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1 Generelt

1 Generelt
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet informerer vi deg om identifisering av kombidamperen din og om bruken av denne
håndboken.

1.1 Miljøvern
Prinsipperklæring
Den kvalitet og service som forbindes med alle våre produkter, er bestemt av våre kunders forventnin‐
ger, lovens bokstav og vårt selskaps gode navn og rykte.
Med vår miljøledelse sørger vi for å oppfylle alle lovpålagte miljøkrav, og utover dette har vi forpliktet
oss til å bidra til en kontinuerlig forbedring av innsatsen for miljøet.
For at vi skal være sikre på at vi alltid produserer produkter av høy kvalitet, og at våre miljømål nås,
har vi utviklet et eget kvalitets- og miljøledelsessystem.
Dette systemet oppfyller kravene i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.
Prosedyrer for vern av miljøet
Vi har brukt følgende metoder:
Bruk av fyllmaterialer som er 100 % komposterbare
■
Bruk av produkter som samsvarer med RoHS-direktivet
■
REACH-loven om kjemikalier
■
Anbefaling og bruk av biologisk nedbrytbare rengjøringsmidler
■
Resirkulering av elektronisk avfall
■
Miljøvennlig kassering av gamle apparater via produsenten
■

Hjelp oss å bidra til å verne om miljøet.

Installasjonshåndbok
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1.2 Identifisering av kombidamperen din
Typeskiltets plassering
Typeskiltet befinner seg på venstre side av kombidamperen.
Typeskiltets oppbygning og struktur på elektriske apparater
Pos.

Betegnelse

1

Betegnelse på ovnen
Combi Steamer (engelsk betegnelse på kombidamper)
Handelsnavn
Bestanddel
Betydning

2

C4
eT
eD
Sifre xx.yy
EB

Produktlinje Convotherm 4
easyTouch-styring
easyDial-styring
Ovnsstørrelse
Elektrisk apparat med varmtvanns‐
bereder
Elektrisk apparat med vanninn‐
sprøytning
på enheter med NSF-sertifikat

ES
-N
3

Elektriske data

4

Serienummer
Bestanddel

Betydning

Oppvarmingsmetode
Elektrisk apparat (X, V)
Dampgenereringsmetode ■ Sprut (S)
■ Varmtvannsbereder (B)
Ovnsstørrelse

■
■
■
■
■
■
■

Produksjonsår

■
■
■

Produksjonsmåned

■
■
■
■

5

Installasjonshåndbok

Fortløpende nummere‐
ring
Artikkelnummer

7

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

4-sifret

1 Generelt
Typeskiltets oppbygning og struktur på gassovner
Typeskilt

Tilleggsskilt

Betegnelse
1
2

Betegnelse på ovnen
Combi Steamer (engelsk betegnelse
på kombidamper)
Handelsnavn
Bestanddel Betydning
C4

3

Produktlinje
Convotherm 4
eT
easyTouch-styring
eD
easyDial-styring
Sifre xx.yy
Ovnsstørrelse
GB
Gassovn med varmt‐
vannsbereder
GS
Gassovn med vann‐
innsprøytning
-N
på enheter med NSFsertifikat
Elektriske data

4

Serienummer
Bestanddel
Oppvar‐
mingsmeto‐
de
Dampgene‐
reringsme‐
tode
Ovnsstørrel‐
se

Betydning
Gassovn (Y, W)
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Produk‐
sjonsår

■
■
■

Produk‐
sjonsmåned

■
■
■
■
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Sprut (S)
Varmtvannsbereder
(B)
6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Januar (01)
Februar (02)
Mars (03)
...

5

Fortløpende 4-sifret
nummere‐
ring
Artikkelnummer

6

Gassdata

7

Landkode

8

Gasskategori

9

Ovnens gass-forhåndsinnstiling
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1.3 Oppbygning av kundedokumentasjonen
Deler av kundedokumentasjonen
Kundedokumentasjonen til kombidamperen er bygget opp på følgende måte:
■
Installasjonshåndbok (denne håndboken)
■
Bruksanvisning
■
Betjeningsveiledning for easyTouch (utdrag av skjermhjelpen)
■
Skjermhjelp som er integrert i easyTouch (fullstendig veiledning til betjening av programvaren)
■
Betjeningsveiledning for easyDial
Emner i installasjonshåndboken
Installasjonshåndboken er beregnet på utdannet fagpersonale, se Krav til personalet på side 40 i in‐
stallasjonshåndboken.
Den inneholder følgende emner:
■
Oppbygning og funksjon: beskriver de av kombidamperens deler som er relevante for installasjo‐
nen
■
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med installasjonsaktivitetene
■
Transport: inneholder nødvendig informasjon om transport av kombidamperen
■
Oppstilling: lister opp og beskriver oppstillingsvarianter for kombidamperen
■
Installasjon: beskriver de nødvendige tilførselstilkoblingene
■
Idriftsetting: beskriver første gangs igangkjøring av kombidamperen
■
Utkobling: beskriver nødvendige aktiviteter på slutten av kombidamperens livssyklus
■
Tekniske data, tilkoblingsskjemaer: inneholder all nødvendig teknisk informasjon om kombidampe‐
ren
■
Sjekklister: inneholder kontrollister for installasjon av og garanti for kombidamperen
Emner i bruksanvisningen
Bruksanvisningen er beregnet på ansatte med opplæring og utdannet fagpersonale, se Krav til perso‐
nalet i betjeningshåndboken.
Den inneholder følgende emner:
■
Oppbygning og funksjon: beskriver deler som er relevante for betjening av kombidamperen
■
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med betjening av kombidampe‐
ren
■
Mørning: beskriver regler, arbeidsgang, betjeningstrinn og håndtering av apparater ved mørning
■
Rengjøring: lister opp og beskriver rengjøringsprosedyrer, rengjøringsmidler, arbeidsgang, betje‐
ningstrinn og håndtering av apparater ved rengjøring
■
Vedlikehold: inneholder garantiinformasjon, vedlikeholdsplanen, informasjon om forstyrrelser, feil
og nøddrift, og arbeidsgang, betjeningstrinn og håndtering av apparater ved vedlikehold
Emner i betjeningsveiledningen og skjermhjelpen (kun easyTouch)
Betjeningsveiledningen og skjermhjelpen (kun easyTouch) er beregnet på ansatte med opplæring og
utdannet fagpersonale, se 'Krav til personalet' i betjeningshåndboken. For easyTouch er betjeningsvei‐
ledningen et utdrag av skjermhjelpen.
Betjeningsveiledning og skjermhjelp (kun easyTouch) omhandler følgende emner:
■
Oppbygning av brukergrensesnittet: forklaring av brukergrensesnittet til kombidamperen
■
Betjening av programvaren: inneholder anvisninger for inntasting og opphenting av mørningsprofi‐
ler, opphenting av rengjøringsprofiler, starting av mørningsdrift og rengjøringsprosesser; beskriver
innstillingene og import og eksport av data
■
Utvalgte mørningsprofiler: lister opp velprøvde mørningsprofiler

Installasjonshåndbok
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1.4 Sikkerhetsinformasjonen som MÅ leses
Sikkerhetsinformasjonen i kundedokumentasjonen
Sikkerhetsinformasjon om kombidamperen finnes bare i installasjonshåndboken og i bruksanvisnin‐
gen.
I installasjonshåndboken finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når
det gjelder transport, oppstilling, installasjon, igangkjøring og varig driftsstans.
I bruksanvisningen finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når det
gjelder mørning, rengjøring og vedlikeholdsarbeid.
Betjeningsveiledning en skal alltid ses i sammenheng med bruksanvisningen eller installasjonshånd‐
boken når det gjelder sikkerhetsinformasjon. For aktiviteter som går ut over den rene programvarebe‐
tjeningen, må du ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen og installasjonshåndboken.
Deler av dette dokumentet som MÅ leses
Hvis du ikke tar hensyn til informasjonen i dette dokumentet, kan du få helseskader, miste livet og/eller
ødelegge materielle verdier.
Av hensyn til sikkerheten må alle personer som bruker kombidamperen ha lest og forstått følgende
deler av dette dokumentet før arbeidsstart:
■
kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld' på side 19
■
avsnittene som beskriver det arbeidet som skal utføres
Faretegn
Faretegn

Betydning
Tjener til advarsel mot potensielle personskader Ta hensyn til alle ad‐
varsler som står etter dette symbolet, for å unngå mulige personskader
eller livsfare.

Fremstilling av advarslene
Advarslene er inndelt i kategorier etter følgende faretrinn:
Faretrinn

LES DETTE

Installasjonshåndbok

Konsekvenser

Sannsynlighet

Død / alvorlig skade (irreversibel)

Overhengende

Død / alvorlig skade (irreversibel)

Mulig

Lett skade (reversibel)

Mulig

Materielle skader

Mulig
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1.5 Om denne installasjonshåndboken
Formål
Denne installasjonshåndboken skal gi alle personer som bruker kombidamperen nødvendig informa‐
sjon for å kunne utføre transport, oppstilling, installasjon og idriftsetting på riktig og sikker måte.
Målgrupper for installasjonshåndboken
Navn på målgruppen

Handlinger

Idriftsetter
(Servicetekniker)

■

Eier av kombidamperen
eller
ansatt som er ansvarlig
for ovnen
Transportør
Servicetekniker

Installatør, elektrisk

■

■
■
■

■

■
■
■
■

Installatør, gass

Gjøres oppmerksom på alle kombidamperens sikkerhetsrelevante funk‐
sjoner og anordninger av idriftsetteren
Læres opp i betjening av ovnen av idriftsetter
Utfører ev. anviste hjelpeaktiviteter ved transport internt i bedriften og
ved oppstilling av ovnen.

Transport internt i bedriften
■ Oppstilling av ovnen
■ Installasjon av helautomatisk rengjøring av ovnsrommet
ConvoClean / ConvoClean+ (tillegg)
■ Idriftsetting og utkobling av enheten
■

Installatør for vann og
avløpsvann

Totalansvarlig idriftsetting av kombidamperen
Undervisning av brukeren

Tilkobling av ovnen til husets elektriske nett
Avinstallasjon av den elektriske tilkoblingen
Tilkobling av ovnen til husets vanntilkobling
Avinstallasjon av vanntilkoblingen
Tilkobling av ovnen til husets avløpstilkobling
Avinstallasjon av avløpstilkoblingen

Installasjon og avinstallasjon av gasstilkoblingen

Oppbygning av installasjonshåndboken
Kapittel/avsnitt

Formål

Generelt

■
■

Oppbygning og funksjon

■
■

For din egen sikkerhets
skyld
Transport
Oppstilling

Hjelper til ved identifisering av ovnen din
Forklarer arbeidet med denne installasjonshåndboken
Beskriver riktig bruk av ovnen
Forklarer funksjonen til ovnen og beskriver plasseringen av delene
dens

Beskriver alle farer som utgår fra ovnen, og passende mottiltak
Les dette kapittelet nøye!
■ Nevner ovnens grunnleggende fysiske mål
■ Forklarer transporten til oppstillingsstedet
■
■
■
■

Informerer om tilgrensende systemer for avgassbortledning og avluft‐
føring
Nevner kravene til oppstillingsstedet
Forklarer utpakking og leveransens omfang
Forklarer oppstillingen av ovnen

Installasjon

Forklarer installasjon av:
■ Elektrisk strøm
■ Gass
■ Vann og avløpsvann
■ Avgasser og avluft
■ Helautomatisk rengjøring av ovnsrommet ConvoClean+ / Convo‐
Clean:

Idriftsetting

Forklarer forløpet av idriftsettingen

Installasjonshåndbok
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Kapittel/avsnitt
Utkobling (driftsstans) og
Kassering
Tekniske data
Tilkoblingsskjemaer
Sjekklister og avslutning
av installasjonen

Formål
■
■

Forklarer hvordan enheten skal settes ut av drift
Inneholder informasjon om kassering

Inneholder de tekniske dataene
Inneholder tegninger med mål og tilkoblingsposisjon
■ Inneholder sjekklistene for
■ installasjonen
■ Sikkerhetsinnretninger og advarsler
■ Opplæring av kunden
■ Inneholde informasjon om garantien og forklarer den avsluttende om‐
gang med sjekklistene

Skrivemåte for desimaltall
Av hensyn til internasjonal enhetlighet brukes alltid desimalpunktum.

Installasjonshåndbok
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2 Oppbygning og funksjon
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet beskriver vi oppbygningen av kombidamperen, og forklarer dens funksjoner.

2.1 Kombidamperens oppbygning og funksjon
Deler og funksjon (elektro-bordovner)
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 6.10, som generelt eksempel på en elektrisk
bordovn:

Pos. Betegnelse
1

Luftestuss

Funksjon
■
■

Suger inn luft fra omgivelsene for avfukting av ovnsrommet
Utlikner trykkvariasjoner i ovnsrommet

2

Luftutløp

Lar varm damp slippe ut

3

Dørhåndtak

■
■
■
■

4

Ovnsdør

■
■

5

Kontrollpanel

■
■

6

Innsugningsplate

■
■

Åpner og lukker ovnsdøren
Luftestilling for sikker åpning av ovnen (sikkerhetslås)
Døren slår igjen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnen
Når ovnsdøren åpnes kan den skyves inn bak ovnen, for å spa‐
re plass («skyvedør») (tillegg)
Tjener til betjening av ovnen
Antibakteriell ("HygienicCare")
Tjener til jevn varmefordeling i ovnsrommet
Skiller vifterommet fra ovnsrommet

7

Platestativ

Brukes til plassering av standardiserte matvarebeholdere

8

Kjernetemperatursensor,
sous-vide-sensor (tillegg)

■

9

Ovnsrom

Rommer matvarene under mørningen

10

Rullehånddusj
(i unntakstilfeller uten dette
utstyret)

■

■
■
■

Tjener til måling av matvarenes kjernetemperatur
Er eventuelt utført som intern, fasttilkoblet og/eller ekstern, mid‐
lertidig tilkoblbar variant.
Brukes kun til å spyle ut av ovnsrommet med vann
Trekkes automatisk tilbake i holderen etter bruk
Antibakteriell ("HygienicCare")

11

Ovnsføtter

Høydejusterbare, for innstilling av ovnen i vannrett stilling

12

Sidevegg

Dekker koblingsrommet til ovnen

Installasjonshåndbok
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Pos. Betegnelse
13
14

Lufteåpninger på undersi‐
den av enheten
Typeskilt

Funksjon
■
■

Tjener til ventilasjon av enheten
Må ikke tildekkes

Identifiserer ovnen

Deler og funksjon (elektro-gulvovner)
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 20.20, som generelt eksempel på en elektrisk
gulvovn:

Pos. Betegnelse
1

Luftestuss

Funksjon
■
■

Suger inn luft fra omgivelsene for avfukting av ovnsrommet
Utlikner trykkvariasjoner i ovnsrommet

2

Luftutløp

Lar varm damp slippe ut

3

Dørhåndtak

■
■
■

4

Ovnsdør

■
■

5

Kontrollpanel

■
■

6

Innsugningsplate

■
■

7
8
9

Åpner og lukker ovnsdøren
Låsestilling for sikker åpning av ovnen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnen
Når ovnsdøren åpnes kan den skyves inn bak ovnen, for å spa‐
re plass («skyvedør») (tillegg)
Tjener til betjening av ovnen
Antibakteriell ("HygienicCare")
Tjener til jevn varmefordeling i ovnsrommet
Skiller vifterommet fra ovnsrommet

Kjernetemperatursensor,
sous-vide-sensor (tillegg)

■

Integrert forvarmer i ovns‐
døren
Matevogn

Bidrar til bedre sikkerhet ved forvarming, og reduserer energita‐
pet
Brukes til plassering av standardiserte matvarebeholdere

Installasjonshåndbok

■

Tjener til måling av matvarenes kjernetemperatur
Er eventuelt utført som intern, fasttilkoblet og/eller ekstern, mid‐
lertidig tilkoblbar variant.
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2 Oppbygning og funksjon
Pos. Betegnelse
10

Ovnsrom

11

Rullehånddusj
(i unntakstilfeller uten dette
utstyret)

Funksjon
Rommer matvarene under mørningen
■
■
■

Brukes kun til å spyle ut av ovnsrommet med vann
Trekkes automatisk tilbake i holderen etter bruk
Antibakteriell ("HygienicCare")

12

Sidevegg

Dekker koblingsrommet til ovnen

13

Ovnsføtter

Høydejusterbare, for innstilling av ovnen i vannrett stilling

14

Lufteåpninger på undersi‐
den av enheten

■

Typeskilt

Identifiserer ovnen

15

■

Tjener til ventilasjon av enheten
Må ikke tildekkes

Deler og funksjon (gass-bordovner)
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 6.10, som generelt eksempel på en gass-bor‐
dovn:

Pos. Betegnelse
1

Luftestuss

Funksjon
■
■

Suger inn luft fra omgivelsene for avfukting av ovnsrommet
Utlikner trykkvariasjoner i ovnsrommet

2

Avgass-stuss

Leder de varme avgassene bort

3

Luftutløp

Lar varm damp slippe ut

4

Dørhåndtak

■
■
■
■

5

Ovnsdør

■
■

6

Kontrollpanel

■
■

7

Innsugningsplate

■
■

Åpner og lukker ovnsdøren
Luftestilling for sikker åpning av ovnen (sikkerhetslås)
Døren slår igjen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnen
Når ovnsdøren åpnes kan den skyves inn bak ovnen, for å spa‐
re plass («skyvedør») (tillegg)
Tjener til betjening av ovnen
Antibakteriell ("HygienicCare")
Tjener til jevn varmefordeling i ovnsrommet
Skiller vifterommet fra ovnsrommet

8

Platestativ

Brukes til plassering av standardiserte matvarebeholdere

9

Kjernetemperatursensor,
sous-vide-sensor (tillegg)

■

Ovnsrom

Rommer matvarene under mørningen

10

Installasjonshåndbok

■

Tjener til måling av matvarenes kjernetemperatur
Er eventuelt utført som intern, fasttilkoblet og/eller ekstern, mid‐
lertidig tilkoblbar variant.
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2 Oppbygning og funksjon
Pos. Betegnelse
11

Rullehånddusj
(i unntakstilfeller uten dette
utstyret)

Funksjon
■
■
■

Brukes kun til å spyle ut av ovnsrommet med vann
Trekkes automatisk tilbake i holderen etter bruk
Antibakteriell ("HygienicCare")

12

Ovnsføtter

Høydejusterbare, for innstilling av ovnen i vannrett stilling

13

Sidevegg

Dekker koblingsrommet til ovnen

14

Lufteåpninger på undersi‐
den av enheten

■

Typeskilt

Identifiserer ovnen

15

■

Tjener til ventilasjon av enheten
Må ikke tildekkes

Deler og funksjon (gass-gulvovner)
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 20.20, som generelt eksempel på en gassgulvovn:

Pos. Betegnelse
1

Luftestuss

Funksjon
■
■

Suger inn luft fra omgivelsene for avfukting av ovnsrommet
Utlikner trykkvariasjoner i ovnsrommet

2

Avgass-stuss

Leder de varme avgassene bort

3

Luftutløp

Lar varm damp slippe ut

4

Dørhåndtak

■
■
■

5

Ovnsdør

■
■

6

Kontrollpanel

■
■

Installasjonshåndbok

Åpner og lukker ovnsdøren
Låsestilling for sikker åpning av ovnen
Antibakterielt materiale med sølvioner ("HygienicCare")
Lukker ovnen
Når ovnsdøren åpnes kan den skyves inn bak ovnen, for å spa‐
re plass («skyvedør») (tillegg)
Tjener til betjening av ovnen
Antibakteriell ("HygienicCare")
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Pos. Betegnelse
7

Innsugningsplate

Funksjon
■
■

8

Kjernetemperatursensor,
sous-vide-sensor (tillegg)

■
■

Tjener til jevn varmefordeling i ovnsrommet
Skiller vifterommet fra ovnsrommet
Tjener til måling av matvarenes kjernetemperatur
Er eventuelt utført som intern, fasttilkoblet og/eller ekstern, mid‐
lertidig tilkoblbar variant.

10

Integrert forvarmer i ovns‐
døren
Matevogn

Bidrar til bedre sikkerhet ved forvarming, og reduserer energita‐
pet
Brukes til plassering av standardiserte matvarebeholdere

11

Ovnsrom

Rommer matvarene under mørningen

12

Rullehånddusj
(i unntakstilfeller uten dette
utstyret)

9

■
■
■

Brukes kun til å spyle ut av ovnsrommet med vann
Trekkes automatisk tilbake i holderen etter bruk
Antibakteriell ("HygienicCare")

13

Sidevegg

Dekker koblingsrommet til ovnen

14

Ovnsføtter

Høydejusterbare, for innstilling av ovnen i vannrett stilling

15

Lufteåpninger på undersi‐
den av enheten

■

Typeskilt

Identifiserer ovnen
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■

Tjener til ventilasjon av enheten
Må ikke tildekkes

Deler og funksjon for spesiell sikring (bare for fengselsversjonen)
Følgende illustrasjon viser spesialutstyr for spesiell sikring på en kombidamper av størrelse 6.10, som
et generelt eksempel som gjelder alle ovnsstørrelser:

Pos. Betegnelse

2

Låsbart deksel på kontroll‐
panelet
Hengelås

3

Hengelås

1

Funksjon
Dekselet kan vippes inn foran kontrollpanelet og låses til ovnshu‐
set, for å hindre uvedkommende i å betjene kombidamperen.
■ Til å låse dekselet foran kontrollpanelet på ovnshuset
■ Omfattes ikke av leveransen
■
■

4

Til å låse ovnsdøren på ovnshuset
Omfattes ikke av leveransen

Låseanordning på ovnsdø‐ Gjør det mulig å låse ovnsdøren i to trinn, for å hindre uvedkom‐
ren
mende i å åpne og lukke ovnsdøren
Ovnsdørens virkemåte:
■ Ved bruk av øvre låseposisjon forblir ovnsdøren helt lukket.
■ Ved bruk av nedre låseposisjon kan ovnsdøren åpnes i luftestil‐
ling for bordovner og i låsestilling for gulvovner.

Materiale
Innvendig og utvendig består ovnen av rustfritt stål.
Installasjonshåndbok
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2.2 Kontrollpanelets oppbygning og funksjon
Oppbygning og deler av kontrollpanelet for easyTouch
Pos.

Betegnelse

Funksjon

1

PÅ/AVenhetsbryter
Full berørings‐
skjerm

Slår kombidamperen på og av

2

3

USB-grense‐
snitt

Sentral betjening av ovnen
Betjening ved berøring av symbolene
på betjeningsfeltet (full berørings‐
skjerm)
■ Statusdisplay

■

Tilkobling av en USB-minnepinne

Oppbygning og deler av kontrollpanelet for easyDial
Pos.

Betegnelse

Funksjon

1

PÅ/AVenhetsbryter
Betjeningsfelt

Slår kombidamperen på og av

2

3
4

Installasjonshåndbok

USB-grense‐
snitt
C-Dial
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Sentral betjening av ovnen
■ Skjermknapper for innlegging av mør‐
ningsprogrammer
■ Indikatorer til visning av de innstilte ver‐
diene
■ Oppfordringsindikatorer for operatøren
Tilkobling av en USB-minnepinne
Brukes til å stille inn mørningsparameter‐
ne ved dreiing og trykking på pulsgiveren.
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3 For din egen sikkerhets skyld
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet formidler vi all den kunnskapen du trenger for å kunne bruke kombidamperen på en
sikker måte, uten å sette deg selv eller andre i fare.
Særlig dette kapittelet bør du lese meget nøye!

