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Předání zařízení

Prodejce: Servisní technik:

Při všech následných dotazech uvádějte:

Typ zařízení:
Číslo zařízení:
Nastaveno pro druh plynu:
Vaše zařízení zkontroloval:
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1 Úvod

1.1 Informace o tomto návodu
V případě tohoto dokumentu se jedná o předběžnou verzi návodu k instalaci.
Sledujte příslušnou verzi a°datum.
Tento dokument je součástí přístroje. Přečtěte si tento návod ještě před
instalací. Návod vám umožní bezpečnou manipulaci se zařízením a správnou
instalaci.
Obrázky v°tomto návodu jsou pouze ilustrační a°mohou se od konkrétního
přístroje lišit.
Tento návod je platný pro následující přístroje:

n LM1: iCombi Pro
n LM2: iCombi Classic
n LM2: CombiMaster Plus XS

Uchovávání
Uchovávejte návod k instalaci a obsluze v bezprostřední blízkosti zařízení.
Návod k instalaci musí být při servisním zásahu vždy po ruce pro odborníky
autorizované výrobcem.

Předání návodu
Návod k instalaci předejte vlastníkovi zařízení.

Schéma elektrického zapojení
Sada pro uvedení do provozu obsahuje schéma elektrického zapojení přístroje.
Pokud dojde k°jeho ztrátě, je možné schéma elektrického zapojení získat v
°katalogu náhradních dílů a°v°aplikaci TechAssistant. Aplikace TechAssistant je
dostupná v°App Store a°na Google Play.

Vysvětlivky symbolů
a Předpokládaný stav vyjmenovává všechny podmínky, které musí být

splněny před samotným postupem.
1. Postup popisuje aktivitu prováděnou čtenářem.
> Udává správný průběžný výsledek.

2. Další postup
>> Výsledek představuje výsledek celého postupu.

1.2 Cílová skupina
n Tento dokument je určen pro zaškolené servisní techniky, kteří od výrobce

získali certifikát o zaškolení a byli poučeni o bezpečnosti.
n Instalaci, kontrolu, údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaní

technici.
n Doporučujeme, aby kontroly, údržbu a opravy prováděli pouze technici

autorizovaní výrobcem.
n Používání, čištění ani údržbu zařízení nesmí provádět děti. Toto zařízení se

nesmí používat ke hraní, a to ani za dohledu jiné osoby.
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n Používání, čištění ani údržbu zařízení nesmí provádět osoby s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností nebo znalostí. To neplatí v případě, že výše uvedené osoby jsou
pod dohledem osoby odpovídající za bezpečnost a jsou poučeny o
nebezpečí týkajících se zařízení.

n K zabránění nehodám nebo poškození majetku výrobce doporučuje, aby se
technici pravidelně účastnili školení a poučení o bezpečnosti.

1.3 Autorská práva
Je zakázáno předávat specifické informace o produktu třetím osobám. Výrobce
si vyhrazuje právo na technické novinky a změny na základě dalšího vývoje.
Rovněž si vyhrazuje všechna práva, a to i na překlad a jeho šíření.

1.4 Prohlášení o°shodě
Shoda zařízení s°předpisy a°normami se vztahuje na celé zařízení k datu jeho
dodání. Při rozšíření, změnách a připojení přídavných funkcí je provozovatel
zodpovědný za obstarání rozšířeného prohlášení o shodě.
Dodržujte příslušné normy a°předpisy dané země a°také místní normy a
°předpisy týkající se instalace a°provozu průmyslových kuchyňských zařízení.

Prohlášení o°shodě - Evropa
n Elektrická přípojka byla vyrobena a zkontrolována v souladu s normou IEC

60335 za dodržení norem EN 60335 a VDE 0700 a schválena.
n Vodní přípojka byla vyrobena a°schválena v°souladu s°normou IEC 61770

za dodržení EN 1717 a°EN 13077.
n Připojení odvodu odpadní vody odpovídá příslušným předpisům podle

WRAS, SVGW a°KIWA a°je odpovídajícím způsobem zkontrolováno a
°certifikováno.

n Zařízení je schváleno k°používání až do 4°000 m n. m. dle normy IEC 60335.

Prohlášení o°shodě - USA a Kanada
n Elektrická přípojka je provedena a°zkontrolována podle UL 197 nebo CSA

C22.2 No. 109.

1.5 Odpovědnost a záruka

Odpovědnost
Pokud nebyly instalace a opravy provedeny odborníkem, který byl autorizovaný
výrobcem, nebyly použity originální servisní díly nebo proběhly jakékoli
technické úpravy zařízení, které nebyly výrobcem schváleny, může záruka
pozbýt platnosti a výrobce již za výrobek nenese odpovědnost.

Záruka
Škody, které vzniknou z důvodu nedodržení tohoto návodu k instalaci, jsou
vyloučeny ze záruky.
Ze záruky jsou mimo jiné vyjmuty následující případy:

n škody vzniklé neodborným používáním nebo neodborně provedenými
postupy instalace, údržby, oprav;

n škody způsobené nesprávným odvápněním;
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n používání přístroje v rozporu s jeho určením;
n přestavby nebo technické změny zařízení, které nebyly schváleny

výrobcem;
n použití jiných servisních dílů než originálních dílů dodaných výrobcem;
n poškození skel, žárovek a°těsnicího materiálu.

1.6 Identifikace přístroje

Typový štítek

Přípustný rozsah tlaku 
vody

Řada zařízení

Číslo modelu

FrekvenceNapájecí napětí

Výkon

Sériové číslo

Velikosti zařízení

Typový štítek Velikost zařízení
LMxxxA… 6 x 2/3 GN
LMxxxB… 6 x 1/1 GN
LMxxxC… 6 x 2/1 GN
LMxxxD… 10 x 1/1 GN
LMxxxE… 10 x 2/1 GN
LMxxxF… 20 x 1/1 GN
LMxxxG… 20 x 2/1 GN

Přehled zařízení

Stolní zařízení Volně stojící
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
iCombi
Pro
Elektrická
zařízení

P P P P P P P

iCombi
Pro

P P P P P P
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Stolní zařízení Volně stojící
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Plynová
zařízení
iCombi
Classic
Elektrická
zařízení

P P P P P P

iCombi
Classic
Plynová
zařízení

P P P P P P

CombiMa
ster Plus

P
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2 Bezpečnost

2.1 Zobrazení výstražných pokynů

 NEBEZPEČÍ
Druh a zdroj nebezpečí
Nedodržení má za následek velmi těžký úraz nebo smrt.
Preventivní opatření

 VÝSTRAHA
Druh a zdroj nebezpečí
Nedodržení může mít za následek těžký úraz nebo smrt.
Preventivní opatření

 POZOR
Druh a zdroj nebezpečí
Nedodržení může mít za následek lehký nebo středně těžký úraz.
Preventivní opatření

UPOZORNĚNÍ
Nedodržení upozornění může mít za následek škody na majetku.

2.2 Obecné bezpečnostní pokyny
Přístroj byl zkonstruován tak, aby při předpisové instalaci
nepředstavoval žádné nebezpečí. Správnou instalaci
přístroje popisuje tento návod.

n Dodržujte příslušné a°místní předpisy a°normy
speciální pro vaši zemi.

n Při přepravě používejte přepravní prostředky, např.
nosné popruhy.

n Přístroj při přepravě a°po instalaci zajistěte proti
převrácení.

n Během přepravy a instalace noste vhodný ochranný
oděv, např. pracovní rukavice a°bezpečnostní obuv.

n Přístroj instalujte pouze v°chráněném prostředí bez
mrazu a°větru.
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n Přístroj nevystavujte povětrnostním vlivům, například
dešti.

n Přístroj zapojujte podle návodu k°instalaci a°podle
údajů na typovém štítku.

n Vypněte přístroj, když ho potřebujete odpojit nebo
zapojit do elektrické sítě.

n Po použití přístroj přepravujte pouze při okolních
teplotách nad 0°°C [32°°F].

n Přístroj skladujte pouze při teplotách nad 0°°C [32°°F].
n Přístroj neprovozujte bez vzduchového filtru.
n Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k°poškození

přístroje. Při podezření na poškození vzniklá při
přepravě neprodleně informujte příslušného
specializovaného prodejce/přepravce.

2.3 Bezpečnostní pokyny pro plynové přístroje
Zdraví škodlivé spaliny

Při nepřípustné koncentraci zdraví škodlivých spalin hrozí
nebezpečí udušení.

n Ujistěte se, že prostor, kde je zařízení instalováno,
nabízí dostatečné možnosti odvětrávání.

n Při uvedení plynových zařízení do provozu proveďte
vždy analýzu spalin.

n Při použití nástavce k°odsávání výparů se ujistěte, že
pro provoz přístroje je zapnutá digestoř.

n Na potrubí pro odvádění spalin neumisťujte žádné
předměty.

n Neblokujte prostor kolem odsávání spalin předměty.
Nebezpečí požáru kvůli znečištění komína

Při nepravidelném čištění komínu hrozí nebezpečí požáru.
n Nechte komín pravidelně a°řádně čistit v°souladu s

°předpisy platnými v°dané zemi.
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Nebezpečí výbuchu kvůli unikajícímu plynu
Při unikajícím plynu hrozí riziko exploze.

n Všímejte si zápachu plynu.
n Zabraňte poškození plynového potrubí.
n Jak si počínat při zjištění zápachu plynu:

1. Uzavřete přívod plynu.
2. Nedotýkejte se žádných elektrických spínacích prvků.
3. Místnost dobře větrejte.
4. Vyvarujte se otevřeného ohně a°jisker.
5. Ihned informujte příslušného dodavatele plynu

telefonem. Pokud dodavatel plynu není dostupný,
zavolejte hasiče.

2.4 Použití v souladu se stanoveným účelem
Zařízení bylo vyvinuto k tepelné přípravě pokrmů. Tento přístroj se smí
používat pouze komerčně, například v°kuchyních restaurací a°v°jídelnách a
°komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Tento přístroj se
nesmí používat venku. Tento přístroj se nesmí používat pro nepřetržitou
průmyslovou masovou výrobu potravin.
Používání přístroje k°jakémukoli jinému účelu je v°rozporu s°určeným účelem
použití a°je nebezpečné. Výrobce nepřebírá odpovědnost za důsledky
vyplývající z°nesprávného používání.
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3 Popis výrobku

3.1 Popis zařízení

Velikost zařízení 6-2/3 GN
Přípojky pro instalaci jsou umístěny na levé zadní straně přístroje:

1

23456

1 Vyrovnání potenciálu 2 Přípojka vody
3 Elektrická přípojka 4 Připojení odvodu odpadní vody
5 Bezpečnostní přepad pro odvod

odpadní vody
6 Síťová přípojka

Velikost zařízení 6-1/1 až 10-2/1 GN
Přípojky pro instalaci jsou umístěny na levé zadní straně přístroje:

1
2

4
8

6
7

3

5

1 Síťová přípojka 2 Pouze u plynových zařízení:
připojení plynu
Pouze u elektrických zařízení:
elektrická přípojka

3 Napájení 4 Přípojka vody
5 Volitelná přípojka 6 Připojení odvodu odpadní vody
7 Bezpečnostní přepad pro odvod

odpadní vody
8 Vyrovnání potenciálu
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Velikost zařízení 20-1/1 a 20-2/1 GN
Přípojky pro instalaci jsou umístěny na spodní straně přístroje a°procházejí až k
°zadní straně:

3
4

7

1

2

5

6

1 Přípojka vody 2 Kabelová průchodka pro
elektrickou přípojku

3 Vyrovnání potenciálu 4 Připojení odvodu odpadní vody
5 Bezpečnostní přepad pro odvod

odpadní vody
6 Síťová přípojka

7 Pouze u plynových zařízení:
připojení plynu

3.2 Technické údaje

Třída krytí
Zařízení odpovídá třídě ochrany proti stříkající vodě IPX5.

