e certificados com treinamento específico no aparelho e autorização da empresa de
abastecimento de gás local, pessoal técnico em instalações hidráulicas e de águas residuais de um
serviço de assistência técnica autorizado, bem como aos colaboradores autorizados de um serviço de
assistência técnica autorizado.

6.1 Instalação elétrica
6.1.1

Trabalho seguro na instalação elétrica

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na instalação' na página 31.
Qualificação do pessoal para a instalação elétrica
Apenas eletrotécnicos de acordo com EN 50110-1 ou eletrotécnicos formados e certificados em con‐
formidade com prescrições nacionais e locais de um serviço de assistência técnica autorizado podem
realizar trabalhos nas dispositivos elétricos.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Disposições relativas à instalação elétrica
Para evitar qualquer risco decorrente de conexões elétricas deficientes devem ser observadas as se‐
guintes prescrições:
■
A conexão à alimentação de energia deve ser realizada de acordo com a VDE (0100/0700) ou as
normas vigentes locais das associações profissionais e da respectiva empresa fornecedora de
energia elétrica.
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Peças condutoras de tensão

Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de tensão e cabos soltos
Depois de ser aberta a cobertura de proteção, o contato com peças condutoras de tensão pode
resultar em choque elétrico.
Certifique-se de que os serviços na instalação elétrica somente serão realizados por eletrotécnicos
de um serviço de assistência técnica autorizado.
Proceda do modo seguinte antes de retirar as coberturas de proteção:
■
Desenergize todas as conexões.
■
Proteja todos os interruptores contra religação.
■
Caso o aparelho já tenha sido colocado sob tensão, aguarde 15 minutos para que os conden‐
sadores do barramento DC possam descarregar.
■
Certifique-se de que não há tensão.
Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que as conexões elétricas estão em bom
estado e bem conectadas.
Antes de colocar em funcionamento, certifique-se de que o aparelho juntamente com todas as
peças metálicas dos acessórios esteja conectado a um sistema para compensação de potencial.
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6.1.2 Planejamento da instalação elétrica
Significado
A execução cuidadosa e correta da instalação elétrica é de importância fundamental para a operação
segura e isenta de falhas do aparelho. Todas as prescrições e normas aqui mencionadas, bem como
o procedimento descrito, devem ser rigorosamente observados.
Normas para a instalação elétrica segura do aparelho
Para evitar qualquer perigo decorrente de conexões elétricas deficientes devem ser observadas as
seguintes normas:
■
A carcaça do aparelho deve ser aterrada de maneira adequada e ligada em um sistema para com‐
pensação de potencial.
■
Caso dois aparelhos de mesa sejam montados em uma estrutura de empilhamento, tanto a carca‐
ça do aparelho quanto a estrutura de empilhamento devem ser aterradas de maneira adequada e
ligadas em um sistema para compensação de potencial.
■
Em aparelhos de mesa com uma base com rodízios, o cabo de conexão à rede deve ser conduzi‐
do através de um tubo protetor de cabos flexível.
■
Os comprimentos do cabo de conexão à rede e do tubo flexível de proteção do cabo devem ser
regulados em aparelhos de mesa em uma base com rodízios de acordo com a amplitude de movi‐
mento que o dispositivo de retenção da base permite. Ao mover a estrutura (base mais aparelho),
não se pode forçar em momento algum o cabo de conexão à rede nem passar sobre ele. Isso tam‐
bém se aplica a outros cabos de conexão elétrica entre o vaporizador combinado e um acessório
opcional, como por exemplo a torre sinalizadora.
■
Todas as conexões elétricas devem ser inspecionadas durante a colocação em funcionamento
para verificar se foram corretamente distribuídas e instaladas.
Equipamentos e normas no cliente para a instalação elétrica
A seguinte tabela mostra os equipamentos que devem estar presentes nas instalações do cliente e as
regras que devem ser observadas no serviço de conexão:
Dispositivo

Normas

Fusível

O aparelho deve ser protegido e conectado de acordo com as prescrições
locais e nacionais de instalação vigentes.
Compensação de poten‐ O aparelho deve ser ligado em um sistema de compensação de potencial.
cial
Compensação de potencial: Ligação elétrica que coloca os corpos elétri‐
cos do meio de operação e os componentes condutores em um mesmo
ou muito próximo potencial.
Disjuntor
Se as instruções de instalação preveem uma proteção a montante por
diferencial (FI)
meio de um disjuntor diferencial (FI), devem ser utilizados disjuntores dife‐
renciais adequados à legislações de cada país.
Se a instalação incluir mais de um aparelho, deve-se prover cada um de‐
les de um disjuntor FI.
Seccionador
Próximo ao aparelho deve ser instalado um seccionador universal com
pelo menos 3 mm de distância de contato. O aparelho deve ser conecta‐
do através deste seccionador.
Com o seccionador o aparelho é desenergizado para os trabalhos de lim‐
peza, reparação e instalação.
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Disjuntor diferencial recomendado
O aparelho é equipado com um conversor de frequência (FU) ou dois conversores de frequência
(aparelhos dos tamanhos 20.10 e 20.20) com filtro EMV integrado e um filtro de entrada de rede
EMV. Esse equipamento pode resultar em uma corrente de fuga acima de 3.5 mA por FU.
Insira um disjuntor FI apropriado em função da tensão nominal:
Conversor de frequência (unifásico)

Conversor de frequência (trifásico)

Tensão nominal
3N~ 400V 50/60Hz
3~ 230V 50/60Hz
3~ 200V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230V 50/60Hz
Disjuntor FI recomendado
Tipo A
Disjuntor FI opcional
Tipo B/F

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

Propriedades do disjuntor diferencial
O disjuntor diferencial (FI) deve ter as seguintes propriedades:
■
Filtragem de correntes de alta frequência
■
Característica de acionamento "Acionamento retardado" no Disjuntor FI com limiar de ativação >
30 mA:
atrasa o acionamento ao ligar com base na carga de capacitores e capacitâncias parasitas
■
Característica de acionamento "Proteção contra corrente de fuga tipo SI" em disjuntor FI com limi‐
ar de ativação £30 mA:
insensibilidade em relação a acionamento não intencional
Ligação à rede
O cabo de conexão principal à rede elétrica deve ser um cabo resistente ao óleo, encapado e flexível
conforme a IEC 60245 (exemplo: H05RN-F, H07RN-F). Recomenda-se um comprimento máximo de
cabo de 5 m.
Em aparelhos de mesa com uma base com rodízios, o cabo de conexão à rede deve ser conduzido
através de um tubo protetor de cabos impermeável (p.ex., tubo de protetor de PVC PSRSC12 da Hel‐
lermann) que corresponda às exigências locais. Os comprimentos do cabo de conexão à rede e do
tubo flexível de proteção do cabo devem ser regulados em aparelhos de mesa em uma base com ro‐
dízios de acordo com a amplitude de movimento que o dispositivo de retenção da base permite. Ao
mover a estrutura (base mais aparelho), não se pode em momento algum forçar em momento algum
o cabo de conexão à rede.
Na conexão não é necessário manter um campo giratório ou sentido de rotação determinados.
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6.1.3 Execução da instalação elétrica
Pré-requisitos
Verifique se o seguinte pré-requisito foi preenchido:
■
A posição de conexão do aparelho localizado na instalação predial está desenergizado e protegi‐
do contra religação.
Testar os dados de conexão e as conexões elétricas
1.

Desmonte a parede lateral do aparelho.
No compartimento de conexões você encontra o esquema
elétrico e as peças de reposição.

2.

Verifique se os dados de conexão elétrica indicados na
placa de características (ver 'Identificação de seu vapori‐
zador combinado' na página 7) coincidem com os dados
da alimentação disponibilizados na construção predial e
também com os dados indicados no esquema elétrico. O
aparelho somente pode ser conectado se todas as infor‐
mações correspondentes coincidirem.
Verifique todas as uniões roscadas e dispositivos de aper‐
to no aparelho.
As conexões podem ter se afrouxado durante o transpor‐
te.

3.

Execução da instalação elétrica
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 12.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos:
1.

Desmonte a parede lateral do aparelho.

2.

Conecte o aparelho na posição de conexão prevista (3)
em um sistema de compensação de potencial.
Apenas em aparelhos de mesa com base com rodízios:
Puxe o cabo de conexão à rede elétrica por meio do tubo
de proteção do cabo.
Apenas em aparelhos de mesa com base com rodízios:
Fixe mecanicamente o tubo de proteção do cabo na aber‐
tura de acesso (2) da conexão elétrica.
Conecte o aparelho na régua de terminais -1X0 (1) com o
cabo de conexão principal à rede elétrica no bloco de ali‐
mentação.
Não em aparelhos de mesa com base com rodízios:
Procure um assentamento firme da união roscada do cabo
(2); ele serve como alívio de tensão.
Em C4 ES/GS:
Se necessário, redefina o limitador de temperatura de pro‐
teção para a câmara de cozimento.
Em C4 EB/GB:
Se necessário, redefina o limitador de temperatura de pro‐
teção para a câmara de cozimento e a caldeira.
Monte a parede lateral do aparelho e verifique se está cor‐
retamente fixada.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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6.1.4 Conectar o sistema de otimização de energia (apenas em aparelhos
elétricos)
Objetivo de um sistema de otimização de energia
Você pode conectar o vaporizador combinado a um sistema de otimização de energia (por exemplo
SICOTRONIC). Um sistema de otimização de energia compensa os picos de carga que ocorrem du‐
rante a operação de seu aparelho e pode ajudar a reduzir os seus custos de energia.
Regulagem do sistema de otimização de energia
O sistema de otimização de energia deve ser ajustado do modo seguinte:
O tempo de acionamento sem interrupção do vaporizador combinado é de no mínimo oito minutos,
pois somente então o valor nominal da temperatura de cozimento foi atingido com certeza.
■
A duração da interrupção efetuada pelo sistema de otimização de energia deve ser de no máximo
30 segundos, pois se durar mais tempo, não mais se pode garantir o resultado do cozimento.
Ao conectar, observe o esquema elétrico e as instruções de operação do sistema de otimização de
energia.
■

Acessórios necessários
Para conectar o sistema de otimização de energia, você precisa do acessório seguinte:
■
cabo de conexão para o sistema de otimização de energia
■
União roscada de cabo M20
■
Agrupador de cabos
Conectar o sistema de otimização de energia
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 12.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos:
1.
2.
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Desligue o sistema de otimização de energia e o vapori‐
zador combinado da alimentação.
Desmonte a parede lateral do vaporizador combinado pa‐
ra alcançar a régua de terminais -X37 (2) na placa de in‐
terface do sistema (SIB) (1) na área atrás do painel de
controle.
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3.

■
■

■

Remova o entalhe menor pré-perfurado na posição in‐
dicada na chapa do piso do vaporizador combinado.
Conduza o cabo de conexão do sistema de otimização
de energia utilizando a união roscada do cabo através
do orifício do entalhe até o compartimento de conexões
do vaporizador combinado.
Conduza o cabo de conexão do sistema para o SIB e
fixe-o no compartimento de conexões, por exemplo,
com abraçadeiras nos feixes de cabos existentes.

4.

