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1 Genel

1 Genel
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızın tanımlanması ve bu el kitabıyla çalışma konularıyla ilgili
bilgiler sunuyoruz.

1.1 Çevre koruması
İlke beyanı
Tüm ürünlerimizin kalitesi ve servis hizmetleri; müşterilerimizin beklentileri, yasal talimatlar ve normlar
ile şirketimizin itibarı aracılığıyla belirlenir.
Çevre yönetimi politikamızla, çevreyle ilgili tüm düzenlemelere ve kanunlara uyulmasını sağlıyor ve
ayrıca çevreyle ilgili uygulamaları sürekli olarak iyileştireceğimizi taahhüt ediyoruz.
Yüksek kaliteli ürünler üretebilmek ve bunu sürdürebilmek, ayrıca çevreyle ilgili hedeflerimizi gerçe‐
kleştirebilmek için bir çevre yönetim sistemi geliştirdik.
Bu sistem, ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004'ün istemlerine uygundur.
Çevre korumayla ilgili uygulamalar
Şu uygulamalara dikkat edilmektedir:
Kalıntısız, gübre haline getirilebilir dolgu malzemelerinin kullanılması
■
RoHS uyumlu ürünlerin kullanılması
■
REACH-Kimyasal Maddeler Yasası
■
Biyolojik olarak parçalanan temizlik maddelerinin önerilmesi ve kullanılması
■
Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi
■
Eski cihazların üretici aracılığıyla çevreye zarar vermeden tasfiye edilmesi
■

Bizle birlikte çevreyi koruma sorumluluğuna siz de katılın.

Montaj el kitabı
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1.2 Sıcak hava buharlı fırınınızın tanımlanması
Tip etiketinin konumu
Tip etiketi, sıcak hava buharlı fırının sol tarafında bulunur.
Elektrikli cihazlardaki tip etiketinin yapısı
Ko‐
num

Adı

1

Cihazın adı
Combi Steamer (sıcak hava buharlı fırının İngilizce adı)
Ticari adı
Bileşen
Anlamı

2

C4
eT
eD
xx.yy rakamları
EB
ES

Cihaz serisi Convotherm 4
easyTouch kumanda
easyDial kumanda
Cihaz boyutu
Boylerli elektrikli cihaz
Su püskürtmeli elektrikli cihaz

-N

NFS sertifikalı cihazlarda

3

Elektriksel veriler

4

Seri numarası
Bileşen
Isıtma türü
Buhar üretme türü
Cihaz boyutu

Anlamı
Elektrikli cihaz (X, V)
■ Sprey sistemi (S)
■ Boyler (B)
■
■
■
■
■
■
■

Üretim yılı

■
■
■

Üretildiği ay

■
■
■
■

Ardışık numara
5

Montaj el kitabı

Ürün numarası

7

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

4 haneli
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Gazlı cihazlardaki tip etiketinin yapısı
Tip etiketi

Ek etiket

Adı
1
2

Cihazın adı
Combi Steamer (sıcak hava buharlı
fırının İngilizce adı)
Ticari adı
Bileşen
Anlamı
C4
eT
eD
xx.yy ra‐
kamları
GB
GS

Cihaz serisi Convo‐
therm 4
easyTouch kumanda
easyDial kumanda
Cihaz boyutu

3

Boylerli gazlı cihaz
Su püskürtmeli gazlı
cihaz
-N
NFS sertifikalı ciha‐
zlarda
Elektriksel veriler

4

Seri numarası
Bileşen
Isıtma türü
Buhar üre‐
tme türü
Cihaz boyu‐
tu

Anlamı
Gazlı cihaz (Y, W)
■ Sprey sistemi (S)
■ Boyler (B)
■
■
■
■
■
■
■

Üretim yılı

■
■
■

Üretildiği ay

■
■
■
■

Montaj el kitabı
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
12.20 (5)
20.10 (6)
20.20 (7)
2014 (14)
2015 (15)
...
Ocak (01)
Şubat (02)
Mart (03)
...

5

Ardışık nu‐ 4 haneli
mara
Ürün numarası

6

Gaz verileri

7

Ülke kodu

8

Gaz kategorisi

9

Cihazın gaz ön ayarı
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1.3 Müşteri dokümantasyonunun yapısı
Müşteri dokümantasyonunun bölümleri
Sıcak hava buharlı fırının müşteri dokümantasyonu aşağıdakilerden oluşur:
Montaj el kitabı (bu el kitabı)
■
Bedienungshandbuch
■
easyTouch kullanım kılavuzu (ekran yardımının özeti)
■
easyTouch'a entegre edilen ekran yardımı (yazılımın kullanılmasına yönelik tam kılavuzu)
■
easyDial kullanım kılavuzu
■

Montaj el kitabının konuları
Montaj el kitabı, eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. montaj el kitabındaki 'Personelle ilgili
gereklilikler' sayfa 41 bölümü.
Aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve fonksiyon: sıcak hava buharlı fırının montajıyla ilgili parçaları açıklar
■
Güvenlik: montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun karşı önlemleri açıklar
■
Taşıma: sıcak hava buharlı fırının taşınmasıyla ilgili gerekli bilgileri içerir
■
Kurulum: sıcak hava buharlı fırının kurulum alternatiflerini listeler ve açıklar
■
Tesisat: gerekli tüm besleme bağlantılarını açıklar
■
İşletime alma: sıcak hava buharlı fırının ilk işletime alma işlemini açıklar
■
Devre dışı bırakma: sıcak hava buharlı fırının kullanım ömrü sonunda yapılması gereken çalışma‐
ları açıklar
■
Teknik veriler, bağlantı planları: sıcak hava buharlı fırının gerekli tüm teknik bilgilerini içerir
■
Kontrol listeleri: sıcak hava buharlı fırının montajı ve garantisi için kontrol listeleri içerir
Kullanım el kitabının konular
Kullanım el kitabı, işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. kullanım
el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü.
Aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve fonksiyon: sıcak hava buharlı fırının kullanımıyla ilgili parçaları açıklar
■
Güvenlik: sıcak hava buharlı fırının kullanılması sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun kar‐
şı önlemleri açıklar
■
Pişirme: pişirme sırasındaki kurallar, çalışma akışlarını, kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri
açıklar
■
Temizlik: temizleme yöntemlerini, temizlik maddelerini, çalışma akışlarını, temizlik sırasındaki kulla‐
nım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
■
Bakım: garanti bilgilerini, bakım planını, arızalar, hatalar ve acil durumda çalışma hakkında bilgileri
ve çalışma akışlarını, bakım sırasındaki kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
Kullanım kılavuzu ve ekran yardımının konuları (sadece easyTouch)
Kullanım kılavuzu ve ekran yardımı (sadece easyTouch), işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman
personel için belirlenmiştir, bkz. kullanım el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü. easyTou‐
ch'ta, kullanım kılavuzu ekran yardımının özetidir.
Kullanım kılavuzu ve ekran yardımı (sadece easyTouch) aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve kullanıcı arayüzü: sıcak hava buharlı fırının kullanıcı arayüzünü açıklar
■
Yazılımın kullanılması: pişirme profillerinin girilmesi ve çağrılması, temizlik profillerinin çağrılması,
pişirme ve temizlik işlemlerinin başlatılması hakkında kılavuzlar içerir, Ayarlar ve verilerin içe ve
dışa aktarılmasına yönelik ayarları açıklar
■
Seçilmiş pişirme profilleri: denenmiş pişirme profillerini listeler

Montaj el kitabı
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1.4 Mutlaka okunması gereken güvenlik bilgileri
Müşteri dokümantasyonundaki güvenlik bilgileri
Sıcak hava buharlı fırın hakkındaki güvenlik bilgileri sadece montaj el kitabı ve kullanım el kitabında
bulunmaktadır.
Montaj el kitabında, kitapta açıklanan taşıma, tesisat, işletime alma ve devre dışı bırakma çalışmaları‐
na yönelik güvenlik bilgilerini bulabilirsiniz.
Kullanım el kitabında, kitapta açıklanan pişirme, temizlik ve bakım çalışmalarına yönelik güvenlik bilgi‐
lerini bulabilirsiniz.
Kullanım kılavuzu, güvenlik bilgileri açısından her zaman kullanım el kitabı veya montaj el kitabı ile bir‐
likte değerlendirilmelidir. Salt yazılım kullanımını açan çalışmalarda, kullanım el kitabı ve montaj el ki‐
tabında yer alan güvenlik bilgilerine dikkat edilmelidir.
Bu belgenin mutlaka okunması gereken bölümleri
Bu belgedeki bilgilere uymadığınız takdirde, yaralanmadan ölüme kadar götüren tehlikelerle karşılaşa‐
bilir ve maddi hasarlara uğrayabilirsiniz.
Güvenliğin sağlanması için, sıcak hava buharlı fırınıyla çalışan herkes tüm çalışmalardan önce bu bel‐
genin aşağıdaki bölümlerini okumuş ve anlamış olmalıdır:
■
'Kendi Güvenliğiniz İçin' sayfa 20 bölümü
■
Gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin açıklandığı alt bölümler
Tehlike işareti
Tehlike işareti

Anlamı
Potansiyel yaralanmalara karşı uyarıdır. Potansiyel yaralanmaları veya
ölümle sonuçlanabilecek kazaları önlemek için bu sembolden sonraki
tüm uyarı notlarına uyun.

Uyarı notlarının gösterimi
Uyarı notları şu tehlike kademelerine göre sınıflandırılmıştır:
Tehlike kademesi

NOT

Montaj el kitabı

Sonuçları

Olasılığı

Ölüm/ağır yaralanma (geri döndürüle‐
mez)
Ölüm/ağır yaralanma (geri döndürüle‐
mez)
Hafif yaralanma (geri döndürülebilir)

Doğrudan gerçekleşebilir

Maddi hasar

Muhtemel
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1.5 Bu montaj el kitabı hakkında
Amaç
Bu montaj el kitabı, sıcak hava buharlı fırınıyla çalışan herkese taşıma, yerleştirme, montaj ve işletime
alma çalışmalarının doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri vermek üzere
hazırlanmıştır.
Montaj el kitabının hedef grupları
Hedef grubun adı
İşletime alma görevlisi
(Servis teknisyeni)
Sıcak hava buharlı fırı‐
nın sahibi
veya
Cihaz sahibinin cihaz‐
dan sorumlu çalışanı
Taşıma sorumlusu
Servis teknisyeni

İşlemler
■
■
■
■
■

İşletime alma görevlisi tarafından sıcak hava buharlı fırının güvenlikle il‐
gili tüm fonksiyonları ve düzenekleri hakkında bilgilendirilir
İşletime alma görevlisi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilir
Gerekirse, cihazın işletme içinde taşınması ve kurulması sırasında ken‐
disine verilen görevleri yerine getirir.

İşletme içinde taşıma
■ Cihazın yerleştirilmesi
■ Tam otomatik pişirme bölmesinin kurulumu
ConvoClean / ConvoClean+ (opsiyonel)
■ Cihazın işletime alınması ve devre dışı bırakılması

Elektrik tesisatı sorumlu‐
su

■

Su ve atık su tesisatçısı

■

■

■
■
■

Gaz kurulum sorumlusu

Sıcak hava buharlı fırının genel sorumluluk altında işletime alınması
Kullanıcının eğitilmesi

Cihazın bina tarafındaki elektrik bağlantısına bağlanması
Elektrik bağlantısının sökülmesi
Cihazın bina tarafındaki su bağlantısına bağlanması
Su bağlantısının sökülmesi
Cihazın bina tarafındaki atık su bağlantısına bağlanması
Atık su bağlantısının sökülmesi

Gaz bağlantısının montajı ve sökülmesi

Montaj el kitabının yapısı
Bölüm/Alt bölüm

Amaç

Genel

■
■

Yapı ve fonksiyon

■
■

Kendi Güvenliğiniz İçin
Taşıma
Kurulum

Cihazınızın tanımlanmasında yardımcı olur
Bu montaj el kitabının nasıl kullanılacağını açıklar
Cihazın amacına uygun şekilde kullanımını açıklar
Cihazın fonksiyonlarını ve bileşenlerinin konumlarını açıklar

Cihazdan kaynaklanan tüm tehlikeleri ve uygun karşı önlemleri açıklar
Bu bölümü eksiksiz olarak okuyun!
■ Temel cihaz ölçülerini belirtir
■ Kurulum yerine taşıma işlemini açıklar
■
■
■
■

Atık gaz hattı ve atık hava tahliyesine komşu sistemler hakkında bilgi
verir
Kurulum yeriyle ilgili gereklilikleri belirtir
Ambalajdan çıkarma işlemini ve teslimat kapsamını açıklar
Cihazın kurulum işlemini açıklar

Tesisat

Şu bileşenlerin montajını açıklar:
■ Elektrik
■ Gaz
■ Su ve atık su
■ Atık gaz ve atık hava
■ Tam otomatik pişirme bölmesi temizliği ConvoClean+ / ConvoClean

İşletime alma

İşletime alma akışını açıklar

Montaj el kitabı
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1 Genel
Bölüm/Alt bölüm
Devre dışı bırakma ve
Tasfiye
Teknik veriler
Bağlantı planları
Montajla ilgili kontrol liste‐
leri ve
montajın tamamlanması

Amaç
■
■

Devre dışı bırakma işlemini açıklar
Tasfiyeyle ilgili bilgileri içerir

Teknik verileri içerir
Boyutlar ve bağlantı pozisyonlarıyla birlikte çizimleri içerir
■ Şu konularla ilgili kontrol listelerini içerir
■ Tesisat
■ Güvenlik tertibatları ve uyarı notları
■ Müşterinin eğitilmesi
■ Garantiyle ilgili uyarılar içerir ve kontrol listelerinin nihai olarak nasıl
kullanılacağını açıklar

Ondalık sayıların yazma şekli
Uluslararası tek düzeninin korunması için her zaman bir ondalık virgülü kullanılmaktadır.

Montaj el kitabı
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2 Yapı ve fonksiyon
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırının yapısını ve fonksiyonlarını açıklıyoruz.

2.1 Sıcak hava buharlı fırınının yapısı ve fonksiyonu
Parçalar ve fonksiyon (elektrikli tezgâh üstü cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm elektrikli tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda bir sıcak hava buharlı
fırın gösterilmektedir:

Ko‐ Adı
num
1

Havalandırma ağzı

Fonksiyon
■
■

Pişirme bölmesinin nemini almak için ortam havasını emer
Pişirme bölmesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler

2

Atık hava ağzı

Sıcak atık buharı dışarı bırakır

3

Kapı kolu

■
■
■
■

4

Cihaz kapısı

■
■

5

Kontrol paneli

■
■

6

Emme sacı

■
■

7

Raf

8

Çekirdek sıcaklık sensörü,
basınç altında pişirme sen‐
sörü (opsiyonel)

9

Pişirme bölmesi

10

Çekilebilen otomatik el du‐
şu
(İstisnai durumlarda bu do‐
nanım olmadan)

Montaj el kitabı

Cihaz kapısını açar ve kapatır
Cihazın güvenli şekilde açılması için havalandırma konumu
("emniyet kilidi")
Kapatma fonksiyonu
Gümüş iyonlu anti bakteriyel malzeme ("HygienicCare")
Pişirme bölmesini kapatır
Yerden kazanmak için, açma sırasında cihazın yanında arkaya
doğru itilebilir ("Kaçış kapısı") (opsiyonel)
Cihazın kullanımında faydalanılır
Anti bakteriyel ("HygienicCare")
Pişirme bölmesinde eşit ısı dağıtımını sağlar
Fan bölmesini pişirme bölmesinden ayırır

Norm yemek taşıyıcılarının yerleştirilmesi için kullanılır
■
■

Yemeğin çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar
Opsiyonel olarak içten sabit bağlanmış ve/veya dıştan geçici
şekilde bağlanabilen varyant olarak üretilmiştir

Pişirme işlemi sırasında içinde yemeği barındırır
■
■
■

Sadece pişirme bölmesinin suyla yıkanmasını sağlar
Kullanımdan sonra otomatik olarak tutucunun içine doğru geri
çekilir
Anti bakteriyel ("HygienicCare")
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Ko‐ Adı
num
11

Cihazın ayakları

12

Yan panel

13

Cihazın alt tarafındaki ha‐
valandırma deliği

14

Tip etiketi

Fonksiyon
Cihazın yatay olarak teraziye alınması için yükseklikleri ayarlana‐
bilir
Cihazın bağlantı bölmesini örter
■
■

Cihazın havalandırılmasını sağlar
Üzerleri örtülmemelidir

Cihazın tanımlanmasında faydalanılır

Parçalar ve fonksiyon (elektrikli zemine monte edilmiş cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm zemine monte elektrikli edilmiş cihazları temsilen 20.20 boyutunda bir sıcak ha‐
va buharlı fırın gösterilmektedir:

Ko‐ Adı
num
1

Havalandırma ağzı

Fonksiyon
■
■

Pişirme bölmesinin nemini almak için ortam havasını emer
Pişirme bölmesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler

2

Atık hava ağzı

Sıcak atık buharı dışarı bırakır

3

Kapı kolu

■
■
■

4

Cihaz kapısı

■
■

5

Kontrol paneli

■
■

6

Emme sacı

■
■

Montaj el kitabı

Cihaz kapısını açar ve kapatır
Cihazın güvenli şekilde açılması için ön kilitlenme konumu
Gümüş iyonlu anti bakteriyel malzeme ("HygienicCare")
Pişirme bölmesini kapatır
Yerden kazanmak için, açma sırasında cihazın yanında arkaya
doğru itilebilir ("Kaçış kapısı") (opsiyonel)
Cihazın kullanımında faydalanılır
Anti bakteriyel ("HygienicCare")
Pişirme bölmesinde eşit ısı dağıtımını sağlar
Fan bölmesini pişirme bölmesinden ayırır
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Ko‐ Adı
num
7

Çekirdek sıcaklık sensörü,
basınç altında pişirme sen‐
sörü (opsiyonel)

Fonksiyon
■
■

Yemeğin çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar
Opsiyonel olarak içten sabit bağlanmış ve/veya dıştan geçici
şekilde bağlanabilen varyant olarak üretilmiştir

Ön ısıtma sırasında güvenliği sağlar ve enerji kaybını azaltır

9

Cihaz kapısındaki entegre
ön ısıtma köprüsü
Yükleme arabası

10

Pişirme bölmesi

Pişirme işlemi sırasında içinde yemeği barındırır

11

Çekilebilen otomatik el du‐
şu
(İstisnai durumlarda bu do‐
nanım olmadan)

8

Norm yemek taşıyıcılarının yerleştirilmesi için kullanılır
■
■
■

Sadece pişirme bölmesinin suyla yıkanmasını sağlar
Kullanımdan sonra otomatik olarak tutucunun içine doğru geri
çekilir
Anti bakteriyel ("HygienicCare")

12

Yan panel

Cihazın bağlantı bölmesini örter

13

Cihazın ayakları

14

Cihazın alt tarafındaki ha‐
valandırma deliği

Cihazın yatay olarak teraziye alınması için yükseklikleri ayarlana‐
bilir
■ Cihazın havalandırılmasını sağlar
■ Üzerleri örtülmemelidir

15

Tip etiketi

Cihazın tanımlanmasında faydalanılır

Parçalar ve fonksiyon (gazlı tezgâh üstü cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm gazlı tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın
gösterilmektedir:

Ko‐ Adı
num
1

Havalandırma ağzı

Fonksiyon
■
■

Pişirme bölmesinin nemini almak için ortam havasını emer
Pişirme bölmesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler

2

Atık gaz ağzı

Sıcak atık gazları boşaltırlar

3

Atık hava ağzı

Sıcak atık buharı dışarı bırakır

4

Kapı kolu

■
■
■
■

5

Cihaz kapısı

■
■

Montaj el kitabı

Cihaz kapısını açar ve kapatır
Cihazın güvenli şekilde açılması için havalandırma konumu
("emniyet kilidi")
Kapatma fonksiyonu
Gümüş iyonlu anti bakteriyel malzeme ("HygienicCare")
Pişirme bölmesini kapatır
Yerden kazanmak için, açma sırasında cihazın yanında arkaya
doğru itilebilir ("Kaçış kapısı") (opsiyonel)

15
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Ko‐ Adı
num
6

Kontrol paneli

Fonksiyon
■
■

7

Emme sacı

■
■

8

Raf

9

Çekirdek sıcaklık sensörü,
basınç altında pişirme sen‐
sörü (opsiyonel)

10

Pişirme bölmesi

11

Çekilebilen otomatik el du‐
şu
(İstisnai durumlarda bu do‐
nanım olmadan)

12

Cihazın ayakları

13

Yan panel

14

Cihazın alt tarafındaki ha‐
valandırma deliği

15

Tip etiketi

Cihazın kullanımında faydalanılır
Anti bakteriyel ("HygienicCare")
Pişirme bölmesinde eşit ısı dağıtımını sağlar
Fan bölmesini pişirme bölmesinden ayırır

Norm yemek taşıyıcılarının yerleştirilmesi için kullanılır
■
■

Yemeğin çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar
Opsiyonel olarak içten sabit bağlanmış ve/veya dıştan geçici
şekilde bağlanabilen varyant olarak üretilmiştir

Pişirme işlemi sırasında içinde yemeği barındırır
■
■
■

Sadece pişirme bölmesinin suyla yıkanmasını sağlar
Kullanımdan sonra otomatik olarak tutucunun içine doğru geri
çekilir
Anti bakteriyel ("HygienicCare")

Cihazın yatay olarak teraziye alınması için yükseklikleri ayarlana‐
bilir
Cihazın bağlantı bölmesini örter
■
■

Cihazın havalandırılmasını sağlar
Üzerleri örtülmemelidir

Cihazın tanımlanmasında faydalanılır

Parçalar ve fonksiyon (gazlı zemine monte edilmiş cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm gazlı zemine monte elektrikli edilmiş cihazları temsilen 20.20 boyutunda bir sı‐
cak hava buharlı fırın gösterilmektedir:

Montaj el kitabı
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Ko‐ Adı
num
1

Havalandırma ağzı

Fonksiyon
■
■

Pişirme bölmesinin nemini almak için ortam havasını emer
Pişirme bölmesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler

2

Atık gaz ağzı

Sıcak atık gazları boşaltırlar

3

Atık hava ağzı

Sıcak atık buharı dışarı bırakır

4

Kapı kolu

■
■
■

5

Cihaz kapısı

■
■

6

Kontrol paneli

■
■

7

Emme sacı

■
■

8

Çekirdek sıcaklık sensörü,
basınç altında pişirme sen‐
sörü (opsiyonel)

10

Cihaz kapısındaki entegre
ön ısıtma köprüsü
Yükleme arabası

11

Pişirme bölmesi

12

Çekilebilen otomatik el du‐
şu
(İstisnai durumlarda bu do‐
nanım olmadan)

9

■
■

Cihaz kapısını açar ve kapatır
Cihazın güvenli şekilde açılması için ön kilitlenme konumu
Gümüş iyonlu anti bakteriyel malzeme ("HygienicCare")
Pişirme bölmesini kapatır
Yerden kazanmak için, açma sırasında cihazın yanında arkaya
doğru itilebilir ("Kaçış kapısı") (opsiyonel)
Cihazın kullanımında faydalanılır
Anti bakteriyel ("HygienicCare")
Pişirme bölmesinde eşit ısı dağıtımını sağlar
Fan bölmesini pişirme bölmesinden ayırır
Yemeğin çekirdek sıcaklığının ölçülmesini sağlar
Opsiyonel olarak içten sabit bağlanmış ve/veya dıştan geçici
şekilde bağlanabilen varyant olarak üretilmiştir

Ön ısıtma sırasında güvenliği sağlar ve enerji kaybını azaltır
Norm yemek taşıyıcılarının yerleştirilmesi için kullanılır
Pişirme işlemi sırasında içinde yemeği barındırır
■
■
■

Sadece pişirme bölmesinin suyla yıkanmasını sağlar
Kullanımdan sonra otomatik olarak tutucunun içine doğru geri
çekilir
Anti bakteriyel ("HygienicCare")

13

Yan panel

Cihazın bağlantı bölmesini örter

14

Cihazın ayakları

15

Cihazın alt tarafındaki ha‐
valandırma deliği

Cihazın yatay olarak teraziye alınması için yükseklikleri ayarlana‐
bilir
■ Cihazın havalandırılmasını sağlar
■ Üzerleri örtülmemelidir

16

Tip etiketi

Cihazın tanımlanmasında faydalanılır

Özel güvenlik için parçalar ve fonksiyon (sadece hapishane modelinde)
Aşağıdaki şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 6.10 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırındaki özel
güvenliğe yönelik özel donanım gösterilmektedir:

Montaj el kitabı

17

2 Yapı ve fonksiyon

Ko‐ Adı
num
1

Kontrol panelinin kilitlene‐
bilen kapağı

2

Asma kilit

3

Asma kilit

Fonksiyon
Sıcak hava buharlı fırının yetkisiz şekilde kullanılmasını önlemek
için, kapak, kontrol panelinin önüne doğru katlanabilir ve cihaz
muhafazasından kilitlenebilir.
■ Cihaz muhafazasındaki kontrol paneli kapağının kilitlenmesi
için
■ Teslimat kapsamına dahil değildir
■
■

4

Cihaz muhafazasındaki cihaz kapısının kilitlenmesi için
Teslimat kapsamına dahil değildir

Cihaz kapısını kilitleme dü‐ Cihaz kapısının yetkisiz şekilde açılması ve kapatılmasını önle‐
zeneği
mek için cihaz kapısının iki kademeli olarak kilitlenmesine olanak
sağlar
Cihaz kapısının tepkileri:
■ Üst kilitleme pozisyonu kullanıldığında, cihaz kapısı komple ka‐
palı kalır.
■ Alt kilitleme pozisyonu kullanıldığında, cihaz kapısı, tezgâh üstü
cihazlarda havalandırma konumuna veya zemine monte edilmiş
cihazlarda ön kilitleme konumuna kadar açılabilir.

Malzeme
Cihazın iç ve dış konstrüksiyonu paslanmaz çelikten oluşur.

Montaj el kitabı
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2.2 Kontrol panelinin yapısı ve fonksiyonu
easyTouch'ta kontrol panelinin yapısı ve parçaları
Ko‐
num

Adı

Fonksiyon

1

AÇIK/KAPALI
cihaz anahtarı
Tam dokunma‐
tik ekran

Sıcak hava buharlı fırınını açar ve kapatır

2

Cihazın merkezi olarak kullanılması
■ Kontrol alanındaki resimli sembollere
dokunarak kullanım (tam dokunmatik
ekran)
■ Durum göstergeleri

USB arabirimi

Bir USB bellek bağlantısı

Ko‐
num

Adı

Fonksiyon

1

Sıcak hava buharlı fırınını açar ve kapatır

2

AÇIK/KAPALI
cihaz anahtarı
Kontrol alanı

3

USB arabirimi

Bir USB bellek bağlantısı

4

C-Dial

Darbe enkoderi çevrilerek ve üzerine bas‐
tırılarak pişirme parametreleri ayarlanır.

3

easyDial'da kontrol panelinin yapısı ve parçaları

Montaj el kitabı
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Cihazın merkezi olarak kullanılması
■ Pişirme programlarını girmek için kulla‐
nılan tuşlar
■ Ayarlanan değerleri göstermek için kul‐
lanılan ekranlar
■ Kullanıcıya yönelik talep göstergeleri

3 Kendi Güvenliğiniz İçin

3 Kendi Güvenliğiniz İçin
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, kendinizi ve diğer insanları tehlikeye atmadan sıcak hava buharlı fırınını kullanabilmek
için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyoruz.
Özellikle bu bölümü eksiksiz olarak okuyun!