Podmínky okolního prostředí
n Zařízení neinstalujte při teplotě prostředí nižší než 10°°C [50°°F].
n Zařízení neuvádějte do provozu při teplotě prostředí nižší než 10°°C [50°

°F].
n Zařízení instalujte do místností, které mají okna nebo dostatečný přívod

vzduchu díky oknu nebo odsávání.

Hodnota akustických emisí
Hodnota akustických emisí je <65 dB.
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3.2.1 Rozměry zařízení

Velikost zařízení 6-2/3 GN

Šířka
(mm) x

Šířka
(palce)

Hloubka
(mm) y

Hloubka
(palce)

Výška
(mm) z

Výška
(palce)

6-2/3 655 25 3/4 555 21 7/8 567 22 3/8

Hloubka
celkový rozměr
(mm)

Hloubka
celkový rozměr
(palce)

Výška celkový
rozměr (mm)

Výška celkový
rozměr (palce)

6-2/3 621 24 1/2 594 23 1/2

Velikost zařízení 6-1/1 až 10-2/1 GN

Šířka
(mm) x

Šířka
(palce)

Hloubka
(mm) y

Hloubka
(palce)

Výška
(mm) z

Výška
(palce)

6–1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 754 29 5/8
6–2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 754 29 5/8
10–1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 1014 39 7/8
10-2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 1014 39 7/8
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Hloubka
celkový
rozměr (mm)

Hloubka
celkový
rozměr (palce)

Výška celkový
rozměr (mm)

Výška celkový
rozměr (palce)

6–1/1 841,5 33 1/8 804 31 5/8
6–2/1 1041,5 41 804 31 5/8
10–1/1 841,5 33 1/8 1064 41 7/8
10-2/1 1041,5 41 1064 41 7/8

Velikost zařízení 20-1/1, 20-2/1 GN

Šířka
(mm) x

Šířka
(palce)

Hloubka
(mm) y

Hloubka
(palce)

Výška
(mm) z

Výška
(palce)

20-1/1 877 34 1/2 847 33 3/8 1807 71 1/8
20-2/1 1082 42 5/8 1052 41 3/8 1807 71 1/8

Hloubka
celkový
rozměr (mm)

Hloubka
celkový
rozměr (palce)

Výška celkový
rozměr (mm)

Výška celkový
rozměr (palce)

20-1/1 912,5 35 7/8 1872 73 3/4
20-2/1 1116,5 44 1872 73 3/4

3.2.2 Hmotnost zařízení

iCombi Pro Elektrická zařízení

6–2/3 6-1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Hmotnost bez
obalu (kg)

66 99 137 127 179 263 336

Hmotnost bez
obalu (lb)

145 218 302 279 394 579 740
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iCombi Pro Plynová zařízení

6–1/1 10–1/1 6–2/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Hmotnost bez obalu
(kg)

117 155 144 192 284 379

Hmotnost bez obalu
(lb)

257 341 317 423 626 835

iCombi Classic Elektrická zařízení

6–2/3 6–1/1 10–1/1 6–2/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Hmotnost bez
obalu (kg)

62 93 121 131 160 231 304

Hmotnost bez
obalu (lb)

137 205 266 288 352 509 670

iCombi Classic Plynová zařízení

6–1/1 10–1/1 6–2/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Hmotnost bez obalu
(kg)

101 139 128 184 276 371

Hmotnost bez obalu
(lb)

222 306 282 405 608 817

3.2.3 Tepelné zatížení

iCombi Pro Elektrická zařízení

6–2/3 6-1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Tepelné zatížení,
latentní (kJ/h)

1020 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Tepelné zatížení,
senzibilní (kJ/h)

1350 2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Pro Plynová zařízení

6–1/1 10–1/1 6–2/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Tepelné zatížení, latentní
(kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Tepelné zatížení,
senzibilní (kJ/h)

2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Classic Elektrická zařízení

6–2/3 6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Tepelné zatížení,
latentní (kJ/h)

1110 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Tepelné zatížení,
senzibilní (kJ/h)

1420 2450 4450 4450 7750 8850 14000
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iCombi Classic Plynová zařízení

6–1/1 10–1/1 6–2/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Tepelné zatížení, latentní
(kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Tepelné zatížení,
senzibilní (kJ/h)

2450 4450 4450 7750 8850 14000

Technická zdokonalení, popř. změny jsou vyhrazeny.
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4 Přeprava

 POZOR
Nebezpečí skřípnutí z°důvodu vysoké hmotnosti zařízení
Hrozí nebezpečí skřípnutí rukou nebo prstů.
n Noste při přepravě vhodný ochranný oděv.
n Používejte přepravní pomůcky, například nosné popruhy výrobce.
n Na přepravu jsou potřeba nejméně 3°osoby.

 POZOR
Nebezpečí převrácení při přepravě
Hrozí nebezpečí skřípnutí z°důvodu převrácení zařízení na osobu.
n Dbejte na těžiště přístroje.
n Dávejte pozor, aby se zařízení při přepravě nebo nazdvihnutí nepřevrátilo.

UPOZORNĚNÍ
Poškození zařízení v°zúžených místech
Při přepravě dbejte na šířku a°výšku přístupové cesty.

Možnosti přepravy

Velikost zařízení 6-2/3 6-1/1 – 10-2/1 20-1/1 –
20-2/1

S přepravní paletou P P P

Bez palety s paletovým
vozíkem (pouze s
přepravními
pomůckami)

P P P

S nosnými popruhy – P –

Přeprava zařízení
1. Odstraňte obalový materiál.
2. Přepravte zařízení na místo instalace. Dodržujte následující popisy.

4.1 Těžiště zařízení

 POZOR
Při nerespektování těžiště hrozí nebezpečí skřípnutí nebo úrazu
Při nerespektování těžiště se zařízení může při zvedání a°přepravě převrátit.
n Dbejte na rovnoměrné rozvržení hmotnosti zařízení.
n Dbejte na těžiště zařízení.
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UPOZORNĚNÍ
Velikost zařízení 6-2/3 GN: Poškození zařízení nesprávným zvedáním
Při přepravě dbejte na to, aby se skříň vzduchového filtru a přípojka USB
nepoškodily.

4.2 Přeprava s°paletou

 POZOR
Náklon při přepravě s°přepravními prostředky
Při přepravě s°přepravními prostředky přes šikmou nebo nerovnou podlahu
hrozí nebezpečí skřípnutí nebo úrazu.
n Nejezděte přes šikmou plochu s°náklonem vyšším než 10°.
n Při přepravě zařízení si počínejte opatrně.
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UPOZORNĚNÍ
Přeprava s°přepravními prostředky bez ochrany
Zařízení přepravujte na paletě co nejdéle. Zařízení nepřepravujte bez ochrany
přepravní pomůckou nebo podobným přepravním prostředkem. Jako
ochranu použijte například dřevěnou desku.

x y

Požadovaná šířka dveří v°případě přepravní palety

Velikost
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 880 945 1150 945 1150 989 1194
x (palce) 34 5/8 37 1/4 45 1/4 37 1/4 45 1/4 38 7/8 47
y (mm) 930 935 1170 935 1170 969 1174
Y (palce) 36 5/8 36 3/4 46 1/8 36 3/4 46 1/8 38 1/8 46 1/4

Přeprava stolních zařízení s°přepravní paletou
a Obalový materiál je odstraněný.
a Zařízení stojí na přepravní paletě.
a Zařízení je položeno na základním rámu zařízení.
1. Zařízení přepravujte pomocí přepravní palety na místo instalace.
2. Zdvihněte zařízení za zvedací body nebo pomocí nosných popruhů z

°přepravní palety a postavte ho na určené místo instalace. Postupujte podle
pokynů k°přepravě s°nosnými popruhy uvedených v tomto návodu.

>> Zařízení stojí na určeném místě instalace a°je připraveno pro montáž a
°instalaci.

Přeprava volně stojících zařízení pomocí přepravní palety
Volně stojící přístroje jsou při expedici umístěny na speciální, dělitelnou
přepravní paletu.
a Obalový materiál je odstraněný.
a Zařízení stojí na přepravní paletě.
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a Nohy zařízení jsou umístěny do rámu z°pěnové gumy přepravní palety.
1. Zařízení přepravujte pomocí přepravní palety na místo instalace. Při

přepravě dávejte pozor na vyčnívající díly na spodní straně zařízení.
>> Zařízení stojí na určeném místě instalace a°je připraveno pro montáž a

instalaci.

4.3 Přeprava bez přepravní palety s°paletovým vozíkem

UPOZORNĚNÍ
Přeprava bez přepravní palety s°paletovým vozíkem
Zařízení nepřepravujte pomocí paletového vozíku bez ochrany. Jako
ochranu použijte například dřevěnou desku nebo trámek.

UPOZORNĚNÍ
Velikost zařízení 6-2/3 GN: Poškození zařízení nesprávným zvedáním
Při přepravě dbejte na to, aby se skříň vzduchového filtru a přípojka USB
nepoškodily.

Požadovaná šířka dveří při přepravě bez přepravní palety

Velikost
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 630 845 1045 845 1045 925 1145
x (palce) 24 3/4 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

4.3.1 Přeprava stolních zařízení bez palety s°paletovým vozíkem
a Obalový materiál je odstraněný.
a Zařízení je položeno na základním rámu přístroje.
a Aby nedošlo k poškrábání spodní strany zařízení, připravte si ochranu proti

poškození zařízení.
1. Vysuňte těsnění z drážky v základním rámu směrem nahoru.

2. Na paletový vozík umístěte ochranu proti poškození.
3. Zařízení zdvihejte za zvedací body pomocí paletového vozíku.
4. Zařízení přepravte na určené místo instalace.



4 | Přeprava

80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ 23 / 92

5. Těsnění v základním rámu znovu zasuňte do příslušné drážky.

>> Zařízení je postaveno na určeném místě instalace a je připraveno k instalaci.

4.3.2 Přeprava volně stojících zařízení bez palety s°paletovým vozíkem
a Obalový materiál je odstraněný.
a Zařízení stojí na nohách přístroje.
a Jsou připraveny přepravní pomůcky.
a Paletový vozík je v nejnižší poloze.
1. Paletovým vozíkem najeďte pod Zařízení zleva nebo zprava. Zajistěte, aby

byl paletový vozík v nejnižší poloze.
2. Povolte 2 šrouby, které spojují přepravní pomůcky, a přepravní pomůcky

oddělte.
3. Přepravní pomůcky položte mezi volně stojící zařízení a paletový vozík.

