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1 Splošno

1 Splošno
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene informacije za identificiranje vaše parnokonvekcijske peči in za ravnanje
s tem priročnikom.

1.1 Varovanje okolja
Izjava o načelih
Pričakovanja naših strank, zakonski predpisi in standardi ter sloves našega podjetja so kriteriji, ki dolo‐
čajo kakovost in servis vseh naših izdelkov.
Z našo politiko okoljskega upravljanja skrbimo za izvajanje vseh okoljskih uredb in zakonov ter se do‐
datno zavezujemo k trajnostnemu izboljševanju okoljske učinkovitosti.
Da bi lahko zagotavljali in ohranjali proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov ter izpolnjevali naše
okoljske cilje, smo razvili sistem upravljanja kakovosti in okoljskega upravljanja.
Ta sistem izpolnjuje zahteve standardov ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.
Postopki za varovanje okolja
Upoštevamo naslednje postopke:
■
Uporaba polnilnih materialov, ki jih je mogoče kompostirati brez ostankov
■
Uporaba izdelkov v skladu z direktivo RoHS
■
Zakon o kemikalijah REACH
■
Priporočanje in uporaba biološko razgradljivih čistilnih sredstev
■
Recikliranje elektronskih odpadkov
■
Okolju prijazno odstranjevanje odpadnih naprav preko proizvajalca
Prispevajte skupaj z nami k varovanju okolja.

Priročnik za namestitev
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1.2 Identifikacija vaše parnokonvekcijske peči
Položaj tipske ploščice
Tipska ploščica je nameščena na levi strani parnokonvekcijske peči.
Sestava in struktura tipske ploščice pri električnih napravah
Poz.

Oznaka

1

Oznaka naprave
Combi Steamer (angleško poimenovanje za parnokonvekcijsko
peč)
Trgovsko poimenovanje
Sestavni del
Pomen

2

C4
eT
eD
Številki xx.yy
EB
ES
-N
3

Električni podatki

4

Serijska številka
Sestavni del
Vrsta ogrevanja
Vrsta proizvajanja pare
Velikost naprave

Linija naprav Convotherm 4
Krmilje easyTouch
Krmilje easyDial
Velikost naprave
Električna naprava z bojlerjem
Električna naprava s vbrizgavanjem
vode
Pri napravah s certifikatom NSF

Pomen
Električna naprava (X, V)
■ Pršilnik (S)
■ Bojler (B)
■
■
■
■
■
■
■

Leto izdelave

■
■
■

Mesec izdelave

■
■
■
■

Zaporedna številka
5
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Sestava in struktura tipske ploščice pri plinskih napravah
Tipska ploščica

Dodatna ploščica

Oznaka
1
2

Oznaka naprave
Combi Steamer (angleško poimeno‐
vanje za parnokonvekcijsko peč)
Trgovsko poimenovanje
Sestavni del Pomen
C4
eT
eD
Številki
xx.yy
GB

Linija naprav Convo‐
therm 4
Krmilje easyTouch
Krmilje easyDial
Velikost naprave

3

Plinska naprava z boj‐
lerjem
GS
Plinska naprava z
vbrizgavanjem vode
-N
Pri napravah s certifi‐
katom NSF
Električni podatki

4

Serijska številka
Sestavni del Pomen
Vrsta ogre‐ Plinska naprava (Y,
vanja
W)
Vrsta proiz‐ ■ Pršilnik (S)
vajanja pare ■ Bojler (B)
Velikost
naprave

■
■
■
■
■
■
■

Leto izde‐
lave

■
■
■

Mesec izde‐
lave

■
■
■
■
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1.3 Sestava dokumentacije stranke
Deli dokumentacije stranke
Dokumentacijo stranke za parnokonvekcijsko peč sestavljajo:
Priročnik za namestitev (ta priročnik)
■
Priročnik za upravljanje
■
Navodila za uporabo easyTouch (izvleček zaslonske pomoči)
■
V easyTouch integrirana zaslonska pomoč (celotna navodila za upravljanje programske opreme)
■
Navodila za uporabo easyDial
■

Teme priročnika za namestitev
Priročnik za namestitev je predviden za usposobljeno strokovno osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede
osebja' na strani 41 v priročniku za namestitev.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za namestitev parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri namestitvi
■
Transport: vsebuje informacije, ki so potrebne za transport parnokonvekcijske peči
■
Postavitev: navaja in opisuje različice postavitev parnokonvekcijske peči
■
Namestitev: opisuje vse potrebne oskrbovalne priključke
■
Zagon: opisuje prvi zagon parnokonvekcijske peči
■
Ustavitev obratovanja: opisuje potrebna dela ob koncu življenjskega cikla parnokonvekcijske peči
■
Tehnični podatki, priključni načrti: vsebujejo vse potrebne tehnične informacije o parnokonvekcijski
peči
■
Kontrolni seznami: vsebuje kontrolne sezname za namestitev in garancijo parnokonvekcijske peči
Teme priročnika za upravljanje
Priročnik za upravljanje je predviden za usposobljeno strokovno osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede
osebja' v priročniku za upravljanje.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za upravljanje parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri upravljanju parnokonvekcijske peči
■
Kuhanje: opisuje pravila, delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri kuhanju
■
Čiščenje: navaja in opisuje postopke čiščenja, čistilna sredstva, postopke pri čiščenju, korake up‐
ravljanja in uporabo naprave pri čiščenju
■
Vzdrževanje: vsebuje napotke glede garancije, vzdrževalni načrt, informacije o motnjah, napake in
delovanje v sili ter delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri vzdrževanju
Teme navodil za uporabo in zaslonske pomoči (samo easyTouch)
Navodila za uporabo in zaslonska pomoč (samo easyTouch) sta predvidena za usposobljeno strokov‐
no osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede osebja' v priročniku za upravljanje.
Pri easyTouch so navodila za uporabo izvleček zaslonske pomoči.
Navodila za uporabo in zaslonska pomoč (samo easyTouch) vključujejo naslednja poglavja:
■
Sestava upravljalne površine: razlaga upravljalno površino parnokonvekcijske peči
■
Upravljanje programske opreme: vsebuje navodila za vnašanje in priklic profilov za kuhanje, za
priklic profilov za čiščenje, za zagon postopkov kuhanja in čiščenja; opisuje nastavitve na strani
Nastavitve in uvoz ter izvoz podatkov
■
Izbrani profili za kuhanje: navaja preizkušene profile za kuhanje

Priročnik za namestitev
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1.4 Varnostne informacije, ki jih je treba obvezno prebrati
Varnostne informacije v dokumentaciji stranke
Varnostne informacije o parnokonvekcijski peči so navedene samo v priročniku za namestitev in prir‐
očniku za upravljanje.
V priročniku za namestitev so navedene varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri
transportu, postavitvi, namestitvi, zagonu in ustavitvi obratovanja.
V priročniku za upravljanje so naveden varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri ku‐
hanju, čiščenju in vzdrževalnih delih.
Navodila za uporabo je treba glede varnostnih informacij vedno upoštevati v povezavi s priročnikom
za upravljanje ali priročnikom za namestitev. Pri dejavnostih, ki niso zgolj upravljanje programske op‐
reme, je treba upoštevati varnostne informacije, ki so navedene v priročniku za upravljanje in v priroč‐
niku za namestitev.
Deli tega dokumenta, ki jih je treba obvezno prebrati
Če informacij iz tega dokumenta ne boste upoštevali, obstaja nevarnost poškodb, tudi smrti in materi‐
alne škode.
Za zagotavljanje varnosti morajo vse osebe, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, pred izvajanjem
kakršnihkoli del prebrati in razumeti naslednje dele tega dokumenta:
■
poglavje 'Za vašo varnost' na strani 20
■
razdelke, v katerih je opisana dejavnost, ki se bo izvajala
Znak za nevarnost
Znak za nevarnost

Pomen
Opozarja na potencialne poškodbe. Upoštevajte vsa opozorila, ki so na‐
vedena za tem simbolom, saj je le tako mogoče preprečiti morebitne tel‐
esne poškodbe ali smrt.

Prikaz opozoril
Opozorila so razvrščena glede na naslednje stopnje nevarnosti:
Stopnja nevarnosti

OBVESTILO

Priročnik za namestitev

Posledice

Verjetnost

Smrt/hude poškodbe (trajne)

Neposredno

Smrt/hude poškodbe (trajne)

Možno

Lažja poškodba (začasna)

Možno

Materialna škoda

Možno
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1.5 O tem priročniku za namestitev
Namen
Ta priročnik za namestitev naj bi vsem osebam, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, nudil potrebne
informacije za pravilno in varno izvajanje transporta, postavitve, namestitve in zagona.
Ciljne skupine priročnika za namestitev
Ime ciljne skupine
Oseba, odgovorna za
zagon
(servisni tehnik)
Lastnik parnokonkvek‐
cijske peči
ali
za napravo odgovorni
sodelavec lastnika
Transporter
Servisni tehnik

Inštalater za elektriko

Dejavnosti
■
■

■
■
■

■

■
■
■
■

Inštalater za plin

Oseba, odgovorna za zagon, ga opozori na varnostno relevantne funk‐
cije in opremo parnokonvekcijske peči
Oseba, odgovorna za zagon, ga pouči o upravljanju naprave
Po potrebi izvaja vodene pomožne naloge pri transportu znotraj obrata
in pri postavljanju naprave.

Transport znotraj obrata
■ Postavitev naprave
■ Namestitev popolnoma samodejnega čiščenja komore
ConvoClean / ConvoClean+ (izbirno)
■ Zagon in ustavitev obratovanja naprave
■

Inštalater za vodo in od‐
padno vodo

Splošna odgovornost za zagon parnokonvekcijske peči
Poučevanje uporabnika

Priključitev naprave na lokalni električni priključek
Odnamestitev električnega priključka
Priključitev naprave na lokalni priključek za vodo
Odnamestitev priključka za vodo
Priključitev naprave na lokalni priključek za odpadno vodo
Odnamestitev priključka za odpadno vodo

Namestitev in odnamestitev priključka za plin

Sestava priročnika za namestitev
Poglavje/razdelek

Namen

Splošno

■
■

Sestava in delovanje

■
■

Za vašo varnost
Transport
Postavitev

Opisuje namensko uporabo naprave
Razlaga funkcije naprave in opisuje položaj sestavnih delov

Opisuje vse nevarnosti, ki izhajajo iz naprave, in primerne protiukrepe
To poglavje pozorno preberite!
■ Navaja osnovne dimenzije naprave
■ Razlaga transport do mesta postavitve
■
■
■
■

Namestitev

Pomaga pri identificiranju vaše naprave
Razlaga uporabo tega priročnika za namestitev

Informira o sistemih v bližini, ki se uporabljajo za odvajanje izpušnih
plinov in odpadnega zraka
Navaja zahteve glede mesta postavitve
Razlaga razpakiranje in obseg dobave
Razlaga postavitev naprave

Razlaga namestitev:
Električne instalacije
■ Plinske instalacije
■ Instalacije za vodo in odpadno vodo
■ Instalacije za izpušne pline in odpadni zrak
■ Popolnoma samodejno čiščenje komore ConvoClean+ / ConvoClean

■

Zagon

Priročnik za namestitev
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Poglavje/razdelek

Namen

Ustavitev obratovanja in
Odstranjevanje

■

■

Razlaga ustavitev obratovanja
Vsebuje informacije o odstranjevanju

Tehnični podatki
Vsebuje tehnične podatke
Načrti priključitve
Vsebuje skice z dimenzijami in mesti priključitev
Kontrolni seznami in zaklju‐ ■ Vsebuje kontrolne sezname za
■ Namestitev
ček
namestitve
■ Varnostne naprave in opozorila
■ Uvajanje stranke
■ Vsebuje napotke glede garancije in razlaga ravnanje s kontrolnimi
seznami
Zapis decimalnih vejic
Da bi zagotovili mednarodno enoten zapis, je uporabljena decimalna pika.

Priročnik za namestitev
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2 Sestava in delovanje
Namen tega poglavja
V tem poglavju je opisana sestava parnokonvekcijske peči in razložene so njene funkcije.

2.1 Sestava in delovanje parnokonvekcijske peči
Sestavni deli in delovanje (električne namizne naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse električne namizne naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 6.10:

Poz. Oznaka
1

Prezračevalni nastavek

Delovanje
■
■

2

Priključek za odpadni zrak

3

Vratna kljuka

Odvaja vročo soparo
■
■
■
■

4

Vrata naprave

■
■

5

Upravljalna plošča

■
■

6

Sesalna plošča

■
■

7

Vodilo

8

Tipalo temperature jedra,
tipalo sous vide (izbirno)

Sesa zrak iz okolice za odvajanje vlage iz komore
Izravna tlačna nihanja v komori
Odpira in zapira vrata naprave
Položaj zračenja za varno odpiranje naprave ('varnostno zapir‐
alo')
Funkcija zaloputnjenja
Protibakterijski material s srebrovimi ioni ('HygienicCare')
Zapirajo komoro
Odprta vrata lahko potisnete nazaj ob strani naprave, da prih‐
ranite prostor ('izginjajoča vrata') (izbirno)
Uporablja se za upravljanje naprave
Protibakterijska ('HygienicCare')
Uporablja se za enakomerno razdeljevanje toplote v komori
Ločuje ventilator in komoro

Uporablja se za vstavljanje standardnih posod za hrano
■
■

Uporablja se za merjenje temperature jedra hrane
Je po izbiri izvedeno kot interno fiksno priključena in/ali kot ek‐
sterno začasno priključljiva različica

9

Komora

10

Ročna prha z navijanjem
(v izjemnih primerih brez te
opreme)

■

Noge naprave

So po višini nastavljive za vodoravno izravnavo naprave

11

Priročnik za namestitev

Za vstavljanje hrane med kuhanjem
■
■

Uporablja se izključno za spiranje komore z vodo
Se po uporabi samodejno uvleče v držalo
Protibakterijska ('HygienicCare')
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2 Sestava in delovanje
Poz. Oznaka

Delovanje

12

Stranska stena

Pokriva priključni prostor naprave

13

Prezračevalne reže na
spodnji strani naprave

■

Tipska ploščica

Uporablja se za identificiranje naprave

14

■

Uporabljajo se za prezračevanje naprave
Ne smejo biti zakrite

Sestavni deli in delovanje (električne stoječe naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse električne stoječe naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 20.20:

Poz. Oznaka
1

Prezračevalni nastavek

Delovanje
■
■

2

Priključek za odpadni zrak

3

Vratna kljuka

Odvaja vročo soparo
■
■
■

4

Vrata naprave

■
■

5

Upravljalna plošča

■
■

6

Sesalna plošča

■
■

7
8

Tipalo temperature jedra,
tipalo sous vide (izbirno)
Integrirani predgrelni most
v vratnih naprave

Priročnik za namestitev

Sesa zrak iz okolice za odvajanje vlage iz komore
Izravna tlačna nihanja v komori

■
■

Odpira in zapira vrata naprave
Predzaskočni položaj za varno odpiranje naprave
Protibakterijski material s srebrovimi ioni ('HygienicCare')
Zapirajo komoro
Odprta vrata lahko potisnete nazaj ob strani naprave, da prih‐
ranite prostor ('izginjajoča vrata') (izbirno)
Uporablja se za upravljanje naprave
Protibakterijska ('HygienicCare')
Uporablja se za enakomerno razdeljevanje toplote v komori
Ločuje ventilator in komoro
Uporablja se za merjenje temperature jedra hrane
Je po izbiri izvedeno kot interno fiksno priključena in/ali kot ek‐
sterno začasno priključljiva različica

Uporablja se za varno predgretje in zmanjša energetske izgube
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2 Sestava in delovanje
Poz. Oznaka

Delovanje

9

Vstavni voziček

Uporablja se za vstavljanje standardnih posod za hrano

10

Komora

Za vstavljanje hrane med kuhanjem

11

Ročna prha z navijanjem
(v izjemnih primerih brez te
opreme)

■

12

Stranska stena

Pokriva priključni prostor naprave

13

Noge naprave

So po višini nastavljive za vodoravno izravnavo naprave

14

Prezračevalne reže na
spodnji strani naprave

■

Tipska ploščica

Uporablja se za identificiranje naprave

15

■
■

■

Uporablja se izključno za spiranje komore z vodo
Se po uporabi samodejno uvleče v držalo
Protibakterijska ('HygienicCare')

Uporabljajo se za prezračevanje naprave
Ne smejo biti zakrite

Sestavni deli in delovanje (plinske namizne naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse plinske namizne naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti
6.10:

Poz. Oznaka
1

Prezračevalni nastavek

Delovanje
■
■

Sesa zrak iz okolice za odvajanje vlage iz komore
Izravna tlačna nihanja v komori

2

Priključek za izpušne pline

Odvajajo vroče izpušne pline

3

Priključek za odpadni zrak

Odvaja vročo soparo

4

Vratna kljuka

■
■
■
■

5

Vrata naprave

■
■

6

Upravljalna plošča

■
■

7

Sesalna plošča

■
■

8

Vodilo

9

Tipalo temperature jedra,
tipalo sous vide (izbirno)

Priročnik za namestitev

Odpira in zapira vrata naprave
Položaj zračenja za varno odpiranje naprave ('varnostno zapir‐
alo')
Funkcija zaloputnjenja
Protibakterijski material s srebrovimi ioni ('HygienicCare')
Zapirajo komoro
Odprta vrata lahko potisnete nazaj ob strani naprave, da prih‐
ranite prostor ('izginjajoča vrata') (izbirno)
Uporablja se za upravljanje naprave
Protibakterijska ('HygienicCare')
Uporablja se za enakomerno razdeljevanje toplote v komori
Ločuje ventilator in komoro

Uporablja se za vstavljanje standardnih posod za hrano
■
■

Uporablja se za merjenje temperature jedra hrane
Je po izbiri izvedeno kot interno fiksno priključena in/ali kot ek‐
sterno začasno priključljiva različica
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Poz. Oznaka

Delovanje

10

Komora

11

Ročna prha z navijanjem
(v izjemnih primerih brez te
opreme)

■

12

Noge naprave

So po višini nastavljive za vodoravno izravnavo naprave

13

Stranska stena

Pokriva priključni prostor naprave

14

Prezračevalne reže na
spodnji strani naprave

■

Tipska ploščica

Uporablja se za identificiranje naprave

15

Za vstavljanje hrane med kuhanjem
■
■

■

Uporablja se izključno za spiranje komore z vodo
Se po uporabi samodejno uvleče v držalo
Protibakterijska ('HygienicCare')

Uporabljajo se za prezračevanje naprave
Ne smejo biti zakrite

Sestavni deli in delovanje (plinske stoječe naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse plinske stoječe naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti
20.20:

Poz. Oznaka
1

Prezračevalni nastavek

Delovanje
■
■

Sesa zrak iz okolice za odvajanje vlage iz komore
Izravna tlačna nihanja v komori

2

Priključek za izpušne pline

Odvajajo vroče izpušne pline

3

Priključek za odpadni zrak

Odvaja vročo soparo

4

Vratna kljuka

■
■
■

5

Vrata naprave

■
■

6

Upravljalna plošča

■
■

Priročnik za namestitev

Odpira in zapira vrata naprave
Predzaskočni položaj za varno odpiranje naprave
Protibakterijski material s srebrovimi ioni ('HygienicCare')
Zapirajo komoro
Odprta vrata lahko potisnete nazaj ob strani naprave, da prih‐
ranite prostor ('izginjajoča vrata') (izbirno)
Uporablja se za upravljanje naprave
Protibakterijska ('HygienicCare')
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Poz. Oznaka
7

Sesalna plošča

Delovanje
■
■

8

Tipalo temperature jedra,
tipalo sous vide (izbirno)

■
■

Uporablja se za enakomerno razdeljevanje toplote v komori
Ločuje ventilator in komoro
Uporablja se za merjenje temperature jedra hrane
Je po izbiri izvedeno kot interno fiksno priključena in/ali kot ek‐
sterno začasno priključljiva različica

Uporablja se za varno predgretje in zmanjša energetske izgube

10

Integrirani predgrelni most
v vratnih naprave
Vstavni voziček

11

Komora

Za vstavljanje hrane med kuhanjem

12

Ročna prha z navijanjem
(v izjemnih primerih brez te
opreme)

■

13

Stranska stena

Pokriva priključni prostor naprave

14

Noge naprave

So po višini nastavljive za vodoravno izravnavo naprave

15

Prezračevalne reže na
spodnji strani naprave

■

Tipska ploščica

Uporablja se za identificiranje naprave

9
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Uporablja se za vstavljanje standardnih posod za hrano
■
■

■

Uporablja se izključno za spiranje komore z vodo
Se po uporabi samodejno uvleče v držalo
Protibakterijska ('HygienicCare')

Uporabljajo se za prezračevanje naprave
Ne smejo biti zakrite

Deli in delovanje za posebno varovanje (samo pri različici za zapore)
Slika v nadaljevanju velja za vse velikosti naprave in prikazuje dodatno opremo za posebno varovanje
na parnokonvekcijski peči velikosti 6.10:

Poz. Oznaka
1

Zaklepni pokrov upravl‐
jalne plošče

2

Obesna ključavnica

3

Obesna ključavnica

Delovanje
Pokrov je mogoče namestiti čez upravljalno ploščo in ga zakleniti
na ohišju naprave ter tako preprečiti nepooblaščeno upravljanje
parnokonvekcijske peči.
■ Za zaklep pokrova upravljalne plošče na ohišju naprave
■ Ni del obsega dobave
■
■

4

Zaklep vrat naprave

Priročnik za namestitev

Za zaklepanje vrat naprave na ohišju naprave
Ni del obsega dobave

Omogoča dvostopenjsko zaklepanje vrat naprave ter tako prepre‐
čuje nepooblaščeno odpiranje in zapiranje vrat naprave
Položaji vrat naprave:
■ Pri uporabi zgornjega zaklepnega položaja so vrata naprave do
konca zaprta.
■ Pri uporabi spodnjega zaklepnega položaja je mogoče vrata
naprave odpreti do položaja zračenja pri namiznih napravah oz.
do predzaskočnega položaja pri namiznih napravah.

17

2 Sestava in delovanje
Material
Notranja in zunanja konstrukcija naprave je iz nerjavečega legiranega jekla.

Priročnik za namestitev
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2 Sestava in delovanje

2.2 Sestava in delovanje upravljalne plošče
Sestava in deli upravljalne plošče pri easyTouch
Poz.

Oznaka

Delovanje

1
2

Stikalo za vklop/ Vklopi in izklopi parnokonvekcijsko peč
izklop
naprave
Zaslon na dotik Osrednje upravljanje naprave
■ Upravljanje z dotikanjem slikovnih sim‐
bolov na upravljalnem polju (zaslon na
dotik)
■ Prikazi stanj

3

USB-vmesnik

Priključitev USB-ključa

Poz.

Oznaka

Delovanje

1
2

Stikalo za vklop/ Vklopi in izklopi parnokonvekcijsko peč
izklop
naprave
Upravljalno
Osrednje upravljanje naprave
polje
■ Gumbi za vnašanje programov kuhanja
■ Zasloni za prikaz nastavljenih vrednosti
■ Prikaz pozivov za uporabnika

3

USB-vmesnik

Priključitev USB-ključa

4

C-Dial

Z vrtenjem in pritiskanjem na dajalnik im‐
pulzov je mogoče nastaviti parametre ku‐
hanja.

Sestava in deli upravljalne plošče pri easyDial

Priročnik za namestitev
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3 Za vašo varnost
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene vse informacije, ki jih potrebujete za varno uporabo parnokonvekcijske
peči, ne da bi ogrožali sebe ali druge.
To poglavje preberite posebej pozorno!

3.1

Osnovni varnostni predpisi

Namen teh predpisov
Namen teh predpisov je zagotoviti, da bodo vse osebe, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, dobro
obveščene o nevarnostih in varnostnih ukrepih ter bodo upoštevale opozorila v navodilih za uporabo
in na parnokonvekcijski peči. Če teh predpisov ne boste upoštevali, obstaja nevarnost poškodb, tudi
smrti in materialne škode.
Uporaba priročnikov, ki so del dokumentacije stranke
Upoštevajte naslednje predpise:
Preberite celotno poglavje 'Za vašo varnost' in poglavja, ki se nanašajo na vašo dejavnost.
■
Priročnike, ki so del dokumentacije stranke, imejte vedno pri roki, saj jih boste morda potrebovali.
■
Priročnike, ki so del dokumentacije stranke, izročite tudi morebitnim novim lastnikom parnokonvek‐
cijske peči.
■

Osnovno pravilo za namestitev
Namestitev je treba izvesti v skladu z nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi ter predpisi lokalnih
dobaviteljev in organov ter drugih veljavnih predpisov.
V Avstraliji in Novi Zelandiji to vključuje (poleg drugih predpisov):
■
AS 5601/AG 601
Ravnanje s parnokonvekcijsko pečjo
Upoštevajte naslednje predpise:
■
S parnokonvekcijsko pečjo smejo ravnati samo osebe, ki ustrezajo zahtevam, določenim v teh na‐
vodilih za uporabo.
■
Parnokonvekcijsko peč je treba uporabljati samo za tukaj opisane namene uporabe. Parnokonvek‐
cijske peči ne uporabljajte za druge, morda podobne namene.
■
Zagotovite vse varnostne ukrepe, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo in na parnokonvekcij‐
ski peči. Uporabljajte predvsem predpisano osebno zaščitno opremo.
■
Zadržujte se samo na navedenih delovnih mestih.
■
Parnokonvekcijske peči ne spreminjajte, npr. z demontiranjem sestavnih delov ali montiranjem ne‐
dovoljenih delov. Predvsem ne smete izklopiti varnostnih naprav.