3.1

Temel güvenlik talimatları

Bu talimatların kapsamı
Bu talimatlar, sıcak hava buharlı fırınıyla çalışan herkesin ilgili tehlikeler ve güvenlik önlemleri konu‐
sunda eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmesini ve işletme kılavuzunda ve sıcak hava buharlı fırının üzer‐
inde yer alan uyarı notlarına uymasını sağlamak zorundadır. Bu talimatlara uymadığınız takdirde, yar‐
alanmadan ölüme kadar götüren tehlikelerle karşılaşabilir ve maddi hasarlara uğrayabilirsiniz.
Müşteri dokümantasyonuna ait el kitaplarıyla çalışma
Uymanız gereken talimatlar:
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünü ve görevlerinizle ilgili bölümü eksiksiz olarak okuyun.
■
Müşteri dokümantasyonuna ait el kitaplarını başvurmak üzere her zaman hazır durumda tutun.
■
Müşteri dokümantasyonuna ait el kitaplarını, sıcak hava buharlı fırınının devredilmesi durumunda
ilgili kişilere verin.
■

Montajla ilgili temel kural
Montaj, tüm resmi ve ülkeye özel yasalara ve yönetmeliklere ve yerel tedarik kurumu ve resmi makam‐
ların yerel yönetmeliklerine ve ilgili diğer tüm yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da bunlara ek olarak aşağıdakiler geçerlidir (diğer yönetmeliklere ek olar‐
ak):
■
AS 5601/AG 601
Sıcak hava buharlı fırınıyla çalışma
Uymanız gereken talimatlar:
Sıcak hava buharlı fırınıyla sadece bu işletme kılavuzunda belirtilen gerekliliklere uyan kişiler çalış‐
malıdır.
■
Sıcak hava buharlı fırınını sadece açıklanan kullanıma uygun şekilde kullanın. Sıcak hava buharlı
fırınını asla başka, aslına yakın görünen amaçlarla kullanmayın.
■
Bu işletme kılavuzunda ve sıcak hava buharlı fırınının üzerinde yer alan tüm güvenlik önlemlerine
uyun. Özellikle öngörülen kişisel koruyucu donanımları kullanın.
■
Sadece belirtilen çalışma alanlarında bulunun.
■
Sıcak hava buharlı fırının üzerinde değişiklikler (örn. parçaların sökülmesi veya izin verilmeyen
parçaların takılması gibi) yapmayın. Özellikle hiçbir güvenlik tertibatını devre dışı bırakmamanız
gerektiğine dikkat edin.
■
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3 Kendi Güvenliğiniz İçin
Devamı burada...
İlgili konular
Sıcak hava buharlı fırınınızın amacına uygun kullanımı

22

Tezgâh üstü cihazlarda sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları

23

Zemine monte edilmiş cihazlarda sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları

25

Taşıma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

27

Kurulum sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

28

Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

29

İşletime alma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

31

Devre dışı bırakma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

34

Güvenlik tertibatları

37

Personelle ile ilgili gereklilikler, çalışma alanları

41

Kişisel koruyucu donanım

43
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3.2

Sıcak hava buharlı fırınınızın amacına uygun kullanımı

Amacına uygun kullanım
■

■
■

Sıcak hava buharlı fırın sadece, normlara uygun yemek taşıyıcıları (örn. gastronomi kapları, pi‐
şirme boyutundaki tepsiler) üzerinde çeşitli yiyeceklerin pişirilmesi için tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bunun için buhar, sıcak hava ve sıcak buharlı hava (basınçsız olarak aşırı ısıtılmış buhar) kullanıl‐
maktadır.
Yemek taşıyıcıları paslanmaz çelik, seramik, plastik, alüminyum ve emaye çelik veya camdan üre‐
tilmiş olabilir. Cam yemek taşıyıcıları hasarlı olmamalıdır.
Sıcak hava buharlı fırını sadece profesyonel, ticari kullanım için tasarlanmıştır.

Kullanımla ilgili kısıtlama
Tüm malzemeler sıcak hava buharlı fırında ısıtılamaz:
■
Kuru toz veya granül ISITILMAMALIDIR
■
Örn kolay tutuşan sıvı yağlar, katı yağlar, plastikler gibi alevlenme noktası 270 °C altındaki kolayca
yanan nesneler ISITILMAMALIDIR
■
Kapalı kutularda bulunan yiyecekler ISITILMAMALIDIR
Personelle ilgili gereklilikler
■

■

Sıcak hava buharlı fırını sadece belirli gereklilikleri karşılayan personel tarafından çalıştırılmalı ve
monte edilmelidir. Eğitim ve kalifikasyonla ilgili gereklilikler için, bkz. 'Personelle ile ilgili gereklilikler,
çalışma alanları' sayfa 41.
Personel, ağır yüklerle çalışmayla ilgili riskleri ve davranış kurallarını bilmek zorundadır.

Sıcak hava buharlı fırının işlevselliğiyle ilgili gereklilikler
■
■
■

Sıcak hava buharlı fırını sadece tüm güvenlik tertibatları mevcut, çalışır durumda ise ve doğru şe‐
kilde kilitlenmişse çalıştırılmalıdır.
Sıcak hava buharlı fırınının çalıştırılması ve bakımıyla ilgili üretici talimatlarına uyulmalıdır.
Sıcak hava buharlı fırını sadece izin verilen maksimum yükleme ağırlığıyla yüklenmelidir, bkz. 'Te‐
knik Veriler' sayfa 119.

Sıcak hava buharlı fırınının bulunduğu ortamla ilgili gereklilikler
Sıcak hava buharlı fırının bulunduğu ortam
Ortam sıcaklığı +4 °C ile +35 °C arasında
■
Zehirli veya patlama tehlikesi içeren atmosfer YOK
■
Kaza riskini azaltmak için kuru mutfak zemini
Kurulum yerinin öngörülen özellikleri
■
Cihazın direkt olarak üstünde yangın detektörü YOK, yangın söndürme sistemi YOK
■
Cihazın üstünde, altında veya yakınında yanıcı malzemeler, gazlar veya sıvılar YOK
Uyulması gereken kullanım kısıtlamaları
■
Açık havada sadece yağmur koruması ve rüzgârlıkla çalışma
■
Çalışma sırasında cihaz itilmez veya hareket ettirilmez

■

Temizlik sırasında uyulması gereken koşullar
■
■
■
■

Sadece üretici tarafından onaylanan temizlik maddeleri kullanılmalıdır.
Temizlik için yüksek basınçlı temizleyici KULLANILMAMALIDIR.
Dış temizlik için tazyikli su KULLANILMAMALIDIR. Çekilebilen otomatik el duşunun tazyikli suyu
sadece pişirme bölmesinin temizlenmesi için kullanılmalıdır.
Pişirme bölmesi ve boylerdeki yetkili bir servis işletmesi tarafından üreticinin kılavuzuna göre kireç
çözdürme işlemi dışında, sıcak hava buharlı fırında asitle hiçbir işlem YAPILMAMALI veya sıcak
hava buharlı fırın asit buharlarına maruz bırakılmamalıdır.

Montaj el kitabı
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3.3

Tezgâh üstü cihazlarda sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları

Sabit alt yapı
Sıcak hava buharlı fırın için sabit bir alt yapı, yeri sabit olan bir çalışma tezgâhı veya kaidedir. Bu alt
yapılar hareketler için öngörülmemiştir ve buna uygun olarak, hareketi destekleyen donanıma sahip
değildir.
Hareketli alt yapı
Sıcak hava buharlı fırın için hareketli bir alt yapı, örn. tekerlekler üzerindeki bir çalışma tezgahı veya
kaide ya da tekerlekli bir istifleme setidir.
Uyarı notlarının yerleştirilmesi
Aşağıdaki şekilde, tüm tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda, hareketli alt yapıya sahip bir
elektrikli sıcak hava buharlı fırın gösterilmektedir:

Kurutma sehpası arabası (opsiyonel,
ConvoSmoke hariç)

Gerekli uyarı notları
Aşağıdaki uyarı notları, işaretli bölgelerde sıcak hava buharlı fırının ve opsiyonel aksesuarlarının üzer‐
ine her zaman rahatça görünecek şekilde iliştirilmiş olmalıdır.
Bölüm

Uyarı notu

Açıklama

1

Tehlikeli elektrik gerilimi / elektrik çarpmasına karşı uyarı
Koruyucu kapağın açılması durumunda, akım taşıyan parçalar nede‐
niyle elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

2

Sıcak buhar ve atık buhara karşı uyarı
Cihaz kapısı açılırken dışarı sızan sıcak buhar ve atık buhar nede‐
niyle haşlanma tehlikesi ortaya çıkar.
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Bölüm
2 ve 3
ConvoSmoke'da
3 hariç

2
sadece
hareketli
alt yapıda
3
ConvoSmoke ha‐
riç
2
sadece
hareketli
alt yapıda
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Uyarı notu

Açıklama
Sıcak yemek, sıcak yemek taşıyıcıları ve sıcak sıvılara karşı uyarı
Yemek taşıyıcıları raflardan devrilirse veya yemek, eğik tutulan yemek
taşıyıcılarından kayarsa sıcak yemek veya yemek taşıyıcıları nede‐
niyle yanma tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlike, kullanıcının görüş
alanının üzerinde yer alan raflarda özellikle çok yüksektir.
Üst raflara sıvıların veya pişirme sırasında sıvılaşan yemeklerin yü‐
klenmesi durumunda, sıvı yemeklerin dökülmesi nedeniyle haşlanma
tehlikesi ortaya çıkar. Göremediğiniz üst rafları sıvı veya sıvılaşan ye‐
mekler için kullanmayın.
Sıcak hava buharlı fırının devrilmesi ve yuvarlanmasına karşı uyarı
Hareket ettirildiğinde sıcak hava buharlı fırının devrilme tehlikesi bu‐
lunmaktadır. Sıcak hava buharlı fırını çok dikkatli bir şekilde hareket
ettirin.
Kurutma sehpası arabasının devrilmesi ve yuvarlanmasına karşı uyarı
Hareket ettirildiğinde kurutma sehpası arabasının devrilme tehlikesi
bulunmaktadır. Kurutma sehpası arabasını çok dikkatli bir şekilde
hareket ettirin. Kurutma sehpası arabasını hareket ettirirken sorun
yaratan nesnelere veya zemindeki engebelere dikkat edin.
Cihaz bağlantılarının hasar görmesi veya ayrılmasına karşı uyarı
Sıcak hava buharlı fırın hareket ettirildiğinde cihaz bağlantılarının ha‐
sar görme veya ayrılma tehlikesi ortaya çıkar. Sıcak hava buharlı fırı‐
nı, bağlantı hatlarının hareket alanına uygun olarak çok dikkatli bir şe‐
kilde hareket ettirin. Sıcak hava buharlı fırını, her hareket ettirdikten
sonra yuvarlanmaya karşı emniyete alın.
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3.4

Zemine monte edilmiş cihazlarda sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları

Uyarı notlarının yerleştirilmesi
Aşağıdaki şekilde, tüm zemine monte edilmiş cihazları temsilen 20.20 boyutunda bir elektrikli sıcak ha‐
va buharlı fırın gösterilmektedir:
Yükleme arabası

Tabak yükleme arabası
(opsiyonel)

Gerekli uyarı notları
Aşağıdaki uyarı notları, işaretli bölgelerde sıcak hava buharlı fırının ve aksesuarlarının üzerine her za‐
man rahatça görünecek şekilde iliştirilmiş olmalıdır.
Bölüm

Uyarı notu

Açıklama

1

Tehlikeli elektrik gerilimi / elektrik çarpmasına karşı uyarı
Koruyucu kapağın açılması durumunda, akım taşıyan parçalar nede‐
niyle elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

2

Sıcak buhar ve atık buhara karşı uyarı
Cihaz kapısı açılırken dışarı sızan sıcak buhar ve atık buhar nede‐
niyle haşlanma tehlikesi ortaya çıkar.

2 ve 3

Sıcak yemek, sıcak yemek taşıyıcıları ve sıcak sıvılara karşı uyarı
Yemek taşıyıcıları raflardan devrilirse veya yemek, eğik tutulan yemek
taşıyıcılarından kayarsa sıcak yemek veya yemek taşıyıcıları nede‐
niyle yanma tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlike, kullanıcının görüş
alanının üzerinde yer alan raflarda özellikle çok yüksektir.
Üst raflara sıvıların veya pişirme sırasında sıvılaşan yemeklerin yü‐
klenmesi durumunda, sıvı yemeklerin dökülmesi nedeniyle haşlanma
tehlikesi ortaya çıkar. Göremediğiniz üst rafları sıvı veya sıvılaşan ye‐
mekler için kullanmayın.
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Bölüm
3

4
sadece ha‐
pishane
versiyo‐
nunda
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Uyarı notu

Açıklama
Yükleme arabası veya tabak yükleme arabasının devrilmesi ve düş‐
mesine karşı uyarı
Hareket ettirilmeleri sırasında yükleme arabası veya tabak yükleme
arabasının devrilme tehlikesi bulunmaktadır. Yükleme arabasını veya
tabak yükleme arabasını sadece çok dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
Yükleme arabası veya tabak yükleme arabasını hareket ettirirken sor‐
un yaratan nesnelere veya zemindeki engebelere dikkat edin.
Sıcak yüzeylere karşı uyarı
Yükleme arabasının tutamağındaki sıcak yüzeylere nedeniyle yanma
tehlikesi bulunmaktadır.
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3.5

Taşıma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Tehlike kaynağı: Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Vücudun aşırı yüklen‐
Taşıma aracının yüklenmesi ve in‐
mesi nedeniyle yaralan‐ dirilmesi sırasında
ma tehlikesi

■
■
■

Forklift veya kaldırma aracı kulla‐
nın
Kaldırma ve taşıma için belirlenen
sınır değerlerine uyun
Kişisel koruyucu donanım kullanın

Tehlike kaynağı: Cihazın mekanik bölümü
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Cihazın düşmesi nede‐ Cihaz hareket ettirilirken
niyle tüm vücut uzuvlar‐
ının bütünüyle ezilme
tehlikesi

■
■

■
■

Cihazın devrilmesi veya Cihaz zemine yerleştirilirken
düşmesi nedeniyle tüm
vücut uzuvlarının bütü‐
nüyle ezilme tehlikesi

Montaj el kitabı
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Uygun taşıma aracı kullanın
Cihazı yavaş ve dikkatli şekilde ta‐
şıyın ve devrilmeye karşı emniyete
alın
Ağırlık merkezine dikkat edin
Darbelerden kaçının

Zeminle ilgili gerekliliklere, yerleş‐
tirme sırasında her an dikkat edin,
bkz. 'Kurulum yeriyle ilgili gereklili‐
kler' sayfa 48
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3.6

Kurulum sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Tehlike kaynağı: Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Vücudun aşırı yüklen‐
Cihaz hareket ettirilirken
mesi nedeniyle yaralan‐
ma tehlikesi

■

■

■
■

Cihazı kurulum yerine koyarken
veya cihazın yerini değiştirirken
forklift veya kaldırma aracı kullanın
Yerleştirme işlemini sadece uygun
sayıda insanla düzeltin, bu işlem
sırasında kaldırma ve taşıma için
belirlenen sınır değerlerine uyun
Kurulum yerinde geçerli olan iş gü‐
venliği talimatlarına uyun
Kişisel koruyucu donanım kullanın

Tehlike kaynağı: Cihazın mekanik bölümü
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Cihazın devrilmesi ne‐ Cihaz paletten itilirken
deniyle tüm vücut uzuv‐
larının bütünüyle ezilme
tehlikesi

■

■

■

Cihazın düşmesi nede‐ Cihaz kaldırılırken
niyle tüm vücut uzuvlar‐
ının bütünüyle ezilme
tehlikesi
Cihazın devrilmesi veya Cihaz zemine yerleştirilirken
düşmesi nedeniyle tüm
vücut uzuvlarının bütü‐
nüyle ezilme tehlikesi
Keskin kenarlar nede‐
Tepsi parçalarıyla çalışma sırasında
niyle kesilmeden kay‐
naklanan yaralanması
tehlikesi
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■
■

Aşağı doğru itmeden önce, kılavuz
rayların palete sıkıca vidalanmış
olup olmadığını kontrol edin
Hiçbir cihaz ayağının kılavuz ray‐
dan yana doğru kaymamasına dik‐
kat edin
Kılavuz raydan kaymaz zemine
geçme işlemini dikkatli şekilde ya‐
pın
Ağırlık merkezine dikkat edin
Darbelerden kaçının

Zeminle ilgili gerekliliklere, yerleş‐
tirme sırasında her an dikkat edin,
bkz. 'Kurulum yeriyle ilgili gereklili‐
kler' sayfa 48
■ Bu işlemler sırasında dikkatli dav‐
ranın
■ Kişisel koruyucu donanım kullanın
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3.7

Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Tehlike kaynağı: Elektrik akımı
Tehlike
Akım taşıyan parçalar
nedeniyle elektrik çarp‐
ması tehlikesi

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?
■
■
■

Kapakların altında
Kontrol panelinin altında
Şebek bağlantı hattına

■

■

Elektrik sistemindeki çalışmaları
sadece yetkili bir servis işletmesi‐
nin elektrik teknisyenleri aracılığıy‐
la gerçekleştirin
Uzmanca hareket edin

Kapakları çıkartmadan önce:
■ Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma
getirin
■ Tüm şalterleri tekrar açılmaya kar‐
şı emniyete alın
■ Cihaza daha önce gerilim veril‐
mişse, DC-Bus kondansatörlerinin
boşalması için 15 dakika bekleyin
■ Sistemin gerilimsiz durumda
olduğundan emin olun

■
■

İşletime almadan önce, tüm elektrik
bağlantılarının hasarsız durumda
olduğundan ve sıkı oturduğundan
emin olun
Cihaz üzerinde ve bitişik metal
İşletime almadan önce, cihazın tüm
parçalarda
aksesuar parçalarıyla birlikte potan‐
Cihaz üzerinde ve bitişik metal ak‐ siyel eşitleme için kullanılan bir sis‐
sesuar parçalarında
teme bağlandığından emin olun

Yanlış su bağlantısı ne‐ Su hortumu çatladıysa veya sızdır‐
deniyle elektrik çarpma‐ ıyorsa tüm çalışma alanında
sı tehlikesi

■
■

■
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Sabit bağlantı kullanın
Su beslemesinin su basıncının ci‐
haz üzerinde belirtilen basınçla
uyumlu olduğundan emin olun
Geçerli yönetmeliklere göre uygun
hortumlar kullanın (EN 61770 syaı‐
lı Avrupa Normlarının geçerlilik
alanı)
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Tehlike kaynağı: Gaz
Tehlike
Gaz nedeniyle patlama
tehlikesi

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?
■
■

Gaz hatları sızdırıyorsa
Bina tarafındaki gaz musluğu
bağlantı tamamlanmadan açılırsa

Gaz bağlantısının sadece yetkili bir
servis işletmesinin sertifikalı gaz te‐
sisatçıları tarafından yapılmasını
sağlayın
Cihazın yakınına gaz kapatma terti‐
batı takın
Esnek bağlantı hortumlu tekerlekli
alt yapı üzerindeki tezgâh üstü ciha‐
zlarda:
■ Cihazın mekanik olarak emniyete
alınması için, cihazla birlikte alt ya‐
pının hareket alanını sınırlayan tut‐
ma tertibatının bağlanmış olduğun‐
dan emin olun
■

■

Gaz bağlantısını kurduktan ve gaz
taşıyan parçalarda daha sonra ya‐
pılan tüm çalışmalardan sonra,
gaz taşıyan bileşenlerin tüm
bağlantı noktalarını sızdırmazlık
açısından kontrol edin
Sıcak hava buharlı fırını işletime
almadan önce, cihazın dışında ve
içinde belirtilen tüm noktalarda gaz
sızdırmazlığı olmasını sağlayın

Tehlike kaynağı: Cihazın mekanik bölümü
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Keskin kenarlar nede‐
niyle kesilmeden kay‐
naklanan yaralanması
tehlikesi

Tepsi parçalarıyla çalışma sırasında

■
■

Bu işlemler sırasında dikkatli dav‐
ranın
Kişisel koruyucu donanım kullanın

Tehlike kaynağı: Temizlik maddesi
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Temizlik maddeleri ve
bu maddelerin buharlar‐
ıyla temas nedeniyle
ciltte, gözlerde ve solu‐
num organlarında yan‐
ma ve tahriş olma tehli‐
kesi

Temizlik sisteminin montajı sırasın‐
da
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Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanı‐
lıyorsa
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■
■

Kişisel koruyucu donanım kullanın
Temizlik maddelerinin etiketlerine
veya ilgili güvenlik bilgi formlarına
uyun

Sadece kullanım el kitabında 'Temi‐
zlik sırasında izlemeniz gereken
yöntem' bölümündeki 'Temizlik mad‐
desi' kısmında belirtilen temizlik
maddelerini kullanın
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3.8

İşletime alma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Tehlike kaynağı: Elektrik akımı
Tehlike
Akım taşıyan parçalar
nedeniyle elektrik çarp‐
ması tehlikesi

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?
■
■
■

Kapakların altında
Kontrol panelinin altında
Şebek bağlantı hattına

■

■

Elektrik sistemindeki çalışmaları
sadece yetkili bir servis işletmesi‐
nin elektrik teknisyenleri aracılığıy‐
la gerçekleştirin
Uzmanca hareket edin

Kapakları çıkartmadan önce:
■ Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma
getirin
■ Tüm şalterleri tekrar açılmaya kar‐
şı emniyete alın
■ Cihaza daha önce gerilim veril‐
mişse, DC-Bus kondansatörlerinin
boşalması için 15 dakika bekleyin
■ Sistemin gerilimsiz durumda
olduğundan emin olun

■
■
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İşletime almadan önce, tüm elektrik
bağlantılarının hasarsız durumda
olduğundan ve sıkı oturduğundan
emin olun
Cihaz üzerinde ve bitişik metal
İşletime almadan önce, cihazın tüm
parçalarda
aksesuar parçalarıyla birlikte potan‐
Cihaz üzerinde ve bitişik metal ak‐ siyel eşitleme için kullanılan bir sis‐
sesuar parçalarında
teme bağlandığından emin olun
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Tehlike kaynağı: Gaz
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Gaz nedeniyle patlama
tehlikesi

Cihaz hareket ettirilirse

Solunum havasının ye‐
tersizliği nedeniyle
boğulma tehlikesi

Cihazın yerleştirme yerinde

Prensip olarak, cihazı çalıştırma sır‐
asında hareket ettirmeyin
Esnek bağlantı hortumlu tekerlekli
alt yapı üzerindeki tezgâh üstü ciha‐
zlarda:
■ Sadece sıcak hava buharlı fırınlar‐
ın muhafazalarını temizlemek veya
cihazların altındaki zemini temizle‐
mek için, cihazları alt yapının tut‐
ma tertibatının hareket alanına uy‐
gun olarak tekerlekler
(maks. 0.5 m) üzerinde öne çekin
■ Cihaz çalıştırılırken tekerleklerin
sabitleme frenini her zaman kili‐
tleyin
■ Tekerleklerin kilitlenmesini her gün
çalıştırma öncesinde kontrol edin
■

■

■
■

Atık gaz değerlerini kontrol edin ve
gerekiyorsa brülörü yetkili bir ser‐
vis işletmesinin sertifikalı bir gaz
tesisatçısına ayarlattırın
Oda havası tekniğinin mevcut,
işlevsel ve çalışır durumda olması‐
na, gaz tesisatçısı tarafından belir‐
lenen havalandırma kurallarına
uyulmasına dikkat edin
Alt cihaz bölgesinin ayarını değiş‐
tirmeyin
Cihazı sadece rüzgârsız ortamda
çalıştırın

Tehlike kaynağı: Cihazın mekanik bölümü
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Dönen fan çarkı nede‐ Cihaz kapısı açıkken pişirme bölme‐ Emme sacının yerinde kilitli olduğun‐
niyle yaralanma tehlike‐ si 'Cool down' ile soğutulursa ve
dan emin olun
si
emme sacının eksik olması nede‐
niyle fan çarkına serbestçe ulaşılabi‐
lirse
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Tekerlekli alt yapı üzerindeki cihazların hareket ettirilmesi sırasındaki tehlike kaynağı
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Belirtilen tüm tehlikeler

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

■
■
■

■

Birden fazla uzvun ezil‐
mesi tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Ellerin ve ayakların ezil‐
mesi tehlikesi
Sıcak atık su nedeniyle
haşlanma tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

■
■

Bir sabit bağlantıda, hareket ettir‐
meden önce atık su hattını ayırın
Hareket ettirmeden önce cihazı
akımsız durumda getirin
Hareket ettirmeden önce (örn. sı‐
cak hava buharlı fırının muhafaza‐
sını veya zemini temizleme için),
alt yapının cihazla olan hareket
yarıçapını sınırlayan tutma tertiba‐
tının bağlı olup olmadığını kontrol
edin.
Hareket ettirme sırasında bağlantı
hatlarının (elektrik, gaz ve su) üst
üste binmemesine dikkat edin
Bağlantı hatlarına dikkat edin.
Hareketi en az 2 kişiyle birlikte
gerçekleştirin

Cihaz kapılarını kapalı tutun
■
■
■

Cihazları soğumaya bırakın
Dışarı sızan suyu derhal silerek te‐
mizleyin
Koruyucu giysi giyin

Sıcak sıvı yemek nede‐
niyle haşlanma tehlikesi
Akım taşıyan parçalar
nedeniyle elektrik çarp‐
ması tehlikesi
Gaz nedeniyle patlama
tehlikesi
Temizlik maddeleriyle
temas nedeniyle cilt ve
göz tahrişi tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Sadece içinde artık yemek bulun‐
mayan cihazları hareket ettirin
Bağlantı hatlarına (elektrik ve su)
dikkat edin

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Gaz bağlantı hattına dikkat edin

Açığa döşenmiş
bağlantılar nedeniyle
tökezleme tehlikesi
Islak zeminde atık su
nedeniyle düşme tehli‐
kesi

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı
temizlenirken

Islak zeminde deterjan
nedeniyle düşme tehli‐
kesi

■
■

■
■

■
■

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı
temizlenirken
Cihazların önünde

Bağlantıların yeterince uzun olma‐
sına dikkat edin
Alt yapı hareket ettirilirken temizlik
bidonlarını kapalı tutun

Bu işlem sırasında dikkatli davranın
■
■

Dışarı sızan suyu derhal silerek te‐
mizleyin
Bağlantıların yeterince uzun olma‐
sına dikkat edin

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı Cihazlar hareket ettirilirken temizlik
temizlenirken
bidonlarını kapalı tutun
Cihazların önünde

İşletime alma sırasındaki diğer tehlike kaynakları
İşletime alma sırasında, bu bölümde yer alan güvenlik bilgilerine ek olarak, kullanım el kitabındaki
'Kendi Güvenliğiniz İçin' alt bölümünde yer alan şu konulara da dikkat edin:
■
'Çalıştırma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri'
■
'Temizlik sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri'
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3.9

Devre dışı bırakma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Tehlike kaynağı: Elektrik akımı
Tehlike
Akım taşıyan parçalar
nedeniyle elektrik çarp‐
ması tehlikesi

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?
■
■

Kapakların altında
Kontrol panelinin altında

■

■

Elektrik sistemindeki çalışmaları
sadece yetkili müşteri hizmetlerinin
elektrik teknisyenleri aracılığıyla
gerçekleştirin
Uzmanca hareket edin

Kapakları çıkartmadan önce:
■ Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma
getirin
■ Tüm şalterleri tekrar açılmaya kar‐
şı emniyete alın
■ DC-Bus kondenserleri boşalana
kadar 15 dakika bekleyin
■ Sistemin gerilimsiz durumda
olduğundan emin olun
Tehlike kaynağı: Gaz
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Gaz nedeniyle patlama
tehlikesi

Gaz tesisatındaki çalışmalara baş‐
Gaz tesisatındaki çalışmalara baş‐
lanmadan önce gaz beslemesi kesil‐ lanmadan önce gaz beslemesini ke‐
mediyse
sin
Gaz tesisatındaki çalışmaları sadece
yetkili bir servis işletmesinin sertifi‐
kalı gaz tesisatçılarına yaptırın

Tehlike kaynağı: Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Vücudun aşırı yüklen‐
Taşıma aracının yüklenmesi ve in‐
mesi nedeniyle yaralan‐ dirilmesi sırasında
ma tehlikesi

■
■
■
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Forklift veya kaldırma aracı kulla‐
nın
Kaldırma ve taşıma için belirlenen
sınır değerlerine uyun
Kişisel koruyucu donanım kullanın
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Tekerlekli alt yapı üzerindeki cihazların hareket ettirilmesi sırasındaki tehlike kaynağı
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Belirtilen tüm tehlikeler

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

■
■
■

■

Birden fazla uzvun ezil‐
mesi tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Ellerin ve ayakların ezil‐
mesi tehlikesi
Sıcak atık su nedeniyle
haşlanma tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

■
■

Hareket ettirmeden önce cihazı
akımsız durumda getirin
Bir sabit bağlantıda, hareket ettir‐
meden önce atık su hattını ayırın
Hareket ettirmeden önce (örn. ci‐
hazların arka tarafına ulaşmak
için) tutma tertibatının bağlı olup
olmadığını kontrol edin. Tutma ter‐
tibatı, alt yapının cihazla olan
hareket yarıçapını sınırlar. Bağlan‐
tı hatlarının (elektrik, gaz ve su)
uzunlukları, tutma tertibatının
hareket alanına uyarlanmıştır.
Hareket ettirme sırasında bağlantı
hatlarının (elektrik, gaz ve su) üst
üste binmemesine dikkat edin
Bağlantı hatlarına dikkat edin.
Hareketi en az 2 kişiyle birlikte
gerçekleştirin

Cihaz kapılarını kapalı tutun
■
■
■

Cihazları soğumaya bırakın
Dışarı sızan suyu derhal silerek te‐
mizleyin
Kişisel koruyucu giysi kullanın

Sıcak sıvı yemek nede‐
niyle haşlanma tehlikesi
Akım taşıyan parçalar
nedeniyle elektrik çarp‐
ması tehlikesi
Gaz nedeniyle patlama
tehlikesi
Temizlik maddeleriyle
temas nedeniyle cilt ve
göz tahrişi tehlikesi

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Sadece içinde artık yemek bulun‐
mayan cihazları hareket ettirin
Bağlantı hatlarına (elektrik ve su)
dikkat edin

Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken
Cihazlar alt yapı üzerinde tekerle‐
klerle hareket ettirilirken

Gaz bağlantı hattına dikkat edin

Açığa döşenmiş
bağlantılar nedeniyle
tökezleme tehlikesi
Islak zeminde atık su
nedeniyle düşme tehli‐
kesi

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı
temizlenirken

Islak zeminde temizlik
maddeleri nedeniyle
düşme tehlikesi
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■
■

■
■

■
■

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı
temizlenirken
Cihazların önünde

Bağlantıların yeterince uzun olma‐
sına dikkat edin
Alt yapı hareket ettirilirken temizlik
bidonlarını kapalı tutun

Bu işlem sırasında dikkatli davranın
■
■

Dışarı sızan suyu derhal silerek te‐
mizleyin
Bağlantıların yeterince uzun olma‐
sına dikkat edin

Öne çekilmiş cihazların arka kısmı Cihazlar hareket ettirilirken temizlik
temizlenirken
bidonlarını kapalı tutun
Cihazların önünde
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Tehlike kaynağı: Cihazın mekanik bölümü
Tehlike

Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?