Dejte pozor na vyčnívající díly.
> Levá přepravní pomůcka musí být asi 100 mm [4 palce] vedle levé nohy

přístroje.
> Pravá přepravní pomůcka musí přiléhat k pravé noze zařízení.

100 mm
(4 Inch)

4. Volně stojící zařízení zvedněte pomocí paletového vozíku.
5. Zařízení přepravte na určené místo instalace.
>> Zařízení je postaveno na určeném místě instalace a připraveno k instalaci.



4 | Přeprava

24 / 92 80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ

4.4 Přeprava pomocí nosných popruhů
Pomocí nosných popruhů přepravujte pouze zařízení velikosti 6-1/1 až
10-2/1 GN.

 POZOR
Nebezpečí skřípnutí a poranění v důsledku nesprávného zvedání pomocí
nosných popruhů
Hrozí nebezpečí skřípnutí rukou, prstů či nohou.
n Dodržujte maximální nosnost uvedenou na nosných popruzích. Zařízení

zvedejte pouze v souladu s maximální nosností nosných popruhů.
n Zařízení zvedejte pomocí všech čtyř nosných popruhů pouze ručně. Ke

zvedání nepoužívejte žádné mechanické pomůcky.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poškození zařízení
Pomocí nosných popruhů výrobce přepravujte pouze zařízení velikosti
6-1/1 až 10-2/1 GN. Nosné popruhy nejsou obsaženy v rozsahu dodávky
a musí se objednat samostatně (katalogové číslo 91.01.135).

a Všechny boční stěny zařízení jsou zavřené.
1. Vysuňte těsnění z drážky v základním rámu směrem nahoru.

2. Nosné popruhy horní stranou nahoru zasuňte do bočních drážek po
stranách zařízení tak, aby zacvakly. Na každé straně zařízení jsou pod
vyjmutým těsněním dna umístěny vždy dvě boční drážky pro nosné
popruhy. Dodržujte značky na horní straně nosných popruhů. Zasuňte
nosné popruhy až po značku na kovové přezce.

3. Zatáhněte za nosné popruhy a zkontrolujte, zda jsou pevně zacvaknuté.
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4. Pomocí nosných popruhů zvedněte zařízení. Při zvedání a přepravě přístroje
dodržujte minimální počet osob podle hmotnosti.

5. Přepravte zařízení pomocí nosných popruhů a postavte ho na určené místo
instalace.

6. Zatlačte přezky nosných popruhů směrem dolů a popruhy vytáhněte z
bočních drážek.

7. Těsnění v základním rámu znovu zasuňte do příslušné drážky.
>> Zařízení je postaveno na určeném místě instalace a je připraveno pro

montáž a instalaci.
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5 Instalace

 POZOR
Nebezpečí skřípnutí při instalaci
Pod přístrojem si můžete skřípnout prsty, ruce a chodidla.
n Noste při instalaci vhodný ochranný oděv.
n Zařízení přenášejte výlučně za příslušné zvedací body.

UPOZORNĚNÍ
Poškození zařízení mrazem
Okolní teploty pod bodem mrazu mohou způsobit poškození zařízení.
Přístroj instalujte pouze v prostorech chráněných před mrazem.

UPOZORNĚNÍ
Chybná funkce zařízení kvůli nasáté vlhkosti vzduchu
Ze zdrojů páry v blízkosti vzduchového filtru může dojít k nasátí vlhkosti,
což může způsobit chybnou funkci zařízení.
n Zajistěte, aby v blízkosti vzduchového filtru nebyly zdroje páry.

UPOZORNĚNÍ
Chybná funkce zařízení kvůli ucpanému vzduchovému filtru
Je-li vzduchový filtr ucpaný, nemůže zařízení nasávat vzduch, příp. plynová
zařízení nemohou nasávat spaliny.
n Dbejte na to, aby mřížka vzduchového filtru nebyla uzavřená nebo

zakrytá.
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5.1 Minimální vzdálenost

5.1.1 Vzdálenost od stěny

Minimální vzdálenost na všech stranách
Zařízení postavte tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od stěn. Tyto
vzdálenosti jsou závislé na velikosti zařízení a°jsou uvedeny v°následující
tabulce.

Velikost
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 10 50 50 50 50 500 500
x (palce) 1/2 2 2 2 2 20 20
y (mm) 10 0 0 0 0 0 0
y (palce) 1/2 0 0 0 0 0 0
z (mm) 10 50 50 50 50 50 50
z (palce) 1/2 2 2 2 2 2 2

Doporučená vzdálenost od levé strany zařízení
Zařízení postavte vlevo s°dodržením doporučené vzdálenosti od stěny, aby bylo
na levé straně zařízení dostatek místa k provádění servisních prací v místě
instalace.
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Pokud tuto vzdálenost na levé straně není možné dodržet, postavte zařízení
tak, aby údržbu bylo možné provádět z°montážního výklenku.

Vzdálenost od levé strany zařízení
x (mm) 500
x (palce) 20

Doporučená vzdálenost od pravé strany zařízení
zařízení postavte vpravo s doporučenou minimální vzdáleností od stěny,
abyste mohli otevřít dvířka v místě prvního rastru. Tato vzdálenost je závislá na
velikosti zařízení, jak je uvedeno v následující tabulce.

Velikost
zařízení

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

z (mm) 279 246 316 246 316 268 338
z (palce) 11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13
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5.1.2 Vzdálenost od zdrojů tepla

UPOZORNĚNÍ
Nedodržená minimální vzdálenost
Pro zabránění poškození zařízení, nebo chybných funkcí, postavte zařízení
tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost od zdrojů tepla nebo
otevřeného ohně.

UPOZORNĚNÍ
Vysoká teplota prostředí vedle prostoru instalace (levá strana zařízení)
Překročí-li teploty v prostoru instalace na levé straně zařízení 80°°C [176°°F],
systém ohřevu se pomocí funkce automatického bezpečnostního vypnutí
vypne.

UPOZORNĚNÍ
Vysoké teploty prostředí na zadní straně zařízení
K zadní straně zařízení nestavte fritézy ani jiné zdroje tepla.

Zařízení postavte s°minimální vzdáleností od zdrojů tepla.

Minimální vzdálenost od zdrojů tepla
x [mm] 350
x [palce] 14

Tepelný štít (volitelný)
Pokud vlevo nelze dodržet dostatečnou vzdálenost od zdroje tepla, je k dispozici
dodatečný tepelný štít, který redukuje tepelné zatížení.
Pro velikosti zařízení 6-1/1 GN a°10-1/1 GN je k°dispozici dodatečný tepelný
štít pro pravou stranu.
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Berte na vědomí:: tepelný štít pro zařízení velikosti 6-1/1 GN až 20-2/1 GN
není vhodný pro zařízení vybavené příslušenstvím Combi-Duo a UltraVent.

5.1.3 Vzdálenost od stropu

Elektrická zařízení
Elektrické zařízení postavte s minimální vzdáleností mezi odvětrávací trubici
přístroje a tukovými filtry digestoře/odvětrávacího stropu.

Minimální vzdálenost od stropu
x [mm] 254
x [palce] 10

Plynová zařízení
Plynové zařízení postavte s minimální vzdáleností mezi potrubím pro odvádění
spalin přístroje a tukovými filtry digestoře/odvětrávacího stropu.
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Minimální vzdálenost od stropu
x [mm] 400
x [palce] 16

Přerušovač kondenzace
Pokud páru z odvětrávací trubice nelze vést přímo do nástavce k°odsávání
výparů nebo odvětrávacího stropu, musí být dodržena minimální vzdálenost ke
stropu nad zařízením.
Tento prostor je nutný k°instalaci přerušovače kondenzace, pomocí kterého lze
odvádět odpadní vzduch do nekritických oblastí.

Minimální vzdálenost od stropu
x [mm] 500
x [palce] 20

5.2 Instalace stolních zařízení

 VÝSTRAHA
Zařízení spadne z místa instalace
Při převrácení nebo otočení zařízení hrozí nebezpečí skřípnutí nebo úrazu.
n Na místě instalace zařízení nenaklánějte.
n Při otáčení zařízení se ujistěte, že je hmotnost zařízení rovnoměrně

rozložena, a že se všechny jeho nohy nacházejí na místě instalace.
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 VÝSTRAHA
Nastavení výšky pomocí noh zařízení nebo nivelačního rámu
Nebezpečí požáru během provozu při vkládání na zásuvných kolejnicích nad
1600 mm [63 palců].
n Na zařízení umístěte připojenou bezpečnostní nálepku.
n Informujte koncového uživatele o nebezpečí zvýšených zásuvných

kolejnic.

UPOZORNĚNÍ
Znečištění zařízení vadnou těsnicí páskou
Utěsnění mezi dnem zařízení a°instalační plochou se provádí pomocí těsnicí
pásky. Těsnicí páska brání vnikání nečistot pod zařízení. Při přemísťování
zařízení dbejte na to, aby se toto těsnění nezničilo.

Předpoklady
n Instalujete-li zařízení na podstavec nebo nosnou skříň, pamatujte na to, že

musíte používat pouze originální podstavce a nosné skříňky výrobce
zařízení .

n Zařízení instalujte pouze na vodorovném místě instalace. Nerovnost
vztažená k šířce přístroje smí činit maximálně 1 mm [0,04 palce].

n Pokud místo instalace není rovné, použijte k vyrovnání nerovností
nivelační rám.

n Místo instalace je zbavené tuku a čisté.

5.2.1 Instalace velikosti zařízení 6-2/3 GN na podstavec
a Místo instalace je vodorovné, zbavené tuku a čisté.
a Pro upevnění jsou k°dispozici 2 neoprenové matice provedené jako slepé

nýty a°2 šrouby.
1. Nasaďte 2 neoprenové matice provedené jako slepé nýty na spodní stranu

zařízení do zadních otvorů.
2. Zařízení umístěte na podstavec. Dejte pozor na to, aby polohovací čepy

podstavce sahaly do předních otvorů na spodní straně zařízení.
3. Nasaďte 2 šrouby zespoda do zadních otvorů a utáhněte je.
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5.2.2 Instalace velikosti zařízení 6-1/1 až 10-2/1 GN na podstavec
a Místo instalace je vodorovné, zbavené tuku a čisté.
a Jsou připravené nosné pomůcky, například nosné popruhy.
1. Zvedněte zařízení na podstavec, např. pomocí nosných popruhů.
2. Umístěte zařízení pomocí pružinových kolíků.
3. Pomocí 2 šroubů přišroubujte zařízení na podstavec. Obrázek schematicky

ukazuje polohu šroubů zašroubovaných v podstavci. Upevnění šroubů
probíhá pomocí matic, které jsou přivařené do zařízení.

5.2.3 Vyrovnání podstavce do vodorovné polohy a upevnění

 POZOR
Sklouznutí zařízení v°poloze instalace
Nebezpečí přiskřípnutí, pokud zařízení sklouzne.
V případě plynových zařízení může dojít k poškození plynového vedení.
n Zajistěte zařízení pomocí upevňovací sady.