Priročnik za namestitev
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Naprej tukaj ...
Sorodne teme
Namenska uporaba vaše parnokonvekcijske peči

22

Opozorila na parnokonvekcijski peči pri namiznih napravah

23

Opozorilni znaki na parnokonvekcijski peči pri stoječih napravah

25

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri transportu

27

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri postavitvi

28

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri namestitvi

29

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri zagonu

31

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri umiku iz obratovanja

34

Varnostne naprave

37

Zahteve glede osebja, delovnih mest

41

Osebna zaščitna oprema

43
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Namenska uporaba vaše parnokonvekcijske peči

3.2

Namenska uporaba
■

■
■

Parnokonvekcijska peč je zasnovana in izdelana izključno za kuhanje različnih živil na standardnih
posodah za hrano (npr. posodah gastronorm, pekačih standardnih mer). Pri tem se uporabljajo
para, vroči zrak in kombinirana para (breztlačno pregreta para).
Posode za hrano so lahko izdelane iz legiranega jekla, keramike, plastike, aluminija, emajliranega
jekla ali stekla. Posode za hrano iz stekla ne smejo biti poškodovane.
Parnokonvekcijska peč je predvidena izključno za profesionalno, komercialno uporabo.

Omejitve glede uporabe
V parnokonvekcijski peči ni dovoljeno segrevati vseh materialov:
■
NE suhega prahu ali granulata
■
NE lahko vnetljivih predmetov z vnetiščem pod 270 °C, kot npr. lahko vnetljivih olj, maščob, plas‐
tike
■
NE živil v zaprtih pločevinkah
Zahteve glede osebja
■
■

Parnokonvekcijsko peč sme uporabljati in namestiti samo osebje, ki izpolnjuje določene zahteve.
Za zahteve glede šolanja in kvalifikacij glejte 'Zahteve glede osebja, delovnih mest' na strani 41.
Osebje mora poznati tveganja in pravila obnašanja pri ravnanju s težkimi bremeni.

Zahteve glede delovanja parnokonvekcijske peči
■
■
■

Parnokonvekcijsko peč je dovoljeno uporabljati samo, če so vse varnostne naprave na voljo, delu‐
jejo in so ustrezno zapahnjene.
Upoštevati je treba predpise proizvajalca za delovanje in vzdrževanje parnokonvekcijske peči.
Parnokonvekcijsko peč je dovoljeno napolniti samo do maksimalno dovoljene teže polnjenja, glejte
'Tehnični podatki' na strani 119.

Zahteve glede okolice parnokonvekcijske peči
Predpisi glede okolice parnokonvekcijske peči
■
Temperatura okolice med +4 °C in +35 °C
■
BREZ strupenih ali eksplozivnih atmosfer
■
Tla v kuhinji morajo biti suha, saj se tako zmanjša nevarnost nesreč
Predpisane lastnosti mesta postavitve
■
BREZ javljalnika požara, BREZ gasilnega škropilnega sistema neposredno nad napravo
■
BREZ gorljivih materialov, plinov ali tekočin nad, na, pod ali v bližini naprave
Omejitve glede uporabe, ki jih je treba upoštevati
■
Uporaba na prostem je dovoljena samo z zaščito pred dežjem in vetrom
■
BREZ potiskanja ali premikanja naprave med delovanjem
Pogoji pri čiščenju
■
■
■
■

Uporabljati je dovoljeno samo čistilna sredstva, ki jih je odobril proizvajalec.
Za čiščenje NI dovoljeno uporabljati visokotlačnega čistilnika.
Za čiščenje zunanjih površin NI dovoljeno uporabljati vodnega curka. Vodni curek ročne prhe z na‐
vijanjem je dovoljeno uporabljati samo za čiščenje komore.
Parnokonvekcijske peči NE izpostavljajte kislinam ali hlapom kislin. Za odstranjevanje vodnega
kamna iz komore in bojlerja jih sme v skladu z navodili proizvajalca uporabljati samo pooblaščeno
servisno mesto.

Priročnik za namestitev
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Opozorila na parnokonvekcijski peči pri namiznih napravah

3.3

Fiksna podkonstrukcija
Fiksna podkonstrukcija je fiksno nameščena delovna miza ali fiksno nameščen podstavek. Ni predvi‐
deno, da bi te podkonstrukcije premikali, zato nimajo opreme, ki bi omogočala premikanje.
Premična podkonstrukcija
Premična podkonstrukcija za parnokonvekcijsko peč je npr. delovna miza ali podstavek na kolesih ali
komplet za skladanje na kolesih.
Položaj opozoril
Slika v nadaljevanju velja za vse namizne naprave in prikazuje električno parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 6.10 s premično podkonstrukcijo:

Transportni voziček (izbirno; ne pri ConvoSmoke)

Potrebna opozorila
Naslednji opozorilni znaki morajo biti vedno nameščeni v označenih območjih na parnokonvekcijski
peči in na izbirni dodatni opremi ter morajo biti vedno dobro vidni.
Območje

Opozorilo

Opis

1

Opozorilo pred nevarno električno napetostjo/električnim udarom
Obstaja nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo, ko
je zaščitni pokrov odprt.

2

Opozorilo pred vročo paro in soparo
Obstaja nevarnost oparin zaradi uhajanja vroče pare in sopare pri od‐
piranju vrat naprave.

Priročnik za namestitev
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Območje

Opozorilo

2 in 3
3 ne pri
ConvoSmoke

2
samo pri
premični
podkon‐
strukciji
3
ne pri
ConvoSmoke
2
samo pri
premični
podkon‐
strukciji

Priročnik za namestitev

Opis
Opozorilo pred vročo hrano, vročimi posodami za hrano in vročimi te‐
kočinami
Obstaja nevarnost opeklin zaradi vroče hrane in vročih posod za hra‐
no, če se posode za hrano prekucnejo iz nivojev vstavljanja ali hrana
zdrsne z nagnjenih posod za hrano. Ta nevarnost je posebej velika pri
zgornjih nivojih vstavljanja, v katere uporabnik nima vpogleda.
Obstaja nevarnost oparin zaradi razlitja tekoče hrane, če v zgornje ni‐
voje vstavljanja vstavite tekočine ali hrano, ki se med kuhanjem ute‐
kočini. Zgornjih nivojev vstavljanja, v katere nimate vpogleda, ne up‐
orabljajte za tekočo hrano ali hrano, ki se utekočini.
Opozorilo pred prevrnitvijo in padcem parnokonvekcijske peči
Obstaja nevarnost prevrnitve parnokonvekcijske peči, če jo premikate.
Parnokonvekcijsko peč premikajte zelo previdno.
Opozorilo pred prevrnitvijo in padcem transportnega vozička
Nevarnost prevrnitve transportnega vozička, če ga premikate. Trans‐
portni voziček premikajte zelo previdno. Pri premikanju transportnega
vozička bodite pozorni na moteče predmete ali nepravilnosti tal.
Opozorilo pred poškodbami ali odtrganjem priključkov naprave
Pri premikanju parnokonvekcijske peči obstaja nevarnost poškodb ali
odtrganja priključkov naprave. Parnokonvekcijsko peč premikajte zelo
previdno glede na razpon premikanja priključnih vodov. Parnokonvek‐
cijsko peč po vsakem premiku zavarujte pred premikanjem.
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Opozorilni znaki na parnokonvekcijski peči pri stoječih napravah

3.4

Položaj opozoril
Slika v nadaljevanju velja za vse stoječe naprave in prikazuje električno parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 20.20:
Vstavni voziček

Vstavni voziček za krož‐
nike (izbirno)

Potrebna opozorila
Naslednja opozorila morajo biti vedno nameščena v označenih območjih na parnokonvekcijski peči in
na dodatni opremi ter morajo biti vedno dobro vidna.
Območje

Opozorilo

Opis

1

Opozorilo pred nevarno električno napetostjo/električnim udarom
Obstaja nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo, ko
je zaščitni pokrov odprt.

2

Opozorilo pred vročo paro in soparo
Obstaja nevarnost oparin zaradi uhajanja vroče pare in sopare pri od‐
piranju vrat naprave.

2 in 3

Opozorilo pred vročo hrano, vročimi posodami za hrano in vročimi te‐
kočinami
Obstaja nevarnost opeklin zaradi vroče hrane in vročih posod za hra‐
no, če se posode za hrano prekucnejo iz nivojev vstavljanja ali hrana
zdrsne z nagnjenih posod za hrano. Ta nevarnost je posebej velika pri
zgornjih nivojih vstavljanja, v katere uporabnik nima vpogleda.
Obstaja nevarnost oparin zaradi razlitja tekoče hrane, če v zgornje ni‐
voje vstavljanja vstavite tekočine ali hrano, ki se med kuhanjem ute‐
kočini. Zgornjih nivojev vstavljanja, v katere nimate vpogleda, ne up‐
orabljajte za tekočo hrano ali hrano, ki se utekočini.

Priročnik za namestitev
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Območje

Opozorilo

3

4
samo pri
različici za
zapore

Priročnik za namestitev

Opis
Opozorilo pred prevrnitvijo in padcem vstavnega vozička ali vstavne‐
ga vozička za krožnike
Obstaja nevarnost prevrnitve vstavnega vozička ali vstavnega vozička
za krožnike, če ju premikate. Vstavni voziček ali vstavni voziček za
krožnike premikajte zelo previdno. Pri premikanju vstavnega vozička
ali vstavnega vozička za krožnike bodite pozorni na moteče predmete
ali nepravilnosti tal.
Opozorilo pred vročimi površinami
Obstaja nevarnost opeklin zaradi vročih površin na ročaju vstavnega
vozička.
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3.5

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri transportu

Vir nevarnosti: premikanje velikih tež
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost poškodb zar‐ Pri polnjenju in praznjenju transport‐
adi preobremenitve tel‐ nega sredstva
esa

Ukrep
■
■
■

Uporabite viličar oz. električni vili‐
čar
Upoštevajte mejne vrednosti za
dviganje in nošenje
Nosite osebno zaščitno opremo

Vir nevarnosti: mehanika naprave
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di padanja naprave

Pr premikanju naprave

Ukrep
■
■

■
■

Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di prevračanja ali pa‐
danja naprave

Priročnik za namestitev

Pri odlaganju naprave na podlago
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Uporabite primerno transportno
sredstvo
Napravo premikajte počasi in pre‐
vidno ter jo zavarujte pred prevra‐
čanjem
Bodite pozorni na težišče
Preprečite udarce

Pri postavljanju naprave ves čas up‐
oštevajte zahteve glede podlage,
glejte »Zahteve glede mesta posta‐
vitve« na strani 48

3 Za vašo varnost

3.6

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri postavitvi

Vir nevarnosti: premikanje velikih tež
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost poškodb zar‐ Pri premikanju naprave
adi preobremenitve tel‐
esa

Ukrep
■

■

■

■

Za postavitev naprave na mestu
postavitve oz. za spreminjanje
postavite uporabite viličar oz. elek‐
trični viličar
Pri spreminjanju postavitve mora
sodelovati primerno število oseb in
upoštevati je treba mejne vrednos‐
ti za dviganje in nošenje
Upoštevajte predpise glede var‐
stva pri delu, ki veljajo na mestu
postavitve
Nosite osebno zaščitno opremo

Vir nevarnosti: mehanika naprave
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di prevračanja naprave

Pri potiskanju naprave s palete

Ukrep
■
■
■

Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di padanja naprave
Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di prevračanja ali pa‐
danja naprave
Nevarnost ureznin zar‐
adi ostrih robov

Priročnik za namestitev

Pri dviganju naprave

■
■

Pri postavljanju naprave na podlago

Pri ravnanju s pločevinastimi deli
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Pred potiskanjem preverite, ali so
vodila tesno privita na paleto
Pazite, da nobena noga naprave
ob strani ne bo zdrsnila z vodila
Bodite previdni pri prehodu z vodil
na nedrseča tla
Bodite pozorni na težišče
Preprečite udarce

Pri postavljanju naprave ves čas up‐
oštevajte zahteve glede podlage,
glejte »Zahteve glede mesta posta‐
vitve« na strani 48
■ Pri teh dejavnostih bodite previdni
■ Nosite osebno zaščitno opremo
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3.7

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri namestitvi

Vir nevarnosti: električni tok
Nevarnost
Nevarnost električnega
udara zaradi delov pod
napetostjo

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?
■
■
■

Pod pokrovi
Pod upravljalno ploščo
Na omrežnem priključnem vodu

Ukrep
■

■

Dela na električnem sistemu sme‐
jo izvajati samo električarji poo‐
blaščenega servisnega mesta
Strokovno ravnanje

Pred odstranjevanjem pokrovov:
■ Vse priključke odklopite od nape‐
tosti
■ Vsa stikala zavarujte pred ponov‐
nim vklopom
■ Če je naprava že priključena na
napetost, počakajte 15 minut, da
se kondenzatorji vodil DC razelek‐
trijo
■ Preverite, ali ni napetosti

■
■

Na napravi in kovinskih delih v
okolici
Na napravi in kovinskih delih do‐
datne opreme v okolici

Nevarnost električnega V celotnem delovnem območju, ko
udara zaradi nepravil‐
gibka cev za vodo poči ali začne
nega priključka za vodo puščati

Pred zagonom preverite, ali elek‐
trične povezave niso poškodovane
in so fiksno priključene
Pred zagonom preverite, ali je nap‐
rava s kovinskimi deli dodatne op‐
reme priključena na sistem za izena‐
čitev potenciala
■
■

■

Priročnik za namestitev
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Uporabite fiksni priključek
Preverite, ali vodni tlak oskrbe z
vodo ustreza tlaku, ki je naveden
na napravi
Uporabite primerne gibke cevi v
skladu z veljavnimi predpisi (v ob‐
močju veljave evropskih standar‐
dov v skladu s standardom
EN 61770)

3 Za vašo varnost
Vir nevarnosti: plin
Nevarnost
Nevarnost eksplozije
zaradi plina

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?
■
■

Če plinska napeljava ne tesni
Če se hišna plinska pipa odpre,
preden je izvajanje priključka zakl‐
jučeno

Ukrep
Priključek za plin smejo izvajati sa‐
mo certificirani plinovodni instalaterji
pooblaščenega servisnega mesta
V bližini naprave namestite zaporno
napravo za plin
Pri namiznih napravah na podkon‐
strukciji s kolesi in s fleksibilno prikl‐
jučno gibko cevjo:
■ Preverite, ali je za mehansko za‐
varovanje naprave nameščena
zadrževalna naprava, ki omejuje
razpon premikanja podkonstrukcije
z napravo
■

■

Po izvedbi priključka za plin in po
vsakem poznejšem delu na plino‐
vodnih sestavnih delih preverite
tesnjenje vseh povezovalnih in
priključnih mest plinovodnih kom‐
ponent
Pred zagonom parnokonvekcijske
peči preverite plinotesnost na vseh
omenjenih mestih izven in znotraj
naprave

Vir nevarnosti: mehanika naprave
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost ureznin zar‐
adi ostrih robov

Pri ravnanju s pločevinastimi deli

Ukrep
■
■

Pri teh dejavnostih bodite previdni
Nosite osebno zaščitno opremo

Vir nevarnosti: čistilno sredstvo
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost razjed in
draženja kože, oči in
dihal zaradi stika s čis‐
tilnimi sredstvi in njiho‐
vimi hlapi

Pri montaži sistema za čiščenje

Priročnik za namestitev

Ukrep
■
■

Pri uporabi agresivnih čistilnih sred‐
stev
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Nosite osebno zaščitno opremo
Upoštevajte etikete na čistilnih
sredstvih oz. ustrezne varnostne
podatkovne liste

Uporabljajte samo čistilna sredstva,
ki so v poglavju »Čiščenje« priročni‐
ka za upravljanje navedena
pod »Čistilna sredstva«

3 Za vašo varnost

3.8

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri zagonu

Vir nevarnosti: električni tok
Nevarnost
Nevarnost električnega
udara zaradi delov pod
napetostjo

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?
■
■
■

Pod pokrovi
Pod upravljalno ploščo
Na omrežnem priključnem vodu

Ukrep
■

■

Dela na električnem sistemu sme‐
jo izvajati samo električarji poo‐
blaščenega servisnega mesta
Strokovno ravnanje

Pred odstranjevanjem pokrovov:
■ Vse priključke odklopite od nape‐
tosti
■ Vsa stikala zavarujte pred ponov‐
nim vklopom
■ Če je naprava že priključena na
napetost, počakajte 15 minut, da
se kondenzatorji vodil DC razelek‐
trijo
■ Preverite, ali ni napetosti

■
■

Na napravi in kovinskih delih v
okolici
Na napravi in kovinskih delih do‐
datne opreme v okolici

Pred zagonom preverite, ali elek‐
trične povezave niso poškodovane
in so fiksno priključene
Pred zagonom preverite, ali je nap‐
rava s kovinskimi deli dodatne op‐
reme priključena na sistem za izena‐
čitev potenciala

Vir nevarnosti: plin
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Ukrep

Nevarnost eksplozije
zaradi plina

Pri premikanju naprave

Naprave med delovanjem načeloma
ne premikajte
Pri namiznih napravah na podkon‐
strukciji s kolesi in s fleksibilno prikl‐
jučno gibko cevjo:
■ Naprave povlecite naprej v skladu
z razponom premikanja zadrže‐
valne naprave podkonstrukcije na
kolesih (najv. 0.5 m) samo za čiš‐
čenje ohišij parnokonvekcijskih pe‐
či ali za čiščenje tal pod napravami
■ Pred uporabo naprave vedno akti‐
virajte varovalno zavoro koles
■ Vsak dan pred uporabo preverite,
ali so kolesa blokirana

Nevarnost zadušitve
Na mestu postavitve naprave
zaradi primanjkljaja zra‐
ka za dihanje

■

■

■
■

Priročnik za namestitev
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Preverite vrednosti izpušnih plinov.
Po potrebi mora gorilnik nastaviti
certificiran plinovodni instalater
pooblaščenega servisnega mesta.
Preverite, ali je prezračevalni sis‐
tem na voljo in deluje ter so upoš‐
tevana pravila glede prezračevan‐
ja, ki jih je določil plinovodni insta‐
later
Ne zakrivajte spodnjega dela nap‐
rave
Napravo uporabljajte samo v brez‐
vetrnem okolju
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Vir nevarnosti: mehanika naprave
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost poškodb zar‐ Ko se komora pri odprtih vratih nap‐
adi vrtečega se rotorja rave ohlaja s funkcijo 'Cool down' in
ventilatorja
je rotor ventilatorja prosto dostopen,
ker je sesalna plošča odstranjena

Ukrep
Prepričajte se, da je sesalna plošča
nameščena in zapahnjena

Vir nevarnosti pri premikanju naprav na podkonstrukciji s kolesi
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Vse navedene nevar‐
nosti

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Ukrep
■

■
■

■

Nevarnost zmečkanin
več delov telesa

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Nevarnost zmečkanin
rok in nog
Nevarnost oparin zaradi
vroče odpadne vode

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

■
■

■
■

Premikajte samo naprave, v katerih
ni več hrane
Pazite na priključne vode (za elek‐
trični tok in vodo)

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Pazite na plinski priključni vod
■
■

■
■

Priročnik za namestitev

Počakajte, da se naprave ohladijo
Iztečeno vodo takoj obrišite
Nosite zaščitna oblačila

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Nevarnost spotikanja
Pri čiščenju za napravami, ki so po‐
zaradi nezakrito polože‐ maknjene naprej
nih priključkov
■ Pri čiščenju za napravami, ki so
Nevarnost padcev na
mokrih tleh zaradi od‐
pomaknjene naprej
■ Pred napravami
padne vode
Nevarnost padcev na
mokrih tleh zaradi čistil

Pazite na priključne vode.
Premik morata izvajati vsaj 2 osebi

Vrata naprave morajo biti zaprta

■

Nevarnost oparin zaradi
vroče, tekoče hrane
Nevarnost električnega
udara zaradi delov pod
napetostjo
Nevarnost eksplozije
zaradi plina
Nevarnost draženja
kože in oči zaradi stika
s čistilnimi sredstvi

Pred premikanjem naprave s fiks‐
nim priključkom odvoda odpadne
vode odklopite ta priključek
Pred premikanjem napravo odklo‐
pite od električnega toka
Pred premikanjem (npr. za čiš‐
čenje ohišja parnokovenckijske
peči ali tal) preverite, ali je name‐
ščena zadrževalna naprava, ki
omejuje razpon premikanja pod‐
konstrukcije z napravo.
Pri premikanju pazite, da ne boste
zapeljali čez priključne vode (za
električni tok, plin in vodo)

Pri čiščenju za napravami, ki so
pomaknjene naprej
Pred napravami
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Pazite, da bodo priključki dovolj
dolgi
Pri premikanju podkonstrukcije
morajo biti kanistri čistilnih sred‐
stev zaprti

Pri tej dejavnosti bodite previdni
■
■

Iztečeno vodo takoj obrišite
Pazite, da bodo priključki dovolj
dolgi

Pri premikanju naprav morajo biti ka‐
nistri čistilnih sredstev zaprti

3 Za vašo varnost
Dodatni viri nevarnosti ob zagonu
Ob zagonu poleg varnostnih informacij iz tega poglavja upoštevajte naslednje razdelke poglavja »Za
vašo varnost« v priročniku za upravljanje:
■
»Nevarnosti in varnostni ukrepi pri delovanju«
■
»Nevarnosti in varnostni ukrepi pri čiščenju«

Priročnik za namestitev
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3.9

Nevarnosti in varnostni ukrepi pri umiku iz obratovanja

Vir nevarnosti: električni tok
Nevarnost
Nevarnost električnega
udara zaradi delov pod
napetostjo

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?
■
■

Pod pokrovi
Pod upravljalno ploščo

Ukrep
■

■

Dela na električnem sistemu sme‐
jo izvajati samo električarji poo‐
blaščene službe za pomoč stran‐
kam
Strokovno ravnanje

Pred odstranjevanjem pokrovov:
Vse priključke odklopite od nape‐
tosti
■ Vsa stikala zavarujte pred ponov‐
nim vklopom
■ Počakajte 15 minut, da se konden‐
zatorji vodil DC razelektrijo
■ Preverite, ali ni napetosti
■

Vir nevarnosti: plin
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Ukrep

Nevarnost eksplozije
zaradi plina

Če dovod plina ni bil izklopljen pred
začetkom del na plinski instalaciji

Pred začetkom del na plinski instala‐
ciji izklopite dovod plina
Dela na plinski instalaciji smejo izva‐
jati samo certificirani plinovodni in‐
stalaterji pooblaščenega servisnega
mesta

Vir nevarnosti: premikanje velikih tež
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Nevarnost poškodb zar‐ Pri polnjenju in praznjenju transport‐
adi preobremenitve tel‐ nega sredstva
esa

Ukrep
■
■
■

Priročnik za namestitev
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Uporabite viličar oz. električni vili‐
čar
Upoštevajte mejne vrednosti za
dviganje in nošenje
Nosite osebno zaščitno opremo

3 Za vašo varnost
Vir nevarnosti pri premikanju naprav na podkonstrukciji s kolesi
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Vse navedene nevar‐
nosti

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Ukrep
■
■

■

■

Nevarnost zmečkanin
več delov telesa

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Nevarnost zmečkanin
rok in nog
Nevarnost oparin zaradi
vroče odpadne vode

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

■
■

■
■

Priročnik za namestitev

Počakajte, da se naprave ohladijo
Iztečeno vodo takoj obrišite
Nosite osebna zaščitna oblačila

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Premikajte samo naprave, v katerih
ni več hrane
Pazite na priključne vode (za elek‐
trični tok in vodo)

Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi
Pri premikanju naprav na podkon‐
strukciji s kolesi

Pazite na plinski priključni vod
■
■

Nevarnost spotikanja
Pri čiščenju za napravami, ki so po‐
zaradi nezakrito polože‐ maknjene naprej
nih priključkov
■ Pri čiščenju za napravami, ki so
Nevarnost padcev na
mokrih tleh zaradi od‐
pomaknjene naprej
■ Pred napravami
padne vode
Nevarnost padcev na
mokrih tleh zaradi čistil‐
nih sredstev

Pazite na priključne vode.
Premik morata izvajati vsaj 2 osebi

Vrata naprave morajo biti zaprta

■

Nevarnost oparin zaradi
vroče, tekoče hrane
Nevarnost električnega
udara zaradi delov pod
napetostjo
Nevarnost eksplozije
zaradi plina
Nevarnost draženja
kože in oči zaradi stika
s čistilnimi sredstvi

Pred premikanjem napravo odklo‐
pite od električnega toka
Pred premikanjem naprave s fiks‐
nim priključkom odvoda odpadne
vode odklopite ta priključek
Pred premikanjem (npr. za dostop
do zadnje strani naprav) preverite,
ali je priključena zadrževalna nap‐
rava. Zadrževalna naprava ome‐
juje polmer premikanja podkon‐
strukcije z napravo. Dolžine prikl‐
jučnih vodov (za električni tok, plin
in vodo) so prilagojene razponu
premikanja zadrževalne naprave.
Pri premikanju pazite, da ne boste
zapeljali čez priključne vode (za
električni tok, plin in vodo)

■
■

Pri čiščenju za napravami, ki so
pomaknjene naprej
Pred napravami
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Pazite, da bodo priključki dovolj
dolgi
Pri premikanju podkonstrukcije
morajo biti kanistri čistilnih sred‐
stev zaprti

Pri tej dejavnosti bodite previdni
■
■

Iztečeno vodo takoj obrišite
Pazite, da bodo priključki dovolj
dolgi

Pri premikanju naprav morajo biti ka‐
nistri čistilnih sredstev zaprti

3 Za vašo varnost
Vir nevarnosti: mehanika naprave
Nevarnost

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?