Cihazın devrilmesi veya
düşmesi nedeniyle tüm
vücut uzuvlarının bütü‐
nüyle ezilme tehlikesi
Nemli mutfak zemini
nedeniyle kayma tehli‐
kesi

Örneğin bağlantılara daha rahat eri‐
şim sağlamak için cihazın yerini
değiştirmek gerekiyorsa
Cihazın önünde

Zeminle ilgili gerekliliklere, devre dışı
bırakma sırasında her an dikkat ed‐
in, bkz. 'Kurulum yeriyle ilgili gerekli‐
likler' sayfa 48
Cihazın çevresindeki zemini sürekli
kuru tutun

Tehlike kaynağı: Temizlik maddesi
Tehlike
Temizlik maddeleri ve
bu maddelerin buharlar‐
ıyla temas nedeniyle
ciltte, gözlerde ve solu‐
num organlarında yan‐
ma ve tahriş olma tehli‐
kesi
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Tehlike nerede veya hangi durumlar‐ Karşı önlem
da ortaya çıkıyor?
■
■

Temizlik sisteminin sökülmesi sıra‐
sında
Cihaz tasfiye edilirken
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■
■

Kişisel koruyucu donanım kullanın
Temizlik maddelerinin etiketlerine
veya ilgili güvenlik bilgi formlarına
uyun

3 Kendi Güvenliğiniz İçin

3.10

Güvenlik tertibatları

Anlamı
Sıcak hava buharlı fırını, kullanıcıyı tehlikelere karşı koruyan bir dizi güvenlik tertibatı içerir. Tüm gü‐
venlik tertibatları, sıcak hava buharlı fırını çalıştırılırken mutlaka mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.
Konum ve fonksiyon (tezgâh üstü cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda bir elektrikli sıcak hava buharlı
fırın gösterilmektedir:

Konum

Güvenlik tertibatı

1

Kapak, sadece aletle
çıkarılabilir

Fonksiyon
■

■

2
3

4
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Kontrol

Akım taşıyan parçalara yan‐ Kapağın yerinde olup olma‐
lışlıkla temas etmeyi engel‐ dığını kontrol edin
ler
Bağlantı bölmesindeki hare‐
ketli fan çarkına müdahale
edilmesini engeller

Kontrol paneli sadece
aletle çıkarılabilir
Manyetik kapı anah‐
tarlı cihaz kapısı

Akım taşıyan parçalara yanlı‐
şlıkla temas etmeyi engeller
Cihaz kapısı:
Kullanıcıyı ve dış alanı sıcak
buhara karşı korur

Kontrol panelinin yerinde olup
olmadığını kontrol edin
Camı, düzenli olarak çizik,
çatlak, çentik, vs. açısından
kontrol edin ve bu tür izler bul‐
duğunuzda camı değiştirin
Manyetik kapı anahtarı (elek‐ Düşük sıcaklıklarda manyetik
trikli kapı sensörü:
kapı anahtarını kontrol edin
■ Cihaz kapısı açılınca
İzlenecek yöntem:
aşağıdaki bileşenlerin çalış‐ ■ Cihaz kapısını tamamen
masını durdurur:
açın
■ Fan çarkı (birkaç saniye
■ Başlat'a basın
sonra durur)
Sonuç:
■ Isıtıcı eleman
Motor çalışmamalıdır.
■ Tam otomatik pişirme böl‐
mesinin temizlik maddesi
dağıtımı
■ Cihaz kapısının kapatılma‐
sını talep eder

Pişirme bölmesindeki
emme sacı sadece
aletle sökülebilir

Hareketli fan çarkına müda‐
hale edilmesini engeller ve iyi
bir ısı dağıtımı sağlar
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Bunun için bkz. kullanım el ki‐
tabı, 'Emme sacının kilidinin
açılması ve kilitlenmesi'
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Konum

Güvenlik tertibatı

Fonksiyon

Kontrol

5

Cihaz kapısının hava‐
landırma konumu

Dışarı sızan buhardan kayna‐
klanan haşlanmalara karşı
kullanıcının yüzünü ve ellerini
korur

6
(Resimsiz)

Koruyucu sıcaklık sı‐
nırlayıcı
■ Boyler
■ Pişirme bölmesi

Aşırı sıcaklıkta cihazı kapatır

7
(Resimsiz)

Elektrik kesintisinden
sonra yeniden çalış‐
maya başlama, cihaz‐
da temizlik maddesi
varsa
Ayırma tertibatı

Elektrik kesintisinden sonra
tam otomatik pişirme bölmesi
temizliğini yeniden tanımlan‐
mış durumda başlatır

Düşük sıcaklıkta kapı konum‐
larını kullanım el kitabındaki
'Cihaz kapısının güvenli bir
şekilde açılması ve kapatılma‐
sı' başlığı altındaki açıklama‐
lara uygun olarak kontrol edin
Hata durumunda hata kodu
yayınlanır
(Koruyucu sıcaklık sınırlayıcı‐
sını sıfırlamak için yetkili ser‐
vis işletmesine başvurun)
Yok

8
(müşteri
tarafından
kurulur)

■

■

9
(müşteri
tarafından
kurulur)

Gaz kapatma tertibatı

10
(Resimsiz)

Sadece tekerlekli
kaide üzerine kurulum
durumunda:
Tutma tertibatı
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■

■

Müşteri tarafından cihazın
İzlenecek yöntem:
yakınına, rahatça görülecek ■ Ayırma tertibatını çalıştırın
ve erişilecek, 3 kutuplu olar‐ ■ Cihazın -X10 klemens bara‐
ak etkili olacak ve kontak
sında üç fazın da gerilimsiz
mesafesi 3 mm olacak şe‐
durumda olup olmadığını
kilde monte edilir.
kontrol edin
Temizlik, onarım ve bakım
çalışmalarında ve tehlike
durumlarında cihazın geri‐
limsiz duruma getirilmesini
sağlar
Müşteri tarafından cihazın
yakınına, rahatça erişilecek
ve açıkça işaretlenmiş şe‐
kilde monte edilir
Temizlik, onarım ve bakım
çalışmalarında ve tehlike
durumlarında cihazın gaz
beslemesinden ayrılmasını
sağlar

Bina tarafında, yapının (cihaz
dahil alt yapı) hareket alanını
sınırlar
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İzlenecek yöntem:
Gaz kapatma tertibatını ka‐
patın
■ Cihazın gaz beslemesinden
ayrılıp ayrılmadığını kontrol
edin

■

Tutma tertibatının bağlı olup
olmadığını kontrol edin
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Konum ve fonksiyon (zemine monte edilmiş cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm zemine monte edilmiş cihazları temsilen 20.20 boyutunda bir elektrikli sıcak ha‐
va buharlı fırın gösterilmektedir:

Konum

Güvenlik tertibatı

1

Kapak, sadece aletle
çıkarılabilir

Fonksiyon
■

■

2
3

4
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Kontrol

Akım taşıyan parçalara yan‐ Kapağın yerinde olup olma‐
lışlıkla temas etmeyi engel‐ dığını kontrol edin
ler
Bağlantı bölmesindeki hare‐
ketli fan çarkına müdahale
edilmesini engeller

Kontrol paneli sadece
aletle çıkarılabilir
Manyetik kapı anah‐
tarlı cihaz kapısı

Akım taşıyan parçalara yanlı‐
şlıkla temas etmeyi engeller
Cihaz kapısı:
Kullanıcıyı ve dış alanı sıcak
buhara karşı korur

Kontrol panelinin yerinde olup
olmadığını kontrol edin
Camı, düzenli olarak çizik,
çatlak, çentik, vs. açısından
kontrol edin ve bu tür izler bul‐
duğunuzda camı değiştirin
Manyetik kapı anahtarı (elek‐ Düşük sıcaklıklarda manyetik
trikli kapı sensörü:
kapı anahtarını kontrol edin
■ Cihaz kapısı açılınca
İzlenecek yöntem:
aşağıdaki bileşenlerin çalış‐ ■ Cihaz kapısını tamamen
masını durdurur:
açın
■ Fan çarkı (birkaç saniye
■ Başlat'a basın
sonra durur)
Sonuç:
■ Isıtıcı eleman
Motor çalışmamalıdır.
■ Tam otomatik pişirme böl‐
mesinin temizlik maddesi
dağıtımı
■ Cihaz kapısının kapatılma‐
sını talep eder

Pişirme bölmesindeki
emme sacı sadece
aletle sökülebilir

Hareketli fan çarkına müda‐
hale edilmesini engeller ve iyi
bir ısı dağıtımı sağlar

39

Bunun için bkz. kullanım el ki‐
tabı, 'Emme sacının kilidinin
açılması ve kilitlenmesi'
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Konum

Güvenlik tertibatı

Fonksiyon

Kontrol

5

Cihaz kapısındaki en‐
tegre ön ısıtma köprü‐
sü

Yok

6
(Resimsiz)

Koruyucu sıcaklık sı‐
nırlayıcı
■ Boyler
■ Pişirme bölmesi

Ön ısıtma sırasında yükleme
arabası cihazda bulunmuyor‐
sa dışarı sızan buhar nede‐
niyle oluşabilecek haşlanma‐
ları engeller
Aşırı sıcaklıkta cihazı kapatır

7
(Resimsiz)

Elektrik kesintisinden
sonra yeniden çalış‐
maya başlama, cihaz‐
da temizlik maddesi
varsa
Ayırma tertibatı

8
(müşteri
tarafından
kurulur)

Elektrik kesintisinden sonra
tam otomatik pişirme bölmesi
temizliğini yeniden tanımlan‐
mış durumda başlatır
■

■

9
(müşteri
tarafından
kurulur)
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Gaz kapatma tertibatı

■

■

Hata durumunda hata kodu
yayınlanır
(Koruyucu sıcaklık sınırlayıcı‐
sını sıfırlamak için yetkili ser‐
vis işletmesine başvurun)
Yok

Müşteri tarafından cihazın
İzlenecek yöntem:
yakınına, rahatça görülecek ■ Ayırma tertibatını çalıştırın
ve erişilecek, 3 kutuplu olar‐ ■ Cihazın -X10 klemens bara‐
ak etkili olacak ve kontak
sında üç fazın da gerilimsiz
mesafesi 3 mm olacak şe‐
durumda olup olmadığını
kilde monte edilir.
kontrol edin
Temizlik, onarım ve bakım
çalışmalarında ve tehlike
durumlarında cihazın geri‐
limsiz duruma getirilmesini
sağlar
Müşteri tarafından cihazın
yakınına, rahatça erişilecek
ve açıkça işaretlenmiş şe‐
kilde monte edilir
Temizlik, onarım ve bakım
çalışmalarında ve tehlike
durumlarında cihazın gaz
beslemesinden ayrılmasını
sağlar

40

İzlenecek yöntem:
Gaz kapatma tertibatını ka‐
patın
■ Cihazın gaz beslemesinden
ayrılıp ayrılmadığını kontrol
edin

■
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3.11

Personelle ile ilgili gereklilikler, çalışma alanları

Personelle ilgili gereklilikler
Tablo, belirtilen rollerin uygulanması için gerekli olan nitelikleri açıklamaktadır. Bir kişi, ilgili rol için ger‐
ekli niteliğe sahip olması durumunda, ihtiyaca ve çalışma organizasyonuna bağlı olarak birden çok ro‐
lü uygulayabilir.
Rol

Gerekli nitelikler

İşlemler

Sıcak hava buharlı Ağır yüklerle çalışmada geçerli davranış
fırının sahibi
kurallarını biliyor
veya
Cihaz sahibinin ci‐
haz ve işletme
personelinden sor‐
umlu çalışanı

■

■

■

Taşıma sorumlusu

■
■

Servis teknisyeni

■
■
■
■
■

■

Gaz kurulum sor‐
umlusu

■
■
■

Elektrik tesisatı
sorumlusu

■
■
■

Su ve atık su tesi‐
satçısı

■
■

Kaldırma aracı ve forkliftle taşıma ko‐ İşletme içinde taşıma
nusunda eğitimli
Ağır yüklerle çalışmada geçerli davra‐
nış kurallarını biliyor
Yetkili servis işletmesinin çalışanı
Uygun teknik eğitime sahip
Cihaza özgü eğitime sahip
Ağır yüklerle çalışmada geçerli davra‐
nış kurallarını biliyor
Elektrik, gaz, su ve atık su bağlantılar‐
ının tekniğe uygun şekilde kurulmuş
olup olmadığını değerlendirebilir.
Gaz tekniği sistemindeki bakım çalış‐
malarında: Gaz tedarik kurumu tara‐
fından yetkilendirilen bir bakım şirketi‐
nin bakım uzmanı
Gaz tedarik kurumu tarafından yetki‐
lendirilmiş kurulum sorumlusu
Uygun mesleki eğitime sahip
Yetkili servis işletmesinin çalışanı
Yetkili servis işletmesinin çalışanı
Uygun mesleki eğitime sahip
Elektrik teknisyeni
Yetkili servis işletmesinin çalışanı
Uygun mesleki eğitime sahip

■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■

İşletime alma gör‐
evlisi
(Servis teknisyeni)

■

■
■
■
■
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Tüm işletme personelini temsilen,
işletime alma görevlisi tarafından
sıcak hava buharlı fırının güvenli‐
kle ilgili tüm fonksiyonları ve düze‐
nekleri hakkında bilgilendirilir
Tüm işletme personelini temsilen,
işletime alma görevlisi tarafından
cihazın kullanılması konusunda
eğitilir
Gerekirse, cihazın işletme içinde
taşınması ve kurulması sırasında
kendisine verilen görevleri yerine
getirir

Yetkili bir servis işletmesinin işletime
alma konusunda tam sorumlu bir çal‐
ışanıdır
Uygun teknik eğitime sahip
Cihaza özgü eğitime sahip
Ağır yüklerle çalışmada geçerli davra‐
nış kurallarını biliyor
Elektrik, gaz, su ve atık su bağlantılar‐
ının tekniğe uygun şekilde kurulmuş
olup olmadığını değerlendirebilir.
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■
■

Cihazın yerleştirilmesi
Tam otomatik pişirme bölmesinin
kurulumu
Cihazın işletime alınması
Cihazın devre dışı bırakılması

Cihazın bina tarafındaki gaz
bağlantısına bağlanması
Gaz bağlantısının sökülmesi
Cihazın bina tarafındaki elektrik
bağlantısına bağlanması
Elektrik bağlantısının sökülmesi
Cihazın bina tarafındaki su bağlan‐
tısına bağlanması
Su bağlantısının sökülmesi
Cihazın bina tarafındaki atık su
bağlantısına bağlanması
Atık su bağlantısının sökülmesi
Cihaz sahibinin veya sorumlu çal‐
ışanın eğitilmesi
Çalışma adımlarının ve durumların
kontrol listesine göre kontrol edil‐
mesi

3 Kendi Güvenliğiniz İçin
Montaj ve işletime alma sırasındaki çalışma alanları
Montaj ve işletime alma sırasında personelin çalışma alanı tüm cihaz bölgesidir.
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3.12

Kişisel koruyucu donanım

Taşıma ve kurulum
İşlem
■
■
■

İşletme içinde taşıma
Cihazın çalışma tezgâhının üzer‐
ine veya istifleme setine kurulması
Cihazın kurulum yerine yerleştiril‐
mesi

Kullanılan yardımcı araç Kişisel koruyucu donanım
■
■
■

Taşıma kayışları
Uygun kaldırma aracı
Forklift veya kaldırma
aracı

■
■
■

Koruyucu eldiven
Koruyucu ayakkabılar
Baret (örn. yüklerin kaldırıldığı,
baş seviyesinin üzerindeki çalış‐
malarda, ...)

Montaj, işletime alma ve devre dışı bırakma
İşlem

Kullanılan yardımcı araç Kişisel koruyucu donanım

Aşağıdakilerin montajı ve sökülmesi
(devre dışı bırakma)
■ Elektrik bağlantısı
■ Su bağlantısı
■ Atık su bağlantısı
■ Gaz bağlantısı
■ Otomatik yağ ayırma

Çalışmaya bağlı olarak
aletler ve donanım

Ülkeye özgü talimatlar uyarınca
gerekli işleme bağlı olarak iş kıyafe‐
ti ve kişisel koruyucu donanım

Tam otomatik pişirme bölmesi temi‐
zlik sisteminin montajı ve sökülmesi

Çalışmaya bağlı olarak
aletler ve donanım

Kullanılan temizlik maddesine göre
koruyucu donanımın bileşenleri:
■ Solunum maskesi
■ Koruyucu gözlük
■ Koruyucu eldiven
■ Koruyucu giysi/önlük
Bu bileşenlerin tam spesifikasyonu,
ilgili temizlik maddelerine ait olan
ve güncel baskısını üretici aracı‐
lığıyla edinebileceğiniz AB güvenlik
bilgi formlarında mevcuttur.
Temizlik maddelerinin ilgili etiketler‐
ine uyun.
Mutfak işletmelerindeki çalışmalar
için ülkeye özgü normlar ve yönet‐
meliklere (Almanya'da BGR 111)
uygun iş kıyafeti, özellikle:
■ Koruyucu giysi
■ Termik koruyucu eldiven (Avrupa
Birliği'nde EN 407'ye göre)
■ Koruyucu ayakkabılar

■
■

Cihazın işletime alınması
Kullanıcının eğitilmesi

Cihazın sökülmesi (devre dışı bıra‐
kılması)

Çalışmaya bağlı olarak
aletler ve donanım

■
■
■
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Taşıma kayışları
Uygun kaldırma aracı
Forklift veya kaldırma
aracı
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■
■
■

Koruyucu eldiven
Koruyucu ayakkabılar
Baret (örn. yüklerin kaldırıldığı,
baş seviyesinin üzerindeki çalış‐
malarda, ...)

4 Taşıma

4 Taşıma
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, size cihazın taşınması hakkında bilgiler veriyoruz.
Bu bölüm, cihaz sahibinin cihazdan sorumlu çalışanı ve yetkili bir servis işletmesinin kalifiye bir çalışa‐
nı için hazırlanmıştır.

4.1

Cihazla güvenli bir şekilde çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Taşıma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 27 başlığı al‐
tında belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Taşıma işlemiyle görevlendirilen personelin niteliği
Taşıma işlemi için ihtiyaç duyulan nitelikler:
Cihazı sadece kaldırma aracı ve forkliftle taşıma konusunda eğitimli personel taşımalıdır.
■
Personel, ağır yüklerle çalışmayla ilgili davranış kurallarını bilmek zorundadır.
■

Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi

Yanlış kaldırma nedeniyle yaralanma tehlikesi
Cihaz kaldırılırken cihazın ağırlığı nedeniyle kalça bölgesinde yaralanmalar oluşabilir.
Cihazı taşımak için forklift veya kaldırma aracı kullanın.
Cihazı, kendi ağırlığına uygun şekilde yeterli sayıda kişiyle kaldırın (referans değer: yaşa ve
cinsiyete göre maks. 15 - 55 kg). Kurulum yerinde geçerli olan iş güvenliği talimatlarına dikkat edin!
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
Uygun olmayan zemin

Cihazın devrilmesi veya düşmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
Cihazın devrilmesi veya düşmesi vücut uzuvlarının ezilmesine neden olabilir.
Cihazın asla uygun olmayan bir zemine yerleştirilmemesine dikkat edin.
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4.2 Kurulum yerine taşıma
Taşıma sırasındaki yer ihtiyacı
Tüm taşıma yolu boyunca taşıma işleminin gerçekleştirilmesi için yeterli genişlik ve yüksekliğin mevcut
olduğundan emin olun.
Aşağıdaki tabloda, cihazın kendi kurulum yerine götürülebilmesi için gerekli asgari kapı açıklığının be‐
lirlenmesi amacıyla ambalajıyla birlikte cihazların boyutları gösterilmektedir:
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Genişlik

[mm]

1110

1345

1110

1345

1410

1165

1410

Yükseklik

[mm]

1010

1010

1280

1280

1615

2150

2150

Derinlik

[mm]

940

1140

940

1140

1170

970

1170

Taşıma sırasındaki taşıma kapasitesi
Yeterli taşıma kapasitesine sahip taşıma araçlarını hazırlayın.
Taşıma araçlarının asgari taşıma kapasitesini belirlemek için, ambalajla birlikte cihazların ağırlığına
dikkat edin, bkz. 'Ölçüler ve ağırlıklar' sayfa 120.
Kurulum yerine taşıma
Taşıma sırasında dikkat etmeniz gerekenler:
■
Cihazı daima bir palet üzerinde taşıyın.
■
Cihazı daima dik konumda taşıyın.
■
Cihazı yavaşça ve dikkatlice taşıyın ve devrilmeye karşı emniyete alın.
Cihazı bir yere çarpmamaya dikkat edin.
Engeneli taşıma yolları ve güçlü eğimler veya inişli yollardan kaçının.
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5 Kurulum
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, cihazın kurulması hakkında bilgiler veriyoruz.
Bu bölüm, cihaz sahibinin cihazdan sorumlu çalışanı ve yetkili bir servis işletmesinin kalifiye bir çalışa‐
nı için hazırlanmıştır.

5.1

Kurulum sırasında güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Kurulum sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 28 başlığı al‐
tında belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Kurulum işlemiyle görevlendirilen personelin niteliği
Cihaz sadece, yetkili bir servis işletmesinin kalifiye çalışanları tarafından kurulmalıdır.
Kurulum talimatları
Büyük mutfaklardaki çalışma alanları ile ilgili yerel ve ülkeye özgü normlara ve talimatlara uyulmalıdır.
Yerel makamlar ve tedarik kurumlarının kurulum yeriyle ilgili geçerli kurallarına ve talimatlarına uyul‐
malıdır.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi

Yanlış kaldırma nedeniyle yaralanma tehlikesi
Cihaz kaldırılırken cihazın ağırlığı nedeniyle kalça bölgesinde yaralanmalar oluşabilir.
Cihazı kurulum yerine koyarken veya cihazın yerini değiştirirken forklift veya kaldırma aracı
kullanın.
Yerleştirmeyle ilgili düzeltme işlemleri için, cihazı, kendi ağırlığına uygun şekilde yeterli sayıda
kişiyle kaldırın (referans değer: yaşa ve cinsiyete göre maks. 15 - 55 kg). Kurulum yerinde geçerli
olan iş güvenliği talimatlarına dikkat edin!
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
Uygun olmayan zemin

Cihazın devrilmesi veya düşmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
Cihazın devrilmesi veya düşmesi vücut uzuvlarının ezilmesine neden olabilir.
Cihazın asla uygun olmayan bir zemine yerleştirilmemesine dikkat edin.
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5.2 Komşu sistemler
Atık havayla ilgili işlemler
Sıcak hava buharlı fırın, çalışma sırasında özellikle atık hava ağzından yukarı doğru sıcak atık buhar
şeklinde ortam havasına yayılan ısı ve nem üretir. Atık havanın tahliye edilmesi için sıcak hava buharlı
fırının bir atık gaz ağzına direkt olarak hiçbir hat bağlanmamalıdır.
Üretici, atık havanın bir davlumbaz veya havalandırma tavanı aracılığıyla sıcak hava buharlı fırının çal‐
ışma alanından tahliye edilmesini önerir.
Yangın tehlikesini veya örn. korozyon, küf mantarı oluşumu ve/veya stabilitenin azalması gibi diğer ya‐
pısal engellemeleri önlemek için, cihazın üst tarafı ile oda tavanı arasında yeterli büyüklükte bir me‐
safe olması sağlanmalıdır. Bu mesafe, aşağıdaki noktalar dikkate alınarak belirlenmelidir:
■
Dikey asgari mesafe için referans değer, bkz. 'Kurulum yeriyle ilgili gereklilikler' sayfa 48.
■
Hava çıkış kanalının türü
■
Kurulum yerindeki tavanın özellikleri
Prensip olarak, sıcak hava buharlı fırın her zaman ülkeye özel ve yerel normlar ve yönetmeliklere (ge‐
çerli sürümdeki) göre kurulmalı, monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Bu konuda diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilere de dikkat edin:
■
VDI 2052 sayılı "Mutfaklar için oda havası tekniği kullanılan sistemler" yönetmeliği
■
Davlumbazlar için yerel inşaat komisyonunun yönetmelikleri.
Gazlı cihazlarda atık gazlarla ilgili işlemler
Sıcak hava buharlı fırından veya üst taraftaki atık gaz ağzından 500 °C sıcaklığa kadar atık gazlar or‐
tam havasına yayılır. Atık gazların tahliye edilmesi için sıcak hava buharlı fırının bir atık gaz ağzına
direkt olarak hiçbir hat bağlanmamalıdır.
Atık gazın tahliyesi için güvenli kapatma özellikli ve oda havası tekniği kullanılan bir sistemin kullanıl‐
ması mutlaka zorunludur.
Sıcak hava buharlı fırın, EN 203 Tip A3 / B23'e göre bir atık gaz kanalına sahiptir.
Yangın tehlikesini önlemek için, cihazın üstünde yanıcı malzemeler bulunmamalı ve cihazın üst tarafı
ile oda tavanı arasında yeterli büyüklükte bir mesafe olması sağlanmalıdır. Bu mesafe, aşağıdaki nok‐
talar dikkate alınarak belirlenmelidir:
■
Dikey asgari mesafe için referans değer, bkz. 'Kurulum yeriyle ilgili gereklilikler' sayfa 48
■
Atık hava kılavuzu ve atık gaz kanalının türü
■
Kurulum yerindeki tavanın özellikleri
Prensip olarak, sıcak hava buharlı fırın her zaman ülkeye özel ve yerel normlar ve yönetmeliklere (ge‐
çerli sürümdeki) göre kurulmalı, monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Bu konuda diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilere de dikkat edin:
■
VDI 2052 sayılı "Mutfaklar için oda havası tekniği kullanılan sistemler" yönetmeliği
■
Davlumbazlar için yerel inşaat komisyonunun yönetmelikleri