Remova o ponte de fio entre os terminais (B) e (C) a ré‐
gua de terminais -X37 (2).

5.

Conecte os terminais (A), (B), (C) e (D) e a régua de ter‐
minais X37 (2) ao sistema de otimização de energia.
Terminal
A
B

C

D
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Vaporizador combina‐
do

Sistema de otimi‐
zação de energia

Fase na qual o vapori‐
zador combinado está
ligada
Fase na qual o vapori‐
zador combinado liga
o elemento de aqueci‐
mento
Liberação de calor B e
C deve ser ligada em
ponte do sistema de
otimização de energia
com relé de comuta‐
ção para permitir o
aquecimento
Neutro

Relé de comuta‐
ção
Relé de comuta‐
ção

-
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6.

Monte a parede lateral do vaporizador combinado.

7.

Coloque o vaporizador combinado e o sistema de otimi‐
zação de energia em operação.
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6.1.5 Conectar uma torre sinalizadora
Objetivo de uma torre sinalizadora
Uma torre sinalizadora ligada eletronicamente ao vaporizador combinado lhe mostra o estado opera‐
cional atual do aparelho visualmente com base em três lâmpadas sinalizadoras (verde, amarela e ver‐
melha) e também acusticamente. Esse dispositivo de sinalização do estado operacional do vaporiza‐
dor combinado pode ser lido de longa distância.
Acessórios necessários
O escopo de fornecimento da torre sinalizadora contém, entre outros, os seguintes acessórios origi‐
nais, necessários para efetuar sua conexão no vaporizador combinado:
■
Cabo de conexão (comprimento de aprox. 10 m) com bucha M12
■
Bucha de membrana DN 50
Você precisará ainda dos acessórios seguintes:
■
Agrupador de cabos
Conectar uma torre sinalizadora
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 12.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos:
1.

Desenergize o vaporizador combinado.

2.

Desmonte a parede lateral do vaporizador combinado pa‐
ra alcançar a régua de terminais X32 (2) na placa de in‐
terface do sistema (SIB) (1) na área atrás do painel de
controle.

3.

■
■

■
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Remova o entalhe maior pré-perfurado na posição indi‐
cada na chapa do piso do vaporizador combinado.
Conduza o cabo de conexão da torre sinalizadora utili‐
zando a manga de membrana através do orifício do en‐
talhe até o compartimento de conexões do vaporizador
combinado.
Conduza o cabo de conexão do sistema para o SIB e
fixe-o no compartimento de conexões, por exemplo,
com abraçadeiras nos feixes de cabos existentes.
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4.

Ligue o cabo de conexão da torre sinalizadora ao vapori‐
zador combinado de acordo com a atribuição de pinos
seguinte.
PIN

Ocupação

Cor do condutor

1
2
3

GND
Sinal: Sinal sonoro
Sinal: Brilha na cor
vermelha
Sinal: Brilha na cor
amarela
Sinal: Brilha na cor
verde

BU (azul)
GY (cinza)
BK (preto)

4
5

WH (branco)
BN (marrom)

5.

Monte a parede lateral do vaporizador combinado.

6.

Coloque o vaporizador combinado quente e a torre sinali‐
zadora energia em operação.
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6.1.6 Conectar o monitoramento do filtro de tratamento da água.
Objetivo do monitoramento do filtro de tratamento da água.
É possível ligar eletricamente o vaporizador combinado ao indicador remoto de um filtro de tratamen‐
to de água conectado. O software do vaporizador combinado monitora o estado do filtro de tratamen‐
to da água. Uma mensagem de alerta informa quando a capacidade do filtro é de apenas 10% e o
filtro de tratamento de água deve ser substituído em um futuro previsível.
Acessórios necessários
■
■
■

Cabo de 2 condutores (comprimento aprox. 2 m); recomendação: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Bucha de membrana DN 50
Agrupador de cabos

Conectar o monitoramento do filtro de tratamento da água.
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 12.20 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos:
1.

Desenergize o vaporizador combinado.

2.

Desmonte a parede lateral do vaporizador combinado pa‐
ra alcançar a régua de terminais X33 (2) na placa de in‐
terface do sistema (SIB) (1) na área atrás do painel de
controle.

3.

■
■

■
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Remova o entalhe maior pré-perfurado na posição indi‐
cada na chapa do piso do vaporizador combinado.
Conduza o cabo de conexão do monitoramento do filtro
de tratamento da água utilizando a manga de membra‐
na através do orifício do entalhe até o compartimento
de conexões do vaporizador combinado.
Conduza o cabo de conexão do sistema para o SIB e
fixe-o no compartimento de conexões, por exemplo,
com abraçadeiras nos feixes de cabos existentes.
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4.

Ligue ao vaporizador combinado o cabo de conexão do
monitoramento do filtro de tratamento da água de acordo
com a atribuição de pinos seguinte.
PIN

Ocupação

1
2

Sinal
GND

5.

Monte a parede lateral do vaporizador combinado.

6.

Coloque o vaporizador combinado quente e filtro de trata‐
mento de água em operação.
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6.2 Instalação de gás
6.2.1

Trabalho seguro na instalação de gás

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na instalação' na página 31.
Qualificação do pessoal para a instalação de gás
Apenas instaladores de gás formados e certificados de acordo com normas nacionais e locais e com
treinamento do aparelho específico autorizados pela empresa fornecedora de gás local podem conec‐
tar o aparelho em conformidade com a regulamentação local.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Disposições relativas à instalação de gás
Informe-se sobre as normas e instruções federais e estaduais e as prescrições locais das empresas
de abastecimento e órgãos competentes de sua região, bem como outras normas possivelmente rele‐
vantes aplicáveis na localidade de instalação deste aparelho. Observe-as incondicionalmente!
No local da colocação, observe as normas de construção aplicáveis e as normas técnicas para a ins‐
talação de aparelhos a gás.
A instalação de gás deve ser realizada em conformidade com as determinações da empresa de abas‐
tecimento de gás.
Os componentes selados pelo fabricante ou seu representante não podem ser violados pelo instala‐
dor.
Na Alemanha são aplicadas as seguintes normas para conexão permanente e para conexão de gás
liquefeito:
■
Normas técnicas relativas a instalações de gás - TRGI (= DVGW planilha de trabalho G600)
■
Normas técnicas relativas a gases liquefeitos - TRF
■
Vasos de pressão regulamento, incluindo TRG (Normas Técnicas gases comprimidos)
■
DVGW planilha de trabalho G631
■
DVGW planilha de trabalho G21
■
Instruções de prevenção de acidentes Utilização de gás liquefeito (BGV D34/em uso VGB 21)
■
Instruções de prevenção de acidentes Gases (BGV B6/em uso VGB 61)
■
Instruções de prevenção de acidentes Trabalhos em tubulações de gás (BGR 500 capítulo 2.31/
GUV-R500 capítulo 2.31)
■
Diretriz VDI 2052: Sistemas de ventilação de cozinhas
■
Combustão Regulamento (FeuVO, FAV) das diferentes províncias
Comportamento em caso de cheiro de gás
Em caso de cheiro de gás, é imprescindível observar os pontos seguintes:
■
Interromper imediatamente o suprimento de gás.
■
Ventilar bem o compartimento.
■
Não operar nenhum aparelho elétrico. Evitar gerar faíscas.
■
Evacuar o edifício.
■
Informar a empresa fornecedora de gás e eventualmente o corpo de bombeiros por meio de um
telefone fora da área de perigo.
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Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Instalar o dispositivo de fechamento do gás nas proximidades do aparelho.
Certifique-se de que o suprimento de gás está interrompido antes do início dos trabalhos nas
instalações de gás.
Após realizar a conexão de gás e qualquer atividade posterior nos componentes condutores de
gás, verifique a estanqueidade de todos os pontos de ligação e conexão dos componentes
condutores de gás. Estabeleça a estanqueidade do gás em todos os locais indicados fora e dentro
do aparelho antes da colocação em funcionamento do vaporizador combinado.
Certifique-se em aparelhos de mesa com base sobre rodízios de que o dispositivo de retenção que
limita a amplitude de movimento da base com o aparelho esteja conectado.
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6.2.2 Planejamento da instalação de gás
Normas para a instalação segura do aparelho
Para evitar qualquer perigo decorrente de conexões de gás deficientes devem ser observadas as se‐
guintes normas:
■
O vaporizador combinado é fornecido de fábrica para a operação com um determinado tipo de gás
(ver placa de características do aparelho). Para a operação com outros tipos de gás, o vaporizador
combinado deve ser primeiramente ajustado por um profissional qualificado de uma prestador de
serviços autorizada.
■
Após realizar a conexão de gás e após qualquer atividade posterior nos componentes condutores
de gás, verifique a estanqueidade de todos os pontos de ligação e conexão dos componentes con‐
dutores de gás. Estabeleça a estanqueidade do gás em todos os locais indicados fora e dentro do
aparelho antes da colocação em funcionamento do vaporizador combinado.
■
Em aparelhos de mesa com uma base com rodízios a conexão de gás deve ser realizada com um
tubo de conexão de gás flexível.
■
Regular o comprimento do turbo de conexão de gás em aparelhos de mesa em uma base com
rodízios de acordo com a amplitude de movimento que o dispositivo de retenção da base permite.
Ao mover a estrutura (base mais aparelho), não se pode forçar em momento algum o tubo de co‐
nexão do gás nem passar sobre ele.
Tipo de aparelho a gás
O vaporizador combinado corresponde ao tipo de aparelho a gás seguinte:
Tipo de aparelho
a gás
B23

Significado
Fogões a gás dependentes do ar ambiente
Com o ventilador do queimador antes do queimador e
■ Sem dispositivo de proteção do fluxo

■

Equipamentos e normas para a instalação de gás no cliente
A seguinte tabela mostra os equipamentos que devem estar presentes nas instalações do cliente e as
regras que devem ser observadas no serviço de conexão:
Dispositivo

Normas

Conexão permanente

O aparelho foi projetado para uma conexão permanente nas instalações
do cliente. Posição da conexão de gás Ponto J no esquema de ligações.
O aparelho precisa ser protegido mecanicamente.
É necessário que nas proximidades do aparelho haja um dispositivo de
fechamento do gás. O dispositivo de fechamento do gás deve estar facil‐
mente acessível e localizada de modo que possa ser fechado em uma si‐
tuação de risco.
Em caso de haver pressão de fluxo de conexão muito elevada, deve-se
instalar um redutor de pressão.
Todas as peças de conexão nas instalações do cliente, devem ser verifi‐
cadas quanto à sua conformidade com os regulamentos locais e os espe‐
cíficos de cada país.