Ukrep

Nevarnost zmečkanin
celih delov telesa zara‐
di prevračanja ali pa‐
danja naprave
Nevarnost zdrsa zaradi
mokrih tal v kuhinji

Pri premikanju naprave, npr. za bolj‐ Pri ustavitvi obratovanja ves čas up‐
ši dostop do priključkov
oštevajte zahteve glede podlage,
glejte »Zahteve glede mesta posta‐
vitve« na strani 48
Pred napravo
Tla okrog naprave morajo biti vedno
suha

Vir nevarnosti: čistilno sredstvo
Nevarnost
Nevarnost razjed in
draženja kože, oči in
dihal zaradi stika s čis‐
tilnimi sredstvi in njiho‐
vimi hlapi

Priročnik za namestitev

Kje oz. v katerih situacijah se nevar‐
nost pojavi?
■
■

Pri demontaži sistema za čiščenje
Pri odstranjevanju naprave
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Ukrep
■
■

Nosite osebno zaščitno opremo
Upoštevajte etikete na čistilnih
sredstvih oz. ustrezne varnostne
podatkovne liste

3 Za vašo varnost

Varnostne naprave

3.10
Pomen

Parnokonvekcijska peč ima številne varnostne naprave, ki uporabnika varujejo pred nevarnostmi. Med
delovanjem parnokonvekcijske peči morajo biti vse varnostne naprave na voljo in delovati.
Položaj in delovanje (namizne naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse namizne naprave in prikazuje električno parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 6.10:

Poz.

Varnostna naprava

1

Pokrov, ki ga je mo‐
goče odstraniti le z or‐
odjem

Delovanje
■

■

2
3

Upravljalna plošča, ki
jo je mogoče odstraniti
le z orodjem
Vrata naprave z mag‐
netnim stikalom vrat

Preprečuje nenamerno doti‐ Preverite, ali je pokrov name‐
kanje sestavnih delov pod
ščen na ustreznem mestu
napetostjo
Preprečuje seganje v gibljiv
rotor ventilatorja v priključ‐
nem prostoru

Preprečuje nenamerno doti‐
kanje sestavnih delov pod na‐
petostjo
Vrata naprave:
Ščitijo uporabnika in zunanji
prostor pred vročo paro
Magnetno stikalo vrat (elek‐
trični senzor vrat):
■ Ko se odprejo vrata nap‐
rave, prekine delovanje
naslednjih sestavnih delov:
■ Rotor ventilatorja (miruje
čez nekaj sekund)
■ Grelni element
■ Razdeljevanje čistilnega
sredstva pri popolnoma
samodejnem čiščenju ko‐
more
■ Pozove uporabnika, da
zapre vrata naprave

4

Sesalna plošča v ko‐
mori, ki jo je mogoče
odstraniti samo z or‐
odjem

Priročnik za namestitev

Preverjanje

Preprečuje seganje v gibljivi
rotor ventilatorja in zagotavlja
dobro porazdelitev toplote
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Preverite, ali je upravljalna
plošča nameščena na ustrez‐
nem mestu
Redno pregledujte, ali so na
šipi vidne praske, razpoke,
zareze itd. ter jo zamenjajte,
če jih opazite
Pri nizki temperaturi preverite
magnetno stikalo vrat
Postopek:
■ Vrata naprave do konca od‐
prite
■ Pritisnite gumb za zagon
Rezultat:
Motor se ne sme zagnati.

Glejte »Sprostitev in zapahni‐
tev sesalne plošče« v priročni‐
ku za upravljanje

3 Za vašo varnost
Poz.

Varnostna naprava

Delovanje

Položaj zračenja

Preprečuje oparin na obrazu
in rokah uporabnika zaradi
uhajajoče pare

Preverjanje

Pri nizki temperaturi preverite
položaje vrat v skladu s po‐
glavjem »Varno odpiranje in
zapiranje vrat naprave« v prir‐
očniku za upravljanje
Zaščitni omejevalnik
Izkopi napravo pri previsoki
V primeru napake se prikaže
6
temperaturi
koda napake
(brez slike) temperature
■ Bojler
(Za ponastavitev zaščitnega
omejevalnika temperature sto‐
■ Komora
pite v stik s pooblaščenim ser‐
visnim mestom)
Ponovni zagon po iz‐ Znova zažene popolnoma sa‐ Brez
7
(brez slike) padu toka, če v napra‐ modejno čiščenje komore v
vi ni bilo čistilnega
določenem stanju po izpadu
sredstva
toka
■ Lokalno nameščena v bližini Postopek:
Ločilna naprava
8
naprave, na dobro vidnem
■ Sprožite ločilno napravo
(lokalno
in
dostopnem
mestu,
3-pol‐
■
Na spončni letvi -X10 nap‐
nameščeno)
na, razmik med kontakti
rave preverite, ali na nobeni
vsaj 3 mm.
izmed treh faz ni napetosti
■ Pri čistilnih delih, popravilih
in vzdrževalnih delih ter v
primeru nevarnosti odklopi
napravo od napetosti
5

Zaporna naprava za
9
plin
(lokalno
nameščeno)

10
(brez slike)

■

■

Lokalno nameščena v bližini Postopek:
naprave, dobro dostopa in
■ Zaprite zaporno napravo za
jasno označena
plin
Pri čistilnih delih, popravilih ■ Preverite, ali je naprava od‐
in vzdrževalnih delih ter v
klopljena od oskrbe s plinom
primeru nevarnosti prekine
oskrbo naprave s plinom.

Samo pri postavitvi na Mehansko omejuje razpon
podstavku s kolesi:
premikanja sestava (podkon‐
Zadrževalna naprava strukcije z napravo)

Priročnik za namestitev
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Preverite, ali je zadrževalna
naprava priključena

3 Za vašo varnost
Položaj in delovanje (stoječe naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse stoječe naprave in prikazuje električno parnokonvekcijsko peč veli‐
kosti 20.20:

Poz.

Varnostna naprava

1

Pokrov, ki ga je mo‐
goče odstraniti le z or‐
odjem

Delovanje
■

■

2
3

Upravljalna plošča, ki
jo je mogoče odstraniti
le z orodjem
Vrata naprave z mag‐
netnim stikalom vrat

Preprečuje nenamerno doti‐ Preverite, ali je pokrov name‐
kanje sestavnih delov pod
ščen na ustreznem mestu
napetostjo
Preprečuje seganje v gibljiv
rotor ventilatorja v priključ‐
nem prostoru

Preprečuje nenamerno doti‐
kanje sestavnih delov pod na‐
petostjo
Vrata naprave:
Ščitijo uporabnika in zunanji
prostor pred vročo paro
Magnetno stikalo vrat (elek‐
trični senzor vrat):
■ Ko se odprejo vrata nap‐
rave, prekine delovanje
naslednjih sestavnih delov:
■ Rotor ventilatorja (miruje
čez nekaj sekund)
■ Grelni element
■ Razdeljevanje čistilnega
sredstva pri popolnoma
samodejnem čiščenju ko‐
more
■ Pozove uporabnika, da
zapre vrata naprave
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Preverite, ali je upravljalna
plošča nameščena na ustrez‐
nem mestu
Redno pregledujte, ali so na
šipi vidne praske, razpoke,
zareze itd. ter jo zamenjajte,
če jih opazite
Pri nizki temperaturi preverite
magnetno stikalo vrat
Postopek:
■ Vrata naprave do konca od‐
prite
■ Pritisnite gumb za zagon
Rezultat:
Motor se ne sme zagnati.

3 Za vašo varnost
Poz.

Varnostna naprava

Delovanje

Preverjanje

4

Sesalna plošča v ko‐
mori, ki jo je mogoče
odstraniti samo z or‐
odjem
Integrirani predgrelni
most v vratnih naprave

Preprečuje seganje v gibljivi
rotor ventilatorja in zagotavlja
dobro porazdelitev toplote

Glejte »Sprostitev in zapahni‐
tev sesalne plošče« v priročni‐
ku za upravljanje

Preprečuje oparine zaradi
Brez
uhajajoče pare, če vstavni vo‐
ziček med predgretjem ni v
napravi
Zaščitni omejevalnik
Izkopi napravo pri previsoki
V primeru napake se prikaže
6
temperaturi
koda napake
(brez slike) temperature
■ Bojler
(Za ponastavitev zaščitnega
omejevalnika temperature sto‐
■ Komora
pite v stik s pooblaščenim ser‐
visnim mestom)
Ponovni zagon po iz‐ Znova zažene popolnoma sa‐ Brez
7
(brez slike) padu toka, če v napra‐ modejno čiščenje komore v
vi ni bilo čistilnega
določenem stanju po izpadu
sredstva
toka
■
Ločilna
naprava
Lokalno nameščena v bližini Postopek:
8
naprave, na dobro vidnem
■ Sprožite ločilno napravo
(lokalno
in dostopnem mestu, 3-pol‐ ■ Na spončni letvi -X10 nap‐
nameščeno)
na, razmik med kontakti
rave preverite, ali na nobeni
vsaj 3 mm.
izmed treh faz ni napetosti
■ Pri čistilnih delih, popravilih
in vzdrževalnih delih ter v
primeru nevarnosti odklopi
napravo od napetosti
5

Zaporna naprava za
9
plin
(lokalno
nameščeno)

Priročnik za namestitev

■

■

Lokalno nameščena v bližini Postopek:
naprave, dobro dostopa in
■ Zaprite zaporno napravo za
jasno označena
plin
Pri čistilnih delih, popravilih ■ Preverite, ali je naprava od‐
in vzdrževalnih delih ter v
klopljena od oskrbe s plinom
primeru nevarnosti prekine
oskrbo naprave s plinom.
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3 Za vašo varnost

Zahteve glede osebja, delovnih mest

3.11

Zahteve glede osebja
V tabeli so opisane kvalifikacije, ki so potrebne za izvajanje navedenih vlog. Ena oseba lahko odvisno
od potrebe in organizacije dela izvaja več vlog, če izpolnjuje kvalifikacije za posamezno vlogo.
Vloga

Potrebne kvalifikacije

Dejavnosti

Lastnik parno‐
Pozna pravila pri ravnanju s težkimi
konkvekcijske peči bremeni
ali
za napravo in up‐
ravljalno osebje
odgovoren sodela‐
vec lastnika

■

■

■

Transporter

■
■

Servisni tehnik

■
■
■
■
■

■

Inštalater za plin

■

■
■

Inštalater za elek‐
triko

■
■
■

Priročnik za namestitev

V imenu vsega upravljalnega
osebja ga oseba, odgovorna za
zagon, opozori na varnostno rele‐
vantne funkcije in opremo parno‐
konvekcijske peči
V imenu vsega upravljalnega
osebja ga oseba, odgovorna za
zagon, pouči o upravljanju naprave
Po potrebi izvaja vodene pomožne
naloge pri transportu znotraj obra‐
ta in pri postavljanju naprave

Usposobljen za transport z električnim Transport znotraj obrata
viličarjem in viličarjem
Pozna pravila pri ravnanju s težkimi
bremeni
Je sodelavec pooblaščenega servis‐
nega mesta
Ima ustrezno tehnično izobrazbo
Je opravil šolanje o delovanju nap‐
rave
Pozna pravila pri ravnanju s težkimi
bremeni
Lahko oceni strokovno izvedbo prikl‐
jučkov za elektriko, plin, vodo in od‐
padno vodo.
Pri vzdrževalnih delih na plinski tehni‐
ki: Je strokovnjak za vzdrževanje pri
podjetju za vzdrževanje, ki ga je poo‐
blastilo podjetje za proizvodnjo in dis‐
tribucijo plina
Je inštalater, ki ga je pooblastilo pod‐
jetje za proizvodnjo in distribucijo pli‐
na
Ima zadevno strokovno izobrazbo
Je sodelavec pooblaščenega servis‐
nega mesta
Je sodelavec pooblaščenega servis‐
nega mesta
Ima zadevno strokovno izobrazbo
Je električar
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■
■
■
■

■
■

■
■

Postavitev naprave
Namestitev popolnoma samodej‐
nega čiščenja komore
Zagon naprave
Ustavitev obratovanja naprave

Priključitev naprave na lokalni
priključek za plin
Odnamestitev priključka za plin

Priključitev naprave na lokalni
električni priključek
Odnamestitev električnega prikl‐
jučka

3 Za vašo varnost
Vloga
Inštalater za vodo
in odpadno vodo

Potrebne kvalifikacije
■
■

Dejavnosti

Je sodelavec pooblaščenega servis‐
nega mesta
Ima zadevno strokovno izobrazbo

■
■
■
■

Oseba, odgovorna
za zagon
(servisni tehnik)

■

■
■
■
■

Je sodelavec pooblaščenega servis‐
nega mesta, ki je na splošno odgovo‐
ren za zagon
Ima ustrezno tehnično izobrazbo
Je opravil šolanje o delovanju nap‐
rave
Pozna pravila pri ravnanju s težkimi
bremeni
Lahko oceni strokovno izvedbo prikl‐
jučkov za elektriko, plin, vodo in od‐
padno vodo.

■
■

Priključitev naprave na lokalni
priključek za vodo
Odnamestitev priključka za vodo
Priključitev naprave na lokalni
priključek za odpadno vodo
Odnamestitev priključka za odpad‐
no vodo
Poučitev lastnika oz. odgovornega
sodelavca
Preverjanje delovnih korakov in
stanj v skladu s kontrolnimi sezna‐
mi

Delovna mesta med namestitvijo in zagonom
Delovno mesto osebja med namestitvijo in zagonom je celotno območje naprave.

Priročnik za namestitev
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3 Za vašo varnost

Osebna zaščitna oprema

3.12

Transport in postavitev
Dejavnost
■
■

■

Transport znotraj obrata
Postavljanje naprave na delovno
mizo, podstavek ali v komplet za
skladanje
Postavljanje naprave na mestu
postavitve

Uporabljen pripomoček
■
■
■

Nosilni jermeni
Primerni dvižni pripo‐
močki
Viličar oz. električni vil‐
ičar

Osebna zaščitna oprema
■
■
■

Zaščitne rokavice
Varnostne rokavice
Zaščitna čelada (npr. pri dviganju
bremen, pri delih nad višino glave
itd.)

Namestitev, zagon in ustavitev obratovanja
Dejavnost

Uporabljen pripomoček

Osebna zaščitna oprema

Namestitev in odnamestitev (ustavi‐
tev obratovanja)
■ Električni priključek
■ Priključek za vodo
■ Priključek za odpadno vodo
■ Priključek za plin
■ Samodejno odstranjevanje maš‐
čobe

Orodje in oprema glede
na dejavnost

Delovna oblačila in osebna zaščit‐
na oprema glede na potrebno de‐
javnost v skladu z nacionalnimi pre‐
dpisi

Namestitev in odnamestitev popol‐
Orodje in oprema glede
noma samodejnega čiščenja komore na dejavnost

Uporabljeni elementi zaščitne op‐
reme glede na uporabljeno čistilno
sredstvo so:
■ Zaščita dihal
■ Zaščitna očala
■ Zaščitne rokavice
■ Zaščitna oblačila/zaščitni pre‐
dpasnik
Natančne specifikacije o teh ele‐
mentih so navedene v varnostnih
podatkovnih listih posameznih čis‐
tilnih sredstev, katerih aktualna ra‐
zličica je na voljo pri proizvajalcu.
Upoštevajte posamezne etikete čis‐
tilnih sredstev.
Delovna oblačila v skladu z nacio‐
nalnimi standardi in smernicami
(BGR 111 v Nemčiji) za delo v ku‐
hinjah, predvsem:
■ Zaščitna oblačila
■ Rokavice za toplotno zaščito (v
Evropski uniji v skladu s standar‐
dom EN 407)
■ Varnostne rokavice

■
■

Zagon naprave
Poučevanje uporabnika

Demontiranje (ustavitev obratovanja)
naprave

Orodje in oprema glede
na dejavnost

■
■
■

Priročnik za namestitev

Nosilni jermeni
Primerni dvižni pripo‐
močki
Viličar oz. električni vil‐
ičar
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■
■
■

Zaščitne rokavice
Varnostne rokavice
Zaščitna čelada (npr. pri dviganju
bremen, pri delih nad višino glave
itd.)

4 Transport

4 Transport
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene informacije o transportu naprave.
To poglavje je namenjeno za napravo odgovornemu sodelavcu lastnika ter kvalificiranemu sodelavcu
pooblaščenega servisnega mesta.

4.1

Varno ravnanje z napravo

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri transportu« na strani 27.
Kvalifikacije osebja za transport
Potrebne kvalifikacije za transport:
■
Napravo sme transportirati samo osebje, ki je usposobljeno za transport z električnim viličarjem in
viličarjem.
■
Osebje mora poznati pravila obnašanja pri ravnanju s težkimi bremeni.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Premikanje velikih tež

Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega dviganja
Pri dviganju naprave lahko zaradi teže naprave pride do poškodb, predvsem v območju trupa.
Za transportiranje uporabite viličar oz. električni viličar.
Glede na težo naprave jo mora dvigniti zadostno število oseb (orientacijska vrednost: 15 - najv. 55
kg glede na starost in spol). Upoštevajte predpise glede varstva pri delu, ki veljajo na mestu
postavitve!
Nosite osebno zaščitno opremo.
Neprimerna podlaga

Nevarnost zmečkanin zaradi prevračanja ali padanja naprave
Zaradi prevračanja ali padanja naprave lahko pride do zmečkanin delov telesa.
Naprave nikoli ne odložite na neprimerno podlago.

Priročnik za namestitev
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4 Transport

4.2 Transport do mesta postavitve
Potreben prostor pri transportu
Poskrbite, da bosta po celotni transportni poti na voljo zadostna širina in višina za transport.
Tabela v nadaljevanju prikazuje dimenzije naprave z embalažo za ugotavljanje potrebne minimalne
odprtine vrat za transport naprave do mesta postavitve:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Širina

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Višina

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Globina

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Nosilnost pri transportu
Pripravite transportna sredstva z zadostno nosilnostjo.
Pri ugotavljanju najmanjše nosilnosti transportnih sredstev upoštevajte težo naprav z embalažo,
glejte »Dimenzije in teže« na strani 120.
Transport do mesta postavitve
Pri transportu upoštevajte naslednje:
■
Napravo vedno transportirajte na paleti.
■
Napravo vedno transportirajte v pokončnem položaju.
■
Napravo premikajte počasi in previdno ter jo zavarujte pred prevračanjem.
Pazite, da z napravo ne boste trčili.
Izogibajte se neenakomernim transportnim potem in velikim vzponom ali padcem.

Priročnik za namestitev
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5 Postavitev

5 Postavitev
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene informacije o postavitvi vaše naprave.
To poglavje je namenjeno za napravo odgovornemu sodelavcu lastnika ter kvalificiranemu sodelavcu
pooblaščenega servisnega mesta.

5.1

Varno delo pri postavitvi

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri postavitvi« na strani 28.
Kvalifikacije osebja za postavitev
Napravo smejo postaviti samo kvalificirani sodelavci pooblaščenega servisnega mesta.
Predpisi za postavitev
Upoštevati je treba lokalne in nacionalne standarde in predpise glede delovnih mest v velikih kuhinjah.
Treba je upoštevati pravila in predpise lokalnih organov in dobaviteljev, ki veljajo za posamezno mesto
postavitve.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Premikanje velikih tež

Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega dviganja
Pri dviganju naprave lahko zaradi teže naprave pride do poškodb, predvsem v območju trupa.
Za postavitev naprave na mestu postavitve oz. za spreminjanje postavite uporabite viličar oz.
električni viličar.
Če želite napravo premakniti, jo mora glede na težo naprave dvigniti zadostno število oseb
(orientacijska vrednost: 15 - najv. 55 kg glede na starost in spol). Upoštevajte predpise glede
varstva pri delu, ki veljajo na mestu postavitve!
Nosite osebno zaščitno opremo.
Neprimerna podlaga

Nevarnost zmečkanin zaradi prevračanja ali padanja naprave
Zaradi prevračanja ali padanja naprave lahko pride do zmečkanin delov telesa.
Naprave nikoli ne odložite na neprimerno podlago.