Montaj el kitabı

47

5 Kurulum

5.3 Kurulum yeriyle ilgili gereklilikler
Anlamı
Bu alt bölümde, cihaz için uygun bir kurulum yeri bulmanıza olanak sağlayan bilgileri bulacaksınız. Ci‐
hazı öngörülen kurulum yerine götürüp montaja başlamadan önce bu yerin uygun olup olmadığını dik‐
katlice kontrol edin!
Cihazın güvenli şekilde yerleştirilmesi için kurallar
Cihazların kurulum yeri ve bulunduğu ortamdan kaynaklanabilecek tehlike olasılıklarını ortadan kaldır‐
mak için şu kurallara dikkat edilmelidir:
■
İşletme koşullarına uyulabilmelidir. İşletme koşulları bkz. 'Sıcak hava buharlı fırınının bulunduğu or‐
tamla ilgili gereklilikler' sayfa 22.
■
Sıcak yüzeylerde ısı çıkışı nedeniyle yangın tehlikesi ortaya çıkar. Bu nedenle cihazın üstünde, al‐
tında veya yakınında yanıcı malzemeler, gazlar veya sıvılar bulunmamalıdır. Kurulum yerinin seçi‐
mi sırasında, 'Komşu sistemler' sayfa 47 ve cihazın minimum yer ihtiyacıyla birlikte bu talimata mut‐
laka uyulmalıdır.
■
Cihazların bulunduğu ortamda ısı kaynaklarıyla olan asgari mesafe 500 mm'dir.
■
Cihaz, cihazdan çıkan sıvılar veya pişirme işlemlerinden kaynaklanan sıvıların hiçbir şekilde fritö‐
zlere ve büyük pişirme fırınlarına ulaşamayacağı şekilde yerleştirilmelidir. Ortamda fritözler ve
büyük pişirme fırınları ile minimum mesafe:
■
1050 mm; X.10 boyutundaki tezgâh üstü cihazlarda
■
1450 mm; X.20 boyutundaki tezgâh üstü cihazlarda
■
1600 mm; zemine monte edilmiş cihazlarda
■
Cihaz doğrudan bir yangın detektörü veya bir yangına karşı su püskürtme sisteminin altına yerleş‐
tirilmemelidir. Yangın bildirme tertibatları ve yangın söndürme sistemleri, cihazdan dışarı çıkması
beklenen buharlara göre ayarlanmalıdır.
■
Standart donanımdaki tezgâh üstü cihazlarda, cihazın altyapısı (çalışma tezgâhı, kaide veya isti‐
fleme seti) kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde yerleştirilebilmelidir. Standart
modeldeki zemine monte edilmiş cihazlar, kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde
yerleştirilebilmelidir. Zeminle ilgili gereklilikler karşılanmış olmalıdır.
■
Deniz modelindeki cihazlarda zemine yönelik aşağıdaki gereklilikler karşılanmış olmalıdır. Deniz
modelindeki cihazlar, kurulum yerine uygun aksesuarlarla sabitlenmelidir.
■
Tekerlekli alt yapı üzerindeki tezgâh üstü cihazlarında, yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket alanını
yapı tarafında sınırlayan bir tutma tertibatı bağlanmalıdır. Cihazla birlikte alt yapı en fazla 0.5 m öne
çekilebilmelidir.
Bağlantı hatlarının uzunlukları, tutma tertibatının izin verdiği hareket alanına göre belirlenmelidir.
Yapının hareket ettirilmesi sırasında bağlantı hatlarına hiçbir zaman çekme kuvvetleriyle yük uygu‐
lanmamalı veya bağlantı hatları ezilmemelidir.
■
Standart donanımda, cihaz, cihazın güçlü titreşimlere veya darbelere maruz kalabileceği ortamlar‐
da (örn. kara taşıtlarında veya gemilerde) kullanılmamalıdır.
■
Standart donanımdaki tezgâh üstü cihazlarda tekerlekler üzerindeki kaideler veya istifleme setleri‐
nin kullanılması durumunda, titreşimlerden kaçınılmalıdır.
■
Gemilerde, sadece deniz modelindeki cihazlar kullanılmalıdır. Bu cihazlar, uygun aksesuarlarla ze‐
mine vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Deniz modelindeki tezgâh üstü cihazlar, prensip olarak tekerlekler üzerindeki kaideye veya tekerle‐
kler üzerindeki istifleme setlerine monte edilmemelidir.
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Zeminle ilgili gereklilikler
Zemin şu özelliklere sahip olmalıdır:
■
Zemin düz ve yatay olmalıdır.
■
Zemin, cihazın ağırlığı ile yüklenebilir olmalıdır.
■
Tezgâh üstü cihazlarda çalışma tezgâhı veya kaide, boş ağırlık artı izin verilen maksimum yü‐
kleme ağırlığına uygun bir taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
Cihaz ağırlığı, modele ve donanıma bağlı olarak aşağıdaki değerlerden meydana gelir:
■
Sıcak hava buharlı fırınınızın boş ağırlığı
■
İzin verilen maksimum yükleme ağırlığı
■
ConvoClean / ConvoClean+ içeren donanımda temizlik maddesinin maksimum ağırlığı
■
Tezgâh üstü cihazlarda kaide veya çalışma tezgâhının ağırlığı
Belirlenecek cihaz ağırlığına aşağıdaki münferit ağırlıkları ekleyin:
6.10
Sıcak hava buharlı fırının boş
ağırlığı
İzin verilen maksimum yükleme
ağırlığı
Temizlik maddesinin maksi‐
mum ağırlığı
Kaide ağırlığı (modele bağlıdır)

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

20.20

[kg]

bkz. Ambalaj hariç ağırlık 'Ölçüler ve ağırlıklar' sayfa 120

[kg]

30

60

50

100

120

100

180

[kg]

20

20

20

20

20

20

20

[kg]

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

-

-

Prensip olarak yer ihtiyacı
Sıcak hava buharlı fırının güvenli şekilde çalıştırılması ve özellikle yemeklerin güvenli şekilde işlenme‐
si için, cihazların önünde, belirtilen yer ihtiyacından oldukça fazla yer olması gerekir!
Sıcak hava buharlı fırının üst tarafı ile oda tavanı arasında gerçekte gerekli olan mesafe için, 'Komşu
sistemler' sayfa 47 konusuna bakın.
Servis aracılığıyla erişim için genel olarak daha büyük duvar mesafeleri bırakılması önerilir.
Kurulum yerinde şu parçaların üzeri örtülmemeli, yerleri değiştirilmemeli ve bloke edilmemeleri gerekir
(ayrıca bkz. 'Sıcak hava buharlı fırınının yapısı ve fonksiyonu' sayfa 13):
■
Cihazın üst tarafındaki atık hava ve atık gaz ağzı
■
Cihazın üst tarafındaki havalandırma ağzı
■
Cihaz zeminindeki havalandırma delikleri
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Sağ dayanakta yer ihtiyacı - Genişlik ve derinlik
Aşağıdaki şekil ve tabloda, farklı montaj ve işletme durumlarında cihaz için kullanılması gereken yer
ihtiyacı ve komşu duvarlara ve yüzeylere olan yatay minimum mesafeler gösterilmiştir. Sola, arkaya ve
sağa doğru emniyet mesafelerine her durumda uyulmalıdır.
S3

S3

T

S2

S1

180°

90°

B1

Anlamı
B1 Yer ihtiyacı Genişlik, cihaz kapısı
90° açık
B2 Yer ihtiyacı Genişlik, cihaz kapısı
180° açık
T Cihaz kapısının açılması sırasında
yer ihtiyacı Derinlik
S1 Sola doğru emniyet mesafesi
S2 Geriye doğru emniyet mesafesi
S3 Sağa doğru emniyet mesafesi
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 995

1240

995

1240

1309

1064

1309

[mm] 1413

1863

1413

1863

1955

1505

1955

[mm] 1379

1784

1379

1784

1835

1430

1835

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

50

5 Kurulum
Kaçış kapısında yer ihtiyacı - Genişlik ve derinlik
Aşağıdaki şekil ve tabloda, farklı montaj ve işletme durumlarında cihaz için kullanılması gereken yer
ihtiyacı ve komşu duvarlara ve yüzeylere olan yatay minimum mesafeler gösterilmiştir. Sola, arkaya ve
sağa doğru emniyet mesafelerine her durumda uyulmalıdır.
R
S3

S3

T

S2

S1

90°

180°

B1
B3

Anlamı
B1 Yer ihtiyacı Genişlik, cihaz kapısı
90° açık
B2 Yer ihtiyacı Genişlik, cihaz kapısı
180° açık
B3 Yer ihtiyacı Genişlik, Kaçış kapısı
geriye itildi
R Yer ihtiyacı Sağ, Kaçış kapısı ger‐
iye itildi
T Cihaz kapısının açılması sırasında
yer ihtiyacı Derinlik
S1 Sola doğru emniyet mesafesi
S2 Geriye doğru emniyet mesafesi
S3 Sağa doğru emniyet mesafesi
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B2

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm] 1052

1297

1052

1297

1338

1093

1338

[mm] 1510

1960

1510

1960

2010

1560

2010

[mm] 1055

1300

1055

1300

1345

1100

1345

[mm] 130

130

130

130

160

160

160

[mm] 1419

1824

1419

1824

1860

1455

1860

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50

[mm] 50

50

50

50

50

50

50
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Yer ihtiyacı - yükseklik

H2

H1

H1

Aşağıdaki grafik ve tablo, cihazın dikey yer ihtiyacını gösterir:

Cihazın kurulmasından sorumlu servis teknisyeni, cihazın üst tarafı ile oda tavanı arasında özel olarak
gerekli mesafenin tasarlanması için, oda tavanının özelliklerini ve gerekirse komşu sistemlerin (oda
havası tekniği kullanılan sistem, davlumbaz, vb.) kullanımını dikkate almalıdır. Bu bağlamda H1 dikey
mesafesi, dikey asgari mesafe için referans değer olarak anlaşılmalıdır.
Anlamı
Elektrikli cihazlar
H1 Dikey asgari mesafe için [mm]
referans değer
Gazlı cihazlar
H1 Dikey asgari mesafe için [mm]
referans değer
Elektrikli cihazlar ve gazlı cihazlar
H2 Kurulum yüksekliği
[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 Ambalajdan çıkarma
Cihazın ambalajından çıkartılması (tezgâh üstü cihazlar)
1.

Cihazı, hasarlar ve irsaliyenin imzalanmış olması açısın‐
dan kontrol edin. Hasarları irsaliye üzerinde belgeleyin ve
nakliye firması ve üreticiyi bilgilendirin.

2.

Streç folyoyu, köşe parçalarından biri boyunca üstten alta
doğru bir kesiciyle kesin.

3.

Streç folyonun sabitlemesini kesin.
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4.

■
■
■
■

5.

İlgili köşedeki kapağı biraz kaldırarak tüm köşe parçalar‐
ını arka arkaya çıkartın.
Daha sonra kapağı komple çıkartın.
Müşteri dokümantasyonunu cihazın üst tarafından alın.
Gerekirse diğer tüm koruyucu folyoları, kartonları, taşı‐
ma emniyetlerini, vb. cihazdan komple çıkartın.

Cihazı tekrar hasar açısından kontrol edin.
Taşıma hasarları olduğundan şüphe ediyorsanız derhal
yetkili satıcınıza/nakliyeciye haber verin. Üreticiyi üç gün
içinde yazılı olarak bilgilendirin.
Hasarlı cihazlar kesinlikle monte edilmemeli ve işletime
alınmamalıdır.

Cihazın ambalajından çıkartılması (zemine monte edilmiş cihazlar)
1.

Cihazı, hasarlar ve irsaliyenin imzalanmış olması açısın‐
dan kontrol edin. Hasarları irsaliye üzerinde belgeleyin ve
nakliye firması ve üreticiyi bilgilendirin.

2.

Streç folyoyu, köşe parçalarından biri boyunca üstten alta
doğru bir kesiciyle kesin.
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3.

Streç folyonun sabitlemesini kesin.

4.

■
■
■
■

İlgili köşedeki kapağı biraz kaldırarak tüm köşe parçalar‐
ını arka arkaya çıkartın.
Daha sonra kapağı komple çıkartın.
Müşteri dokümantasyonunu cihazın üst tarafından alın.
Gerekirse diğer tüm koruyucu folyoları, kartonları, taşı‐
ma emniyetlerini, vb. cihazdan komple çıkartın.

5.

Ön bilgi:
■ Bir zemine monte edilmiş cihazın deniz modelinde bu 5.
adım mevcut değildir.
Kılavuz rayların vidalı bağlantısını açın ve dışarı çekin.
Cıvataları ve kılavuz rayları saklayın.
Ek bilgi:
■ Kılavuz raylar cihaz için rampa görevi görür.

6.

Cihazı tekrar hasar açısından kontrol edin.
Taşıma hasarları olduğundan şüphe ediyorsanız derhal
yetkili satıcınıza/nakliyeciye haber verin. Üreticiyi üç gün
içinde yazılı olarak bilgilendirin.
Hasarlı cihazlar kesinlikle monte edilmemeli ve işletime
alınmamalıdır.
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Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamı şu parçalardan oluşur:
■
1x sıcak hava buharlı fırın
■
1x sol raf (sadece tezgâh üstü cihazlarda)
■
1x sağ raf (sadece tezgâh üstü cihazlarda)
■
1x yükleme arabası (sadece zemine monte edilmiş cihazlarda)
■
1x montaj el kitabı
■
1x kullanım el kitabı (donanım)
■
1x kullanım kılavuzu (yazılım)
■
Temizlik maddeleri için 10 litrelik 1x boş bidon (easyDial kumandada sadece ConvoClean opsiyo‐
nunda)
■
Atık su bağlantısının montajı için 1x yassı dirsek (sadece tezgâh üstü cihazlarda)
■
Dışarı pompalanın yağ için 1x boş bidon (sadece ızgara modelinde)
■
Yağ toplama bidonu için sabitlenmiş vidalı bidon kilidiyle birlikte 1x bağlantı hortumu (sadece ız‐
gara modelinde)

Montaj el kitabı

56

5 Kurulum

5.5 Cihazın paletten alınması
Cihazın taşıma kayışlarıyla paletten alınması (tezgâh üstü cihazlar)
Cihazınızın ağırlığını 'Teknik veriler' sayfa 119 bölümünde bulabilirsiniz.
Aşağıdaki grafikte, tüm tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gös‐
terilmektedir:
1.

Taşıma kayışlarını cihazın ayaklarına sabitleyin.

2.

Sıcak hava buharlı fırın, cihaz ayaklarının girdiği paletteki
saplamalarla palet üzerinde kaymaya karşı emniyete alın‐
mıştır.
Cihazı, dört cihazın ayağından da aynı anda ve eşit şe‐
kilde paletten kaldırın ve kurulum yerine götürün.

3.

Koruyucu folyoyu sıcak hava buharlı fırından çekip çıkar‐
tın.

Cihazın paletten alınması (standart donanımdaki zemine monte edilmiş cihazlar)
1.

Kılavuz rayları, dayanak dışa gelecek şekilde cihazın yan
tarafındaki yeşil işarete dayayın. Cıvataları malzemeye ye‐
terli miktarda vidalanabilmesi için kılavuz rayların palet
üzerindeki dayanakta durduğundan emin olun.

2.

Her iki kılavuz rayı palete vidalayın.
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3.

Kayar takozlardaki tüm cıvataları çıkartın.

4.

Cihazı, kayar takozlar üzerinde en az 2 kişiyle kılavuz ray‐
lar üzerinden zemine doğru kurulum yerine itin.
UYARI! Cihazın devrilmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
Aşağı doğru itmeden önce, kılavuz rayların palete sıkıca
vidalanmış olup olmadığını kontrol edin.
■ Hiçbir cihaz ayağının kılavuz raydan yana doğru kayma‐
masına dikkat edin.
■ Kılavuz raydan kaymaz zemine geçme işlemini dikkatli
şekilde yapın.

■

5.

Sıcak hava buharlı fırını biraz kaldırın ve kaydırma tako‐
zlarını çıkartın.

6.

Koruyucu folyoyu sıcak hava buharlı fırından çekip çıkar‐
tın.
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Cihazın paletten alınması (standart donanımdaki deniz modeli)
1.

2.

Cihazın, sıcak hava buharlı fırını palete sabitleyen flanş
ayaklarındaki cıvataları sökün.

Cihazı bir kaldırma aracı veya forklifte alın.
Cihazın neyle ve hangi taraftan alındığına bağlı olarak,
yükleme arabasının yerleştirme raylarını (1) korumak
için iki takoz kullanın.

■

3.

Cihazı dikkatlice paletten kurulum yerine taşıyın.

4.

Koruyucu folyoyu sıcak hava buharlı fırından çekip çıkar‐
tın.
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5.6 Tezgâh üstü cihazın çalışma tezgâhı üzerine kurulması (standart
donanım)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Çalışma tezgâhı, kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde yerleştirilebilmelidir. Ze‐
minle ilgili gereklilikler karşılanmış olmalıdır.
■
Cihaz, çalışma tezgâhının çalışma alanına devrilme ve kayma güvenliği sağlanacak şekilde kurul‐
malıdır.
■
Sıcak hava buharlı fırının kurutma sehpası iskeletleri veya tabak sehpaları ile donatılması gerekirse
(ConvoSmoke hariç), cihazın kurulum yüksekliği, kurutma sehpası iskeletinin yükleme yüksekliğine
hizalanmalıdır. Pişirme bölmesine yerleştirilen yerleştirme çerçevesi ve kurutma sehpası arabası
üzerindeki kuruma iskeleti / tabak sehpasının kurulum alanı, kurutma sehpası arabası sıcak hava
buharlı fırına sabitlenmişse aynı yükseklikte olmalıdır.
Kurutma sehpası arabası, engellenmeden ve yatay yüzey üzerinde pişirme bölmesine ulaşabilmeli
ve yerleştirme çerçevesine sabitlenebilmelidir.
■

Cihazın çalışma tezgâhının üzerine kurulması
1.

Cihazı çalışma tezgâhının üzerine yerleştirin.

2.

Cihazın ayağındaki kapağı çıkartın.
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3.

Cihazı, ayar cıvatasıyla yatay olarak teraziye alın. Ayar
cıvatasının ayarını değiştirmek için cihaz ayağı aracı veya
ayarlanabilir bir su pompası pensi ve tüm yatay düzlem‐
lerde teraziye almak için bir su terazisi kullanın.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.
Ek bilgi:
Cihazın ayağı aracı müşteri dokümantasyonundadır.

4.

Kapağı cihaz ayağına takın.

5.

Gerekli uyarı notlarını tanımlı pozisyonlara yapıştırın. Bu‐
nun için, uyarı notunun takılması gereken yerin sıvı ve katı
yağ içermediğinden emin olun.
Ek bilgi:
Uyarı notu çıkartmaları pişirme bölmesinde yer alır.

Yapıştırılacak uyarı notlarının türü ve pozisyonu
Aşağıdaki uyarı notları, sıcak hava buharlı fırındaki tanımlı pozisyonlara takılmalıdır:
Uyarı notu

Sıcak hava buharlı fırındaki pozisyon
Genel olarak, kurulum durumuna bağlı şekilde cihaz kapısının sol tarafındaki 2 nu‐
maralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları' sayfa 23)
Cihazın üst kenarı
■ 1.20 m'den daha yüksekse veya
■ personel özellikle eğitim almakta olan çalışanlardan oluşuyorsa direkt olarak kapı
kolunun üst tarafına (öneri)
Cihazın üst kenarı
■ maksimum 1.20 m'de ise cihaz kapısının en üstüne
Cihazın sol tarafından 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları' sayfa 23) mutfak zemininden 1.60 m yüksekliğe
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5.7 Tezgâh üstü cihazın çalışma tezgâhı üzerine kurulması (deniz modeli)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Cihaz, uygun aksesuarlarla çalışma tezgâhına vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Çalışma tezgâhı, zemine vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Sıcak hava buharlı fırının kurutma sehpası iskeletleri veya tabak sehpaları ile donatılması gere‐
kirse, cihazın kurulum yüksekliği, kurutma sehpası iskeletinin yükleme yüksekliğine hizalanmalıdır.
Pişirme bölmesine yerleştirilen yerleştirme çerçevesi ve kurutma sehpası arabası üzerindeki kuru‐
ma iskeleti / tabak sehpasının kurulum alanı, kurutma sehpası arabası sıcak hava buharlı fırına sa‐
bitlenmişse aynı yükseklikte olmalıdır.
Kurutma sehpası arabası, engellenmeden ve yatay yüzey üzerinde pişirme bölmesine ulaşabilmeli
ve yerleştirme çerçevesine sabitlenebilmelidir.
■

Cihazın çalışma tezgâhının üzerine kurulması
1.

Cihazı çalışma tezgâhına konumlayın ve cihazın ayaklar‐
ındaki köşebentlerin tüm köşelerini tam olarak tezgâh pla‐
kasına çizin.

2.

Dört cihaz ayağındaki iki köşebendi, ilgili cıvatayı çıkartar‐
ak sökün.

3.

Cihazı çalışma tezgâhından alın.
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4.

Köşebentleri işaretlerine uygun şekilde konumlayın. Tüm
köşebentleri, tezgâh plakasının modeline bağlı olarak vi‐
dalama (1) veya kaynaklama (2) yöntemiyle çalışma tez‐
gâhına hareket ettirilemeyecek şekilde bağlayın.

5.

Cihazı çalışma tezgâhına sabitlenen köşebentlerin içine
oturtun ve cıvataları gevşek şekilde vidalayın.

6.

Cihazın ayağındaki kapağı çıkartın.

7.

Cihazı, ayar cıvatasıyla yatay olarak teraziye alın. Ayar
cıvatasının ayarını değiştirmek için cihaz ayağı aracı veya
ayarlanabilir bir su pompası pensi ve tüm yatay düzlem‐
lerde teraziye almak için bir su terazisi kullanın.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.
Ek bilgi:
Cihazın ayağı aracı müşteri dokümantasyonundadır.
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8.

Kapağı cihaz ayağına takın.

9.

Cihazın ayaklarının köşebentlerindeki cıvataları sıkın.

10.

Gerekli uyarı notlarını tanımlı pozisyonlara yapıştırın. Bu‐
nun için, uyarı notunun takılması gereken yerin sıvı ve katı
yağ içermediğinden emin olun.
Ek bilgi:
Uyarı notu çıkartmaları pişirme bölmesinde yer alır.

Yapıştırılacak uyarı notlarının türü ve pozisyonu
Aşağıdaki uyarı notları, sıcak hava buharlı fırındaki tanımlı pozisyonlara takılmalıdır:
Uyarı notu

Sıcak hava buharlı fırındaki pozisyon
Genel olarak, kurulum durumuna bağlı şekilde cihaz kapısının sol tarafındaki 2 nu‐
maralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları' sayfa 23)
Cihazın üst kenarı
■ 1.20 m'den daha yüksekse veya
■ personel özellikle eğitim almakta olan çalışanlardan oluşuyorsa direkt olarak kapı
kolunun üst tarafına (öneri)
Cihazın üst kenarı
■ maksimum 1.20 m'de ise cihaz kapısının en üstüne
Cihazın sol tarafından 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları' sayfa 23) mutfak zemininden 1.60 m yüksekliğe
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5.8 Tezgâh üstü cihazın kaide üzerine kurulması (standart donanım)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Kaide, kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde kurulmalıdır. Zeminle ilgili gereklili‐
kler karşılanmış olmalıdır.
■
Sıcak hava buharlı fırının kurutma sehpası iskeletleri veya tabak sehpaları ile donatılması gerekirse
(ConvoSmoke hariç), cihazın kurulum yüksekliği ve kurutma sehpası iskeletinin yükleme yüksekliği
birbirine hizalanmış olmalıdır. Kurutma sehpası arabasının hareket alanı ve sıcak hava buharlı fır‐
ınla birlikte kaidenin kurulum alanı aynı seviyedeyse, bu otomatik olarak sağlanır.
Kurutma sehpası arabası, engellenmeden ve yatay yüzey üzerinde pişirme bölmesine ulaşabilmeli
ve yerleştirme çerçevesine sabitlenebilmelidir.

■

Hijyen standardına uymak için aşağıdaki kurala dikkat edilmelidir:
Yemek taşıyıcıları için raflı kaidelerde, kaidede ara depolaması yapılan yemeklerin kirlenmesini ön‐
lemek için, kaidenin üstteki kapak levhası dayanmalıdır.

■

Cihazın kaidenin üzerine kurulması
1.

Dişli pimleri kaidenin belirtilen dişlerine vidalayın ve dişli
pimleri tornavidayla sıkın.

2.

Cihazı kaidenin üzerine yerleştirin.
Dört pimin de cihazın ayaklarındaki öngörülen konumlama
deliklerine takılmasına dikkat edin.
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3.

Kaideyi yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile teraziye alın.
Yataya göre yapılan teraziye alma işlemi için bir su terazisi
kullanın.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.

4.

Gerekli uyarı notlarını tanımlı pozisyonlara yapıştırın. Bu‐
nun için, uyarı notunun takılması gereken yerin sıvı ve katı
yağ içermediğinden emin olun.
Ek bilgi:
Uyarı notu çıkartmaları pişirme bölmesinde yer alır.

Yapıştırılacak uyarı notlarının türü ve pozisyonu
Aşağıdaki uyarı notları, sıcak hava buharlı fırındaki tanımlı pozisyonlara takılmalıdır:
Uyarı notu

Sıcak hava buharlı fırındaki pozisyon
Genel olarak, kurulum durumuna bağlı şekilde cihaz kapısının sol tarafındaki 2 nu‐
maralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları' sayfa 23)
Cihazın üst kenarı
■ 1.20 m'den daha yüksekse veya
■ personel özellikle eğitim almakta olan çalışanlardan oluşuyorsa direkt olarak kapı
kolunun üst tarafına (öneri)
Cihazın üst kenarı
■ maksimum 1.20 m'de ise cihaz kapısının en üstüne
Cihazın sol tarafından 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları' sayfa 23) mutfak zemininden 1.60 m yüksekliğe
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5.9 Tezgâh üstü cihazın kaide üzerine kurulması (deniz modeli)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Cihaz, uygun aksesuarlarla kaideye vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Kaide, uygun aksesuarlarla zemine vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Sıcak hava buharlı fırının kurutma sehpası iskeletleri veya tabak sehpaları ile donatılması gere‐
kirse, cihazın kurulum yüksekliği ve kurutma sehpası iskeletinin yükleme yüksekliği birbirine hiza‐
lanmış olmalıdır. Kurutma sehpası arabasının hareket alanı ve sıcak hava buharlı fırınla birlikte kai‐
denin kurulum alanı aynı seviyedeyse, bu otomatik olarak sağlanır.
Kurutma sehpası arabası, engellenmeden ve yatay yüzey üzerinde pişirme bölmesine ulaşabilmeli
ve yerleştirme çerçevesine sabitlenebilmelidir.

■

Hijyen standardına uymak için aşağıdaki kurala dikkat edilmelidir:
■
Yemek taşıyıcıları için raflı kaidelerde, kaidede ara depolaması yapılan yemeklerin kirlenmesini ön‐
lemek için, kaidenin üstteki kapak levhası dayanmalıdır.
Cihazın kaidenin üzerine kurulması
1.

Dişli pimleri kaidenin belirtilen dişlerine vidalayın ve dişli
pimleri tornavidayla sıkın.

2.

Üst kapak levhasını, kaidenin dört bacağındaki bağlantı
kenarlarına kaynaklayın.
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3.

Kaideyi yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile kurulum yerinde
teraziye alın.
Tüm yatay eksenlere göre yapılan teraziye alma işlemi için
bir su terazisi kullanın.

4.

Örn. kaynaklama yoluyla kaideyi flanş ayakları ile zemine
sıkı şekilde sabitleyin.

5.

Cihazı kaidenin üzerine yerleştirin.
Dört pimin de cihazın ayaklarındaki öngörülen konumlama
deliklerine takılmasına dikkat edin.
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6.

Cihaz ayaklarına vidalanana köşebentleri gösterilen ke‐
narlardan üst kapak levhasına kaynaklayın.

7.

Cihazın ayaklarının köşebentlerindeki 8 cıvatayı gevşetin
ve cihaz ayaklarının yanındaki kapakları çıkartın.

8.

Cihazı, ayar cıvatasıyla yatay olarak teraziye alın. Ayar
cıvatasının ayarını değiştirmek için cihaz ayağı aracı veya
ayarlanabilir bir su pompası pensi ve tüm yatay düzlem‐
lerde teraziye almak için bir su terazisi kullanın.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.
Ek bilgi:
Cihazın ayağı aracı müşteri dokümantasyonundadır.
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9.

Kapakları cihazın ayaklarına takın ve cihazın ayaklarının
köşebentlerindeki cıvataları sıkın.

10.

Gerekli uyarı notlarını tanımlı pozisyonlara yapıştırın. Bu‐
nun için, uyarı notunun takılması gereken yerin sıvı ve katı
yağ içermediğinden emin olun.
Ek bilgi:
Uyarı notu çıkartmaları pişirme bölmesinde yer alır.

Yapıştırılacak uyarı notlarının türü ve pozisyonu
Aşağıdaki uyarı notları, sıcak hava buharlı fırındaki tanımlı pozisyonlara takılmalıdır:
Uyarı notu

Sıcak hava buharlı fırındaki pozisyon
Genel olarak, kurulum durumuna bağlı şekilde cihaz kapısının sol tarafındaki 2 nu‐
maralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları' sayfa 23)
Cihazın üst kenarı
■ 1.20 m'den daha yüksekse veya
■ personel özellikle eğitim almakta olan çalışanlardan oluşuyorsa direkt olarak kapı
kolunun üst tarafına (öneri)
Cihazın üst kenarı
■ maksimum 1.20 m'de ise cihaz kapısının en üstüne
Cihazın sol tarafından 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları' sayfa 23) mutfak zemininden 1.60 m yüksekliğe
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5.10 Tezgâh üstü cihazın tekerlekli kaide üzerine kurulması
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Kaide, kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde kurulmalıdır. Zeminle ilgili gereklili‐
kler karşılanmış olmalıdır.
■
Tekerlekli alt yapı üzerindeki tezgâh üstü cihazlarında, yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket alanını
yapı tarafında sınırlayan bir tutma tertibatı bağlanmalıdır. Cihazla birlikte alt yapı en fazla 0.5 m öne
çekilebilmelidir.
Bağlantı hatlarının uzunlukları, tutma tertibatının izin verdiği hareket alanına göre belirlenmelidir.
Yapının hareket ettirilmesi sırasında bağlantı hatlarına hiçbir zaman çekme kuvvetleriyle yük uygu‐
lanmamalı veya bağlantı hatları ezilmemelidir.
■
Sıcak hava buharlı fırının kurutma sehpası iskeletleri veya tabak sehpaları ile donatılması gerekirse
(ConvoSmoke hariç), cihazın kurulum yüksekliği ve kurutma sehpası iskeletinin yükleme yüksekliği
birbirine hizalanmış olmalıdır. Kurutma sehpası arabasının hareket alanı ve sıcak hava buharlı fır‐
ınla birlikte kaidenin kurulum alanı aynı seviyedeyse, bu otomatik olarak sağlanır.
Kurutma sehpası arabası, engellenmeden ve yatay yüzey üzerinde pişirme bölmesine ulaşabilmeli
ve yerleştirme çerçevesine sabitlenebilmelidir.