Dispositivo de fecha‐
mento do gás
Redutor de pressão
Todas as peças de co‐
nexão

Garantia do aporte de ar de combustão
Para garantir o suprimento de ar de combustão suficiente, devem-se tomar medidas específicas de
acordo com a colocação e potência do vaporizador combinado em conformidade com as regulamen‐
tações, normas e diretrizes locais. Como instalador de gás responsável, garanta a alimentação de ar
de combustão suficiente.
Observe nisso o seguinte:
■
O ar de combustão necessário depende da carga conectada, ver 'Volume de gás de escape' na
página 140.
Manual de instalação
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Garantia de ventilação
O aparelho a gás produz gases de combustão que devem ser conduzidos para o exterior por meio de
um adequado sistema de exaustão. Considere quanto a isso obrigatoriamente o tópico 'Sistemas ad‐
jacentes' na página 49.
A fim de evitar concentração excessiva de gases de combustão nocivos no local onde está colocado,
você, como instalador de gás responsável, deve assegurar condições de ventilação suficientes para o
funcionamento do vaporizador combinado.
Temperatura dos gases de escape
A temperatura não dissipada dos gases de escape pode chegar a 500 °C.
Observe as normas de prevenção de incêndios
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6.2.3 Posições do queimador de ventilação forçada e da válvula de
distribuição de gás
Posição do queimador de combustão interna nos aparelhos de tamanho 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 e 12.20
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado com caldeira do tamanho 6.10 representando to‐
dos os aparelhos a gás dos tamanhos 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 e 12.20:
Pos.

Designação

1

Tubuladura de saída de gás do
queimador da caldeira (apenas nos
aparelho com caldeiras, não com in‐
jetores)
Tubuladura de saída de gás do
queimador de combustão interna
Queimador de combustão interna

2
3
4
5
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Válvula de gás principal, conexão de
gás no piso do aparelho
Queimador da caldeira (apenas nos
aparelho com caldeiras, não com in‐
jetores)
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Posição do queimador de combustão interna nos aparelhos de tamanho 20.10 e 20.20
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado com caldeira do tamanho 20.20 representando
todos os aparelhos a gás dos tamanhos 20.10 e 20.20:
Pos.

Designação

1

Tubuladura de saída de gás do
queimador da caldeira (apenas nos
aparelho com caldeiras, não com in‐
jetores)
Tubuladura de saída de gás do
queimador de combustão interna in‐
ferior
Tubuladura de saída de gás do
queimador de combustão interna su‐
perior
Queimador de combustão interna
superior
Queimador de combustão interna in‐
ferior
Válvula de gás principal, conexão de
gás no piso do aparelho
Queimador da caldeira (apenas nos
aparelho com caldeiras, não com in‐
jetores)

2
3
4
5
6
7
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6.2.4 Realização da instalação de gás
Pré-requisitos
Verifique se o seguinte pré-requisito foi preenchido:
Há um dispositivo de fechamento do gás nas instalações do cliente.

■

Meios auxiliares
■

Spray de detecção de vazamentos/Detector de gás

Realização da instalação de gás
1.

2.
3.
4.

Compare o tipo de gás, a pressão do gás e do desempe‐
nho da conexão de gás com as informações na placa de
características do aparelho.
O aparelho apenas pode ser conectado ao suprimento de
gás e colocado em operação se os valores corresponde‐
rem.
Estabeleça a conexão de gás.
Estabeleça a estanqueidade do gás em todos os pontos
de junção fora do aparelho.
Familiarize-se com a localização do queimador, sua estru‐
tura e a posição de suas peças.

5.

Ligue o aparelho.

6.

Verifique a estanqueidade do gás em todos os pontos de
junção fora e dentro do aparelho. Caso necessário, vedar
pontos de junção com fugas.
Inicie um perfil de cozimento no modo de operação Ar
quente.
Meça a pressão de fluxo da conexão na válvula de gás.
Resultado:
■ Se a pressão do fluxo de conexão se encontrar acima
do intervalo de valores limites, ele pode eventualmente
ser reduzido.
■ Se a Pressão do fluxo de conexão se encontrar abaixo
do intervalo de valores limites, você não pode, como
instalador, corrigir o problema.
■ Se o valor de medição se encontrar dentro dos valores
limites especificados, prossiga estas instruções no item
9.
■ Se não se conseguir nenhuma pressão de fluxo de co‐
nexão dentro dos valores limite, trave o vaporizador
combinado por meio do dispositivo de fechamento do
gás e interrompa a instalação.

7.
8.

Meça os valores de CO do queimador
O aparelho apenas pode ser colado em operação se o va‐
lor limite especificado for observado.
10. Desligue o aparelho.
11. Informe os seguintes órgãos (quando necessário) sobre a
instalação realizada:
■ Empresa fornecedora de gás
■ Autoridades competentes de acordo com as leis e regu‐
lamentos locais
9.
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'Valores característicos do gás' na
página 137

'Posições do queimador de venti‐
lação forçada e da válvula de gás
principal' na página 96

'Medir a pressão de fluxo da cone‐
xão' na página 99

'Medir os valores dos gases de es‐
cape' na página 100
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6.2.5 Medir a pressão de fluxo da conexão
Pré-requisitos
■
■

Há um dispositivo de fechamento do gás nas instalações do cliente.
A instalação de gás foi concluída de acordo com as instruções 'Realização da instalação de gás'
na página 98 até a etapa 'Medição da pressão do fluxo de conexão'.

Meios auxiliares
■

Medidor de pressão

Medir a pressão de fluxo da conexão
1.
2.
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Meça a pressão de fluxo da conexão na válvula de gás
(1) no queimador de combustão interna.
Compare o valor de medição com os valores limite espe‐
cificados; ver 'Valores característicos do gás' na página
137.
Resultado:
■ Se a pressão do fluxo de conexão for menor que os va‐
lores indicados:
■
Informar a empresa fornecedora de gás. O aparelho
não pode neste caso ser colocado em operação e o
gás deve ser bloqueado.
■ Se a pressão do fluxo de conexão for maior que os va‐
lores indicados:
■ Reduza a pressão de fluxo da conexão.
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6.2.6 Medir os valores dos gases de escape
Meios auxiliares
■

Dispositivo de análise do gás de escape

Medir os valores dos gases de escape
1.
2.

3.

4.
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Introduzir a sonda de medição (2) do medidor de gases de
escape (1) na tubuladura de saída de gás (3) do queima‐
dor a ser medido.
Meça os valores dos gases de escape.
Observe nisso as instruções de operação do aparelho de
medição.
Informações adicionais:
Se o aparelho de medição indica 21% de O2 ou não mos‐
tra nada, o sensor de medição se encontra na tubuladura
de saída de gás incorreta.
Após um minuto, leia os valores de medição (4) e compa‐
re-os com o valor limite especificado; ver 'Valores dos ga‐
ses de escape' em 'Valores característicos do gás' na pá‐
gina 137.
■ Se o valor de medição não for observado, o aparelho
ser verificado de acordo com as instruções de ajuste da
documentação de serviço.
Do contrário:
■ Prosseguir na etapa 4.
Registre os valores de medição.
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6.3 Conexão de água
6.3.1

Trabalho seguro na conexão de água e de rejeitos líquidos

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na instalação' na página 31.
Qualificação do pessoal para a conexão de água e de rejeitos líquidos
Apenas profissionais qualificados na área de hidráulica e de instalações de esgoto de um serviço de
assistência técnica autorizado podem conectar o vaporizador combinado na rede de suprimento de
água e no sistema de esgoto.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Normas para a conexão de água
Os dutos de água devem atender as prescrições locais e nacionais. Em especial são:
DIN 1988 Parte 2 e Parte 4
■
EN 61770
■
EN 1717
Em aparelhos com certificado NSF é necessário ainda observar as disposições seguintes:
■
Normas da National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
O aparelho deve ser instalado com um dispositivo de não retorno apropriado para garantir conformi‐
dade com as exigências da legislação federal, estadual e municipal vigentes.
Para a Austrália e Nova Zelândia:
A instalação das conexões de água deve ocorrer em conformidade com as diretivas AS/NZW 3500
para instalações sanitárias e águas de escoamento (Plumbing and Drainage Code).
Apenas para a Austrália:
O dispositivo retentor de fluxo de retorno duplo fornecido com este aparelho deve ser montado no sis‐
tema de abastecimento de água do aparelho para garantir a proteção de fluxo de retorno em confor‐
midade com as diretrizes australianas para instalações sanitárias.
■

Normas para a conexão de rejeitos líquidos
Observe as determinações locais e nacionais sobre conexões de rejeitos líquidos e sobre a qualidade
da água residual. E dentre elas:
■
DIN 1988 Parte 2 e Parte 4
■
DIN EN 1717
■
Regulamentação local de água residual
Em aparelhos com certificado NSF é necessário ainda observar as disposições seguintes:
■
International Code Council (ICC) ou o Plumbing Code unificado da International Association of
Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Normas da National Sanitation Foundation (NSF)
A tubulação e as conexões de resíduos líquidos devem estar de acordo com o International Plumbing
Code 2003, International Code Council (ICC) ou o Uniform Plumbing Code 2003, International Asso‐
ciation of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
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6.3.2 Abastecimento de água
Normas para a instalação segura da conexão de água
Para evitar qualquer risco decorrente de uma conexão de água defeituosa, devem ser observadas as
seguintes normas:
■
Em aparelhos de mesa com uma base com rodízios a conexão de água deve ser realizada com
um tubo de conexão flexível.
■
Regular o comprimento do cabo de conexão de água em aparelhos de mesa em uma base com
rodízios de acordo com a amplitude de movimento que o dispositivo de retenção da base permite.
Ao mover a estrutura (base mais aparelho), não se pode forçar em momento algum o cabo de co‐
nexão de água nem passar sobre ele.
Realização da conexão de água
O aparelho já vem preparado para uma conexão permanente de água disponível na construção predi‐
al.
Conexão da água com tubulação de conexão flexível
O aparelho pode ser conectado à rede de alimentação de água por meio de uma tubo de conexão
flexível DN10 conforme DIN EN 61770 e uma união roscada de 3/4".
Qualidade da água e dureza da água
■
■
■
■

Informe-se sobre a qualidade e a dureza da água junto à empresa de abastecimento de água local
ou verifique a qualidade de acordo com 'Verificação da qualidade da água' na página 106.
As informações sobre a qualidade requerida da água fresca estão disponíveis no capítulo 'Dados
técnicos' no tópico 'Qualidade da água' na página 144.
Se necessário tome as medidas adequadas para o tratamento de água, Como por exemplo a ins‐
talação de um filtro de água e/ou um equipamento de tratamento de água.
Verificar a conformidade dos valores requeridos relativos à qualidade da água após seu tratamen‐
to de acordo com 'Verificação da qualidade da água' na página 106.
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Diagrama de conexões sem tratamento de água
Diagrama de conexões

Conexões dos aparelhos de Conexões dos aparelhos
mesa
instalados no piso

V
Austrália / Nova Zelândia:

DCV

Pos.

Designação

Explicação

A

Conexão de água para caldeira
ou injeção de água
Conexão de água para limpeza
e pistola de água enrolável
Distribuidor de água

Sobre a qualidade da água, ver 'Qualidade da água' na
página 143
Sobre a qualidade da água, ver 'Qualidade da água' na
página 143
-

B
C
Z
X
Y
V

DCV

Tubulação hidráulica na constru‐ Qualidade da água: Água potável
ção predial
Filtro de sedimentos 0.08 mm
Em caso de a sujeira na água ser muito acentuada, deve
ser instalado um filtro de sedimentos de 0.08 mm.
Dispositivo de fechamento
Torneira de água
Dispositivo de não retorno ade‐
quado
(necessária apenas em injetores
desde que haja exigência NSF,
do contrário opcional)
Dispositivo retentor de fluxo de
retorno duplo
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O aparelho deve ser instalado com um dispositivo de não
retorno apropriado para garantir conformidade com as exi‐
gências da legislação federal, estadual e municipal vigen‐
tes.
Exigido pelas diretrizes australianas para equipamentos
sanitários de todos os aparelhos de filtragem e de trata‐
mento
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Diagrama de conexões com tratamento de água
Diagrama de conexões

Conexões dos aparelhos
de mesa

Conexões dos aparelhos
instalados no piso

V

Austrália / Nova Zelândia:

DCV

Pos.