Priročnik za namestitev
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5 Postavitev

5.2 Sistemi v bližini
Ravnanje z odpadnim zrakom
Parnokonvekcijska peč med delovanjem proizvaja toploto in vlago, ki se v obliki vroče sopare odvajata
predvsem navzgor skozi priključek oz. priključke za odpadni zrak. Vodov za odvajanje odpadnega zra‐
ka ni dovoljeno priključiti neposredno na priključek za odpadni zrak parnokonvekcijske peči.
Proizvajalec za odvajanje odpadnega zraka iz prostora, v katerem se parnokonvekcijska peč uporabl‐
ja, priporoča napo ali prezračevalni strop.
Da bi preprečili nevarnost požara ali druge poškodbe objekta, na primer korozije, plesni in/ali zmanjša‐
no stabilnost, mora biti na voljo zadosten razmik med zgornjo stranjo naprave in stropom prostora. Pri
določanju tega razmika je treba upoštevati naslednje točke:
■
Orientacijska vrednost za vertikalni najmanjši razmik, glejte »Zahteve glede mesta postavitve« na
strani 48.
■
Vrsta odvoda odpadnega zraka
■
Lastnosti stropa na mestu postavitve
Postavitev, namestitev in delovanje parnokonvekcijske peči je treba vedno izvajati v skladu z nacional‐
nimi in lokalnimi standardi in predpisi (v veljavni različici).
Pri tem med drugim upoštevajte:
■
Smernico VDI 2052 'Prezračevalni sistemi za kuhinje'
■
Smernice lokalnega gradbenega urada za odvode pare.
Ravnanje z izpušnimi plini pri plinskih napravah
Iz priključka oz. priključkov za izpušne pline na zgodnji strani parnokonvekcijske peči uhajajo izpušni
plini s temperaturo do 500 °C. Vodov za odvajanje izpušnih plinov ni dovoljeno priključiti neposredno
na priključek za izpušne pline parnokonvekcijske peči.
Za odvajanje izpušnih plinov je treba obvezno uporabiti prezračevalni sistem z varnostnim izklopom.
Odvod izpušnih plinov parnokonvekcijske peči je v skladu s standardom EN 203 tip A3 / B23.
Da bi preprečili nevarnost požara, se nad napravo ne smejo nahajati gorljivi materiali in zagotovljen
mora biti zadosten razmik med zgornjo stranjo naprave in stropom prostora. Pri določanju tega razmi‐
ka je treba upoštevati naslednje točke:
■
Orientacijska vrednost za vertikalni najmanjši razmik, glejte »Zahteve glede mesta postavitve« na
strani 48
■
Vrsta odvoda odpadnega zraka in izpušnih plinov
■
Lastnosti stropa na mestu postavitve
Postavitev, namestitev in delovanje parnokonvekcijske peči je treba vedno izvajati v skladu z nacional‐
nimi in lokalnimi standardi in predpisi (v veljavni različici).
Pri tem med drugim upoštevajte:
■
Smernico VDI 2052 »Prezračevalni sistemi za kuhinje«
■
Smernice lokalnega gradbenega urada za odvode pare
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5.3 Zahteve glede mesta postavitve
Pomen
V tem razdelku so navedeni podatki, ki vam bodo pomagali pri izbiranju primernega mesta postavitve.
Preden napravo transportirate na mesto postavitve in začnete z namestitvijo, preverite primernost pre‐
dvidenega mesta postavitve.
Pravila za varno postavitev naprave
Da bi izključili nevarnosti, ki izhajajo iz mesta postavitve in okolice naprav, je treba upoštevati nasledn‐
ja pravila:
■
Omogočeno mora biti upoštevanje pogojev delovanja. Za pogoje delovanja glejte »Zahteve glede
okolice parnokonvekcijske peči« na strani 22.
■
Na vročih površinah obstaja nevarnost požara zaradi oddajanja toplote. Nad, na, pod ali v bližini
naprave se zato ne smejo nahajati gorljivi materiali, plini ali tekočine. Pri izbiranju mesta postavitve
je treba obvezno upoštevati ta predpis in temo »Sosednji sistemi« na strani 47 ter zahteve glede
najmanjšega potrebnega prostora za napravo.
■
Najmanjši odmik od virov toplote v okolici naprav je 500 mm.
■
Naprava mora biti postavljena tako, da tekočina iz naprave ali tekočina, ki nastaja med postopki
kuhanja, ne more priti v stik s fritezami in napravami za cvrtje. Najmanjši odmik od fritez ali naprav
za cvrtje v okolici naprav je:
■
1050 mm pri namiznih napravah velikosti x.10
■
1450 mm pri namiznih napravah velikosti x.20
■
1600 mm pri stoječih napravah
■
Naprave ni dovoljeno postaviti neposredno pod javljalnik požara ali gasilni škropilni sistem. Javljal‐
nike požara in gasilne škropilne sisteme je treba nastaviti glede na pričakovane izstopajoče hlape
naprave.
■
Pri namiznih napravah s standardno opremo mora biti podstavek na mestu postavitve (delovni mizi,
podstavku, kompletu za skladanje) postavljen tako, da se ne more prevrniti in ne more drseti Sto‐
ječe naprave s standardno opremo morajo biti na mestu postavitve postavljene tako, da se ne mor‐
ejo prevrniti in ne morejo drseti Izpolnjene morajo biti zahteve glede podlage.
■
Pri napravah v različici za ladje morajo biti izpolnjene zahteve glede podlage. Naprave v različici za
ladje morajo biti z ustrezno dodatno opremo fiksirane na mestu postavitve.
■
Pri namiznih napravah na podkonstrukciji s kolesi je treba priključiti zadrževalno napravo, ki kon‐
strukcijsko omejuje razpon premikanja sestava (podkonstrukcije in naprave). Podkonstrukcijo z
napravo je dovoljeno naprej pomakniti največ za 0.5 m.
Dolžine omrežnih priključnih vodov so odvisne od razpona premikanja, ki ga omogoča zadrževalna
naprava. Na priključne vode pri premikanju sestava nikoli ne smejo delovati vlečne sile in čez prikl‐
jučne vode se ni dovoljeno peljati.
■
Naprave s standardno opremo ni dovoljeno uporabljati v okolicah, kjer je naprava izpostavljena vi‐
bracijam ali udarcem (npr. na vozilih ali na ladjah).
■
Pri namiznih napravah s standardno opremo se je treba pri uporabi podstavkov in kompletov za
skladanje na kolesih na splošno izogibati vibracijam.
■
Na ladjah je dovoljeno uporabljati samo različico za ladje. Te naprave je treba s primerno dodatno
opremo priviti ali privariti na tla.
■
Namiznih naprav v različici za ladje načeloma ni dovoljeno postavljati na podstavke s kolesi ali na
komplete za skladanje s kolesi.
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Zahteve glede podlage
Podlaga mora imeti naslednje lastnosti:
■
Podlaga mora biti ravna in vodoravna.
■
Podlaga mora biti primerna za obremenitev s težo naprave.
■
Pri namiznih napravah mora biti nosilnost delovne plošče ali podstavka primerna za prazno težo
naprave skupaj z maksimalno dovoljeno težo polnjenja.
Težo naprave glede na izvedbo in opremo tvorijo naslednje vrednosti:
■
Prazna teža vaše parnokonvekcijske peči
■
Maksimalno dovoljena teža polnjenja
■
Maksimalna teža čistilnega sredstva pri opremi ConvoClean / ConvoClean+
■
Teža podstavka ali delovne mize pri namiznih napravah
Da bi ugotovili težo naprave, seštejte naslednje posamezne teže:
6.10
Prazna teža parnokonvekcijske
peči
Maksimalno dovoljena teža
polnjenja
Maksimalna teža čistilnega
sredstva
Teža podstavka (odvisno od
modela)

[kg]

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kg]

glejte težo brez embalaže v »Dimenzije in teže« na strani
120
30
60
50
100
120
100
180

[kg]

20

[kg]

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

20

20

20

20

20

20

-

-

Dejanski potreben prostor
Za varno upravljanje parnokonvekcijske peči, predvsem za varno ravnanje z vročo hrano, je pred nap‐
ravami potrebno veliko več prostora od navedenega potrebnega prostora!
Za podatke o realno potrebnem prostoru med zgornjo stranjo parnokonvekcijske peči in stropom pros‐
tora upoštevajte temo »Sistemi v bližini« na strani 47.
Za dostop pri izvajanju servisa so na splošno priporočeni večji odmiki od sten.
Na mestu postavitve naslednji deli ne smejo biti prekriti, zakriti ali blokirani (glejte tudi »Sestava in de‐
lovanje parnokonvekcijske peči« na strani 13):
■
Priključki za odpadni zrak in izpušne pline na zgornji strani naprave
■
Prezračevalni nastavek na zgornji strani naprave
■
Prezračevalne odprtine na dnu naprave
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Potreben prostor pri odpiranju v desno - širina in globina
Grafika in tabela v nadaljevanju prikazujeta potreben prostor naprave za različne primere vgradnje in
delovanja ter horizontalne najmanjše odmike od sosednjih sten in površin. Obvezno je treba upošteva‐
ti varnostne odmike v levo, nazaj in desno.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Pomen

B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

B1 Potreben prostor po širini, vrata
naprave so odprta za 90°
B2 Potreben prostor po širini, vrata
naprave so odprta za 180°
T Potreben prostor po globini pri od‐
piranju vrat naprave
S1 Varnostni odmik levo

[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

S2 Varnostni odmik zadaj
S3 Varnostni odmik desno

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Potreben prostor pri uporabi izginjajočih vrat - širina in globina
Grafika in tabela v nadaljevanju prikazujeta potreben prostor naprave za različne primere vgradnje in
delovanja ter horizontalne najmanjše odmike od sosednjih sten in površin. Obvezno je treba upošteva‐
ti varnostne odmike v levo, nazaj in desno.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Pomen

B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

B1 Potreben prostor po širini, vrata
naprave so odprta za 90°
B2 Potreben prostor po širini, vrata
naprave so odprta za 180°
B3 Potreben prostor po širini, izginjajo‐
ča vrata potisnjena nazaj
R Potreben prostor na desni strani,
izginjajoča vrata potisnjena nazaj
T Potreben prostor po globini pri od‐
piranju vrat naprave
S1 Varnostni odmik levo

[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

S2 Varnostni odmik zadaj
S3 Varnostni odmik desno

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Potreben prostor - višina

H2

H1

H1

Grafika in tabela v nadaljevanju prikazujeta vertikalni potreben prostor naprave:

Servisni tehnik, ki je odgovoren za postavitev naprave, mora pri načrtovanju individualno potrebnega
razmika med zgornjo stranjo naprave in stropom prostora upoštevati lastnosti stropa prostora in sis‐
teme v bližini, če je to potrebno (prezračevalno napravo, napo itd.). Vertikalni razmik H1 je pri tem tre‐
ba upoštevati kot orientacijsko vrednost za vertikalni najmanjši razmik.
Pomen
Električne naprave
H1 Orientacijska vrednost
[mm]
za vertikalni najmanjši
razmik
Plinske naprave
H1 Orientacijska vrednost
[mm]
za vertikalni najmanjši
razmik
Električne naprave in plinske nap‐
rave
H2 Višina postavitve
[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 Razpakiranje
Razpakiranje naprave (namizne naprave)
1.

Preden podpišete dobavnico, preverite, ali je naprava mor‐
da poškodovana. Škodo zapišite na dobavnico in o tem
obvestite špediterja in proizvajalca.

2.

Z rezalnikom prerežite raztegljivo folijo od zgoraj navzdol
vzdolž enega izmed kotnih delov.

3.

Odrežite pritrditev raztegljive folije.

Priročnik za namestitev

53

5 Postavitev
4.

■
■
■
■

5.

Enega za drugim odstranite vse kotne dele, tako da ne‐
koliko dvignete pokrov na posameznem vogalu.
Nato odstranite pokrov.
Z zgornje strani naprave vzemite dokumentacijo za
stranko.
Po potrebi z naprave odstranite vse ostale zaščitne fo‐
lije, kartone, transportna varovala itd.

Še enkrat preverite, ali je naprava morda poškodovana.
Če sumite, da se je naprava med transportom poškodova‐
la, takoj obvestite vašega strokovnega prodajalca/špediter‐
ja. V treh dneh pisno obvestite proizvajalca.
Poškodovanih naprav ni dovoljeno namestiti in začeti up‐
orabljati.

Razpakiranje naprave (stoječe naprave)
1.

Preden podpišete dobavnico, preverite, ali je naprava mor‐
da poškodovana. Škodo zapišite na dobavnico in o tem
obvestite špediterja in proizvajalca.

2.

Z rezalnikom prerežite raztegljivo folijo od zgoraj navzdol
vzdolž enega izmed kotnih delov.
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3.

Odrežite pritrditev raztegljive folije.

4.

■
■
■
■

5.

Enega za drugim odstranite vse kotne dele, tako da ne‐
koliko dvignete pokrov na posameznem vogalu.
Nato odstranite pokrov.
Z zgornje strani naprave vzemite dokumentacijo za
stranko.
Po potrebi z naprave odstranite vse ostale zaščitne fo‐
lije, kartone, transportna varovala itd.

Predhodna informacija:
Pri različici stoječe naprave za ladje ta 5. korak ni potre‐
ben.
Odvijte vijake vodil in izvlecite vodila. Shranite vijake in vo‐
dila.
Dodatna informacija:
■ Vodila se uporabljajo kot rampa za napravo.
■

6.
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Obseg dobave
Obseg dobave vključuje naslednje sestavne dele:
■
1x parnokonvekcijska peč
■
1x leva vodila (samo pri namiznih napravah)
■
1x desna vodila (samo pri namiznih napravah)
■
1x vstavni voziček (samo pri stoječih napravah)
■
1x priročnik za namestitev
■
1x priročnik za upravljanje (strojna oprema)
■
1x navodila za uporabo (programska oprema)
■
1x 10-litrski prazni kanister za čistilno sredstvo (pri krmilju easyDial samo pri možnosti ConvoClean
+)
■
1x ploščato koleno za namestitev priključka za odpadno vodo (samo pri namiznih napravah)
■
1x prazni kanister za izčrpano maščobo (samo pri različici za žar)
■
1x priključna cev s pritrjenim navojnim pokrovčkom za lovilni kanister za maščobo (samo pri razli‐
čici za žar)
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5.5 Snemanje naprave s palete
Jemanje naprave z nosilnimi jermeni s palete (namizne naprave)
Teža vaše naprave je navedena v poglavju »Tehnični podatki« na strani 119.
Grafika v nadaljevanju velja za vse namizne naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti
6.10:
1.

Pritrdite nosilne jermene na noge naprave.

2.

Parnokonvekcijska peč je s sorniki na paleti, ki segajo v
noge naprave, zavarovana pred drsenjem na paleti.
Napravo istočasno dvignite na vseh štirih nogah naprave s
palete in jo prestavite na mesto postavitve.

3.

Snemite zaščitno folijo s parnokonvekcijske peči.

Jemanje naprave s palete (stoječe naprave s standardno opremo)
1.

Vodili položite na zeleni oznaki na eni strani naprave, tako
da bosta omejevali na zunanjih straneh. Prepričajte se, ali
vodili do konca nalegata na paleto, da bo na voljo dovolj
materiala za privijanje vijakov.

2.

Vodili privijte na paleto.

Priročnik za namestitev

57

5 Postavitev
3.

Odstranite vse vijake z drsnih klad.

4.

S pomočjo 2 oseb potisnite napravo na drsnih kladah po
vodilih na tla do mesta postavitve.
OPOZORILO! Nevarnost zmečkanin zaradi prevračanja
naprave
■ Pred potiskanjem preverite, ali so vodila tesno privita na
paleto.
■ Pazite, da nobena noga naprave ob strani ne bo zdrsnila
z vodila.
■ Bodite previdni pri prehodu z vodila na nedrseča tla.

5.

Parnokonvekcijsko peč nekoliko dvignite in odstranite
drsne klade.

6.

Snemite zaščitno folijo s parnokonvekcijske peči.
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Jemanje naprave s palete (stoječe naprave pri različici za ladje)
1.

Odstranite vijake s prirobničnih nog, s katerimi je parno‐
konvekcijska peč fiksirana na paleto.

2.

Dvignite napravo z električnim viličarjem ali viličarjem.
■ Glede na sredstvo za dviganje in glede na stran dviganja
uporabite dve podložni kladi, da zaščitite vstavna vodila
(1) za vstavni voziček.

3.

Napravo previdno transportirajte s palete do mesta posta‐
vitve.

4.

Snemite zaščitno folijo s parnokonvekcijske peči.
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5.6 Postavljanje namizne naprave na delovno mizo (standardna oprema)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Delovna miza mora biti na mestu postavitve postavljena tako, da se ne more prevrniti in ne more
drseti. Izpolnjene morajo biti zahteve glede podlage.
■
Naprava mora biti na delovni površini delovne mize postavljena tako, da se ne more prevrniti in ne
more drseti.
■
Če boste v parnokonvekcijsko peč vstavljali vstavna ogrodja za pladnje ali vstavna ogrodja za krož‐
nike (ne pri ConvoSmoke), je treba višino postavitve naprave izravnati z višino polnjenja transport‐
nega vozička. Vstavljalni okvir v komori in postavitvena površina vstavnega ogrodja za pladnje/
vstavnega ogrodja za krožnike na transportnem vozičku morata biti na enaki višini, ko je transportni
voziček fiksiran na parnokonvekcijsko peč.
Omogočen mora biti nemoten transport transportnega vozička na vodoravni površini do komore in
fiksiranje na vstavljalnem okvirju.
Postavljanje naprave na delovno mizo
1.

Namestite napravo na delovno mizo.

2.

Snemite pokrov na nogi naprave.
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3.

Napravo vodoravno izravnajte z nastavnim vijakom. Za
prestavljanje nastavnega vijaka uporabite orodje za nas‐
tavljanje noge naprave ali klešče za vodno črpalko, za iz‐
ravnavo po horizontali pa libelo.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv. 2°
(3.5 %) .
Dodatna informacija:
Orodje za nastavljanje noge naprave najdete ob doku‐
mentaciji stranke.

4.

Znova namestite pokrov na nogi naprave.

5.

Potrebna opozorila nalepite na predvidena mesta. Prepri‐
čajte se, da na mestu za pritrditev opozorila ni olja in ma‐
ziva.
Dodatna informacija:
Opozorilne nalepke najdete v komori.

Vrsta opozoril in mesta za lepljenje opozoril
Na specifična mesta na parnokonvekcijski peči je treba namestiti naslednja opozorila:
Opozorilo

Mesto na parnokonvekcijski peči
Nekje na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski
peči« na strani 23 glede na položaj postavitve
Neposredno nad vratno kljuko, če
■ je zgornji rob naprave nad višino 1.2 m ali
■ so osebje predvsem priučeni sodelavci (priporočljivo).
Čisto zgoraj na vratih naprave, če
■ je največja višina zgornjega roba naprave 1.2 m.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte»Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23) v višini 1.60 m nad kuhinjskimi tlemi.

Priročnik za namestitev

61

5 Postavitev

5.7 Postavljanje namizne naprave na delovno mizo (različica za ladje)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Napravo je treba s primerno dodatno opremo priviti ali privariti na delovno mizo.
■
Delovno mizo je treba priviti ali privariti na tla.
■
Če boste v parnokonvekcijsko peč vstavljali vstavna ogrodja za pladnje ali vstavna ogrodja za krož‐
nike, je treba višino postavitve naprave izravnati z višino polnjenja transportnega vozička. Vstavljal‐
ni okvir v komori in postavitvena površina vstavnega ogrodja za pladnje/vstavnega ogrodja za krož‐
nike na transportnem vozičku morata biti na enaki višini, ko je transportni voziček fiksiran na parno‐
konvekcijsko peč.
Omogočen mora biti nemoten transport transportnega vozička na vodoravni površini do komore in
fiksiranje na vstavljalnem okvirju.
Postavljanje naprave na delovno mizo
1.

Napravo namestite na delovno mizo in natančno zarišite
vse vogale nog naprave na namizni plošči.

2.

Z vseh štirih nog naprave demontirajte po dva kotnika, ta‐
ko da odvijete vijake.

3.

Snemite napravo z delovne mize.
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4.

Kotnike namestite glede na vaše oznake. Vse kotnike
pritrdite na delovno mizo, ne da bi jih premikali, glede na
izvedbo mizne plošče pa lahko to izvedete s privijanjem
(1) ali varjenjem (2).

5.

Napravo namestite v kotnike, ki ste jih pritrdili na delovno
mizo, in vijake znova rahlo privijte.

6.

Snemite pokrov na nogi naprave.

7.

Napravo vodoravno izravnajte z nastavnim vijakom. Za
prestavljanje nastavnega vijaka uporabite orodje za nas‐
tavljanje noge naprave ali klešče za vodno črpalko, za iz‐
ravnavo po horizontali pa libelo.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv. 2°
(3.5 %) .
Dodatna informacija:
Orodje za nastavljanje noge naprave najdete ob doku‐
mentaciji stranke.
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8.

Znova namestite pokrov na nogi naprave.

9.

Vijake v kotnikih nog naprave tesno pritegnite.

10.

Potrebna opozorila nalepite na predvidena mesta. Prepri‐
čajte se, da na mestu za pritrditev opozorila ni olja in ma‐
ziva.
Dodatna informacija:
Opozorilne nalepke najdete v komori.

Vrsta opozoril in mesta za lepljenje opozoril
Na specifična mesta na parnokonvekcijski peči je treba namestiti naslednja opozorila:
Opozorilo

Mesto na parnokonvekcijski peči
Nekje na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski
peči« na strani 23 glede na položaj postavitve
Neposredno nad vratno kljuko, če
■ je zgornji rob naprave nad višino 1.2 m ali
■ so osebje predvsem priučeni sodelavci (priporočljivo).
Čisto zgoraj na vratih naprave, če
■ je največja višina zgornjega roba naprave 1.2 m.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte»Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23) v višini 1.60 m nad kuhinjskimi tlemi.
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5.8 Postavljanje namizne naprave na podstavek (standardna oprema)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Podstavek mora biti na mestu postavitve postavljen tako, da se ne more prevrniti in ne more drseti.
Izpolnjene morajo biti zahteve glede podlage.
■
Če boste v parnokonvekcijsko peč vstavljali vstavna ogrodja za pladnje ali vstavna ogrodja za krož‐
nike (ne pri ConvoSmoke), morata biti usklajeni višina postavitve naprave in višina polnjenja trans‐
portnega vozička. To je samodejno zagotovljeno, če sta zgornja površina transportnega vozička in
postavitvena površina podstavka s parnokonvekcijsko pečjo na istem nivoju.
Omogočen mora biti nemoten transport transportnega vozička na vodoravni površini do komore in
fiksiranje na vstavljalnem okvirju.
Za izpolnjevanje higienskih standardov je treba upoštevati naslednje pravilo:
Pri podstavkih z nivoji vstavljanja posod za hrano mora biti zgornja plošča podstavka nameščena
tako, da ni možna kontaminacija živil, ki se začasno skladiščijo v podstavku.

■

Postavljanje naprave na podstavek
1.

Navojne sornike privijte v predvidene navoje podstavka in
jih pritegnite z izvijačem.

2.

Napravo namestite na podstavek.
Pazite, da bodo vsi štirje sorniki vstavljeni v predvidene
namestitvene izvrtine v nogah naprave.

Priročnik za namestitev

65

5 Postavitev
3.

Izravnajte podstavek s po višini nastavljivimi nogami.
Za izravnavo po horizontali uporabite libelo.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv. 2°
(3.5 %) .

4.

Potrebna opozorila nalepite na predvidena mesta. Prepri‐
čajte se, da na mestu za pritrditev opozorila ni olja in ma‐
ziva.
Dodatna informacija:
Opozorilne nalepke najdete v komori.

Vrsta opozoril in mesta za lepljenje opozoril
Na specifična mesta na parnokonvekcijski peči je treba namestiti naslednja opozorila:
Opozorilo

Mesto na parnokonvekcijski peči
Nekje na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski
peči« na strani 23 glede na položaj postavitve
Neposredno nad vratno kljuko, če
■ je zgornji rob naprave nad višino 1.2 m ali
■ so osebje predvsem priučeni sodelavci (priporočljivo).
Čisto zgoraj na vratih naprave, če
■ je največja višina zgornjega roba naprave 1.2 m.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte»Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23) v višini 1.60 m nad kuhinjskimi tlemi.

Priročnik za namestitev

66

5 Postavitev

5.9 Postavljanje namizne naprave na podstavek (različica za ladje)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Napravo je treba s primerno dodatno opremo priviti ali privariti na podstavek.
■
Podstavek je treba s primerno dodatno opremo priviti ali privariti na tla.
■
Če boste v parnokonvekcijsko peč vstavljali vstavna ogrodja za pladnje ali vstavna ogrodja za krož‐
nike, morata biti usklajeni višina postavitve naprave in višina polnjenja transportnega vozička. To je
samodejno zagotovljeno, če sta zgornja površina transportnega vozička in postavitvena površina
podstavka s parnokonvekcijsko pečjo na istem nivoju.
Omogočen mora biti nemoten transport transportnega vozička na vodoravni površini do komore in
fiksiranje na vstavljalnem okvirju.
Za izpolnjevanje higienskih standardov je treba upoštevati naslednje pravilo:
■
Pri podstavkih z nivoji vstavljanja posod za hrano mora biti zgornja plošča podstavka nameščena
tako, da ni možna kontaminacija živil, ki se začasno skladiščijo v podstavku.
Postavljanje naprave na podstavek
1.

Navojne sornike privijte v predvidene navoje podstavka in
jih pritegnite z izvijačem.

2.

Zgornjo krovno ploščo privarite na povezovalnih robovih
na vseh štirih nogah podstavka.
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3.

Podstavek na mestu postavitve izravnajte s po višini nas‐
tavljivimi nogami.
Za izravnavo po vseh horizontalnih stranicah uporabite li‐
belo.

4.

Podstavek s prirobničnimi nogami trdno fiksirajte na tla,
npr. tako da ga privarite.

5.

Napravo namestite na podstavek.
Pazite, da bodo vsi štirje sorniki vstavljeni v predvidene
namestitvene izvrtine v nogah naprave.
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6.

Kotnike, ki ste jih privili na noge naprave, na prikazanih ro‐
bovih privarite na zgornjo krovno ploščo.

7.

Odvijte vseh 8 vijakov na kotnikih nog naprave in odstran‐
ite stranske pokrove nog naprave.

8.

Napravo vodoravno izravnajte z nastavnim vijakom. Za
prestavljanje nastavnega vijaka uporabite orodje za nas‐
tavljanje noge naprave ali klešče za vodno črpalko, za iz‐
ravnavo po horizontali pa libelo.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv. 2°
(3.5 %) .
Dodatna informacija:
Orodje za nastavljanje noge naprave najdete ob doku‐
mentaciji stranke.
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9.

Pokrove znova namestite na noge naprave in pritegnite vi‐
jake na vogalih nog naprave.

10.

Potrebna opozorila nalepite na predvidena mesta. Prepri‐
čajte se, da na mestu za pritrditev opozorila ni olja in ma‐
ziva.
Dodatna informacija:
Opozorilne nalepke najdete v komori.