■

Hijyen standardına uymak için aşağıdaki kurala dikkat edilmelidir:
■
Yemek taşıyıcıları için raflı kaidelerde, kaidede ara depolaması yapılan yemeklerin kirlenmesini ön‐
lemek için, kaidenin üstteki kapak levhası dayanmalıdır.
İhtiyaç duyulan yardımcı araçlar
■

■

Müşteri tarafından ankrajlanabilen ve uygun bir destek aracının sabitlenebildiği uygun bir parça.
Bu, örn. sıcak hava buharlı fırının arkasındaki bina duvarına delik ve dübelle ankrajlanabilen bir
halkalı vida olabilir.
Müşteri tarafından ankrajlanan parça, yapının ağırlığı ve sıcak hava buharlı fırının kullanıcı tarafın‐
dan itilmesi sırasında kaide üzerindeki kuvvetler nedeniyle olaşabilecek çekme yüklerine dayanabil‐
melidir.
Müşteri tarafından sağlanan ankraj ve kaidenin sabitleme kancasına bağlanabilen uygun bir destek
aracı.
Bu, örn. her uçta karabina kancalı bir emniyet zinciri olabilir.
Destek aracı, yapının ağırlığı ve sıcak hava buharlı fırının kullanıcı tarafından itilmesi sırasında
kaide üzerindeki kuvvetler nedeniyle olaşabilecek çekme yüklerine dayanabilmelidir.
Destek aracının uzunluğu, müşteri tarafından hazırlanan ankrajın ve kaidenin sabitleme kancasının
pozisyonlarıyla birlikte sıcak hava buharlı fırın 0.5 m'lik bir maksimum hareket yoluna sahip olacak
şekilde seçilmelidir.

Ön koşullar
Tekerlekler üzerindeki kaide kurulmadan önce, müşteri tarafından hazırlanan ankraj takılmış olmalıdır.
Ankrajın pozisyonu, deste aracının ve yapıdaki sabitleme pozisyonunun uzunluğuyla birlikte sıcak ha‐
va buharlı fırın 0.5 m'lik bir maksimum hareket yoluna sahip olacak şekilde seçilmelidir.
İdeal durumda, müşteri tarafından hazırlanan ankraj, direkt olarak kaidenin sabitleme kancasının arka‐
sında aynı yükseklikte yer alır.
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Cihazın tekerlekli kaide üzerine kurulması
1.

Tekerlekli kaideyi kurulum yerine konumlayın ve çalışma
sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%) olacak şe‐
kilde teraziye alın.

2.

Kaidenin tüm sabitleme frenlerini kilitleyin.

3.

Destek aracının sabitlenmesi gereken kaide köşesini belir‐
leyin.
Kaidenin burada belirtilen dişine, sabitleme kancasıyla
emniyet sacını vidalayın.
Emniyet sacı, kaidenin kenarına paralel şekilde devam et‐
meli ve halka geriye bakmalıdır.
Dişli pimi tornavidayla sıkın.

4.

Diğer üç dişli pimi kaidenin belirtilen dişlerine vidalayın ve
dişli pimleri tornavidayla sıkın.

5.

Kaidenin tekerlekler üzerindeki hareket alanını sınırlayan
tutma tertibatını bağlayın.
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6.

Cihazı kaidenin üzerine yerleştirin.
Dört pimin ve emniyet sacının piminin cihazın ayaklarında‐
ki öngörülen konumlama deliklerine takılmasına dikkat ed‐
in.

7.

Gerekli uyarı notlarını tanımlı pozisyonlara yapıştırın. Bu‐
nun için, uyarı notunun takılması gereken yerin sıvı ve katı
yağ içermediğinden emin olun.
Ek bilgi:
Uyarı notu çıkartmaları pişirme bölmesinde yer alır.

Yapıştırılacak uyarı notlarının türü ve pozisyonu
Aşağıdaki uyarı notları, sıcak hava buharlı fırındaki tanımlı pozisyonlara takılmalıdır:
Uyarı notu

Sıcak hava buharlı fırındaki pozisyon
Genel olarak, kurulum durumuna bağlı şekilde cihaz kapısının sol tarafındaki 2 nu‐
maralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı notları' sayfa 23)
Cihazın üst kenarı
■ 1.20 m'den daha yüksekse veya
■ personel özellikle eğitim almakta olan çalışanlardan oluşuyorsa direkt olarak kapı
kolunun üst tarafına (öneri)
Cihazın üst kenarı
■ maksimum 1.20 m'de ise cihaz kapısının en üstüne
Cihazın sol tarafından 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki uyarı
notları' sayfa 23) mutfak zemininden 1.60 m yüksekliğe
Cihaz kapısının sol tarafındaki 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki
uyarı notları' sayfa 23)
Cihaz kapısının sol tarafındaki 2 numaralı bölgede (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırındaki
uyarı notları' sayfa 23)
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5.11 Zemine monte edilmiş cihazın zemin üzerinde kurulması (standart
donanım)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Cihaz, kurulum yerinde devrilmeyecek ve kaymayacak şekilde kurulmalıdır. Zeminle ilgili gereklili‐
kler karşılanmış olmalıdır.
■
Yükleme arabası, yatay ve düz bir yüzey üzerinde engellenmeden pişirme bölmesine yaklaştırılabil‐
melidir.

■

Cihazın kurulması
1.

Cihazı zeminin üzerine yerleştirin.

2.

Cihazı, yüksekliği ayarlanabilir cihaz ayakları ile teraziye
alın.
Yataya göre yapılan teraziye alma işlemi için bir su terazi‐
si kullanın.
Yükleme arabasının cihaza serbestçe girebilmesine ve ci‐
hazın içinde yatay olarak durmasına dikkat edin.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.
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5.12 Zemine monte edilmiş cihazın zemin üzerinde kurulması (deniz modeli)
Cihazın güvenli şekilde kurulması için kurallar
Cihazın sağlamlığını garanti altına almak için şu kurallara uyulmalıdır:
Cihaz, uygun aksesuarlarla zemine vidalanmalı veya kaynaklanmalıdır.
■
Yükleme arabası, yatay ve düz bir yüzey üzerinde engellenmeden pişirme bölmesine yaklaştırılabil‐
melidir.

■

Cihazın kurulması
1.

Cihazı konumlayın ve vidalama veya kaynaklama yoluyla
dört flani ayağını sıkı şekilde zemine sabitleyin.

2.

Cihazı, yüksekliği ayarlanabilir cihaz ayakları ile teraziye
alın.
Yataya göre yapılan teraziye alma işlemi için bir su terazi‐
si kullanın.
Yükleme arabasının cihaza serbestçe girebilmesine ve ci‐
hazın içinde yatay olarak durmasına dikkat edin.
Çalışma sırasındaki mutlak cihaz eğimi maks. 2 ° (3.5%)
olmalıdır.
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Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızı nasıl bağlayacağınızı öğreneceksiniz. Bu bölüm; yetkili bir
servis işletmesinin eğitimli bir elektrik teknisyeni, cihaza özel eğitim almış ve yerel gaz tedarik kurumu
tarafından onaylanmış eğitimli ve sertifikalı bir gaz tesisatçısı, yetkili bir servis işletmesinin su ve atık
su tesisatları konusunda eğitilmiş bir uzmanı ve yetkili bir servis işletmesinin kalifiye bir çalışanına yö‐
nelik olarak hazırlanmıştır.

6.1 Elektrik tesisatı
6.1.1

Elektrik tesisatının kurulması sırasında güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 29 başlığı altın‐
da belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Elektrik tesisatının kurulmasıyla görevlendirilen personelin niteliği
Sadece EN 50110-1 kapsamındaki elektrik teknisyenleri veya yetkili bir servis işletmesinin ülkeye özel
ve yerel yönetmeliklere göre eğitim almış sertifikalı elektrik teknisyenleri, elektrikli düzeneklerde çalış‐
malar yapabilir.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Elektrik tesisatıyla ilgili talimatlar
Hatalı elektrik bağlantılarından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için şu talimatlara uyulmalıdır:
■
Akım beslemesinin bağlantısı VDE'ye (0100/0700) veya meslek birlikleri ve ilgili enerji tedarik kuru‐
munun geçerli yerel yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
Akım taşıyan parçalar

Akım taşıyan parçalar ve gevşek kablolar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi
Koruyucu kapak açıldıktan sonra, akım taşıyan parçalara temas etmek elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Elektrik sistemindeki çalışmaların sadece yetkili bir servis işletmesinin elektrik teknisyenleri
aracılığıyla gerçekleştirildiğinden emin olun.
Koruyucu kapaklar çıkartılmadan önce aşağıdaki yöntemi izleyin:
■
Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma getirin.
■
Tüm şalterleri/anahtarları tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
■
Cihaza daha önce gerilim verilmişse, DC-Bus kondansatörlerinin boşalması için 15 dakika be‐
kleyin.
■
Sistemin gerilimsiz durumda olduğundan emin olun.
İşletime almadan önce, elektrik bağlantılarının hasarsız ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
İşletime almadan önce, cihazın tüm metal aksesuar parçalarıyla birlikte potansiyel eşitleme için
kullanılan bir sisteme bağlandığından emin olun.
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6.1.2 Elektrik tesisatının planlanması
Anlamı
Elektrik tesisatının dikkatli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, cihazın güvenli ve arızasız bir şe‐
kilde çalıştırılması için çok büyük önem taşır. Burada bahsedilen tüm talimatlar ve kurallar ile izlenmesi
gereken yöntemlere aynen uyulmalıdır.
Cihazların elektrik tesisatının güvenli bir şekilde kurulması için kurallar
Hatalı elektrik bağlantılarından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için şu kurallara uyulmalıdır:
■
Cihazın muhafazası uygun şekilde topraklanmalı ve potansiyel eşitleme için kullanılan bir sisteme
bağlanmalıdır.
■
Bir istifleme setine 2 tezgâh üstü cihaz yerleştirildiyse, hem cihazların muhafazası, hem de istifleme
seti uygun şekilde topraklanmalı ve potansiyel eşitleme için kullanılan bir sisteme bağlanmalıdır.
■
Tekerlekler üzerindeki alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, şebeke bağlantı hattı esnek bir ka‐
blo koruma borusu ile taşınmalıdır.
■
Şebeke bağlantı hattının ve esnek kablo koruma borusunun uzunlukları, tekerlekler üzerindeki bir
alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, tekerlekler üzerindeki alt yapının tutma tertibatının cihaz
için izin verdiği hareket alanına uygun olmalıdır. Yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket ettirilmesi sır‐
asında şebeke bağlantı hattına hiçbir zaman çekme kuvvetleriyle yük uygulanmamalı veya şebeke
bağlantı hattı ezilmemelidir. Bu kural, aynı şekilde sıcak hava buharlı fırın ve örneğin sinyal kulesi
gibi opsiyonel aksesuarlar arasındaki diğer elektrikli bağlantı kabloları için de geçerlidir.
■
İşletime alma sürecinde tüm elektrik bağlantılarının doğru döşenip döşenmediği ve sorunsuz bir
şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir.
Elektrik tesisatıyla ilgili müşteri tarafından kurulan tertibatlar ve uyulması gereken kurallar
Aşağıdaki tabloda, hangi tertibatların müşteri tarafından kurulması gerektiği ve bağlantı yapılırken
hangi kurallara uyulması gerektiği gösterilmektedir:
Tertibat

Kurallar

Sigorta

Cihaz, yerel talimatlara ve ülkeye özgü montaj talimatlarına uygun olarak
emniyete alınmalı ve bağlanmalıdır.
Cihaz bir potansiyel eşitleme sistemine entegre edilmelidir.
Potansiyel eşitleme: Elektrikli işletme araçlarının gövdelerini ve harici iletk‐
en parçaları eşit veya eşite yakın bir potansiyele getiren elektrik bağlantısı.
Tesisat yönetmelikleri bir kaçak akım koruma şalteri (FI) ile öne bağlanmış
bir koruma öngörüyorsa, ülkeye özel yönetmeliklere uygun devre kesiciler
kullanılmalıdır.
Tesisat birden çok cihazı kapsıyorsa, her cihaz için ayrı bir devre kesici
öngörülmelidir.
Cihazın yakınına, rahatça erişilebilir, çok kutuplu, en az 3 mm kontak me‐
safeli bir ayırma tertibatı monte edilmiş olmalıdır. Cihaz bu ayırma tertibatı
üzerinden bağlanmalıdır.
Cihaz, ayırma tertibatı ile temizlik, onarım ve montaj çalışmalarında geri‐
limsiz hale getirilir.

Potansiyel eşitleme
Kaçak akım koruma
şalteri (FI)

Ayırma tertibatı
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Önerilen kaçak akım koruma şalteri
Cihaz, entegre EMV filtreli ve bir EMV şebeke giriş filtreli bir frekans inverteri (FU) veya iki frekans in‐
verteri (20.10 ve 20.20 boyutlarındaki cihazlar) ile donatılmıştır. Bu donanım, frekans inverteri başına
3.5 mA'lık bir kaçak akıma neden olabilir.
Nominal gerilime bağlı olarak uygun bir devre kesici kullanın:
Frekans inverteri (tek fazlı)

Frekans inverteri (üç fazlı)

Nominal gerilim
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
Önerilen devre kesici
Tip A
Opsiyonel devre kesici
Tip B/F

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

Kaçak akım koruma şalterinin özellikleri
Kaçak akım koruma şalteri (FI) aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Yüksek frekanslı akımların filtrelenmesi
■
Tetikleme eşiği <30 mA üzerinde olan devre kesicilerde "Gecikmeli tetikleme" şeklindeki tetikleme
karakteristiği:
Çalıştırma sırasında kapasitelerin ve parazit kapasitelerinin yüklenmesi nedeniyle tetiklemeyi önler
■
Tetikleme eşiği £30 mA olan devre kesicilerde "SI tipindeki kaçak akım koruması" şeklindeki teti‐
kleme karakteristiği:
İstenmeyen tetiklemeye karşı duyarsızdır
■

Şebeke bağlantısı
Şebeke bağlantı hattı, IEC 60245'e uygun, yağa dayanıklı, kaplamalı, esnek bir hat olmalıdır (örn.
H05RN-F, H07RN-F). Maksimum 5 m'lik bir hat uzunluğu kullanılması önerilir.
Tekerlekler üzerindeki kaideye sahip tezgâh üstü cihazlarda, şebeke bağlantı hattı, yerel yönetmeli‐
klere uygun esnek, yağa karşı dayanıklı ve su geçirmeyen bir kablo koruma borusu içinden geçirilmeli‐
dir (örn. Hellermann PVC koruyucu hortum PSRSC12). Şebeke bağlantı hattının ve esnek kablo koru‐
ma borusunun uzunlukları, tekerlekler üzerindeki bir alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, tekerle‐
kler üzerindeki alt yapının tutma tertibatının cihaz için izin verdiği hareket alanına uygun olmalıdır. Ya‐
pının (cihaz dahil alt yapı) hareket ettirilmesi sırasında şebeke bağlantı hattına hiçbir zaman çekme
kuvvetleriyle yük uygulanmamalıdır.
Bağlantı sırasında belirli bir döner alana veya dönüş yönüne uyulması gerekli değildir.
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6.1.3 Elektrik tesisatının gerçekleştirilmesi
Ön koşullar
Şu ön koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol edin:
■
Cihazın bağlantı pozisyonu müşteri tarafından gerilimsiz hale getirildi ve tekrar açılmaya karşı em‐
niyete alındı.
Bağlantı verilerinin ve elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi
1.

Cihazın yan panelini sökün.
Bağlantı bölmesinde, akım şemasını ve yedek parça liste‐
sini bulacaksınız.

2.

Tip etiketindeki (bkz. 'Sıcak hava buharlı fırınınızın tanım‐
lanması' sayfa 7) elektriksel bağlantı verilerinin, bina be‐
slemesi ve akım şemasındaki değerlerle uyumlu olup ol‐
madığını kontrol edin. Cihaz sadece ilgili tüm bilgilerin
uyumlu olması durumunda bağlanmalıdır.
Cihazdaki tüm vidalı bağlantıları ve klemens bağlantılarını
kontrol edin.
Bağlantılar taşıma sırasında gevşemiş olabilir.

3.

Elektrik tesisatının gerçekleştirilmesi
Aşağıdaki şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gösteril‐
mektedir:
1.

Cihazın yan panelini sökün.

2.

Cihazı öngörülen bağlantı pozisyonundan (3) bir potan‐
siyel eşitleme sistemine bağlayın.
Sadece tekerlekler üzerindeki bir alt yapılı tezgâh üstü ci‐
hazlarda:
Şebeke bağlantı hattını esnek kablo koruma borusundan
geçirerek çekin.
Sadece tekerlekler üzerindeki bir alt yapılı tezgâh üstü ci‐
hazlarda:
Esnek kablo koruma borusunu, elektrik bağlantısı için me‐
kanik olarak erişim deliğinden (2) emniyete alın.
Cihazı -1X0 klemens barasından (1) şebeke bağlantı hattı
ile akım beslemesine bağlayın.
Tekerlekler üzerindeki bir alt yapılı tezgâh üstü cihazlar
hariç:
Kablo vidalı bağlantısının (2) sıkıca oturmasını sağlayın;
bu bileşen çekme desteği olarak işlev görür.
C4 ES/GS'de:
Gerekiyorsa, pişirme bölmesinin koruyucu sıcaklık sınır‐
layıcısını sıfırlayın.
C4 EB/GB'de:
Gerekiyorsa, pişirme bölmesinin ve boylerin koruyucu sı‐
caklık sınırlayıcısını sıfırlayın.
Cihazın yan panelini takın ve sabitlemenin kusursuz dur‐
umda olup olmadığını kontrol edin.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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6.1.4 Enerji optimizasyon sisteminin bağlanması (sadece elektrikli
cihazlarda)
Enerji optimizasyon sisteminin kullanım amacı
Sıcak hava buharlı fırını bir enerji optimizasyon sistemine (örn. SICOTRONIC) bağlayabilirsiniz. Bir en‐
erji optimizasyon sistemi, cihazınız çalıştırılırken ortaya çıkan pik yükleri dengeler ve böylece enerji
maliyetlerinizin azaltılmasına katkıda bulunabilir.
Enerji optimizasyon sisteminin ayarlanması
Enerji optimizasyon sistemi şu şekilde düzenlenmelidir:
Sıcak hava buharlı fırının kesintisiz açma süresi en az 8 dakika olmalıdır, çünkü pişirme sıcaklığın‐
ın hedef değerine ancak bu süre sonunda güvenilir bir şekilde erişilebilir.
■
Enerji optimizasyon sisteminden kaynaklanan kesintinin süresi maksimum 30 saniye olmalıdır,
çünkü daha uzun bir kesintide, istenen pişirme sonucu elde edilemeyebilir.
Bağlantı sırasında akım şemasına ve enerji optimizasyon sisteminin işletme kılavuzuna dikkat edin.

■

İhtiyaç duyulan aksesuarlar
Enerji optimizasyon sistemini bağlamak için aşağıdaki aksesuarlara ihtiyacınız bulunmaktadır:
■
Enerji optimizasyon sisteminin bağlantı kablosu
■
Vidalı kablo bağlantısı M20
■
Kablo bağı
Enerji optimizasyon sisteminin bağlanması
Aşağıdaki şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gösteril‐
mektedir:
1.
2.
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Enerji optimizasyon sistemi ve sıcak hava buharlı fırını
gerilimsiz hale getirin.
Kontrol panelinin arka bölgesindeki sistem arayüz kartının
(SIB) (1) üzerindeki -X37 klemens barasına (2) ulaşmak
için sıcak hava buharlı fırının yan panelini sökün.
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3.

■

■

■

Sıcak hava buharlı fırının taban sacındaki işaretli nokta‐
da yer alan küçük, ön perforasyonu yapılmış açıklıktan
çıkartın.
Vidalı kablo bağlantısını kullanarak, enerji optimizasyon
sisteminin bağlantı kablosunu açıklıktan geçirerek sıcak
hava buharlı fırının bağlantı bölmesine kılavuzlayın.
Bağlantı kablosunu SIB'ye kılavuzlayın ve bağlantı böl‐
mesinde örneğin kablo bağlarıyla mevcut kablo gruplar‐
ına sabitleyin.

4.

-X37 klemens barasındaki (2) klemens (B) ile (C) arasın‐
daki tel köprüyü çıkartın.

5.

-X37 klemens barasına (2) ait (A), (B), (C) ve (D) klemen‐
slerini enerji optimizasyon sistemine bağlayın.
Klemens

Enerji optimizasy‐
Sıcak hava buharlı fırın on sistemi
Sıcak hava buharlı fırın
açıkken faz
Sıcak hava buharlı fırın
ısıtıcı elemanı açıkken
faz
B ve C ısıtma onayı,
ısıtmaya izin vermek
için enerji optimizasy‐
on sistemi tarafından
devre rölesiyle köpür‐
lenmelidir
Nötr

A
B
C

D

Devre rölesi
Devre rölesi

-

6.

Sıcak hava buharlı fırının yan panelini takın.

7.

Sıcak hava buharlı fırını ve enerji optimizasyon sistemini
işletime alın.
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6.1.5 Sinyal kulesinin bağlanması
Bir sinyal kulesinin amacı
Sıcak hava buharlı fırına elektronik olarak bağlanmış bir sinyal kulesi, üçlü sinyal lambaları (yeşil, sarı,
kırmızı) ile görsel ve akustik olarak size sıcak hava buharlı fırının güncel çalışma durumunu gösterir.
Sıcak hava buharlı fırının çalışma durumunu gösteren bu sinyal düzeneği uzak mesafelerden okunabi‐
lir.
İhtiyaç duyulan aksesuarlar
Sinyal kulesini sıcak hava buharlı fırına bağlamak için ihtiyacınız olan aşağıdaki orijinal aksesuar, siny‐
al kulesinin teslimat kapsamına dahildir:
■
M12 soketli bağlantı kablosu (uzunluk yaklaşık 10 m)
■
Membran rakoru DN 50
Ek olarak aşağıdaki aksesuarlara ihtiyacınız bulunmaktadır:
■
Kablo bağı
Sinyal kulesinin bağlanması
Aşağıdaki şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gösteril‐
mektedir:
1.

Sıcak hava buharlı fırın gerilimsiz duruma getirin.

2.

Kontrol panelinin arka bölgesindeki sistem arayüz kartının
(SIB) (1) üzerindeki X32 klemens barasına (2) ulaşmak
için sıcak hava buharlı fırının yan panelini sökün.

3.

■

■

■
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Sıcak hava buharlı fırının taban sacındaki işaretli nokta‐
da yer alan büyük, ön perforasyonu yapılmış açıklıktan
çıkartın.
Membran rakorunu kullanarak, sinyal kulesinin bağlantı
kablosunu açıklıktan geçirerek sıcak hava buharlı fırının
bağlantı bölmesine kılavuzlayın.
Bağlantı kablosunu SIB'ye kılavuzlayın ve bağlantı böl‐
mesinde örneğin kablo bağlarıyla mevcut kablo gruplar‐
ına sabitleyin.
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4.

Sinyal kulesinin bağlantı kablosunu aşağıdaki PIN düzeni
ile sıcak hava buharlı fırına bağlayın.
PIN

Düzen

Damar rengi

1
2
3
4
5

GND
Sinyal: Siren
Sinyal: Kırmızı lamba
Sinyal: Sarı lamba
Sinyal: Yeşil lamba

BU (mavi)
GY (gri)
BK (siyah)
WH (beyaz)
BN (kahverengi)

5.

Sıcak hava buharlı fırının yan panelini takın.

6.

Sıcak hava buharlı fırını ve sinyal kulesini işletime alın.
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6.1.6 Su hazırlama filtresi denetiminin bağlanması
Su hazırlama filtresi denetiminin amacı
Sıcak hava buharlı fırını, bağlı bir su hazırlama filtresinin uzak göstergesine elektriksel olarak bağlaya‐
bilirsiniz. Sıcak hava buharlı fırının yazılımı, su hazırlama filtresinin durumunu denetler. Bir uyarı me‐
sajı, filtre kapasitesi sadece %10 olduğunda ve su hazırlama filtresinin yakın gelecekte değiştirilmesi
gerektiğinde sizi bilgilendirir.
İhtiyaç duyulan aksesuarlar
■
■
■

2 damarlı bağlantı kablosu (uzunluk yaklaşık 2 m); Öneri: Ölflex H05VV5-F, 2 x 0.5 mm
Membran rakoru DN 50
Kablo bağı

Su hazırlama filtresi denetiminin bağlanması
Aşağıdaki şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gösteril‐
mektedir:
1.

Sıcak hava buharlı fırın gerilimsiz duruma getirin.

2.

Kontrol panelinin arka bölgesindeki sistem arayüz kartının
(SIB) (1) üzerindeki X33 klemens barasına (2) ulaşmak
için sıcak hava buharlı fırının yan panelini sökün.

3.

■

■

■
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Sıcak hava buharlı fırının taban sacındaki işaretli nokta‐
da yer alan büyük, ön perforasyonu yapılmış açıklıktan
çıkartın.
Membran rakorunu kullanarak, su hazırlama filtresi de‐
netiminin bağlantı kablosunu açıklıktan geçirerek sıcak
hava buharlı fırının bağlantı bölmesine kılavuzlayın.
Bağlantı kablosunu SIB'ye kılavuzlayın ve bağlantı böl‐
mesinde örneğin kablo bağlarıyla mevcut kablo gruplar‐
ına sabitleyin.
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4.

Su hazırlama filtresi denetiminin bağlantı kablosunu
aşağıdaki PIN düzeni ile sıcak hava buharlı fırına
bağlayın.
PIN

Düzen

1
2

Sinyal
GND

5.

Sıcak hava buharlı fırının yan panelini takın.

6.