Nepojízdný podstavec
Vyrovnání podstavce do vodorovné polohy
a Zařízení je nainstalováno na podstavci a stojí na určeném místě instalace.
1. Na zařízení umístěte 2 vodováhy: 1 vodováhu podél pravé hrany přístroje a

1 vodováhu podél přední hrany.
2. Pro vyrovnání zařízení do vodorovné polohy vpravo otáčejte nohama

podstavce vpředu vpravo a vzadu vpravo.
3. Pro vyrovnání zařízení do vodorovné polohy vlevo otáčejte nohama

podstavce vpředu vlevo a vzadu vlevo.
Upevnění podstavce
Zajistěte podstavec proti sklouznutí pomocí upevňovací sady.
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Upevňovací sada včetně speciálního lepidla, šroubů a hmoždinek není součástí
dodávky zařízení a lze ji u výrobce objednat samostatně pod katalogovým
číslem 8700.0317.

Dodržujte vzdálenosti aretace noh pro příslušné velikosti zařízení:

6-1/1 – 10-1/1 6-2/1 – 10-2/1
x [mm] 755,5 977,5
x [palce] 29 3/4 38 1/2

a Aretace noh a sada pro upevnění jsou připraveny.
1. Upevněte aretaci noh pro přední nohy pomocí speciálního lepidla nebo

šroubů a hmoždinek na podlaze. Dávejte pozor na to, aby obě aretace noh
směřovaly otvory směrem dopředu.

2. Posuňte podstavec do aretací noh.

Pojízdný podstavec
Vyrovnání pojízdného podstavce
Pro vyrovnání nerovností podkladu a pro vyrovnání pojízdného podstavce
postupujte následujícím způsobem:
1. Pomocí vnitřního šestihranného klíče povolte závrtné šrouby u koleček.
2. Přizpůsobte nastavení výšky u koleček pomocí klíče tak, aby kolečka

bezpečně stála.
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3. Utáhněte utahovací šroub na otočných kolečkách pomocí imbusového klíče.
Upevnění pojízdného podstavce

UPOZORNĚNÍ
Poškození přívodu elektřiny a plynu posunutím
Dodatečně zařízení zajistěte proti sklouznutí pomocí řetězu nebo lana na
zadní stěně (řetěz není součástí dodávky).

5.3 Instalace samostatně stojících zařízení

5.3.1 Instalace a vyrovnání samostatně stojících zařízení

Zvednutí samostatně stojícího zařízení z°přepravní palety a°jeho instalace

 POZOR
Nebezpečí převrácení při instalaci
Hrozí nebezpečí skřípnutí z důvodu převrácení zařízení na osobu.
n Dbejte na těžiště zařízení.
n Dávejte pozor, aby se zařízení při odebírání z palety nepřevrátilo.

 POZOR
Nebezpečí úrazu z důvodu vysoké hmotnosti zařízení.
Újma na zdraví osob a věcné škody způsobené převrácením zařízení.
n Na instalaci zařízení jsou potřeba nejméně 2 osoby.

a Místo instalace je vodorovné, zbavené tuku a čisté.
a Jsou připraveny přepravní pomůcky.
1. Odšroubujte šrouby, které spojují přepravní paletu s přepravní pomůckou.

Položte sešroubovanou přepravní pomůcku vpravo vedle přepravní palety.

1

2
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2. Sejměte pěnové gumy vedle noh přístroje z přepravní palety.

3. Odšroubujte šrouby pomocí matic na dělené přepravní paletě.

4. Otevřete dvířka varného prostoru.
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5. Táhněte samostatně stojící zařízení u dvířek varného prostoru dolů.
Demontujte část palety pod elektrickým rozvaděčem.

6. Postavte zařízení na místo instalace zadními nohami.
7. Zařízení opatrně zvedněte u dvířek varného prostoru nahoru a paletu pod

zařízením vysuňte.

8. Postavte zařízení na místo instalace předními nohami.

Vyrovnání samostatně stojícího zařízení
a Zařízení je nainstalováno a stojí na určeném místě instalace.
1. Do varného prostoru zařízení vložte vodováhu.
2. Pro vyrovnání zařízení do vodorovné polohy vpravo otáčejte nohama

zařízení vpředu vpravo a vzadu vpravo.
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3. Pro vyrovnání zařízení do vodorovné polohy vlevo otáčejte nohama
zařízení vpředu vlevo a vzadu vlevo.

5.3.2 Upevnění samostatně stojícího zařízení

 POZOR
Sklouznutí zařízení v°poloze instalace
Nebezpečí přiskřípnutí, pokud zařízení sklouzne.
V případě plynových zařízení může dojít k poškození plynového vedení.
n Zajistěte zařízení pomocí upevňovací sady.

Zajistěte samostatně stojící zařízení proti sklouznutí pomocí upevňovací sady.
Upevňovací sada včetně speciálního lepidla, šroubů a hmoždinek není součástí
dodávky zařízení a lze ji u výrobce objednat samostatně pod katalogovým
číslem 8700.0317.

Dodržujte vzdálenosti aretace noh pro příslušné velikosti zařízení:
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20-1/1 20-2/1
x [mm] 741 946
x [palce] 29 1/8 37 1/4

a Aretace noh a sada pro upevnění jsou připraveny.
1. Upevněte aretaci noh pro přední nohy pomocí speciálního lepidla nebo

šroubů a hmoždinek na podlaze. Dávejte pozor na to, aby obě aretace noh
směřovaly otvory směrem dopředu.

2. Posuňte samostatně stojící zařízení do aretací noh.

5.3.3 Vyrovnání stojanového vozíku

 VÝSTRAHA
Maximální nájezdový úhel vjezdové rampy je překročen
Nebezpečí popálení horkou kapalinou a připravovanou potravinou při velkém
nájezdovém úhlu.
Ujistěte se, že nájezdový úhel vjezdové rámy je menší než 4 stupně.

UPOZORNĚNÍ
Chybná funkce v důsledku naklonění stojanového vozíku
Nesprávné vyrovnání stojanového vozíku může mít za následek chybné
provádění funkcí zařízení, např. během čištění.
Stojanový vozík vyrovnejte v zařízení tak, aby byl rovně.

1. Pomocí noh na stojanovém vozíku nastavte vzdálenost od stojanového
vozíku 205 mm [8 1/8 palce] mezi horní hranou vjezdové rampy a
podlahou. Tato vzdálenost je nutná k tomu, aby stojanový vozík mohl
správně najíždět do zařízení.
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2. Zkontrolujte, že stojanový vozík najíždí do zařízení rovně. Pokud to tak
není, použijte vjezdovou rampu nebo pomocné zařízení pro přejíždění.

Vjezdová rampa a pomocné zařízení pro přejíždění
n Není-li podlaha rovná, je nutné její nerovnost vyrovnat prostřednictvím

vjezdové rampy.
n Nachází-li se před samostatně stojícím zařízením odpadní kanálek, použijte

v prostoru vjezdu stojanového vozíku pomocné zařízení pro přejíždění.

Ukládání rukojeti
Přiložený držák slouží k bezpečnému ukládání rukojeti stojanového vozíku
během vaření.
1. Upevněte držák rukojeti na vrchní desku zařízení, aby byl držák

nasměrován k levé boční stěně.
2. Rukojeť zavěste do držáku.
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5.4 Pokyny týkající se odsávání páry

 NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivé spaliny
Nebezpečí udušení kvůli nepovolené koncentraci zdraví škodlivých spalin.
n Zajistěte dostatečné možnosti odvětrávání v místě instalace.
n Před uvedením zařízení do provozu proveďte analýzu spalin.

Odvětrávání v místě instalace
Při instalaci zařízení pro odsávání páry dodržujte tyto pokyny:

n Směrnice VDI 2052, NFPA 96 a také směrnice vydané místní stavební
komisí pro odvod par.

n Zařízení pro odsávání par má přečnívat přes přední stranu přístroje o 300–
500 mm [12–20 palců].

n Používáte-li zařízení VarioSmoker, zařízení má být nainstalováno pod
zařízením pro odsávání páry.

n V přečnívající oblasti zařízení pro odsávání páry má být nainstalován tukový
filtr.

Nástavec k odsávání výparů
Pro zařízení se dodává nástavec k odsávání výparů (také jako příslušenství pro
dodatečné vybavení). Při instalaci nástavce k odsávání výparů dodržujte návod k
instalaci, který je přiložen k nástavci pro odsávání páry.
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6 Elektrická přípojka

 NEBEZPEČÍ
Vysoké napětí při zapojení do elektrické sítě.
Práce s vysokým napětím je životu nebezpečná.
n Odpojte kabel napájení energií.
n Ujistěte se, že zařízení není pod napětím.

 NEBEZPEČÍ
Úraz elektrickým proudem v důsledku nesprávného zapojení.
Pokud kabely vedení zapojíte nesprávně, hrozí životu nebezpečná situace.
Zapojte vodiče správně podle barevného kódování.

 POZOR
Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné instalace
V místě instalace připravte přístupný vypínač pólů s minimálním
rozestupem kontaktů 3 mm [0,12 palce].

UPOZORNĚNÍ
Napětí sítě neodpovídá napětí zařízení
Před zapojením zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá požadovanému
napětí na typovém štítku zařízení.

6.1 Předpisy týkající se elektrické přípojky
n Dodržujte předpisy VDE a předpisy místního dodavatele energie.
n Zařízenízapojte v souladu s platnými předpisy vaší země, spolkové země,

vašeho města nebo obce.
n Zařízenízapojte do elektrické sítě odpovídající normě.
n Spotřeba proudu, pojistky a průřez kabelu vedení závisí na těchto

faktorech:
– místní předpisy
– délka kabelu
– kvalita kabelu
– napájení energií

n Pro správné připojení napájení upravte hodnoty připojení podle místních
podmínek a požadavků.

n Dodržujte předpisy NFPA 70/NEC a CSA C22.2.
n Síťový kabel používejte v souladu s předpisy NEC/NEMA.

Barevné kódování vodičů
Dodržujte barevné kódování vodičů a odchylky platné v dané zemi.

Barva vodiče Funkce vodiče
žluto/zelená Ochranný vodič
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Barva vodiče Funkce vodiče
modrá Nulový vodič
hnědá, šedá nebo černá Fáze L1, L2, L3

Proudový chránič RCD
Všechna zařízení jsou vybavena ochranným vodičem. V závislosti na
odpovídajících místních normách a předpisech je případně nutné při montáži
zařízení vybavit také proudovým chráničem RCD.

Velikost zařízení 6-1/1 GN až 20-2/1 GN
Zařízení připojte k proudovému chrániči typu B (RCD typ B).

Velikost zařízení 6-2/3 GN
Provedení napájení s nulovým vodičem („NAC“): Zařízení připojte k proudovému
chrániči typu F (RCD typ F).
Provedení napájení bez nulového vodiče („AC“): Zařízení připojte k proudovému
chrániči typu B (RCD typ B).

Pokyny pro samostatně stojící zařízení
n Maximální připojovací impedance v síťovém přípojném bodě činí 0,09 Ω.
n Průřez připojovacích vedení se řídí hodnotou odběru proudu a ustanoveními

místních předpisů.