Vrsta opozoril in mesta za lepljenje opozoril
Na specifična mesta na parnokonvekcijski peči je treba namestiti naslednja opozorila:
Opozorilo

Mesto na parnokonvekcijski peči
Nekje na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski
peči« na strani 23 glede na položaj postavitve
Neposredno nad vratno kljuko, če
■ je zgornji rob naprave nad višino 1.2 m ali
■ so osebje predvsem priučeni sodelavci (priporočljivo).
Čisto zgoraj na vratih naprave, če
■ je največja višina zgornjega roba naprave 1.2 m.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte»Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23) v višini 1.60 m nad kuhinjskimi tlemi.
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5.10 Postavljanje namizne naprave na podstavek s kolesi
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Podstavek mora biti na mestu postavitve postavljen tako, da se ne more prevrniti in ne more drseti.
Izpolnjene morajo biti zahteve glede podlage.
■
Pri namiznih napravah na podkonstrukciji s kolesi je treba priključiti zadrževalno napravo, ki kon‐
strukcijsko omejuje razpon premikanja sestava (podkonstrukcije in naprave). Podkonstrukcijo z
napravo je dovoljeno naprej pomakniti največ za 0.5 m.
Dolžine omrežnih priključnih vodov so odvisne od razpona premikanja, ki ga omogoča zadrževalna
naprava. Na priključne vode pri premikanju sestava nikoli ne smejo delovati vlečne sile in čez prikl‐
jučne vode se ni dovoljeno peljati.
■
Če boste v parnokonvekcijsko peč vstavljali vstavna ogrodja za pladnje ali vstavna ogrodja za krož‐
nike (ne pri ConvoSmoke), morata biti usklajeni višina postavitve naprave in višina polnjenja trans‐
portnega vozička. To je samodejno zagotovljeno, če sta zgornja površina transportnega vozička in
postavitvena površina podstavka s parnokonvekcijsko pečjo na istem nivoju.
Omogočen mora biti nemoten transport transportnega vozička na vodoravni površini do komore in
fiksiranje na vstavljalnem okvirju.
Za izpolnjevanje higienskih standardov je treba upoštevati naslednje pravilo:
■
Pri podstavkih z nivoji vstavljanja posod za hrano mora biti zgornja plošča podstavka nameščena
tako, da ni možna kontaminacija živil, ki se začasno skladiščijo v podstavku.
Potrebni pripomočki
■

■

Primeren sestavni del, ki ga je mogoče zasidrat na mestu uporabe in na katerega je mogoče pritrdi‐
ti primerni zadrževalni mehanizem.
To je lahko na primer obročni vijak, ki je z izvrtino in moznikom zasidran v steno zgradbe za parno‐
konvekcijsko pečjo.
Lokalno zasidran sestavni del mora vzdržati natezne obremenitve, ki se lahko pojavijo zaradi teže
sestava in sile uporabnika pri premikanju parnokonvekcijske peči na podstavku.
Primeren zadrževalni mehanizem, ki ga je mogoče priključiti na lokalno zasidranje in na pritrdilno
ušesce na podstavku.
To je lahko na primer varovalna veriga s karabinerjema na obeh koncih.
Zadrževalni mehanizem mora vzdržati natezne obremenitve, ki se lahko pojavijo zaradi teže sesta‐
va in sile uporabnika pri premikanju parnokonvekcijske peči na podstavku.
Dolžino zadrževalnega mehanizma je treba v kombinaciji s položajem lokalnega zasidranja in pritr‐
dilnega ušesca na podstavku izbrati tako, da je mogoče parnokonvekcijsko peč premakniti za naj‐
več 0.5 m.

Pogoji
Pritrdilna točka mora biti na mestu uporabe nameščena pred postavljanjem podstavka na kolesih.
Položaj pritrdilne točke je treba v kombinaciji z dolžino zadrževalnega mehanizma in pritrdilnega polo‐
žaja na podkonstrukciji izbrati tako, da je mogoče parnokonvekcijsko peč premakniti za največ 0.5 m.
V idealnem primeru je lokalno sidrišče neposredno za pritrdilnim ušescem na podstavku.
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Postavljanje naprave na podstavek s kolesi
1.

Namestite podstavek s kolesi na mestu postavitve in ga
usmerite tako, da bo absolutni nagib naprave med delo‐
vanjem najv. 2° (3.5 %) .

2.

Blokirajte vse varovalne zavore podstavka.

3.

Določite vogal podstavka, na katerega želite pritrditi zadr‐
ževalni mehanizem.
V navoj na podstavku privijte varovalno pločevino s pritr‐
dilnim ušescem.
Varovalna pločevina mora biti poravnana z robom pod‐
stavka in ušesce mora gledati nazaj.
Navojni sornik pritegnite z izvijačem.

4.

Ostale tri navojne sornike privijte v preostale navoje na
podstavku in jih pritegnite z izvijačem.

5.

Priključite zadrževalno napravo, ki omejuje razpon premi‐
kanja podstavka na kolesih.
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6.

Napravo namestite na podstavek.
Pazite, da bodo vsi štirje sorniki in zatič varovalne ploče‐
vine vstavljeni v predvidene namestitvene izvrtine nog
naprave.

7.

Potrebna opozorila nalepite na predvidena mesta. Prepri‐
čajte se, da na mestu za pritrditev opozorila ni olja in ma‐
ziva.
Dodatna informacija:
Opozorilne nalepke najdete v komori.

Vrsta opozoril in mesta za lepljenje opozoril
Na specifična mesta na parnokonvekcijski peči je treba namestiti naslednja opozorila:
Opozorilo

Mesto na parnokonvekcijski peči
Nekje na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski
peči« na strani 23 glede na položaj postavitve
Neposredno nad vratno kljuko, če
■ je zgornji rob naprave nad višino 1.2 m ali
■ so osebje predvsem priučeni sodelavci (priporočljivo).
Čisto zgoraj na vratih naprave, če
■ je največja višina zgornjega roba naprave 1.2 m.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte»Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23) v višoni 1.60 m nad kuhinjskimi tlemi.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23.
Na levi strani vrat naprave v območju 2 (glejte »Opozorila na parnokonvekcijski pe‐
či« na strani 23.
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5.11 Postavljanje stoječe naprave na tla (standardna oprema)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Naprava mora biti na mestu postavitve postavljena tako, da se ne more prevrniti in ne more drseti.
Izpolnjene morajo biti zahteve glede podlage.
■
Omogočen mora biti nemoten transport vstavnega vozička na vodoravni in ravni površini do ko‐
more.
Postavljanje naprave
1.

Napravo namestite na tla.

2.

Napravo izravnajte s po višini nastavljivimi nogami.
Za izravnavo po horizontali uporabite libelo.
Pazite, da boste lahko vstavni voziček nemoteno zapeljali
v napravo in da bo v napravi stal vodoravno.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv.
2° (3.5 %) .
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5.12 Postavljanje stoječe naprave na tla (različica za ladje)
Pravila za varno postavljanje naprave
Da bi zagotovili stabilnost naprave, je treba upoštevati naslednja pravila:
■
Napravo je treba s primerno dodatno opremo priviti ali privariti na tla.
■
Omogočen mora biti nemoten transport vstavnega vozička na vodoravni in ravni površini do ko‐
more.
Postavljanje naprave
1.

Pozicionirajte napravo in fiksirajte štiri prirobnične noge
trdno na tla, tako da jih privijete z vijaki ali privarite.

2.

Napravo izravnajte s po višini nastavljivimi nogami.
Za izravnavo po horizontali uporabite libelo.
Pazite, da boste lahko vstavni voziček nemoteno zapeljali
v napravo in da bo v napravi stal vodoravno.
Absolutni nagib naprave med delovanjem sme biti najv.
2° (3.5 %) .

Priročnik za namestitev

75

6 Namestitev

6 Namestitev
Namen tega poglavja
V tem poglavju je opisana priključitev parnokonvekcijske peči. To poglavje je namenjeno usposoblje‐
nim električarjem pooblaščenega servisnega mesta, usposobljenim in certificiranim plinovodnim insta‐
laterjem, ki so opravili šolanje o delovanju naprave in imajo dovoljenje lokalnega podjetja za proiz‐
vodnjo in distribucijo plina, usposobljenim strokovnjakom za vodovodne sisteme in sisteme odpadne
vode pooblaščenega servisnega mesta in kvalificiranim sodelavcem pooblaščenega servisnega mes‐
ta.

6.1 Električna instalacija
6.1.1

Varno delo z električno instalacijo

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri namestitvi« na strani 29.
Kvalifikacije osebja za električno instalacijo
Dela na električni opremi smejo izvajati samo električarji v smislu standarda EN 50110-1 oz. v skladu z
nacionalnimi in lokalnimi predpisi usposobljeni in certificirani električarji pooblaščenega servisnega
mesta.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Predpisi za električno instalacijo
Da bi preprečili nevarnosti zaradi nepravilnih električnih priključkov, je treba upoštevati naslednje pre‐
dpise:
■
Priključek na oskrbo z električno energijo je treba v Nemčiji izvesti v skladu z VDE (0100/0700) oz.
v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi poklicnih združenj in podjetja za proizvodnjo in distribucijo
električne energije.
Deli pod napetostjo

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo in zrahljanih kablov
Ko je zaščitni pokrov odprt, obstaja nevarnost električnega udara zaradi stika z deli pod napetostjo.
Dela na električnem sistemu smejo izvajati samo električarji pooblaščenega servisnega mesta.
Preden odstranite zaščitne pokrove, storite naslednje:
■
Vse priključke odklopite od napetosti.
■
Vsa stikala zavarujte pred ponovnim vklopom.
■
Če je naprava že priključena na napetost, počakajte 15 minut, da se kondenzatorji vodil DC ra‐
zelektrijo.
■
Preverite, ali ni napetosti.
Pred zagonom preverite, ali električne povezave niso poškodovane in so fiksno priključene.
Pred zagonom preverite, ali je naprava s kovinskimi deli dodatne opreme priključena na sistem za
izenačitev potenciala.
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6.1.2 Načrtovanje električne instalacije
Pomen
Skrbna in pravilna izvedba električne instalacije je odločilnega pomena za varno in nemoteno delo‐
vanje naprave. Natančno je treba upoštevati vse tukaj navedene predpise in pravila ter opisane post‐
opke.
Pravila za varno električno instalacijo naprave
Da bi preprečili nevarnosti zaradi nepravilnih električnih priključkov, je treba upoštevati naslednja pra‐
vila:
■
Ohišje naprave je treba ozemljiti na primeren način in priključiti na sistem za izenačitev potenciala.
■
Če sta s pomočjo kompleta za skladanje postavljeni 2 namizni napravi, je treba obe ohišji naprav in
komplet za skladanje ozemljiti in priključiti na sistem za izenačitev potenciala.
■
Pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih mora biti omrežni priključni vod speljan skozi
upogljivo zaščitno cev za kabel.
■
Dolžini omrežnega priključnega voda in upogljive zaščitne cevi za kabel sta pri namiznih napravah
s podkonstrukcijo na kolesih odvisni od razpona premikanja, ki ga omogoča zadrževalna naprava
podkonstrukcije na kolesih. Na omrežni priključni vod pri premikanju sestava (podkonstrukcije in
naprave) nikoli ne smejo delovati vlečne sile in čez omrežni priključni vod se ni dovoljeno peljati. To
velja prav tako za morebitne druge električne povezovalne kable med parnokonvekcijsko pečjo in
izbirno dodatno opremo, na primer do signalnega stolpa.
■
V okviru zagona je treba preveriti pravilno položitev in brezhibno izvedbo vseh električnih priključk‐
ov.
Lokalna oprema in pravila za električno instalacijo
V tabeli v nadaljevanju je navedena oprema, ki mora biti na voljo na lokaciji uporabnika, in pravila, ki
jih je treba upoštevati pri priključitvi:
Oprema

Pravila

Varovalka

Naprava mora biti zavarovana in priključena v skladu z veljavnimi lokalni‐
mi predpisi in nacionalnimi predpisi za namestitev.
Naprava mora biti vključena v sistem za izenačitev potenciala.
Izenačitev potenciala: Električna povezava, ki izenači ali približno izravna
potencial teles električne opreme in zunanjih prevodnih delov.
Če predpisi za namestitev predvidevajo predpriklopljeno zaščito z zaščit‐
nim stikalom na diferenčni tok, je treba uporabiti stikalo RCD, ki ustreza
nacionalnim predpisom.
Če namestitev vključuje več naprav, je treba predvideti po eno stikalo
RCD na napravo.
V bližini naprave mora biti nameščena vsepolna ločilna naprava z razmi‐
kom med kontakti vsaj 3 mm. Napravo je treba izklopiti s to ločilno napra‐
vo.
Napravo je mogoče pred izvajanjem čiščenja, popravil in namestitvenih
del z ločilno napravo izklopiti od napetosti.

Izenačitev potenciala
Zaščitno stikalo
na diferenčni tok

Ločilna naprava
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Priporočeno zaščitno stikalo na diferenčni tok
Naprava je opremljena s frekvenčnim pretvornikom ali z dvema frekvenčnima pretvornikoma (naprave
velikosti 20.10 in 20.20) z integriranim filtrom za elektromagnetno združljivost in omrežnim vhodnim fil‐
trom za elektromagnetno združljivost. Zaradi te opreme lahko nastane uhajavi tok več kot 3.5 mA na
frekvenčni pretvornik.
Glede na nazivno napetost uporabite primerno stikalo RCD:
Frekvenčni pretvornik (enofazni)

Frekvenčni pretvornik (trifazni)

Nazivna napetost
3N~ 400V 50/60Hz
3~ 230V 50/60Hz
3~ 200V 50/60Hz
1N~ 230V 50/60Hz
1N~ 100V 50/60Hz
1N~ 120V 60Hz
2~ 230V 50/60Hz
Priporočeno stikalo RCD
Tip A
Izbirno stikalo RCD
Tip B/F

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

Lastnosti zaščitnega stikala na diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD) mora imeti naslednje lastnosti:
■
Filtriranje visokofrekvenčnih tokov
■
Karakteristika proženja pri 'zakasnjeno proženje' pri stikalih RCD s pragom proženja >30 mA:
preprečuje proženje ob vklopu naprave zaradi kapacitivnosti in parazitnih kapacitivnosti
■
Karakteristika proženja 'zaščita pred uhajavim tokom tipa SI' pri stikalu RCD s pragom proženja
£30 mA:
neobčutljivo na nenamerno proženje
Omrežni priključek
Omrežni priključni vod mora biti oljeodporen, oplaščen in upogljivi vod v skladu z IEC 60245 (npr.
H05RN-F, H07RN-F). Priporočljiva je največja dolžina voda 5 m.
Pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih mora biti omrežni priključni vod speljan skozi up‐
ogljivo, oljeodporno, vodotesno zaščitno cev za kabel (npr. zaščitna gibka cev iz PVC Hellermann
PSRSC12), ki ustreza lokalnim predpisom. Dolžini omrežnega priključnega voda in upogljive zaščitne
cevi za kabel sta pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih odvisni od razpona premikanja,
ki ga omogoča zadrževalna naprava podkonstrukcije na kolesih. Pri premikanju sestava (podkonstruk‐
cije in naprave) na omrežni priključni vod nikoli ne smejo delovati vlečne sile.
Pri priključitvi ni treba upoštevati določenega vrtilnega polja ali določene smeri vrtenja.
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6.1.3 Izvajanje električne instalacije
Pogoji
Preverite, ali je naslednji pogoj izpolnjen:
Mesto priključitve naprave ni pod napetostjo in je zavarovano pred ponovnim vklopom.

■

Preverjanje priključnih podatkov in električnih povezav
1.

Demontirajte stransko steno naprave.
V priključnem prostoru najdete električni načrt in seznam
nadomestnih delov.

2.

Preverite, ali električni priključni podatki na tipski ploščici
(glejte »Identifikacija vaše parnokonvekcijske peči« na
strani 7 ustrezajo vrednostim hišne napeljave in električne‐
ga načrta. Napravo je dovoljeno priključiti samo, če so vse
vrednosti enake.
Preverite vse navojne in spončne povezave na napravi.
Povezave se lahko med transportom zrahljajo.

3.

Izvajanje električne instalacije
Slika v nadaljevanju velja za vse velikosti naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti 12.20:
1.

Demontirajte stransko steno naprave.

2.

Napravo na predvidenem mestu priključitve (3) priključite
na sistem za izravnavo potenciala.
Samo pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih:
Povlecite omrežni priključni vod skozi fleksibilno zaščitno
cev za kabel.
Samo pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih:
Fleksibilno zaščitno cev za kabel mehansko zavarujte na
kabelski uvodnici (2) za električni priključek.
Priključite napravo na spončni letvi -1X0 (1) z omrežnim
priključnim vodom na oskrbo z električno energijo.
Ne pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih:
Tesno pritegnite kabelsko uvodnico (2); uporablja se kot
natezna razbremenitev.
Pri C4 ES/GS:
Po potrebi ponastavite zaščitni omejevalnik temperature
za komoro.
Pri C4 EB/GB:
Po potrebi ponastavite zaščitni omejevalnik temperature
za komoro in bojler.
Montirajte stransko steno naprave in preverite, ali je pravil‐
no pritrjena.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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6.1.4 Priključitev sistema za energetsko optimizacijo (samo pri električnih
napravah)
Namen sistema za energetsko optimizacijo
Parnokonvekcijsko peč lahko priključite na sistem za energetsko optimizacijo (npr. SICOTRONIC).
Sistem za energetsko optimizacijo izravna konične obremenitve, ki se pojavijo med delovanjem vaših
naprav, in lahko tako pripomore k zmanjšanju stroškov energije.
Konfiguriranje sistema za energetsko optimizacijo
Sistem za energetsko optimizacijo mora biti konfiguriran na naslednji način:
■
Neprekinjeni čas vklopa parnokonvekcijske peči mora biti nastavljen na vsaj 8 minut, saj naprava
ne more prej doseči želene vrednosti temperature kuhanja.
■
Sistem za energetsko optimizacijo ne sme prekiniti kuhanja za dlje kot 30 sekund, saj pri daljši
prekinitvi več ni mogoče zagotoviti rezultata kuhanja.
Pri priključitvi upoštevajte električni načrt in navodila za uporabo sistema za energetsko optimizacijo.
Potrebna dodatna oprema
Za priključitev sistema za energetsko optimizacijo potrebujete naslednjo dodatno opremo:
■
Priključni kabel za sistem za energetsko optimizacijo
■
Kabelski navojni priključek M20
■
Vezice za kable
Priključitev sistema za energetsko optimizacijo
Slika v nadaljevanju velja za vse velikosti naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti 12.20:

2.

Odklopite sistem za energetsko optimizacijo in parnokon‐
vekcijsko peč od napetosti.
Demontirajte stransko steno parnokonvekcijske peči, da
boste imeli dostop do spončne letve -X37 (2) na plošči
sistemskega vmesnika (SIB) (1) v območju za upravljalno
ploščo.

3.

■

1.

■

■
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Odstranite manjši, preluknjani izrez na označenem
mestu talne pločevine parnokonvekcijske peči.
Priključni kabel sistema za energetsko optimizacijo s
kabelsko uvodnico speljite skozi izrez v priključni pros‐
tor parnokonvekcijske peči.
Speljite priključni kabel do plošče sistemskega vmesni‐
ka in ga fiksirajte v priključnem prostoru, na primer s ka‐
belskimi vezicami na obstoječih kabelskih razvodih.
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4.

Odstranite žični mostiček med sponkama (B) in (C) na
spončni letvi -X37 (2).

5.

Povežite sponke (A), (B), (C) in (D) spončne letve -X37
(2) s sistemom za energetsko optimizacijo.

Sponka

Sistem za ener‐
getsko optimizaci‐
Parnokonvekcijska peč jo
Faza, ko je parnokon‐
vekcijska peč vkloplje‐
na
Faza, ko je vklopljen
grelni element parno‐
konvekcijske peči
Sprostitvi ogrevanja B
in C je treba na siste‐
mu za energetsko opti‐
mizacijo premostiti s
preklopnimi releji, da bi
omogočili ogrevanje
Nevtralno

A
B
C

D

Preklopni rele
Preklopni rele

-

6.

Montirajte stransko steno parnokonvekcijske peči.

7.

Zaženite parnokonvekcijsko peč in sistem za energetsko
optimizacijo.
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6.1.5 Priključitev signalnega stopa
Namen signalnega stolpa
Signalni stolp, ki je elektronsko priključen na parnokonvekcijsko peč, s pomočjo treh signalnih luči (ze‐
lene, rumene, rdeče) vizualno in akustično prikazuje trenutno stanje delovanja parnokonvekcijske pe‐
či. Ta javljalna naprava za stanje delovanja parnokonvekcijske peči je vidna z velike oddaljenosti.
Potrebna dodatna oprema
Obseg dobave signalnega stolpa med drugim vključuje naslednjo originalno dodatno opremo, ki jo po‐
trebujete za priključitev signalnega stolpa na parnokonvekcijsko peč:
■
Priključni kabel (dolžine pribl. 10 m) z vtičem M12
■
Membranski nastavek DN 50
Dodatno potrebujete naslednjo dodatno opremo:
■
Vezice za kable
Priključitev signalnega stopa
Slika v nadaljevanju velja za vse velikosti naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti 12.20:
1.

Odklopite parnokonvekcijsko peč od napetosti.

2.

Demontirajte stransko steno parnokonvekcijske peči, da
boste imeli dostop do spončne letve X32 (2) na plošči sis‐
temskega vmesnika (SIB) (1) v območju za upravljalno
ploščo.

3.

■
■

■
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Odstranite večji, preluknjani izrez na označenem mestu
talne pločevine parnokonvekcijske peči.
Priključni kabel signalnega stolpa z membranskim nas‐
tavkom speljite skozi izrez v priključni prostor parnokon‐
vekcijske peči.
Speljite priključni kabel do plošče sistemskega vmesni‐
ka in ga fiksirajte v priključnem prostoru, na primer s ka‐
belskimi vezicami na obstoječih kabelskih razvodih.
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4.

Povežite priključni kabel signalnega stolpa s parnokon‐
vekcijsko pečjo v skladu z v nadaljevanju prikazano zase‐
denostjo nožic.
Noži‐
ca

Zasedenost

Barva žile

1
2
3
4
5

GND
Signal: Brenčalo
Signal: Rdeča lučka
Signal: Rumeno lučka
Signal: Zelena lučka

BU (modra)
GY (rumena)
BK (črna)
WH (bela)
BN (rjava)

5.

Montirajte stransko steno parnokonvekcijske peči.

6.

Zaženite parnokonvekcijsko peč in signalni stolp.

Priročnik za namestitev

83

6 Namestitev

6.1.6 Priključitev nadzora filtra za pripravo vode
Namen nadzora filtra za pripravo vode
Parnokonvekcijsko peč lahko električno povežete z daljinskim prikazom priključenega filtra za pripravo
vode. Programska oprema parnokonvekcijske peči nato nadzoruje stanje filtra za pripravo vode. Opo‐
zorilno sporočilo vas obvesti, ko je kapaciteta filtra samo še 10 % in je treba filter za pripravo vode
zamenjati v doglednem času.
Potrebna dodatna oprema
■
■
■

Dvožilni priključni kabel (dolžina približno 2 m); priporočilo: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membranski nastavek DN 50
Vezice za kable

Priključitev nadzora filtra za pripravo vode
Slika v nadaljevanju velja za vse velikosti naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti 12.20:
1.

Odklopite parnokonvekcijsko peč od napetosti.

2.

Demontirajte stransko steno parnokonvekcijske peči, da
boste imeli dostop do spončne letve X33 (2) na plošči sis‐
temskega vmesnika (SIB) (1) v območju za upravljalno
ploščo.

3.

■
■

■

Priročnik za namestitev

Odstranite večji, preluknjani izrez na označenem mestu
talne pločevine parnokonvekcijske peči.
Priključni kabel nadzora filtra za pripravo vode z mem‐
branskim nastavkom speljite skozi izrez v priključni
prostor parnokonvekcijske peči.
Speljite priključni kabel do plošče sistemskega vmesni‐
ka in ga fiksirajte v priključnem prostoru, na primer s ka‐
belskimi vezicami na obstoječih kabelskih razvodih.
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4.

Povežite priključni kabel nadzora filtra za pripravo vode s
parnokonvekcijsko pečjo v skladu z v nadaljevanju prika‐
zano zasedenostjo nožic.
Nožica

Zasedenost

1
2

Signal
GND

5.

Montirajte stransko steno parnokonvekcijske peči.

6.