Designação

Explicação

A

Conexão de água para caldeira
ou injeção de água
Conexão de água para limpeza e
pistola de água enrolável
Tubulação hidráulica na constru‐
ção predial
Filtro de sedimentos 0.08 mm

Sobre a qualidade da água, ver 'Qualidade da água' na
página 143
Sobre a qualidade da água, ver 'Qualidade da água' na
página 143
Qualidade da água: Água potável

B
Z
X
W
Y
V

DCV

Em caso de a sujeira na água ser muito acentuada, deve
ser instalado um filtro de sedimentos de 0.08 mm.
Sugestão: Cartucho de dessalinização parcial

Tratamento de água para o
abrandamento da água até atingir
a qualidade de doce requerida
Dispositivo de fechamento
Torneira de água
Dispositivo de não retorno adequ‐
ado
(necessária apenas em injetores
desde que haja exigência NSF,
do contrário opcional)
Dispositivo retentor de fluxo de
retorno duplo

Manual de instalação

O aparelho deve ser instalado com um dispositivo de
não retorno apropriado para garantir conformidade com
as exigências da legislação federal, estadual e municipal
vigentes.
Exigido pelas diretrizes australianas para equipamentos
sanitários de todos os aparelhos de filtragem e de trata‐
mento
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Instalação da alimentação de água
1.

Lave a conexão de água localizada na rede de água da
construção predial (Z).

2.

Instale o filtro de sedimentos (X) e caso necessário um
equipamento de tratamento de água (W).

3.

Instale para cada aparelho um dispositivo de fechamento
próprio (Y).

4.

Monte o dispositivo retentor de fluxo de retorno (V) ou a
válvula de não retorno (DCV) eventualmente requeridos
(ver o esquema de conexões) no abastecimento de água.

5.

Conecte o aparelho de acordo com o esquema de cone‐
xões.

6.

Lave o filtro de sedimentos acionando a pistola de água
enrolável.

7.

Feche o dispositivo de fechamento (registro) depois de
concluir a instalação do sistema hidráulico.

8.

Instrua o usuário sobre os intervalos de manutenção do
filtro e se necessário sobre o equipamento de tratamento
de água.
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6.3.3 Verificação da qualidade da água
Meios auxiliares
Você precisa dos seguintes meios auxiliares:
■
1 Recipiente de provas para retirada de provas
■
1 Medidor da condutância (n.º item 3019007)
■
Jogo de análise de dureza geral e dureza de carbonato e mais 2 recipientes para análises (n.º item
3019010)
■
Luvas de proteção
Verificação da qualidade da água
Meça a condutividade elétrica e a dureza geral da água. Para isso, proceda conforme as instruções
do aparelho de medição e do kit de análise.
Compare os valores medidos com os nominais no capítulo 'Dados técnicos' no tópico 'Qualidade da
água' na página 144.
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6.3.4 Conexão de rejeitos líquidos
Normas para a colocação segura da conexão de rejeitos líquidos
Para evitar qualquer risco decorrente de uma conexão de rejeitos líquidos defeituosa, devem ser ob‐
servadas as seguintes normas:
■
A tubulação de escoamento da água não pode sofrer nenhum estreitamento.
■
A inclinação da tubulação de escoamento da água deve corresponder a min. 3.5% (2°).
■
Se forem conectados vários aparelhos em uma tubulação de escoamento da água, este deve ser
dimensionado de modo que os rejeitos líquidos possam escoar sem represar.
■
A conexão de rejeitos líquidos NÃO deve ser feita com tubo flexível. É recomendável uma cone‐
xão permanente. Alternativamente é possível instalar um sifão de funil. Em aparelhos de mesa
com uma base sobre rodízios, a tubulação de escoamento da água com uma conexão permanen‐
te precisa ser desconectada antes que o aparelho com a base possa ser movido.
Esquema de conexões (aparelhos de mesa)
A figura seguinte mostra o esquema de conexões do escoadouro do aparelho em um vaporizador
combinado do tamanho 6.10 representando todos os aparelhos de mesa:
Pos.

Designação

Função

1

Escoadouro do
aparelho

2

Vertedouro de
segurança

No piso do aparelho, posi‐
ção de conexão C, ver 'Es‐
quemas de conexões' na
página 146
■ No piso do aparelho, po‐
sição de conexão M, ver
'Esquemas de conexões'
na página 146
■ Serve para o escoamento
de água em caso de
emergência (entupimen‐
to)

3

Tubulação de
escoamento da
água DN 50

4
5
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Sifão / Sifão de
funil
Tubulação de
escoamento da
água DN 50

■
■

Diâmetro mínimo interno
= 46 mm
Inclinação min. 3.5% (2°)

Recomendado como sifão
inodoro
■ Diâmetro mínimo interno
= 46 mm
■ Inclinação min. 3.5% (2°)

6 Instalação
Diagrama de conexões (aparelhos instalados no piso)
A figura seguinte mostra o esquema de conexões do escoadouro do aparelho em um vaporizador
combinado do tamanho 12.20 representando todos os aparelhos instalados no piso:
Pos.

Designação

Função

1

Escoadouro do
aparelho

2

Vertedouro de
segurança

No piso do aparelho, posi‐
ção de conexão C, ver 'Es‐
quemas de conexões' na
página 146
■ No piso do aparelho, po‐
sição de conexão M, ver
'Esquemas de conexões'
na página 146
■ Serve para o escoamento
de água em caso de
emergência (entupimen‐
to)

3

Tubulação de
escoamento da
água DN 50

Diâmetro mínimo interno
= 46 mm
■ Inclinação min. 3.5% (2°)
Processos possíveis:
■ Conexão permanente
■ Tina aberta
■ Duto de escoamento
■

Instalação da conexão de rejeitos líquidos
Conecte o aparelho de acordo com o diagrama de conexão. Em aparelhos de mesa utilize o arco
abatido fornecido.
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6.4 Instalação da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
6.4.1

Trabalho seguro na instalação

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na instalação' na página 31.
Qualificação do pessoal para a instalação da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
Apenas pessoal qualificado de um serviço de assistência técnica autorizado pode efetuar a instalação
e a conexão da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento do aparelho.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de queimaduras químicas ou irritação da pele, olhos e órgãos respiratórios
O produto de limpeza ConvoClean new (S) e o abrilhantador ConvoCare (S) irritam a pele, os olhos e
os órgãos respiratórios em caso de contato direto. ConvoClean forte (S) provoca queimaduras
químicas na pele, olhos e órgãos respiratórios em caso de contato direto.
Não inspire vapores e névoas de pulverização provenientes dos produtos de limpeza e
abrilhantadores.
Não deixe que o produto de limpeza e o abrilhantador entrem em contato com os olhos, a pele e
mucosas.
Se você manuseia produtos de limpeza, observe as etiquetas dos produtos de limpeza ou das
respectivas folhas de dados de segurança.
Use o equipamento de proteção individual.
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6.4.2 Configuração da limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
Produtos de limpeza e abrilhantadores
Utilizar apenas produtos aqui indicados para a limpeza do vaporizador combinado.
AVISO! Danos resultantes de uma limpeza inadequada e de uma incorreta utilização dos produtos de
limpeza anulam a garantia.
A seguinte tabela mostra os produtos de limpeza e abrilhantadores permitidos:
Designação

Produto

Cor da etiqueta

Produto de limpeza
Abrilhantador

ConvoClean forte / new
ConvoCare

vermelho
verde

Configuração da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com recipientes conectados
Pos. Designação
1

2
3
4
5

F
G

Recipiente com abri‐
lhantador ConvoCare
(solução pronta para
uso em proporção de
mistura definida)
Mangueira de sucção
da lança de aspiração
do abrilhantador
Grampo de fio metálico
D10
Mangueira de sucção
da lança de aspiração
do produto de limpeza
Recipiente com produto
de limpeza ConvoClean
new ou ConvoClean
forte
Conexão do aparelho
para abrilhantador
Conexão do aparelho
para produtos de limpe‐
za

Codificação
das cores
verde (eti‐
queta)

verde (man‐
gueira)
vermelho
(mangueira)
vermelho
(etiqueta)
verde (ins‐
crição)
vermelho
(inscrição)

Caixa para recipiente do produto de limpeza (acessório opcional)
A caixa para o recipiente do produto de limpeza é acessório opcional do vaporizador combinado, po‐
dendo ser adquirido do fabricante.
Em aparelhos de mesa sobre suportes:
■
A caixa pode ser suspensa no suporte da unidade por meio do dispositivo de suspensão aparafu‐
sado em do arco de retenção. Para isso o arco de retenção é fixado no suporte da unidade por
meio dos pinos. O peso do vaporizador combinado ali colocado segura o arco de retenção, inclu‐
sive a caixa suspensa com os recipientes do produto de limpeza.
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Em aparelhos instalados no piso ou aparelhos de mesa em mesas de trabalho:
■
A caixa pode ser aparafusada por meio dos furos no lado detrás da carcaça. Para isso os dispositi‐
vos de suspensão devem ser primeiramente desparafusados da caixa. Para uma limpeza mais fá‐
cil do piso da cozinha, é possível fixar a caixa a uma distância dada em relação ao solo. Ao fazê-lo, observe os dados constantes em 'Local de colocação do recipiente para produto de limpeza e
abrilhantador'.
Local de colocação do recipiente para produto de limpeza e abrilhantador
Monte os recipientes da seguinte maneira:
Os recipientes devem estar facilmente acessíveis em uma superfície junto ao aparelho.
■
A superfície de apoio do recipiente não deve ficar acima da borda onde os pés do aparelho se en‐
contram com a carcaça do mesmo.
■
A superfície de apoio do recipiente não deve ficar mais de um metro abaixo dessa borda.
■
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6.4.3 Conectar a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
Conectar a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com recipientes
1.

Misture o concentrado ConvoCare K fornecido com água
doce no recipiente vazio do abrilhantador ConvoCare.
Nisso observe as instruções no manual de operação refe‐
rentes à mistura do abrilhantador ConvoCare.

2.

Encaixe a mangueira de sucção verde (2) do abrilhanta‐
dor ConvoCare no niple de conexão das conexões de in‐
terface interna (F) e fixe-a com a braçadeira de arame (3)
(veja a etiqueta da conexão do abrilhantador no lado es‐
querdo do aparelho).

3.

Encaixe a lança de aspiração na mangueira de sucção
verde no recipiente abrilhantador (1). A mangueira deve
ser colocada sem ser torcida nem dobrada e a abertura
de ventilação do recipiente deve estar livre e desimpedi‐
da.