3.1

Grunnleggende sikkerhetsbestemmelser

Meningen med disse bestemmelsene
Disse bestemmelsene skal sørge for at alle personer som håndterer kombidamperen, setter seg grun‐
dig inn i farer og sikkerhetstiltak og tar hensyn til advarslene i bruksanvisningen og på kombidampe‐
ren. Hvis du ikke følger disse bestemmelsene, kan du få helseskader, miste livet og/eller ødelegge
materielle verdier.
Bruk av håndbøkene i kundedokumentasjonen
Du må ta hensyn til følgende bestemmelser:
■
Les grundig kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld' og de kapitlene som gjelder din virksomhet.
■
Sørg for at håndbøkene i kundedokumentasjonen alltid er innen rekkevidde og kan brukes til å slå
opp i.
■
Når du selger eller gir bort kombidamperen, må du sørge for at håndbøkene i kundedokumentasjo‐
nen følger med.
Grunnregel for installasjonen
Installasjonen må foretas i overensstemmelse med alle statlige og landsspesifikke lover og bestem‐
melser, samt lokale forskrifter fra lokale forsyningsbedrifter og myndigheter, og med andre relevante
forskrifter.
I Australia og New Zealand omfatter dette (i tillegg til andre bestemmelser):
■
AS 5601/AG 601
Bruk av kombidamperen
Du må ta hensyn til følgende bestemmelser:
■
Kombidamperen må kun brukes av personer som oppfyller kravene i denne bruksanvisningen.
■
Kombidamperen skal kun brukes for det formålet som er beskrevet. Ikke bruk kombidamperen til
andre formål (under noen omstendighet!), selv om disse måtte virke som beslektede bruksområ‐
der.
■
Treff alle sikkerhetstiltak som er nevnt i denne bruksanvisningen og på kombidamperen. Pass sær‐
lig på å bruke det angitte personlige verneutstyret.
■
Opphold deg kun på de angitte arbeidsplassene.
■
Ikke foreta noen forandringer av kombidamperen, f. eks. avmontering av deler eller montering av
ikke-tillatte deler. Særlig viktig er det at du ikke setter noen sikkerhetsanordninger ut av kraft.

Installasjonshåndbok
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Fortsettelse her...
Beslektede emner
Riktig bruk av kombidamperen din
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28

Farer og sikkerhetstiltak ved idriftsetting

30

Farer og sikkerhetstiltak ved utkobling (driftsstans)

33

Sikkerhetsinnretninger

36
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40

Personlig verneutstyr

42
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3.2

Riktig bruk av kombidamperen din

Riktig bruk
■

■
■

Kombidamperen er utelukkende designet og konstruert for å tilberede ulike matvarer i standardiser‐
te beholdere (f. eks. GN-bakker, plater med bakemål). I denne forbindelse brukes damp, varmluft
og kombidamp (trykkløs, overhetet damp).
Matvarebeholderne kan være av rustfritt stål, keramikk, plast, aluminium, emaljert stål eller glass.
Matvarebeholderne av glass må ikke ha ytre skader.
Kombidamperen er utelukkende beregnet på bruk i profesjonell, kommersiell matvareproduksjon.

Bruksbegrensninger
Ikke alle materialer kan varmes opp i kombidamperen:
■
INTET tørt pulver eller granulat
■
INGEN lettantennelige gjenstander med flammepunkt under 270 °C, herunder f. eks. lettantenneli‐
ge oljetyper, fett, plast
■
IKKE matvarer i lukkede bokser
Krav til personalet
■
■

Kombidamperen må kun installeres og brukes av personell som oppfyller bestemte krav. Krav til
opplæring og kvalifikasjoner, se 'Krav til personalet, arbeidsplasser' på side 40.
Personellet må kjenne faremomentene og nødvendige tiltak ved omgang med tung last.

Krav til kombidamperens funksjonsevne
■
■
■

Kombidamperen må bare brukes når alle sikkerhetsanordninger er på plass, virker som de skal og
er låst på riktig måte.
Produsentens forskrifter for drift og vedlikehold av kombidamperen må overholdes.
Kombidamperen må bare fylles inntil den maksimalt tillatte påfyllingsvekten, se 'Tekniske data' på
side 118.

Krav til kombidamperens omgivelser
Krav til kombidamperens omgivelser
■
Omgivelsestemperaturen må ligge mellom +4 °C og +35 °C
■
INGEN giftig eller eksplosiv atmosfære
■
Kjøkkengulvet må holdes tørt, for å redusere faren for ulykker
Krav til oppstillingsstedets beskaffenhet
■
INGEN røykvarsler, intet sprinkleranlegg rett over ovnen
■
INGEN brennbare materialer, gasser eller væsker ovenfor, på, under eller i nærheten av ovnen
Bruksbegrensninger som må overholdes
■
Må ikke brukes utendørs uten tilstrekkelig vern mot regn og vind
■
Ovnen må IKKE forskyves eller beveges mens den er i bruk
Betingelser for rengjøring
■
■
■
■

Det må kun benyttes rengjøringsmidler som er godkjent av produsenten.
Høytrykksspyler må IKKE brukes til rengjøringen.
Vannstråle må IKKE brukes til utvendig rengjøring. Vannstrålen til rullehånddusjen må kun brukes
til rengjøring av ovnsrommet.
Kombidamperen må IKKE behandles med syre eller utsettes for syredamp, bortsett fra til avkalking
av ovnsrom og varmtvannsbereder (må utføres av autorisert servicebedrift) iht. produsentens an‐
visninger.

Installasjonshåndbok
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3.3

Advarsler på kombidamperen for bordovner

Fast underdel
En fast underdel for kombidamperen er et fastmontert arbeidsbord eller understell. Disse underdelene
er ikke beregnet på flytting og har derfor heller ikke noe utstyr som letter bevegelser.
Bevegelig underdel
En bevegelig underdel for kombidamperen er f. eks. et arbeidsbord eller et understell på ruller, eller et
stablesett med ruller.
Plassering av advarslene
Følgende illustrasjon viser en elektrisk kombidamper av størrelse 6.10 med bevegelig understell, som
generelt eksempel på en bordovn:

Transportvogn (tillegg; ikke for ConvoSmoke)

Nødvendige advarsler
Følgende advarsler må alltid være plassert godt synlig på kombidamperen og tilleggsutstyret, i de av‐
merkede områdene.
Område

Advarsel

Beskrivelse

1

Advarsel! Farlig elektrisk spenning / Fare for støt
Det er fare for elektrisk støt ved strømførende deler, når beskyttelses‐
dekselet åpnes.

2

Advarsel om varm damp og luft-/dampblanding
Det er fare for skolding ved varm damp og luft-/dampblanding som
kan unnslippe ved åpning av ovnsdøren.

Installasjonshåndbok
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Område

Advarsel

2 og 3
3 gjelder
ikke for
ConvoSmoke

2
kun for be‐
vegelig un‐
derdel
3
ikke for
ConvoSmoke
2
kun for be‐
vegelig un‐
derdel
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Beskrivelse
Advarsel om varme matvarer, matvarebeholdere eller væsker
Det er fare for forbrenninger på grunn av varme matvarer og varme
matvarebeholdere, hvis matvarebeholdere faller ned fra platenivåene,
eller hvis matvarer faller ut av matvarebeholdere som ikke holdes rett.
Denne faren er spesielt stor for platenivåer som befinner seg høyere
enn det området operatøren kan se inn i.
Når flytende matvarer eller matvarer som blir flytende under mørnin‐
gen, settes på de øvre platenivåene, er det fare for at væsken kan
komme til å helles ut og skolde operatøren. Platenivåer som befinner
seg høyere enn det området du kan se inn i, må ikke brukes til flyten‐
de matvarer eller matvarer som bli flytende.
Advarsel om at kombidamperen kan velte
Det er fare for at kombidamperen kan velte, hvis den beveges. Beveg
kombidamperen kun med ytterste forsiktighet.
Advarsel om at transportvognen kan velte
Det er fare for at kombidamperen transportvognen kan velte, hvis den
beveges. Beveg transportvognen kun med ytterste forsiktighet. Ved
flytting av transportvognen må du være oppmerksom på forstyrrende
gjenstander eller ujevnheter i gulvet.
Advarsel om at ovnstilkoblingene kan skades eller brytes
Det er fare for skade eller brudd på ovnstilkoblingene, hvis kombidam‐
peren beveges. Beveg kombidamperen kun med ytterste forsiktighet
og i samsvar med slakken i tilkoblede rør og ledninger. Sikre kombi‐
damperen mot å kunne rulle bort, hver gang du har flyttet på den.
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3.4

Advarsler på kombidamperen for gulvovner

Plassering av advarslene
Følgende illustrasjon viser en elektrisk kombidamper av størrelse 20.20, som generelt eksempel på en
gulvovn:
Matevogn

Tallerkenmatevogn (til‐
legg)

Nødvendige advarsler
Følgende advarsler må alltid være plassert godt synlig på kombidamperen og tilbehøret, i de avmerke‐
de områdene.
Område

Advarsel

Beskrivelse

1

Advarsel! Farlig elektrisk spenning / Fare for støt
Det er fare for elektrisk støt ved strømførende deler, når beskyttelses‐
dekselet åpnes.

2

Advarsel om varm damp og luft-/dampblanding
Det er fare for skolding ved varm damp og luft-/dampblanding som
kan unnslippe ved åpning av ovnsdøren.

2 og 3

Advarsel om varme matvarer, matvarebeholdere eller væsker
Det er fare for forbrenninger på grunn av varme matvarer og varme
matvarebeholdere, hvis matvarebeholdere faller ned fra platenivåene,
eller hvis matvarer faller ut av matvarebeholdere som ikke holdes rett.
Denne faren er spesielt stor for platenivåer som befinner seg høyere
enn det området operatøren kan se inn i.
Når flytende matvarer eller matvarer som blir flytende under mørnin‐
gen, settes på de øvre platenivåene, er det fare for at væsken kan
komme til å helles ut og skolde operatøren. Platenivåer som befinner
seg høyere enn det området du kan se inn i, må ikke brukes til flyten‐
de matvarer eller matvarer som bli flytende.

Installasjonshåndbok
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Område

Advarsel

3

4
bare i
fengsels‐
versjonen

Installasjonshåndbok

Beskrivelse
Advarsel om at matevognen eller tallerkenmatevognen kan velte
Det er fare for at matevognen eller tallerkenmatevognenn kan velte,
hvis disse beveges. Beveg matevognen eller tallerkenmatevognen
kun med ytterste forsiktighet. Ved flytting av matevogner eller taller‐
kenmatevogner må du være oppmerksom på forstyrrende gjenstan‐
der eller ujevnheter i gulvet.
Advarsel om varme overflater
Det er forbrenningsfare som følge av varme overflater på håndtaket til
matevognen.
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3.5

Farer og sikkerhetstiltak ved transport

Fare: Bevegelse av tunge vekter
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Helsefare på grunn av
Ved inn- og utlasting av transport‐
overbelastning av krop‐ middelet
pen

■
■
■

Bruk gaffeltruck eller jekketralle
Ta hensyn til grenseverdier for løf‐
ting og bæring
Bruk personlig verneutstyr.

Fare: Ovnens mekaniske deler
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten faller ned.

Ved bevegelse av enheten

■
■
■
■

Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten velter eller faller
ned.

Installasjonshåndbok

Bruk et passende transportmiddel
Transporter ovnen langsomt og
forsiktig, og sikre den mot å velte.
Pass på tyngdepunktet.
Unngå støt.

Ved plassering av ovnen på underla‐ Under oppstillingen må det hele ti‐
get
den tas hensyn til kravene til under‐
laget, se 'Krav til oppstillingsstedet'
på side 47
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3.6

Farer og sikkerhetstiltak ved oppstilling

Fare: Bevegelse av tunge vekter
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Helsefare på grunn av
Ved bevegelse av enheten
overbelastning av krop‐
pen

■

■

■

■

Bruk gaffeltruck eller jekketralle til
å plassere enheten på oppstillings‐
stedet, eller endre plasseringen.
Må bare utføres med egnet antall
personer, men ta hensyn til gren‐
severdiene for løfting og transport
Ta hensyn til gjeldende arbeidsmi‐
ljøbestemmelser på oppstillings‐
stedet
Bruk personlig verneutstyr.

Fare: Ovnens mekaniske deler
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten velter.

Hvis ovnen skyves fra pallen.

■

■
■

Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten faller ned.
Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten velter eller faller
ned.
Fare for kuttskader pga.
skarpe kanter

Installasjonshåndbok

Ved løfting av enheten

■
■

Før den skyves ned, må du kon‐
trollere at føringsskinnene er
skrudd godt fast i pallen.
Pass på at ingen av ovnsføttene
sklir av føringsskinnen sideveis.
Ved overgangen fra føringsskin‐
nen til det sklisikre gulvet gjelder
det å være forsiktig.
Pass på tyngdepunktet.
Unngå støt.

Ved oppstilling av enheten på under‐ Under oppstillingen må det hele ti‐
laget
den tas hensyn til kravene til under‐
laget, se 'Krav til oppstillingsstedet'
på side 47
■ Vær forsiktig ved disse aktivitetene
Ved håndtering av metalldeler
■ Bruk personlig verneutstyr.
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3.7

Farer og sikkerhetstiltak ved installasjon

Fare: Elektrisitet
Fare
Fare for elektrisk støt
ved strømførende deler

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?
■
■
■

Under deksler
Under kontrollpanelet
Ved strømledningen

■

■

Arbeid på elektriske deler må kun
utføres av elektrikere fra en autori‐
sert servicebedrift.
Gå frem på faglig korrekt måte

Før dekslene tas av:
■ Gjør alle tilkoblinger spenningslø‐
se.
■ Sikre alle brytere mot ny innkob‐
ling.
■ Hvis ovnen allerede er påtrykket
spenning, må du vente i 15 minut‐
ter, så DC-buss-kondensatorene
kan lades ut.
■ Kontroller at enheten er spen‐
ningsfri

■
■

Fare for elektrisk støt
som følge av feil vann‐
tilkobling

På enheten og på metalldeler i
nærheten
På enheten og på tilbehørsdeler
av metall i nærheten

I hele arbeidsområdet, så snart
vannslangen ryker eller blir utett.

Før idriftsetting må det kontrolleres
at alle elektriske forbindelser er
uskadde og sitter som de skal.
Før idriftsetting må du sørge for at
enheten og alle metalliske tilbehørs‐
deler er koblet til et system for po‐
tensialutlikning.
■
■

■

Installasjonshåndbok
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Bruk fast tilkobling
Forsikre deg om at vanntrykket i
vannforsyningen er kompatibelt
med det trykket som er angitt på
ovnen.
Bruk egnede slanger som oppfyller
gjeldende bestemmelser (innenfor
gyldighetsområdet til europeiske
standarder iht. NEK EN 61770)
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Fare: Gass
Fare
Eksplosjonsfare som
følge av gass

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?
■
■

Når gassledninger er utette
Gasstilkoblingen må kun utføres av
Når gasskranen i bygningen åpnes sertifiserte gassinstallatører fra en
autorisert servicebedrift
før tilkoblingen er fullført
Installer en anordning for gassav‐
stengning i nærheten av enheten
For bordovner på understell ruller
med fleksibel tilkoblingsslange:
■ Forviss deg om at ovnen er meka‐
nisk sikret ved at holdeanordnin‐
gen er tilkoblet, som begrenser un‐
derstellets aksjonsradius.
■

■

Etter at gasstilkoblingen er utført,
og etter enhver senere aktivitet på
gassførende deler, må du kontrol‐
lere at alle forbindelses- og tilko‐
blingspunkter for de gassførende
komponentene er tette.
Sørg for at alle de nevnte stedene
på utsiden og på innsiden av ov‐
nen er gasstette, før kombidampe‐
ren tas i bruk.

Fare: Ovnens mekaniske deler
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Fare for kuttskader pga. Ved håndtering av metalldeler
skarpe kanter

■
■

Vær forsiktig ved disse aktivitetene
Bruk personlig verneutstyr.

Fare: Rengjøringsmiddel
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Fare for etseskader og Ved montering av rengjøringssyste‐ ■ Bruk personlig verneutstyr.
irritasjon av hud, øyne
met
■ Ta hensyn til etikettene på rengjø‐
og åndedrettsorganer
ringsmiddelet eller tilsvarende sik‐
ved kontakt med ren‐
kerhetsdatablader
gjøringsmidler og damp
Ved bruk av aggressive rengjørings‐ Bruk bare rengjøringsmidler som er
fra disse
midler
angitt i bruksanvisningen i kapittelet
'Følg denne fremgangsmåten ved
rengjøring', under Rengjøringsmid‐
del

Installasjonshåndbok
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3.8

Farer og sikkerhetstiltak ved idriftsetting

Fare: Elektrisitet
Fare
Fare for elektrisk støt
ved strømførende deler

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?
■
■
■

Under deksler
Under kontrollpanelet
Ved strømledningen

■

■

Arbeid på elektriske deler må kun
utføres av elektrikere fra en autori‐
sert servicebedrift.
Gå frem på faglig korrekt måte

Før dekslene tas av:
■ Gjør alle tilkoblinger spenningslø‐
se.
■ Sikre alle brytere mot ny innkob‐
ling.
■ Hvis ovnen allerede er påtrykket
spenning, må du vente i 15 minut‐
ter, så DC-buss-kondensatorene
kan lades ut.
■ Kontroller at enheten er spen‐
ningsfri

■
■

På enheten og på metalldeler i
nærheten
På enheten og på tilbehørsdeler
av metall i nærheten

Før idriftsetting må det kontrolleres
at alle elektriske forbindelser er
uskadde og sitter som de skal.
Før idriftsetting må du sørge for at
enheten og alle metalliske tilbehørs‐
deler er koblet til et system for po‐
tensialutlikning.

Fare: Gass
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Eksplosjonsfare som
følge av gass

Når enheten beveges

Kvelningsfare pga.
mangel på frisk luft

På oppstillingsstedet til enheten

Ovnen skal prinsipielt ikke beveges
når den er i gang
For bordovner på understell ruller
med fleksibel tilkoblingsslange:
■ Ovnene kan trekkes frem så langt
som holdeanordningen for under‐
stellet på ruller tillater (maks.
0.5 m), men kun for å rengjøre hu‐
set til kombidamperen eller gulvet
under ovnene.
■ Når ovnen er i gang, skal parke‐
ringsbremsene alltid være på
■ At rullene er låst skal kontrolleres
daglig, før arbeidsstart
■

■

■
■

Installasjonshåndbok
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La en sertifisert gassinstallatør fra
en autorisert servicebedrift kontrol‐
lere avgassverdiene og ev. stille
inn brenneren.
Pass på at avsug e.l. skal være på
plass, funksjonsdyktig og i drift, og
at utluftingsreglene gassinstallatø‐
ren har angitt, følges.
Ikke juster det nedre ovnsområdet.
Enheten skal kun brukes i vindstil‐
le omgivelser
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Fare: Ovnens mekaniske deler
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Fare for skader ved det
roterende viftehjulet

Hvis ovnsrommet avkjøles med
Forviss deg om at innsugningsplaten
'Cool down' og åpen ovnsdør, og vif‐ er på plass og låst
tehjulet er fritt tilgjengelig som følge
av manglende innsugningsplate

Fare: Flytting av ovner på understell med ruller
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Alle nevnte faremomen‐ Mens ovner beveges på understell
ter
med ruller

■

■
■

■

Fare for klemskader på
flere kroppsdeler

Mens ovner beveges på understell
med ruller

Fare for klemskader på
hendene og føttene
Fare for skolding ved
varmt avløpsvann

Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller

■
■

Pass på tilkoblingsledningene.
Bevegelsen må gjennomføres
med minst 2 personer

Hold ovnsdørene lukket
■
■
■

Fare for skolding ved
varme, flytende matva‐
rer
Fare for elektrisk støt
ved strømførende deler
Eksplosjonsfare som
følge av gass
Fare for irritasjon på
hud og i øyne pga. kon‐
takt med rengjørings‐
midler

Før enheten flyttes, må avløps‐
vannledningen kobles fra den fa‐
ste tilkoblingen
Før ovnen flyttes, må den gjøres
strømløs
Før enheten flyttes (f. eks for å
rengjøre huset til kombidamperen,
eller gulvet), må du kontrollere om
holdeanordningen er tilkoblet, som
begrenser understellets aksjonsra‐
dius.
Ved flytting av ovnen må du passe
på at tilkoblingsledninger (strøm,
gass og vann) ikke overkjøres.

La ovnene avkjøles
Vann som renner ut, må tørkes
opp med én gang
Bruk verneklær

Mens ovner beveges på understell
med ruller

Ovner som inneholder matvarer, må
ikke flyttes

Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller

Pass på tilkoblingsledningene
(strøm og vann)
Ta hensyn til gasstilkoblingslednin‐
gen
■ Pass på at tilkoblingsledningene er
lange nok.
■ Ved flytting av understellet må ren‐
gjøringskannen holdes lukket

Snublefare pga. utildek‐ Ved rengjøring bak fremtrukne ovner Vær forsiktig ved denne aktiviteten
kede tilkoblinger
■ Ved rengjøring bak fremtrukne ov‐
■ Vann som renner ut, må tørkes
Fare for å falle på vått
gulv forårsaket av av‐
ner
opp med én gang
■ Foran ovnene
■ Pass på at tilkoblingsledningene er
løpsvann
lange nok.
Fare for å falle på vått
gulv forårsaket av ren‐
gjøringsmiddel

Installasjonshåndbok
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Ved rengjøring bak fremtrukne ov‐ Ved flytting av ovnene må rengjø‐
ner
ringskanner holdes lukket
Foran ovnene
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Ytterligere faremomenter ved idriftsetting
Ved idriftsetting må du i tillegg til sikkerhetsinformasjonen i dette kapittelet ta hensyn til følgende av‐
snitt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld' i bruksanvisningen:
■
'Farer og sikkerhetstiltak under drift'
■
'Farer og sikkerhetstiltak ved rengjøring'

Installasjonshåndbok
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3.9

Farer og sikkerhetstiltak ved utkobling (driftsstans)

Fare: Elektrisitet
Fare
Fare for elektrisk støt
ved strømførende deler

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?
■
■

Under deksler
Under kontrollpanelet

■

■

Arbeid på elektriske deler må kun
utføres av elektrikere fra et autori‐
sert kundeservicefirma
Gå frem på faglig korrekt måte

Før dekslene tas av:
Gjør alle tilkoblinger spenningslø‐
se.
■ Sikre alle brytere mot ny innkob‐
ling.
■ Vent 15 minutter, så DC-buss-kon‐
densatorene lades ut
■ Kontroller at enheten er spen‐
ningsfri
■

Fare: Gass
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Eksplosjonsfare som
følge av gass

Hvis gasstilførselen ikke ble avbrutt
før arbeidet på gassinstallasjonene
ble påbegynt

Gasstilførselen skal brytes før arbei‐
det på gassinstallasjonene påbegyn‐
nes
Arbeid på gassinstallasjonen må kun
utføres av sertifiserte gassinstallatø‐
rer fra en autorisert servicebedrift

Fare: Bevegelse av tunge vekter
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Helsefare på grunn av
Ved inn- og utlasting av transport‐
overbelastning av krop‐ middelet
pen

■
■
■

Installasjonshåndbok
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Bruk gaffeltruck eller jekketralle
Ta hensyn til grenseverdier for løf‐
ting og bæring
Bruk personlig verneutstyr.
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Fare: Flytting av ovner på understell med ruller
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Alle nevnte faremomen‐ Mens ovner beveges på understell
ter
med ruller

■
■

■

■

Fare for klemskader på
flere kroppsdeler

Mens ovner beveges på understell
med ruller

Fare for klemskader på
hendene og føttene
Fare for skolding ved
varmt avløpsvann

Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller

■
■

Pass på tilkoblingsledningene.
Bevegelsen må gjennomføres
med minst 2 personer

Hold ovnsdørene lukket
■
■
■

Fare for skolding ved
varme, flytende matva‐
rer
Fare for elektrisk støt
ved strømførende deler
Eksplosjonsfare som
følge av gass
Fare for irritasjon på
hud og i øyne pga. kon‐
takt med rengjørings‐
midler

Før ovnen flyttes, må den gjøres
strømløs
Før enheten flyttes, må avløps‐
vannledningen kobles fra den fa‐
ste tilkoblingen
Før flytting av ovnen (f. eks. for å
komme til baksiden av enheten)
må du kontrollere om holdeanord‐
ningen er tilkoblet. Holdeanordnin‐
gen begrenser understellets ak‐
sjonsradius med enheten. Leng‐
den på tilkoblede ledninger og rør
(el, gass og vann) er tilpasset til
aksjonsradiusen til holdeanordnin‐
gen.
Ved flytting av ovnen må du passe
på at tilkoblingsledninger (strøm,
gass og vann) ikke overkjøres.