Sıcak hava buharlı fırını ve su hazırlama filtresi denetimini
işletime alın.
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6.2 Gaz tesisatı
6.2.1

Gaz tesisatı gerçekleştirilirken güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 29 başlığı altın‐
da belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Gaz tesisatıyla görevlendirilen personelin niteliği
Sadece ülkeye özel olarak geçerli ve yerel yönetmeliklere göre eğitilmiş, sertifikalı ve yerel gaz tedarik
kurumu tarafından yetkilendirilmiş, cihaza özel eğitim almış gaz tesisatçıları cihazı yerel yasal düzenle‐
melere uygun olarak bağlayabilir.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Gaz tesisatıyla ilgili talimatlar
Tüm resmi ve ülkeye özel yasalar ve yönetmelikleri, yerel tedarik kurumunun ve resmi makamların lo‐
kal yönetmeliklerini ve ayrıca ilgili yerde bu gazlı cihazın tesisat işlemlerine yönelik olarak uygulanan
diğer ilgili yönetmelikleri öğrenin. Bunlara mutlaka uyun!
İlgili kurulum yerinde geçerli yapı talimatlarına ve gazlı cihazların montajıyla ilgili teknik kurallara dikkat
edin.
Gaz tesisatı, gaz tedarik kurumunun talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Üretici veya temsilcisi tarafından mühürlenmiş parçaların mührü, kurulum sorumlusu tarafından kaldırı‐
lamaz.
Almanya'da sabit bağlantılar ve likit gaz bağlantıları için şu yönetmelikler geçerlidir:
■
Gaz Tesisatı Teknik Kuralları TRGI (= DVGW Çalışma sayfası G600)
■
Likit Gazlarla İlgili Teknik Kurallar TRF
■
TRG de Dahil Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (Basınçlı Gazlar Teknik Kuralları)
■
DVGW Çalışma sayfası G631
■
DVGW Çalışma sayfası G21
■
Likit Gazların Kullanımıyla İlgili Kaza Önleme Yönetmeliği (BGV D34/şimdiye kadar VGB 21)
■
Gazlarla İlgili Kaza Önleme Yönetmeliği (BGV B6/şimdiye kadar VGB 61)
■
Gaz Hatlarında Çalışmayla İlgili Kaza Önleme Yönetmeliği (BGR 500 Bölüm 2.31/GUV-R500 Bö‐
lüm 2.31)
■
VDI Yönetmeliği 2052: Mutfaklara yönelik oda havası tekniği sistemleri
■
Münferit Alman eyaletlerinin yakma tesisi yönetmeliği (FeuVO, FAV)
Gaz kokusu duyulduğunda yapılacaklar
Gaz kokusu duyulduğunda aşağıdaki noktalara mutlaka uyulmalıdır:
■
Gaz beslemesini derhal kesin.
■
Odayı dikkatli bir şekilde havalandırın.
■
Elektrikli cihaz kullanmayın. Kıvılcım oluşmasına izin vermeyin.
■
Binayı boşaltın.
■
Gaz tedarik kurumunu ve gerekiyorsa itfaiyeyi, tehlikeli bölgenin dışında bulunan bir telefon aracı‐
lığıyla bilgilendirin.
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Dışarı çıkan gaz

Dışarı çıkan gaz nedeniyle patlama tehlikesi
Dışarı çıkan gaz, tutuşma durumunda patlamaya yol açabilir.
Cihazın yakınına bir gaz kapatma tertibatı monte edin.
Gaz tesisatlarıyla ilgili çalışmalara başlamadan önce gaz beslemesinin kesildiğinden emin olun.
Gaz bağlantısını kurduktan ve gaz taşıyan parçalarda daha sonra yapılan tüm çalışmalardan
sonra, gaz taşıyan bileşenlerin tüm bağlantı noktalarını sızdırmazlık açısından kontrol edin. Sıcak
hava buharlı fırını işletime almadan önce, cihazın dışında ve içinde belirtilen tüm noktalarda gaz
sızdırmazlığı olmasını sağlayın.
Esnek bağlantı hortumuna sahip tekerlekli alt yapı üstündeki tezgâh üstü cihazlarda, cihazın
mekanik güvenliği için alt yapının cihazla birlikte hareket alanını sınırlayan tutma tertibatının
bağlanmış olduğundan emin olun.
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6.2.2 Gaz tesisatının planlanması
Cihazların gaz tesisatının güvenli şekilde kurulması için kurallar
Hatalı gaz bağlantılarından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için şu kurallara uyulmalıdır:
■
Sıcak hava buharlı fırın, fabrikadan tanımlı gaz türü ile çalıştırma (bkz. Cihazın tip etiketi) için teslim
edilmiştir. Başka gaz türleriyle çalıştırma için, sıcak hava buharlı fırın, yetkili bir servis işletmesinin
kalifiye çalışanı tarafından önceden dönüştürülmelidir.
■
Gaz bağlantısını kurduktan ve gaz taşıyan parçalarda daha sonra yapılan tüm çalışmalardan son‐
ra, gaz taşıyan bileşenlerin tüm bağlantı noktalarını sızdırmazlık açısından kontrol edin. Sıcak hava
buharlı fırını işletime almadan önce, cihazın dışında ve içinde belirtilen tüm noktalarda gaz sızdır‐
mazlığı olmasını sağlayın.
■
Tekerlekler üzerindeki alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, gaz bağlantısı esnek bir gaz bağlan‐
tı hattı ile kurulmalıdır.
■
Gaz bağlantı hattının uzunluğu, tekerlekler üzerindeki bir alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda,
tekerlekler üzerindeki alt yapının tutma tertibatının cihaz için izin verdiği hareket alanına uygun ol‐
malıdır. Yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket ettirilmesi sırasında gaz bağlantı hattına hiçbir zaman
çekme kuvvetleriyle yük uygulanmamalı veya gaz bağlantı hatları ezilmemelidir.
Gazlı cihaz tipi
Sıcak hava buharlı fırın şu gazlı cihaz tipine karşılık gelir:
Gazlı cihaz tipi

Anlamı

B23

Açık atık gaz gaz yakma sistemleri
■ Brülörün önündeki brülör fanıyla birlikte ve
■ Akış emniyeti hariç

Gaz tesisatıyla ilgili müşteri tarafından sağlanan tertibatlar ve uyulması gereken kurallar
Aşağıdaki tabloda, hangi tertibatların müşteri tarafından kurulması gerektiği ve bağlantı yapılırken
hangi kurallara uyulması gerektiği gösterilmektedir:
Tertibat

Kurallar

Sabit bağlantı

Cihaz, sabit bağlantı müşteri tarafından sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
Gaz bağlantısının konumu: Bağlantı planındaki J noktası.
Cihaz mekanik olarak emniyete alınmalıdır.
Cihazın yakınına bir gaz kapatma tertibatı monte edilmiş olmalıdır. Gaz
kapatma tertibatı rahatça erişilebilir durumda olmalı ve tehlike durumunda
da kapatılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
Bağlantı akış basıncı çok yüksekse, bir basınç düşürücünün monte edil‐
mesi gerekir.
Müşteri tarafından sağlanan tüm bağlantı parçaları yerel ve ülkeye özgü
düzenlemelere göre kontrol edilmiş olmalıdır.

Gaz kapatma tertibatı
Basınç düşürücü
Tüm bağlantı parçaları

Yakma havası beslemesinin sağlanması
Yeterli yakma havası ile beslemenin sağlanması için, sıcak hava buharlı fırının kurulum durumu ve gü‐
cüne bağlı olarak yerel yönetmelikler, normlar ve yönergeşere göre özel önlemler alınmalıdır. Sorumlu
gaz tesisatçısı olarak yeterli yakma havası beslemesinin mevcut olmasını sağlayın.
Bu sırada dikkat etmeniz gerekenler:
■
İhtiyaç duyulan yakma havası, bağlantı gücüne bağlıdır, bkz. 'Atık gaz miktarı' sayfa 131.
Havalandırmanın sağlanması
Cihaz, uygun bir atık gaz kanalı üzerinden dışarıya gönderilmesi gereken yanma gazları üretir. Bu
amaçla, 'Komşu sistemler' sayfa 47 konusuna mutlaka dikkat edin.
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Kurulum alanında izin verilmeyen konsantrasyonda sağlığa zararlı yakma gazlarının oluşmasını önle‐
mek için, sorumlu gaz tesisatçısı olarak sıcak hava buharlı fırının çalıştırılması için yeterli havalandır‐
ma koşullarının mevcut olmasını sağlamanız gerekir.
Atık gaz sıcaklığı
Seyreltilmemiş atık gazın sıcaklığı 500 °C'ye kadar ulaşabilir.
Yangına karşı korunma talimatlarına uyun.
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6.2.3 Fanlı brülörü ve ana gaz valfının pozisyonları
6.10, 6.20, 10.10, 10.20 ve 12.20 cihaz boyutlarında fanlı brülörün pozisyonu
Aşağıdaki şekilde; 6.10, 6.20, 10.10, 10.20 ve 12.20 boyutundaki gazlı cihazları temsilen 6.10 boyu‐
tundaki, boylerleri bir sıcak hava buharlı fırın gösterilmektedir:
Ko‐
num

Adı

1
2

Boyler brülörünün atık gaz ağzı (sa‐
dece boylerli cihazlarda, sprey sis‐
temleri hariç)
Sıcak hava brülörünün atık gaz ağzı

3

Sıcak hava brülörü

4

Ana gaz valfı, cihaz tabanındaki gaz
bağlantı hattı
Boyler brülörü (sadece boylerli ciha‐
zlarda, sprey sistemleri hariç)

5
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20.10 ve 20.20 cihaz boyutlarındaki fanlı brülörün pozisyonu
Aşağıdaki şekilde; 20.10 ve 20.20 boyutundaki gazlı cihazları temsilen 20.20 boyutundaki, boylerleri
bir sıcak hava buharlı fırın gösterilmektedir:
Ko‐
num

Adı

1
2

Boyler brülörünün atık gaz ağzı (sa‐
dece boylerli cihazlarda, sprey sis‐
temleri hariç)
Alt sıcak hava brülörü atık gaz ağzı

3

Üst sıcak hava brülörü atık gaz ağzı

4

Üst sıcak hava brülörü

5

Alt sıcak hava brülörü

6

Ana gaz valfı, cihaz tabanındaki gaz
bağlantı hattı
Boyler brülörü (sadece boylerli ciha‐
zlarda, sprey sistemleri hariç)

7
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6.2.4 Gaz tesisatının gerçekleştirilmesi
Ön koşullar
Şu ön koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol edin:
Müşteri tarafından sağlanan bir gaz kapatma tertibatı mevcut.

■

İhtiyaç duyulan yardımcı araçlar
■

Kaçak arama spreyi/gaz detektörü

Gaz tesisatının gerçekleştirilmesi
1.

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

Gaz bağlantısının gaz türü, gaz basıncı ve gücünü cihazın
tip etiketindeki bilgilerle karşılaştırın.
Cihaz sadece bu değerlerin uyumlu olması halinde gaz
beslemesine bağlanmalı ve işletime alınmalıdır.
Gaz bağlantısını yapın.
Cihazın dışındaki tüm bağlantı yerlerini gaz sızdırmaz hale
getirin.
Brülörün konumu, brülör yapısı ve parçalarının konumunu
öğrenin.
Cihazı çalıştırın.

'Gaz tanım değerleri' sayfa 129

'Fanlı brülörü ve ana gaz valfının
pozisyonları' sayfa 90

Cihazın dışında ve içindeki tüm bağlantı yerlerini gaz sız‐
dırmazlık açısından kontrol edin. Gerekirse, sızdıran
bağlantı yerlerini izole edin.
Sıcak hava çalışma modunda bir pişirme profili başlatın.
Gaz valfındaki bağlantı akış basıncını ölçün.
Sonuç:
■ Bağlantı akış basıncı sınır değer aralığının üstündeyse,
bu basınç kısılabilir.
■ Bağlantı akış basıncı sınır değer aralığını altındaysa, te‐
sisatçı olarak bu basıncı düzeltemezsiniz.
■ Ölçüm değeri belirtilen sınır değerler dahilindeyse, bu kı‐
lavuzun 9. maddesiyle devam edin.
■ Sınır değerler dahilinde bir bağlantı akış basıncı elde ed‐
ilemiyorsa, gaz kapatma tertibatı üzerinden sıcak hava
buharlı fırını bloke edin ve montajı iptal edin.

Brülörün CO değerlerini ölçün.
Cihaz sadece belirtilen sınır değere uyulması durumunda
işletime alınmalıdır.
Cihazı
kapatın.
10.
11. Gerçekleştirilen montaj işlemiyle ilgili olarak bilgilendirme‐
niz gereken makamlar (gerektiği takdirde):
■ Gaz tedarik kurumu
■ Yerel yönetmeliklere ve talimatlara uygun olarak yetkili
makamlar
9.
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'Bağlantı akış basıncının ölçülme‐
si' sayfa 93

'Atık gaz değerlerinin ölçülmesi'
sayfa 94
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6.2.5 Bağlantı akış basıncının ölçülmesi
Ön koşullar
■
■

Müşteri tarafından sağlanan bir gaz kapatma tertibatı mevcut.
Gaz tesisatı, 'Gaz tesisatının gerçekleştirilmesi' sayfa 92 başlıklı kılavuzun 'Bağlantı akış basıncı‐
nın ayarlanması' adımına kadar doğru şekilde gerçekleştirildi.

İhtiyaç duyulan yardımcı araçlar
■

Basınç ölçüm cihazı

Bağlantı akış basıncının ölçülmesi
1.
2.
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Fanlı brülörün gaz valfına ait valftaki (1) bağlantı akış ba‐
sıncını ölçün.
Ölçüm değerini, belirtilen sınır değerlerle karşılaştırın,
bkz. 'Gaz tanım değerleri' sayfa 129.
Sonuç:
■ Ölçülen bağlantı akış basıncı belirtilen değerlerden dü‐
şükse:
■
Gaz tedarik kurumuna haber verin. Bu durumda, ci‐
haz işletime alınmamalı ve gaz tarafında bloke edil‐
melidir.
■ Ölçülen bağlantı akış basıncı belirtilen değerlerden yük‐
sekse:
■ Bağlantı akış basıncını kısın.
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6.2.6 Atık gaz değerlerinin ölçülmesi
İhtiyaç duyulan yardımcı araçlar
■

Atık gaz analiz cihazı

Atık gaz değerlerinin ölçülmesi
1.
2.

3.

4.
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Atık gaz ölçüm cihazının (1) ölçüm probunu (2) ölçüm ya‐
pılacak brülörün atık gaz ağzına (3) sokun.
Atık gaz değerlerini ölçün.
Bu işlem sırasında ölçüm cihazının kullanım kılavuzuna
dikkat edin.
Ek bilgi:
Ölçüm cihazında yaklaşık % 21 O2 veya hiçbir şey görün‐
tülenmiyorsa, ölçüm sensörü yanlış atık gaz ağzındadır.
1 dakika sonra ölçüm değerlerini (4) okuyun ve belirtilen
sınır değerle karşılaştırın, bkz. 'Gaz tanım değerleri' sayfa
129 bölümündeki atık gaz değerleri.
■ Sınır değere uyulmazsa, cihaz, servis dokümantasyonu‐
nun ayarlama talimatlarına göre kontrol edilmelidir.
Aksi takdirde:
■ 4. adımdan devam edin.
Ölçüm değerlerini belgelendirin.

94

6 Tesisat

6.3 Su bağlantısı
6.3.1

Su ve atık su bağlantısında güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 29 başlığı altın‐
da belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Su ve atık su bağlantısı işlemiyle görevlendirilen personelin niteliği
Su ve atık su tesisatları için sadece yetkili bir servis işletmesinin eğitimli uzmanları sıcak hava buharlı
fırını su beslemesine ve atık su sistemine bağlayabilir.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Su bağlantısıyla ilgili talimatlar
Su hatları ve su bağlantıları, yerel ve ülkeye özel düzenlemelere uygun olmalıdır. Özellikle dikkat edil‐
mesi gerekenler:
■
DIN 1988 Bölüm 2 ve Bölüm 4
■
EN 61770
■
EN 1717
NSF sertifikalı cihazlarda, ek olarak aşağıdaki düzenlemelere dikkat edilmelidir:
■
National Sanitation Foundation (NSF) yönetmelikleri
■
International Plumbing Code 2003
■
International Code Council (ICC)
■
Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Officials
(IAPMO)
Cihaz; eyalet, ülke düzeyinde ve bölgesel düzeyde geçerli yasaların spesifikasyonlarına uyulması için
uygun bir geri akış emniyetiyle monte edilmelidir.
Avustralya ve Yeni Zelanda için:
Su hatlarının montajı, sıhhi tesisatlar ve atık sularla ilgili AS/NZW 3500 yönetmelikleriyle (Plumbing
and Drainage Code) uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.
Sadece Avustralya için geçerli:
Bu cihazla birlikte teslim edilen çift geri akış önleyici, Avustralya yönetmelikleri tarafından sıhhi tesisat‐
lar için talep edilen geri akış korumasını sağlamak üzere cihaza giren su giriş hattına takılmalıdır.
Atık su bağlantısıyla ilgili talimatlar
Atık su bağlantısı ve atık suyun özellikleriyle ilgili tüm yerel ve ülkeye özgü düzenlemelere dikkat edin.
Bunlar:
■
DIN 1988 Bölüm 2 ve Bölüm 4
■
DIN EN 1717
■
Yerel atık su düzenlemesi
NSF sertifikalı cihazlarda, ek olarak aşağıdaki düzenlemelere dikkat edilmelidir:
■
International Code Council (ICC) veya International Association of Plumbing and Mechanical Offi‐
cials'a (IAPMO) ait standartlaştırlmış Plumbing Code
■
National Sanitation Foundation (NSF) yönetmelikleri
Atık su hatları ve atık su bağlantıları, International Plumbing Code 2003, International Code Council
(ICC) veya Uniform Plumbing Code 2003, International Association of Plumbing and Mechanical Offi‐
cials'a (IAPMO) uygun olmalıdır.
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6.3.2 Su girişi
Su bağlantısının güvenli şekilde montajı için kurallar
Hatalı su bağlantısından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için şu kurallara uyulmalıdır:
■
Tekerlekler üzerindeki alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, su bağlantısı esnek bir su bağlantı
hattı ile kurulmalıdır.
■
Su bağlantı hattının uzunluğu, tekerlekler üzerindeki bir alt yapıya sahip tezgâh üstü cihazlarda, te‐
kerlekler üzerindeki alt yapının tutma tertibatının cihaz için izin verdiği hareket alanına uygun olma‐
lıdır. Yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket ettirilmesi sırasında su bağlantı hattına hiçbir zaman
çekme kuvvetleriyle yük uygulanmamalı veya su bağlantı hattı ezilmemelidir.
Su bağlantısının gerçekleştirilmesi
Cihaz, su için müşteri tarafından yapılacak sabit bağlantı için hazır durumdadır.
Su bağlantısının esnek bağlantı hattıyla gerçekleştirilmesi
Cihaz, DIN EN 61770'e uygun olarak 3/4" vida bağlantılı esnek bir DN10 su bağlantı hattı ile su besle‐
mesine bağlanabilir.
Su kalitesi ve su sertliği
■
■
■
■

Yerel su tedarik kurumundan su kalitesi ve su sertliği konusunda bilgi alın veya 'Su kalitesinin kon‐
trol edilmesi' sayfa 100 bölümüne göre su kalitesini kontrol edin.
İçme suyunun gerekli özellikleri hakkındaki bilgileri, 'Teknik veriler' bölümündeki 'Su kalitesi' sayfa
135 konusu altında bulabilirsiniz.
Gerekiyorsa, su hazırlama için uygun önlemleri alın. Bu, örneğin bir su filtresi ve/veya su hazırlama
sisteminin montajı olabilir.
'Su kalitesinin kontrol edilmesi' sayfa 100 bölümüne göre su hazırlama sisteminden sonraki su ka‐
litesine yönelik gerekli değerlere uyulup uyulmadığını kontrol edin.
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Su hazırlama sistemsiz bağlantı şeması
Bağlantı şeması

Tezgâh üstü cihazların
bağlantıları

Zemine monte edilmiş ciha‐
zların bağlantıları

V
Avustralya / Yeni Zelanda:

DCV

Ko‐
num

Adı

Açıklama

A

Boyler ve su püskürtme için su
bağlantısı
Temizlik ve çekilebilen otomatik
el duşu için su bağlantısı
Su dağıtıcısı

Su kalitesi için bkz. 'Su kalitesi' sayfa 134

B
C
Z
X
Y
V

DCV

Su kalitesi için bkz. 'Su kalitesi' sayfa 134
-

Müşteri tarafından hazırlanan su Su kalitesi: İçme suyu
hattı
Tortu filtresi 0.08 mm
Su ciddi ölçüde kirlendiğinde 0.08 mm'lik bir tortu filtresi
takılmalıdır.
Kapatma tertibatı
Su musluğu
Uygun geri akış emniyeti
(NSF gerekliliği mevcutsa sa‐
dece sprey sistemlerinde gerekli‐
dir, aksi taktirde opsiyoneldir)
Çift tek yönlü valf
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Cihaz; eyalet, ülke düzeyinde ve bölgesel düzeyde geçerli
yasaların spesifikasyonlarına uyulması için uygun bir geri
akış emniyetiyle monte edilmelidir.
Sıhhi tesisatlarla ilgili Avustralya yönetmeliklerine göre
mevcut tüm filtre ve hazırlama cihazlarının önünde bulun‐
ması gerekir
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Su hazırlama sistemli bağlantı şeması
Bağlantı şeması

Tezgâh üstü cihazların
bağlantıları

Zemine monte edilmiş ciha‐
zların bağlantıları

V

Avustralya / Yeni Zelanda:

DCV

Ko‐
num

Adı

Açıklama

A

Boyler ve su püskürtme için su
bağlantısı
Temizlik ve çekilebilen otomatik el
duşu için su bağlantısı
Müşteri tarafından hazırlanan su
hattı
Tortu filtresi 0.08 mm

Su kalitesi için bkz. 'Su kalitesi' sayfa 134

Uygun geri akış emniyeti
(NSF gerekliliği mevcutsa sadece
sprey sistemlerinde gereklidir, ak‐
si taktirde opsiyoneldir)
Çift tek yönlü valf

Cihaz; eyalet, ülke düzeyinde ve bölgesel düzeyde ge‐
çerli yasaların spesifikasyonlarına uyulması için uygun
bir geri akış emniyetiyle monte edilmelidir.

B
Z
X
W
Y
V

DCV

Su kalitesi için bkz. 'Su kalitesi' sayfa 134
Su kalitesi: İçme suyu

Su ciddi ölçüde kirlendiğinde 0.08 mm'lik bir tortu filtresi
takılmalıdır.
Gerekli yumuşak su kalitesine ka‐ Önerilen alet: Parça tuz azaltma kartuşu
dar suyun sertliğinin azaltılması
için su hazırlama sistemi
Kapatma tertibatı
Su musluğu
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Sıhhi tesisatlarla ilgili Avustralya yönetmeliklerine göre
mevcut tüm filtre ve hazırlama cihazlarının önünde bu‐
lunması gerekir
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Su girişinin montajı
1.

Müşteri tarafından hazırlanan su hattına (Z) ait su bağlan‐
tısını yıkayın.

2.

Tortu filtresi (X) ve gerekirse bir su hazırlama sistemi (W)
monte edin.

3.

Her cihaz için ayrı bir kapatma tertibatı (Y) monte edin.

4.

Gerekirse, uygun bir geri akış emniyeti (V) veya gerekme‐
si durumunda istenen tek yönlü valfı (DCV) (bkz. Bağlantı
şeması) su girişine takın.

5.

Cihazı bağlantı planına uygun olarak bağlayın.

6.

Çekilebilen otomatik el duşunu çalıştırarak tortu filtresini
yıkayın.

7.

Su tesisatı tamamlandıktan sonra kapatma tertibatını ka‐
patın.

8.

Kullanıcıyı, filtrenin ve gerekirse su hazırlama sistemleri‐
nin bakım aralıkları konusunda eğitin.
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6.3.3 Su kalitesinin kontrol edilmesi
İhtiyaç duyulan yardımcı araçlar
İhtiyacınız olan yardımcı araçlar:
■
Numune almak için 1 numune kabı
■
1 iletkenlik ölçüm cihazı (Ürün No. 3019007)
■
Toplam sertlik ve karbonat sertliği analiz seti, 2 analiz kabı dahil (Ürün No. 3019010)
■
Koruyucu eldiven
Su kalitesinin kontrol edilmesi
Suyun elektriksel iletkenliğini ve toplam sertliğini ölçün. Bunun için, ölçüm cihazı ve analiz setinin kıla‐
vuzlarında açıklanan yöntemi izleyin.
Ölçülen değerleri, 'Teknik veriler' bölümündeki 'Su kalitesi' sayfa 135 konusu altında belirtilen nominal
değerlerle karşılaştırın.
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6.3.4 Atık su bağlantısı
Atık su bağlantısının güvenli şekilde montajı için kurallar
Hatalı atık su bağlantısından kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için şu kurallara uyulmalıdır:
■
Atık su hattında incelme olmamalıdır.
■
Atık su hattının eğimi min. % 3.5 (2°) olmalıdır.
■
Bir atık su hattına birden fazla cihaz bağlanacaksa, bu hatların, atık su engellenmeden akacak şe‐
kilde boyutlandırılması gerekir.
■
Atık su bağlantısı esnek OLMAYAN bir boru ile gerçekleştirilmelidir. Bir sabit bağlantı kullanılması
önerilir, yedek olarak açık bir huni sifon takılaiblir. Tekerlekler üzerindeki alt yapılı tezgâh üstü ci‐
hazlarda, cihaz alt yapı ile birlikte hareket ettirilmeden önce atık su hattı bir sabit bağlantıdan ayrıl‐
malıdır.
Bağlantı şeması (tezgâh üstü cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm tezgâh üstü cihazları temsilen 6.10 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırındaki
atık su tesisatının bağlantı şeması gösterilmektedir:
Ko‐
num

Adı

1

Cihaz tahliye
kanalı

2

3
4
5
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Fonksiyon

Cihaz tabanında, bağlantı
pozisyonu C, bkz. 'Bağlantı
planları' sayfa 137
Taşma emniyeti ■ Cihaz tabanında, bağlantı
pozisyonu M, bkz.
'Bağlantı planları' sayfa
137
■ Hata durumunda (tıkan‐
ma) suyun dışarı akması‐
nı sağlar
Atık su hattı DN
50

■
■

Asgari iç çap = 46 mm
Eğim min. % 3.5 (2°)

Sifon / huni si‐
Koku durdurucu olarak ön‐
fon
erilir
Atık su hattı DN ■ Asgari iç çap = 46 mm
50
■ Eğim min. % 3.5 (2°)

6 Tesisat
Bağlantı şeması (zemine monte edilmiş cihazlar)
Aşağıdaki şekilde, tüm zemine monte edilmiş cihazları temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buhar‐
lı fırındaki atık su tesisatının bağlantı şeması gösterilmektedir:
Ko‐
num

Adı

1

Cihaz tahliye
kanalı

2

3

Fonksiyon

Cihaz tabanında, bağlantı
pozisyonu C, bkz. 'Bağlantı
planları' sayfa 137
Taşma emniyeti ■ Cihaz tabanında, bağlantı
pozisyonu M, bkz.
'Bağlantı planları' sayfa
137
■ Hata durumunda (tıkan‐
ma) suyun dışarı akması‐
nı sağlar
Atık su hattı DN
50

Asgari iç çap = 46 mm
Eğim min. % 3.5 (2°)
Tahliye olanakları:
■ Sabit bağlantı
■ Açık tekne
■ Kanal
■

■

Atık su bağlantısının kurulması
Cihazı bağlantı şemasına uygun olarak bağlayın. Tezgâh üstü cihazlarda birlikte verilen yassı dirseği
kullanın.
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6.4 Tam otomatik pişirme bölmesinin kurulumu
6.4.1

Kurulum sırasında güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 29 başlığı altın‐
da belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Tam otomatik pişirme bölmesi temizlik sisteminin montajıyla görevlendirilen personelin niteliği
Sadece yetkili bir servis işletmesinin kalifiye çalışanları cihazın tam otomatik pişirme bölmesi temizlik
sistemini takabilir ve bağlayabilir.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Temizlik maddeleriyle temas

Ciltte, gözlerde ve solunum organlarında yanma ve tahriş olma tehlikesi
ConvoClean new (S) temizlik maddesi ve ConvoCare (S) parlatıcı, doğrudan temasta cildi, gözleri ve
solunum organlarını tahriş eder. ConvoClean forte (S) temizlik maddesi, doğrudan temasta ciltte,
gözlerde ve solunum organlarında kimyasal yanıklara neden olur.
Temizlik maddeleri ve parlatıcılarının buharlarını ve sprey buharlarını solumayın.
Temizlik maddeleri ve parlatıcıları cildiniz, gözleriniz ve mukozanızla temas ettirmeyin.
Temizlik maddeleriyle çalışırken temizlik maddelerinin etiketlerine veya ilgili güvenlik bilgi
formlarına dikkat edin.
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
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6.4.2 Tam otomatik pişirme bölmesi temizleme ünitesinin yapısı
Temizlik maddeleri ve parlatıcılar
Sıcak hava buharlı fırının temizliği için sadece burada belirtilen maddeleri kullanın.
NOT! Uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanımından kaynaklanan hasarlarda her türlü garanti
talebi geçerliliğini yitirir.
Aşağıdaki tabloda, izin verilen temizlik maddeleri ve parlatıcılar gösterilmektedir:
Adı

Ürün

Etiket rengi

Temizlik maddesi
Parlatıcı

ConvoClean forte / new
ConvoCare

Kırmızı
Yeşil

Bidonlar bağlanmış durumdayken tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin yapısı
Ko‐ Adı
num
1

2
3
4
5

F
G

Renk kodla‐
ması

ConvoCare parlatıcı
içeren bidon (tanımlı
karışım oranında kulla‐
nıma hazır çözelti)
Parlatıcı emme çubuğu
emme hortumu
Tel kelepçe D10

yeşil (etiket)

Temizlik maddesi
emme çubuğu emme
hortumu
ConvoClean new veya
ConvoClean forte temi‐
zlik maddesi içeren bi‐
don
Parlatıcı için cihaz
bağlantısı
Temizlik maddesi için
cihaz bağlantısı

kırmızı (hor‐
tum)

yeşil (hor‐
tum)
-

kırmızı (eti‐
ket)
yeşil (etiket)
kırmızı (eti‐
ket)

Temizlik maddesi bidonu kutusu (opsiyonel aksesuar)
Temizlik maddesi bidonu kutusu, sıcak hava buharlı fırının üreticiden temin edilebilen opsiyonel bir ak‐
sesuarıdır.
Kaide üzerindeki tezgâh üstü cihazlarda:
■
Kutu, arka tarafa vidalanmış askı ve tutma demiri ile kaideye asılmalıdır. Bu amaçla, tutma demiri
pimler aracılığıyla kaideye takılmıştır. Üzerine konulan sıcak hava buharlı fırının ağırlığı, temizlik
maddesi bidonlarıyla birlikte asılı olan kutu dahil tutma demirini tutar.
Zemine monte edilmiş cihazlarda veya çalışma tezgâhı üzerindeki tezgâh üstü cihazlarda:
■
Kutu, muhafaza arka panelindeki delikler aracılığıyla bir duvara vidalanabilir. Bunun için, askılar da‐
ha önce kutudan sökülmelidir. Mutfak zeminin daha kolay temizlenmesi için, kutuyu zemine belirli
bir mesafede sabitleyebilirsiniz. Bu sırada, 'Temizlik maddesi ve parlatıcı için kullanılan bidonların
kurulum yeri' altındaki spesifikasyonlara dikkat edin.
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Temizlik maddesi ve parlatıcı için kullanılan bidonların kurulum yeri
Bidonları şu şekilde yerleştirin:
Bidonlar, cihazın yakınında düz bir yüzeyde ve kolayca erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.
■
Bidonun durma düzlemi, cihazın ayaklarının cihaz muhafazasına değdiği kenarın üzerinde olma‐
malıdır.
■
Bidonun durma düzlemi, bu kenarın 1 metreden fazla altında olmamalıdır.
■
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6.4.3 Tam otomatik pişirme bölmesi temizleme ünitesinin bağlanması
Bidonlarla tam otomatik pişirme bölmesi temizlik sisteminin bağlanması
1.