Manual de instalação

112

6 Instalação
4.

Fixe a mangueira de aspiração vermelha (4) para o pro‐
duto de limpeza ConvoClean forte ou ConvoClean new
no niple de conexão da conexão de anteparo frontal (G) e
prenda a mangueira com a braçadeira de arame (3) (ver
adesivo da conexão do produto de limpeza na lado es‐
querdo do aparelho).

5.

Encaixe a lança de aspiração na mangueira de sucção
vermelha no recipiente do produto de limpeza (5). A man‐
gueira deve ser colocada sem ser torcida nem dobrada e
a abertura de ventilação do recipiente deve estar livre e
desimpedida.
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6.5 Instalação do recipiente coletor de gordura (apenas com ConvoGrill)
6.5.1

Trabalho seguro na instalação

Para sua segurança
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na instalação' na página 31.
Qualificação do pessoal para a instalação recipiente coletor de gordura
Apenas pessoal qualificado de um serviço de assistência técnica autorizado ou pessoal devidamente
treinado pode conectar com ConvoGrilll o recipiente coletor de gordura para a separação automática
de gordura no aparelho.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
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6.5.2 Conectar o recipiente coletor de gordura
Acessórios necessários
Fazem parte do escopo de fornecimento do ConvoGrill os seguintes acessórios originais, necessários
para a conexão da separação automática de gordura. Utilize apenas estes acessórios originais:
■
Mangueira de conexão com fecho roscado rotativo fixado
■
Recipiente coletor de gordura (recipiente vazio para a gordura bombeada para fora)
■
Braçadeira de mangueira para fixação da conexão da mangueira no vaporizador combinado
■
Suporte em forma de garfo para suspender o fecho roscado do recipiente com a mangueira de
conexão durante o esvaziamento e limpeza do recipiente coletor de gordura.
Conectar o recipiente coletor de gordura (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Verifique os acessórios quanto a danos e prossiga com a
instalação apenas se as peças estiverem intactas e es‐
tanques.
Conecte a extremidade livre da mangueira de conexão
(2) do separador automático de gordura na tubuladura de
descarga (1) atrás na parte inferior do vaporizador combi‐
nado e fixe a mangueira (2) com a braçadeira da man‐
gueira (3).
Rosqueio o fecho roscado (4) fixado na mangueira de co‐
nexão (2) no recipiente coletor de gordura (5).
Posicione o recipiente coletor de gordura (5) no local
apropriado e cuide para que a mangueira de conexão
corra sem sofrer dobraduras (2).
Fixe o suporte em forma de garfo (6) para suspender o
fecho roscado do recipiente (4) com a mangueira de co‐
nexão a uma curta distância da tubuladura de descarga
(1). Para isso utilize a fita adesiva de face dupla na lado
de trás do suporte ou os orifícios existentes no suporte.
Em aparelhos com porta de correr:
NÃO posicione o suporte (6) no lado da carcaça do vapo‐
rizador combinado no lado no qual a porta do aparelho é
empurrada para trás.

Local de instalação do recipiente coletor de gordura
Instale o recipiente coletor de gordura do modo seguinte:
O recipiente devem estar facilmente acessível em uma superfície junto ao aparelho.
■
A superfície de apoio do recipiente deve ficar no máximo 15 cm acima da superfície de apoio do
aparelho.
■
A área de trabalho do operador deve ser mantida livre.

■
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7 Colocação em funcionamento
Objetivo deste capítulo
Nestes capítulo irá aprender como colocar seu vaporizador combinado em funcionamento. Este capí‐
tulo destina-se a colaboradores de um serviço de assistência técnica autorizado.

7.1

Trabalho seguro na colocação em funcionamento

Para sua segurança na colocação em funcionamento
Familiarize-se antes do início dos trabalhos com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de
segurança na colocação em funcionamento' na página 33 e no capítulo 'Para sua segurança' no ma‐
nual de operação.
Qualificação do pessoal para colocação e retirada de funcionamento
Os trabalhos da colocação em funcionamento são realizados em estados operacionais não comuns
do aparelho (por exemplo, com coberturas de proteção removidas) ou compreendem tarefas que re‐
querem qualificação e conhecimentos específicos do aparelho por parte do pessoal, que vão além da‐
queles exigidos do pessoal de operação.
Os requisitos seguintes devem ser exigidos do pessoal:
■
Funcionários qualificados de um serviço de assistência técnica autorizado.
■
O pessoal possui formação correspondente como técnicos de serviço.
■
O pessoal foi submetido a um treinamento específico ao aparelho.
■
O pessoal deve estar especialmente apto a avaliar a execução profissional dos pontos de cone‐
xão elétrica, de gás, de água e de rejeitos líquidos do aparelho.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Comportamento em caso de cheiro de gás
Em caso de cheiro de gás, é imprescindível observar os pontos seguintes:
■
Interromper imediatamente o suprimento de gás.
■
Ventilar bem o compartimento.
■
Não operar nenhum aparelho elétrico. Evitar gerar faíscas.
■
Evacuar o edifício.
■
Informar a empresa fornecedora de gás e eventualmente o corpo de bombeiros por meio de um
telefone fora da área de perigo.
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Normas básicas para a operação segura
Se após a instalação o vaporizador combinado tiver sido deliberada ou claramente movido de sua po‐
sição em desacordo com as normas (inadvertidamente ou intencionalmente), ele somente poderá
continuar a ser utilizado quando os pré-requisitos a seguir estiverem preenchidos:
■
O aparelho e os acessórios utilizados não apresentam nenhum dano externo visível.
■
Os cabos de alimentação elétricos, de água, de água residual e os produtos de limpeza não apre‐
sentam nenhum dano visível, estão bem assentados, não têm vazamento em nenhum lugar e
após uma inspeção visual, dão uma impressão de segurança e bom funcionamento.
■
Os 'Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Os 'Requisitos do ambiente do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Todos os avisos de advertência encontram-se nos locais previstos.
Apenas em aparelhos a gás:
■
Em todos os componentes condutores de gás do vaporizador combinado foi verificada a estan‐
queidade de todos os seus pontos de ligação e de conexão por intermédio de um técnico de servi‐
ço, e a estanqueidade em todos os pontos mencionados fora e dentro do aparelho foi alcançada.
Normas para a operação segura de aparelhos de mesa
Para evitar riscos, devem ser observadas as normas seguintes durante a operação:
■
As tubuladuras de saída de ar e de gás bem como a tubuladura de ventilação na lado de cima do
aparelho e as aberturas de ventilação no piso do aparelho não podem ser cobertas, deslocadas ou
bloqueadas.
■
O porta-bandejas deve estar fixado.
■
Os suportes para o prepara de alimentos devem estar inseridos corretamente de acordo com as
normas 'Colocação dos suportes para o preparo de alimentos dos tamanho X.10 e X.20' no manu‐
al de operação.
■
A chapa de aspiração deve estar devidamente travada.
Normas adicionais para a operação segura de aparelhos de mesa em base móvel
Para evitar perigos, devem ser observadas as normas seguintes ao operar aparelhos em bases sobre
rodízios:
■
O dispositivo de retenção que limita a amplitude de movimento da estrutura (base mais aparelho)
deve estar todo o tempo conectado.
Verifique todo o dia antes da operação se o dispositivo de retenção está conectado.
■
Ao operar o aparelho, sempre travar os rodízios dianteiros com os freios de estacionamento.
■
O travamento das rodas deve ser verificado diariamente antes da operação.
Normas para a operação segura de aparelhos instalados no piso
Para evitar riscos, devem ser observadas as normas seguintes durante a operação:
As tubuladuras de saída de ar e de gás bem como a tubuladura de ventilação na lado de cima do
aparelho e as aberturas de ventilação no piso do aparelho não podem ser cobertas, deslocadas ou
bloqueadas.
■
Os suportes para o prepara de alimentos devem estar inseridos corretamente de acordo com as
normas 'Colocação dos suportes para o preparo de alimentos dos tamanho X.10 e X.20' no manu‐
al de operação.
■
A chapa de aspiração deve estar devidamente travada.

■
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Peças condutoras de tensão

Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de tensão e cabos soltos
Depois de ser aberta a cobertura de proteção, o contato com peças condutoras de tensão pode
resultar em choque elétrico.
Certifique-se de que os serviços na instalação elétrica somente serão realizados por eletrotécnicos
de um serviço de assistência técnica autorizado.
Proceda do modo seguinte antes de retirar as coberturas de proteção:
■
Desenergize todas as conexões.
■
Proteja todos os interruptores contra religação.
■
Caso o aparelho já tenha sido colocado sob tensão, aguarde 15 minutos para que os conden‐
sadores do barramento DC possam descarregar.
■
Certifique-se de que não há tensão.
Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que as conexões elétricas estão em bom
estado e bem conectadas.
Antes de colocar em funcionamento, certifique-se de que o aparelho juntamente com todas as
peças metálicas dos acessórios esteja conectado a um sistema para compensação de potencial.
Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Em princípio não mova o aparelho durante o seu funcionamento.
Certifique-se em aparelhos de mesa com base sobre rodízios de que o dispositivo de retenção que
limita a amplitude de movimento da base com o aparelho esteja conectado.
Falta de oxigênio

Perigo de asfixia por falta de ar respirável
Com o funcionamento do aparelho, a ventilação deficiente no local de instalação pode levar à asfixia.
Verifique o gás de escape e em caso de necessidade ajuste o queimador utilizando para isso um
instalador de gás autorizado.
Certifique-se de que o sistema de ar condicionado esteja disponível, operacional e em
funcionamento e que as normas de ventilação prescritas pelo instalador de gás tenham sido
observadas.
Não altere a área inferior do aparelho.
Opere o aparelho apenas em ambiente sem vento.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido a altas temperaturas na câmara de cozimento e no lado interno da
porta do aparelho
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras.
Use o equipamento de proteção individual.
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Vapor quente / fumos

Perigo de escaldadura em consequência do vapor e fumos
O vapor quente e os fumos que escaparem podem causar a escaldadura do rosto, mãos, pés e
pernas.
Em aparelhos instalados no piso, sempre abra a porta primeiro até a primeira posição de engate e
em aparelhos de mesa, use sempre a posição de ventilação ao abrir a porta. Deixe escapar
vapores quentes e fumos por um momento. Abra então a porta do aparelho lentamente e com
cuidado.
Não coloque sob hipótese alguma a cabeça dentro da câmara de cozimento.
Se você resfriar a câmara de cozimento com 'Cool down', afaste-se do aparelho, pois da porta
aberta irão escapar vapor quente e fumos.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de queimaduras químicas ou irritação da pele, olhos e órgãos respiratórios
O produto de limpeza ConvoClean new (S) e o abrilhantador ConvoCare (S) irritam a pele, os olhos e
os órgãos respiratórios em caso de contato direto. ConvoClean forte (S) provoca queimaduras
químicas na pele, olhos e órgãos respiratórios em caso de contato direto.
Não inspire vapores e névoas de pulverização provenientes dos produtos de limpeza e
abrilhantadores.
Não deixe que o produto de limpeza e o abrilhantador entrem em contato com os olhos, a pele e
mucosas.
Não borrife o produto de limpeza e o abrilhantador em uma câmara de cozimento com temperatura
superior a 60 ºC, do contrário cada vez mais irão se desprender vapores corrosivos ou irritantes do
produto de limpeza.
Não abra a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
com recipientes conectados.
Durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com dosagem individual, abra a
porta do aparelho APENAS quando requisitado pelo software.
Use o equipamento de proteção individual.
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7.2 Sequência da colocação em funcionamento
Inspeções antes da colocação em funcionamento
Antes da colocação em funcionamento do vaporizador combinado, verifique se pré-requisitos impor‐
tantes estão preenchidos com base nas listas de controle.
■
'Lista de controle do transporte, colocação e instalação' na página 191
■
'Lista de controle dos dispositivos de segurança e avisos de advertência' na página 193
O aparelho somente pode ser colocado em operação se todos os pré-requisitos citados estiverem
preenchidos,
■
o aparelho e todas as conexões utilizadas não apresentarem nenhum dano externo visível e
■
não houver nada na câmara de cozimento, com exceção do que for necessário como acessório
(p. ex. suportes para o preparo de alimentos).
Preparação da colocação em funcionamento
1.