La ovnene avkjøles
Vann som renner ut, må tørkes
opp med én gang
Bruk verneklær

Mens ovner beveges på understell
med ruller

Ovner som inneholder matvarer, må
ikke flyttes

Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller
Mens ovner beveges på understell
med ruller

Pass på tilkoblingsledningene
(strøm og vann)
Ta hensyn til gasstilkoblingslednin‐
gen
■ Pass på at tilkoblingsledningene er
lange nok.
■ Ved flytting av understellet må ren‐
gjøringskannen holdes lukket

Snublefare pga. utildek‐ Ved rengjøring bak fremtrukne ovner Vær forsiktig ved denne aktiviteten
kede tilkoblinger
■ Ved rengjøring bak fremtrukne ov‐
■ Vann som renner ut, må tørkes
Fare for å falle på vått
gulv forårsaket av av‐
ner
opp med én gang
■ Foran ovnene
■ Pass på at tilkoblingsledningene er
løpsvann
lange nok.
Fare for å falle på vått
gulv forårsaket av ren‐
gjøringsmiddel
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Ved rengjøring bak fremtrukne ov‐ Ved flytting av ovnene må rengjø‐
ner
ringskanner holdes lukket
Foran ovnene
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Fare: Ovnens mekaniske deler
Fare

Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?

Hele kroppsdeler kan
komme i klem hvis en‐
heten velter eller faller
ned.
Sklifare pga. fuktig
kjøkkengulv

Når enheten forskyves, f. eks. for å
få bedre tilgang til tilkoblingene
Foran ovnen

Når enheten er ute av drift, må det
hele tiden tas hensyn til kravene til
underlaget, se 'Krav til oppstillings‐
stedet' på side 47
Gulvet rundt enheten skal alltid hol‐
des tørt

Fare: Rengjøringsmiddel
Fare
Fare for etseskader og
irritasjon av hud, øyne
og åndedrettsorganer
ved kontakt med ren‐
gjøringsmidler og damp
fra disse
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Hvor eller under hvilke omstendighe‐ Mottiltak
ter opptrer faren?
■
■

Ved demontering av rengjørings‐
systemet
Ved kassering av enheten
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■
■

Bruk personlig verneutstyr.
Ta hensyn til etikettene på rengjø‐
ringsmiddelet eller tilsvarende sik‐
kerhetsdatablader
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3.10

Sikkerhetsinnretninger

Betydning
Kombidamperen er utstyrt med en rekke sikkerhetsanordninger som beskytter brukeren mot fare. Un‐
der drift av kombidamperen må alle sikkerhetsanordninger være på plass og virke som de skal.
Plassering og funksjon (bordovner)
Følgende illustrasjon viser en elektrisk kombidamper av størrelse 6.10, som generelt eksempel på en
bordovn:

Pos.

Sikkerhetsanordning

1

Deksel, kan bare tas
av med verktøy

Funksjon
■
■

2
3

4

Kontrollpanel, kan ba‐
re tas av med verktøy.
Ovnsdør med dørmag‐
netbryter

Innsugningsplate i
ovnsrommet, kan bare
avmonteres med verk‐
tøy
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Kontroll

Forhindrer utilsiktet berøring Kontrollere om dekselet er på
av strømførende deler
plass
Forhindrer at noen får en
hånd inn i det roterende vif‐
tehjulet i koblingsrommet.

Forhindrer utilsiktet berøring
av strømførende deler
Ovnsdøren:
Beskytter brukeren og områ‐
det rundt mot varm damp
Dørmagnetbryter (elektrisk
dørsensor):
■ Ved åpning av ovnsdøren
avsluttes driften av:
■ Viftehjulet (stillstand etter
noen sekunder)
■ Varmeelement
■ Fordeling av rengjørings‐
midler ved helautomatisk
rengjøring av ovnsrommet
■ Oppfordrer til lukking av
ovnsdøren
Forhindrer at noen får en
hånd inn i det roterende vifte‐
hjulet, og sørger for god var‐
mefordeling
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Kontrollere om kontrollpanelet
er på plass
Kontroller jevnlig om glasset
har fått riper, sprekker, hakk
osv., og skift det eventuelt ut.
Kontrollere dørmagnetbryte‐
ren ved lave temperaturer
Fremgangsmåte:
■ Åpne ovnsdøren helt
■ Trykk på Start
Resultat:
Motoren skal ikke starte.

Se også 'Låse og låse opp
innsugningsplaten' i bruksan‐
visningen

3 For din egen sikkerhets skyld
Pos.

Sikkerhetsanordning

5

Luftestillingen til ovns‐ Forhindrer skolding av bruke‐
døren
rens ansikt og hender ved
damp som unnviker

6
(uten bilde)

7
(uten bilde)
8
(installert i
bygningen)

Funksjon

Kontroll

Ved lave temperaturer må
dørstillingene kontrolleres i
henhold til 'Åpne og lukke
ovnsdøren på en sikker måte'
i bruksanvisningen.
Temperatursikring
Slår av ovnen ved overtempe‐ I tilfelle feil vises en feilkode
■ Varmtvannsbereder‐ ratur
(for tilbakestilling av tempera‐
versjon
tursikringen må du ta kontakt
■ Ovnsrom
med en autorisert servicebe‐
drift)
Omstart etter strøm‐
Starter den helautomatiske
Ingen
brudd, hvis det var
rengjøringen av ovnsrommet
rengjøringsmiddel i ov‐ på nytt i definert tilstand etter
nen
strømbrudd
■ Installert i bygningen, i nær‐
Fremgangsmåte:
Skilleanordning
heten av ovnen, godt synlig ■ Aktiver skilleanordningen
og tilgjengelig, 3-polet virke‐ ■ Kontroller at alle tre fasene
måte, kontaktavstand minst
er uten spenning på ovnens
3 mm.
rekkeklemme -X10
■ Tjener til å gjøre ovnen
spenningsfri i forbindelse
med rengjøring, reparasjon
og vedlikehold, og i tilfelle
fare

9
(installert i
bygningen)

Anordning for gassav‐
stengning

10
(uten bilde)

Bare ved oppstilling
på understell med rul‐
ler:
Holdeanordning

■

■
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Installert i bygningen, i nær‐ Fremgangsmåte:
heten av ovnen, godt til‐
■ Lukk anordningen for gass‐
gjengelig og tydelig merket
avstengning
Tjener til å koble ut ovnens ■ Kontroller at gassforsynin‐
gasstilførsel i forbindelse
gen til ovnen er koblet ut
med rengjøring, reparasjon
og vedlikehold, og i tilfelle
fare

Begrenser påbyggets (under‐
delens og ovnens) bevegel‐
sesfrihet (ved tiltak i bygget).
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Kontroller om holdeanordnin‐
gen er tilkoblet.
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Plassering og funksjon (gulvovner)
Følgende illustrasjon viser en elektrisk kombidamper av størrelse 20.20, som generelt eksempel på en
gulvovn:

Pos.

Sikkerhetsanordning

1

Deksel, kan bare tas
av med verktøy

Funksjon
■
■

2
3

4

Kontrollpanel, kan ba‐
re tas av med verktøy.
Ovnsdør med dørmag‐
netbryter

Innsugningsplate i
ovnsrommet, kan bare
avmonteres med verk‐
tøy
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Kontroll

Forhindrer utilsiktet berøring Kontrollere om dekselet er på
av strømførende deler
plass
Forhindrer at noen får en
hånd inn i det roterende vif‐
tehjulet i koblingsrommet.

Forhindrer utilsiktet berøring
av strømførende deler
Ovnsdøren:
Beskytter brukeren og områ‐
det rundt mot varm damp
Dørmagnetbryter (elektrisk
dørsensor):
■ Ved åpning av ovnsdøren
avsluttes driften av:
■ Viftehjulet (stillstand etter
noen sekunder)
■ Varmeelement
■ Fordeling av rengjørings‐
midler ved helautomatisk
rengjøring av ovnsrommet
■ Oppfordrer til lukking av
ovnsdøren
Forhindrer at noen får en
hånd inn i det roterende vifte‐
hjulet, og sørger for god var‐
mefordeling
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Kontrollere om kontrollpanelet
er på plass
Kontroller jevnlig om glasset
har fått riper, sprekker, hakk
osv., og skift det eventuelt ut.
Kontrollere dørmagnetbryte‐
ren ved lave temperaturer
Fremgangsmåte:
■ Åpne ovnsdøren helt
■ Trykk på Start
Resultat:
Motoren skal ikke starte.

Se også 'Låse og låse opp
innsugningsplaten' i bruksan‐
visningen
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Pos.

Sikkerhetsanordning

5

Integrert forvarmer i
ovnsdøren

6
(uten bilde)

7
(uten bilde)
8
(installert i
bygningen)

9
(installert i
bygningen)

Funksjon

Kontroll

Forhindrer skolding som følge Ingen
av damp som unnviker, når
forvarmingen pågår og mate‐
vognen ikke befinner seg i ov‐
nen.
Temperatursikring
Slår av ovnen ved overtempe‐ I tilfelle feil vises en feilkode
■ Varmtvannsbereder‐ ratur
(for tilbakestilling av tempera‐
versjon
tursikringen må du ta kontakt
■ Ovnsrom
med en autorisert servicebe‐
drift)
Omstart etter strøm‐
Starter den helautomatiske
Ingen
brudd, hvis det var
rengjøringen av ovnsrommet
rengjøringsmiddel i ov‐ på nytt i definert tilstand etter
nen
strømbrudd
■ Installert i bygningen, i nær‐
Fremgangsmåte:
Skilleanordning
heten av ovnen, godt synlig ■ Aktiver skilleanordningen
og tilgjengelig, 3-polet virke‐ ■ Kontroller at alle tre fasene
måte, kontaktavstand minst
er uten spenning på ovnens
3 mm.
rekkeklemme -X10
■ Tjener til å gjøre ovnen
spenningsfri i forbindelse
med rengjøring, reparasjon
og vedlikehold, og i tilfelle
fare
Anordning for gassav‐
stengning
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■

■

Installert i bygningen, i nær‐ Fremgangsmåte:
heten av ovnen, godt til‐
■ Lukk anordningen for gass‐
gjengelig og tydelig merket
avstengning
Tjener til å koble ut ovnens ■ Kontroller at gassforsynin‐
gasstilførsel i forbindelse
gen til ovnen er koblet ut
med rengjøring, reparasjon
og vedlikehold, og i tilfelle
fare
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3.11

Krav til personalet, arbeidsplasser

Krav til personalet
Tabellen beskriver de kvalifikasjonene som er nødvendige for å kunne utøve de nevnte rollene. Én
person kan utøve flere roller, avhengig av behov og arbeidsorganisasjon, forutsatt at vedkommende
har tilstrekkelige kvalifikasjoner for hver enkelt rolle.
Rolle

Nødvendige kvalifikasjoner

Eier av kombi‐
Vær kjent med reglene for håndtering
damperen
av tung last
eller
ansatt hos kunden
som er ansvarlig
for ovnen og
driftspersonalet

Handlinger
■

■

■

Transportør

■
■

Servicetekniker

■
■
■
■
■

■

Installatør, gass

■
■
■

Installatør, elek‐
trisk

■
■
■

Installasjonshåndbok

Gjøres på vegne av hele driftsper‐
sonalet oppmerksom på alle kom‐
bidamperens sikkerhetsrelevante
funksjoner og anordninger av idrift‐
setteren
Læres på vegne av hele driftsper‐
sonalet opp i betjening av ovnen
av idriftsetter
Utfører ev. anviste hjelpeaktiviteter
ved transport internt i bedriften og
ved oppstilling av ovnen

Utdannet for transport med jekketralle Transport internt i bedriften
og gaffeltruck
Vær kjent med reglene for håndtering
av tung last
Er ansatt i en autorisert servicebedrift
Har relevant teknisk utdannelse.
Har fått opplæring på den konkrete
ovnen.
Vær kjent med reglene for håndtering
av tung last
Er i stand til å vurdere hva som kjen‐
netegner en faglig korrekt utførelse av
strøm-, gass-, vann- og avløpsvanntil‐
koblinger.
Ved vedlikeholdsarbeider på gasstek‐
nikken: Er vedlikeholdsfagperson i en
servicebedrift som er autorisert av
gassleverandøren
Installatør autorisert av gassleveran‐
døren
Har relevant fagutdannelse
Er ansatt i en autorisert servicebedrift
Er ansatt i en autorisert servicebedrift
Har relevant fagutdannelse
Er elektrofagarbeider (elektriker).
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■
■
■
■

■
■

■
■

Oppstilling av ovnen
Installasjon av helautomatisk ren‐
gjøring av ovnsrommet
Sette ovnen i drift
Ta ovnen ut av drift

Tilkobling av ovnen til husets gass‐
tilkobling
Avinstallasjon av gasstilkoblingen
Tilkobling av ovnen til husets elek‐
triske nett
Avinstallasjon av den elektriske til‐
koblingen

3 For din egen sikkerhets skyld
Rolle
Installatør for vann
og avløpsvann

Nødvendige kvalifikasjoner
■
■

Er ansatt i en autorisert servicebedrift
Har relevant fagutdannelse

Handlinger
■
■
■
■

Idriftsetter
(Servicetekniker)

■
■
■
■
■

Er ansatt i en autorisert servicebedrift
og totalansvarlig for idriftsettingen
Har relevant teknisk utdannelse.
Har fått opplæring på den konkrete
ovnen.
Vær kjent med reglene for håndtering
av tung last
Er i stand til å vurdere hva som kjen‐
netegner en faglig korrekt utførelse av
strøm-, gass-, vann- og avløpsvanntil‐
koblinger.

■
■

Tilkobling av ovnen til husets
vanntilkobling
Avinstallasjon av vanntilkoblingen
Tilkobling av ovnen til husets av‐
løpstilkobling
Avinstallasjon av avløpstilkoblin‐
gen
Opplæring av eieren eller den an‐
svarlige ansatte
Kontroll av arbeidstrinn og tilstan‐
der iht. sjekklistene

Arbeidsplasser ved installasjon og idriftsetting
Arbeidsplassen for personalet ved installasjon og idriftsetting er hele området rundt ovnen.

Installasjonshåndbok
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3.12

Personlig verneutstyr

Transport og oppstilling
Handling
■
■
■

Transport internt i bedriften
Oppstilling av ovnen på arbeids‐
bord, understell eller i stablesett
Oppstilling av ovnen på oppstil‐
lingsstedet

Hjelpemiddel som bru‐
kes
■
■
■

Løfteseler
Passende løfteutstyr
Gaffeltruck eller jekke‐
tralle

Personlig verneutstyr
■
■
■

Vernehansker
Vernesko
Hjelm (f. eks. når lasten er hevet,
eller ved arbeid over hodehøy‐
de ...)

Installasjon, idriftsetting og utkobling (driftsstans)
Handling

Hjelpemiddel som bru‐
kes

Personlig verneutstyr

Installasjon og avinstallasjon (utkob‐
ling) av
■ Elektrisk tilkobling
■ Vanntilkobling
■ Avløpstilkobling
■ Gasstilkobling
■ automatisk fettutskilling

Verktøy og utstyr avhen‐ Arbeidsklær og personlig verneut‐
gig av aktivitet
styr avhenger av den påkrevde
virksomheten i henhold til lands‐
spesifikke bestemmelser.

Installasjon av helautomatisk rengjø‐ Verktøy og utstyr avhen‐ Elementene i verneutstyret er, av‐
ring av ovnsrommet
gig av aktivitet
hengig av det aktuelle rengjørings‐
middelet:
■ Åndedrettsvern
■ Vernebrille
■ Vernehansker
■ Verneklær/-forkle
En mer nøyaktig spesifikasjon av
disse elementene befinner seg i
EF-sikkerhetsdatabladene til det
aktuelle rengjøringsmiddelet. Aktu‐
elle utgaver er tilgjengelige via pro‐
dusenten.
Ta hensyn til etikettene for de ulike
rengjøringsmidlene.
■ Sette ovnen i drift
Verktøy og utstyr avhen‐ Arbeidsklær iht. landsspesifikke
gig av aktivitet
standarder og direktiver for arbeid i
■ Undervisning av brukeren
kjøkkenbedrifter, særlig:
■ Verneklær
■ Varmebeskyttende hansker (iht.
EN 407 i EU)
■ Vernesko
Ta ovnen ut av drift

■
■
■
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Løfteseler
Passende løfteutstyr
Gaffeltruck eller jekke‐
tralle
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■
■
■

Vernehansker
Vernesko
Hjelm (f. eks. når lasten er hevet,
eller ved arbeid over hodehøy‐
de ...)

4 Transport

4 Transport
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet informerer vi om transport av ovnen.
Dette kapittelet henvender seg til den av eierens ansatte som er ansvarlig for ovnen og til en kvalifisert
medarbeider i en autorisert servicebedrift.

4.1

Sikker bruk av ovnen

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved transport' på side 26.
Kvalifisering av personell for transport
Påkrevet kvalifikasjon for transporten:
Enheten må kun transporteres av personell som har fått opplæring eller er utdannet til bruk av jek‐
ketralle og gaffeltruck.
■
Personellet må kjenne nødvendige tiltak ved omgang med tung last.
■

Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Bevegelse av tunge vekter

Fare for helseskader som følge av feil løfteteknikk
Ved løfting av ovnen kan vekten av den forårsake skader, særlig i overkroppen.
Bruk gaffeltruck eller jekketralle for å transportere enheten.
Løft ovnen med et tilstrekkelig antall personer (tommelfingerregelen er 15 kg - maks. 55 kg,
avhengig av alder og kjønn). Følg arbeidsmiljøloven og de arbeidsmiljøreglene som gjelder på
oppstillingsstedet.
Bruk personlig verneutstyr.
Uegnet underlag

Klemfare hvis enheten velter eller faller ned.
Hvis enheten velter eller faller ned, kan det føre til klemskader på ulike kroppsdeler.
Pass på at enheten aldri plasseres på et uegnet underlag.

Installasjonshåndbok

43

4 Transport

4.2 Transport til oppstillingsstedet
Plassbehov ved transport
Forviss deg om at det langs hele transportstrekningen er plass nok i bredden og høyden for gjennom‐
føring av transporten.
Følgende tabell viser målene til ovnene med emballasje for at det skal være mulig å finne minste dør‐
åpning som trengs for at kombidamperen skal kunne bringes til bestemmelsesstedet sitt:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Bredde

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Høyde

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Dybde

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Bæreevne ved transport
Sørg for transportmidler med tilstrekkelig bæreevne.
Pass på vekten av ovnene med emballasje for at det skal være mulig å finne minste bæreevne for
transportmiddelet, se 'Mål og vekt' på side 119
Transport til oppstillingsstedet
Under transporten må du ta hensyn til følgende:
■
Ovnen må alltid transporteres på pall.
■
Ovnen må alltid transporteres i stående stilling.
■
Transporter ovnen langsomt og forsiktig, og sikre den mot å velte.
Pass på at du ikke støter mot enheten.
Unngå ujevne transportstrekninger og bratte oppover- og nedoverbakker.

Installasjonshåndbok

44

5 Oppstilling

5 Oppstilling
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet informerer vi om oppstilling av enheten.
Dette kapittelet henvender seg til den av eierens ansatte som er ansvarlig for ovnen og til en kvalifisert
medarbeider i en autorisert servicebedrift.

5.1

Sikker arbeidsmåte under oppstilling

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved oppstilling' på side 27.
Kvalifisering av personell for oppstilling
Kun kvalifiserte medarbeidere i autoriserte servicebedrifter har tillatelse til å stille opp ovnen.
Bestemmelser for oppstilling
Lokale og nasjonale standarder og bestemmelser med hensyn til arbeidsplasser i storkjøkken må
overholdes.
Regler og bestemmelser fastlagt av lokale myndigheter og leverandørene av vann, strøm osv., som
gjelder på det aktuelle oppstillingsstedet, må overholdes.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Bevegelse av tunge vekter

Fare for helseskader som følge av feil løfteteknikk
Ved løfting av ovnen kan vekten av den forårsake skader, særlig i overkroppen.
Bruk gaffeltruck eller jekketralle til å plassere enheten på oppstillingsstedet, eller endre
plasseringen.
Når ovnen skal flyttes, må den løftes av et tilstrekkelig antall personer (tommelfingerregelen er
15 kg - maks. 55 kg, avhengig av alder og kjønn). Følg arbeidsmiljøloven og de
arbeidsmiljøreglene som gjelder på oppstillingsstedet.
Bruk personlig verneutstyr.
Uegnet underlag

Klemfare hvis enheten velter eller faller ned.
Hvis enheten velter eller faller ned, kan det føre til klemskader på ulike kroppsdeler.
Pass på at enheten aldri plasseres på et uegnet underlag.
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5.2 Tilgrensende systemer
Håndtering av avluften
Kombidamperen genererer varme og fuktighet når den er i drift, som hovedsakelig slipper ut som varm
damp oppover, via avluftstussene, og ut i omgivelsesluften. For avluftføringen må det ikke kobles led‐
ninger direkte til et luftutløp på kombidamperen.
Produsenten anbefaler at avluften føres ut av driftsrommet til kombidamperen via en avtrekkshette el‐
ler et ventilasjonstak.
For å unngå brannfare eller andre ting som kan påvirke bygningen negativt, som korrosjon, muggdan‐
nelse og/eller stabilitetsreduksjon, må en tilstrekkelig stor avstand mellom oversiden av ovnen og taket
i rommet overholdes. Når denne avstanden skal bestemmes, må det tas hensyn til følgende punkter:
■
Retningsgivende verdi for vertikal minsteavstand, se 'Krav til oppstillingsstedet' på side 47.
■
Typen avluftføring
■
Takets beskaffenhet på oppstillingsstedet
Prinsipielt må oppstilling, installasjon og drift av kombidamperen alltid foregå i henhold til landsspesi‐
fikke og lokale standarder og bestemmelser (i någjeldende versjon).
Du må blant annet ta hensyn til dette:
■
Retningslinje VDI 2052 "Ventilasjonsanlegg for kjøkken"
■
Retningslinjer fra det lokale bygningsrådet for avtrekkshetter.
Håndtering av avgasser i forbindelse med gassovner
Fra avgass-stussen(e) på oversiden av kombidamperen stiger det opp avgasser med en temperatur
på opptil 500 °C i omgivelsesluften. For bortleding av avgasser må det ikke kobles ledninger direkte til
en avgass-stuss til kombidamperen.
Bruken av et ventilasjonsanlegg med sikkerhetsutkobling til avgassføring er påbudt.
Kombidamperen er utstyrt med en avgassføring iht. NS-EN 203 type A3/B23.
For å unngå brannfare må ingen brennbare materialer befinne seg på oversiden av ovnen, og en til‐
strekkelig stor avstand mellom oversiden av ovnen og taket i rommet må overholdes. Når denne av‐
standen skal bestemmes, må det tas hensyn til følgende punkter:
■
Retningsgivende verdi for vertikal minsteavstand, se 'Krav til oppstillingsstedet' på side 47.
■
Type avluftføring og avgassføring
■
Takets beskaffenhet på oppstillingsstedet
Prinsipielt må oppstilling, installasjon og drift av kombidamperen alltid foregå i henhold til landsspesi‐
fikke og lokale standarder og bestemmelser (i någjeldende versjon).
Du må blant annet ta hensyn til dette:
■
Retningslinje VDI 2052 "Ventilasjonsanlegg for kjøkken"
■
Retningslinjer fra det lokale bygningsrådet for avtrekkshetter
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5.3 Krav til oppstillingsstedet
Betydning
Dette avsnittet inneholder informasjon som gjør det mulig å velge et egnet sted for enheten. Kontroller
det aktuelle oppstillingsstedet grundig med tanke på om det egner seg, før du flytter ovnen dit og be‐
gynner med installasjonen!
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å utelukke farer som følge av enhetenes oppstillingssted og omgivelser, skal følgende regler føl‐
ges:
■
Driftsbetingelsene må kunne overholdes. Driftsbetingelser, se 'Krav til kombidamperens omgivel‐
ser' på side 21.
■
Brannfare som følge av varmestråling fra varme overflater. Det må derfor ikke befinne seg noen
brennbare materialer, gasser eller væsker på, under eller i nærheten av ovnen. Ved valg av oppstil‐
lingssted MÅ denne bestemmelsen ses i sammenheng med emnet 'Tilgrensende systemer' på side
46 og enhetens minimale plassbehov.
■
Minsteavstanden til varmekilder i enhetenes omgivelser er 500 mm.
■
Enheten må monteres slik at væske fra ovnen eller fra koking ikke på noen måte kan havne i frityr‐
kokere eller fettbakeutstyr. Minsteavstanden til frityrkokere eller fettbakeenheter i nærheten er:
■
1050 mm for bordovner av størrelse X.10
■
1450 mm for bordovner av størrelse X.20
■
1600 mm for gulvovner.
■
Ovnen må ikke stilles opp rett under en brannvarsler eller et sprinkleranlegg. Brannvarsleranord‐
ninger og sprinkleranlegg må stilles inn i samsvar med de dampene det kan forventes vil strømme
ut av ovnen.
■
For bordovner i standardversjonen må underdelen av ovnen (arbeidsbord, understell eller stable‐
sett) kunne stilles opp så den hverken kan velte eller skli. Gulvovner i standardversjon må kunne
stilles opp på oppstillingsstedet så de hverken kan velte eller skli. Krav til underlaget må være opp‐
fylt.
■
For ovner i marineversjon må kravene til underlaget må være oppfylt. Ovner i marineversjon må
festes på oppstillingsstedet med passende tilbehør.
■
For bordovner på et understell med ruller må det kobles til en holdeanordning som begrenser på‐
byggets (understell inkl. ovn) bevegelsesfrihet fra bygningssiden. Underdelen med ovnen skal ikke
kunne trekkes ut mer enn maks. 0.5 m.
Lengden av tilkoblingsledningene må tilpasses iht. ovnens bevegelsesfrihet, som bestemmes av
holdeanordningen. Når påbygget beveges, må tilkoblingsledningene aldri belastes med strekk-kref‐
ter eller overkjøres.
■
I standardutførelsen må ovnen ikke brukes i omgivelser der den kan utsettes for sterke vibrasjoner
eller støt (f. eks. på kjøretøy eller skip).
■
For bordovner i standardversjonen må sterke vibrasjoner unngås ved bruk av understell og stable‐
sett på ruller.
■
På skip må det kun brukes ovner i marineversjonen. Disse ovnene må skrus eller sveises sammen
med det aktuelle tilbehøret på gulvet.
■
Bordovner i marineversjon skal prinsipielt ikke settes opp på understell på ruller eller stablesett på
ruller.
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Krav til underlaget
Underlaget må oppvise følgende egenskaper:
■
Underlaget må være jevnt og horisontalt.
■
Underlaget må tåle å belastes av ovnens vekt.
■
For bordovner må arbeidsplaten eller understellet ha en bæreevne som tåler vekten av tom ovn
pluss maksimalt tillatt påfyllingsvekt.
Ovnsvekten er sammensatt av følgende verdier, avhengig av utførelse og utstyr:
■
Tom vekt av kombidamperen din
■
Maksimalt tillatt påfyllingsvekt
■
Maksimal vekt, rengjøringsmiddel når utstyrt med ConvoClean / ConvoClean+
■
Vekt av understell eller arbeidsbord for bordovner
For å regne ut ovnsvekten må du legge til følgende enkeltvekter:
6.10
Tom vekt av kombidamperen