Pokyny k UltraVent / UltraVent Plus kondenzační digestoři
U přístrojů s kondenzační digestoří odpojte před servisními pracemi obě
zařízení od napájení.
Před odpojením síťového kabelu od napájení nebo před opětovným připojením
dejte pozor na to, aby bylo zařízení vypnuté; zabráníte tak naběhnutí
kondenzační digestoře.

Upozornění pro zařízení 6-2/3 GN s jednou UltraVent/UltraVent Plus
kondenzační digestoří

n Kondenzační digestoř, nástavec musí být připojen k normované napájecí síti
podle platných předpisů (předpisy německého Svazu elektrotechniky,
elektroniky a informační techniky – VDE – a předpisy UL/CSA NEC).

n Kondenzační digestoř se připojuje k napájení pomocí pevné přípojky. Pevná
přípojka musí být v místě instalace vybavena oddělovacím zařízením na
všech pólech s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm [1/8 palce].

n Je-li kondenzační digestoř připojena síťovým kabelem, musí být tento kabel
vždy přístupný.

n Kondenzační digestoř musí být v místě instalace jištěna maximálně 16 A.
n Kondenzační digestoř musí být v místě instalace jištěna maximálně 15 A.
n Kondenzační digestoř je vybavena připojovacím kabelem o délce asi 2 m

[cca. 6 1/6 palce] bez zástrčky.
n Pokud je nutné připojovací kabel vyměnit, použijte vodič minimálně kvality

H05 RN-F 3x1,5 mm2. Výměnu smí provádět pouze výrobce nebo jím
pověřený, vyškolený technik.
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n Před odpojením síťového kabelu od napájení nebo před opětovným
připojením do napájení dejte pozor na to, aby bylo zařízení vypnuté;
zabráníte tak naběhnutí kondenzační digestoře.

Pokyny pro zařízení s možností nepřerušitelného zdroje napájení (UPS)
U provedení zařízení UPS mohou být elektrické komponenty připojeny ke
stabilnímu elektrickému napájení. U tohoto provedení je ze zařízení vyveden
druhý připojovací kabel pro elektronické komponenty. Při provádění servisních
prací na zařízení odpojte oba zdroje napětí ze sítě.

6.2 Otevření prostoru elektroniky
Prostor elektroniky je umístěn za levou boční stěnou.
a Zařízení stojí na určeném místě instalace.
a Zařízení je vypnuté.
a Všechny zdroje napájení jsou vypnuty pomocí externího vypínače.
1. Otevřete elektrický rozvaděč způsobem, který je dále popsán pro

jednotlivé velikosti zařízení.

Velikost zařízení 6-2/3 GN
1. Povolte 2 šrouby ve spodní části levé boční stěny a 1 šroub na zadní stěně.



6 | Elektrická přípojka

80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ 45 / 92

2. Levou boční stěnu zvedněte zespoda a směrem dolů ji vytáhněte ze
zařízení .

1

2

>> Prostor elektroniky je otevřený.

Velikost zařízení 6-1/1 GN až 10-2/1 GN
1. Vysuňte mřížku pod ovládacím panelem pomocí šroubováků.
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2. Vyjměte slepý nýt v rohu vlevo dole.

3. Povolte 2 šrouby ve výkružku boční stěny zařízení .

4. Vytáhněte levou boční stěnu ze zařízení směrem dolů.
5. Boční stěnu sejměte.
>> Prostor elektroniky je otevřený.
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Velikost zařízení 20-1/1 GN, 20-2/1 GN
1. Povolte 2 šrouby ve spodní části boční stěny.

2. Levou boční stěnu zvedněte zespoda a směrem dolů ji vytáhněte ze zařízení.
>> Prostor elektroniky je otevřený.

6.3 Napojení zařízení na elektrickou síť

Pokyny k síťovému kabelu a přípojnému bodu
n Pro elektrické připojení zařízení je k dispozici pevná přípojka.
n Zařízení s připojovacím napětím 3 NAC 400 V lze připojit pomocí pevné

přípojky nebo přípojky se zástrčkou.
n Je k dispozici vlastní přívodní vedení. Ohebný síťový kabel je minimálně

typu H07 RN-F.
n Stolní zařízení jsou vybavena síťovým kabelem bez zástrčky. Délka kabelu

činí asi 2,5 m [98,5 palce].
n Samostatně stojící zařízení se dodávají bez síťového kabelu.
n Zařízení s připojovacím napětím 3 NAC 400 V se musí připojit pomocí

pevné přípojky (přípojky vodiče) k jističi.
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n Je k dispozici vlastní přívodní vedení.
n Zařízení se dodávají bez síťového kabelu.
n Velikost zařízení 6-2/3 GN: Zařízení se dodává se síťovým kabelem.
n Přípojný bod síťového kabelu je umístěn v hlavním stykači v prostoru

elektroniky za odnímatelnou levou boční stěnou.

Provedení přípojky u stolního zařízení
a Velikost zařízení 6-2/3 GN: V místě instalace je k dispozici vypínač všech

pólů s min. rozestupem kontaktů 3 mm [0,12 palce].
a Je k dispozici proudový chránič typu B.
a V případě velikosti zařízení 6-2/3 GN je možné použít proudový chránič

typu A.
a Pojistka proti vytažení síťového kabelu je zatažena.
a Prostoru elektroniky je otevřený.
1. Veďte síťový kabel otvorem v zadní stěně do prostoru elektroniky k

přípojnému bodu.
2. Připojte vodiče na připojovací svorky. Dodržujte následující barevné

kódování.
3. Zkontrolujte, zda jsou vodiče řádně zapojeny.
>> Zařízení je připojeno k elektrické síti.

Provedení přípojky u samostatně stojícího zařízení
a Je k dispozici proudový chránič typu B.
a Pojistka proti vytažení síťového kabelu je zatažena.
a Prostor elektroniky je otevřený.
1. Veďte síťový kabel otvorem ve spodní části do prostoru elektroniky

k přípojnému bodu.
2. Kabelovou závitovou průchodku v otvoru pevně utáhněte.
3. Příslušným nástrojem otevřete připojovací svorky a připojte kabely.

Dodržujte následující barevné kódování.
4. Zkontrolujte, zda jsou vodiče řádně zapojeny.
>> Zařízení je připojeno k elektrické síti.

Barevné kódování připojovacích svorek

Připojení Barva vodiče Připojovací svorky Nástroj (pouze
samostatně stojící
zařízení)

Fáze (nezávislá na
točivém poli)

šedá, černá nebo
oranžová

L1, L2, L3 Vnitřní šestihranný
klíč

Nulový vodič modrá N Plochý šroubovák

Ochranný vodič žlutá/zelená PE Torx

6.4 Přepnutí napájení (pouze USA a Kanada)
a Zařízení je vypnuté.
a Všechny zdroje napájení jsou vypnuty pomocí externího vypínače.
a Prostor elektroniky je otevřený.
1. Zkontrolujte napájení na připojení.
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2. Na přepínači nastavte napětí podle napájení. Přepínač je v základním
nastavení na pozici 2:

Pozice Napětí (V)
1 240
2 208 / 440
3 480

1. Zavřete prostor elektroniky.
2. Zařízení připojte k elektrické síti.
3. Zapněte zařízení.
4. Na ovládacím panelu vyberte servisní úroveň. Přejděte na Základní nastavení

– Ostatní – Instalační napětí. Nastavte napětí.

5. Vypněte a opět zapněte zařízení. Změny se nyní aktivují.
6. Proveďte kontrolu výkonu. Zkontrolujte, zda souhlasí naměřené hodnoty

výkonu s údaji na typovém štítku.
>> Napětí bylo úspěšně změněno.
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6.5 Přípojka vodičů (pouze USA a Kanada)
Sada přípojky vodičů k instalaci stolních zařízení není obsažena v rozsahu
dodávky zařízení a musí se objednávat samostatně.
Přípojka vodiče je nutná pro zařízení s těmito variantami napětí. V následující
tabulce najdete průměr sady přípojky vodičů:

Varianta napětí 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1
11 – 3 AC 240
V 60 Hz

20 mm 25 mm 25 mm 32 mm

12 – 3 AC 208
V 60 Hz
19 – 2 AC 208
V 60 Hz

25 mm

42 – 3 AC 440
V 60 Hz

13 mm 20 mm 20 mm 25 mm

43 – 3 AC 480
V 60 Hz

13 mm 20 mm 20 mm 25 mm

6.5.1 Provedení přípojky vodičů
a Zařízení je vypnuté.
a Všechny zdroje napájení jsou vypnuty pomocí externího vypínače.
a Vhodný trubkový adaptér se volně nasadí na vodiče (trubkový adaptér není

součástí dodávky).
a Vodiče se zavedou do kabelu. Pojistné matice a těsnění pro vnější část

zařízení jsou volně umístěné na kabelu.
1. Na elektrické přípojce na zadní stěně zařízení namontujte vhodný trubkový

adaptér.

2. Otevřete levou boční stěnu.
> Prostor elektroniky je otevřený.
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3. Veďte vodiče připojovací trubkou.

1

2

4. Připojte vodiče na hlavní stykač.

5. Přes kabel nasaďte těsnění a pojistné matice na trubkový adaptér.
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6. Zavřete levou boční stěnu.
>> Instalace přípojky vodičů je na straně zařízení ukončena.

6.6 Napojení zařízení na elektrickou síť

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné pólování u elektrického připojení
Dodržujte pólování elektrického připojení. V případě nesprávného pólování
se zobrazí chybová zpráva. Zařízení je nefunkční.

Pokyny k síťovému kabelu a přípojnému bodu
n Výrobce doporučuje používat vlastní jištěné přívodní vedení pro každé

zařízení.
n Elektrické připojení zařízení může být volitelně provedeno pomocí pevně

připojeného vedení nebo pomocí zástrčky.
n Je k dispozici vlastní přívodní vedení. Ohebný síťový kabel je minimálně

typu H07 RN-F.
n Stolní zařízení jsou vybavena síťovým kabelem bez zástrčky. Délka kabelu

činí asi 2,5 m [98,5 palce].
n Samostatně stojící zařízení se dodávají bez síťového kabelu.
n Je k dispozici vlastní přívodní vedení.
n Zařízení jsou dodávána se síťovým kabelem bez zástrčky.
n U plynového zařízení se bod napojení síťového kabelu nachází na plochých

kolících integrovaného síťového filtru v prostoru elektroniky.

Provedení přípojky
a Je k dispozici proudový chránič typu B.
a Pojistka proti vytažení síťového kabelu je zatažena.
a Prostor elektroniky je otevřený.
1. Připojte vodiče na ploché kolíky. Dodržujte následující barevné kódování.
2. Zkontrolujte, zda jsou vodiče řádně zapojeny.
>> Zařízení je připojeno k elektrické síti.