Passe a temperatura ambiente para a temperatura de
operação permitida.

2.

Ligue o seccionador.

3.

Abra a alimentação de água.

4.

Abra a alimentação de gás (nos aparelhos a gás).

5.

Verifique se o assentamento está seguro e a posição,
correta:
■ Chapa de aspiração
■ Porta-bandejas (em aparelhos de mesa)
■ Carrinhos de abastecimento (aparelhos instalados no
piso)

6.

Meça a folga da porta na frente do aparelho de acordo
com 'Medição das folgas do aparelho' na página 122:
Se os valores medidos estiverem fora do intervalo de to‐
lerância ou se o canto superior da porta do aparelho não
se alinhar com aquele da carcaça do aparelho, a porta do
aparelho deve ser ajustada.
Efetue o ajuste de acordo com a documentação de servi‐
ço ou entre em contato com o fabricante.
Ligue o vaporizador combinado.

7.

8.
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7 Colocação em funcionamento
Colocação em funcionamento
1.

Inicie o procedimento de cozimento com os dados de co‐
zimento seguintes:
■ Modo de operação 'Vapor combinado'
■ 150 °C
■ 10 minutos

2.

Verifique o seguinte:
■ A iluminação da câmaras de cozimento acende?
■ A hélice do ventilador está em movimento?
■ Os sistemas de água residual e de água de alimentação
estão vedados?
■ A temperatura na câmara de cozimento sobe?

3.

Inicie o procedimento de cozimento com os dados de co‐
zimento seguintes:
■ Modo de operação 'Vapor'
■ 100 °C
■ 10 minutos

4.

Verifique se gera-se vapor na câmara de cozimento
(abrir a porta do aparelho).

5.

Apenas nos aparelhos com injetor Convotherm 4:
Ajuste o manômetro na rede de abastecimento de água
para a geração de vapor com o redutor de pressão:
■ Aparelho de mesa: [kPa] 100 (1 bar)
■ Aparelho instalado no piso: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Inicie a limpeza totalmente automática da câmara de cozi‐
mento com o perfil de limpeza para sujeira leve.

7.

Verifique se o procedimento de limpeza é realizado sem
mensagens de erro.

Instrução do usuário
Informe o usuário sobre todas as funções e dispositivos relevantes à segurança, ver 'Lista de controle
Instrução do usuário' na página 194. Instrua o usuário na operação do aparelho.
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7.3 Mensuração das colunas do aparelho
Mensuração das colunas do aparelho
A figura mostra um vaporizador combinado do tamanho 12.20 representando todos os tamanhos de
aparelhos:
As larguras das folgas do aparelho medidas devem estar dentro dos intervalos de tolerância seguin‐
tes:
Figura

Designação

Condição de me‐
dição

Folga da porta
A porta do apare‐
na frente do apa‐ lho está fechada.
relho
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Intervalo de tolerância
Aparelhos
de mesa
12 ± 1 mm

Aparelhos
instalados
no piso
10 ± 1 mm

8 Retirada de funcionamento e destinação final

8 Retirada de funcionamento e destinação final
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo informamos como retirar o vaporizador combinado de funcionamento, como colocá-lo
fora de operação e como realizar um descarte correto do mesmo. Este capítulo destina-se a colabora‐
dores de um serviço de assistência técnica autorizado.

8.1

Trabalho seguro na retirada de funcionamento

Para sua segurança na retirada de funcionamento
Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com os perigos especificados em 'Perigos e medidas de se‐
gurança na retirada de funcionamento' na página 36.
Qualificação do pessoal para a retirada de funcionamento
Os trabalhos da retirada de funcionamento são realizados em estados operacionais não comuns do
aparelho (por exemplo, com coberturas de proteção removidas) ou compreendem tarefas que reque‐
rem qualificação e conhecimentos específicos do aparelho por parte do pessoal, que vão além daque‐
les exigidos do pessoal de operação.
Os requisitos seguintes devem ser exigidos do pessoal:
■
Funcionários qualificados de um serviço de assistência técnica autorizado.
■
O pessoal possui formação correspondente como técnicos de serviço.
■
O pessoal foi submetido a um treinamento específico ao aparelho.
■
O pessoal deve estar especialmente apto a avaliar a execução profissional dos pontos de cone‐
xão elétrica, de gás, de água e de rejeitos líquidos do aparelho.
Os serviços de instalação de gás somente podem ser realizados por instaladores de gás treinados
com treinamento específico no aparelho e autorizados pela empresa fornecedora de gás local.
Equipamento de proteção individual
Use o equipamento de proteção individual indicado no capítulo 'Para sua segurança', seção 'Equipa‐
mento de proteção individual' na página 45 para os respectivos trabalhos.
Comportamento em caso de cheiro de gás
Em caso de cheiro de gás, é imprescindível observar os pontos seguintes:
■
Interromper imediatamente o suprimento de gás.
■
Ventilar bem o compartimento.
■
Não operar nenhum aparelho elétrico. Evitar gerar faíscas.
■
Evacuar o edifício.
■
Informar a empresa fornecedora de gás e eventualmente o corpo de bombeiros por meio de um
telefone fora da área de perigo.
Normas para o trabalho seguro e responsável na retirada de funcionamento
Evite riscos para si e outros observando as normas seguintes:
■
O piso da cozinha deve ser mantido sempre seco para reduzir os riscos de acidentes.
■
A porta do aparelho do vaporizador combinado deve estar fechada e o puxador da porta removido
antes que o aparelho possa ser descartado.
■
O produto de limpeza deve ser eliminado no recipiente de acordo com as informações dadas para
evitar danos ao ambiente.
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Peças condutoras de tensão

Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de tensão e cabos soltos
Depois de ser aberta a cobertura de proteção, o contato com peças condutoras de tensão pode
resultar em choque elétrico.
Certifique-se de que os serviços na instalação elétrica somente serão realizados por eletrotécnicos
de um serviço de assistência técnica autorizado.
Proceda do modo seguinte antes de retirar as coberturas de proteção:
■
Desenergize todas as conexões.
■
Proteja todos os interruptores contra religação.
■
Aguarde 15 minutos para que os condensadores do barramento DC possam descarregar.
■
Certifique-se de que não há tensão.
Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Certifique-se de que o suprimento de gás está interrompido antes do início dos trabalhos nas
instalações de gás.
Movimentação de cargas pesadas

Perigo de ferimento se incorretamente suspenso
Durante a suspensão do aparelho podem ocorrer lesões em decorrência do peso do aparelho,
principalmente na região lombar.
Utilize empilhadeira ou guindaste interno para transportar o aparelho.
Suspenda o aparelho com um número suficiente de pessoas em relação a seu peso. Valor
orientativo: de 15 - até no máx. 55 kg dependendo da idade e sexo). Observe no local de
instalação as normas segurança do trabalho em vigor!
Use o equipamento de proteção individual.
Base de apoio imprópria

Perigo de esmagamento caso o aparelho vire ou caia.
Existe o perigo de esmagamento de partes do corpo caso o aparelho vire ou caia.
Cuide para que o aparelho não seja colocado em uma base inadequada.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de queimaduras químicas ou irritação da pele, olhos e órgãos respiratórios
O produto de limpeza ConvoClean new (S) e o abrilhantador ConvoCare (S) irritam a pele, os olhos e
os órgãos respiratórios em caso de contato direto. ConvoClean forte (S) provoca queimaduras
químicas na pele, olhos e órgãos respiratórios em caso de contato direto.
Não inspire vapores e névoas de pulverização provenientes dos produtos de limpeza e
abrilhantadores.
Não deixe que o produto de limpeza e o abrilhantador entrem em contato com os olhos, a pele e
mucosas.
Se você manuseia produtos de limpeza, observe as etiquetas dos produtos de limpeza ou das
respectivas folhas de dados de segurança.
Use o equipamento de proteção individual.
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8.2 Retirada de funcionamento e destinação final
Pré-requisitos
Antes de iniciar a retirada de funcionamento deve-se observar o seguinte:
■
O aparelho está desenergizado.
■
A alimentação de gás está bloqueada.
■
O abastecimento de água está bloqueado.
Retirada de funcionamento
Para retirar seu aparelho, inverta as etapas de sua colocação e instalação passo a passo (ver capítu‐
lo 'Instalação' na página 80, 'Transporte' na página 46 e 'Colocação' na página 48).
Apenas desloque o aparelho após ter removidos todas as conexões.
Para retirar o aparelho de operação devem ser realizadas profissionalmente as seguintes tarefas:
■
Desmontagem da conexão de água do aparelho
■
Desmontagem da conexão de rejeitos líquidos do aparelho
■
Desmontagem ou desconexão das conexões elétricas
■
Desmontagem da conexão de gás do aparelho
■
Desmontagem da exaustão de gás
■
Desmontagem do fecho da porta
■
Desmontagem das conexões dos produtos de limpeza e dos abrilhantadores
■
A destinação final adequada dos produtos de limpeza de acordo com as folhas de dados de segu‐
rança da UE e dados correspondentes nos recipientes dos produtos de limpeza.
■
Desmontagem do recipiente coletor de gordura
■
O descarte adequado de gordura velha drenada deve ser realizado de acordo com as normas do
país, bem como de acordo com as prescrições locais e das empresas coletoras de lixo.
Destinação final
O aparelho não pode ser descartado em um aterro para lixo doméstico nem de maneira irresponsá‐
vel!