[kg]

Maksimalt tillatt påfyllingsvekt
[kg]
Maksimal vekt, rengjøringsmid‐ [kg]
del
Vekt av understell (modellav‐
[kg]
hengig)

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

vekt uten emballasje i 'Mål og vekt' på side 119
30
20

60
20

50
20

100
20

120
20

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

100
20

180
20

-

-

Prinsipielt plassbehov
For at kombidamperne skal kunne betjenes på en sikker måte, særlig for sikker håndtering av varme
matvarer, trengs det betydelig mer plass foran ovnene enn det angitte plassbehovet!
For å finne hvilken avstand som faktisk trengs mellom oversiden av kombidamperen og taket i rom‐
met, må du lese emnet 'Tilgrensende systemer' på side 46.
For at det skal være lett å komme til ved service anbefales generelt større avstand til veggene.
På oppstillingsstedet må følgende deler ikke dekkes til, flyttes på eller blokkeres (se også 'Kombidam‐
perens oppbygning og funksjon' på side 13):
■
Avluft- og avgasstusser på oversiden av ovnen
■
Luftestusser på oversiden av ovnen
■
Ventilasjonsåpninger i bunnen av enheten
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Plassbehov ved høyrehengslet dør - bredde og dybde
Følgende grafikk og tabell viser ovnens plassbehov for ulike innmonterings- og driftssituasjoner, og de
horisontale minsteavstandene til nærmeste vegger og overflater. Sikkerhetsavstandene til venstre, på
baksiden og til høyre må under alle omstendigheter overholdes.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Betydning
B1 Plassbehov bredde, åpen ovnsdør
90 °
B2 Plassbehov bredde, åpen ovnsdør
180 °
T Plassbehov dybde ved åpning av
ovnsdøren
S1 Sikkerhetsavstand til venstre
S2 Sikkerhetsavstand bakover
S3 Sikkerhetsavstand til høyre
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B2

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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Plassbehov ved skyvedør - bredde og dybde
Følgende grafikk og tabell viser ovnens plassbehov for ulike innmonterings- og driftssituasjoner, og de
horisontale minsteavstandene til nærmeste vegger og overflater. Sikkerhetsavstandene til venstre, på
baksiden og til høyre må under alle omstendigheter overholdes.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Betydning
B1 Plassbehov bredde, åpen ovnsdør
90 °
B2 Plassbehov bredde, åpen ovnsdør
180 °
B3 Plassbehov bredde, skyvedør skjø‐
vet tilbake
R Plassbehov høyre, skyvedør skjø‐
vet tilbake
T Plassbehov dybde ved åpning av
ovnsdøren
S1 Sikkerhetsavstand til venstre
S2 Sikkerhetsavstand bakover
S3 Sikkerhetsavstand til høyre
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

50

5 Oppstilling
Plassbehov - høyde

H2

H1

H1

Følgende grafikk og tabellen viser ovnens vertikale plassbehov:

For å kunne beregne den nødvendige, individuelle avstanden mellom oversiden av ovnen og taket i
rommet, må den serviceteknikeren som er ansvarlig for oppstilling av ovnen, også ta hensyn til takets
beskaffenhet og eventuelt bruken av tilgrensende systemer (ventilasjonsanlegg, avtrekk o.l.). I denne
sammenheng skal den vertikale avstanden H1 forstås som retningsgivende verdi for den vertikale
minsteavstanden.
Betydning
Elektriske apparater
H1 Retningsgivende verdi
[mm]
for vertikal minsteav‐
stand
Gassovner
H1 Retningsgivende verdi
[mm]
for vertikal minsteav‐
stand
Elektriske apparater og gassovner
H2 Oppstillingshøyde
[mm]
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6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

620 900

620 900

620 900

620 900

-

-

-
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5.4 Utpakking
Pakke ut ovnen (bordovner)
1.

Kontroller om ovnen er skadet, før du signerer på pakk‐
seddelen. Dokumenter skader på pakkseddelen, og infor‐
mer speditøren og produsenten.

2.

Skjær opp den elastiske folien med en kniv fra øverst til
nederst langs en av hjørnedelene.

3.

Skjær av festet for den elastiske folien.
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4.

■
■
■
■

5.

Fjern alle hjørnedeler én etter én ved å løfte dekselet
kort i det aktuelle hjørnet.
Ta deretter dekselet helt av.
Fjern kundedokumentasjonen fra oversiden av ovnen.
Fjern eventuelt all ytterligere beskyttende folie, kartong,
transportsikringer osv. fra ovnen.

Kontroller en gang til om ovnen er skadet.
Ved mistanke om transportskader må du omgående ta
kontakt med forhandleren eller speditøren. I løpet av tre
dager må du informere produsenten skriftlig.
Skadede ovner må under ingen omstendigheter installeres
eller settes i drift.

Pakke ut ovnen (gulvovner)
1.

Kontroller om ovnen er skadet, før du signerer på pakk‐
seddelen. Dokumenter skader på pakkseddelen, og infor‐
mer speditøren og produsenten.

2.

Skjær opp den elastiske folien med en kniv fra øverst til
nederst langs en av hjørnedelene.
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3.

Skjær av festet for den elastiske folien.

4.

■
■
■
■

5.

Fjern alle hjørnedeler én etter én ved å løfte dekselet
kort i det aktuelle hjørnet.
Ta deretter dekselet helt av.
Fjern kundedokumentasjonen fra oversiden av ovnen.
Fjern eventuelt all ytterligere beskyttende folie, kartong,
transportsikringer osv. fra ovnen.

Forhåndsinformasjon:
For marineversjonen av en gulvovn bortfaller trinn 5.
Åpne skruforbindelsen for føringsskinnene og trekk ut dis‐
se. Oppbevar skruene og føringsskinnene til en senere an‐
ledning.
Tilleggsinformasjon:
■ Føringsskinnene brukes som rampe for ovnen.
■

6.
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Kontroller en gang til om ovnen er skadet.
Ved mistanke om transportskader må du omgående ta
kontakt med forhandleren eller speditøren. I løpet av tre
dager må du informere produsenten skriftlig.
Skadede ovner må under ingen omstendigheter installeres
eller settes i drift.
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Omfanget av leveransen
Leveransen omfatter følgende deler:
■
1x kombidamper
■
1x platestativ, venstre (bare for bordovner)
■
1x platestativ, høyre (bare for bordovner)
■
1x matevogn (bare for gulvovner)
■
1x installasjonshåndbok
■
1x bruksanvisning (maskinvare)
■
1x betjeningsveiledning (programvare)
■
1x tomkanne 10 liter for rengjøringsmiddel (med easyDial-styring bare med tilleggsutstyr Convo‐
Clean)
■
1x flatbue til installasjon av avløpstilkobling (bare for bordovner)
■
1x tomkanne for avpumpet fett (bare for grillversjonen)
■
1x tilkoblingsslange med festet kanneskrukobling for fettoppsamlingskanne (bare for grillversjo‐
nen)
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5.5 Løft ovnen fra pallen
Løft ovnen av pallen med løfteseler (bordovner)
Vekten av ovnen din finner du i 'Tekniske data' på side 118.
Følgende grafikk viser en kombidamper av størrelse 6.10, som generelt eksempel på en bordovn:
1.

Fest løfteselene i enhetsføttene.

2.

For at kombidamperen ikke skal skli, er den festet i pallen
med bolter som strekker seg inn i enhetsføttene.
Løft altså ovnen samtidig og horisontalt etter alle fire en‐
hetsføttene, og bring den til oppstillingsstedet.

3.

Trekk den beskyttende folien av kombidamperen.

Ta ovnen av pallen (gulvovner med standardutstyr)
1.

Legg føringsskinnene med anslag utvendig på én ovnssi‐
de inntil den grønne markeringen. Forviss deg om at fø‐
ringsskinnene ligger helt inntil på pallen, så skruene har
nok materiale å kunne skrus inn i.

2.

Skru de to føringsskinnene sammen med pallen.
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3.

Fjern alle skruene fra glideklossene.

4.

Skyv ovnen på glideklossene, ved hjelp av minst to perso‐
ner, via føringsskinnene og ned på gulvet, til oppstillings‐
stedet.
ADVARSEL! Klemfare hvis ovnen velter
■ Før den skyves ned, må du kontrollere at føringsskinne‐
ne er skrudd godt fast i pallen.
■ Pass på at ingen av ovnsføttene sklir av føringsskinnen
sideveis.
■ Ved overgangen fra føringsskinnen til det sklisikre gulvet
gjelder det å være forsiktig.

5.

Løft kombidamperen litt og fjern glideklossene.

6.

Trekk den beskyttende folien av kombidamperen.
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Ta ovnen av pallen (gulvovner i marineversjon)
1.

2.

Fjern skruene fra flensføttene til ovnen, som holder kombi‐
damperen festet til pallen.

Løft opp enheten med en jekketralle eller en gaffeltruck:
Avhengig av hva du tar opp ovnen med, og fra hvilken
side du gjør det, må du bruke to underlagsplanker som
beskyttelse for innkjøringsskinnene (1) for matevognen.

■

3.

Transporter ovnen forsiktig fra pallen til oppstillingsstedet.

4.

Trekk den beskyttende folien av kombidamperen.

Installasjonshåndbok

58

5 Oppstilling

5.6 Sette opp en bordovn på et arbeidsbord (standardutstyr)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
På oppstillingsstedet må arbeidsbordet kunne stilles opp så det hverken kan velte eller skli. Krav til
underlaget må være oppfylt.
■
På arbeidsplaten til arbeidsbordet må ovnen kunne stilles opp så den verken kan velte eller skli.
■
Når kombidamperen skal fylles ved hjelp av hyllestativ eller tallerkenstativ (ikke for ConvoSmoke),
må oppstillingshøyden til ovnen stilles inn på matehøyden til transportvognen. Innkjøringsrammen
som er lagt inn i ovnsrommet, og oppstillingsflaten til hyllestativet/tallerkenstativet på transportvog‐
nen må ligge på samme høyde når transportvognen er festet til kombidamperen.
Transportvognen må kunne kjøres uhindret og horisontalt inntil ovnsrommet og festes til innkjø‐
ringsrammen.
Sette opp enheten på et arbeidsbord
1.

Plasser enheten på arbeidsbordet.

2.

Fjern dekselet fra ovnsfoten.

3.

Rett inn ovnen horisontalt ved hjelp av stillskruen. Til å ju‐
stere stillskruen må du benytte ovnsfotverktøyet eller en
justerbar vannpumpetang, og til å sikre at alle flater som
skal være horisontale, faktisk er det, må du bruke et vater‐
pass.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være maks.
2% (3.5°) .
Tilleggsinformasjon:
Ovnsfotverktøyet befinner seg sammen med kundedoku‐
mentasjonen.
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4.

Sett dekselet på ovnsfoten igjen.

5.

Lim på de nødvendige advarslene på de definerte stede‐
ne. Forviss deg da om at det stedet advarselen skal plas‐
seres på, er olje- og fettfritt.
Tilleggsinformasjon:
Advarselsetiketten befinner seg i ovnsrommet.

Type og posisjon for den advarselen som skal settes opp
Følgende advarsler må plasseres på de definerte stedene på kombidamperen:
Advarsel

Posisjon på kombidamperen
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) avhengig av oppstillingssituasjonen
Direkte ovenfor dørhåndtaket, hvis
■ overkanten av ovnen er høyere enn 1.20 m eller
■ personalet hovedsakelig består av ansatte med opplæring (anbefaling)
Helt oppe på ovnsdøren, hvis
■ overkanten av ovnen ligger på maksimal 1.20 m
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) i en høyde på 1.60 m over kjøkkengulvet.

Installasjonshåndbok

60

5 Oppstilling

5.7 Sette opp en bordovn på et arbeidsbord (marineversjon)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
Ovnen og det aktuelle tilbehøret må skrus eller sveises sammen med arbeidsbordet.
■
Arbeidsbordet må skrus eller sveises på gulvet.
■
Når kombidamperen skal fylles ved hjelp av hyllestativ eller tallerkenstativ, må oppstillingshøyden
til ovnen stilles inn på matehøyden til transportvognen. Innkjøringsrammen som er lagt inn i ovns‐
rommet, og oppstillingsflaten til hyllestativet/tallerkenstativet på transportvognen må ligge på sam‐
me høyde når transportvognen er festet til kombidamperen.
Transportvognen må kunne kjøres uhindret og horisontalt inntil ovnsrommet og festes til innkjø‐
ringsrammen.
Sette opp enheten på et arbeidsbord
1.

Plasser ovnen på arbeidsbordet og tegn nøyaktig av på
bordplaten alle hjørnene til vinklene på enhetsføttene.

2.

Demonter de to vinklene fra alle fire enhetsføttene ved
skru ut den aktuelle skruen.

3.

Ta ovnen bort fra arbeidsbordet.
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4.

Plasser vinklene i samsvar med markeringene. Fest alle
vinklene til arbeidsbordet, slik at de ikke kan forskyves,
avhengig av bordplaten, enten ved å skru dem på (1) eller
ved å sveise dem på (2).

5.

Sett ovnen inn i de festede vinklene på arbeidsbordet og
skru skruene løst inn.

6.

Fjern dekselet fra ovnsfoten.

7.

Rett inn ovnen horisontalt ved hjelp av stillskruen. Til å ju‐
stere stillskruen må du benytte ovnsfotverktøyet eller en
justerbar vannpumpetang, og til å sikre at alle flater som
skal være horisontale, faktisk er det, må du bruke et vater‐
pass.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være maks.
2% (3.5°) .
Tilleggsinformasjon:
Ovnsfotverktøyet befinner seg sammen med kundedoku‐
mentasjonen.
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8.

Sett dekselet på ovnsfoten igjen.

9.

Trekk skruene i vinklene til enhetsføttene godt til.

10.

Lim på de nødvendige advarslene på de definerte stede‐
ne. Forviss deg da om at det stedet advarselen skal plas‐
seres på, er olje- og fettfritt.
Tilleggsinformasjon:
Advarselsetiketten befinner seg i ovnsrommet.

Type og posisjon for den advarselen som skal settes opp
Følgende advarsler må plasseres på de definerte stedene på kombidamperen:
Advarsel

Posisjon på kombidamperen
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) avhengig av oppstillingssituasjonen
Direkte ovenfor dørhåndtaket, hvis
■ overkanten av ovnen er høyere enn 1.20 m eller
■ personalet hovedsakelig består av ansatte med opplæring (anbefaling)
Helt oppe på ovnsdøren, hvis
■ overkanten av ovnen ligger på maksimal 1.20 m
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) i en høyde på 1.60 m over kjøkkengulvet.
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5.8 Sette opp en bordovn på et understell (standardutstyr)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
På oppstillingsstedet må understellet kunne stilles opp så det hverken kan velte eller skli. Krav til
underlaget må være oppfylt.
■
Når kombidamperen skal fylles ved hjelp av hyllestativ eller tallerkenstativ (ikke for ConvoSmoke),
må oppstillingshøyden til ovnen være innstilt på matehøyden til transportvognen. Dette er automa‐
tisk tilfelle hvis kjøreflaten til transportvognen og oppstillingsflaten til understellet til kombidamperen
befinner seg på samme nivå.
Transportvognen må kunne kjøres uhindret og horisontalt inntil ovnsrommet og festes til innkjø‐
ringsrammen.
For at hygienestandarden skal opprettholdes, må det tas hensyn til følgende regel:
For understell med platenivåer for matvarebeholdere må den øvre dekkplaten til understellet ligge
på for å unngå forurensning av matvarene som er mellomlagret i understellet.

■

Sette opp enheten på et understell
1.

Skru gjengeboltene inn i de angitte gjengene i understel‐
let, og trekk gjengeboltene til med skrutrekkeren.

2.

Plasser ovnen på understellet.
Pass på at alle fire boltene føres inn i de angitte posisjo‐
neringsboringene i enhetsføttene.
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3.

Rett inn understellet ved hjelp av de høydejusterbare føt‐
tene.
Bruk alltid vaterpass for horisontal innretting.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være maks.
2% (3.5°) .

4.

Lim på de nødvendige advarslene på de definerte stede‐
ne. Forviss deg da om at det stedet advarselen skal plas‐
seres på, er olje- og fettfritt.
Tilleggsinformasjon:
Advarselsetiketten befinner seg i ovnsrommet.

Type og posisjon for den advarselen som skal settes opp
Følgende advarsler må plasseres på de definerte stedene på kombidamperen:
Advarsel

Posisjon på kombidamperen
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) avhengig av oppstillingssituasjonen
Direkte ovenfor dørhåndtaket, hvis
■ overkanten av ovnen er høyere enn 1.20 m eller
■ personalet hovedsakelig består av ansatte med opplæring (anbefaling)
Helt oppe på ovnsdøren, hvis
■ overkanten av ovnen ligger på maksimal 1.20 m
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) i en høyde på 1.60 m over kjøkkengulvet.
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5.9 Sette opp en bordovn på et understell (marineversjon)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
Ovnen og det aktuelle tilbehøret må skrus eller sveises sammen med understellet.
■
Understellet må skrus eller sveises sammen med det aktuelle tilbehøret på gulvet.
■
Når kombidamperen skal fylles ved hjelp av hyllestativ eller tallerkenstativ, må oppstillingshøyden
til ovnen være innstilt på matehøyden til transportvognen. Dette er automatisk tilfelle hvis kjørefla‐
ten til transportvognen og oppstillingsflaten til understellet til kombidamperen befinner seg på sam‐
me nivå.
Transportvognen må kunne kjøres uhindret og horisontalt inntil ovnsrommet og festes til innkjø‐
ringsrammen.
For at hygienestandarden skal opprettholdes, må det tas hensyn til følgende regel:
■
For understell med platenivåer for matvarebeholdere må den øvre dekkplaten til understellet ligge
på for å unngå forurensning av matvarene som er mellomlagret i understellet.
Sette opp enheten på et understell
1.

Skru gjengeboltene inn i de angitte gjengene i understel‐
let, og trekk gjengeboltene til med skrutrekkeren.

2.

Sveis øvre dekkplate på forbindelseskantene på alle fire
bena til understellet.
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3.

Rett inn understellet på oppstillingsstedet ved hjelp av de
høydejusterbare føttene.
Bruk alltid vaterpass for horisontal innretting.

4.

Fest understellet med flensføttene fast i gulvet, f. eks. ved
å sveise.

5.

Plasser ovnen på understellet.
Pass på at alle fire boltene føres inn i de angitte posisjo‐
neringsboringene i enhetsføttene.
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6.

Sveis fast de vinklene som er skrudd fast i ovnsføttene, på
de viste kantene av øvre dekkplate.

7.

Løsne alle 8 skruene fra vinklene i enhetsføttene og fjern
dekslene fra siden av ovnsføttene.

8.

Rett inn ovnen horisontalt ved hjelp av stillskruen. Til å ju‐
stere stillskruen må du benytte ovnsfotverktøyet eller en
justerbar vannpumpetang, og til å sikre at alle flater som
skal være horisontale, faktisk er det, må du bruke et vater‐
pass.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være maks.
2% (3.5°) .
Tilleggsinformasjon:
Ovnsfotverktøyet befinner seg sammen med kundedoku‐
mentasjonen.
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9.

Sett dekslene på enhetsføttene på igjen og trekk skruene i
vinklene til enhetsføttene godt til.

10.

Lim på de nødvendige advarslene på de definerte stede‐
ne. Forviss deg da om at det stedet advarselen skal plas‐
seres på, er olje- og fettfritt.
Tilleggsinformasjon:
Advarselsetiketten befinner seg i ovnsrommet.

Type og posisjon for den advarselen som skal settes opp
Følgende advarsler må plasseres på de definerte stedene på kombidamperen:
Advarsel

Posisjon på kombidamperen
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) avhengig av oppstillingssituasjonen
Direkte ovenfor dørhåndtaket, hvis
■ overkanten av ovnen er høyere enn 1.20 m eller
■ personalet hovedsakelig består av ansatte med opplæring (anbefaling)
Helt oppe på ovnsdøren, hvis
■ overkanten av ovnen ligger på maksimal 1.20 m
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) i en høyde på 1.60 m over kjøkkengulvet.
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5.10 Sette opp bordovnen på understell med ruller
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
På oppstillingsstedet må understellet kunne stilles opp så det hverken kan velte eller skli. Krav til
underlaget må være oppfylt.
■
For bordovner på et understell med ruller må det kobles til en holdeanordning som begrenser på‐
byggets (understell inkl. ovn) bevegelsesfrihet fra bygningssiden. Underdelen med ovnen skal ikke
kunne trekkes ut mer enn maks. 0.5 m.
Lengden av tilkoblingsledningene må tilpasses iht. ovnens bevegelsesfrihet, som bestemmes av
holdeanordningen. Når påbygget beveges, må tilkoblingsledningene aldri belastes med strekk-kref‐
ter eller overkjøres.
■
Når kombidamperen skal fylles ved hjelp av hyllestativ eller tallerkenstativ (ikke for ConvoSmoke),
må oppstillingshøyden til ovnen være innstilt på matehøyden til transportvognen. Dette er automa‐
tisk tilfelle hvis kjøreflaten til transportvognen og oppstillingsflaten til understellet til kombidamperen
befinner seg på samme nivå.
Transportvognen må kunne kjøres uhindret og horisontalt inntil ovnsrommet og festes til innkjø‐
ringsrammen.
For at hygienestandarden skal opprettholdes, må det tas hensyn til følgende regel:
■
For understell med platenivåer for matvarebeholdere må den øvre dekkplaten til understellet ligge
på for å unngå forurensning av matvarene som er mellomlagret i understellet.
Nødvendige hjelpemidler
■

■

En passende del som kan forankres i bygningen og som et passende festemiddel kan festes i.
Dette kan f. eks. være en ringskrue som forankres i bygningsveggen bak kombidamperen ved hjelp
av borehull og plugg.
Delen som er forankret i bygningen må kunne motstå trekk-kreftene som kan oppstå ved forskyv‐
ning av kombidamperen på understellet med ruller, som følge av påbyggets vekt og kraften fra bru‐
keren.
Et passende festemiddel som kan festes i den bygningsmessige forankringen og til festeøyet i un‐
derstellet.
Dette kan f. eks. være et sikkerhetskjede med karabinkrok i hver ende.
Festemiddelet må kunne motstå trekk-kreftene som kan oppstå ved forskyvning av kombidampe‐
ren på understellet med ruller, som følge av påbyggets vekt og kraften fra brukeren.
Lengden av festemiddelet må velges i kombinasjon med posisjonene til den bygningsmessige for‐
ankringen og festeøyet i understellet, på en slik måte at kombidamperen kan beveges maksimal
0.5 m.