Birlikte verilen ConvoCare K konsantresini boş Convo‐
Care parlatıcı bidonunda yumuşak suyla karıştırın.
Bu sırada, ConvoCare parlatıcıyı bidon içinde karıştırmak
için kullanım el kitabındaki talimatlara dikkat edin.

2.

ConvoCare parlatıcı için kullanılan yeşil emme hortumunu
(2) arka bölme duvarı vidalı bağlantısının (F) bağlantı ni‐
peline sokun ve tel kelepçe (3) ile emniyete alın (bkz. ci‐
hazın sol tarafındaki parlatıcı bağlantısı etiketi).

3.

Yeşil emme hortumundaki emme çubuğunu parlatıcı bido‐
nuna (1) takın. Hortum bükülmeden döşenmiş olmalı ve
bidonun havalandırma deliği açık ve serbest durumda ol‐
malıdır.
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4.

ConvoClean forte veya ConvoClean new temizlik madde‐
si için kullanılan kırmızı emme hortumunu (4) ön bölme
duvarı vidalı bağlantısının (G) bağlantı nipeline sokun ve
tel kelepçe (3) ile emniyete alın (bkz. cihazın sol tarafın‐
daki temizlik maddesi bağlantısı etiketi).

5.

Kırmızı emme hortumundaki emme çubuğunu temizlik
maddesi bidonuna (5) takın. Hortum bükülmeden döşen‐
miş olmalı ve bidonun havalandırma deliği açık ve serbest
durumda olmalıdır.
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6.5 Yağ toplama bidonunun montajı (sadece ConvoGrill'de)
6.5.1

Kurulum sırasında güvenli çalışma

Kendi Güvenliğiniz İçin
Çalışmaya başlamadan önce 'Montaj sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 29 başlığı altın‐
da belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Yağ toplama bidonunun montajıyla görevlendirilen personelin niteliği
Sadece yetkili bir servis işletmesinin kalifiye personeli veya uygun şekilde işin gösterildiği personel,
ConvoGrill'deki otomatik yağ ayırma işlemi için kullanılan yağ toplama bidonunu cihaza bağlayabilir.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
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6.5.2 Yağ toplama bidonunun bağlanması
İhtiyaç duyulan aksesuarlar
Otomatik yağ ayırma sistemini bağlamak için ihtiyacınız olan aşağıdaki orijinal aksesuarlar,
ConvoGrill'in teslimat kapsamına dahildir. Sadece bu orijinal aksesuarları kullanın:
■
Döner şekilde sabitlenmiş vidalı bidon kilidine sahip bağlantı hortumu
■
Yağ toplama bidonu (dışarı pompalanan yağ için boş bidon)
■
Hortum bağlantısını sıcak hava buharlı fırında emniyete almak için hortum kelepçesi
■
Yağ toplama bidonunun boşaltılması ve temizlenmesi sırasında bağlantı hortumuyla birlikte vidalı
bidon kilidini asmak için çatal şeklinde tutucu
Yağ toplama bidonunun bağlanması (ConvoGrill)
1.
2.

3.
4.
5.

Aksesuarları hasar açısından kontrol edin ve montaja sa‐
dece parçalar hasarsız ve sızdırmazsa devam edin.
Otomatik yağ ayırma sisteminin bağlantı hortumunun (2)
boştaki ucunu, sıcak hava buharlı fırının alt tarafında ar‐
kadaki çıkış ağzına (1) takın ve hortumu (2), hortum ke‐
lepçesiyle (3) emniyete alın.
Bağlantı hortumuna (2) sabitlenmiş olan vidalı bidon kilidi‐
ni (4) yağ toplama bidonuna (5) vidalayın.
Yağ toplama bidonunu (5) uygun bir yere konumlayın ve
bağlantı hortumunun (2) bükülmeden ilerlemesine dikkat
edin.
Bağlantı hortumuyla birlikte vidalı bidon kilidini (4) asmak
için kullanılan çatal şeklindeki tutucuyu (6), çıkış ağzına
(1) yakın bir yere sabitleyin. Bunun için, tutucunun arka
tarafındaki çift taraflı yapışkan banttan veya tutucuya ön‐
ceden açılmış deliklerden faydalanın.
Kaçış kapılı cihazlarda:
Tutucuyu (6), sıcak hava buharlı fırının, cihaz kapısının
geriye itildiği muhafaza tarafına KONUMLAMAYIN.

Yağ toplama bidonunun kurulum yeri
Yağ toplama bidonunu şu şekilde yerleştirin:
Bidon, cihazın yakınında düz bir yüzeyde dik konumda ve kolayca erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.
■
Bidonun durma düzlemi, cihazın durma düzleminin en fazla 15 cm üstünde olmalıdır.
■
Kullanıcının çalışma alanı boş tutulmalıdır.
■
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7 İşletime alma
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızı nasıl işletime alacağınızı öğreneceksiniz. Bu bölüm, yetkili bir
servis işletmesinin kalifiye çalışanı için hazırlanmıştır.

7.1

İşletime alma sırasında güvenli çalışma

İşletime alma sırasında kendi güvenliğiniz için
Çalışmaya başlamadan önce 'İşletime alma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 31 baş‐
lığı altındaki ve kullanım el kitabındaki 'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde belirtilen tehlikeleri öğrenin.
İşletime alma ve devre dışı bırakma işlemiyle görevlendirilen personelin niteliği
İşletime alma çalışmaları cihaz üzerinde alışılmadık işletme durumlarında (örn. koruyucu kapaklar çı‐
kartılmış durumdayken) gerçekleştirilir veya personelin, işletme personelinden beklenen gereklilikleri
aşan niteliğe ve cihaza özgü bilgilere sahip olmasını gerektiren işlemleri kapsar.
Personelin şu gereklilikleri yerine getirmesi gerekir:
■
Burada, yetkili bir servis işletmesinin kalifiye çalışanları söz konusudur.
■
Personel, servis teknisyeni olarak uygun eğitime sahip.
■
Personel, cihaza özgü eğitime sahip.
■
Personel, özellikle cihazın elektrik, gaz, su ve atık su bağlantılarının uzmanca gerçekleştirilip ger‐
çekleştirilmediğini değerlendirme becerisine sahip olmalıdır.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Gaz kokusu duyulduğunda yapılacaklar
Gaz kokusu duyulduğunda aşağıdaki noktalara mutlaka uyulmalıdır:
■
Gaz beslemesini derhal kesin.
■
Odayı dikkatli bir şekilde havalandırın.
■
Elektrikli cihaz kullanmayın. Kıvılcım oluşmasına izin vermeyin.
■
Binayı boşaltın.
■
Gaz tedarik kurumunu ve gerekiyorsa itfaiyeyi, tehlikeli bölgenin dışında bulunan bir telefon aracı‐
lığıyla bilgilendirin.
Güvenli çalışmaya yönelik temel kurallar
Montajdan sonra sıcak hava buharlı fırın bilerek veya açıkça izin verilmeyen şekilde hareket ettirildiyse
(isteyerek veya farkında olmadan), cihaz sadece aşağıdaki tüm ön koşullar karşılanmışsa çalıştırıl‐
maya devam edebilir:
■
Cihazda ve kullanılan aksesuarlarda açıkça görülen hasarlar yok.
■
Kurulan elektrik, su, atık su ve temizlik maddesi besleme hatlarında açıkça görülen hasarlar yok,
hatlar sıkı oturuyor, hiçbir noktadan damlama yok ve görsel kontrolden sonra cihazın güvenli ve
çalışır durumda olduğu düşünülüyor.
■
'Sıcak hava buharlı fırınının işlevselliğiyle ilgili gereklilikler' sayfa 22 karşılandı.
■
'Sıcak hava buharlı fırınının bulunduğu ortamla ilgili gereklilikler' sayfa 22 karşılandı.
■
Tüm uyarı notları öngörülen yerde.
Sadece gazlı cihazlarda:
■
Sıcak hava buharlı fırının gaz taşıyan tüm parçalarında, gaz taşıyan bileşenlerin bağlantı noktaları‐
nın sızdırmazlığı bir servis teknisyeni tarafından kontrol edildi ve cihazın dışında ve içinde belirtilen
tüm noktalarda gaz sızdırmazlığı sağlandı.
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Tezgâh üstü cihazların güvenli şekilde çalıştırılması için kurallar
Tehlikeleri önlemek için çalıştırma sırasında şu kurallara uyulmalıdır:
Atık hava ve atık gaz ağzı ile cihazın üst tarafındaki havalandırma ağzı ve cihaz tabanındaki hava‐
landırma delikleri kapatılmış, üzerleri örtülmüş veya bloke edilmiş olmamalıdır.
■
Raflar kilitlenmiş olmalıdır.
■
Yemek taşıyıcıları, kullanım el kitabındaki 'Yemek taşıyıcılarının X.10 ve X.20 boyutundaki ciha‐
zlara yerleştirilmesi' kurallarına göre doğru şekilde içeri itilmiş olmalıdır.
■
Emme sacı kurallara uygun şekilde kilitlenmiş olmalıdır.
■

Hareketli alt yapı üzerindeki tezgâh üstü cihazlarda güvenli çalışmaya yönelik ek kurallar
Tehlikeleri önlemek için, tekerlekli alt yapı üzerindeki cihazlar cihazlar çalıştırılırken şu kurallara uyul‐
malıdır:
■
Yapının (cihaz dahil alt yapı) hareket alanını sınırlayan tutma tertibatı her zaman bağlı olmalıdır.
Her gün, çalıştırmadan önce tutma tertibatının bağlı olup olmadığını kontrol edin.
■
Cihazlar çalıştırılırken ön tekerleklerin sabitleme frenleri her zaman kilitlenmiş olmalıdır.
■
Tekerleklerin kilitlenmesi her gün çalıştırma öncesinde kontrol edilmelidir.
Zemine monte edilmiş cihazların güvenli şekilde çalıştırılması için kurallar
Tehlikeleri önlemek için çalıştırma sırasında şu kurallara uyulmalıdır:
Atık hava ve atık gaz ağzı ile cihazın üst tarafındaki havalandırma ağzı ve cihaz tabanındaki hava‐
landırma delikleri kapatılmış, üzerleri örtülmüş veya bloke edilmiş olmamalıdır.
■
Yemek taşıyıcıları, kullanım el kitabındaki 'Yemek taşıyıcılarının X.10 ve X.20 boyutundaki ciha‐
zlara yerleştirilmesi' kurallarına göre doğru şekilde içeri itilmiş olmalıdır.
■
Emme sacı kurallara uygun şekilde kilitlenmiş olmalıdır.
■

Akım taşıyan parçalar

Akım taşıyan parçalar ve gevşek kablolar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi
Koruyucu kapak açıldıktan sonra, akım taşıyan parçalara temas etmek elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Elektrik sistemindeki çalışmaların sadece yetkili bir servis işletmesinin elektrik teknisyenleri
aracılığıyla gerçekleştirildiğinden emin olun.
Koruyucu kapaklar çıkartılmadan önce aşağıdaki yöntemi izleyin:
■
Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma getirin.
■
Tüm şalterleri/anahtarları tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
■
Cihaza daha önce gerilim verilmişse, DC-Bus kondansatörlerinin boşalması için 15 dakika be‐
kleyin.
■
Sistemin gerilimsiz durumda olduğundan emin olun.
İşletime almadan önce, elektrik bağlantılarının hasarsız ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
İşletime almadan önce, cihazın tüm metal aksesuar parçalarıyla birlikte potansiyel eşitleme için
kullanılan bir sisteme bağlandığından emin olun.
Dışarı çıkan gaz

Dışarı çıkan gaz nedeniyle patlama tehlikesi
Dışarı çıkan gaz, tutuşma durumunda patlamaya yol açabilir.
Prensip olarak, işletim sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
Esnek bağlantı hortumuna sahip tekerlekli alt yapı üstündeki tezgâh üstü cihazlarda, cihazın
mekanik güvenliği için alt yapının cihazla birlikte hareket alanını sınırlayan tutma tertibatının
bağlanmış olduğundan emin olun.
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Oksijen eksikliği

Solunum havasının yetersiz olması nedeniyle boğulma tehlikesi
Kurulum yerinde eksik havalandırma nedeniyle cihazın çalıştırılması sırasında boğulmaya neden
olunabilir.
Atık gaz değerlerini kontrol edin ve gerekiyorsa brülörü yetkili bir servis işletmesinin sertifikalı bir
gaz tesisatçısına ayarlattırın.
Oda havası tekniğinin mevcut, işlevsel ve çalışır durumda olduğundan, gaz tesisatçısı tarafından
belirlenen havalandırma kurallarına uyulduğundan emin olun.
Alt cihaz bölgesini değiştirmeyin.
Cihazı sadece rüzgârsız ortamda çalıştırın.
Sıcak yüzeyler

Pişirme bölmesinde ve cihaz kapısının iç tarafında yüksek sıcaklıklar nedeniyle yanma tehlikesi
Pişirme bölmesinin herhangi bir iç parçasına, cihaz kapısının iç tarafına ve pişirme modu sırasında
pişirme bölmesinde bulunan veya bulunmuş olan herhangi bir parçaya dokunulması yanmalara neden
olabilir.
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
Sıcak buhar/atık buhar

Sıcak buhar ve atık buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi
Dışarı sızan sıcak buhar ve atık buhar; yüzde, ellerde, ayaklarda ve bacaklarda haşlanmalara neden
olabilir.
Zemine monte edilmiş cihazlarda cihaz kapısını her zaman önce ilk kilit konumuna kadar açın ve
tezgâh üstü cihazlarda, cihaz kapısını açarken havalandırma konumundan faydalanın. Sıcak
buharın ve atık buharın dışarı çıkması için kısa bir süre bekleyin. Daha sonra cihaz kapısını
yavaşça ve dikkatlice açmaya devam edin.
Başınızı kesinlikle pişirme bölmesinin içine sokmayın.
Pişirme bölmesi 'Cool down' ile soğutuluyorsa cihazdan uzaklaşın, çünkü açık olan cihaz
kapısından dışarı buhar ve atık buhar çıkabilir.
Temizlik maddeleriyle temas

Ciltte, gözlerde ve solunum organlarında yanma ve tahriş olma tehlikesi
ConvoClean new (S) temizlik maddesi ve ConvoCare (S) parlatıcı, doğrudan temasta cildi, gözleri ve
solunum organlarını tahriş eder. ConvoClean forte (S) temizlik maddesi, doğrudan temasta ciltte,
gözlerde ve solunum organlarında kimyasal yanıklara neden olur.
Temizlik maddeleri ve parlatıcılarının buharlarını ve sprey buharlarını solumayın.
Temizlik maddeleri ve parlatıcıları cildiniz, gözleriniz ve mukozanızla temas ettirmeyin.
Temizlik maddeleri ve parlatıcıları sıcaklığı 60 °C'nin üzerinde olan bir pişirme bölmesinin içine
püskürtmeyin, aksi takdirde yüksek oranda tahriş edici ve yakıcı temizlik maddesi buharları oluşur.
Tam otomatik pişirme bölmesi temizliği sırasında bidonlar bağlanmış durumdayken cihaz kapısını
açmayın.
Tekli dozajlı tam otomatik pişirme bölmesi temizliği sırasında cihaz kapısını SADECE yazılım
tarafından talep edilirse açın.
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
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7.2 İşletime alma akışı
İşletime almadan önceki kontroller
Sıcak hava buharlı fırını işletime almadan önce, tüm ön koşulların karşılanmış olup olmadığını kontrol
listeleri aracılığıyla kontrol edin:
■
'Taşıma, kurulum ve montaj kontrol listesi' sayfa 182
■
'Güvenlik tertibatları ve uyarı notları kontrol listesi' sayfa 184
Cihaz, ancak belirtilen tüm ön koşullar karşılanmışsa ve
■
Cihaz ve bağlantılarında açıkça görülen hasarlar yoksa ve
■
Pişirme bölmesinde hiçbir şey depolanmıyorsa ve pişirme bölmesinde pişirme aksesuarı olarak ih‐
tiyaç duyulanlardan başka hiçbir şey yoksa işletime alınmalıdır (örn yemek taşıyıcısı).
İşletime alma hazırlığı
1.

Ortam sıcaklığını izin verilen işletme sıcaklığı değerine
getirin.

2.

Ayırma şalterini açın.

3.

Su beslemesini açın.

4.

Gaz beslemesini açın (gazlı cihazlarda).

5.

Sorunsuz oturma ve doğru konum açısından kontrol edin:
■ Emme sacı
■ Raf (tezgâh üstü cihazlarda)
■ Yükleme arabası (zemine monte edilmiş cihazlarda)

6.

Cihazın ön tarafındaki kapı boşluğunu, 'Cihaz boşlukları‐
nın ölçülmesi' sayfa 115 bölümüne göre ölçün:
Ölçülen değerler tolerans aralığının dışındaysa veya ci‐
haz kapısının üst kenarı cihaz muhafazasının üst kenarı
ile aynı hizada değilse, cihaz kapısı ayarlanmalıdır.
Ayarı servis dokümantasyonuna göre yapın veya üreticiye
başvurun.
Sıcak hava buharlı fırınını açın.

7.

8.

Aşağıdaki ayarları yapın:
Tarih
■ Saat
■ Dil
■
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Devreye alma
1.

Aşağıdaki pişirme verileri ile pişirme işlemini başlatın:
'Sıcak buharlı hava' çalışma modu
■ 150 °C
■ 10 dakika
■

2.

3.

Kontrol etmeniz gerekenler:
■ Pişirme bölmesi aydınlatması yanıyor mu?
■ Fan çarkı çalışıyor mu?
■ Atık su ve besleme suyu sistemi sızdırmaz durumda mı?
■ Pişirme bölmesindeki sıcaklık artıyor mu?
Aşağıdaki pişirme verileri ile pişirme işlemini başlatın:
'Buhar' çalışma modu
■ 100 °C
■ 10 dakika
■

4.

Pişirme bölmesinde buhar oluşup oluşmadığını kontrol ed‐
in
(cihaz kapısını dikkatlice açın).

5.

Sadece Convotherm 4 sprey sistemli cihazlarda:
Buhar üretimi su beslemesindeki manometreyi basınç dü‐
şürücü ile aşağıdaki değerlere ayarlayın:
■ Tezgâh üstü cihazlar: [kPa] 100 (1 bar)
■ Zemine monte edilmiş cihazlar: [kPa] 150 (1.5 bar)

6.

Hafif kirlenme için temizlik profiliyle tam otomatik pişirme
bölmesi temizliğini başlatın.

7.

Temizleme işleminin hata mesajı olmadan devam edip et‐
mediğini kontrol edin.

Kullanıcının eğitilmesi
Kullanıcıyı güvenlikle ilgili tüm fonksiyonlar ve tertibatlar konusunda bilgilendirin (bkz. 'Kontrol listesi:
Müşterinin eğitilmesi' sayfa 185. Kullanıcıyı cihazın kullanımı konusunda eğitin.
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7.3 Cihaz boşluklarının ölçülmesi
Cihaz boşluklarının ölçülmesi
Şekilde, tüm cihaz boyutlarını temsilen 12.20 boyutunda bir sıcak hava buharlı fırın gösterilmektedir.
Cihaz boşluklarının ölçülen genişlik değerleri şu tolerans aralıklarında olmalıdır:
Şekil

Adı

Ölçüm koşulu

Tolerans aralığı
Tezgâh üstü
cihazlar

Cihazın ön tara‐
fındaki kapı bo‐
şluğu
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Cihaz kapısı ka‐
palı.

12 ± 1 mm

Zemine
monte edil‐
miş cihazlar
10 ± 1 mm
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8 Devre dışı bırakma ve tasfiye
Bu bölümün amacı
Bu bölümde; sıcak hava buharlı fırınınızı nasıl işletime alacağınızı ve uygun şekilde tasfiye edeceğinizi
öğreneceksiniz. Bu bölüm, yetkili bir servis işletmesinin kalifiye çalışanı için hazırlanmıştır.

8.1

Devre dışı bırakma sırasında güvenli çalışma

Devre dışı bırakma sırasında kendi güvenliğiniz için
Çalışmaya başlamadan önce 'Devre dışı bırakma sırasındaki tehlikeler ve güvenlik önlemleri' sayfa 34
başlığı altında belirtilen tehlikeleri öğrenin.
Devre dışı bırakma işlemiyle görevlendirilen personelin niteliği
Devre dışı bırakma çalışmaları cihaz üzerinde alışılmadık işletme durumlarında (örn. koruyucu kapa‐
klar çıkartılmış durumdayken) gerçekleştirilir veya personelin, işletme personelinden beklenen gerekli‐
likleri aşan niteliğe ve cihaza özgü bilgilere sahip olmasını gerektiren işlemleri kapsar.
Personelin şu gereklilikleri yerine getirmesi gerekir:
■
Burada, yetkili bir servis işletmesinin kalifiye çalışanları söz konusudur.
■
Personel, servis teknisyeni olarak uygun eğitime sahip.
■
Personel, cihaza özgü eğitime sahip.
■
Personel, özellikle cihazın elektrik, gaz, su ve atık su bağlantılarının uzmanca gerçekleştirilip ger‐
çekleştirilmediğini değerlendirme becerisine sahip olmalıdır.
Gaz tesisatındaki çalışmalar sadece, cihaza özel eğitim almış ve yerel gaz tedarik kurumu tarafından
yetkilendirilmiş eğitimli gaz tesisatçıları tarafından yapılmalıdır.
Kişisel koruyucu donanım
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümünde yer alan 'Kişisel koruyucu donanım' sayfa 43 alt bölümünde ilgili
çalışmalar için belirtilen kişisel koruyucu donanımı kullanın.
Gaz kokusu duyulduğunda yapılacaklar
Gaz kokusu duyulduğunda aşağıdaki noktalara mutlaka uyulmalıdır:
■
Gaz beslemesini derhal kesin.
■
Odayı dikkatli bir şekilde havalandırın.
■
Elektrikli cihaz kullanmayın. Kıvılcım oluşmasına izin vermeyin.
■
Binayı boşaltın.
■
Gaz tedarik kurumunu ve gerekiyorsa itfaiyeyi, tehlikeli bölgenin dışında bulunan bir telefon aracı‐
lığıyla bilgilendirin.
Devre dışı bırakma sırasında güvenli ve sorumluluk bilinciyle çalışma kurallar
Aşağıdaki kurallara uyarak kendiniz ve diğer kişilere yönelik tehlikeler oluşmasını önleyin:
■
Mutfak zemini, kaza riskini azaltmak için kuru tutulmalıdır.
■
Cihaz tasfiye edilmeden önce, sıcak hava buharlı fırının cihaz kapısı kapalı ve kapı kolu çıkartılmış
olmalıdır.
■
Çevre hasarlarını önlemek için, temizlik maddeleri bidonların üstündeki bilgilere uygun olarak tas‐
fiye edilmelidir.
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Akım taşıyan parçalar

Akım taşıyan parçalar ve gevşek kablolar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi
Koruyucu kapak açıldıktan sonra, akım taşıyan parçalara temas etmek elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Elektrik sistemindeki çalışmaların sadece yetkili bir servis işletmesinin elektrik teknisyenleri
aracılığıyla gerçekleştirildiğinden emin olun.
Koruyucu kapaklar çıkartılmadan önce aşağıdaki yöntemi izleyin:
■
Tüm bağlantıları gerilimsiz duruma getirin.
■
Tüm şalterleri/anahtarları tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
■
DC-Bus kondenserleri boşalana kadar 15 dakika bekleyin.
■
Sistemin gerilimsiz durumda olduğundan emin olun.
Dışarı çıkan gaz

Dışarı çıkan gaz nedeniyle patlama tehlikesi
Dışarı çıkan gaz, tutuşma durumunda patlamaya yol açabilir.
Gaz tesisatlarıyla ilgili çalışmalara başlamadan önce gaz beslemesinin kesildiğinden emin olun.
Büyük ağırlıkların hareket ettirilmesi

Yanlış kaldırma nedeniyle yaralanma tehlikesi
Cihaz kaldırılırken cihazın ağırlığı nedeniyle kalça bölgesinde yaralanmalar oluşabilir.
Cihazı taşımak için forklift veya kaldırma aracı kullanın.
Cihazı, kendi ağırlığına uygun şekilde yeterli sayıda kişiyle kaldırın (referans değer: yaşa ve
cinsiyete göre maks. 15 - 55 kg). Kurulum yerinde geçerli olan iş güvenliği talimatlarına dikkat edin!
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
Uygun olmayan zemin

Cihazın devrilmesi veya düşmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
Cihazın devrilmesi veya düşmesi vücut uzuvlarının ezilmesine neden olabilir.
Cihazın asla uygun olmayan bir zemine yerleştirilmemesine dikkat edin.
Temizlik maddeleriyle temas

Ciltte, gözlerde ve solunum organlarında yanma ve tahriş olma tehlikesi
ConvoClean new (S) temizlik maddesi ve ConvoCare (S) parlatıcı, doğrudan temasta cildi, gözleri ve
solunum organlarını tahriş eder. ConvoClean forte (S) temizlik maddesi, doğrudan temasta ciltte,
gözlerde ve solunum organlarında kimyasal yanıklara neden olur.
Temizlik maddeleri ve parlatıcılarının buharlarını ve sprey buharlarını solumayın.
Temizlik maddeleri ve parlatıcıları cildiniz, gözleriniz ve mukozanızla temas ettirmeyin.
Temizlik maddeleriyle çalışırken temizlik maddelerinin etiketlerine veya ilgili güvenlik bilgi
formlarına dikkat edin.
Kişisel koruyucu donanım kullanın.
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8.2 Devre dışı bırakma ve tasfiye
Ön koşullar
Devre dışı bırakma işlemine başlanmadan önce kontrol edilmesi gerekenler:
■
Cihaz gerilimsiz hale getirildi.
■
Gaz beslemesi kapatıldı.
■
Su girişi kapatıldı.
Devre dışı bırakma
Sıcak hava buharlı fırınınızı devre dışı bırakmak için kurulum ve montaj işlemlerini adım adım ters sır‐
ada uygulayın (bkz. 'Montaj' sayfa 76, 'Taşıma' sayfa 44 ve 'Kurulum' sayfa 46 bölümü).
Cihazı ancak tüm bağlantıları ayırdıktan sonra kaydırın.
Devre dışı bırakma için aşağıdaki çalışmalar tekniğe uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:
■
Su bağlantısının cihazdan sökülmesi
■
Atık su bağlantısının cihazdan sökülmesi
■
Elektrik bağlantılarının sökülmesi veya ayrılması
■
Gaz bağlantısının cihazdan sökülmesi
■
Atık gaz kanalının sökülmesi
■
Kapı kilidinin sökülmesi
■
Temizlik maddesi ve parlatıcı bağlantılarının sökülmesi
■
Temizlik maddelerinin AT güvenlik bilgi formları ve temizlik kaplarındaki bilgilere uygun olarak ve
tekniğe uygun şekilde tasfiye edilmesi
■
Yağ toplama bidonunun sökülmesi
■
Dışarı pompalanan kullanılmış yağın ülkeye özel yasalara ve yönetmeliklere ve yerel tasfiye kuru‐
mu ve resmi makamların yönetmeliklerine uygun olarak tekniğe uygun şekilde tasfiye edilmesi
Tasfiye
Cihaz evsel atıklar, büyük hacimli atıklarla birlikte veya uygun olmayan şekilde tasfiye edilmemelidir!