Barevné kódování plochých kolíků

Připojení Barva vodiče Plochý kolík
Fáze hnědý, černý nebo šedý L1
Nulový vodič modrá N
Ochranný vodič žlutá/zelená PE

6.7 Zavření prostoru elektroniky

UPOZORNĚNÍ
Přiskřípnuté kabely
Při zavírání prostoru elektroniky dejte pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí
kabelů nebo hadic.
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Velikost zařízení 6-2/3 GN
1. Nasaďte levou boční stěnu pod rámem krytu nahoře.
2. Boční stěnu zatlačte směrem nahoru.
3. Utáhněte 2 šrouby ve spodní části boční stěny a 1 šroub na zadní stěně.
>> Prostor elektroniky je zavřený.

Velikost zařízení 6-1/1 GN až 10-2/1 GN
1. Nasaďte levou boční stěnu pod rámem krytu nahoře.
2. Boční stěnu zatlačte směrem nahoru.
3. Boční stěnu zatlačte ve spodní části směrem dovnitř.
> Přední okraj je za plastovým dílem a zadní okraj plechu se položí přes

zemnicí plech.
4. Utáhněte 2 šrouby na zadní stěně přístroje.
5. Zasuňte slepé nýty na přední straně v rohu vlevo dole a utáhněte je.
6. Nasaďte mřížku a pevně ji stiskněte.
7. Zkontrolujte, že správně sedí těsnění dna.
>> Prostor elektroniky je zavřený.

Velikost zařízení 20-1/1 GN – 20-2/1 GN
1. Nasaďte levou boční stěnu pod rámem krytu nahoře.
2. Boční stěnu zatlačte směrem nahoru.
3. Utáhněte 2 šrouby ve spodní části boční stěny.
>> Prostor elektroniky je zavřený.

6.8 Zapojení vyrovnání potenciálů
Na dolní, popř. zadní straně zařízení se nachází přípojné místo pro vyrovnání
potenciálů.

Velikost zařízení 6-2/3 GN
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Velikost zařízení 6-1/1 GN až 10-2/1 GN

Velikost zařízení 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

6.9 Hodnoty připojení různých typů napětí

Maximální napětí přípojky
n Maximální povolená tolerance vstupního napětí: -15 % až +10 %
n Zařízení je možné bez technických změn používat s frekvencí 50 Hz a 60

Hz.

iCombi Pro, iCombi Classic Elektrická zařízení

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (1 NAC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 F
6–1/1 E (1 NAC 230 V) 50/60 47 10,8 50 F

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (1 NAC 240 V) 50/60 24 5,7 25 F
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 E (1 NAC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 F

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 28 5,7 30/35 B

6-1/1 E (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 53 10,8 60 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 23,1 5,3 25 B

6-1/1 E (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 47 10,8 50 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 24 5,7 25 B

6-1/1 E (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 48,8 11,7 50 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 32 5,7 35/40 B

6-1/1 E (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 61 10,8 70 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 15,9 5,3 16 B

6-1/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 29,2 10,1 32 B

6-2/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 60 20,8 63 B

10-1/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 50,5 17,5 63 B

10-2/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 99,9 34,6 100 B

20-1/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 99,6 34,5 100 B

20-2/1 E (200 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 181,9 63 200 B
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 15,9 5,7 20 B

6-1/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 30 10,8 35 B

6-2/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 62,2 22,4 70 B

10-1/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 52,5 18,9 60 B

10-2/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 103,8 37,4 125 B

20-1/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 103,3 37,2 125 B

20-2/1 E (208 V, 3 fáze,
střídavé)

60 188,5 67,9 200 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-2/3 (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 14,4 5,3 20 B

6-1/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 26 9,9 32 B

6-2/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 54,1 20,6 63 B

10-1/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 45,4 17,3 50 B

10-2/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 90 34,3 100 B

20-1/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 89,5 34,1 100 B

20-2/1 E (220 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 163,8 62,4 200 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 14,9 5,7 16 B

6-1/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 27,1 10,8 32 B

6-2/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 56,2 22,4 63 B

10-1/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 47,4 18,9 50 B

10-2/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 93,9 37,4 100 B

20-1/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 93,4 37,2 100 B

20-2/1 E (230 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 170,4 67,9 200 B
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-2/3 (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 18 6,2 20 B

6-1/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 35 10,8 40 B

6-2/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 71 22,4 80 B

10-1/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 61 18,9 70/75 B

10-2/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 118 37,4 150 B

20-1/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 119 37,2 150 B

20-2/1 E (240 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 219 67,9 250 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 15,6 10,8 16 B

6-2/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 32,3 22,4 35 B

10-1/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 27,3 18,9 32 B

10-2/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 54 37,4 63 B

20-1/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 53,7 37,2 63 B

20-2/1 E (400 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 98 67,9 125 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 15 10,8 16 B

6-2/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 33,7 24,2 50 B

10-1/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 28,5 20,5 32 B

10-2/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 56,5 40,6 63 B

20-1/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 56,2 40,4 63 B

20-2/1 E (415 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 102,7 73,8 125 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 14,2 10,8 16 B
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 29,4 22,4 32 B

10-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 24,8 18,9 32 B

10-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 49,1 37,4 63 B

20-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 48,8 37,2 63 B

20-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 89,1 67,9 100 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 14,2 10,8 20 B

6-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 29,4 22,4 35 B

10-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 24,8 18,9 30 B

10-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 49,1 37,4 60 B

20-1/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 48,8 37,2 60 B

20-2/1 E (440 V, 3 fáze,
střídavé)

60 89,1 67,9 100 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 13 10,8 16 B

6-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 26,9 22,4 32 B

10-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 22,7 18,9 25 B

10-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 45 37,4 50 B

20-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 44,7 37,2 50 B

20-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

50/60 81,7 67,9 100 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 16 10,8 25 B

6-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 32 22,4 40 B

10-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 27 18,9 35 B
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

10-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 52 37,4 70 B

20-1/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 54 37,2 70 B

20-2/1 E (480 V, 3 fáze,
střídavé)

60 96 67,9 125 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (3 NAC 400 V) 50/60 9,2 5,7 10 F
6–1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 15,6 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 32,3 22,4 35 B
10–1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 27,3 18,9 32 F
10-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 54 37,4 63 B
20–1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 53,7 37,2 63 F
20-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–2/3 (3 NAC 415 V) 50/60 9,5 6,3 10 F
6–1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 15 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 33,7 24,2 35 B
10–1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 28,5 20,5 32 F
10-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,5 40,6 63 B
20–1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,2 40,4 63 F
20-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 102,7 73,8 125 B

iCombi Pro, iCombi Classic Plynová zařízení

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 3,8 0,38 15 F
10–1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 7,5 0,75 15 B
20–1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 12 1,2 15 F

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 5,5 0,61 15 F
10–1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 8,3 0,91 15 B
20–1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 11,8 1,3 15 F

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 120 V) 60 5,1 0,61 15 F
10–1/1 G (1 NAC 120 V) 60 7,6 0,91 15 B
20–1/1 G (1 NAC 120 V) 60 10,8 1,3 15 F
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 4,7 0,6 15 F
10–1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 7,2 0,91 15 B
20–1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 10,2 1,3 15 F

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 F
6-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10–1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 4 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 6,3 1,46 15 B
20–1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 9,3 2,15 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6–1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 F
6-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10–1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 6,1 1,46 15 B
20–1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 9 2,15 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 1,9 0,38 15 B

6-2/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,3 0,65 15 B

10-1/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,8 0,75 15 B

10-2/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 6,3 1,25 15 B

20-1/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 6,0 1,2 15 B

20-2/1 G (200 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 9,5 1,9 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 2,9 0,6 15 B

6-2/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 4,3 0,9 15 B

10-1/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 4,3 0,9 15 B

10-2/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 7,2 1,5 15 B
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Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

20-1/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 6,3 1,3 15 B

20-2/1 G (208 V, 2 fáze,
střídavé)

60 10,6 2,2 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 2,7 0,6 15 B

6-2/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 4,1 0,9 15 B

10-1/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 4,1 0,9 15 B

10-2/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 6,8 1,5 15 B

20-1/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 5,9 1,3 15 B

20-2/1 G (220 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 10 2,2 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 2,6 0,6 15 B

6-2/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,9 0,9 15 B

10-1/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,9 0,9 15 B

10-2/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 6,5 1,5 15 B

20-1/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 5,7 1,3 15 B

20-2/1 G (230 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 9,6 2,2 15 B

Hz Odběr
proudu (A)

Výkon (kW) Jištění (A) Typ RCD

6-1/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 2,5 0,6 15 B

6-2/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,8 0,9 15 B

10-1/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 3,8 0,9 15 B

10-2/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 6,3 1,5 15 B

20-1/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 5,4 1,3 15 B

20-2/1 G (240 V, 2 fáze,
střídavé)

50/60 9,2 2,2 15 B
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7 Síťová přípojka
*tato kapitola neplatí pro USA a Kanadu.

7.1 Pokyny týkající se síťové přípojky
Přes síťovou přípojku zařízení můžete zapojit do své sítě, aby jej bylo možné
propojit s ConnectedCooking.

Ethernetová přípojka (Local Area Network)
iCombi Pro:

n Zařízení jsou standardně vybavené ethernetovou přípojkou.
n Pro připojení na síť používejte minimálně jeden síťový kabel se specifikací

kat. 5.
n U velikosti zařízení 6-2/3 GN až 10-2/1 GN se přípojka nachází na zadní

stěně přístroje.
n U velikosti zařízení 20-1/1 GN a 20-2/1 GN se přípojka nachází na

spodní straně zařízení.
n Podrobný popis připojení k síti je uveden v návodu k obsluze.

iCombi Classic:
Zařízení lze volitelně objednat s ethernetovou přípojkou nebo je touto
přípojkou dovybavit.
Sada pro dodatečné vybavení je dostupná pod katalogovým číslem 87.01.420.

WLAN (Wireless Local Area Network)
Adaptér WLAN integrovaný do zařízení je volitelnou možností závislou na
trhu, a není tudíž k dostání v každé zemi.

n Zařízení řady iCombi Pro jsou standardně vybavené adaptérem WLAN.
n Pro zařízení řady iCombi Classic je adaptér WLAN dostupný volitelně.

7.2 Zapojení zařízení do sítě

Připojení ethernetového kabelu
1. Odšroubujte přípojku LAN.
2. Odšroubujte čepičku.
3. Demontujte záslepku.
4. Prostrčte ethernetový kabel převlečnou maticí.
5. Prostrčte ethernetový kabel gumovou průchodkou.
6. Zastrčte gumovou průchodku zpátky do upínacího kroužku.
7. Nasuňte ethernetový kabel ke zdířce.
8. Našroubujte přípojku.
9. Pevně dotáhněte čepičku.
>> Ethernetový kabel je připojen.
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8 Přípojka vody

8.1 Předpisy týkající se přípojky vody

UPOZORNĚNÍ
Chybná funkce nedodržením minimální hodnoty vodivosti
Ujistěte se, že minimální hodnota vodivosti vody je 50 μS/cm [32 ppm TDS].

To znamená, že zařízení odpovídá platným předpisům (SVGW, KIWA, WRAS).
Dodržujte normy a předpisy pro připojení k vodovodnímu řadu platné v dané
zemi, mimo jiné hygienické požadavky.