Forutsetninger
Den bygningsmessige forankringen må være installert før understellet på ruller stilles opp.
Lengden av festemiddelet må velges i kombinasjon med posisjonene til den bygningsmessige forank‐
ringen og festeøyet i understellet, på en slik måte at kombidamperen kan beveges maksimalt 0.5 m.
(Ideelt sett befinner den bygningsmessige forankringen rett bak festeøyet til understellet i samme høy‐
de.)
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Sette opp ovnen på understell med ruller
1.

Posisjoner understellet med ruller på oppstillingsstedet, og
orienter det slik at den absolutte ovnshelningen i drift er
maks. 2% (3.5°).

2.

Lås alle parkeringsbremsene til understellet.

3.

Velg det hjørnet av understellet hvor festemiddelet skal fe‐
stes.
Skru inn sikringsplaten med festeøyet i de angitte gjenge‐
ne i understellet.
Sikringsplaten må ligge parallelt med kanten av understel‐
let, og øyet må være rettet bakover.
Trekk til gjengebolten med skrutrekkeren.

4.

Skru de andre tre gjengeboltene inn i de angitte gjengene
i understellet, og trekk gjengeboltene til med skrutrekke‐
ren.

5.

Koble til holdeanordningen som begrenser bevegelsesfri‐
heten til understellet på ruller.
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6.

Plasser ovnen på understellet.
Pass på at alle fire boltene og stiften til sikringsplaten fø‐
res inn i de angitte posisjoneringsboringene i enhetsføtte‐
ne.

7.

Lim på de nødvendige advarslene på de definerte stede‐
ne. Forviss deg da om at det stedet advarselen skal plas‐
seres på, er olje- og fettfritt.
Tilleggsinformasjon:
Advarselsetiketten befinner seg i ovnsrommet.

Type og posisjon for den advarselen som skal settes opp
Følgende advarsler må plasseres på de definerte stedene på kombidamperen:
Advarsel

Posisjon på kombidamperen
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) avhengig av oppstillingssituasjonen
Direkte ovenfor dørhåndtaket, hvis
■ overkanten av ovnen er høyere enn 1.20 m eller
■ personalet hovedsakelig består av ansatte med opplæring (anbefaling)
Helt oppe på ovnsdøren, hvis
■ overkanten av ovnen ligger på maksimal 1.20 m
Generelt på venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidampe‐
ren' på side 22) i en høyde på 1.60 m over kjøkkengulvet.
På venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidamperen' på side
22)
På venstre side av ovnsdøren, i område 2 (se 'Advarsler på kombidamperen' på side
22)
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5.11 Sette opp gulvovnen på gulvet (standardutstyr)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
På oppstillingsstedet må enheten kunne stilles opp så den hverken kan velte eller skli. Krav til un‐
derlaget må være oppfylt.
■
Matevognen må kunne kjøres uhindret inntil ovnsrommet på jevnt og horisontalt underlag.
Oppstilling av ovnen
1.

Plasser ovnen på gulvet.

2.

Rett inn ovnen ved hjelp av de høydejusterbare enhets‐
føttene.
Bruk alltid vaterpass for horisontal innretting.
Pass på at matevognen fritt kan kjøres inn i ovnen, og at
den kan stå vannrett i ovnen.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være
maks. 2% (3.5°) .
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5.12 Sette opp gulvovnen på gulvet (marineversjon)
Regler for sikker oppstilling av ovnen
For å forvisse deg om at enheten står støtt, må du følge disse reglene:
■
Ovnen må skrus eller sveises sammen med det aktuelle tilbehøret på gulvet.
■
Matevognen må kunne kjøres uhindret inntil ovnsrommet på jevnt og horisontalt underlag.
Oppstilling av ovnen
1.

Plasser ovnen riktig og fest de fire flensføttene godt i gul‐
vet med skruer eller ved å sveise.

2.

Rett inn ovnen ved hjelp av de høydejusterbare enhets‐
føttene.
Bruk alltid vaterpass for horisontal innretting.
Pass på at matevognen fritt kan kjøres inn i ovnen, og at
den kan stå vannrett i ovnen.
Ovnens absolutte helning i drift kan maksimalt være
maks. 2% (3.5°) .
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Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet lærer du hvordan du skal koble til kombidamperen din. Dette kapittelet henvender seg
til en utdannet elektriker i en autorisert servicebedrift, en utdannet og sertifisert gassmontør med ap‐
paratspesifikk opplæring og godkjenning fra det lokale gassleverandørselskapet, en utdannet fagper‐
son for vann- og avløpsvanninstallasjoner i en autorisert servicebedrift, og en kvalifisert medarbeider i
en autorisert servicebedrift.

6.1 Elektrisk installasjon
6.1.1

Sikker arbeidsmåte under elektroinstallasjon

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved installasjon' på side 28.
Kvalifisering av personell for elektroinstallasjon
Bare elektrikere fra en autorisert servicebedrift i henhold til NEK EN 50110-1, eller elektrikere som er
utdannet og sertifisert i henhold til gjeldende landsspesifikke og lokale bestemmelser, skal utføre ar‐
beid på elektriske innretninger.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Bestemmelser for elektroinstallasjon
For å utelukke farer som følge av feilaktig elektrisk tilkobling, må følgende bestemmelser følges:
Strømtilkobling må utføres i henhold til VDE (0100/0700) eller bestemmelsene til bransjeorganisa‐
sjonene og det aktuelle kraftselskapet.

■

Strømførende deler

Fare for elektrisk støt ved strømførende deler og løse kabler
Når beskyttelsesdekselet er åpnet, kan det å ta på en strømførende del, gi elektrisk støt.
Påse at arbeid på elektriske deler kun utføres av elektrikere fra en autorisert servicebedrift.
Før beskyttelsesdekslene tas av, må du gå frem på følgende måte:
■
Gjør alle tilkoblinger spenningsløse.
■
Sikre alle brytere mot ny innkobling.
■
Hvis ovnen allerede er påtrykket spenning, må du vente i 15 minutter, så DC-buss-kondensato‐
rene kan lades ut.
■
Fastslå at tilkoblingene er spenningsløse.
Før idriftsetting må du sørge for at de elektriske forbindelsene er uskadde og fast tilkoblet.
Før idriftsetting må du sørge for at enheten og alle metalliske tilbehørsdeler er koblet til et system
for potensialutlikning.
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6.1.2 Planlegge elektroinstallasjonen
Betydning
Nøyaktig og forsvarlig utførelse av elektriske anlegg er avgjørende for sikker og problemfri drift av en‐
heten. Alle de bestemmelsene og reglene som nevnes her, og alle beskrevne fremgangsmåter må føl‐
ges til punkt og prikke.
Regler for sikker elektroinstallasjon av ovnene
For å utelukke farer som følge av feilaktig elektrisk tilkobling, må følgende regler følges:
Huset til ovnen skal jordes på passende måte, og kobles til et system for potensialutlikning.
■
Hvis 2 bordovner er satt opp i et stablesett, skal både husene til enhetene og selve stablesettet
jordes på egnet vis, og kobles til et system for potensialutlikning.
■
For bordovner med en underdel på ruller må strømledningen føres gjennom et bøyelig kabelrør.
■
For bordovner med en underdel på ruller må lengden av strømledningen og det bøyelige kabelrøret
tilpasses iht. ovnens aksjonsradius, som bestemmes av holdeanordningen for understellet på rul‐
ler. Når påbygget (understell inkl. ovn) beveges, må strømkabelen aldri belastes med strekk-krefter
eller overkjøres. Dette gjelder både for ytterligere mulige forbindelseskabler mellom kombidampe‐
ren og tilbehør (tilleggsutstyr), f.eks. signaltårnet.
■
Mens enheten settes i drift, skal alle elektriske tilkoblinger kontrolleres med tanke på riktig legging
av ledninger og feilfri utførelse.
■

Innretninger i bygningen og regler for elektrisk installasjon
Følgende tabell viser hvilke innretninger som må være på plass i bygningen, og hvilke regler du må ta
hensyn til ved tilkobling:
Innretting

Regler

Sikring

Enheten skal sikres og tilkobles i henhold til gjeldende lokale og nasjonale
forskrifter og installasjonsbestemmelser.
Enheten skal innlemmes i et system for potensialutligning.
Potensialutlikning: Elektrisk forbindelse som sørger for samme eller tilnær‐
met samme potensial i elektriske driftsmidler og eksterne, elektrisk leden‐
de deler.
Hvis installasjonsforskriftene forutsetter et forkoblet vern i form av en feil‐
strøm-vernebryter (FI), må det benyttes passende feilstrømbrytere iht.
landsspesifikke bestemmelser.
Hvis installasjonen omfatter flere ovner, må det brukes en feilstrømbryter
pr. ovn.
I nærheten av ovnen må det installeres en allpols-skilleinnretning med
minst 3 mm kontaktavstand. Enheten kobles til med denne skilleinnretnin‐
gen.
Ved hjelp av skilleinnretningen gjøres ovnen spenningsfri ved rengjøring,
reparasjon og installasjonsarbeid.

Potensialutlikning

Feilstrøm-vernebryter
(FI)

Skilleanordning
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Anbefalt feilstrøm-vernebryter
Ovnen er utstyrt med en frekvensomformer (FU) eller med to frekvensomformere (ovner av størrelse
20.10 og 20.20) med integrert EMC-filter og et EMC-nettinngangsfilter. Dette utstyret kan føre til en
lekkasjestrøm på mer enn 3.5 mA pr. FU.
Sett inn en passende feilstrømbryter, avhengig av merkespenningen:
Frekvensomformer (enfase)

Frekvensomformer (trefase)

Merkespenning
3N~ 400 V 50/60 Hz
3~ 230V 50/60Hz
3~ 200V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230V 50/60Hz
Anbefalt feilstrømbryter
Type A
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
Type B/F

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

Egenskaper for feilstrøm-vernebryteren
Feilstrøm-vernebryteren må oppvise følgende egenskaper:
■
Filtrering av høyfrekvente strømmer
■
Utløsningskarakteristikk «Forsinket utløsning" ved feilstrømbryter med utløsningsterskel >30 mA:
forhindrer utløsning ved innkobling, som følge av lading av kapasiteter og feilkapasiteter
■
Utløsningskarakteristikk «Lekkasjestrømvern av type SI" ved feilstrømbryter med utløsningsterskel
£30 mA:
ufølsom overfor utilsiktet utløsning
Nettilkobling
Nettilkoblingen må være en oljebestandig, mantlet, fleksibel ledning i henhold til IEC 60245 sein (f.eks.
H05RN-F, H07RN-F). En maksimal ledningslengde på 5 m anbefales.
For bordovner med en underdel på ruller må strømledningen føres gjennom et bøyelig, oljebestandig
og vanntett kabelrør (f.eks. Hellermann PVC-beskyttelsesslange PSRSC12), som samsvarer med de
lokale bestemmelsene. For bordovner med en underdel på ruller må lengden av strømledningen og
det bøyelige kabelrøret tilpasses iht. ovnens aksjonsradius, som bestemmes av holdeanordningen for
understellet på ruller. Når påbygget (underdel inkl. ovn) beveges, må strømkabelen aldri belastes med
strekk-krefter.
Det er ikke nødvendig å overholde et bestemt dreiefelt eller en bestemt dreieretning ved tilkobling.
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6.1.3 Foreta elektroinstallasjonen
Forutsetninger
Kontroller om følgende forutsetning er oppfylt:
■
Bygningens tilkoblingssted for ovnen må være gjort spenningsløst og sikret mot ny innkobling.
Kontrollere tilkoblingsdata og elektriske forbindelser
1.

Demonter sideveggen til enheten.
I koblingsrommet finner du strømløpsskjemaet og reserve‐
delslisten.

2.

Kontroller om de elektriske tilkoblingsdataene på typeskil‐
tet (se 'Identifikasjon av kombidamperen din' på side 7) og
for strømnettet i huset og i strømløpsskjemaet stemmer
overens. Ovnen må kun kobles til hvis alle de aktuelle
opplysningene samsvarer.
Kontroller alle skrue- og klemforbindelser på ovnen.
Forbindelsene kan ha løsnet under transport.

3.

Foreta elektroinstallasjonen
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 12.20, som generelt eksempel på en ovns‐
størrelse:
1.

Demonter sideveggen til enheten.

2.

Koble til ovnen til et potensial-utlikningssystem på det til‐
koblingsstedet (3) som er beregnet på dette.
Bare for bordovner med en underdel på ruller:
Trekk strømledningen gjennom det bøyelige kabelrøret.
Bare for bordovner med en underdel på ruller:
Sikre det bøyelige kabelrøret mekanisk ved tilgangsåpnin‐
gen (2) for elektrisk tilkobling.
Koble ovnen til strømnettet i rekkeklemme -1X0 (1) ved
hjelp av strømkabelen.
Ikke for bordovner med en underdel på ruller:
Sørg for at kabelnippelen (2) sitter godt fast, da den funge‐
rer som strekkavlastning.
For C4 ES/GS:
Tilbakestill eventuelt temperatursikringen for ovnsrommet.
For C4 EB/GB:
Tilbakestill eventuelt temperatursikringen for ovnsrommet
og varmtvannsberederen.
Monter sideveggen til enheten og kontroller at det sitter
korrekt.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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6.1.4 Koble til energioptimeringssystemet (kun for elektriske apparater)
Formålet med et energioptimeringssystem
Du kan koble kombidamperen til et energioptimeringssystem (f. eks. SICOTRONIC). Et energioptime‐
ringssystem utlikner belastningsspisser som opptrer ved drift av ovnene, og kan dermed bidra til å re‐
dusere energikostnadene dine.
Innrette energioptimeringssystemet
Energioptimeringssystemet må rettes inn på følgende måte:
Den uavbrutte innkoblingstiden til kombidamperen må være på minst 8 minutter, da mørningstem‐
peraturens ikke har nådd sin skal-verdi før etter denne tiden.
■
Avbrudd forårsaket av energioptimeringssystemet skal ikke vare mer enn maksimalt 30 sekunder,
da det ved lengre avbrudd vil være umulig å garantere mørningsresultatet.
Ved tilkobling må du ta hensyn til strømløpsskjemaet og bruksanvisningen for energioptimeringssyste‐
met.

■

Nødvendig tilbehør
For tilkobling til energioptimeringssystemet trenger du følgende tilbehør:
■
Tilkoblingskabel for energioptimeringssystemet
■
Kabelnippel M20
■
Kabelstrips
Koble til energioptimeringssystemet
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 12.20, som generelt eksempel på en ovns‐
størrelse:
1.
2.
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3.

■
■

■

Fjern den mindre, forhåndsperforerte svekningen på det
markerte stedet på gulvplaten til kombidamperen.
Bruk kabelnippelen og legg tilkoblingskabelen fra ener‐
gioptimeringssystemet gjennom svekningen og inn i
koblingsrommet til kombidamperen.
Legg tilkoblingskabelen frem til SIB og fest den i kob‐
lingsrommet, f.eks. med kabelstrips til eksisterende led‐
ningsnett.

4.

Fjern brokoblingen mellom klemmene (B) og (C) på rek‐
keklemmen -X37 (2).

5.

Koble sammen klemmene (A), (B), (C) og (D) på rekke‐
klemmen -X37 (2) med energioptimeringssystemet.
Klemme

Kombidamper

A

Fase når kombidampe‐
ren er innkoblet
Fase når kombidampe‐
rens varmeelement er
innkoblet
Oppvarmingsgodkjen‐
ning B og C må bro‐
kobles fra energiopti‐
meringssystemet med
koblingsrelé, for å tilla‐
te oppvarming
Nøytral

B
C

D

Energioptime‐
ringssystem
Koblingsrele
Koblingsrele

-

6.

Monter sideveggen til kombidamperen.

7.

Sett kombidamperen og energioptimeringssystemet i drift.
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6.1.5 Koble til signaltårnet.
Formål med et signaltårn
Et signaltårn som er elektronisk tilkoblet til kombidamperen viser ved hjelp av tre signallamper (grønn,
gul, rød) og akustisk hvilken driftstilstand kombidamperen er i. Denne meldeanordningen for driftstil‐
standen til kombidamperen kan avleses over store avstander.
Nødvendig tilbehør
Signaltårnet leveres blant annet med følgende originaltilbehør, som du trenger for å koble signaltårnet
til kombidamperen:
■
Tilkoblingskabel (lengde ca. 10 m) med hylse M12
■
Membranrørstykke DN 50
I tillegg trenger du følgende tilbehør:
■
Kabelstrips
Koble til signaltårnet.
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 12.20, som generelt eksempel på en ovns‐
størrelse:
1.

Gjør kombidamperen spenningsløs.

2.

Demonter sideveggen til kombidamperen for å komme til
rekkeklemmen X32 (2) på System Interface-kortet (SIB)
(1) i området bak kontrollpanelet.

3.

■
■

■
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4.

Koble tilkoblingskabelen fra signaltårnet til kombidampe‐
ren i henhold til følgende PIN-tilordning.
PIN

Tilordning

Lederfarge

1
2
3
4
5

GND
Signal: Summer
Signal: Rød lampe
Signal: Gul lampe
Signal: Grønn lampe

BU (blå)
GY (grå)
BK (svart)
WH (hvit)
BN (brun)

5.

Monter sideveggen til kombidamperen.

6.

Sett kombidamperen og signaltårnet i drift.
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6.1.6 Koble til overvåking av vannbehandlingsfilteret
Formålet med overvåking av vannbehandlingsfilteret
Du kan koble kombidamperen elektrisk til fjernindikatoren til et tilkoblet vannbehandlingsfilter. Pro‐
gramvaren til kombidamperen overvåker da tilstanden til vannbehandlingsfilteret. En varselmelding in‐
formerer deg når det bare gjenstår 10 % av filterkapasiteten, og vannbehandlingsfilteret må skiftes ut
innenfor et overskuelig tidsrom.
Nødvendig tilbehør
■
■
■

2-leders tilkoblingskabel (lengde ca. 2 m); anbefaling: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membranrørstykke DN 50
Kabelstrips

Koble til overvåking av vannbehandlingsfilteret
Følgende illustrasjon viser en kombidamper av størrelse 12.20, som generelt eksempel på en ovns‐
størrelse:
1.

Gjør kombidamperen spenningsløs.

2.

Demonter sideveggen til kombidamperen for å komme til
rekkeklemmen X33 (2) på System Interface-kortet (SIB)
(1) i området bak kontrollpanelet.

3.

■
■

■
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4.

Koble tilkoblingskabelen fra overvåkingen av vannbe‐
handlingsfilteret til kombidamperen i henhold til følgende
PIN-tilordning.
PIN

Tilordning

1
2

Signal
GND

5.

Monter sideveggen til kombidamperen.

6.

Sett kombidamperen og overvåkingen av vannbehand‐
lingsfilteret i drift.
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6.2 Gassinstallasjon
6.2.1

Sikker arbeidsmåte ved gassinstallasjonen

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved installasjon' på side 28.
Kvalifisering av personell for gassinstallasjon
Kun gassmontører som er utdannet og sertifisert i henhold til landsspesifikke og lokale bestemmelser
og med ovnsspesifikk opplæring, som er autorisert av lokale gassleverandører, har lov til å koble til
ovnen i henhold til lokale juridiske bestemmelser.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Bestemmelser for gassinstallasjonen
Sett deg inn i alle statlige og landsspesifikke lover og bestemmelser, samt i lokale bestemmelser fra
lokale gass-, strøm- og vannleverandører, samt i alle mulige andre relevante bestemmelser som kom‐
mer til anvendelse ved installasjon av denne gassovnen på det aktuelle stedet. Disse må overholdes!
På oppstillingsstedet må gjeldende byggeforskrifter og tekniske regler for installasjon av gassovner
følges.
Gassinstallasjonen å utføres i henhold til gassleverandørens bestemmelser.
Når deler er forseglet av produsenten eller dennes kontraktspartnere, må ikke montøren bryte seglet.
I Tyskland gjelder følgende bestemmelser for fast tilkobling og for tilkobling av flytende gass:
■
Tekniske regler for gassinstallasjon (Technische Regeln Gasinstallation TRGI (= DVGW Arbeits‐
blatt G600))
■
Technische Regeln Flüssiggas TRF (tyske tekniske regler for flytende gass)
■
Druckbehälterverordnung einschließlich der TRG (Technische Regeln Druckgase) (Tysk trykkbe‐
holderforskrift inklusive TRG ((tyske) tekniske regler for gasser under trykk))
■
DVGW Arbeitsblatt G631
■
DVGW Arbeitsblatt G21
■
Unfallverhütungsvorschrift Verwendung von Flüssiggas (BGV D34/bisherige VGB 21) (Tysk ar‐
beidsmiljøforskrift Bruk av flytende gass (BGV D34/tidligere kalt VGB 21))
■
Unfallverhütungsvorschrift Gase (BGV B6/bisherige VGB 61) (Tysk arbeidsmiljøforskrift Gasser
(BGV B6/tidligere VGB 61))
■
Unfallverhütungsvorschrift Arbeiten an Gasleitungen (BGR 500 Kapitel 2.31/GUV-R500 Kapitel
2.31) (Tysk arbeidsmiljøforskrift Arbeid på gassledninger (BGR 500 kapittel 2.31/GUV-R500 kapit‐
tel 2.31))
■
VDI-Richtlinie 2052: Raumlufttechnische Anlagen von Küchen (inneklimaanlegg for kjøkken)
■
Feuerungsanlagenverordnung (FeuVO, FAV) der einzelnen Bundesländer (De tyske delstatenes
bestemmelser om ildsteder (FeuVo, FAV))
Rutine ved gasslukt
Ved gasslukt er det absolutt nødvendig ta hensyn til følgende punkter:
■
Stopp gasstilførselen omgående.
■
Luft godt ut av rommet.
■
Ikke bruk noen elektriske apparater. Unngå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningen.
■
Informer gassleverandøren og ev. brannvesenet fra en telefon utenfor fareområdet.
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Utstrømmende gass

Fare for eksplosjon ved utstrømmende gass
Utstrømmende gass kan føre til utløsning av en eksplosjon.
Installer en stengeinnretning for gassen i nærheten av enheten.
Forviss deg om at gasstilførselen er stengt før arbeidet på gassinstallasjonene påbegynnes.
Etter at gasstilkoblingen er utført, og etter enhver senere aktivitet på gassførende deler, må du
kontrollere at alle forbindelses- og tilkoblingspunkter for de gassførende komponentene er tette.
Sørg for at alle de nevnte stedene på utsiden og på innsiden av ovnen er gasstette, før
kombidamperen tas i bruk.
Når det gjelder bordovner med understell på ruller, med fleksibel tilkoblingsslange, må du forvisse
deg om at ovnen er mekanisk sikret ved at holdeanordningen som begrenser understellets og
ovnens aksjonsradius, er tilkoblet.
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6.2.2 Planlegge gassinstallasjonen
Regler for sikker gassinstallasjon på ovnene
For å utelukke farer som kan skyldes feilaktig gasstilkobling, må disse reglene følges:
■
Kombidamperen leveres fra fabrikk for drift med en definert gasstype (se ovnens typeskilt). For drift
med andre gasstyper må kombidamperen på forhånd bygges om av en kvalifisert medarbeider i en
autorisert servicebedrift.
■
Etter at gasstilkoblingen er utført, og etter enhver senere aktivitet på gassførende deler, må du
kontrollere at alle forbindelses- og tilkoblingspunkter for de gassførende komponentene er tette.
Sørg for at alle de nevnte stedene på utsiden og på innsiden av ovnen er gasstette, før kombidam‐
peren tas i bruk.
■
For bordovner med et understell på ruller må gasstilkoblingen utføres med en fleksibel gasstilko‐
blingsledning.
■
For bordovner med en underdel på ruller må lengden av gasstilkoblingsledningen tilpasses iht. ov‐
nens aksjonsradius, som bestemmes av holdeanordningen for understellet på ruller. Når påbygget
(understell inkl. ovn) beveges, må gassledningen aldri belastes med strekk-krefter eller overkjøres.
Gassenhetstype
Kombi-dampovnen tilsvarer følgende gassenhetstype:
Gassenhetstype

Betydning

B23

Romluftavhengige gassdrevne ildsteder
■ Med brennervifte foran brenneren og
■ Uten strømningssikring

Innretninger i bygningen og regler for gassinstallasjon
Følgende tabell viser hvilke innretninger som må være på plass i bygningen, og hvilke regler du må ta
hensyn til ved tilkobling:
Innretting

Regler

Fast tilkobling

Enheten er beregnet på fast tilkobling i en bygning. Plassering av gasstil‐
koblingen: Punkt J i tilkoblingsskjemaet.
Enheten må sikres mekanisk.
I nærheten av ovnen må det være installert en stengeinnretning for gas‐
sen. Denne må være lett tilgjengelig og plassert på en slik måte at den
kan lukkes også i tilfelle fare.
Hvis tilkoblings-strømningstrykket er for stort, må det installeres en reduk‐
sjonsventil.
Alle tilkoblingsdeler på bygningssiden må være kontrollert i henhold til lo‐
kale og nasjonale bestemmelser.