Para o descarte ambientalmente correto do seu aparelho, entre em contato com o fabricante. O fabri‐
cante possui a certificação ISO 14001:2004 e trata do descarte ambientalmente correto do seu apare‐
lho antigo de acordo com as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.
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9 Dados técnicos
Objetivo deste capítulo
Esta seção compreende os dados técnicos do seu vaporizador combinado.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes tópicos:
Medidas e pesos
Peso de abastecimento máximo admissível
Conexão elétrica
Valores característicos do gás natural 2H [E], gás natural 2L (LL), propano 3B/P
Valores característicos do gás do gás natural (AUS/NZ), propano (AUS/NZ)
Valores característicos do gás natural (JPO), propano (JPO)
Valores característicos do gás natural 13A (COR), propano (COR)
Consumo de gás
Volume de gás de escape
Potência de aquecimento
Liberação de calor
Conexão de água
Qualidade da água
Caldeira
Consumo de água no cozimento
Consumo de água no cozimento e na limpeza
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137
138
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140
140
141
142
142
143
144
144
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9 Dados técnicos

9.1 Medidas e pesos
Medidas do Convotherm 4 EB/ES

Aparelho com embalagem
Largura
Altura
Profundidade
Aparelho sem embalagem
Largura em porta do aparelho com
batente direito
Largura em aparelhos com porta de
correr
Altura
Profundidade com a porta do apare‐
lho fechada
Distâncias de segurança
Atrás
À direita em porta do aparelho com
batente direito
À direita em aparelhos com porta de
correr
À esquerda
(para a realização de serviços reco‐
mendamos uma distância maior)
Acima (para ventilação)

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

Medida do Convotherm 4 GB/GS

Aparelho com embalagem
Largura
Altura
Profundidade
Aparelho sem embalagem
Largura em porta do aparelho com
batente direito
Largura em aparelhos com porta de
correr
Altura
Profundidade com a porta do apare‐
lho fechada
Distâncias de segurança
Atrás
À direita em porta do aparelho com
batente direito
À direita em aparelhos com porta de
correr
À esquerda
(para a realização de serviços reco‐
mendamos uma distância maior)
Acima (para ventilação)
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Peso do Convotherm 4 EB
6.10
Peso sem embalagem
sem ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
115
- Porta de correr
[kg]
123
com ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
121
- Porta de correr
[kg]
129
com ConvoClean / ConvoClean+, com ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
126
- Porta de correr
[kg]
134
Peso da embalagem
Peso da embalagem
[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

Peso do Convotherm 4 ES
6.10
Peso sem embalagem
sem ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
105
- Porta de correr
[kg]
113
com ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
111
- Porta de correr
[kg]
125
com ConvoClean / ConvoClean+, com ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
116
- Porta de correr
[kg]
124
Peso da embalagem
Peso da embalagem
[kg]
25
Peso do Convotherm 4 GB
6.10
Peso sem embalagem
sem ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
130
- Porta de correr
[kg]
138
com ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
136
- Porta de correr
[kg]
144
com ConvoClean / ConvoClean+, com ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
141
- Porta de correr
[kg]
149
Peso da embalagem
Peso da embalagem
[kg]
25
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Peso do Convotherm 4 GS
6.10
Peso sem embalagem
sem ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
113
- Porta de correr
[kg]
121
com ConvoClean / ConvoClean+, sem ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
119
- Porta de correr
[kg]
133
com ConvoClean / ConvoClean+, com ConvoSmoker
- batente direito
[kg]
124
- Porta de correr
[kg]
132
Peso da embalagem
Peso da embalagem
[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 Peso de abastecimento máximo admissível
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
O peso total contido nos níveis de grelhas não pode exceder o peso de abastecimento máximo permi‐
tido para o vaporizador combinado:

Peso de abastecimento máximo
Por vaporizador combinado
Por grelha
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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

129

100
15

120
15

100
15

180
15
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9.3 Conexão elétrica
Convotherm 4 EB (FU unifásico)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
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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

Tipo
Tipo

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

Tipo
Tipo

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

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

130

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 trifásico)

3~ 400V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
3~ 440V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
3~ 480V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
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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

Tipo

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

Tipo

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

Tipo

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 unifásico)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
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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

Tipo
Tipo

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

Tipo
Tipo

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

Tipo
Tipo

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 trifásico)

3~ 400V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
3~ 440V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
3~ 480V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor reco‐
mendada assentada livremente no
ar com no máx. 5 m de comprimento
Disjuntor FI recomendado
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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

Tipo

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

Tipo

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

Tipo

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
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
1N~ 230V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
1N~ 120V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
2~ 230V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência da vaporização
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
Manual de instalação

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

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

Tipo
Tipo

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]

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

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

[mm2]
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mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
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Tipo
Tipo

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

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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Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
1N~ 230V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
1N~120V 60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
2~ 230V 50/60Hz
Consumo nominal
Potência do ar quente
Potência do motor
Corrente nominal
Proteção fusível
Seção transversal do condutor
recomendada assentada livre‐
mente no ar com no máx. 5 m
de comprimento
Disjuntor FI recomendado
Disjuntor FI opcional
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6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

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

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

1.0
0.2
0.7
9.8

1.0
0.2
0.7
9.8

[A]
[mm2]

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

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Tipo
Tipo

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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9.4 Valores característicos do gás natural 2H [E], gás natural 2L (LL),
propano 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gás

Gás natural
2H (E)

Gás natural
2L (LL)

Gás de ensaio normatiza‐
G20
G25
do, abreviação
Consumíveis
Gás natural, gás líquido
x
x
Valores característicos da conexão de suprimento de gás
Conexão da tubulação de
R 3/4"
R 3/4"
gás
Pressão do fluxo de cone‐ [mbar]
20 (17 - 25)
20/25 (18 xão
30)
Dados do gás (conforme CE) a 15 °C e 1013 mbar, seco:
Índice Wobbe inferior Wi
45.7
37.4
[MJ/m3]
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)
Índice Wobbe superior WS [MJ/m3]
50.7
41.5
(40.9 - 54.7) (34.4 - 44.8)
Poder calorífico Hi
34
29.3
[MJ/m3]
[MJ/kg]

Propano 3P

Gás liquefeito
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]
Exaustão de gás
Equipamento de ar ambi‐
ente (RLT) com desliga‐
mento de segurança
Valores dos gases de escape
CO2
[%]

-

-

50.4

49.5

obrigatório

obrigatório

obrigatório

obrigatório

9.3 - 9.5

9.1 - 9.3

10.8 - 11.2

12.8 - 13.3

CO

< 500

< 500

< 500

< 500

Valor calorífico Hs

Manual de instalação

[MJ/m3]

[ppm]
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9.5 Valores característicos do gás do gás natural (AUS/NZ), propano
(AUS/NZ)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gás
Consumíveis
Gás natural, propano
Valores característicos da conexão de suprimento de gás
Conexão da tubulação de gás
Pressão do fluxo de conexão
[kPa]
Exaustão de gás
Equipamento de ar ambiente (RLT) com desli‐
gamento de segurança
Valores dos gases de escape
Valor do gás de escape CO2
[%]
Valor do gás de escape CO

Manual de instalação

[ppm]
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Gás natural
((AUS/NZ)

Propano (AUS/NZ)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

obrigatório

obrigatório

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

< 500

< 500

9 Dados técnicos

9.6 Valores característicos do gás natural (JPO), propano (JPO)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gás
Consumíveis
Gás natural, propano
Valores característicos da conexão de suprimento de gás
Conexão da tubulação de gás
Pressão do fluxo de conexão
[kPa]
Dados do gás (conforme CE) a 15 °C e
1013 mbar, seco:
Índice Wobbe (Ws)
[MJ/m³N]
Exaustão de gás
Equipamento de ar ambiente (RLT) com desli‐
gamento de segurança
Valores dos gases de escape
Valor do gás de escape CO2
[%]
Valor do gás de escape CO

[ppm]

Gás natural 13A
(JPO)

Propano (JPO)

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

obrigatório

obrigatório

Valor ?

Valor ?

Valor ?

Valor ?

9.7 Valores característicos do gás natural 13A (COR), propano (COR)
Convotherm 4 GB/GS
Tipo de gás

Gás natural 13A
(COR)

Propano (COR)

Abreviação
Consumíveis
Gás natural, propano
Valores característicos da conexão de suprimento de gás
Conexão da tubulação de gás
Pressão do fluxo de conexão
[kPa]
Dados do gás (conforme CE) a 15 °C e 1013 mbar, seco:
Índice Wobbe (bruto)
[MJ/m3]

LNG

LPG

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

56.1 (52.8 - 57.8)

84.6

Valor calórico bruto (Hs)

44.5

110

[MJ/m3]

Exaustão de gás
Equipamento de ar ambiente (RLT) com desli‐
gamento de segurança
Valores dos gases de escape
Valor do gás de escape CO2
[%]

obrigatório

obrigatório

Valor ?

Valor ?

Valor do gás de escape CO

Valor ?

Valor ?

Manual de instalação
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9.8 Consumo de gás
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Gás natural 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Gás natural 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: Propano 3P / Gás lique‐
feito 3B/P*

* Com gás liquefeito 3B/P, a potência de aquecimento é 15% maior.

9.9 Volume de gás de escape
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Suprimento de ar de combustão

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Volume de gás de escape

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286

Manual de instalação
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9.10 Potência de aquecimento
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Gás natural 2H (E) (com base no poder calorífico Hi)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)

[kW]
[kW]

11
11

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

G25: Gás natural 2L (LL) (com base no poder calorífico Hi)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

20
18

G30/G31: Propano 3P* (com base no poder calorífico Hi)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em 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

Unida‐
de ?
Unida‐
de ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Unida‐
de ?
Unida‐
de ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Va‐
lor ?
Va‐
lor ?

Gás natural ((AUS/NZ)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)
Propano (AUS/NZ)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)
Gás natural 13A (JPO)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)
Propano (JPO)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)
LNG: Gás natural 13A (COR)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)
LPG: Propano (COR)
Queimador de combustão interna
Queimador da caldeira (em GB)

* Com gás liquefeito 3B/P, a potência de aquecimento é 15% maior.
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9 Dados técnicos

9.11 Liberação de calor
Convotherm 4 EB/ES

Latente
Sensível

[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

Latente
Sensível

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

9.12 Conexão de água
Convotherm 4 EB ES GB GS
Alimentação de água (apenas fria)
Abastecimento de água
Pressão do fluxo
Manômetro no suprimento de água
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Escoadouro do aparelho
Versão 6.10, 6.20, 10.10, 10.20

[kPa]

2 x G 3/4", conexão permanente opcional com man‐
gueira de ligação (mín. DN 13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

DN

Conexão permanente (recomendada) ou sifão com
funil
Conexão permanente (recomendada) ou tina aberta
ou canal/calha
50

Versão 12.20, 20.10, 20.20
Tipo
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9.13 Qualidade da água
Convotherm 4 EB/GB
Dureza da água em ambas as conexões hidráulicas: Limpeza, pistola de água enrolável (A) e cal‐
deira (B)
■ Água potável
Qualidade da água
■ Água dura
Dureza geral (GH)
- em graus de dureza alemã
- em graus de dureza francesa
- em graus de dureza inglesa
- em ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- em mmol/l íons de metais alcalino-terrosos
Números indicativos
Temperatura
Condutividade elétrica
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

máx. 40
mín. 20
6.5 - 8.5
máx. 60

[mg/l]

máx 0.2

SO42-

[mg/l]

máx. 150

Fe

[mg/l]

máx 0.1
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9 Dados técnicos
Convotherm 4 ES/GS
Dureza da água para conexão de água (A) para injeção de água
■ Água potável
Qualidade da água
■ Água doce
Dureza geral (GH)
- em graus de dureza alemã
- em graus de dureza francesa