Přívodní hadice
n Pro každé zařízení používejte vlastní vodovodní kohoutek.
n Používejte přívodní hadici, která odpovídá minimálně požadavkům normy

IEC 61770, EN 61770, EN 13618 nebo je podobné kvality.
n Nepoužívejte použité hadice na vodu.
n Přívodní hadice podle normy EN 61770 je k dostání u výrobce pod

katalogovým číslem 2067.0709. Použité materiály této připojovací hadice
splňují požadavky předpisů KTW, WRAS a FDA. Pro USA a Kanadu je nutný
adaptér na přívodní hadici na vodu.

Ochrana pitné vody
Pro připojení k vodovodnímu řadu je nutná ochrana pitné vody v souladu s
požadavky normy EN 1717.

n U velikosti zařízení 6-2/3 GN řady iCombi Classic je k připojení k
vodovodnímu řadu nutné instalovat na přívodním potrubí u kohoutku
ochranu pitné vody pro třídu tekutin 3 podle normy EN 1717, např.
odpojovač systému CA podle normy EN 14367. Odpojovač systému CA je
součástí dodávky v Nizozemsku, Švýcarsku a Japonsku. V ostatních zemích v
Evropě je odpojovač systému CA k dostání pod katalogovým
číslem 50.01.820.

n Všechna ostatní zařízení splňují v okamžiku expedice požadavky na ochranu
pitné vody podle normy EN 1717.

Tlak vody
n Tlak vody (tlak průtoku) činí v přívodním vedení 1,5 – 6 bar (21 psi – 87

psi).
n Doporučený tlak vody je 3 bar (43 psi).

Potřebné průtočné množství připadající na každé zařízení

Velikost zařízení 6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/1 20-1/1 20-2/1

Max. průtok [l/min] 5 12 12 12 12 12 12
Max. průtok [gal/min] 1,32 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

Pouze Velká Británie: WRAS – upozornění k požadavkům na instalaci (IRN) R160
Provede servisní technik:
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v místě připojení přímo na vodovodní kohoutek musí být namontován
schválený dvojitý zpětný ventil nebo podobně účinné zařízení zabraňující
zpětnému průtoku.

8.2 Připojení přípojky vody
Přívod vody je umístěn na zadní nebo spodní straně zařízení.

Velikost zařízení 6-2/3 GN

Velikost zařízení 6-1/1 GN až 10-2/1 GN

Velikost zařízení 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

a Přívod vody v místě instalace je vypláchnut a odvzdušněn.
a Hadice na vodu je vypláchnutá.
a Pojistná zařízení, jako například zařízení zabraňující zpětnému průtoku

nebo odpojovač systému CA, jsou nainstalovány na přívodním vedení na
vodovodním kohoutku.

a Vedení pro společnou přípojku studené vody: 3/4 palce
a Teplota studené vody: max. 30°°C [86°°F]
a Tvrdost vody: min. 5 °dH (90 ppm).
a Vodivost: min. 50 µS
a Chlórování (Cl2) je do 0,2 mg/l (0,2 ppm) a koncentrace chloridů (Cl-) je do

80 mg/l (80 ppm). Pokud jsou hodnoty vyšší, používejte vodní filtr.
Dodržujte pokyny k výběru vodního filtru.

1. Napojte přívodní hadici na přívod vody zařízení.
2. Otočte kohoutkem.
>> Přípojení vody je dokončeno.
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Doporučení pro CombiMaster Plus bez Care
Výrobce doporučuje po 6 měsících od uvedení do provozu provést preventivní
kontrolu, jejímž cílem je zjištění aktuální tvorby vápenných usazenin v parním
generátoru. Tuto kontrolu by měl provádět pouze vyškolený technik.

8.3 Pokyny k úpravě vody
Je-li kvalita vody pro přístroj nevhodná, je nutné provést úpravu vody.
Dodržujte následující pokyny:

n Upravená voda o tvrdosti nižní než 5°dH může být agresivní a může mít
korozivní účinky, což může zkrátit životnosti zařízení. Nepoužívejte
upravenou vodu o tvrdosti nižší než 5°°dH.

n Dodržujte předpisy pro přípojky vody a odpadní přípojky platné v dané
zemi, zejména předpisy týkající se zřízení míst odběru vody.

n Od místních vodárenských podniků si zjistěte koncentraci chloridů (Cl-),
obsah chlóru (Cl2), vodivost a tvrdost vody.

n Při připojení zařízení iCombi Pro ke zdroji vody o tvrdosti menší než 7°°dH:
Při spuštění self testu se zařízení dotazuje na to, jakou tvrdost má voda
odebíraná ze zdroje, ke kterému je zařízení připojeno. V tomto případě
vyberte bod "tvrdost vody nižší než 7°°dH“.

n Ve většině případů lze připojení přívodu vody provést bez přídavných filtrů
a bez úpravy vody.

n Je-li stav přiváděné vody kritický, je nutná filtrace a/nebo úprava vody.

8.4 Volba vodního filtru
Je-li stav přiváděné vody kritický, je nutná filtrace a/nebo úprava vody. Při
volbě postupujte podle těchto pokynů:

(A) Jemný filtr
Při používání vody znečištěné pískem, částicemi železa nebo částicemi nánosů
doporučujeme použití jemného filtru s hodnotou jemnosti v rozsahu 5–15 µm
[0,0002–0,0006 palce].

(B) Filtr s aktivním uhlím
Při použití silně chlorované vody, u které činí obsah chloru (Cl2) více než 0,2
mg/l (což odpovídá 0,2 ppm), je nutno nainstalovat předřazený filtr s aktivním
uhlím. Informaci o obsahu chlóru (Cl2) získáte od místního vodárenského
podniku.

(C) Zařízení na reverzní osmózu
Je-li koncentrace chloridů (Cl-) vyšší než 80 mg/l [80 ppm], je kvůli nebezpečí
koroze nutné nainstalovat zařízení na reverzní osmózu. Informaci o koncentraci
chloridů (Cl-) získáte od místního vodárenského podniku.

UPOZORNĚNÍ
Chybná funkce nedodržením minimální hodnoty vodivosti
Ujistěte se, že minimální hodnota vodivosti vody je 50 μS/cm [32 ppm TDS].
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(D) Změkčování vody
iCombi Pro / iCombi Classic
Při řádném používání odstraňují zařízení iCombi Pro / iCombi Classic vápenité
usazeniny samy. Instalace předřazeného změkčovače vody již není nutná.
CombiMaster Plus bez Care

n Při výskytu velmi silného zavápnění (bez zatížení chloridy) doporučujeme
pro úpravu vody změkčovač vody.

n Použijte oduhličení pomocí slabé kyseliny na základě výměny iontů vodíku
(H+). Použití sodíkových iontových měničů (jaké jsou běžné u myček
nádobí) se nedoporučuje.

n Nedoporučuje se dávkování fosfátů, a to kvůli nepříznivému účinku na
vodní systém.

Pokyny k připojení vodního filtru
Průměr vodní hadice musí být alespoň 13 mm, k vodnímu filtru min. 20 mm.
Při kombinaci vodních filtrů dodržujte pořadí filtrů ve směru průtoku:

n (A)-(B)-(C)
nebo

n (A)-(B)-(D)
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9 Připojení odvodu odpadní vody

9.1 Předpisy týkající se připojení odvodu odpadní vody

Všeobecné pokyny pro všechna zařízení

UPOZORNĚNÍ
Trubka odpadní vody neodpovídá předpisům
Použijte trubku odpadní vody odolnou teplotě páry, která odpovídá
minimálně hadici typu PP. Nepoužívejte žádné hadice.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávná instalace trubky odpadní vody
Trubku odpadní vody nelepte ani nepřivařujte k odtoku zařízení.
Trubku odpadní vody nepřipojujte pomocí redukce k odtoku zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní přepad nikdy neuzavírejte ani neucpávejte.
Nesnižujte průřez bezpečnostního přepadu.
Bezpečnostní přepad musí zůstat vždy volný a přístupný. Slouží při
odvzdušnění a jako odtok při ucpání.

UPOZORNĚNÍ
Znečištěná nebo mastná odpadní voda
Ujistěte se, že máte nainstalovaný odlučovač tuků k čištění odpadní vody.

n To znamená, že zařízení odpovídá příslušným předpisům (SVGW, KIWA,
WRAS).

n Průměrná teplota odpadní vody činí 65°°C [149°°F].
n Při dimenzování průtoku dbejte na to, že krátkodobé množství odčerpávané

z parního generátoru je 0,5 l/s [0,13 gal/s].
n Je-li k dispozici pouze odtokový žlab bez pachového uzávěru, musí být

možné vytvoření volného odtokového úseku o délce 20 mm [0,79 palce].
n Pro každé zařízení je možné zajistit připojení ke stěnové výpusti nebo k

podlahovému odtokovému žlabu.

Požadavky pro velikost zařízení 6-2/3 GN
Aby bylo dosaženo optimální spotřeby energie, doporučujeme začlenit do
připojení odvodu odpadní vody vhodný sifonový uzávěr.

n Průměr odtoku vody u přístroje: DN 40 mm [1,5 palce]
n Odtok vody u zařízení DN 40/50 je dodáván se zařízením. Odvod odpadní

vody ze zařízení DN 40/50 je u výrobce k dostání také samostatně pod
katalogovým číslem 8720.1031.

n Každé zařízení musí mít vlastní připojení odvodu odpadní vody.
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Požadavky pro velikosti zařízení 6-1/1 GN až 20-2/1 GN

UPOZORNĚNÍ
Přetečení zařízení externím sifonem
Zařízení je již vybaveno integrovaným sifonem. Druhý, externí sifon bez
odvětrávání odtokové trasy způsobuje přetečení zařízení.
Na přípojce odvodu odpadní vody nesmí být napojen externí sifon bez
předem připojeného odvětrávání.
Musí být zajištěno, že bude k dispozici jedna volná trasa odpadu, popř.
odvzdušnění na připojení odpadní vody.

n Průměr odtoku vody u zařízení: DN 50 mm [2 palce]
n Připojovací sada pro odtok ze zařízení DN 40/50 je k dostání u výrobce

pod katalogovým číslem 8720.1031.
n Stolní zařízení: Každé zařízení musí mít vlastní připojení odvodu odpadní

vody.

Dodatečné požadavky na zařízení Combi-Duo
Kromě požadavků pro jednotlivá zařízení dodržujte u sestavy Combi-Duo tyto
pokyny:

n Pro každé zařízení se musí používat vlastní přípojka odvodu odpadní vody.
n V případě sestavy Combi-Duo s odtokovým žlabem se nesmí do odtoku

instalovat sifon.

Volitelné možnosti
n Ke snížení tlaku v odtokové trubce nainstalujte na odtokové trubce

stoupací trubku.
n Stolní zařízení: ke zvýšení světlé výšky je dostupné zvýšení zařízení 110

mm [4,33 palce] a výškově nastavitelný přepravní vozík pro stojanový
vozík.

n Volně stojící zařízení: ke zvýšení světlé výšky je dostupné zvýšení zařízení a
zvýšení pro stojanový vozík.

9.2 Připojení odtoku vody
a Trubka odpadní vody je odolná teplotě páry.
1. Připojte trubku odpadní vody DN 50 mm [2 palce] (při velikosti zařízení

6-2/3): DN 40 mm [1,5 palce]) s konstantním spádem min. 5°% nebo 3
(1,4 palce/stopy) . Jako první část odpadní trubky použijte koleno 90°.