Anordning for gassav‐
stengning
Reduksjonsventil
Alle tilkoblingsdeler

Sørg for tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft
For å sikre tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft må det iverksettes individuelle tiltak i henhold til lo‐
kale bestemmelser, standarder og retningslinjer, avhengig av oppstillingssituasjonen og effekten til
kombidamperen. Som ansvarlig gassmontør må du sørge for at det tilføres nok forbrenningsluft.
I den forbindelse må du ta hensyn til følgende:
■
Hvor mye forbrenningsluft som trengs, er avhengig av tilkoblingseffekten, se 'Avgassmengde' på
side 130.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
Enheten produserer forbrenningsgasser som må ledes ut i det fri via en passende avgassføring. Du
må da absolutt ta hensyn til emnet 'Tilgrensende systemer' på side 46.
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For å hindre at det danner seg en regelstridig konsentrasjon av helsefarlige forbrenningsgasser i opp‐
stillingsrommet, må du, som ansvarlig gassmontør, sørge for tilstrekkelig gode ventilasjonsforhold for
driften av kombi-dampovnen.
Avgasstemperatur
Temperaturen til den ufortynnede avgassen kan komme opp i 500 °C.
Ta hensyn til brannforskriftene.
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6.2.3 Plassering av viftebrennerne og gasshovedventilen
Plassering av viftebrennerne for ovnsstørrelser 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 og 12.20
Følgende illustrasjon viser en kombidamper med varmtvannsbereder av størrelse 6.10, som generelt
eksempel på gassovner av størrelse 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 og 12.20:
Pos.

Betegnelse

1
2

Avgass-stuss varmtvannsbereder‐
brenner (kun for varmtvannsbere‐
der-ovner, ikke for sprayere)
Avgass-stuss varmluftbrenner

3

Varmluftbrenner

4

Gasshovedventil, gasstilkobling i
ovnsbunnen
Varmtvannsberederbrenner (kun for
varmtvannsbereder-ovner, ikke for
sprayere)

5

Installasjonshåndbok

89

6 Installasjon
Plassering av viftebrennerne for ovnsstørrelser 20.10 og 20.20
Følgende illustrasjon viser en kombidamper med varmtvannsbereder av størrelse 20.20, som generelt
eksempel på gassovner av størrelse 20.10 og 20.20:
Pos.

Betegnelse

1
2

Avgass-stuss varmtvannsbereder‐
brenner (kun for varmtvannsbere‐
der-ovner, ikke for sprayere)
Avgass-stuss varmluftbrenner nede

3

Avgass-stuss varmluftbrenner oppe

4

Varmluftbrenner oppe

5

Varmluftbrenner nede

6

Gasshovedventil, gasstilkobling i
ovnsbunnen
Varmtvannsberederbrenner (kun for
varmtvannsbereder-ovner, ikke for
sprayere)

7
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6.2.4 Foreta gassinstallasjonen
Forutsetninger
Kontroller om følgende forutsetning er oppfylt:
På bygningssiden foreligger det en stengeinnretning for gassen.

■

Nødvendige hjelpemidler
■

Lekkspray/gassdetektor

Foreta gassinstallasjonen
1.

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

Sammenlikn gasstypen, gasstrykket og ytelsen til gasstil‐
koblingen med opplysningene på typeskiltet til ovnen.
Enheten skal kun kobles til gassforsyningen og settes i
drift hvis verdiene stemmer overens.
Foreta gasstilkoblingen.
Sørg for at alle forbindelsespunkter utenfor ovnen er gass‐
tette.
Gjør deg kjent med brennerplasseringen og brenneropp‐
bygningen, og hvor delene er plassert.
Slå på ovnen.

'Karakteristiske gassverdier' på si‐
de 128

'Plassering av viftebrennerne og
gasshovedventilen' på side 89

Kontroller at alle forbindelsespunkter på utsiden og innsi‐
den av ovnen er gasstette. Tett utette forbindelsespunkter
ved behov.
Start en mørningsprofil i driftsmodusen Varmluft.
Mål tilkoblings-strømningstrykket ved gassventilen.
Resultat:
■ Hvis tilkoblings-strømningstrykket er høyere enn grense‐
verdiområdet, kan det eventuelt strupes.
■ Hvis tilkoblings-strømningstrykket er lavere enn grense‐
verdiområdet, kan du, som montør, ikke korrigere det.
■ Hvis måleverdien ligger innenfor de gitte grenseverdie‐
ne, må du fortsette med punkt 9 i denne anvisningen.
■ Hvis det ikke er mulig å bygge opp et tilkoblings-strøm‐
ningstrykk innenfor grenseverdiene, må du sperre av
kombidamperen ved hjelp av gassavsperringsmekanis‐
men, og avbryte installasjonen.

Mål CO-verdiene til brenneren.
Ovnen skal kun settes i drift hvis de gitte grenseverdiene
overholdes.
10. Slå av ovnen.
11. Informer følgende instanser (i den grad dette kreves) om
den utførte installasjonen:
■ Gassleverandørene
■ Ansvarlige myndigheter i samsvar med gjeldende lover
og forskrifter
9.
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6.2.5 Mål tilkoblings-strømningstrykket
Forutsetninger
■
■

På bygningssiden foreligger det en stengeinnretning for gassen.
Gassinstallasjonen er utført korrekt og i henhold til anvisningen 'Foreta gassinstallasjonen' på side
91 til trinnet Mål tilkoblings-strømningstrykket.

Nødvendige hjelpemidler
■

Trykkmåleapparat

Mål tilkoblings-strømningstrykket
1.
2.
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Mål tilkoblings-strømningstrykket ved ventil (1) til gass‐
ventilen på viftebrenneren.
Sammenlikne måleverdien med de gitte grenseverdiene,
se 'Karakteristiske gassverdier' på side 128.
Resultat:
■ Hvis det målte tilkoblings-strømningstrykket er lavere
enn de angitte verdiene:
■
Informer gassleverandøren. Ovnen skal da ikke set‐
tes i drift, og den skal stenges på gassiden.
■ Hvis det målte tilkoblings-strømningstrykket er høyere
enn de angitte verdiene:
■ Strup tilkoblings-strømningstrykket.
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6.2.6 Måle avgassverdier
Nødvendige hjelpemidler
■

Avgassanalyseapparat

Måle avgassverdier
1.
2.

3.

4.
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Før målesonden (2) til avgassmåleapparatet (1) inn i av‐
gass-stussen (3) til den brenneren som skal måles.
Mål avgassverdiene.
Følg da betjeningsveiledningen til måleapparatet.
Tilleggsinformasjon:
Hvis måleapparatet viser ca. 21 % O2 eller ingen ting, be‐
finner føleren seg i feil avgass-stuss.
Etter 1 minutt må du lese av måleverdiene (4) og sam‐
menlikne med den gitte grenseverdien, se 'Karakteristiske
gassverdier' på side 128.
■ Hvis grenseverdien ikke overholdes, må ovnen kontrol‐
leres i henhold til innstillingsanvisningene i servicedoku‐
mentasjonen.
I motsatt fall:
■ Fortsett med trinn 4.
Dokumenter måleverdiene.
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6.3 Vanntilkobling
6.3.1

Arbeide trygt med vann- og avløpsvanntilkoblingen

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved installasjon' på side 28.
Kvalifisering av personell for vann- og avløpsvanntilkoblingen
Bare utdannede fagpersoner for vann- og avløpsvanninstallasjoner i en autorisert servicebedrift har
lov til å koble til kombidamperen til vannforsyningen og til avløpssystemet.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Forskrifter for vanntilkoblingen
Vannrør og vanntilkoblinger må tilfredsstille lokale og nasjonale bestemmelser. Dette er særlig:
■
DIN 1988 del 2 og del 4
■
EN 61770
■
EN 1717
For enheter med NSF-sertifikat må det dessuten tas hensyn til følgende bestemmelser:
■
Bestemmelser fra National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Ovnen må installeres med en passende returstrømsikring for å oppfylle pålegg i gjeldende lover på
riks-, fylkes- og kommunenivå.
For Australia og New Zealand:
Installasjonen av vannledningene må foregå i overensstemmelse med retningslinjene AS/NZW 3500
for sanitæranlegg og avløpsvann (Plumbing and Drainage Code).
Kun for Australia:
Den doble returstrømsperren som følger med denne enheten må innmonteres i vannledningen som
fører vann til ovnen, for å gi den beskyttelsen mot tilbakeslag som kreves av de australske retningslin‐
jene for sanitæranlegg.
Forskrifter for avløpsvanntilkoblingen
Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser om utførelse av avløpsvanntilkoblingen og om avløpsvan‐
nets beskaffenhet. Dette er bl.a.:
■
DIN 1988 del 2 og del 4
■
DIN EN 1717
■
Lokale vannforskrifter
For enheter med NSF-sertifikat må det dessuten tas hensyn til følgende bestemmelser:
■
International Code Council (ICC) eller den samordnede Plumbing Code fra International Associati‐
on of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Bestemmelser fra National Sanitation Foundation (NSF)
Avløpsvannledninger og avløpsvanntilkoblinger må samsvare med International Plumbing Code 2003,
International Code Council (ICC) eller Uniform Plumbing Code 2003, International Association of
Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
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6.3.2 Vanninnløp
Regler for sikker installasjon av vanntilkoblingen
For å utelukke farer som følge av feilaktig vanntilkobling, må følgende regler følges:
■
For bordovner med en underdel på ruller må vanntilkoblingen utføres med en fleksibel vanntilkob‐
ling.
■
For bordovner med en underdel på ruller må lengden av vanntilkoblingsledningen tilpasses iht. ov‐
nens spillerom for bevegelse som bestemmes av holdeanordningen for underdelen på ruller. Når
påbygget (understell inkl. ovn) beveges, må vannledningen aldri belastes med strekk-krefter eller
overkjøres.
Utførelse av vanntilkoblingen
Ovnen er klargjort for fast tilkobling til vanntilførselen i bygningen.
Utførelse av vanntilkoblingen med fleksibel tilkoblingsledning
Ovnen kan kobles til vannet med en 3/4" skruforbindelse og en fleksibel vannledning DN10 i henhold
til NEK EN 61770.
Vannkvalitet og vannhardhet
■
■
■
■

Innhent informasjon om vannkvaliteten og vannets hardhetsgrad hos den lokale vannleverandøren,
eller kontroller vannkvaliteten iht. 'Kontrollere vannkvaliteten' på side 99.
Informasjon om den nødvendige beskaffenheten til drikkevannet finner du i kapittelet 'Tekniske da‐
ta' under temaet 'Vannkvalitet' på side 134.
Om nødvendig må du treffe passende tiltak for behandling av vannet. Dette kan for eksempel være
installasjon av et vannfilter og/eller et vannbehandlingsanlegg.
Kontroller at de påkrevde verdiene for vannkvaliteten overholdes etter vannbehandlingen, iht.
'Kontrollere vannkvaliteten' på side 99.
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Tilkoblingsskjema uten vannbehandling
Tilkoblingsskjema

Tilkoblinger for bordovner

Tilkoblinger for gulvovner

V
Australia / New Zeeland:

DCV

Pos.

Betegnelse

A

C

Vanntilkobling for varmtvannsbe‐ Vannkvalitet, se 'Vannkvalitet' på side 133
reder, eller vanninnsprøytning
Vanntilkobling for rengjøring og Vannkvalitet, se 'Vannkvalitet' på side 133
rullehånddusj
Vannfordeler
-

Z

Vannledning i bygget

Vannkvalitet: Drikkevann

X

Sedimentfilter 0.08 mm

Y

Stengeinnretning

Hvis vannet er kraftig forurenset, må det installeres et se‐
dimentfilter på 0.08 mm.
Vannkran

V

Egnet returstrømsikring
(kun nødvendig for sprayere,
hvis et NSF-krav foreligger, el‐
lers er dette valgfritt)
Dobbel tilbakeslagsventil

B

DCV
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Forklaring

Ovnen må installeres med en passende returstrømsikring
for å oppfylle pålegg i gjeldende lover på riks-, fylkes- og
kommunenivå.
I henhold til australske retningslinjer for sanitæranlegg er
dette påkrevd foran alle eksisterende filter- og behand‐
lingsenheter
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Tilkoblingsskjema med vannbehandling
Tilkoblingsskjema

Tilkoblinger for bordovner

Tilkoblinger for gulvovner

V

Australia / New Zeeland:

DCV

Pos.

Betegnelse

Forklaring

A

Vannkvalitet, se 'Vannkvalitet' på side 133

Z

Vanntilkobling for varmtvannsbe‐
reder, eller vanninnsprøytning
Vanntilkobling for rengjøring og
rullehånddusj
Vannledning i bygget

X

Sedimentfilter 0.08 mm

W

Vannbehandling for avkalking av
vannet til påkrevet mykvannskva‐
litet
Stengeinnretning

Hvis vannet er kraftig forurenset, må det installeres et se‐
dimentfilter på 0.08 mm.
Anbefaling: Delavsaltingspatron

B

Y
V

DCV

Egnet returstrømsikring
(kun nødvendig for sprayere, hvis
et NSF-krav foreligger, ellers er
dette valgfritt)
Dobbel tilbakeslagsventil

Vannkvalitet, se 'Vannkvalitet' på side 133
Vannkvalitet: Drikkevann

Vannkran
Ovnen må installeres med en passende returstrømsik‐
ring for å oppfylle pålegg i gjeldende lover på riks-, fyl‐
kes- og kommunenivå.
I henhold til australske retningslinjer for sanitæranlegg er
dette påkrevd foran alle eksisterende filter- og behand‐
lingsenheter

Installere vanntilførselen
1.

Spyl vanntilkoblingen til vannledningen på bygningssiden
(Z).

2.

Installer sedimentfilteret (X) og eventuelt et vannbehand‐
lingsanlegg (W).
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3.

For hver enkelt ovn må du installere en egen stengea‐
nordning (Y).

4.

Innmonter den ev. passende returstrømsperren (V) eller
den ev. påkrevde tilbakeslagsventilen (DCV) (se tilko‐
blingsskjema) i vanninnløpet.

5.

Koble til ovnen i henhold til tilkoblingsskjemaet.

6.

Skyll sedimentfilteret ved å bruke rullehånddusjen.

7.

Lukk stengeanordningen etter at vanninstallasjonen er
avsluttet.

8.

Gjør brukeren oppmerksom på vedlikeholdsintervallene
for filtre og ev. vannbehandlingsanlegg.
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6.3.3 Testing av vannkvalitet
Nødvendige hjelpemidler
Du trenger følgende hjelpemidler:
1 prøvefat for prøvetaking
■
1 ledeverdimåler (art.nr. 3019007)
■
Analysesett for total hardhet og karbonathardhet med 2 analysefat (art.nr. 3019010)
■
Vernehansker
■

Testing av vannkvalitet
Mål vannet elektriske ledningsevne og totale hardhet. Gå frem i samsvar med anvisningene for må‐
leapparatet og analysesettet.
Sammenlikne de målte verdiene med skal-verdiene i kapitlet 'Tekniske data' under temaet 'Vannkvali‐
tet' på side 134.
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6.3.4 Avløpstilkobling
Regler for sikker installasjon av avløpsvanntilkoblingen
For å utelukke farer som følge av feilaktig avløpsvanntilkobling, må følgende regler følges:
■
Avløpsvannledningen må ikke vise tegn til innsnevring.
■
Fallet i avløpsvannledningen må være min. 3.5% (2°).
■
Hvis flere ovner kobles til én avløpsvannledning, må denne være dimensjonert slik at avløpsvannet
kan strømme uhindret.
■
Avløpsvanntilkoblingen må utføres med et IKKE-fleksibelt rør. En fast tilkobling anbefales. Eventu‐
elt kan det monteres en åpen traktsifong. For bordovner med en underdel på ruller må avløps‐
vannledningen kobles fra ved en fast tilkobling, før ovnen med underdelen kan beveges.
Tilkoblingsskjema (bordovner)
Følgende illustrasjon viser tilkoblingsskjemaet for avløpsvanninstallasjonen på en kombidamper av
størrelse 6.10, som generelt eksempel på en bordovn:
Pos.

Betegnelse

1

Ovnsavløp

2

3

Funksjon

På ovnsbunnen, tilkoblings‐
posisjon C, se 'Tilkoblings‐
planer' på side 136
Sikkerhetsover‐ ■ På ovnsbunnen, tilko‐
løp
blingsposisjon M, se 'Til‐
koblingsplaner' på side
136
■ Skal kunne lede bort van‐
net i tilfelle feil (tilstop‐
ping)
Avløpsvannled‐
ning DN 50

■
■

4
5

Sifong/traktsi‐
fong
Avløpsvannled‐
ning DN 50

Anbefales som vannlås
■
■

Installasjonshåndbok

100

Minste innvendige diame‐
ter = 46 mm
Fall min. 3.5% (2°)

Minste innvendige diame‐
ter = 46 mm
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Tilkoblingsskjema (gulvovner)
Følgende illustrasjon viser tilkoblingsskjemaet for avløpsvanninstallasjonen på en kombidamper av
størrelse 12.20, som generelt eksempel på en gulvovn:
Pos.

Betegnelse

1

Ovnsavløp

2

3

Funksjon

På ovnsbunnen, tilkoblings‐
posisjon C, se 'Tilkoblings‐
planer' på side 136
Sikkerhetsover‐ ■ På ovnsbunnen, tilko‐
løp
blingsposisjon M, se 'Til‐
koblingsplaner' på side
136
■ Skal kunne lede bort van‐
net i tilfelle feil (tilstop‐
ping)
Avløpsvannled‐
ning DN 50

Minste innvendige diame‐
ter = 46 mm
■ Fall min. 3.5% (2°)
Avløpsmuligheter:
■ Fast tilkobling
■ Åpent kar
■ Kanal
■

Installere avløpstilkobling
Koble til ovnen i henhold til tilkoblingsskjemaet. For bordovner må du bruke den medfølgende flatbu‐
en.
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6.4 Installasjon av helautomatisk rengjøring av ovnsrommet
6.4.1

Sikker arbeidsmåte ved installasjonen

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved installasjon' på side 28.
Kvalifisering av personell for installasjon av helautomatisk rengjøring av ovnsrommet
Kun kvalifiserte medarbeidere i autoriserte servicebedrifter har tillatelse til å installere og koble til den
helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet for ovnen.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Kontakt med rengjøringsmidler

Fare for etseskader eller irritasjon av hud, øyne og åndedrettsorganer
Rengjøringsmiddelet ConvoClean new (S) og skyllemiddelet ConvoCare (S) forårsaker etseskader på
hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt. Rengjøringsmiddelet ConvoClean forte (S)
forårsaker etseskader på hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt.
Ikke pust inn damp eller sprøytetåke av rengjørings- og skyllemidler.
Sørg for at rengjørings- og skyllemidler ikke kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner.
Ta hensyn til etikettene på rengjøringsmidlene eller de tilsvarende sikkerhetsdatabladene når du
håndterer rengjøringsmidler.
Bruk personlig verneutstyr.

Installasjonshåndbok

102

6 Installasjon

6.4.2 Oppbygning av den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet
Rengjørings- og skyllemidler
Bruk bare de midlene som er nevnt her, til rengjøring av kombidamperen.
LES DETTE! Ved skader som skyldes feilaktig bruk av rengjøringsmidler, opphører garantien å gjelde.
Følgende tabell viser de tillatte rengjørings- og skyllemidlene:
Betegnelse

Produkt

Farge etikett

Rengjøringsmiddel
Skyllemiddel

ConvoClean forte / new
ConvoCare

rødt
grønn

Oppbygning av den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet med tilkoblede kanner
Pos. Betegnelse
1

2
3
4
5
F
G

Fargeko‐
ding

Kanne med skyllemid‐
del ConvoCare (bruks‐
klar løsning i definert
blandingsforhold)
Sugeslange Innsug‐
ningslanse Skyllemid‐
del
Trådklemme D10

grønn (eti‐
kett)

Sugeslange Innsug‐
ningslanse Rengjø‐
ringsmiddel
Kanne med reserve‐
kanne ConvoClean new
eller ConvoClean forte
Ovnstilkobling for skyl‐
lemiddel
Ovnstilkobling for ren‐
gjøringsmiddel

rød (slange)

grønn (slan‐
ge)
-

rød (etikett)
grønn (på‐
skrift)
rød (på‐
skrift)

Boks for rengjøringsmiddelkanne (kan bestilles som tilbehør)
Boksen for rengjøringsmiddelkannen kan bestilles fra produsenten som tilbehør til kombidamperen.
For bordovner på understell:
■
Ved hjelp av opphenget som er skrudd på baksiden av boksen, og holderen kan boksen henges
på understellet. Holderen settes over boltene på understellet. Vekten av kombidamperen som set‐
tes oppå, holder holderen og boksen med rengjøringsmiddelkannene.
For gulvovner eller for bordovner på arbeidsbord:
■
Ved hjelp av boringene i bakveggen til huset kan boksen skrus opp på en vegg. For å gjøre dette
må du først skru opphenget av boksen. For å gjøre det enklere å gjøre rent kjøkkengulvet kan du
feste boksen i en viss avstand til gulvet. Ta hensyn til kravene under 'Oppstillingssted for kannen
for rengjørings- og skyllemiddel'.
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Oppstillingssted for kannen for rengjørings- og skyllemiddel
Still opp kannen på følgende måte:
■
Kannene må være lett tilgjengelige på en jevn flate ved ovnen.
■
Nivået på underlaget til kannen må ikke befinne seg høyere enn kanten der ovnsføttene støter mot
ovnshuset.
■
Nivået på underlaget til kannen må ikke ligge mer enn 1 meter under denne kanten.
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6.4.3 Koble til den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet
Koble til den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet med kanner
1.

Bland ut det medfølgende ConvoCare K-konsentratet i
tomkannen for ConvoCare skyllemiddel med mykt vann.
Følg i denne forbindelse bruksanvisningens instruksjoner
om utblanding av ConvoCare skyllemiddel i kanne.

2.

Stikk den grønne sugeslangen (2) for skyllemiddel Con‐
voCare inn på tilkoblingsnippelen til den bakre skottnippe‐
len (F) og sikre den med trådklemmen (3) (se etikett for
tilkobling av skyllemiddel på venstre side av enheten).

3.