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- em graus de dureza inglesa
- em ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- em mmol/l íons de metais alcalino- [mmol/l] 0.7 - 1.3
-terrosos
Dureza da água para conexão de água (B) para limpeza, pistola de água enrolável
■ Água potável
Qualidade da água
■ Água dura
Dureza geral (GH)
- em graus de dureza alemã
- em graus de dureza francesa
- em graus de dureza inglesa
- em ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- em mmol/l íons de metais alcalino-terrosos
Números indicativos
Temperatura
Condutividade elétrica
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

máx. 40
mín. 20
6.5 - 8.5
máx. 60

[mg/l]

máx 0.2

SO42-

[mg/l]

máx. 150

Fe

[mg/l]

máx 0.1

9.14 Caldeira
Convotherm 4 EB/GB

Produção de vapor
Conteúdo

[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 Consumo de água no cozimento
Convotherm 4 EB/GB

Água dura e doce
Consumo médio sem limpeza
Débito de água máximo possível
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8.8
15

10.5
15

9.9
15

13.4
15

9 Dados técnicos
Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Água dura e doce
Consumo médio sem limpeza
[l/h]
3.5
7.6
6.3
Débito de água máximo possível
[l/min]
15
15
15
Água doce (dimensionamento do equipamento de tratamento de água)
Consumo médio sem limpeza
[l/h]
2.3
5.1
4.2
Débito de água máximo possível
[l/min]
0.6
0.6
0.6

11.1
15

13.3
15

12.2
15

17.7
15

7.4
0.6

8.8
0.6

8.1
0.6

11.8
0.6

9.16 Consumo de água no cozimento e na limpeza
Convotherm 4 EB/GB

Água dura e doce
Consumo médio de água com pro‐
cesso de limpeza

[l/h]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

6.8

11.0

9.8

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.3

11.3

10.1

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Água dura e doce
Consumo médio de água com pro‐
cesso de limpeza
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Diagramas de conexões

10 Diagramas de conexões
Objetivo deste capítulo
Este capítulo compreende os desenhos dimensionais e posições de conexão do seu vaporizador
combinado.
Conteúdo
Este capítulo compreende os seguintes tópicos:
Dimensões e posições de conexão dos aparelhos elétricos
Dimensões e posições de conexão dos aparelhos a gás
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Página
147
162

10 Diagramas de conexões

10.1 Dimensões e posições de conexão dos aparelhos elétricos
Página
148
150
152

Aparelho elétrico Convotherm 4 6.10
Aparelho elétrico Convotherm 4 6.20
Aparelho elétrico Convotherm 4 10.10
Aparelho elétrico Convotherm 4 10.20

154
156
158
160

Aparelho elétrico Convotherm 4 12.20
Aparelho elétrico Convotherm 4 20.10
Aparelho elétrico Convotherm 4 20.20

Manual de instalação

147

10 Diagramas de conexões

10.1.1 Aparelho elétrico Convotherm 4 6.10
Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.2 Aparelho elétrico Convotherm 4 6.20
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.3 Aparelho elétrico Convotherm 4 10.10
Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.4 Aparelho elétrico Convotherm 4 10.20
Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M

Manual de instalação

155

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.5 Aparelho elétrico Convotherm 4 12.20
Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.6 Aparelho elétrico Convotherm 4 20.10
Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.1.7 Aparelho elétrico Convotherm 4 20.20
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

10 Diagramas de conexões

10.2 Dimensões e posições de conexão dos aparelhos a gás
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 6.10
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 6.10
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 6.20
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 6.20
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 10.10
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 10.10
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 10.20
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 10.20
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 12.20
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 12.20
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 20.10
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 20.10
Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 20.20
Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 20.20
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10 Diagramas de conexões

10.2.1 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 6.10
Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.2 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 6.10
Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 6.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões

10.2.3 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 6.20
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.4 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 6.20
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 6.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.5 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 10.10
Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de arÆ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.6 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 10.10
Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 10.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.7 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 10.20
Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.8 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 10.20
Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 10.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.9 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 12.20
Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água fria G 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.10 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 12.20
Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 12.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm

Manual de instalação

182

10 Diagramas de conexões

10.2.11 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 20.10
Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.12 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 20.10
Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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Medidas e posições de conexão C4 20.10 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.13 Aparelho a gás com caldeira Convotherm 4 20.20
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
L Tubuladura de saída de gás (caldeira)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10.2.14 Aparelho a gás com injetor Convotherm 4 20.20
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta do aparelho com batente direito)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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10 Diagramas de conexões
Medidas e posições de conexão C4 20.20 (porta de correr)
Visão frontal

Posições de conexão no piso do aparelho

Detalhes da conexão de rejeitos líquidos
* Distância em função da peça extraível dos
Pés do aparelho (máx. +25 mm)

Vista superior com distâncias de parede

Significado dos elementos marcados
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Conexão de água Água doceG 3/4"
Conexão de água Água duraG 3/4"
Conexão de rejeitos líquidos DN 50
Conexão elétrica
Compensação de potencial
Conexão do abrilhantador (opcional)
Conexão do produto de limpeza (opcional)
Tubuladura de saída de ar Æ 50 mm
Tubuladura de ventilação Æ 50 mm
Conexão de gás
Tubuladura de saída de gás (aquecimento
por ar quente)
M Vertedouro de segurança 80 x 25 mm
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11 Listas de controle e conclusão da instalação
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo estão disponíveis as listas de controle da instalação e da instrução do colaborador do
proprietário responsável pelo aparelho. As listas de controle servem para atestar a correta instalação
do vaporizador combinado. Este capítulo destina-se ao colaborador de um serviço de assistência téc‐
nica autorizado totalmente responsável pela colocação em funcionamento.

11.1 Lista de controle: Transporte, colocação e instalação
Destinatário
O destinatário das listas de controle seguintes é o funcionário qualificado do serviço autorizado de as‐
sistência técnica totalmente responsável pela colocação em funcionamento do aparelho (comissiona‐
dor).
Procedimento
Como técnico de instalação, preencha os dados básicos e verifique a instalação de acordo com as
seguintes listas de controle.
Marque confirmando as condições que forem preenchidas.
Dados básicos
Em seguida, anote os dados básicos:
Local de instalação do aparelho instalado
(endereço)
Número de série (conforme placa de ca‐
racterísticas)
Número de item (conforme placa de carac‐
terísticas)
Lista de controle
Verifique se os seguintes passos de instalação foram realizados de acordo com as prescrições e de‐
pois marque os requisitos que foram preenchidas!
Transporte

Cumprido

'Transporte até o local de instalação' na página 47
Colocação

Cumprido

'Requisitos do local de instalação' na página 50
'Desembalagem' na página 55
'Retirar o aparelho do palete' na página 59
'Instalação do aparelho de mesa sobre a mesa de trabalho (versão padrão)' na pági‐
na 62
'Instalação do aparelho de mesa sobre a mesa de trabalho (versão para embarca‐
ções)' na página 65
'Colocação do aparelho de mesa no suporte da unidade (versão padrão)' na página
69
'Colocação do aparelho de mesa no suporte da unidade (versão para embarcações)'
na página 71
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'Colocação do aparelho de mesa no suporte sobre rodízios da unidade' na página
75
'Colocação do aparelho no piso (versão padrão)' na página 78
'Colocação do aparelho no piso (versão para embarcações)' na página 79
Instalação

Cumprido

'Instalação elétrica' na página 80
'Instalação de gás' na página 92
'Conexão de água' na página 101
'Instalação da limpeza totalmente automática da câmara de cozimento' na página
109 (opcional)
'Instalação do recipiente coletor de gordura (apenas com ConvoGrill)' na página 114
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11.2 Lista de controle: Dispositivos de segurança e avisos de advertência
Dispositivos de segurança
Verifique os seguintes dispositivos de segurança. Marque confirmando a disponibilidade e a funciona‐
lidade dos dispositivos de segurança!
Dispositivo de segurança

Presente / Fun‐
cionando correta‐
mente

Cobertura no local devido
Painel de controle no lugar
Porta do aparelho sem riscos, saliências e cortes
A posição de ventilação da porta do aparelho está funcional (em aparelhos de
mesa)
Chapa de aspiração no lugar e corretamente travada
Interruptor magnético da porta: Sensor elétrico da porta do aparelho funciona
corretamente
Seccionador operacional
Dispositivo de fechamento do gás funcional
Dispositivo de retenção do Suporte sobre rodízios para limitação da amplitude de
movimentação
Avisos
Controle a presença dos avisos de advertência. Marque confirmando a disponibilidade dos avisos de
advertência!
Avisos de advertência no vaporizador combinado
'Posição e descrição dos avisos de advertência em aparelhos de mesa' na página
25
'Posição e descrição dos avisos de advertência em aparelhos instalados no piso' na
página 27

Manual de instalação

193

Presente

11 Listas de controle e conclusão da instalação

11.3 Lista de controle: Instrução do cliente
Partes da documentação do cliente de leitura obrigatória
Antes de trabalhar com o vaporizador combinado, o usuário deve se familiarizar com o aparelho e ter
lido e compreendido as partes seguintes do manual de operação antes de efetuar qualquer trabalho:
■
o capítulo 'Estrutura e funcionamento'
■
o capítulo 'Para sua segurança'
■
a seção que descreve a atividade a realizar.
O usuário deve também se familiarizar com a operação do software nas instruções de operação e
eventualmente na ajuda na tela.
Marque confirmando que você instruiu o cliente sobre os capítulos importantes no manual de opera‐
ção, nas instruções de operação e na ajuda na tela (apenas com o easyTouch)!
Instruído/infor‐
mado
Manual de operação
Instruções de operação
Ajuda na tela (apenas com o easyTouch)

Manual de instalação

194

11 Listas de controle e conclusão da instalação

11.4 Conclusão da instalação
Garantia
Para que as pretensões de garantia do vaporizador combinado sejam válidas, o aparelho deve ser
instalado de acordo com as instruções no manual de instalação por um técnico de serviço qualificado
de um serviço de assistência técnica autorizado. Uma garantia somente pode ser validada se houver
uma lista de controle correspondente e totalmente preenchida disponível no fabricante.
A garantia é anulada em caso de danos que apontem como causa uma colocação, instalação, uso,
limpeza, utilização de produtos de limpeza, manutenção, reparação ou descalcificação incorretos.
Para uma extensão da garantia de dois anos para peças sobressalentes, após a instalação bem-su‐
cedida do aparelho é necessário se registrar via página inicial do fabricante (www.convotherm.de).
Confirmação da colocação em funcionamento
O aparelho foi instalado por um profissional qualificado de um serviço de assistência técnica autoriza‐
do de acordo com as instruções deste manual de instalação e em conformidade com as prescrições
locais.
Data
Nome do técnico de comissionamento (le‐
tras de fôrma)
Assinatura do técnico de comissionamento
Confirmação do treinamento
A documentação do cliente foi entregue ao cliente e/ou usuário. Foi orientado sobre os capítulos im‐
portantes conforme 'Lista de controle - Instrução do cliente' na página 194.
Data
Nome do cliente (letras de fôrma)
Assinatura do cliente
Remessa dos documentos
Envie a lista de controle preenchida para:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Alemanha
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Vaporizador combinado
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
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