Cihazınızın çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmesi için üreticiyle irtibata geçin. Üretici,
ISO 14001:2004'e uygun şekilde çevre sertifikası almıştır ve eski cihazınızı çevre korumayla ilgili ge‐
çerli talimatlara uygun şekilde tasfiye eder.
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9 Teknik veriler
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızla ilgili teknik veriler yer almaktadır.
İçerik
Bu bölüm şu konuları içerir:
Ölçüler ve ağırlıklar
İzin verilen maksimum yükleme ağırlığı
Elektrik bağlantısı
Gaz tanım değerleri Doğal gaz 2H [E], Doğal gaz 2L (LL), Propan 3P, Likit gaz 3B/P
Gaz tanım değerleri Doğal gaz (AUS/NZL), Propan (AUS/NZL)
Gaz tanım değerleri Doğal gaz (JPN), Propan (JPN)
Gaz tanım değerleri Doğal gaz (KOR), Propan (KOR)
Gaz tüketimi
Atık gaz miktarı
Isıtma gücü
Isı çıkışı
Su bağlantısı
Su kalitesi
Boyler
Su tüketimi Pişirme
Su tüketimi Pişirme ve temizlik
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122
123
129
129
130
130
131
131
132
133
133
134
135
135
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9.1 Ölçüler ve ağırlıklar
Convotherm 4 EB/ES'nin ölçüleri

Ambalajla birlikte cihaz
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Ambalaj hariç cihaz
Sağ dayanaklı cihaz kapısındaki
genişlik
Kaçış kapılı cihazlardaki genişlik
Yükseklik
Cihaz kapısı kapalıyken genişlik
Güvenlik mesafeleri
Arka
Sağ dayanaklı cihaz kapısında sağ
Kaçış kapılı cihazlarda sağ
Sol
(servis için daha büyük mesafe bıra‐
kılması önerilir)
Üst (havalandırma için)

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]
[mm]
[mm]

922
786
792

1167
786
992

922
1058
792

1167
1058
992

1182
1406
1020

937
1942
820

1182
1942
1020

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

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

[mm]

500

500

500

500

500

500

500

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[mm]
[mm]
[mm]

1110
1010
940

1345
1010
1140

1110
1280
940

1345
1280
1140

1410
1615
1170

1165
2150
970

1410
2150
1170

[mm]

875

1120

875

1120

1135

890

1135

[mm]
[mm]
[mm]

922
786
792

1167
786
992

922
1058
792

1167
1058
992

1182
1406
1020

937
1942
820

1182
1942
1020

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

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Convotherm 4 GB/GS'nin ölçüleri

Ambalajla birlikte cihaz
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Ambalaj hariç cihaz
Sağ dayanaklı cihaz kapısındaki
genişlik
Kaçış kapılı cihazlardaki genişlik
Yükseklik
Cihaz kapısı kapalıyken genişlik
Güvenlik mesafeleri
Arka
Sağ dayanaklı cihaz kapısında sağ
Kaçış kapılı cihazlarda sağ
Sol
(servis için daha büyük mesafe bıra‐
kılması önerilir)
Üst (havalandırma için)
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Convotherm 4 EB'nin ağırlıkları
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Ambalaj hariç ağırlık
ConvoClean / ConvoClean+ hariç, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
115
170
135
- Kaçış kapısı
[kg]
123
178
145
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
121
176
141
- Kaçış kapısı
[kg]
129
160
151
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker ile birlikte
- Sağ dayanak
[kg]
126
181
146
- Kaçış kapısı
[kg]
134
189
156
Ambalaj ağırlığı
Ambalaj ağırlığı
[kg]
25
30
30

184
194

250
265

265
285

349
369

190
200

256
271

272
292

356
376

195
205

-

-

-

35

45

40

48

Convotherm 4 ES'nin ağırlıkları
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Ambalaj hariç ağırlık
ConvoClean / ConvoClean+ hariç, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
105
158
123
- Kaçış kapısı
[kg]
113
166
133
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
111
164
129
- Kaçış kapısı
[kg]
125
172
139
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker ile birlikte
- Sağ dayanak
[kg]
116
169
134
- Kaçış kapısı
[kg]
124
177
144
Ambalaj ağırlığı
Ambalaj ağırlığı
[kg]
25
30
30

169
179

235
250

250
270

331
351

175
185

241
256

257
277

340
359

180
190

-

-

-

35

45

40

48

Convotherm 4 GB'nin ağırlıkları
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Ambalaj hariç ağırlık
ConvoClean / ConvoClean+ hariç, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
130
190
155
- Kaçış kapısı
[kg]
138
198
165
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
136
196
161
- Kaçış kapısı
[kg]
144
180
171
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker ile birlikte
- Sağ dayanak
[kg]
141
201
166
- Kaçış kapısı
[kg]
149
209
176
Ambalaj ağırlığı
Ambalaj ağırlığı
[kg]
25
30
30
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214
224

280
295

295
315

379
399

220
230

286
301

302
322

386
406

225
235

-

-

-

35

45

40

48
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Convotherm 4 GS'nin ağırlıkları
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Ambalaj hariç ağırlık
ConvoClean / ConvoClean+ hariç, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
113
168
133
- Kaçış kapısı
[kg]
121
176
143
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker hariç
- Sağ dayanak
[kg]
119
174
139
- Kaçış kapısı
[kg]
133
182
149
ConvoClean / ConvoClean+ ile birlikte, ConvoSmoker ile birlikte
- Sağ dayanak
[kg]
124
179
144
- Kaçış kapısı
[kg]
132
187
154
Ambalaj ağırlığı
Ambalaj ağırlığı
[kg]
25
30
30

184
194

250
265

265
285

346
366

190
200

256
271

272
292

355
374

195
205

-

-

-

35

45

40

48

9.2 İzin verilen maksimum yükleme ağırlığı
Convotherm 4 EB/ES/GB/GS
Raflara takılan ağırlığın toplamı, sıcak hava buharlı fırının izin verilen maksimum yükleme ağırlığını aş‐
mamalıdır:

Maksimum yükleme ağırlığı
Sıcak hava buharlı fırın başına
Raf başına
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[kg]
[kg]

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

30
15

60
15

50
15

122

100
15

120
15

100
15

180
15
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9.3 Elektrik bağlantısı
Convotherm 4 EB (tek fazlı frekans inverteri)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici

Montaj el kitabı

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

9 Teknik veriler
Convotherm 4 EB (üç fazlı frekans inverteri)

3~ 400V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
3~ 440V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
3~ 480V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici

Montaj el kitabı

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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9 Teknik veriler
Convotherm 4 ES (tek fazlı frekans inverteri)

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
3~ 230V 50/60Hz (3/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
3~ 200V 50/60Hz (3/PE)
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici

Montaj el kitabı

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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9 Teknik veriler
Convotherm 4 ES (üç fazlı frekans inverteri)

3~ 400V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
3~ 440V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici
3~ 480V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m uzun‐
lukta açık havada döşenmiş olarak
Önerilen devre kesici

Montaj el kitabı

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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9 Teknik veriler
Convotherm 4 GB

1N~ 100V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
1N~ 230V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
1N~ 120V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
2~ 230V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Buhar gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
Montaj el kitabı

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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9 Teknik veriler
Convotherm 4 GS

1N~ 100V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
1N~ 230V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
1N~120V 60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici
2~ 230V 50/60Hz
Nominal tüketim
Sıcak hava gücü
Motor gücü
Nominal akım
Sigorta
Önerilen hat kesiti, maks. 5 m
uzunlukta açık havada döşen‐
miş olarak
Önerilen devre kesici
Opsiyonel devre kesici

Montaj el kitabı

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 Teknik veriler

9.4 Gaz tanım değerleri Doğal gaz 2H [E], Doğal gaz 2L (LL), Propan 3P,
Likit gaz 3B/P
Convotherm 4 GB/GS
Gaz türü

Doğal gaz 2H Doğal gaz 2L Propan 3P
(E)
(LL)

Likit gaz 3B/P

Norm test gazı, kısa tanım
İşletme maddeleri
Doğal gaz, likit gaz
Gaz beslemesinin tanım değerleri
Gaz hattı bağlantısı
Bağlantı akış basıncı
[mbar]

G20

G25

G31

G30/G31

x

x

x

x

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

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

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

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

R 3/4"
20/25 (18 30)
15 °C ve 1013 mbar'daki gaz verileri (CE uyarınca), kuru
Alt Wobbe endeksi Wi
45.7
37.4
[MJ/m3]
(36.8 - 49.6) (30.9 - 40.5)
Üst Wobbe endeksi WS
50.7
41.5
[MJ/m3]
(40.9 - 54.7) (34.4 - 44.8)
Isıtma değeri Hi
34
29.3
[MJ/m3]
[MJ/kg]
Yanma değeri HS

R 3/4"
20 (17 - 25)

[MJ/m3]

37.8

32.5

46.3
95.7

45.7
125.8

[MJ/kg]

-

-

50.4

49.5

zorunlu

zorunlu

zorunlu

zorunlu

Atık gaz kanalı
Güvenli kapatma özellikli
oda havası tekniği sistemi
(RLT)
Atık gaz değerleri
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 Gaz tanım değerleri Doğal gaz (AUS/NZL), Propan (AUS/NZL)
Convotherm 4 GB/GS
Gaz türü

Doğal gaz (AUS/
NZL)

Propan (AUS/NZL)

x

x

R 3/4"
1.13 (1.0 - 5.0)

R 3/4"
2.75 (2.75 - 6.0)

zorunlu

zorunlu

İşletme maddeleri
Doğal gaz, Propan
Gaz beslemesinin tanım değerleri
Gaz hattı bağlantısı
Bağlantı akış basıncı
Atık gaz kanalı
Güvenli kapatma özellikli oda havası tekniği
sistemi (RLT)
Atık gaz değerleri
Atık gaz değeri CO2

[%]

9.5 - 9.7

10.8 - 11.0

Atık gaz değeri CO

[ppm]

< 500

< 500
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9.6 Gaz tanım değerleri Doğal gaz (JPN), Propan (JPN)
Convotherm 4 GB/GS
Gaz türü

Doğal gaz 13A
(JPN)

Propan (JPN)

x

x

[kPa]

R 3/4"
2.0 (1.0 - 2.5)

R 3/4"
2.8 (2.0 - 3.3)

[MJ/m³N]

55.3 (52.7 - 57.8)

84.3

zorunlu

zorunlu

İşletme maddeleri
Doğal gaz, Propan
Gaz beslemesinin tanım değerleri
Gaz hattı bağlantısı
Bağlantı akış basıncı
15 °C ve 1013 mbar'daki gaz verileri (CE
uyarınca), kuru
Wobbe Endeksi (Ws)
Atık gaz kanalı
Güvenli kapatma özellikli oda havası tekniği
sistemi (RLT)
Atık gaz değerleri
Atık gaz değeri CO2

[%]

Değer ?

Değer ?

Atık gaz değeri CO

[ppm]

Değer ?

Değer ?

9.7 Gaz tanım değerleri Doğal gaz (KOR), Propan (KOR)
Convotherm 4 GB/GS
Gaz türü

Doğal gaz 13A
(KOR)

Propan (KOR)

Kısa tanım
İşletme maddeleri
Doğal gaz, Propan
Gaz beslemesinin tanım değerleri
Gaz hattı bağlantısı
Bağlantı akış basıncı
[kPa]
15 °C ve 1013 mbar'daki gaz verileri (CE uyarınca), kuru
Wobbe Endeksi (büyük)
[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

zorunlu

zorunlu

[MJ/m3]

Atık gaz kanalı
Güvenli kapatma özellikli oda havası tekniği
sistemi (RLT)
Atık gaz değerleri
Atık gaz değeri CO2

[%]

Değer ?

Değer ?

Atık gaz değeri CO

[ppm]

Değer ?

Değer ?
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9.8 Gaz tüketimi
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Doğal gaz 2H (E)

[m3/s]

1.2

2.1

2.1

3.3

3.3

4.2

6.6

G25: Doğal gaz 2L (LL)

[m3/s]
[kg/s]

1.4

2.5

2.5

3.8

3.8

4.9

7.6

0.9

1.6

1.7

2.4

2.4

3.4

4.8

G30/G31: Propan 3P / Likit gaz
3B/P*
* 3B/P likit gazda, ısıtma gücü % 15 oranında daha yüksektir.

9.9 Atık gaz miktarı
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 20.10 12.20 20.20

Yakma havası beslemesi

[m3/s]

24

44

44

68

68

88

136

Atık gaz miktarı

[m3/s]

51

92

92

143

143

185

286
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9.10 Isıtma gücü
Convotherm 4 GB/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

G20: Doğal gaz 2H (E) (ısıtma değeri Hi temel alındığında)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)

[kW]
[kW]

11
11

21
19

21
19

31
31

31
31

42
31

62
31

20
18

30
30

30
30

40
30

60
30

G25: Doğal gaz 2L (LL) (ısıtma değeri Hi temel alındığında)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)

[kW]
[kW]

10.5
10.5

20
18

G30/G31: Propan 3P* (ısıtma değeri Hi temel alındığında)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)

[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

Sıcak hava brülörü

Birim ?

Boyler brülörü (GB'de)

Birim ?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Değe
r?
Değe
r?

Doğal gaz (AUS/NZL)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)
Propan (AUS/NZL)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)
Doğal gaz 13A (JPN)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)
Propan (JPN)
Sıcak hava brülörü
Boyler brülörü (GB'de)
LNG: Doğal gaz 13A (KOR)

LPG: Propan (KOR)
Sıcak hava brülörü

Birim ?

Boyler brülörü (GB'de)

Birim ?

* 3B/P likit gazda, ısıtma gücü % 15 oranında daha yüksektir.

Montaj el kitabı

132

9 Teknik veriler

9.11 Isı çıkışı
Convotherm 4 EB/ES

Gizli
Hassas

[kJ/s]
[kW]
[kJ/s]
[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

Gizli
Hassas

[kJ/s]
[kW]
[kJ/s]
[kW]

9.12 Su bağlantısı
Convotherm 4 EB ES GB GS
Su beslemesi (sadece soğuk)
Su girişi
Akış basıncı
Su beslemesindeki manometre
6.10, 6.20, 10.10, 10.20
12.20, 20.10, 20.20
Cihaz tahliye kanalı
6.10, 6.20, 10.10, 10.20 modeli
12.20, 20.10, 20.20 modeli

[kPa]

2 x G 3/4'', sabit bağlantı, bağlantı hortumu ile op‐
siyonel (min. DN13 / 1/2")
150 - 600 (1.5 - 6 bar)

[kPa]
[kPa]

100 (1 bar)
150 (1.5 bar)

Tip

DN

Sabit bağlantı (önerilir) veya huni sifon
Sabit bağlantı (önerilen) veya açık tekne ya da ka‐
nal/oluk
50
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9.13 Su kalitesi
Convotherm 4 EB/GB
Her iki su bağlantısı için su sertliği: Temizlik, çekilebilen otomatik el duşu (A) ve boyler (B)
■ İçme suyu
Su kalitesi
■ Sert su
Toplam sertlik (GH)
- Alman sertlik derecesi cinsinden
- Fransız sertlik derecesi cinsinden
- İngiliz sertlik derecesi cinsinden
- ppm CaCO3 cinsinden

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- mmol/l doğal alkali iyonlar cinsin‐
den
Tanım verileri
Sıcaklık
Elektriksel iletkenlik
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1
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Convotherm 4 ES/GS
Su püskürtme için su bağlantısının (A) su sertliği
■ İçme suyu
Su kalitesi
■ Yumuşak su
Toplam sertlik (GH)
- Alman sertlik derecesi cinsinden
- Fransız sertlik derecesi cinsinden

[°dH]
[TH]

4-7
7 - 13

- İngiliz sertlik derecesi cinsinden
- ppm CaCO3 cinsinden

[°e]
[ppm]

5-9
70 - 125

- mmol/l doğal alkali iyonlar cinsin‐
[mmol/l] 0.7 - 1.3
den
Temizlik, çekilebilen otomatik el duşu için su bağlantısının (B) su setliği
■ İçme suyu
Su kalitesi
■ Sert su
Toplam sertlik (GH)
- Alman sertlik derecesi cinsinden
- Fransız sertlik derecesi cinsinden
- İngiliz sertlik derecesi cinsinden
- ppm CaCO3 cinsinden

[°dH]
[TH]
[°e]
[ppm]

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

- mmol/l doğal alkali iyonlar cinsin‐
den
Tanım verileri
Sıcaklık
Elektriksel iletkenlik
pH

[mmol/l]

0.7 - 3.6

[°C]
[µS/cm]

ClCI2

[mg/l]

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

[mg/l]

maks. 0.2

SO42-

[mg/l]

maks. 150

Fe

[mg/l]

maks. 0.1

9.14 Boyler
Convotherm 4 EB/GB

Buhar kapasitesi
İçerik

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

14.4
3.8

28.7
6.0

28.7
6.0

6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

[l/s]

3.0

7.2

6.0

8.8

10.5

9.9

13.4

[l/dak]

15

15

15

15

15

15

15

[l/s]
[l]

42.1
8.0

49.9
10.9

43.0
8.2

63.6
10.9

9.15 Su tüketimi Pişirme
Convotherm 4 EB/GB

Sert ve yumuşak su
Temizlik yapılmadan ortalama tüke‐
tim
Mümkün olan maksimum su debisi
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Convotherm 4 ES/GS
6.10

6.20

10.10 10.20 12.20 20.10 20.20

Sert ve yumuşak su
Temizlik yapılmadan ortalama tüke‐ [l/s]
3.5
7.6
tim
Mümkün olan maksimum su debisi
[l/dak]
15
15
Yumuşak su (su hazırlama sisteminin boyutlandırılması)
Temizlik yapılmadan ortalama tüke‐ [l/s]
2.3
5.1
tim
Mümkün olan maksimum su debisi
[l/dak]
0.6
0.6

6.3

11.1

13.3

12.2

17.7

15

15

15

15

15

4.2

7.4

8.8

8.1

11.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

9.16 Su tüketimi Pişirme ve temizlik
Convotherm 4 EB/GB

Sert ve yumuşak su
Temizlik prosesiyle birlikte ortalama
su tüketimi

[l/s]

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

Sert ve yumuşak su
Temizlik prosesiyle birlikte ortalama
su tüketimi
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14.8

17.0

15.9

21.4

10 Bağlantı planları

10 Bağlantı planları
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, sıcak hava buharlı fırınınızla ilgili boyutlandırılmış çizimler ve bağlantı pozisyonları yer al‐
maktadır.
İçerik
Bu bölüm şu konuları içerir:
Elektrikli cihazların boyutları ve bağlantı pozisyonları
Gazlı cihazların boyutları ve bağlantı pozisyonları
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Sayfa
138
153

10 Bağlantı planları

10.1 Elektrikli cihazların boyutları ve bağlantı pozisyonları
Sayfa
139
141
143
145
147
149
151

Convotherm 4 6.10 elektrikli cihaz
Convotherm 4 6.20 elektrikli cihaz
Convotherm 4 10.10 elektrikli cihaz
Convotherm 4 10.20 elektrikli cihaz
Convotherm 4 12.20 elektrikli cihaz
Convotherm 4 20.10 elektrikli cihaz
Convotherm 4 20.20 elektrikli cihaz
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10.1.1 Convotherm 4 6.10 elektrikli cihaz
C4 6.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.2 Convotherm 4 6.20 elektrikli cihaz
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.3 Convotherm 4 10.10 elektrikli cihaz
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.4 Convotherm 4 10.20 elektrikli cihaz
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.5 Convotherm 4 12.20 elektrikli cihaz
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.6 Convotherm 4 20.10 elektrikli cihaz
C4 20.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.1.7 Convotherm 4 20.20 elektrikli cihaz
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2 Gazlı cihazların boyutları ve bağlantı pozisyonları
Sayfa
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180

Convotherm 4 6.10 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 6.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 6.20 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 6.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 10.10 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 10.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 10.20 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 10.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 12.20 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 12.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 20.10 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 20.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
Convotherm 4 20.20 gazlı cihaz Boyler
Convotherm 4 20.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
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10 Bağlantı planları

10.2.1 Convotherm 4 6.10 gazlı cihaz Boyler
C4 6.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.2 Convotherm 4 6.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 6.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.3 Convotherm 4 6.20 gazlı cihaz Boyler
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.4 Convotherm 4 6.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 6.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.5 Convotherm 4 10.10 gazlı cihaz Boyler
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzıÆ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.6 Convotherm 4 10.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.7 Convotherm 4 10.20 gazlı cihaz Boyler
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.8 Convotherm 4 10.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 10.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.9 Convotherm 4 12.20 gazlı cihaz Boyler
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak su G 3/4"
Su bağlantısı Sert su G 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.10 Convotherm 4 12.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 12.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.11 Convotherm 4 20.10 gazlı cihaz Boyler
C4 20.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.12 Convotherm 4 20.10 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 20.10'un boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.10'nun boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.13 Convotherm 4 20.20 gazlı cihaz Boyler
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Atık gaz ağzı (boyler)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları

10.2.14 Convotherm 4 20.20 gazlı cihaz Sprey sistemi
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (sağ dayanaklı cihaz kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm

10 Bağlantı planları
C4 20.20'nin boyutları ve bağlantı pozisyonları (kaçış kapısı)
Önden görünüm

Cihaz tabanının bağlantı pozisyonları

Atık su bağlantısı detayı
* Mesafe, cihaz ayaklarının
çekmesine bağlıdır (maks. +25 mm)

Duvar mesafelerinin üstten görünümü

İşaretli elemanların anlamı
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
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Su bağlantısı Yumuşak suG 3/4"
Su bağlantısı Sert suG 3/4"
Atık su bağlantısı DN 50
Elektrik bağlantısı
Potansiyel eşitleme
Parlatıcı bağlantısı (opsiyonel)
Temizlik maddesi bağlantısı (opsiyonel)
Atık hava ağzı Æ 50 mm
Havalandırma ağzı Æ 50 mm
Gaz bağlantısı
Atık gaz ağzı (sıcak hava ısıtıcısı)
Taşma emniyeti 80 x 25 mm
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11 Montajla ilgili kontrol listeleri ve montajın tamamlanması
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, montajla ve cihaz sahibinin cihazdan sorumlu çalışanının eğitilmesiyle ilgili kontrol liste‐
lerini bulabilirsiniz. Kontrol listeleri, sıcak hava buharlı fırının doğru olarak monte edildiğini doğrulamak
için kullanılır. Bu bölüm, yetkili bir servis işletmesinin işletime alma konusunda genel sorumluluğa sa‐
hip kalifiye bir çalışanı için hazırlanmıştır.

11.1 Kontrol listesi: Taşıma, kurulum ve montaj
Hedef kişi
Aşağıdaki kontrol listelerinin hedef kişisi, yetkili servis işletmesinin, cihazın işletime alınmasından tü‐
müyle sorumlu olan kalifiye çalışanıdır (işletime alma sorumlusu).
İzlenecek yöntem
İşletime alma sorumlusu olarak temel verileri doldurun ve montajı aşağıdaki kontrol listelerine uygun
olarak kontrol edin.
Yerine getirilen koşulların yanına onay işareti koyun.
Temel veriler
Aşağıya temel verileri girin:
Monte edilen cihazın bulunduğu yer
(adres)
Seri numarası (tip etiketine göre)
Parça numarası (tip etiketine göre)
Kontrol listesi
Aşağıdaki montaj adımlarının talimatlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol ed‐
in ve yerine getirilen koşulların yanına onay işareti koyun!
Taşıma

Yerine getirildi

'Kurulum yerine taşıma' sayfa 45
Kurulum

Yerine getirildi

'Kurulum yeriyle ilgili gereklilikler' sayfa 48
'Ambalajdan çıkarma' sayfa 53
'Cihazın paletten alınması' sayfa 57
'Tezgâh üstü cihazın çalışma tezgâhı üzerine kurulması (standart donanım)' sayfa 60
'Tezgâh üstü cihazın çalışma tezgâhı üzerine kurulması (deniz modeli)' sayfa 62
'Tezgâh üstü cihazın kaide üzerine kurulması (standart donanım)' sayfa 65
'Tezgâh üstü cihazın kaide üzerine kurulması (deniz modeli)' sayfa 67
'Tezgâh üstü cihazın tekerlekli kaide üzerine kurulması' sayfa 71
'Zemine monte edilmiş cihazın zemin üzerinde kurulması (standart donanım)' sayfa
74
'Zemine monte edilmiş cihazın zemin üzerinde kurulması (deniz modeli)' sayfa 75
Montaj el kitabı
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Tesisat

Yerine getirildi

'Elektrik tesisatı' sayfa 76
'Gaz tesisatı' sayfa 86
'Su bağlantısı' sayfa 95
'Tam otomatik pişirme bölmesinin kurulumu' sayfa 103 (opsiyonel)
'Yağ toplama bidonunun montajı (sadece ızgara modelinde)' sayfa 108
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11.2 Kontrol listesi: Güvenlik tertibatları ve uyarı notları
Güvenlik tertibatları
Aşağıdaki güvenlik tertibatlarını kontrol edin. Yanlarına onay işareti koyarak güvenlik tertibatlarının
mevcut ve çalışır durumda olduğunu onaylayın!
Güvenlik tertibatı

Mevcut / Çalışır
durumda

Kapak yerinde
Kontrol paneli yerinde
Cihaz kapısı çizik, çatlak ve çentik içermiyor
Cihaz kapısının havalandırma konumu çalışır durumda (tezgâh üstü cihazlarda)
Emme sacı yerinde ve doğru şekilde kilitlendi
Manyetik kapı anahtarı: Cihaz kapısının elektrikli kapı sensörü çalışır durumda
Ayırma tertibatı çalışır durumda
Gaz kapatma tertibatı çalışır durumda
Hareket alanını sınırlamak için tekerlekler üzerindeki kaidenin tutma tertibatı
Uyarı notları
Uyarı notlarını kontrol edin. Yanlarına onay işareti koyarak uyarı notlarının mevcut olduğunu onay‐
layın!
Sıcak hava buharlı fırınındaki uyarı notları

Mevcut

'Tezgâh üstü cihazlarda uyarı notlarının konumu ve açıklaması' sayfa 23
'Zemine monte edilmiş cihazlarda uyarı notlarının konumu ve açıklaması' sayfa 25
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11.3 Kontrol listesi: Müşterinin eğitilmesi
Müşteri dokümantasyonunun mutlaka okunması gereken bölümleri
Kullanıcı, sıcak hava buharlı fırınla çalışmaya başlamadan önce cihazı tanımalı ve her türlü çalışma
öncesinde kullanım el kitabının şu bölümlerini okumuş ve anlamış olmalıdır:
■
'Yapı ve fonksiyon' bölümü
■
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümü
■
Gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin açıklandığı alt bölümler
Kullanıcı ayrıca, yazılımımın kullanımı hakkında kullanım kılavuzunda ve gerekirse ekran yardımında
verilen bilgileri öğrenmelidir.
Kullanım el kitabı, kullanım kılavuzu ve ekran yardımındaki (sadece easyTouch'ta) önemli bilgiler hak‐
kında bilgilendirdiğinizi bir onay işaretiyle onaylayın!
Belirtildi
Bedienungshandbuch
Bedienungsanleitung
Ekran yardımı (sadece easyTouch'ta)
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11.4 Montajın tamamlanması
Garanti
Sıcak hava buharlı fırına yönelik garanti taleplerinin geçerli olmasını sağlamak için, cihaz, bu montaj el
kitabındaki bilgilere göre yetkili bir servis işletmesinin kalifiye servis teknisyeni tarafından monte edil‐
miş olmalıdır. Garanti süreci, sadece tamamen doldurulmuş kontrol listesinin, üreticinin elinde olması
durumunda yürütülür.
Uygun olmayan kurulum, montaj, kullanım, temizlik, temizlik maddesi kullanımı, bakım, onarım veya
kireç çözdürme işlemlerinden kaynaklanan hasarlarda garanti geçerliliğini yitirir.
Yedek parçalar için verilen garantinin 2 yıla uzatılması için, montaj tamamlandıktan sonra cihaz üretici‐
nin internet sitesinde (www.convotherm.de) kaydedilmelidir.
İşletime alma onayı
Cihaz, bu montaj el kitabındaki bilgilere ve ilgili yerel düzenlemelere uygun olarak yetkili bir servis işlet‐
mesininnin kalifiye çalışanı tarafından monte edildi.
Tarih
İşletime alma görevlisinin adı (matbaa har‐
fleri)
İşletime alma görevlisinin imzası
Eğitim onayı
Müşteriye/kullanıcıya müşteri dokümantasyonu verildi. Önemli bölümler 'Müşterinin Eğitilmesi kontrol
listesine' sayfa 185 uygun olarak belirtildi.
Tarih
Müşterinin adı (matbaa harfleri)
Müşterinin imzası
Belgelerin geri gönderilmesi
Doldurulan kontrol listesini şu adrese geri gönderin:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advancend Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
After Sales Service
Talstraße 35
82436 Eglfing
Almanya

Montaj el kitabı

186

Sıcak hava buharlı fırın
Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.

© 2016 Manitowoc Foodservice Inc. Aksini açıkça belirtilmediği sürece. Tüm haklar saklıdır.

9761623_03 TUR 04/16