Sett innsugingslansen på den grønne sugeslangen i kan‐
nen for skyllemiddelet (1). Slangen må være knekkfri lagt,
og lufteåpningen til kannen må være åpen og fri.
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4.

Stikk den røde sugeslangen (4) for rengjøringsmiddelet
ConvoClean forte eller ConvoClean new inn på tilkobling‐
snippelen til den fremre skottnippelen (G) og sikre den
med trådklemmen (3) (se etikett for rengjøringsmiddeltil‐
kobling på venstre side av enheten).

5.

Sett innsugingslansen på den røde sugeslangen i kannen
med rengjøringsmiddel (5). Slangen må være knekkfri
lagt, og lufteåpningen til kannen må være åpen og fri.
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6.5 Installasjon av fettoppsamlingskannen (bare for ConvoGrill)
6.5.1

Sikker arbeidsmåte ved installasjonen

For din egen sikkerhets skyld
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved installasjon' på side 28.
Kvalifisering av personell for installasjon av fettoppsamlingskannen
Kun kvalifiserte medarbeidere fra en autorisert servicebedrift eller personell med tilsvarende opplæring
må koble fettoppsamlingskannen for automatisk fettutskilling til ovnen for ConvoGrill.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
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6.5.2 Koble til fettoppsamlingskannen
Nødvendig tilbehør
ConvoGrill leveres med følgende originaltilbehør, som du trenger for tilkobling av den automatiske fet‐
tutskillingen. Bruk kun dette originaltilbehøret:
■
Tilkoblingsslange med dreibart festet kanneskrukobling
■
Fettoppsamlingskanne (tomkanne for avpumpet fett)
■
Slangeklemme for sikring av slangekoblingen på kombidamperen
■
Gaffelformet holder for opphengning av kanneskrukoblingen med tilkoblingsslange under tømming
og rengjøring av fettoppsamlingskannen
Koble til fettoppsamlingskannen (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Kontroller tilbehøret med tanke på skader, og ikke fortsett
med installasjonen hvis ikke delene er uskadde og tette.
Stikk den ledige enden av tilkoblingsslangen (2) for den
automatiske fettutskillingen inn på utløpsstussen (1) på
bak- og undersiden av kombidamperen, og sikre slangen
(2) med slangeklemmen (3).
Skru kanneskrukoblingen (4), som er festet på tilkoblings‐
slangen (2), inn på fettoppsamlingskannen (5).
Plasser fettoppsamlingskannen (5) på et passende sted
og pass på at tilkoblingsslangen (2) ligger uten knekk.
Fest den gaffelformede holderen (6) for opphengning av
kanneskrukoblingen (4) med tilkoblingsslange så nær av‐
løpsstussen (1) at den er lett å få tak i. Bruk da den dob‐
beltsidige tapen på baksiden av holderen, eller de for‐
håndsborede hullene i holderen.
For ovner med skyvedør:
IKKE plasser holderen (6) samme side av huset til kombi‐
damperen som ovnsdøren skyves tilbake på.

Oppstillingssted for fettoppsamlingskannen
Sett opp fettoppsamlingskannen på følgende måte:
Kannen må stå og være lett tilgjengelig på en jevn flate ved ovnen.
■
Nivået på underlaget til kannen må maksimalt være 15 cm høyere enn underlaget til ovnen.
■
Arbeidsområdet til operatøren må holdes åpent.

■
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7 Idriftsetting
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet lærer du hvordan du skal ta kombidamperen din i bruk. Dette kapittelet henvender
seg til en kvalifisert medarbeider i en autorisert servicebedrift.

7.1

Sikker arbeidsmåte under idriftsetting

For din egen sikkerhets skyld ved idriftsettingen
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved idriftsetting' på side 30 og i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld' i bruksanvisningen.
Kvalifisering av personell for idriftsetting og driftsstans
Idriftsettingsarbeid utføres på ovner som befinner seg i uvanlige driftstilstander (f. eks. med avmonter‐
te deksler) eller omfatter arbeidsoppgaver som krever mer vidtrekkende kvalifikasjoner og produktspe‐
sifikke kunnskaper enn det driftspersonalet har.
Følgende krav må stilles til personalet:
■
Det dreier seg om kvalifiserte medarbeidere i en autorisert servicebedrift.
■
Personalet må ha relevant utdannelse som serviceteknikere.
■
Personalet må ha fått produktspesifikk opplæring.
■
Personalet må særlig være i stand til å vurdere hva som kjennetegner en faglig korrekt utførelse
av strøm-, gass-, vann- og avløpsvanntilkoblingene til ovnen.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Rutine ved gasslukt
Ved gasslukt er det absolutt nødvendig ta hensyn til følgende punkter:
■
Stopp gasstilførselen omgående.
■
Luft godt ut av rommet.
■
Ikke bruk noen elektriske apparater. Unngå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningen.
■
Informer gassleverandøren og ev. brannvesenet fra en telefon utenfor fareområdet.
Grunnleggende regel for sikker bruk
Hvis kombidamperen bevisst eller tilsynelatende er blitt flyttet etter installasjonen (med vilje eller ved
en feil), må ovnen kun brukes videre hvis samtlige av følgende forutsetninger er til stede:
■
Ovnen, inkludert det tilbehøret som brukes, må ikke ha åpenbare skader.
■
De installerte tilførselsrørene og -ledningene for strøm, vann, avløpsvann og rengjøringsmiddel må
ikke ha åpenbare skader, de må sitte godt, ikke dryppe, og ved visuell kontroll må de gi inntrykk av
å være sikre og funksjonsdyktige.
■
'Krav til kombidamperens funksjonsevne' på side 21 må være oppfylt.
■
'Krav til kombidamperens omgivelser' på side 21 må være oppfylt.
■
Alle advarsler må være på plass.
Bare på gassovner:
■
En servicetekniker har kontrollert at alle forbindelser og tilkoblingspunkter på gassførende deler av
kombidamperen er tette, og at alle de nevnte stedene utenfor og inne i ovnen er gasstette.
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Regler for sikker bruk av bordovner
For å unngå farer må du følge disse reglene ved drift av ovnen:
Lufteutløpet, avgass-stussene og luftestussene på oversiden av ovnen, og lufteåpningene ved
ovnsgulvet må ikke tildekkes, feilstilles eller blokkeres.
■
Platestativene må være låst på plass.
■
Matvarebeholderne må innskjøvet korrekt iht. reglene i 'Plassering av matvarebeholderne i ovner
av størrelse X.10 og X20' i bruksanvisningen.
■
Innsugningsplaten må være ordentlig festet.
■

Tilleggsregler for sikker bruk av bordovner på bevegelige underdeler
For å unngå farer må du følge disse reglene ved drift av ovner på underdeler med ruller:
Holdeanordningen som begrenser påbyggets (underdelens og ovnens) bevegelsesfrihet, må alltid
være tilkoblet.
Hver dag før driftsstart må du kontrollere at holdeanordningen er tilkoblet.
■
Når ovnene er i bruk, skal de fremre parkeringsbremsene alltid være på.
■
At rullene er låst skal kontrolleres daglig, før arbeidsstart.
■

Regler for sikker bruk av gulvovner
For å unngå farer må du følge disse reglene ved drift av ovnen:
■
Lufteutløpet, avgass-stussene og luftestussene på oversiden av ovnen, og lufteåpningene ved
ovnsgulvet må ikke tildekkes, feilstilles eller blokkeres.
■
Matvarebeholderne må innskjøvet korrekt iht. reglene i 'Plassering av matvarebeholderne i ovner
av størrelse X.10 og X20' i bruksanvisningen.
■
Innsugningsplaten må være ordentlig festet.
Strømførende deler

Fare for elektrisk støt ved strømførende deler og løse kabler
Når beskyttelsesdekselet er åpnet, kan det å ta på en strømførende del, gi elektrisk støt.
Påse at arbeid på elektriske deler kun utføres av elektrikere fra en autorisert servicebedrift.
Før beskyttelsesdekslene tas av, må du gå frem på følgende måte:
■
Gjør alle tilkoblinger spenningsløse.
■
Sikre alle brytere mot ny innkobling.
■
Hvis ovnen allerede er påtrykket spenning, må du vente i 15 minutter, så DC-buss-kondensato‐
rene kan lades ut.
■
Fastslå at tilkoblingene er spenningsløse.
Før idriftsetting må du sørge for at de elektriske forbindelsene er uskadde og fast tilkoblet.
Før idriftsetting må du sørge for at enheten og alle metalliske tilbehørsdeler er koblet til et system
for potensialutlikning.
Utstrømmende gass

Fare for eksplosjon ved utstrømmende gass
Utstrømmende gass kan føre til utløsning av en eksplosjon.
Ovnen skal prinsipielt ikke beveges når den er i gang.
Når det gjelder bordovner med understell på ruller, med fleksibel tilkoblingsslange, må du forvisse
deg om at ovnen er mekanisk sikret ved at holdeanordningen som begrenser understellets og
ovnens aksjonsradius, er tilkoblet.
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Oksygenmangel

Kvelningsfare pga. mangel på luft
Utilstrekkelig ventilasjon på oppstillingsstedet mens enheten brukes, kan føre til kvelning.
Kontroller avgassverdiene og sørg ev. for at en sertifisert gassinstallatør fra en autorisert
servicebedrift stiller inn brenneren.
Forviss deg om at avsug osv. er på plass, funksjonsdyktig og i drift, og at utluftingsreglene
gassinstallatøren har angitt, følges.
Ikke juster det nedre ovnsområdet.
Ovnen må kun brukes i vindstille omgivelser.
Varme overflater

Forbrenningsfare som følge av høy temperatur i ovnen og på innsiden av ovnsdøren.
Berøring av alle innvendige deler av ovnsrommet, innsiden av ovnsdøren og alle deler som befinner
eller har befunnet seg i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan føre til forbrenninger.
Bruk personlig verneutstyr.
Varm damp eller luft-/dampblanding

Fare for skolding ved damp og luft-/dampblanding
Varm damp eller luft-/dampblanding som slipper ut, kan føre til skolding av ansikt, hender, føtter og
ben.
For gulvovner må du alltid åpne ovnsdøren bare til første hakk, og for bordovner må du alltid bruke
luftestillingen ved åpning av ovnsdøren. Lav damp og varmluft slippe ut et lite øyeblikk. Åpne så
ovnsdøren ytterligere, langsomt og forsiktig.
Stikk aldri hodet inn i ovnsrommet.
Når ovnsrommet avkjøles med 'Cool down', må du gå tilbake fra enheten, da varm damp og luft-/
dampblanding vil komme ut av den åpne ovnsdøren.
Kontakt med rengjøringsmidler

Fare for etseskader eller irritasjon av hud, øyne og åndedrettsorganer
Rengjøringsmiddelet ConvoClean new (S) og skyllemiddelet ConvoCare (S) forårsaker etseskader på
hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt. Rengjøringsmiddelet ConvoClean forte (S)
forårsaker etseskader på hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt.
Ikke pust inn damp eller sprøytetåke av rengjørings- og skyllemidler.
Sørg for at rengjørings- og skyllemidler ikke kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner.
Ikke spray rengjørings- og skyllemiddel inn i et ovnsrom med en temperatur på mer enn 60 °C, da
dette kan føre til at det i enda sterkere grad dannes etsende eller irriterende damper av
rengjøringsmiddelet.
Ikke åpne ovnsdøren under den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet med tilkoblede
kanner.
Under den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet med enkeltdosering må ovnsdøren KUN
åpnes når programvaren ber om det
Bruk personlig verneutstyr.
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7.2 Idriftsettingsforløpet
Kontroller før idriftsetting
Før idriftsetting av kombidamperen må du ved hjelp av sjekklister kontrollere at alle forutsetninger er
oppfylt:
■
'Sjekkliste Transport, oppstilling og installasjon' på side 181
■
'Sjekkliste: Sikkerhetsinnretninger og advarsler' på side 183
Ovnen må bare settes i drift når alle de nevnte forutsetningene er oppfylt, og
■
hverken ovnen eller tilkoblingene har åpenbare skader, og
■
ingenting er lagret i ovnsrommet, og det heller ikke befinner seg noe i ovnsrommet som ikke
trengs som mørningstilbehør (f. eks. matvarebeholdere).
Forberede idriftsetting
1.

Sørg for at omgivelsestemperaturen blir den samme som
den tillatte driftstemperatur.

2.

Slå på skillebryteren.

3.

Åpne vanntilførselen.

4.

Åpne gasstilførselen (gjelder gassovner).

5.

Kontroller at montering og plassering er i orden:
■ Innsugningsplate
■ Platestativ (for bordovner)
■ Matevogn (for gulvovner)

6.

Mål dørspalten foran på ovnen, som beskrevet i 'Måling
av mellomrom i enheten' på side 114:
Hvis de målte verdiene ligger utenfor toleranseområdet,
eller overkanten av ovnsdøren ikke flukter med overkan‐
ten av ovnshuset, må ovnsdøren stilles inn.
Utfør innstillingen i henhold til servicedokumentasjonen,
eller henvend deg til produsenten.
Slå på kombidamperen.

7.

8.

Foreta følgende innstillinger:
Dato
■ Tidspunkt
■ Språk
■
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Sette i drift
1.

Start mørningsdriften med følgende mørningsdata:
■ Driftsmodus 'Kombidamp'
■ 150 °C
■ 10 minutter

2.

Kontroller følgende:
■ Lyser ovnsbelysningen?
■ Går viftehjulet?
■ Er avløps- og vanntilførselssystemet tett?
■ Stiger temperaturen i ovnen?

3.

Start mørningsdriften med følgende mørningsdata:
■ Driftsmodus 'Damp'
■ 100 °C
■ 10 minutter

4.

Kontroller om det genereres damp i ovnsrommet
(åpne ovnsdøren forsiktig).

5.

Bare for Convotherm 4 sprut-ovner:
Bruk trykkredusereren og still inn manometeret i vanntil‐
førselen til dampgeneratoren:
■ Bordovner: [kPa] 100 (1 bar)
■ Gulvovner: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Start den helautomatiske rengjøringen av ovnsrommet
med rengjøringsprofilen for svak tilsmussing.

7.

Kontroller om rengjøringsprosessen foregår uten feilmel‐
ding.

Opplæring av brukeren
Informer brukeren om alle sikkerhetsrelevante funksjoner og innretninger (se 'Sjekkliste: Opplæring av
kunden' på side 184). Gi brukeren opplæring i betjening av ovnen.
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7.3 Måling av mellomrom i enheten
Måling av mellomrom i enheten
Illustrasjonen viser en kombidamper av størrelse 12.20, som generelt eksempel på en ovnsstørrelse.
Den målte bredden av enhetens spalter må befinne seg innenfor følgende toleranseområder:
Figur
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Toleranseområde
Bordovner
12 ± 1 mm

Gulvovner
10 ± 1 mm

8 Utkobling og kassering

8 Utkobling og kassering
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet lærer du hvordan du skal ta kombidamperen din ut av drift og kassere den på et eg‐
net sted i henhold til lover og regler. Dette kapittelet henvender seg til en kvalifisert medarbeider i en
autorisert servicebedrift.

8.1

Sikker arbeidsmåte under utkobling (driftsstans)

For din egen sikkerhets skyld ved utkobling (driftsstans)
Før arbeidsstart må du gjøre deg kjent med de faremomentene som er nevnt under 'Farer og sikker‐
hetstiltak ved utkobling (driftsstans)' på side 33.
Kvalifisering av personell for utkobling (driftsstans)
Utkoblingsarbeid utføres på ovner som befinner seg i uvanlige driftstilstander (f. eks. med avmonterte
deksler) eller omfatter arbeidsoppgaver som krever mer vidtrekkende kvalifikasjoner og produktspesi‐
fikke kunnskaper enn det driftspersonalet har.
Følgende krav må stilles til personalet:
■
Det dreier seg om kvalifiserte medarbeidere i en autorisert servicebedrift.
■
Personalet må ha relevant utdannelse som serviceteknikere.
■
Personalet må ha fått produktspesifikk opplæring.
■
Personalet må særlig være i stand til å vurdere hva som kjennetegner en faglig korrekt utførelse
av strøm-, gass-, vann- og avløpsvanntilkoblingene til ovnen.
Arbeider på gassinstallasjonen må kun utføres av utdannede gassmontører med ovnsspesifikk opplæ‐
ring, som er autorisert av lokale gassleverandører.
Personlig verneutstyr
Bruk det personlige verneutstyret som er nevnt i kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld', avsnitt 'Per‐
sonlig verneutstyr' på side 42 for det aktuelle arbeidet.
Rutine ved gasslukt
Ved gasslukt er det absolutt nødvendig ta hensyn til følgende punkter:
■
Stopp gasstilførselen omgående.
■
Luft godt ut av rommet.
■
Ikke bruk noen elektriske apparater. Unngå gnistdannelse.
■
Evakuer bygningen.
■
Informer gassleverandøren og ev. brannvesenet fra en telefon utenfor fareområdet.
Regler for sikker og ansvarlig arbeidsmåte under utkobling (driftsstans)
Unngå å utsette andre eller deg selv for skader. Følg følgende regler:
Kjøkkengulvet må holdes tørt, for å redusere faren for ulykker.
■
Ovnsdøren til kombidamperen må være lukket og dørhåndtaket fjernet, før ovnen kasseres.
■
Rengjøringsmidlene må kasseres i samsvar med opplysningene på kannene, for å unngå skade på
miljøet.

■
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8 Utkobling og kassering
Strømførende deler

Fare for elektrisk støt ved strømførende deler og løse kabler
Når beskyttelsesdekselet er åpnet, kan det å ta på en strømførende del, gi elektrisk støt.
Påse at arbeid på elektriske deler kun utføres av elektrikere fra en autorisert servicebedrift.
Før beskyttelsesdekslene tas av, må du gå frem på følgende måte:
■
Gjør alle tilkoblinger spenningsløse.
■
Sikre alle brytere mot ny innkobling.
■
Vent 15 minutter, så DC-buss-kondensatorene lades ut.
■
Fastslå at tilkoblingene er spenningsløse.
Utstrømmende gass

Fare for eksplosjon ved utstrømmende gass
Utstrømmende gass kan føre til utløsning av en eksplosjon.
Forviss deg om at gasstilførselen er stengt før arbeidet på gassinstallasjonene påbegynnes.
Bevegelse av tunge vekter

Fare for helseskader som følge av feil løfteteknikk
Ved løfting av ovnen kan vekten av den forårsake skader, særlig i overkroppen.
Bruk gaffeltruck eller jekketralle for å transportere enheten.
Løft ovnen med et tilstrekkelig antall personer (tommelfingerregelen er 15 kg - maks. 55 kg,
avhengig av alder og kjønn). Følg arbeidsmiljøloven og de arbeidsmiljøreglene som gjelder på
oppstillingsstedet.
Bruk personlig verneutstyr.
Uegnet underlag

Klemfare hvis enheten velter eller faller ned.
Hvis enheten velter eller faller ned, kan det føre til klemskader på ulike kroppsdeler.
Pass på at enheten aldri plasseres på et uegnet underlag.
Kontakt med rengjøringsmidler

Fare for etseskader eller irritasjon av hud, øyne og åndedrettsorganer
Rengjøringsmiddelet ConvoClean new (S) og skyllemiddelet ConvoCare (S) forårsaker etseskader på
hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt. Rengjøringsmiddelet ConvoClean forte (S)
forårsaker etseskader på hud, øyne og åndedrettsorganer ved direkte kontakt.
Ikke pust inn damp eller sprøytetåke av rengjørings- og skyllemidler.
Sørg for at rengjørings- og skyllemidler ikke kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner.
Ta hensyn til etikettene på rengjøringsmidlene eller de tilsvarende sikkerhetsdatabladene når du
håndterer rengjøringsmidler.
Bruk personlig verneutstyr.
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8 Utkobling og kassering

8.2 Utkobling og kassering
Forutsetninger
Før utkoblingen påbegynnes må følgende kontrolleres:
Ovnen må være gjort spenningsløs.
■
Gasstilførselen må være stengt.
■
Vanntilførselen må være stengt.
■

Utkobling
For å koble ut ovnen (dvs. for å ta den ut av drift) må du reversere oppstillingen og installasjonen av
den, skritt for skritt (se kapittelet 'Installasjon' på side 75, 'Transport' på side 43 og 'Oppstilling' på side
45).
Ikke forskyv ovnen før alle tilkoblinger er koblet fra.
For å ta ovnen ut av drift må følgende arbeidsoppgaver utføres på en faglig forsvarlig måte:
■
Demontering av ovnens vanntilkobling
■
Demontering av ovnens avløpstilkobling
■
Demontering eller kapping av de elektriske tilkoblingene
■
Demontering av ovnens gasstilkobling
■
Demontering av avgassføringen
■
Demontering av dørlåsen
■
Demontering av rengjørings- og skyllemiddeltilkoblinger
■
Fagmessig korrekt kassering av rengjøringsmidler iht. EF-sikkerhetsdatabladene og opplysningene
på rengjøringsmiddelbeholderne.
■
Demontering av fettoppsamlingskannen
■
Faglig korrekt kassering av utpumpet, brukt fett i henhold til nasjonale lover og bestemmelser samt
i henhold til lokale bestemmelser fra stedlige avfallsbehandlingsselskaper og myndigheter
Kassering
Enheten må ikke kasseres som husholdningsavfall eller på annen måte som strider mot reglene.