Zaženite parnokonvekcijsko peč in nadzor filtra za pripra‐
vo vode.
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6.2 Plinska instalacija
6.2.1

Varno delo s plinsko instalacijo

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri namestitvi« na strani 29.
Kvalifikacije osebja za plinsko instalacijo
Napravo smejo v skladu z lokalno veljavno zakonsko ureditvijo priključiti samo plinovodni instalaterji, ki
so usposobljeni in certificirani v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi, ki so opravili šolanje o de‐
lovanju naprave in ki jih je pooblastilo lokalno podjetje za proizvodnjo in distribucijo plina.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Predpisi za plinsko instalacijo
Pozanimajte se glede vseh nacionalnih zakonov in predpisov, prav tako glede predpisov lokalnih do‐
baviteljev in organov ter o možnih drugih relevantnih predpisih, ki veljajo glede namestitve te plinske
naprave na posameznem mestu uporabe. Obvezno jih upoštevajte!
Upoštevajte veljavne gradbene predpise in tehnična pravila glede namestitve plinskih naprav, ki velja‐
jo na posameznem mestu postavitve.
Plinska instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi podjetja za proizvodnjo in distribucijo plina.
Instalater ne sme odpirati sestavnih delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali njegov pooblaščenec.
Za fiksni priključek in za priključek utekočinjenega plina v Nemčiji veljajo naslednji predpisi:
■
Tehnična pravila za plinske instalacije TRGI (= DVGW delovni list G600)
■
Tehnična pravila za utekočinjen naftni plin TRF
■
Uredba o tlačnih posodah vključno s TRG (Tehnična pravila za stisnjene pline)
■
DVGW delovni list G631
■
DVGW delovni list G21
■
Predpis za preprečevanje nesreč pri uporabi utekočinjenega plina (BGV D34/do sedaj VGB 21)
■
Predpis za preprečevanje nesreč pri uporabi plinov (BGV B6/do sedaj VGB 61)
■
Predpis za preprečevanje nesreč pri delih na plinski napeljavi (BGR 500 poglavje 2.31/GUV-R500
poglavje 2.31)
■
Smernica VDI 2052: Prezračevalne naprave za kuhinje
■
Uredba o gorilnih sistemih (FeuVO, FAV) posameznih zveznih dežel
Če se pojavi vonj plina
Če se pojavi vonj plina, je treba obvezno upoštevati naslednje točke:
■
Takoj prekinite oskrbo s plinom.
■
Dobro prezračite prostor.
■
Ne upravljajte nobene električne naprave. Preprečite nastajanje isker.
■
Evakuirajte zgradbo.
■
Po telefonu, ki se mora nahajati izven območja nevarnosti, obvestite podjetje za proizvodnjo in dis‐
tribucijo plina, po potrebi tudi gasilce.
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Uhajajoč plin

Nevarnost eksplozije zaradi uhajanja plina
Če se uhajajoč plin vname, lahko nastane eksplozija.
V bližini naprave namestite zaporno napravo za plin.
Pred začetkom del na plinski instalaciji preverite, ali je dovod plina izklopljen.
Po izvedbi priključka in po vsakem poznejšem delu na plinovodnih sestavnih delih preverite
tesnjenje vseh povezovalnih in priključnih mest plinovodnih komponent. Pred zagonom
parnokonvekcijske peči preverite plinotesnost na vseh omenjenih mestih izven in znotraj naprave.
Pri namiznih napravah na podkonstrukciji s kolesi s fleksibilno priključno gibko cevjo preverite, ali je
nameščena zadrževalna naprava za mehansko zavarovanje naprave, ki omejuje razpon
premikanja podkonstrukcije z napravo.
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6.2.2 Načrtovanje plinske instalacije
Pravila za varno namestitev plinske instalacije naprav
Da bi preprečili nevarnosti zaradi nepravilnih plinskih priključkov, je treba upoštevati naslednja pravila:
Parnokonvekcijska peč je tovarniško dobavljena za uporabo z določeno vrsto plina (glejte tipsko ta‐
blico naprave). Za uporabo z drugimi vrstami plina mora parnokonvekcijsko peč najprej predelati
kvalificirani sodelavec pooblaščenega servisnega mesta.
■
Po izvedbi priključka za plin in po vsakem poznejšem delu na plinovodnih sestavnih delih preverite
tesnjenje vseh povezovalnih in priključnih mest plinovodnih komponent. Pred zagonom parnokon‐
vekcijske peči preverite plinotesnost na vseh omenjenih mestih izven in znotraj naprave.
■
Pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih je treba za priključek za plin uporabiti gibki plin‐
ski priključni vod.
■
Dolžina plinskega priključnega voda je pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih odvisna
od razpona premikanja, ki ga omogoča zadrževalna naprava podkonstrukcije na kolesih. Na plinski
priključni vod pri premikanju sestava (podkonstrukcije in naprave) nikoli ne smejo delovati vlečne
sile in čez plinski priključni vod se ni dovoljeno peljati.

■

Tip plinske naprave
Parnokonvekcijska peč ustreza naslednjemu tipu plinske naprave:
Tip plinske nap‐
rave
B23

Pomen
Plinsko kurišče, odvisno od zraka v prostoru
Z ventilatorjem gorilnika pred gorilnikom in
■ Brez varovala vleka
■

Lokalna oprema in pravila za plinsko instalacijo
V tabeli v nadaljevanju je navedena oprema, ki mora biti na voljo na lokaciji uporabnika, in pravila, ki
jih je treba upoštevati pri priključitvi:
Oprema

Pravila

Fiksni priključek

Naprava je pripravljena za lokalni fiksni priključek. Položaj priključka za
plin: točka J v načrtu priključitve.
Napravo je treba mehansko zavarovati.
Zaporna naprava za plin V bližini naprave je treba namestiti zaporno napravo za plin. Zaporna nap‐
rava za plin mora biti dobro dostopna in nameščena tako, da jo je mogoče
zapreti tudi v nevarni situaciji.
Reduktor tlaka
Če je dotočni tlak previsok, je treba namestiti reduktor tlaka.
Vsi priključni deli
Vse lokalne priključne dele je treba preveriti v skladu z lokalnimi in nacio‐
nalnimi določili.

Zagotavljanje dovoda zgorevalnega zraka
Da bi zagotovili oskrbo z zadostno količino zgorevalnega zraka je treba glede na postavitev in moč
parnokonvekcijske peči izvesti individualne ukrepe v skladu z lokalnimi predpisi, standardi in smerni‐
cami. Kot odgovorni plinovodni instalater morate zagotoviti zadostno količino zgorevalnega zraka.
Pri tem upoštevajte naslednje:
■
Potrebni zgorevalni zrak je odvisen od priključne moči, glejte »Količina izpušnih plinov« na strani
131.
Zagotavljanje prezračevanja
Naprava proizvaja zgorevalne pline, ki jih je treba s primernim odvodom izpušnih plinov odvajati na
prosto. Pri tem morate obvezno upoštevati poglavje »Sistemi v bližini« na strani 47.
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Da bi preprečili nedovoljeno koncentracijo zdravju nevarnih zgorevalnih plinov v postavitvenem pros‐
toru, morate kot odgovorni plinovodni instalater zagotoviti zadostne prezračevalne pogoje za delo‐
vanje parnokonvekcijske peči.
Temperatura izpušnih plinov
Temperatura nerazredčenih izpušnih plinov je lahko do 500 °C.
Upoštevajte protipožarne predpise.
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6.2.3 Položaji ventilatorskih gorilnikov in glavnega plinskega ventila
Položaj ventilatorskih gorilnikov pri velikostih naprave 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 in 12.20
Slika v nadaljevanju velja za velikosti naprave 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 in 12.20 ter prikazuje parno‐
konvekcijsko peč z bojlerjem velikosti 6.10:
Poz.

Oznaka

1

Priključek za izpušne pline gorilnika
bojlerja (samo pri napravah z bojler‐
jem, ne pri brizgalnikih)
Priključek za izpušne pline gorilnika
na vroči zrak
Gorilnik na vroči zrak

2
3
4
5
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Glavni plinski ventil, priključek za
plin na dnu naprave
Gorilnik bojlerja (samo pri napravah
z bojlerjem, ne pri brizgalnikih)
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Položaj ventilatorskih gorilnikov pri velikostih naprave 20.10 in 20.20
Slika v nadaljevanju velja za velikosti naprave 20.10 in 20.20 ter prikazuje parnokonvekcijsko peč z
bojlerjem velikosti 20.20:
Poz.

Oznaka

1

4

Priključek za izpušne pline gorilnika
bojlerja (samo pri napravah z bojler‐
jem, ne pri brizgalnikih)
Priključek za izpušne pline gorilnika
na vroči zrak spodaj
Priključek za izpušne pline gorilnika
na vroči zrak zgoraj
Gorilnik na vroči zrak zgoraj

5

Gorilnik na vroči zrak spodaj

6

Glavni plinski ventil, priključek za
plin na dnu naprave
Gorilnik bojlerja (samo pri napravah
z bojlerjem, ne pri brizgalnikih)

2
3

7
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6.2.4 Izvajanje plinske instalacije
Pogoji
Preverite, ali je naslednji pogoj izpolnjen:
■
Lokalno je na voljo zaporna naprava za plin.
Potrebni pripomočki
■

Razpršilo za iskanje netesnosti/detektor plina

Izvajanje plinske instalacije

2.

Primerjajte vrsto plina, plinski tlak in zmogljivost priključka
za plin s podatki na tipski ploščici.
Le če se vrednosti ujemajo, je napravo dovoljeno priključiti
na oskrbo s plinom in zagnati.
Priključite priključek za plin.

3.

Zagotovite plinotesnost na vseh spojih izven naprave.

4.

Seznanite se s položajem gorilnika, sestavo gorilnika in
položajem njegovih sestavnih delov.

5.

Vklopite napravo.

6.

Preverite plinotesnost na vseh spojih izven in znotraj nap‐
rave. Po potrebi zatesnite netesne spoje.
Zaženite profil za kuhanje v načinu delovanja »Vroči
zrak«.
Izmerite dotočni tlak na plinskem ventilu.
Rezultat:
■ Če dotočni tlak presega mejne vrednosti, ga je po potre‐
bi mogoče zadušiti.
■ Če dotočni tlak ne dosega mejnih vrednosti, tega kot in‐
štalater ne morete popraviti.
■ Če je izmerjena vrednost znotraj mejnih vrednosti, na‐
daljujte s točko 9 teh navodil.
■ Če ni mogoče zagotoviti dotočnega tlaka znotraj mejnih
vrednosti, zaprite zaporno napravo za plin in prekinite iz‐
vajanje namestitve.

1.

7.
8.

»Lastnosti plina« na strani 129

»Položaj ventilatorskih gorilnikov
in glavnega plinskega ventila« na
strani 90

»Merjenje dotočnega tlaka« na
strani 93

Izmerite vrednosti CO gorilnika.
»Merjenje vrednosti izpušnih pli‐
Napravo je dovoljeno zagnati samo, če je upoštevana mej‐ nov« na strani 94
na vrednost.
10. Izklopite napravo.
11. Naslednje organe (če je potrebno) obvestite o izvedeni
namestitvi:
■ Podjetje za proizvodnjo in distribucijo plina
■ Pristojne organe v skladu z lokalno zakonsko ureditvijo
in predpisi

9.

Priročnik za namestitev

92

6 Namestitev

6.2.5 Merjenje dotočnega tlaka
Pogoji
■
■

Lokalno je na voljo zaporna naprava za plin.
Plinska instalacija je izvedena v skladu s predpisi iz navodil »Izvajanje plinske instalacije« na stra‐
ni 92 do koraka »Merjenje dotočnega tlaka«.

Potrebni pripomočki
■

Manometer

Merjenje dotočnega tlaka
1.
2.
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Izmerite dotočni tlak na ventilu (1) plinskega ventila na
ventilatorskem gorilniku.
Primerjajte izmerjeno vrednost z mejnimi vrednostmi,
glejte »Lastnosti plina« na strani 129.
Rezultat:
■ Če je izmerjen dotočni tlak nižji od določenih vrednosti:
■
Obvestite podjetje za proizvodnjo in distribucijo plina.
Naprave v tem primeru ni dovoljeno zagnati in treba
je zapreti dovod plina.
■ Če je izmerjen dotočni tlak višji od določenih vrednosti:
■ Zadušite dotočni tlak.
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6.2.6 Merjenje vrednosti izpušnih plinov
Potrebni pripomočki
■

Naprava za analizo izpušnih plinov

Merjenje vrednosti izpušnih plinov
1.
2.

3.

4.

Priročnik za namestitev

Merilno sondo (2) merilnika izpušnih plinov (1) vstavite v
priključek za izpušne pline (3) izbranega gorilnika.
Izmerite vrednosti izpušnih plinov.
Pri tem upoštevajte navodila za uporabo merilnika:
Dodatna informacija:
Če merilnik prikaže pribl. 21 % O2 ali ne prikaže nič, je
merilno tipalo vstavljeno v napačni priključek za izpušne
pline.
Po 1 minuti odčitajte izmerjene vrednosti (4) in jih primer‐
jajte s predpisano mejno vrednostjo, glejte »Vrednost iz‐
pušnih plinov« v »Lastnosti plina« na strani 129.
■ Če mejna vrednost ni izpolnjena, je treba napravo pre‐
veriti v skladu z navodili za nastavljanje, ki so navedena
v servisni dokumentaciji.
V nasprotnem primeru:
■ Nadaljujte s 4. korakom.
Zabeležite izmerjene vrednosti.
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6.3 Priključek za vodo
6.3.1

Varna priključitev priključka za vodo in priključka za odpadno vodo

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri namestitvi« na strani 29.
Kvalifikacije osebja za priključitev priključka za vodo in priključka za odpadno vodo
Samo usposobljeni strokovnjaki za vodovodne instalacije in instalacije odpadne vode pooblaščenega
servisnega mesta smejo parnokonvekcijsko peč priključiti na oskrbo z vodo in na sistem odpadne
vode.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Predpisi za priključek za vodo
Vodovodna instalacija in priključki za vodo morajo ustrezati lokalnim in nacionalnim določilom. To so
predvsem:
■
DIN 1988, 2. del in 4. del
■
EN 61770
■
EN 1717
Pri napravah s certifikatom NSF je treba dodatno upoštevati:
■
Predpise organizacije National Sanitation Foundation (NSF)
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Za izpolnitev nacionalnih in lokalnih zakonskih določil je treba napravo namestiti s primernim protipov‐
ratnim varovalom.
Za Avstralijo in Novo Zelandijo:
Vodovodno instalacijo je treba namestiti v skladu s smernicami AS/NZW 3500 za sanitarne sisteme in
odpadno vodo (Plumbing and Drainage Code).
Samo za Avstralijo:
Za zagotovitev protipovratne zaščite, ki je zahtevana v skladu z avstralskimi smernicami za sanitarne
sisteme, je treba v dovod vode do naprave vgraditi reduktor povratnega toka, ki je dobavljen s to nap‐
ravo.
Predpisi za priključek za odpadno vodo
Upoštevajte lokalna in nacionalna določila glede izvedbe priključka za odpadno vodo in glede lastnosti
odpadne vode. To so med drugim:
■
DIN 1988, 2. del in 4. del
■
DIN EN 1717
■
Lokalno uredbo o odpadnih vodah
Pri napravah s certifikatom NSF je treba dodatno upoštevati:
■
International Code Council (ICC) ali poenoten Plumbing Code organizacije International Associa‐
tion of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
■
Predpise organizacije National Sanitation Foundation (NSF)
Odvodi odpadne vode in priključki za odpadno vodo morajo ustrezati določilom kodeksa International
Plumbing Code 2003, International Code Council (ICC) ali Uniform Plumbing Code 2003, International
Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO).
Priročnik za namestitev
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6.3.2 Dovod vode
Pravila za varno namestitev priključka za vodo
Da bi preprečili nevarnosti zaradi nepravilnega priključka za vodo, je treba upoštevati naslednja pravi‐
la:
■
Pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih je treba za priključek za vodo uporabiti gibki
priključni vod za vodo.
■
Dolžina priključnega voda za vodo je pri namiznih napravah s podkonstrukcijo na kolesih odvisna
od razpona premikanja, ki ga omogoča zadrževalna naprava podkonstrukcije na kolesih. Na prikl‐
jučni vod za vodo pri premikanju sestava (podkonstrukcije in naprave) nikoli ne smejo delovati
vlečne sile in čez priključni vod za vodo se ni dovoljeno peljati.
Izvedba priključka za vodo
Naprava je pripravljena za lokalni fiksni priključek za vodo.
Izvedba priključka za vodo s fleksibilnim priključnim vodom
Napravo je mogoče na oskrbo z vodo priključiti z gibkim priključnim vodom za vodo DN10 v skladu s
standardom EN 61770 z navojem 3/4«.
Kakovost vode in trdota vode
■
■
■
■

Pri vašem lokalnem podjetju za oskrbo z vodo se pozanimajte glede kakovosti vode ali preverite
kakovost vode v skladu s poglavjem »Preverjanje kakovosti vode« na strani 100.
Informacije o potrebnih lastnostih pitne vode so navedene v poglavju »Tehnični podatki« pod »Ka‐
kovost vode« na strani 135.
Po potrebi izvedite primerne ukrepe za pripravo vode. To je lahko na primer namestitev vodnega
filtra in/ali sistema za pripravo vode.
Preverite, ali so po pripravi vode zagotovljene potrebne vrednosti v skladu s poglavjem »Prever‐
janje kakovosti vode« na strani 100.
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Shema priključitve brez priprave vode
Shema priključitve

Priključki namiznih naprav

Priključki stoječih naprav

V
Avstralija/Nova Zelandija:

DCV

Poz.

Oznaka

A

C

Priključek za vodo za bojler oz.
Za kakovost vode glejte »Kakovost vode« na strani 134
vbrizgavanje vode
Priključek za vodo za čiščenje in Za kakovost vode glejte »Kakovost vode« na strani 134
ročno prho z navijanjem
Razdelilnik vode
-

Z

Lokalna vodovodna instalacija

Kakovost vode: Pitna voda

X

Sedimentni filter 0.08 mm

Y

Zaporna naprava

Če je voda zelo umazana, je treba namestiti sedimentni fil‐
ter 0.08 mm.
Pipa za vodo

V

Primerno protipovratno varovalo
(potrebno samo pri brizgalnikih
pare, če velja zahteva NSF, sic‐
er izbirno)
Dvojni protipovratni ventil

B

DCV

Priročnik za namestitev

Razlaga

Za izpolnitev nacionalnih in lokalnih zakonskih določil je
treba napravo namestiti s primernim protipovratnim varo‐
valom.
V skladu z avstralskimi smernicami za sanitarne sisteme
ga je treba vgraditi pred vsemi napravami za filtriranje in
pripravo vode

97

6 Namestitev
Shema priključitve s pripravo vode
Shema priključitve

Priključki namiznih naprav

Priključki stoječih naprav

V

Avstralija/Nova Zelandija:

DCV

Poz.

Oznaka

Razlaga

A

Za kakovost vode glejte »Kakovost vode« na strani 134

Z

Priključek za vodo za bojler oz.
vbrizgavanje vode
Priključek za vodo za čiščenje in
ročno prho z navijanjem
Lokalna vodovodna instalacija

X

Sedimentni filter 0.08 mm

W

Pripravljanje vode za mehčanje
vode na potrebno kakovost vode
Zaporna naprava

B

Y
V

DCV

Primerno protipovratno varovalo
(potrebno samo pri brizgalnikih
pare, če velja zahteva NSF, sicer
izbirno)
Dvojni protipovratni ventil

Za kakovost vode glejte »Kakovost vode« na strani 134
Kakovost vode: Pitna voda
Če je voda zelo umazana, je treba namestiti sedimentni
filter 0.08 mm.
Priporočilo: Vložek za delno razsoljevanje
Pipa za vodo
Za izpolnitev nacionalnih in lokalnih zakonskih določil je
treba napravo namestiti s primernim protipovratnim varo‐
valom.
V skladu z avstralskimi smernicami za sanitarne sisteme
ga je treba vgraditi pred vsemi napravami za filtriranje in
pripravo vode

Namestitev dovoda vode
1.

Sperite priključek za vodo lokalnega dovoda vode (Z).

2.

Namestite sedimentni filter (X) in po potrebi sistem za pri‐
pravo vode (W).

3.

Za vsako napravo namestite lastno zaporno napravo (Y).

Priročnik za namestitev

98

6 Namestitev
4.

V dovod vode po potrebi vgradite primerno protipovratno
varovalo (V) ali potrebni protipovratni ventil (DCV) (glejte
shemo priključitve).

5.

Priključite napravo v skladu načrtom priključitve.

6.

Sperite sedimentni filter, tako da sprožite ročno prho z na‐
vijanjem.

7.

Zaprite zaporno napravo, ko je vodovodna instalacija
nameščena.

8.

Uporabnika opozorite na vzdrževalne intervale filtra in po
potrebi sistema za pripravo vode.
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6.3.3 Preverjanje kakovosti vode
Potrebni pripomočki
Potrebujete naslednje pripomočke:
■
1 posodo za vzorec, ki se uporablja za odvzem vzorca
■
1 merilnik prevodnosti (št. izdelka 3019007)
■
Komplet za analizo skupne trdote in karbonske trdote z 2 posodama za analizo (št. izdelka
3019010)
■
Zaščitne rokavice
Preverjanje kakovosti vode
Izmerite električno prevodnost in skupno trdoto vode. Pri tem postopajte v skladu z navodili za upora‐
bo merilne naprave in kompleta za analizo.
Izmerjene vrednosti primerjajte z želenimi vrednostmi v poglavju »Tehnični podatki« pod »Kakovost
vode« na strani 135.
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6.3.4 Priključek za odpadno vodo
Pravila za varno namestitev priključka za odpadno vodo
Da bi preprečili nevarnosti zaradi nepravilnega priključka za odpadno vodo, je treba upoštevati nas‐
lednja pravila:
■
Odvod odpadne vode ne sme biti na nobenem mestu zožen.
■
Padec odvoda odpadne vode mora biti najm. 3.5 % (2°) .
■
Če je na en odvod odpadne vode priključenih več naprav, mora biti odvod dovolj velik, da lahko
odpadna voda nemoteno odteka.
■
Naprava mora biti na priključek za odpadno vodo priključena z NEGIBKO cevjo. Priporočljiv je fiks‐
ni priključek, po izbiri je mogoče namestiti tudi lijakasti sifon. Pri namiznih napravah s podkonstruk‐
cijo na kolesih je treba pred premikanjem naprave s podkonstrukcijo odklopiti fiksni priključek od‐
voda odpadne vode.
Shema priključitve (namizne naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse namizne naprave in prikazuje shemo priključitve instalacije odpadne
vode na parnokonvekcijski peči velikosti 6.10:
Poz.

Oznaka

1

Iztok iz naprave Na dnu naprave, mesto
priključitve C, glejte »Načrti
priključitve« na strani 137
■ Na dnu naprave, mesto
Varnostni pre‐
tok
priključitve M,
glejte »Načrti priklju‐
čitve« na strani 137
■ Uporablja se za odtok
vode v primeru napake
(zamašitev)

2

3

Odvod odpadne
vode DN 50

Delovanje

■
■

4
5
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Najmanjši notranji premer
= 46 mm
Padec najm. 3.5 % (2°)

Sifon/lijakasti si‐ Priporočljiv za prepreče‐
fon
vanje neprijetnih vonjav
Odvod odpadne ■ Najmanjši notranji premer
vode DN 50
= 46 mm
■ Padec najm. 3.5 % (2°)
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Shema priključitve (stoječe naprave)
Slika v nadaljevanju velja za vse stoječe naprave in prikazuje shemo priključitve instalacije odpadne
vode na parnokonvekcijski peči velikosti 12.20:
Poz.

Oznaka

1

Iztok iz naprave Na dnu naprave, mesto
priključitve C, glejte »Načrti
priključitve« na strani 137
■ Na dnu naprave, mesto
Varnostni pre‐
tok
priključitve M,
glejte »Načrti priklju‐
čitve« na strani 137
■ Uporablja se za odtok
vode v primeru napake
(zamašitev)

2

3

Odvod odpadne
vode DN 50

Delovanje

Najmanjši notranji premer
= 46 mm
■ Padec najm. najm. 3.5 %
(2°)
Možnosti odtekanja:
■ Fiksni priključek
■ Odprta kad
■ Kanal
■

Namestitev priključka za odpadno vodo
Priključite napravo v skladu s shemo priključitve. Pri namiznih napravah uporabite priloženo ploščato
koleno.
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6.4 Namestitev popolnoma samodejnega čiščenja komore
6.4.1

Varno delo pri namestitvi

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri namestitvi« na strani 29.
Kvalifikacije osebja za namestitev popolnoma samodejnega čiščenja komore
Popolnoma samodejno čiščenje komore smejo namestiti in priključiti samo kvalificirani sodelavci poo‐
blaščenega servisnega mesta.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Stik s čistilnimi sredstvi

Nevarnost razjed ali draženja kože, oči in dihal
Čistilno sredstvo ConvoClean new (S) in sredstvo za izpiranje ConvoCare (S) pri neposrednem stiku
dražita kožo, oči in dihala. Čistilno sredstvo ConvoClean forte (S) pri neposrednem stiku povzroči
razjede kože, oči in dihal.
Ne vdihavajte hlapov in meglice čistilnih sredstev in sredstev za izpiranje.
Čistilna sredstva in sredstva za izpiranje ne smejo priti v stik z očmi, kožo in sluznico.
Pri ravnanju s čistilnimi sredstvi upoštevajte etikete čistilnih sredstev oz. ustrezne varnostne
podatkovne liste.
Nosite osebno zaščitno opremo.
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6.4.2 Sestava popolnoma samodejnega čiščenja komore
Čistilno sredstvo in sredstvo za izpiranje
Za čiščenje parnokonvekcijske peči uporabljajte izključno tukaj navedena sredstva.
OBVESTILO! Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe čistilnih sredstev.
V tabeli v nadaljevanju so navedena dovoljena čistilna sredstva in sredstva za izpiranje:
Oznaka

Izdelek

Barva nalepke

Čistilno sredstvo
Sredstvo za izpiranje

ConvoClean forte / new
ConvoCare

rdeča
zelena

Sestava popolnoma samodejnega čiščenja komore s priključenimi kanistri
Poz. Oznaka
1

2
3
4
5

F
G

Barvno ko‐
diranje

Kanister s sredstvom
za izpiranje ConvoCare
(za uporabo pripravlje‐
na raztopina v določe‐
nem mešalnem razmer‐
ju)
Sesalna gibka cev za
sesalno sulico za
sredstvo za izpiranje
Žična objemka D10

zelena (na‐
lepka)

Sesalna gibka cev za
sesalno sulico za čistil‐
no sredstvo
Kanister s čistilnim
sredstvom ConvoClean
new ali ConvoClean
forte
Priključek naprave za
sredstvo za izpiranje
Priključek naprave za
čistilno sredstvo

rdeča (gibka
cev)

zelena (gib‐
ka cev)
-

rdeča (na‐
lepka)
zelena (na‐
pis)
rdeča (na‐
pis)

Škatla za kanistre čistilnih sredstev (izbirna dodatna oprema)
Škatla za kanistre čistilnih sredstev je izbirna dodatna oprema za parnokonvekcijsko peč, ki je na voljo
pri proizvajalcu.
Pri namiznih napravah na podstavkih:
■
Škatlo je mogoče na podstavek obesiti s pomočjo obešala in držala, ki sta privita na zadnji strani.
Pri tem je treba držalo potisniti čez sornike na podstavku. Parnokonvekcijska peč s svojo težo fik‐
sira držalo ter obešeno škatlo s kanistri čistilnih sredstev.
Pri stoječih napravah ali namiznih napravah na delovnih mizah:
■
Škatlo je mogoče priviti na steno s pomočjo izvrtin na hrbtni strani naprave. V ta namen je treba
najprej s škatle odviti obešala. Za lažje čiščenje tal v kuhinji lahko škatlo pritrdite dvignjeno od tal.
Pri tem upoštevajte določila v poglavju »Mesto postavitve kanistrov za čistilno sredstvo in sredstvo
za izpiranje«.
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Mesto postavitve kanistrov za čistilno sredstvo in sredstvo za izpiranje
Kanistra postavite na naslednji način:
■
Kanistra morata biti dobro dostopna in nameščena na ravni površini ob napravi.
■
Nivo postavitve kanistrov ne sme biti nad robom, kjer se noge naprave dotikajo ohišja naprave.
■
Nivo postavitve kanistrov ne sme biti več kot 1 meter pod tem robom.
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6.4.3 Priključitev popolnoma samodejnega čiščenja komore
Priključitev popolnoma samodejnega čiščenja komore s kanistri
1.