Foreta miljøvennlig avhending av enheten, kontakt produsenten. Produsenten er sertifisert i henhold til
ISO 14001:2004 og kasserer den gamle ovnen din i samsvar med gjeldende regelverk for miljøvern.
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9 Tekniske data

9 Tekniske data
Formålet med dette kapittelet
Dette kapittelet inneholder de tekniske dataene til kombidamperen din.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
119

Mål og vekt
Maksimalt tillatt påfyllingsvekt

121
Elektrisk tilkobling
122
Karakteristiske gassverdier for naturgass 2H [E], naturgass 2L [LL] Propan 3P, flytende gass 3B/P 128
Karakteristiske gassverdier for naturgass (AUS/NZL), propan (AUS/NZL)
128
Karakteristiske gassverdier naturgass (JPN), propan (JPN)
129
Karakteristiske gassverdier naturgass 13A (KOR), propan (KOR)
129
Gassforbruk
130
Avgassmengde
130
Varmeeffekt
131
Avgitt varme
132
Vanntilkobling
132
Vannkvalitet
133
Varmtvannsberederversjon
134
Vannforbruk mørning
134
Vannforbruk mørning og rengjøring
135
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9 Tekniske data

9.1 Mål og vekt
Mål Convotherm 4 EB/ES

Ovn med emballasje
Bredde
Høyde
Dybde
Ovn uten emballasje
Bredde ved høyrehengslet ovnsdør
Bredde for ovner med skyvedør
Høyde
Dybde ved lukket ovnsdør
Sikkerhetsavstander
Bak
Høyre ved høyrehengslet ovnsdør
Høyre for ovner med skyvedør
Venstre
(ved service anbefales større av‐
stand)
Oppe (for ventilasjon)

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]
[mm]
[mm]
[mm]

875
922
786
792

1120
1167
786
992

875
922
1058
792

1120
1167
1058
992

1135
1182
1406
1020

890
937
1942
820

1135
1182
1942
1020

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
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]
[mm]
[mm]
[mm]

875
922
786
792

1120
1167
786
992

875
922
1058
792

1120
1167
1058
992

1135
1182
1406
1020

890
937
1942
820

1135
1182
1942
1020

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Mål Convotherm 4 GB/GS

Ovn med emballasje
Bredde
Høyde
Dybde
Ovn uten emballasje
Bredde ved høyrehengslet ovnsdør
Bredde for ovner med skyvedør
Høyde
Dybde ved lukket ovnsdør
Sikkerhetsavstander
Bak
Høyre ved høyrehengslet ovnsdør
Høyre for ovner med skyvedør
Venstre
(ved service anbefales større av‐
stand)
Oppe (for ventilasjon)
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9 Tekniske data
Vekter Convotherm 4 EB
6.10
Vekt uten emballasje
Uten ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
115
- Skyvedør
[kg]
123
Med ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
121
- Skyvedør
[kg]
129
Med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
126
- Skyvedør
[kg]
134
Vekt emballasje
Vekt emballasje
[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

Vekter Convotherm 4 ES
6.10
Vekt uten emballasje
Uten ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
105
- Skyvedør
[kg]
113
Med ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
111
- Skyvedør
[kg]
125
Med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
116
- Skyvedør
[kg]
124
Vekt emballasje
Vekt emballasje
[kg]
25
Vekt Convotherm 4 GB
6.10
Vekt uten emballasje
Uten ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
130
- Skyvedør
[kg]
138
Med ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
136
- Skyvedør
[kg]
144
Med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
141
- Skyvedør
[kg]
149
Vekt emballasje
Vekt emballasje
[kg]
25
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9 Tekniske data
Vekt Convotherm 4 GS
6.10
Vekt uten emballasje
Uten ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
113
- Skyvedør
[kg]
121
Med ConvoClean / ConvoClean+, uten ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
119
- Skyvedør
[kg]
133
Med ConvoClean / ConvoClean+, med ConvoSmoker
- Høyrehengslet
[kg]
124
- Skyvedør
[kg]
132
Vekt emballasje
Vekt emballasje
[kg]
25

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

168
176

133
143

184
194

250
265

265
285

346
366

174
182

139
149

190
200

256
271

272
292

355
374

179
187

144
154

195
205

-

-

-

30

30

35

45

40

48

9.2 Maksimalt tillatt påfyllingsvekt
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
Den sammenlagte summen av alt som er lagt inn på platenivåene må ikke overskride den maksimalt
tillatte påfyllingsvekten til kombidamperen:

Maksimal påfyllingsvekt
Per kombidamper
Per plate
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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

121

100
15

120
15

100
15

180
15

9 Tekniske data

9.3 Elektrisk tilkobling
Convotherm 4 EB (FU enfase)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

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

11.0
10.6
9.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

33.7
33.3
27.2
0.35

[A]
[A]
[mm2]

15.9
16
5G4

28.1
35
5G6

28.1
35
5G6

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

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

10.9
10.5
9.0
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
39.9
0.7
166.9
200
4G70

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

10.9
10.5
9.0
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
18.0
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
27.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
31.3
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
31.3
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
39.9
0.7
191.9
200
4G95

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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33.7
33.3
31.6
0.35

38.9
38.1
31.6
0.7

67.3
66.5
40.2
0.7

9 Tekniske data
Convotherm 4 EB (FU trefase)

3~ 400V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
3~ 440V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
3~ 480V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter

Installasjonshåndbok

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
9.1
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
27.2
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
31.6
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
31.6
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
40.2
0.7
97.3
100
5G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

9.2
8.8
7.6
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
15.1
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
22.7
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
26.3
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
26.3
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
33.6
0.7
73.9
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

10.9
10.5
9.0
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
18.0
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
27.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
31.3
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
31.3
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
39.9
0.7
80.5
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 ES (FU enfase)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

10.9
10.5
0.35
27.4
35
4G6

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

19.3
18.9
0.35
48.5
50
4G16

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

33.4
33.0
0.35
84.0
100
4G35

38.2
37.8
0.7
96.0
100
4G35

66.4
66.0
0.7
166.9
200
4G70

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

10.9
10.5
0.35
31.5
35
4G6

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

19.3
18.9
0.35
55.8
63
4G16

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

33.4
33.0
0.35
96.6
100
4G35

38.2
37.8
0.7
110.4
125
4G50

66.4
66.0
0.7
191.9
200
4G95

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

124

9 Tekniske data
Convotherm 4 ES (FU trefase)

3~ 400V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
3~ 440V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter
3~ 480V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved fri
kabling i luft og maks. 5 m lengde
Anbefalt feilstrømbryter

Installasjonshåndbok

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
0.7
97.3
100
5G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

9.2
8.8
0.35
12.1
16
4G4

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

16.3
15.9
0.35
21.4
25
4G6

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

28.2
27.8
0.35
37.0
50
4G16

32.6
31.8
0.7
42.8
50
4G16

56.3
55.5
0.7
73.9
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

10.9
10.5
0.35
13.1
16
4G4

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

19.3
18.9
0.35
23.3
25
4G6

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

33.4
33.0
0.35
40.3
50
4G16

38.6
37.8
0.7
46.5
50
4G16

66.8
66.1
0.7
80.5
100
4G35

Type

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

B/F

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

1N~ 100V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
1N~ 230V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
1N~ 120V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
2~ 230V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, damp
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
Installasjonshåndbok

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[mm2]

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
6.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
10.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
4.7
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.4
5.7
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

1.1
0.2
0.1
0.7
9.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.1
0.1
0.35
2.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

0.6
0.2
0.1
0.35
4.7
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
1N~ 230V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
1N~120V 60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)
2~ 230V 50/60Hz
Merkeeffekt
Effekt, varmluft
Effekt, motor
Merkestrøm
Sikringsstrøm
Anbefalt ledningstverrsnitt ved
fri kabling i luft og maks. 5 m
lengde
Anbefalt feilstrømbryter
Feilstrømbryter (tilleggsutstyr)

Installasjonshåndbok

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

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

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

0.5
0.1
0.35
5.2

1.0
0.2
0.7
9.8

1.0
0.2
0.7
9.8

[A]
[mm2]

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

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.6
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.1
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

0.5
0.1
0.4
4.7
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
8.9
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

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

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

0.5
0.1
0.35
2.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

1.0
0.2
0.7
4.3
16
3G2.5

Type
Type

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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9.4 Karakteristiske gassverdier for naturgass 2H [E], naturgass 2L [LL]
Propan 3P, flytende gass 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Gasstype

Naturgass 2H Naturgass 2L Propan 3P
(E)
(LL)

Standardkontrollgass,
G20
G25
kortbetegnelse
Driftsstoffer
Naturgass, flytende gass
x
x
Karakteristiske verdier gasstilførsel
Tilkobling gassledning
R 3/4"
R 3/4"
Tilkoblings-strømnings‐
[mbar]
20 (17 - 25)
20/25 (18 trykk
30)
Gassdataene (i henhold til CE) ved 15 °C og 1013 mbar tørt
Nedre Wobbe-indeks Wi
45.7
37.4
[MJ/m3]
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)
Øvre Wobbe-indeks Wi
50.7
41.5
[MJ/m3]
(40.9 - 54.7) (34.4 - 44.8)
Varmeverdi Hi
34
29.3
[MJ/m3]
[MJ/kg]
Brennverdi HS

[MJ/m3]
[MJ/kg]

Flytende
gass 3B/P

G31

G30/G31

x

x

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

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

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

-

-

50.4

49.5

nødvendig

nødvendig

nødvendig

nødvendig

Avgassføring
Inneluftanlegg (RLT) med
sikkerhetsutkobling
Avgassverdier
CO2

[%]

9.3 - 9.5

9.1 - 9.3

10.8 - 11.2

12.8 - 13.3

CO

[ppm]

< 500

< 500

< 500

< 500

9.5 Karakteristiske gassverdier for naturgass (AUS/NZL), propan (AUS/NZL)
Convotherm 4 GB/GS
Gasstype

Naturgass (AUS/
NZL)

Propan (AUS/NZL)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

nødvendig

nødvendig

Driftsstoffer
Naturgass, propan
Karakteristiske verdier gasstilførsel
Tilkobling gassledning
Tilkoblings-strømningstrykk
Avgassføring
Inneluftanlegg (RLT) med sikkerhetsutkobling
Avgassverdier
Avgassverdi CO2

[%]

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

Avgassverdi CO

[ppm]

< 500

< 500

Installasjonshåndbok
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9.6 Karakteristiske gassverdier naturgass (JPN), propan (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Gasstype

Naturgass 13A
(JPN)

Propan (JPN)

x

x

[kPa]

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

[MJ/m³N]

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

nødvendig

nødvendig

Driftsstoffer
Naturgass, propan
Karakteristiske verdier gasstilførsel
Tilkobling gassledning
Tilkoblings-strømningstrykk
Gassdataene (i henhold til CE) ved 15 °C og
1013 mbar tørt
Wobbe-indeks (Ws)
Avgassføring
Inneluftanlegg (RLT) med sikkerhetsutkobling
Avgassverdier
Avgassverdi CO2

[%]

Verdi ?

Verdi ?

Avgassverdi CO

[ppm]

Verdi ?

Verdi ?

9.7 Karakteristiske gassverdier naturgass 13A (KOR), propan (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Gasstype

Naturgass 13A
(KOR)

Propan (KOR)

Kortbetegnelse
Driftsstoffer
Naturgass, propan
Karakteristiske verdier gasstilførsel
Tilkobling gassledning
Tilkoblings-strømningstrykk
[kPa]
Gassdataene (i henhold til CE) ved 15 °C og 1013 mbar tørt
Wobbe-indeks (gross)
[MJ/m3]

LNG

LPG

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

56.1 (52.8 - 57.8)

84.6

Gross caloric value (Hs)

44.5

110

nødvendig

nødvendig

[MJ/m3]

Avgassføring
Inneluftanlegg (RLT) med sikkerhetsutkobling
Avgassverdier
Avgassverdi CO2

[%]

Verdi ?

Verdi ?

Avgassverdi CO

[ppm]

Verdi ?

Verdi ?

Installasjonshåndbok
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9.8 Gassforbruk
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

[m3/h]
G30/G31: Propan 3P / flytende gass [kg/h]
3B/P*

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

G20: Naturgass 2H (E)
G25: Naturgass 2L (LL)

* For flytende gass 3B/P er varmeeffekten opptil 15 % høyere.

9.9 Avgassmengde
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Forbrenningslufttilførsel

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Avgassmengde

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286
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9.10 Varmeeffekt
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

11.5
11.5

21
19

22
20

31
31

31
31

44
31

62
31

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

11
11

-

20
18

-

31
31

42
31

62
31

11
11

-

21
19

-

31
31

42
31

62
31

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

Ver‐
di ?
Ver‐
di ?

G20: Naturgass 2H (E) (med hensyn til varmeverdi Hi)
Varmluftbrenner
[kW]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [kW]

11
11

G25: Naturgass 2L (LL) (med hensyn til varmeverdi Hi)
Varmluftbrenner
[kW]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [kW]

10.5
10.5

G30/G31: Propan 3P* (med hensyn til varmeverdi Hi)
Varmluftbrenner
[kW]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [kW]
Naturgass (AUS/NZL)
Varmluftbrenner
[MJ/h]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [MJ/h]
Propan (AUS/NZL)
Varmluftbrenner
[MJ/h]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [MJ/h]
Naturgass 13A (JPN)
Varmluftbrenner
[kW]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [kW]
Propan (JPN)
Varmluftbrenner
[kW]
Varmtvannsberederbrenner (for GB) [kW]
LNG: Naturgass 13A (KOR)
Varmluftbrenner

Enhet ?

Varmtvannsberederbrenner (for GB) Enhet ?
LPG: Propan (KOR)
Varmluftbrenner

Enhet ?

Varmtvannsberederbrenner (for GB) Enhet ?
* For flytende gass 3B/P er varmeeffekten opptil 15 % høyere.
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9.11 Avgitt varme
Convotherm 4 EB/ES

Latent
Sensitiv

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

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4500
1.25

3500
0.97
4500
1.25

6400
1.78
7800
2.17

6900
1.92
7800
2.17

6900
1.92
8900
2.47

11000
3.06
14100
3.92

6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

2100
0.58
2500
0.69

3500
0.97
4100
1.14

3500
0.97
4100
1.14

7100
1.97
7200
2.00

8200
2.28
11000
3.06

7100
1.97
11000
3.06

12200
3.39
15400
4.28

Convotherm 4 GB/GS

Latent
Sensitiv

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

9.12 Vanntilkobling
Convotherm 4 EB ES GB GS
Vanntilførsel (bare kaldt)
Vanninnløp
Strømningstrykk
Manometer i vannforsyningen
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Ovnsavløp
Utførelse 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Utførelse 12.20, 20.10, 20.20

[kPa]

2 x G 3/4'', fast tilkobling, alternativt med tilkoblings‐
slange (tilleggsutstyr) (min. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Type

DN

Fast tilkobling (anbefales) eller traktsifong
Fast tilkobling (anbefales) eller åpent kar eller kanal/
renne
50

Installasjonshåndbok
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9.13 Vannkvalitet
Convotherm 4 EB/GB
Vannets hardhetsgrad for begge vanntilkoblingene: Rengjøring, rullehånddusj (A) og varmtvannsbe‐
reder (B)
■ Drikkevann
Vannkvalitet
■ Hardt vann
Total hardhet (GH)
- i grader tysk hardhet
- i grader fransk hardhet
- i grader engelsk hardhet
- i ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- i mmol/l jordalkali-ioner
Karakteristikker
Temperatur
Elektrisk ledningsevne
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1
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9 Tekniske data
Convotherm 4 ES/GS
Vannets hardhet for vanntilkobling (A) for vanninnsprøytning
■ Drikkevann
Vannkvalitet
■ Mykt vann
Total hardhet (GH)
- i grader tysk hardhet
- i grader fransk hardhet

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- i grader engelsk hardhet
- i ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- i mmol/l jordalkali-ioner
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Vannets hardhet for vanntilkobling (B) for rengjøring, rullehånddusj
■ Drikkevann
Vannkvalitet
■ Hardt vann
Total hardhet (GH)
- i grader tysk hardhet
- i grader fransk hardhet
- i grader engelsk hardhet
- i ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- i mmol/l jordalkali-ioner
Karakteristikker
Temperatur
Elektrisk ledningsevne
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1

9.14 Varmtvannsberederversjon
Convotherm 4 EB/GB

Dampeffekt
Innhold

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[l/h]

3.0

7.2

6.0

8.8

10.5

9.9

13.4

[l/min]

15

15

15

15

15

15

15

[l/h]
[l]

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Vannforbruk mørning
Convotherm 4 EB/GB

Hardt og mykt vann
Gjennomsnittlig forbruk uten rengjø‐
ring
Maksimalt mulig vanngjennom‐
strømning
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9 Tekniske data
Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.6

6.3

11.1

13.3

12.2

17.7

15

15

15

15

15

15

5.1

4.2

7.4

8.8

8.1

11.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

6.8

11.0

9.8

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.3

11.3

10.1

Hardt og mykt vann
Gjennomsnittlig forbruk uten rengjø‐ [l/h]
3.5
ring
Maksimalt mulig vanngjennom‐
[l/min]
15
strømning
Mykt vann (dimensjonering av vannbehandlingsanlegg)
Gjennomsnittlig forbruk uten rengjø‐ [l/h]
2.3
ring
Maksimalt mulig vanngjennom‐
[l/min]
0.6
strømning

9.16 Vannforbruk mørning og rengjøring
Convotherm 4 EB/GB

Hardt og mykt vann
Gjennomsnittlig vannforbruk med
rengjøringsprosess

[l/h]

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Hardt og mykt vann
Gjennomsnittlig vannforbruk med
rengjøringsprosess
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Tilkoblingsskjemaer

10 Tilkoblingsskjemaer
Formålet med dette kapittelet
Dette kapittelet inneholder måltegningene og tilkoblingsposisjonene for kombidamperen din.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Mål og tilkoblingsposisjoner for elektriske apparater
Mål og tilkoblingsposisjoner for gassovner
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Side
137
152

10 Tilkoblingsskjemaer

10.1 Mål og tilkoblingsposisjoner for elektriske apparater
Side
138

Convotherm 4 6.10 Elektrisk apparat
Convotherm 4 6.20 Elektrisk apparat

140
142
144
146
148
150

Convotherm 4 10.10 Elektrisk apparat
Convotherm 4 10.20 Elektrisk apparat
Convotherm 4 12.20 Elektrisk apparat
Convotherm 4 20.10 Elektrisk apparat
Convotherm 4 20.20 Elektrisk apparat
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10 Tilkoblingsskjemaer

10.1.1 Convotherm 4 6.10 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.1.2 Convotherm 4 6.20 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 GS (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.1.3 Convotherm 4 10.10 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.1.4 Convotherm 4 10.20 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.1.5 Convotherm 4 12.20 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.1.6 Convotherm 4 20.10 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.1.7 Convotherm 4 20.20 Elektrisk apparat
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.2 Mål og tilkoblingsposisjoner for gassovner
Convotherm 4 6.10 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 6.10 gassovn sprayer
Convotherm 4 6.20 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 6.20 gassovn sprayer
Convotherm 4 10.10 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 10.10 gassovn sprayer
Convotherm 4 10.20 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 10.20 gassovn sprayer
Convotherm 4 12.20 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 12.20 gassovn sprayer
Convotherm 4 20.10 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 20.10 gassovn sprayer
Convotherm 4 20.20 gassovn varmtvannsbereder
Convotherm 4 20.20 gassovn sprayer
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Side
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
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10.2.1 Convotherm 4 6.10 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.2.2 Convotherm 4 6.10 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm
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10.2.3 Convotherm 4 6.20 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 GS (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.4 Convotherm 4 6.20 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 6.20 GS (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.5 Convotherm 4 10.10 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
LuftutløpÆ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.6 Convotherm 4 10.10 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.7 Convotherm 4 10.20 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.8 Convotherm 4 10.20 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 10.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.9 Convotherm 4 12.20 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vann G 3/4"
Vanntilkobling Hardt vann G 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.10 Convotherm 4 12.20 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 12.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.11 Convotherm 4 20.10 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.12 Convotherm 4 20.10 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.10 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.13 Convotherm 4 20.20 gassovn varmtvannsbereder
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Installasjonshåndbok

177

Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Avgass-stuss (varmtvannsbereder)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer

10.2.14 Convotherm 4 20.20 gassovn sprayer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (høyrehengslet ovnsdør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

10 Tilkoblingsskjemaer
Mål og tilkoblingsposisjoner C4 20.20 (skyvedør)
Sett forfra

Tilkoblingsposisjon ovnsbunn

Detalj avløpstilkobling
* Avstanden avhenger av uttrekk av
enhetsføttene (maks. +25 mm)

Sett ovenfra, med veggavstander

Betydning av de markerte elementene
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Vanntilkobling Mykt vannG 3/4"
Vanntilkobling Hardt vannG 3/4"
Avløpstilkobling DN 50
Elektrisk tilkobling
Potensialutlikning
Skyllemiddeltilkobling (tillegg)
Tilkobling for rengjøringsmiddel (tillegg)
Luftutløp Æ 50 mm
Luftestuss Æ 50 mm
Gasstilkobling
Avgass-stuss (varmluftoppvarming)
Sikkerhetsoverløp 80 x 25 mm

11 Sjekklister og avslutning av installasjonen

11 Sjekklister og avslutning av installasjonen
Formålet med dette kapittelet
dette kapittelet finner du sjekklister for installasjon og opplæring av den av eierens ansatte som er an‐
svarlig for ovnen. Sjekklistene fungerer som bevis på korrekt installasjon av kombidamperen. Dette ka‐
pittelet henvender seg til en kvalifisert medarbeider i en autorisert servicebedrift, som er totalansvarlig
for idriftsettelsen.

11.1 Sjekkliste: Transport, oppstilling og installasjon
Målgruppe
Målgruppen for følgende sjekklister er vedkommende kvalifiserte ansatte (idriftsetter) hos den autori‐
serte servicebedriften, som har det samlede ansvaret for idriftsetting av ovnen.
Fremgangsmåte
Som idriftsetter må du fylle ut de grunnleggende dataene og kontroller installasjonen i henhold til føl‐
gende sjekklister.
Kryss av for de betingelsene som er oppfylt.
Grunnleggende data
Fyll ut de grunnleggende dataene nedenfor:
Monteringssted for ovnen (adresse)
Serienummer (i henhold til typeskiltet)
Artikkelnummer (i henhold til typeskiltet)
Sjekkliste
Kontroller at følgende installeringstrinn er utført i samsvar med kravene, og kryss av vilkårene som er
oppfylt!
Transport

Oppfylt

'Transport til oppstillingsstedet' på side 44
Oppstilling

Oppfylt

'Krav til oppstillingsstedet' på side 47
'Utpakking' på side 52
'Løft ovnen fra pallen' på side 56
'Sette opp en bordovn på et arbeidsbord (standardutstyr)' på side 59
'Sette opp en bordovn på et arbeidsbord (marineversjon)' på side 61
'Sette opp en bordovn på et understell (standardutstyr)' på side 64
'Sette opp en bordovn på et understell (marineversjon)' på side 66
'Sette opp bordovnen på understell med ruller' på side 70
'Sette opp gulvovnen på gulvet (standardutstyr)' på side 73
'Sette opp gulvovnen på gulvet (marineversjon)' på side 74
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Installasjon

Oppfylt

'Elektrisk installasjon' på side 75
'Gassinstallasjon' på side 85
'Vanntilkobling' på side 94
'Installasjon av helautomatisk ovnsromrengjøring' på side 102 (tillegg)
'Installasjon av fettoppsamlingskannen (bare for grillversjonen)' på side 107
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11.2 Sjekkliste: Sikkerhetsinnretninger og advarsler
Sikkerhetsinnretninger
Kontroller følgende sikkerhetsinnretningene. Vennligst bekreft ved å krysse av at sikkerhetsutstyret er
på plass og fungerer!
Sikkerhetsanordning

På plass / funge‐
rer

Deksel på plass
Kontrollpanel på plass
Ovnsdøren fri for riper, sprekker og hakk
Luftestillingen til ovnsdøren fungerer (for bordovner)
Innsugningsplate på plass og låst som den skal
Dørmagnetbryter: Elektrisk dørsensor i ovnsdøren fungerer
Skilleanordning fungerer
Anordningen for gassavstengning er funksjonsdyktig
Holdeanordning for understell på ruller for begrensning av bevegelsesmulighete‐
ne
Advarsler
Kontroller advarslene. Vennligst bekreft ved å krysse av at advarslene er på plass og fungerer!
Advarsler på kombidamperen

På plass

'Posisjon og beskrivelse av advarsler for bordovner' på side 22
'Posisjon og beskrivelse av advarsler for gulvovner' på side 24
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11.3 Sjekkliste: Opplæring av kunden
Deler av denne kundedokumentasjonen som MÅ leses
Før brukeren begynner å arbeide med kombidamperen, må vedkommende gjøre seg kjent med den
og ha lest og forstått følgende deler av bruksanvisningen før noe arbeid utføres.
■
kapittelet 'Oppbygning og funksjon'
■
kapittelet 'For din egen sikkerhets skyld'
■
avsnittene som beskriver det arbeidet som skal utføres
Brukeren må dessuten gjøre seg kjent med betjeningen av programvaren i betjeningsveiledningen og
ev. skjermhjelpen.
Bekreft ved å krysse av at du har gjort kunden oppmerksom de viktige kapitlene i betjeningshåndbo‐
ken, betjeningsveiledningen og skjermhjelpen (kun for easyTouch).
Gjort oppmerk‐
som
Bruksanvisning
Betjeningsveiledning
Skjermhjelp (bare for easyTouch)
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11.4 Avslutning av installasjonen
Garanti
For at du skal kunne gjøre gjeldende garantikrav for kombidamperen, må ovnen være installert av en
kvalifisert servicetekniker i en autorisert servicebedrift, i henhold til anvisningene i denne installasjons‐
håndboken. Garantibehandling kan bare finne sted dersom sjekklisten er fullstendig utfylt fra produ‐
senten.
I tilfelle skader som skyldes feilaktig oppstilling, installasjon, bruk, rengjøring, bruk av rengjøringsmid‐
ler, vedlikehold, reparasjon eller avkalking, opphører garantien.
For at reservedelsgarantien skal kunne forlenges til 2 år, må ovnen, etter at installasjonen er avsluttet,
registreres på nettstedet til produsenten (www.convotherm.de).
Bekreftelse av at enheten er tatt i bruk
Produktet er installert iht. informasjonen i denne installasjonshåndboken og de relevante bestemmel‐
sene av en kvalifisert ansatt i en autorisert servicebedrift.
Dato
Navn, idriftsetter (blokkbokstaver)
Underskrift idriftsetter
Bekreftelse på opplæring
Kunden / brukeren har fått overlevert kundedokumentasjon. Kunden ble gjort oppmerksom på viktige
kapitler iht. 'Sjekkliste: Opplæring av kunden' på side 184.
Dato
Navn, kunde (blokkbokstaver)
Underskrift kunde
Retur av underlag
Send den utfylte sjekklisten tilbake til:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Tyskland

Installasjonshåndbok

185

Kombidamper
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.

© 2016 Manitowoc Foodservice Inc. med mindre noe annet er angitt. Med enerett.

9761616_03 NOR 04/16