Priloženi koncentrat ConvoCare K v praznem kanistru za
sredstvo za izpiranje ConvoCare K zmešajte z mehko vo‐
do.
Pri tem upoštevajte navodila v priročniku za upravljanje
glede mešanja sredstva za izpiranje ConvoCare v kanis‐
tru.

2.

Zeleno sesalno gibko cev (2) za sredstvo za izpiranje
ConvoCare nataknite na priključno tulko zadnjega pre‐
gradnega priključka (F) in gibko cev zavarujte z žično ob‐
jemko (3) (glejte nalepko za priključek za sredstvo za iz‐
piranje na levi strani naprave).

3.

Sesalno sulico na zeleni gibki cevi vstavite v kanister
sredstva za izpiranje (1). Gibka cev mora biti položena ta‐
ko, da ni prepognjena, prezračevalna odprtina kanistra pa
mora biti odprta in prosta.
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4.

Rdečo sesalno gibko cev (4) za čistilno sredstvo Convo‐
Clean forte ali ConvoClean new nataknite na priključno
tulko sprednjega pregradnega priključka (G) in gibko cev
zavarujte z žično objemko (3) (glejte nalepko za priključek
za čistilno sredstvo na levi strani naprave).

5.

Sesalno sulico na rdeči gibki cevi vstavite v kanister čistil‐
nega sredstva (5). Gibka cev mora biti položena tako, da
ni prepognjena, prezračevalna odprtina kanistra pa mora
biti odprta in prosta.
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6.5 Namestitev lovilnega kanistra za maščobo (samo pri ConvoGrill)
6.5.1

Varno delo pri namestitvi

Za vašo varnost
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri namestitvi« na strani 29.
Kvalifikacije osebja za namestitev lovilnega kanistra za maščobo
Samo kvalificirani sodelavci pooblaščenega servisnega mesta ali ustrezno poučeno osebje sme pri ra‐
zličici s ConvoGrill priključiti lovilni kanister za maščobo, ki se uporablja za samodejno odstranjevanje
maščobe.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
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6.5.2 Priključitev lovilnega kanistra za maščobo
Potrebna dodatna oprema
Obseg dobave ConvoGrill vključuje naslednjo originalno dodatno opremo, ki jo potrebujete za priključi‐
tev samodejnega odstranjevanja maščobe. Uporabljajte samo to originalno dodatno opremo:
■
Priključna gibka cev z vrtljivo pritrjenim navojnim pokrovčkom za kanister
■
Lovilni kanister za maščobo (prazni kanister za izčrpano maščobo)
■
Cevna objemka za zavarovanje priključka za gibko cev na parnokonvekcijski peči
■
Viličasto držalo za obešanje navojnega pokrovčka za kanister s priključno gibko cevjo med prazn‐
jenjem in čiščenjem lovilnega kanistra za maščobo
Priključitev lovilnega kanistra za maščobo (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Preverite, ali je dodatna oprema poškodovana, in nadal‐
jujte z namestitvijo samo, če so sestavni deli nepoškodo‐
vani in če tesnijo.
Prosti konec priključne gibke cevi (2) za samodejno od‐
stranjevanje maščobe namestite na izpustni nastavek (1)
zadaj na spodnji strani parnokonvekcijske peči in zavar‐
ujte gibko cev (2) s cevno objemko (3).
Navojni pokrovček za kanister (4), ki je pritrjen na priključ‐
ni gibki cevi (2), privijte na lovilni kanister za maščobo (5).
Lovilni kanister za maščobo (5) namestite na primerno
mesto in pazite, da priključna gibka cev (2) ne bo pre‐
pognjena.
Viličasto držalo (6) za obešanje navojnega pokrovčka za
kanister (4) s priključno gibko cevjo pritrdite na dosegu
roke v bližini izpustnega nastavka (1). V ta namen upora‐
bite dvostranski lepilni trak na zadnji strani držala ali izvr‐
tine držala.
Pri napravah z izginjajočimi vrati:
Držala (6) NE namestite na strani ohišja parnokonvek‐
cijske peči, na kateri boste vrata naprave potiskali nazaj.

Mesto postavitve lovilnega kanistra za maščobo
Lovilni kanister za maščobo postavite na naslednji način:
■
Kanister mora stati pokončno in dobro dostopno na ravni površini ob napravi.
■
Nivo postavitve kanistra je lahko največ 15 cm nad nivojem postavitve naprave.
■
Delovno območje uporabnika mora biti prosto.
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Namen tega poglavja
V tem poglavju je opisan zagon parnokonvekcijske peči. To poglavje je namenjeno kvalificiranemu so‐
delavcu pooblaščenega servisnega mesta.

7.1

Varno delo pri zagonu

Za vašo varnost pri zagonu
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri zagonu« na strani 31.
Kvalifikacije osebja za zagon in ustavitev obratovanja
Dela v okviru zagona se na napravi izvajajo v nenavadnem obratovalnem stanju (npr. z odstranjenimi
zaščitnimi pokrovi) ali vključujejo dejavnosti, ki od osebja zahtevajo kvalifikacije in specifično pozna‐
vanje naprave, ki presegajo zahteve za upravljalno osebje.
Za osebje veljajo naslednje zahteve:
■
Gre za kvalificirane sodelavce pooblaščenega servisnega mesta.
■
Osebje ima zadevno izobrazbo za servisnega tehnika.
■
Osebje je opravilo šolanje o delovanju naprave.
■
Predvsem mora osebje znati oceniti strokovno izvedbo priključkov za elektriko, plin, vodo in od‐
padno vodo.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Če se pojavi vonj plina
Če se pojavi vonj plina, je treba obvezno upoštevati naslednje točke:
■
Takoj prekinite oskrbo s plinom.
■
Dobro prezračite prostor.
■
Ne upravljajte nobene električne naprave. Preprečite nastajanje isker.
■
Evakuirajte zgradbo.
■
Po telefonu, ki se mora nahajati izven območja nevarnosti, obvestite podjetje za proizvodnjo in dis‐
tribucijo plina, po potrebi tudi gasilce.
Osnovna pravila za varno delovanje
Če je bila parnokonvekcijska peč po namestitvi zavestno ali očitno nedovoljeno premaknjena (name‐
rno ali pomotoma), je dovoljeno napravo naprej uporabljati le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
■
Naprava in uporabljena dodatna oprema niso poškodovani.
■
Nameščeni napajalni vodi za elektriko, vodo, odpadno vodo in čistilno sredstvo niso poškodovani,
so trdno priključeni, nikjer ne puščajo in pri vizualnem pregledu dajejo vtis, da so varni in primerni
za uporabo.
■
'Zahteve glede delovanja parnokonvekcijske peči' na strani 22 so izpolnjene.
■
'Zahteve glede okolice parnokonvekcijske peči' na strani 22 so izpolnjene.
■
Vsa opozorila so nameščena na predvidenem mestu.
Samo pri plinskih napravah:
■
Na vseh plinovodnih sestavnih delih parnokonvekcijske peči je servisni tehnik preveril tesnost vseh
povezovalnih in priključnih mest plinovodnih komponent in zagotovljena je plinotesnost na vseh
omenjenih mestih izven in znotraj naprave.

Priročnik za namestitev

110

7 Zagon
Pravila za varno delovanje namiznih naprav
Da bi preprečili nevarnosti, je treba med delovanjem upoštevati naslednja pravila:
Priključkov za odpadni zrak, priključkov za izpušne pline in prezračevalnega nastavka na zgornji
strani naprave ter prezračevalnih odprtin na dnu naprave ni dovoljeno zakrivati, prestavljali ali blo‐
kirati.
■
Vodila morajo biti blokirana.
■
Posode za hrano je treba vstaviti v skladu s pravili v poglavju »Vstavljanje posod za hrano v nap‐
rave velikosti X.10 in X.20« v priročniku za upravljanje.
■
Sesalna plošča mora biti ustrezno zapahnjena.
■

Dodatna pravila za varno delovanje namiznih naprav na premični podkonstrukciji
Da bi preprečili nevarnosti, je treba pri obratovanju naprav na podkonstrukciji s kolesi upoštevati nas‐
lednja pravila:
■
Zadrževalna naprava, ki omejuje razpon premikanja sestava (podkonstrukcije in naprave), mora biti
ves čas priključena.
Vsak dan pred uporabo naprave preverite, ali je zadrževalna naprava priključena.
■
Pred uporabo naprav je treba vedno blokirati sprednja kolesa.
■
Vsak dan pred uporabo naprave je treba preveriti, ali so kolesa blokirana.
Pravila za varno delovanje stoječih naprav
Da bi preprečili nevarnosti, je treba med delovanjem upoštevati naslednja pravila:
■
Priključkov za odpadni zrak, priključkov za izpušne pline in prezračevalnega nastavka na zgornji
strani naprave ter prezračevalnih odprtin na dnu naprave ni dovoljeno zakrivati, prestavljali ali blo‐
kirati.
■
Posode za hrano je treba vstaviti v skladu s pravili v poglavju »Vstavljanje posod za hrano v nap‐
rave velikosti X.10 in X.20« v priročniku za upravljanje.
■
Sesalna plošča mora biti ustrezno zapahnjena.
Deli pod napetostjo

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo in zrahljanih kablov
Ko je zaščitni pokrov odprt, obstaja nevarnost električnega udara zaradi stika z deli pod napetostjo.
Dela na električnem sistemu smejo izvajati samo električarji pooblaščenega servisnega mesta.
Preden odstranite zaščitne pokrove, storite naslednje:
■
Vse priključke odklopite od napetosti.
■
Vsa stikala zavarujte pred ponovnim vklopom.
■
Če je naprava že priključena na napetost, počakajte 15 minut, da se kondenzatorji vodil DC ra‐
zelektrijo.
■
Preverite, ali ni napetosti.
Pred zagonom preverite, ali električne povezave niso poškodovane in so fiksno priključene.
Pred zagonom preverite, ali je naprava s kovinskimi deli dodatne opreme priključena na sistem za
izenačitev potenciala.
Uhajajoč plin

Nevarnost eksplozije zaradi uhajanja plina
Če se uhajajoč plin vname, lahko nastane eksplozija.
Naprave med delovanjem načeloma ne premikajte.
Pri namiznih napravah na podkonstrukciji s kolesi s fleksibilno priključno gibko cevjo preverite, ali je
nameščena zadrževalna naprava za mehansko zavarovanje naprave, ki omejuje razpon
premikanja podkonstrukcije z napravo.
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Pomanjkanje kisika

Nevarnost zadušitve zaradi pomanjkanja zraka
Zaradi nezadostnega prezračevanja na mestu postavitve lahko med delovanjem naprave pride do
zadušitve.
Preverite vrednosti izpušnih plinov. Po potrebi mora gorilnik nastaviti certificiran plinovodni
instalater pooblaščenega servisnega mesta.
Poskrbite, da je prezračevalni sistem na voljo in deluje ter so upoštevana pravila glede
prezračevanja, ki jih je določil plinovodni instalater.
Ne zakrivajte spodnjega dela naprave.
Napravo uporabljajte samo v brezvetrnem okolju.
Vroče površine

Nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur v komori in na notranji strani vrat naprave.
Če se dotaknete kateregakoli dela v notranjosti komore, notranje strani vrat naprave in vseh delov, ki
so med kuhanjem v komori ali so med kuhanjem bili v komori, obstaja nevarnost opeklin.
Nosite osebno zaščitno opremo.
Vroča para/sopara

Nevarnost oparin zaradi vroče pare in sopare
Uhajajoča vroča para in sopara lahko povzročita oparine na obrazu, rokah, stopalih in nogah.
Pri stoječih napravah odprite vrata naprave vedno najprej do prvega zaskočnega položaja, pri
namiznih napravah pa pri odpiranju vrat naprave vedno uporabite položaj zračenja. Počakajte za
trenutek, da izstopita vroča para in sopara. Nato vrata naprave počasi in previdno odprite do
konca.
Glave nikoli ne potiskajte v komoro.
Stopite vstran od naprave, ko se komora ohlaja s funkcijo 'Cool down', saj bosta skozi odprta vrata
naprave izstopila vroča para in sopara.
Stik s čistilnimi sredstvi

Nevarnost razjed ali draženja kože, oči in dihal
Čistilno sredstvo ConvoClean new (S) in sredstvo za izpiranje ConvoCare (S) pri neposrednem stiku
dražita kožo, oči in dihala. Čistilno sredstvo ConvoClean forte (S) pri neposrednem stiku povzroči
razjede kože, oči in dihal.
Ne vdihavajte hlapov in meglice čistilnih sredstev in sredstev za izpiranje.
Čistilna sredstva in sredstva za izpiranje ne smejo priti v stik z očmi, kožo in sluznico.
Čistilnih sredstev in sredstev za izpiranje ne pršite v komoro, katere temperatura je nad 60 °C,
sicer bodo nastali jedki ali dražeči hlapi čistilnega sredstva.
Med popolnoma samodejnim čiščenjem komore s priključenimi kanistri ne odpirajte vrat naprave.
Med popolnoma samodejnim čiščenjem komore z enojnim doziranjem vrata naprave odprite
SAMO, ko vas k temu pozove programska oprema.
Nosite osebno zaščitno opremo.
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7.2 Potek zagona
Preizkusi pred zagonom
Pred zagonom parnokonvekcijske peči s pomočjo kontrolnih seznamov preverite, če so izpolnjeni vsi
pogoji:
■
»Kontrolni seznam za transport, postavitev in namestitev« na strani 182
■
»Kontrolni seznam za varnostne naprave in opozorila« na strani 184
Napravo je dovoljeno zagnati samo, če so vsi navedeni pogoji izpolnjeni in
■
na napravi in priključkih niso vidni znaki poškodb in
■
se komora ne uporablja za skladiščenje ter v komori ni ničesar, kar se ne uporablja kot pripomo‐
ček za kuhanje (npr. posoda za hrano).
Pripravljanje zagona
1.

Zagotovite, da bo temperatura okolice ustrezala dovoljeni
delovni temperaturi.

2.

Vklopite ločilno stikalo.

3.

Odprite dovod vode.

4.

Odprite dovod plina (pri plinskih napravah).

5.

Preverite pravilno pritrditev in položaj naslednjih sestav‐
nih delov:
■ Sesalna plošča
■ Vodila (pri namiznih napravah)
■ Vstavni voziček (pri stoječih napravah)

6.

Izmerite vratno režo na sprednji strani naprave v skladu s
poglavjem »Merjenje rež naprave« na strani 115.
Če izmerjene vrednosti ležijo izven tolerančnega območja
ali zgornji rob vrat naprave ni poravnan z zgornjim robom
ohišja naprave, je treba vrata naprave nastaviti.
Nastavitev izvedite v skladu s servisno dokumentacijo ali
stopite v stik s proizvajalcem.
Vklopite parnokonvekcijsko peč.

7.

8.
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Zagon
1.

Zaženite postopek kuhanja z naslednjimi podatki:
■ Način delovanja »Kombinirana para«
■ 150 °C
■ 10 minut

2.

Preverite naslednje:
■ Osvetlitev komore sveti?
■ Rotor ventilatorja se vrti?
■ Sistem odpadne vode in vodovodni sistem tesnita?
■ Temperatura v komori narašča?

3.

Zaženite postopek kuhanja z naslednjimi podatki:
■ Način delovanja »Para«.
■ 100 °C
■ 10 minut

4.

Preverite, ali v komori nastaja para
(previdno odprite vrata naprave).

5.

Samo pri napravah z vbrizgavanjem Convotherm 4:
Z reduktorjem tlaka nastavite manometer v oskrbi z vodo
za proizvajanje pare:
■ Namizne naprave: [kPa] 100 (1 bar)
■ Stoječe naprave: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Zaženite popolnoma samodejno čiščenje komore s profi‐
lom za lahko umazanijo.

7.

Preverite, ali postopek čiščenja poteka brez sporočil o na‐
pakah.

Uvajanje uporabnika
Uporabnika seznanite z vsemi varnostno relevantnimi funkcijami in napravami, glejte »Kontrolni sez‐
nam za uvajanje stranke« na strani 185. Uporabnika uvedite v upravljanje naprave.
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7.3 Merjenje rež naprave
Merjenje rež naprave
Slika velja za vse velikosti naprave in prikazuje parnokonvekcijsko peč velikosti 12.20:
Izmerjene širine rež naprave morajo biti znotraj naslednjih tolerančnih območij:
Slika

Oznaka

Pogoj merjenja

Vratna reža na
sprednji strani
naprave
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Vrata naprave so
zaprta.

Tolerančno območje
Namizne Stoječe nap‐
naprave
rave
12 ± 1 mm
10 ± 1 mm

8 Ustavitev obratovanja in odstranjevanje

8 Ustavitev obratovanja in odstranjevanje
Namen tega poglavja
V tem poglavju je opisana ustavitev obratovanja parnokonvekcijske peči in pravilno odstranjevanje. To
poglavje je namenjeno kvalificiranemu sodelavcu pooblaščenega servisnega mesta.

8.1

Varno delo pri ustavitvi obratovanja

Za vašo varnost pri ustavitvi obratovanja
Pred začetkom del se seznanite z nevarnostmi, ki so navedene v poglavju »Nevarnosti in varnostni
ukrepi pri ustavitvi obratovanja« na strani 34.
Kvalifikacije osebja za ustavitev obratovanja
Dela v okviru ustavitve obratovanja se na napravi izvajajo v nenavadnem obratovalnem stanju (npr. z
odstranjenimi zaščitnimi pokrovi) ali vključujejo dejavnosti, ki od osebja zahtevajo kvalifikacije in spe‐
cifično poznavanje naprave, ki presegajo zahteve glede upravljalnega osebja.
Za osebje veljajo naslednje zahteve:
■
Gre za kvalificirane sodelavce pooblaščenega servisnega mesta.
■
Osebje ima zadevno izobrazbo za servisnega tehnika.
■
Osebje je opravilo šolanje o delovanju naprave.
■
Predvsem mora osebje znati oceniti strokovno izvedbo priključkov za elektriko, plin, vodo in od‐
padno vodo.
Dela na plinski instalaciji smejo izvajati samo usposobljeni plinovodni instalaterji, ki so opravili šolanje
o delovanju naprave in ki jih je pooblastilo lokalno podjetje za proizvodnjo in distribucijo plina.
Osebna zaščitna oprema
Nosite osebno zaščitno opremo, ki je za posamezna dela navedena v poglavju »Za vašo varnost«,
razdelek »Osebna zaščitna oprema« na strani 43.
Če se pojavi vonj plina
Če se pojavi vonj plina, je treba obvezno upoštevati naslednje točke:
■
Takoj prekinite oskrbo s plinom.
■
Dobro prezračite prostor.
■
Ne upravljajte nobene električne naprave. Preprečite nastajanje isker.
■
Evakuirajte zgradbo.
■
Po telefonu, ki se mora nahajati izven območja nevarnosti, obvestite podjetje za proizvodnjo in dis‐
tribucijo plina, po potrebi tudi gasilce.
Pravila za varno in odgovorno delo pri ustavitvi obratovanja
Preprečite nevarnosti zase in za druge z upoštevanjem naslednjih pravil:
■
Tla v kuhinji morajo biti vedno suha, saj se tako zmanjša nevarnost nesreč.
■
Pred odstranjevanjem naprave je treba zapreti vrata parnokonvekcijske peči in odstraniti je treba
vratno kljuko.
■
Čistilna sredstva je treba odstraniti v skladu s podatki na kanistrih, saj je le tako mogoče preprečiti
okoljsko škodo.
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8 Ustavitev obratovanja in odstranjevanje
Deli pod napetostjo

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo in zrahljanih kablov
Ko je zaščitni pokrov odprt, obstaja nevarnost električnega udara zaradi stika z deli pod napetostjo.
Dela na električnem sistemu smejo izvajati samo električarji pooblaščenega servisnega mesta.
Preden odstranite zaščitne pokrove, storite naslednje:
■
Vse priključke odklopite od napetosti.
■
Vsa stikala zavarujte pred ponovnim vklopom.
■
Počakajte 15 minut, da se kondenzatorji vodil DC razelektrijo.
■
Preverite, ali ni napetosti.
Uhajajoč plin

Nevarnost eksplozije zaradi uhajanja plina
Če se uhajajoč plin vname, lahko nastane eksplozija.
Pred začetkom del na plinski instalaciji preverite, ali je dovod plina izklopljen.
Premikanje velikih tež

Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega dviganja
Pri dviganju naprave lahko zaradi teže naprave pride do poškodb, predvsem v območju trupa.
Za transportiranje uporabite viličar oz. električni viličar.
Glede na težo naprave jo mora dvigniti zadostno število oseb (orientacijska vrednost: 15 - najv. 55
kg glede na starost in spol). Upoštevajte predpise glede varstva pri delu, ki veljajo na mestu
postavitve!
Nosite osebno zaščitno opremo.
Neprimerna podlaga

Nevarnost zmečkanin zaradi prevračanja ali padanja naprave
Zaradi prevračanja ali padanja naprave lahko pride do zmečkanin delov telesa.
Naprave nikoli ne odložite na neprimerno podlago.
Stik s čistilnimi sredstvi

Nevarnost razjed ali draženja kože, oči in dihal
Čistilno sredstvo ConvoClean new (S) in sredstvo za izpiranje ConvoCare (S) pri neposrednem stiku
dražita kožo, oči in dihala. Čistilno sredstvo ConvoClean forte (S) pri neposrednem stiku povzroči
razjede kože, oči in dihal.
Ne vdihavajte hlapov in meglice čistilnih sredstev in sredstev za izpiranje.
Čistilna sredstva in sredstva za izpiranje ne smejo priti v stik z očmi, kožo in sluznico.
Pri ravnanju s čistilnimi sredstvi upoštevajte etikete čistilnih sredstev oz. ustrezne varnostne
podatkovne liste.
Nosite osebno zaščitno opremo.
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8.2 Ustavitev obratovanja in odstranjevanje
Pogoji
Pred ustavitvijo obratovanja je treba preveriti naslednje:
Naprava je odklopljena od napetosti.
■
Dovod plina je zaprt.
■
Dovod vode je zaprt.
■

Ustavitev obratovanja
Za ustavitev obratovanja vaše naprave izvedite postopek za postavitev in namestitev korak za kora‐
kom v obratnem vrstnem redu (glejte poglavje »Namestitev« na strani 76, »Transport« na strani 44
in »Postavitev« na strani 46).
Napravo premaknite šele, ko odklopite vse priključke.
Za ustavitev obratovanja je treba strokovno izvesti naslednja dela:
■
Demontaža priključka za vodo z naprave
■
Demontaža priključka za odpadno vodo z naprave
■
Demontaža ali odklop električnih priključkov
■
Demontaža priključka za plin z naprave
■
Demontaža odvoda izpušnih plinov
■
Demontaža zapirala vrat
■
Demontaža priključkov za sredstvo in sredstvo za izpiranje
■
Strokovno odstranjevanje čistilnih sredstev v skladu z varnostnimi podatkovnimi listi ES in navodili
na posodah čistilnih sredstev
■
Demontaža lovilnega kanistra za maščobo
■
Strokovno odstranjevanje izčrpane odpadne maščobe v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi lokal‐
nih obratov za odstranjevanje odpadkov in organov
Odstranjevanje
Naprave ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske ali kosovne odpadke ter je ni dovoljeno nestrokovno
odstraniti!

Za odstranitev naprave na okolju prijazen način stopite v stik s proizvajalcem. Proizvajalec ima okoljski
certifikat v skladu s standardom ISO 14001:2004 in bo vašo odpadno napravo odstranil v skladu z vel‐
javnimi predpisi za varovanje okolja.
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9 Tehnični podatki
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje tehnične podatke za vašo parnokonvekcijsko peč.
Vsebina
To poglavje vsebuje naslednje teme:
Stran
Dimenzije in teža
120
Maksimalno dovoljena teža polnjenja
122
Električni priključek
123
Lastnosti zemeljskega plina 2H [E], zemeljskega plina 2L (LL), propana 3P, utekočinjenega plina 3B/P
129
Lastnosti naravnega plina (AUS/NZ), propana (AUS/NZ)
129
Lastnosti naravnega plina (JPN), propana (JPN)
130
Lastnosti naravnega plina 13A (KOR), propana (KOR)
130
Poraba plina
131
Količina izpušnih plinov
131
Moč ogrevanja
132
Oddajanje toplote
133
Priključek za vodo
133
Kakovost vode
134
Bojler
135
Poraba vode: kuhanje
135
Poraba vode: kuhanje in čiščenje
136
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9.1 Dimenzije in teža
Dimenzije Convotherm 4 EB/ES

Naprava z embalažo
Širina
Višina
Globina
Naprava brez embalaže
Širina pri vratih naprave z odpiran‐
jem v desno
Širina pri napravah z izginjajočimi
vrati
Višina
Globina pri zaprtih vratih naprave
Varnostne razdalje
Zadaj
Desno pri vratih naprave z odpiran‐
jem v desno
Desno pri napravah z izginjajočimi
vrati
Levo
(za servis je priporočljiv večji razmik)
Zgoraj (za ventilacijo)

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

500

500

500

500

500

500

500

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]

922

1167

922

1167

1182

937

1182

[mm]
[mm]

786
792

786
992

1058
792

1058
992

1406
1020

1942
820

1942
1020

[mm]
[mm]

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

50

50

50

50

50

50

50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dimenzije Convotherm 4 GB/GS

Naprava z embalažo
Širina
Višina
Globina
Naprava brez embalaže
Širina pri vratih naprave z odpiran‐
jem v desno
Širina pri napravah z izginjajočimi
vrati
Višina
Globina pri zaprtih vratih naprave
Varnostne razdalje
Zadaj
Desno pri vratih naprave z odpiran‐
jem v desno
Desno pri napravah z izginjajočimi
vrati
Levo
(za servis je priporočljiv večji razmik)
Zgoraj (za ventilacijo)
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Teže Convotherm 4 EB
6.10
Teža brez embalaže
brez ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
115
- Izginjajoča vrata
[kg]
123
s ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
121
- Izginjajoča vrata
[kg]
129
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
126
- Izginjajoča vrata
[kg]
134
Teža embalaže
Teža embalaže
[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

Teže Convotherm 4 ES
6.10
Teža brez embalaže
brez ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
105
- Izginjajoča vrata
[kg]
113
s ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
111
- Izginjajoča vrata
[kg]
125
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
116
- Izginjajoča vrata
[kg]
124
Teža embalaže
Teža embalaže
[kg]
25
Teže Convotherm 4 GB
6.10
Teža brez embalaže
brez ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
130
- Izginjajoča vrata
[kg]
138
s ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
136
- Izginjajoča vrata
[kg]
144
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
141
- Izginjajoča vrata
[kg]
149
Teža embalaže
Teža embalaže
[kg]
25
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Teže Convotherm 4 GS
6.10
Teža brez embalaže
brez ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
113
- Izginjajoča vrata
[kg]
121
s ConvoClean / ConvoClean+, brez ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
119
- Izginjajoča vrata
[kg]
133
s ConvoClean / ConvoClean+, s ConvoSmoker
- Odpiranje v desno
[kg]
124
- Izginjajoča vrata
[kg]
132
Teža embalaže
Teža embalaže
[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 Maksimalno dovoljena teža polnjenja
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
Vsota tež na nivojih vstavljanja ne sme preseči maksimalne dovoljene teže polnjenja parnokonvek‐
cijske peči:

Maksimalna teža polnjenja
Na parnokonvekcijsko peč
Na nivo vstavljanja

Priročnik za namestitev

[kg]
[kg]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

30
15

60
15

50
15

122

100
15

120
15

100
15

180
15
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9.3 Električni priključek
Convotherm 4 EB (enofazni frekvenčni pretvornik)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

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

11.0
10.6
9.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

19.5
19.1
18.1
0.35

33.7
33.3
27.2
0.35

[A]
[A]
[mm2]

15.9
16
5G4

28.1
35
5G6

28.1
35
5G6

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F
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33.7
33.3
31.6
0.35

38.9
38.1
31.6
0.7

67.3
66.5
40.2
0.7
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Convotherm 4 EB (trifazni frekvenčni pretvornik)

3~ 400V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
3~ 440V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
3~ 480V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
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6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm2]

11.0
10.6
9.1
0.35
15.9
16
5G4

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

19.5
19.1
18.1
0.35
28.1
35
5G6

33.7
33.3
27.2
0.35
48.7
50
5G16

33.7
33.3
31.6
0.35
48.7
50
5G16

38.9
38.1
31.6
0.7
56.2
63
5G16

67.3
66.5
40.2
0.7
97.3
100
5G35

Tip

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

Tip

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

Tip

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 (enofazni frekvenčni pretvornik)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD

Priročnik za namestitev

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

A
B/F

[kW]
[kW]
[kW]
[A]
[A]
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Convotherm 4 ES (trifazni frekvenčni pretvornik)

3~ 400V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
3~ 440V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD
3~ 480V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, položene‐
ga prosto v zraku pri dolžini maks.
5m
Priporočeno stikalo RCD

Priročnik za namestitev

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

Tip

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

Tip

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

Tip

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
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
1N~ 230V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
1N~ 120V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
2~ 230V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč pare
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
Priročnik za namestitev

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
1N~ 230V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
1N~120V 60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD
2~ 230V 50/60Hz
Nazivna poraba toka
Moč vročega zraka
Moč motorja
Nazivni tok
Varovalka
Priporočeni prečnik voda, polo‐
ženega prosto v zraku pri dolžini
maks. 5 m
Priporočeno stikalo RCD
Izbirno stikalo RCD

Priročnik za namestitev

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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

Tip
Tip

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 Lastnosti zemeljskega plina 2H [E], zemeljskega plina 2L (LL), propana
3P, utekočinjenega plina 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Vrsta plina

Zemeljski plin Zemeljski plin Propan 3P
2H (E)
2L (LL)

Utekočinjen
plin 3B/P

Normiran preskusni plin,
kratka oznaka
Pogonska sredstva
Zemeljski plin, utekočinjen
plin
Lastnosti dovoda plina
Priključek plinske napel‐
jave
Dotočni tlak
[mbar]

G20

G25

G31

G30/G31

x

x

x

x

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

20 (17 - 25)

20/25 (18 30)

29/37/50 (25
- 57.5)

29/37/50 (25
- 57.5)

37.4
(30.9 - 40.5)
41.5
(34.4 - 44.8)
29.3

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

obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

Podatki o plinu (po CE) pri 15 °C in 1013 mbar suho
Unterer Wobbe Index Wi
45.7
[MJ/m3]
(36.8 - 49.6)
Oberer Wobbe Index WS [MJ/m3]
50.7
(40.9 - 54.7)
3
Kurilnost Hi
34
[MJ/m ]
[MJ/kg]
Zgorevalna toplota HS

[MJ/m3]
[MJ/kg]

Odvod izpušnih plinov
Prezračevalna naprava
(RTL) z varnostnim izklo‐
pom
Vrednosti izpušnih plinov
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 Lastnosti naravnega plina (AUS/NZ), propana (AUS/NZ)
Convotherm 4 GB/GS
Vrsta plina
Pogonska sredstva
Naravni plin, propan
Lastnosti dovoda plina
Priključek plinske napeljave
Dotočni tlak
[kPa]
Odvod izpušnih plinov
Prezračevalna naprava (RTL) z varnostnim iz‐
klopom
Vrednosti izpušnih plinov
Vrednost izpušnih plinov CO2
[%]
Vrednost izpušnih plinov CO
Priročnik za namestitev

[ppm]
129

Naravni plin
(AUS/NZ)

Propan (AUS/NZ)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

obvezno

obvezno

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

< 500

< 500
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9.6 Lastnosti naravnega plina (JPN), propana (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Vrsta plina
Pogonska sredstva
Naravni plin, propan
Lastnosti dovoda plina
Priključek plinske napeljave
Dotočni tlak
[kPa]
Podatki o plinu (po CE) pri 15 °C in
1013 mbar suho
Wobbejev indeks (Ws)
[MJ/m³N]
Odvod izpušnih plinov
Prezračevalna naprava (RTL) z varnostnim iz‐
klopom
Vrednosti izpušnih plinov
Vrednost izpušnih plinov CO2
[%]
Vrednost izpušnih plinov CO

[ppm]

Naravni plin 13A
(JPN)

Propan (JPN)

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

obvezno

obvezno

Vrednost ?

Vrednost ?

Vrednost ?

Vrednost ?

9.7 Lastnosti naravnega plina 13A (KOR), propana (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Vrsta plina

Naravni plin 13A
(KOR)

Propan (KOR)

Kratka oznaka
Pogonska sredstva
Naravni plin, propan
Lastnosti dovoda plina
Priključek plinske napeljave
Dotočni tlak
[kPa]
Podatki o plinu (po CE) pri 15 °C in 1013 mbar suho
Wobbe Index (gross)
[MJ/m3]

LNG

LPG

x

x

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

56.1 (52.8 - 57.8)

84.6

Gross caloric value (Hs)

44.5

110

obvezno

obvezno

Vrednost ?

Vrednost ?

Vrednost ?

Vrednost ?

[MJ/m3]

Odvod izpušnih plinov
Prezračevalna naprava (RTL) z varnostnim iz‐
klopom
Vrednosti izpušnih plinov
Vrednost izpušnih plinov CO2
[%]
Vrednost izpušnih plinov CO

Priročnik za namestitev

[ppm]
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9.8 Poraba plina
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Zemeljski plin 2H (E)

[m3/h]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Zemeljski plin 2L (LL)

[m3/h]
[kg/h]

1.4

2.5

2.5

3.8

3.8

4.9

7.6

0.9

1.6

1.7

2.4

2.4

3.4

4.8

6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Oskrba z zgorevalnim zrakom

[m3/h]

24

44

44

68

68

88

136

Količina izpušnih plinov

[m3/h]

51

92

92

143

143

185

286

G30/G31: Propan 3P / utekočinjen
plin 3B/P*
* Pri utekočinjenem plinu 3B/P je moč ogrevanja do 15 % večja.

9.9 Količina izpušnih plinov
Convotherm 4 GB/GS

Priročnik za namestitev
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9.10 Moč ogrevanja
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Zemeljski plin 2H (E) (nanašajoč se na kurilnost Hi)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)

[kW]
[kW]

11
11

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

G25: Zemeljski plin 2L (LL) (nanašajoč se na kurilnost Hi)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

G30/G31: Propan 3P* (nanašajoč se na kurilnost Hi)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)

[kW]
[kW]

11.5
11.5

21
19

22
20

31
31

31
31

44
31

62
31

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[MJ/h]
[MJ/h]

42
41

74
74

81
71

115
122

115
122

162
122

230
122

[kW]
[kW]

11
11

-

20
18

-

31
31

42
31

62
31

[kW]
[kW]

11
11

-

21
19

-

31
31

42
31

62
31

Gorilnik na vroči zrak

Enota ?

Gorilnik bojlerja (pri GB)

Enota ?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Vred‐
nost
?
Vred‐
nost
?

Naravni plin (AUS/NZ)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)
Propan (AUS/NZ)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)
Naravni plin 13A (JPN)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)
Propan (JPN)
Gorilnik na vroči zrak
Gorilnik bojlerja (pri GB)
LNG: Naravni plin 13A (KOR)

LPG: Propan (KOR)
Gorilnik na vroči zrak

Enota ?

Gorilnik bojlerja (pri GB)

Enota ?

* Pri utekočinjenem plinu 3B/P je moč ogrevanja do 15 % večja.
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9 Tehnični podatki

9.11 Oddajanje toplote
Convotherm 4 EB/ES

Latentna toplota
Senzibilna toplota

[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

Latentna toplota
Senzibilna toplota

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

9.12 Priključek za vodo
Convotherm 4 EB ES GB GS
Dovod vode (le mrzla)
Dovod vode
Tlak tečenja
Manometer v oskrbi z vodo
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Iztok iz naprave
Izvedba 6.10, 6.20, 10.10, 10.20
Izvedba 12.20, 20.10, 20.20

[kPa]

2 x G 3/4", fiksni priključek, izbirno s priključno gib‐
ko cevjo (najm. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Tip

DN

Fiksni priključek (priporočljiv) ali lijakasti sifon
Fiksni priključek (priporočljiv) ali odprta kad ali ka‐
nal/žleb
50
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9 Tehnični podatki

9.13 Kakovost vode
Convotherm 4 EB/GB
Trdota vode za oba priključka za vodo: čiščenje, ročna prha z navijanjem (A) in bojler (B)
■ Pitna voda
Kakovost vode
■ Trda voda
Skupna trdota (GH)
- v stopinjah nemške trdote
- v stopinjah francoske trdote
- v stopinjah angleške trdote
- v ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- v mmol/l zemljoalkalijskih ionov
Kazalniki
Temperatura
Električna prevodnost
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]

najv. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

najv. 0.1
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9 Tehnični podatki
Convotherm 4 ES/GS
Trdota vode za priključek za vodo (A) za vbrizgavanje vode
■ Pitna voda
Kakovost vode
■ Mehka voda
Skupna trdota (GH)
- v stopinjah nemške trdote
- v stopinjah francoske trdote

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- v stopinjah angleške trdote
- v ppm CaCO3

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- v mmol/l zemljoalkalijskih ionov
[mmol/l] 0.7 - 1.3
Trdota vode za priključek za vodo (B) za čiščenje, ročno prho z navijanjem
■ Pitna voda
Kakovost vode
■ Trda voda
Skupna trdota (GH)
- v stopinjah nemške trdote
- v stopinjah francoske trdote
- v stopinjah angleške trdote
- v ppm CaCO3

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- v mmol/l zemljoalkalijskih ionov
Kazalniki
Temperatura
Električna prevodnost
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]

najv. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

najv. 0.1

9.14 Bojler
Convotherm 4 EB/GB

Proizvedena količina pare
Vsebina

[l/h]
[l]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

3.0
15

7.2
15

6.0
15

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Poraba vode: kuhanje
Convotherm 4 EB/GB

Trda in mehka voda
Povprečna poraba brez čiščenja
Največji možni pretok vode

Priročnik za namestitev
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15

10.5
15

9.9
15

13.4
15

9 Tehnični podatki
Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Trda in mehka voda
Povprečna poraba brez čiščenja
[l/h]
3.5
7.6
Največji možni pretok vode
[l/min]
15
15
Mehka voda (dimenzioniranje sistema za pripravo vode)
Povprečna poraba brez čiščenja
[l/h]
2.3
5.1
Največji možni pretok vode
[l/min]
0.6
0.6

6.3
15

11.1
15

13.3
15

12.2
15

17.7
15

4.2
0.6

7.4
0.6

8.8
0.6

8.1
0.6

11.8
0.6

9.16 Poraba vode: kuhanje in čiščenje
Convotherm 4 EB/GB

Trda in mehka voda
Povprečna poraba vode s postop‐
kom čiščenja

[l/h]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

6.8

11.0

9.8

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

7.3

11.3

10.1

12.6

14.2

13.7

17.1

Convotherm 4 ES/GS

Trda in mehka voda
Povprečna poraba vode s postop‐
kom čiščenja
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Načrti priključitve

10 Načrti priključitve
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje merske skice in prikazuje mesta priključitev za vašo parnokonvekcijsko peč.
Vsebina
To poglavje vsebuje naslednje teme:
Stran
Dimenzije in mesta priključitve električnih naprav
Dimenzije in mesta priključitve plinskih naprav
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138
153

10 Načrti priključitve

10.1 Dimenzije in mesta priključitve električnih naprav
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 6.10
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 6.20
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 10.10
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 10.20
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 12.20

Stran
139
141
143
145
147

Električna naprava Convotherm 4 velikosti 20.10
Električna naprava Convotherm 4 velikosti 20.20

149
151
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10.1.1 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 6.10
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.2 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 6.20
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.3 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 10.10
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.4 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 10.20
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.5 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 12.20
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.6 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 20.10
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.1.7 Električna naprava Convotherm 4 velikosti 20.20
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Varnostni pretok 80 x 25 mm

10 Načrti priključitve

10.2 Dimenzije in mesta priključitve plinskih naprav
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.10 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.10 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.20 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.20 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.10 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.10 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.20 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.20 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 12.20 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 12.20 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.10 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.10 s pršilnikom
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.20 z bojlerjem
Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.20 s pršilnikom
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Stran
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
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10.2.1 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.10 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.2 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.10 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.3 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.20 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.4 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 6.20 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 6.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.5 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.10 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrakÆ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.6 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.10 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.7 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.20 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.8 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 10.20 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev

168

10 Načrti priključitve
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 10.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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10.2.9 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 12.20 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za hladno vodo G 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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10.2.10 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 12.20 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 12.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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10.2.11 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.10 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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10.2.12 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.10 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.10 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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10.2.13 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.20 z bojlerjem
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
L Priključek za izpušne pline (bojler)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm

Priročnik za namestitev

179

10 Načrti priključitve

10.2.14 Plinska naprava Convotherm 4 velikosti 20.20 s pršilnikom
Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (vrata naprave z odpiranjem v desno)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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Dimenzije in mesta priključitve C4 velikosti 20.20 (izginjajoča vrata)
Pogled od spredaj

Mesta priključitve na dnu naprave

Podrobni prikaz priključka za odpadno bodo
* Odmik odvisen od izvleka
nog naprave (najv. +25 mm)

Tloris s stenskimi razdaljami

Pomen označenih elementov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Priključek za vodo Mehka vodaG 3/4"
Priključek za vodo Trda vodaG 3/4"
Priključek za odpadno vodo DN 50
Električni priključek
Izenačitev potenciala
Priključek za sredstvo za izpiranje (izbirno)
Priključek za čistilno sredstvo (izbirno)
Priključek za odpadni zrak Æ 50 mm
Prezračevalni nastavek Æ 50 mm
Priključek za plin
Priključek za izpušne pline (toplozračno
ogrevanje)
M Varnostni pretok 80 x 25 mm
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11 Kontrolni seznami in zaključek namestitve
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedeni kontrolni seznami za namestitev in za uvajanje sodelavca lastnika, ki bo
odgovoren za napravo. Kontrolni seznami se uporabljajo kot dokazilo za pravilno izvedeno namestitev
parnokonvekcijske peči. To poglavje je namenjeno kvalificiranemu sodelavcu pooblaščenega servis‐
nega mesta, ki je v celoti odgovoren za zagon.

11.1 Kontrolni seznam: transport, postavitev in namestitev
Ciljni bralec
Ciljni bralec kontrolnih seznamov v nadaljevanju je kvalificirani sodelavec (oseba, odgovorna za za‐
gon) pooblaščenega servisnega mesta, ki je odgovorna za zagon naprave.
Postopek
Kot oseba, odgovorna za zagon, izpolnite osnovne podatke in preverite namestitev v skladu s kontrol‐
nimi seznami v nadaljevanju.
Izpolnjene pogoje odkljukajte.
Osnovni podatki
Vnesite naslednje osnovne podatke:
Lokacija nameščene naprave (naslov)
Serijska številka (v skladu s tipsko plošči‐
co)
Številka izdelka (v skladu s tipsko ploščico)
Kontrolni seznam
Preverite, ali so bili naslednji koraki namestitve izvedeni v skladu z določili, in izpolnjene pogoje odklju‐
kajte!
Transport

Izpolnjeno

»Transport do mesta postavitve« na strani 45
Postavitev

Izpolnjeno

»Zahteve glede mesta postavitve« na strani 48
»Razpakiranje« na strani 53
»Snemanje naprave s palete« na strani 57
»Postavljanje namizne naprave na delovno mizo (standardna oprema)« na strani 60
»Postavljanje namizne naprave na delovno mizo (različica za ladje)« na strani 62
»Postavljanje namizne naprave na podstavek (standardna oprema)« na strani 65
»Postavljanje namizne naprave na podstavek (različica za ladje)« na strani 67
»Postavljanje namizne naprave na podstavku s kolesi« na strani 71
»Postavljanje stoječe naprave na tla (standardna oprema)« na strani 74
»Postavljanje stoječe naprave na tla (različica za ladje)« na strani 75
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Namestitev

Izpolnjeno

» na strani 86Električna instalacija na strani 76« na strani 86
»Plinska instalacija« na strani 86
» na strani 86Priključek za vodo na strani 95« na strani 86
»Namestitev popolnoma samodejnega čiščenja komore« na strani 103 (izbirno)
»Namestitev lovilnega kanistra za maščobo (samo pri različici za žar)« na strani 108
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11.2 Kontrolni seznam: Varnostne naprave in opozorila
Varnostne naprave
Preverite naslednje varnostne naprave. Obkljukajte okence, če so varnostne naprave na voljo in delu‐
jejo!
Varnostna naprava

Na voljo/deluje

Pokrov je na ustreznem mestu
Upravljalna plošča je na ustreznem mestu
Na vratih naprave ni prask, razpok in udrtin
Položaj zračenja vrat naprave deluje (pri namiznih napravah)
Sesalna plošča je na ustreznem mestu in pravilno zapahnjena
Magnetno stikalo vrat: električni senzor vrat naprave deluje
Ločilna naprava deluje
Zaporna naprava za plin deluje
Zadrževalna naprava za podstavek na kolesih, ki se uporablja za omejevanje raz‐
pona premikanja
Opozorila
Preverite opozorila. Obkljukajte okence, če so opozorila nameščena!
Opozorila na parnokonvekcijski peči

Nameščeno

»Položaj in opis opozoril na namiznih napravah« na strani 23
»Položaj in opis opozoril na stoječih napravah« na strani 25
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11.3 Kontrolni seznam: Uvajanje stranke
Deli dokumentacije stranke, ki jih je treba obvezno prebrati
Uporabnik se mora pred delom s parnokonvekcijsko pečjo seznaniti z napravo in prebrati ter razumeti
naslednje dele priročnika za uporabo:
■
poglavje »Sestava in delovanje«
■
poglavje »Za vašo varnost«
■
razdelke, v katerih je opisana dejavnost, ki se bo izvajala
Uporabnik se mora dodatno seznaniti z upravljanjem programske opreme v navodilih za uporabo in po
potrebi v zaslonski pomoči.
Obkljukajte okence, če ste stranko opozorili na pomembna poglavja v priročniku za upravljanje, v na‐
vodilih za uporabo in v zaslonski pomoči (samo pri easyTouch)!
Opozoril
Priročnik za upravljanje
Navodila za uporabo
Zaslonska pomoč (samo pri easyTouch)
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11.4 Zaključek namestitve
Garancija
Da bi lahko uveljavljali garancijske zahtevke za parnokonvekcijsko peč, mora napravo v skladu z na‐
vodili v tem priročniku za namestitev namestiti kvalificirani servisni tehnik pooblaščenega servisnega
mesta. Garancijski zahtevek je mogoče obdelati samo, če je bil proizvajalcu izročen v celoti izpolnjen
kontrolni seznam.
Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne postavitve, namestitve, uporabe, čiščenja,
uporabe čistilnih sredstev, vzdrževanja, popravil ali odstranjevanja vodnega kamna.
Za podaljšanje garancije za nadomestne dele na 2 leti je treba napravo po namestitvi registrirati na
domači strani proizvajalca (www.convotherm.de).
Potrditev zagona
Napravo je v skladu s podatki v tem priročniku za namestitev in v skladu z lokalnimi določili namestil
kvalificirani sodelavec pooblaščenega servisnega mesta.
Datum
Ime osebe, odgovorne za zagon (tiskane
črke)
Podpis osebe, odgovorne za zagon
Potrditev uvajanja
Stranki/uporabniku je bila izročena dokumentacija za stranko. Poudarjena so bila pomembna poglavja
v skladu s poglavjem »Kontrolni seznam za uvajanje stranke« na strani 185.
Datum
Ime stranke (tiskane črke)
Podpis stranke
Vračilo dokumentacije
Izpolnjen kontrolni seznam pošljite na naslov:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Nemčija
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