2. Nasměrujte trubku odpadní vody ke straně, přímo nebo dolů.

Velikost zařízení 6-2/3 GN



9 | Připojení odvodu odpadní vody

80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ 69 / 92

Velikost zařízení 6-1/1 GN až 10-2/1 GN

Výška středu odpadní přípojky u stolních zařízení činí asi 50 mm [1,57 palce].

Velikost zařízení 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

Výška středu odpadní přípojky činí 70 mm [2,76 palce].

9.3 Dodatečné odvětrávání odtokové trasy (volitelné)

UPOZORNĚNÍ
Přetečení zařízení externím sifonem
Zařízení je již vybaveno integrovaným sifonem. Druhý, externí sifon bez
odvětrávání odtokové trasy způsobuje přetečení zařízení.
Na přípojce odvodu odpadní vody nesmí být napojen externí sifon bez
předem připojeného odvětrávání.
Musí být zajištěno, že bude k dispozici jedna volná trasa odpadu, popř.
odvzdušnění na připojení odpadní vody.

Je-li připojen externí sifon, vyžaduje zařízení dodatečné odvětrávání odtokové
trasy prostřednictvím odvětrávací trubice, která se připevní k odtokové trubce a
zabrání přetečení zařízení. Tato odvětrávací trubice je v dolní oblasti opatřena
otvory, aby bylo dosaženo účinného tahu.
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10 Plynová přípojka u plynových zařízení
Tato kapitola se vztahuje pouze na plynová zařízení.

 NEBEZPEČÍ
Požár způsobený nesprávným připojením plynu
Ohrožení života požárem způsobeným nesprávným připojením plynu.
n Dodržujte místní předpisy dodavatele plynu.
n Zkontrolujte, zda se dostupný druh plynu a dynamický přípojný tlak

shodují s příslušnými hodnotami na zařízení.

 NEBEZPEČÍ
Překročení přípustných hodnot CO/CO2

Nebezpečí otravy kvůli zvýšeným hodnotám CO/CO2 způsobenými
nesprávným nastavením hořáku.
n Proveďte analýzu spalin při prvním zprovoznění.
n Hodnoty spalin zaznamenejte.
n Doporučuje se, aby místo instalace bylo vybaveno detektorem CO.

 NEBEZPEČÍ
Zvýšené hodnoty CO způsobené nesprávným druhem plynu
Nebezpečí otravy kvůli připojení nesprávného druhu plynu
n Napojte zařízení pouze na druh plynu, který je uveden na typovém štítku

zařízení.
n Zkontrolujte, zda se dostupný druh plynu a dynamický přípojný tlak

shodují s příslušnými hodnotami na zařízení
n Doporučuje se, aby místo instalace bylo vybaveno detektorem CO.

10.1 Předpisy pro plynovou přípojku

UPOZORNĚNÍ
Překročení hydraulického tlaku v přípojce
Hydraulický tlak v přípojce vyšší než 65 mbar [0,94 psi] má za následek
chybnou funkci zařízení a poškození součástí plynové soustavy.
n V případě zemního plynu dodržujte hydraulický tlak v přípojce 30 mbar

[0,44 psi].
n V případě kapalného plynu dodržujte hydraulický tlak v přípojce 58 mbar

[0,84 psi].
n Obecně dodržujte hydraulický tlak v přípojce 65 mbar [0,94 psi].
n Je-li tlak vyšší, zavřete plynovou přípojku a neuvádějte zařízení do

provozu.

Požadavky týkající se druhu a tlaku plynu
n Zkontrolujte, že výrobní nastavení plynu u zařízení odpovídá skutečným

podmínkám pro plynovou přípojku v místě.
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n Druh plynu nastavený v zařízení a dynamický přípojný tlak musí odpovídat
údajům na typovém štítku.

G20
20 mbar
[0,29 psi]

n Je-li tlak v potrubí jiný než hydraulický tlak v přípojce zařízení, informujte
dodavatele plynu.

n Dodržujte předpisy místního dodavatele plynu.

Požadavky na přívod plynu a plynové vedení
n Analýzu spalin smí provádět pouze technik schválený výrobcem. Analýzu

spalin je nutné provést před uvedením do provozu.
n Připojení přívodu plynu smí provádět pouze instalatér plynových zařízení,

který je držitelem povolení majících platnost v místě instalace zařízení.
n Vedení pro přívod plynu musí být dimenzována na hodnotu jmenovitého

tepelného zatížení, která je uvedena na typovém štítku.
n Přívod plynu do zařízení a rozvod plynu v zařízení se musí zkontrolovat se

zaměřením na těsnost, a to za použití vhodného přístroje k vyhledávání
úniku plynu.

n Průřez plynového potrubí musí být dimenzován na maximální připojený
výkon všech spotřebičů, min. ¾ palce.

n Před každým přístrojem musí být nainstalován plynový uzavírací kohout.
n Všechny předem připravené připojovací díly musí být zkontrolovány podle

norem DIN-DVGW (předpisů místního plynárenského podniku).
n Je možné provést připojení plynového potrubí pomocí plynové zásuvky.
n Pro připojení plynového potrubí je nutná přípojka s vnitřním závitem.
n Zařízení musí být zajištěno proti sklouznutí.
n V případě, že jsou hodnoty neředěného CO vyšší než 174,7 mg/m³ [150

ppm] u horkého vzduchu a než 465,8 mg/m³ [400 ppm] u páry, musí
autorizovaný technik vyškolený výrobcem provést kontrolu nastavení
hořáku podle příslušných návodů k nastavení a v případě potřeby provést
nové nastavení. Technik musí provést analýzu spalin v přípojce.

n Dodržujte pokyny k údržbě týkající se součástí plynové soustavy.
n Instalace plynových zařízení musí odpovídat předpisu pro zemní plyn CGA-

B 149.1 nebo předpisu pro propan CGA-B 149.2.

10.2 Připojení zařízení k přívodu plynu
a Šířka plynové trubky činí podle místních předpisů minimálně 19 mm.
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a Pro připojení plynového potrubí je k dispozici přípojka s vnitřním závitem.
Připravena je dodatečná teflonová páska k utěsnění v závitu.

a V místě instalace je připraven plynový uzavírací kohout.
a Dostupný druh plynu a dynamický přípojný tlak odpovídají hodnotám

uvedeným na typovém štítku zařízení.
a Zařízení je zajištěno proti sklouznutí.
1. Propojte plynovou trubku s plynovou přípojkou zařízení.
2. Zkontrolujte těsnost přívodu plynu do zařízení a rozvod plynu v zařízení za

použití vhodného přístroje k vyhledávání úniku plynu.

10.3 Spotřeba plynu podle druhu plynu

Zemní plyn H G20

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

18–25 18–25 18–25 18–25 18–25 18–25

Wobbeho index
(MJ/m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Wobbeho index
(MJ/m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

1,4 m³/
h

3,05
m³/h

2,35
m³/h

4,23
m³/h

4,44
m³/h

8,47
m³/h

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW
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Zemní plyn L G25

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

20–30 20–30 20–30 20–30 20–30 20–30

Wobbeho index
(MJ/m³) Wi

37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38

Wobbeho index
(MJ/m³) Ws

41,52 41,52 41,52 41,52 41,52 41,52

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

1,60
m³/h

3,45
m³/h

2,71
m³/h

4,92
m³/h

5,17
m³/h

9,85
m³/h

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Zemní plyn EK G25.3 Nizozemsko

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

20–30 20–30 20–30 20–30 20–30 20–30

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

38,49 38,49 38,49 38,49 38,49 38,49

Wobbeho index (MJ/
m³) Ws

42,71 42,71 42,71 42,71 42,71 42,71

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013 mbar)

1,56
m³/h

3,37
m³/h

2,65
m³/h

4,81
m³/h

5,05
m³/h

9,63
m³/h

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Zkapalněný plyn G30

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný
hydraulický tlak
v přípojce (mbar)

25–57,5 25–57,5 25–57,5 25–57,5 25–57,5 25–57,5

Wobbeho index
(MJ/m³) Wi

80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58

Wobbeho index
(MJ/m³) Ws

87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 87,33

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

1,06
kg/hod.

2,33
kg/hod.

1,81
kg/hod.

3,31
kg/hod.

3,47
kg/hod.

6,62
kg/hod.
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6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

13,5 kW 29,5 kW 23 kW 42 kW 44 kW 84 kW

Zkapalněný plyn G31

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný
hydraulický tlak
v přípojce (mbar)

25–57,5 25–
57,5

25–
57,5

25–57,5 25–
57,5

25–57,5

Wobbeho index
(MJ/m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Wobbeho index
(MJ/m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

1,01
kg/hod.

2,18
kg/hod.

1,71
kg/hod.

3,11
kg/hod.

3,26
kg/hod.

6,21
kg/hod.

Max. spotřeba při
jmenovitém
tepelném příkonu
(při15 °C, 1013
mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Zkapalněný plyn Austrálie

6–1/1 6–2/1 10–
1/1

10–
2/1

20–
1/1

20–
2/1

Dynamický tlak plynu
(kPa)

2,75–
3,5

2,75–
3,5

2,75–
3,5

2,75–
3,5

2,75–
3,5

2,75–
3,5

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Wobbeho index (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C,
1013 mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Zemní plyn Austrálie

6–1/1 6–2/1 10–
1/1

10–
2/1

20–
1/1

20–
2/1

Dynamický tlak plynu
(kPa)

1,13–
2,5

1,13–
2,5

1,13–
2,5

1,13–
2,5

1,13–
2,5

1,13–
2,5

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Wobbeho index (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72
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6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C,
1013 mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Zemní plyn A13 Japonsko

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1
Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

18–25 18–25 18–25 18–25 18–25 18–25

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C,
1013 mbar)

13,7 kW 29,4 kW 23,1 kW 42 kW 44,1 kW 84 kW

Zkapalněný plyn Japonsko

6–1/1 6–2/1 10–
1/1

10–
2/1

20–
1/1

20–
2/1

Potřebný hydraulický tlak
v přípojce (mbar)

25–
57,5

25–
57,5

25–
57,5

25–
57,5

25–
57,5

25–
57,5

Wobbeho index (MJ/m³)
Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Wobbeho index (MJ/m³)
Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C, 1013
mbar)

14,1 k
W

30,4 k
W

23,9 k
W

43,5 k
W

45,7 k
W

87 kW

Zemní plyn G20 USA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

6,5–
10,0
in/wc

6,5–
10,0
in/wc

6,5–
10,0
in/wc

6,5–
10,0
in/wc

6,5–
10,0
in/wc

6,5–
10,0
in/wc

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Wobbeho index (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C, 1013
mbar)

48,58
ft³/h

104,64
ft³/h

82,21
ft³/h

149,48
ft³/h

156,96
ft³/h

298,96
ft³/h

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C, 1013
mbar)

49500
BTU/
hod

106500
BTU/
hod

83500
BTU/
hod

152000
BTU/
hod

159500
BTU/
hod

303500
BTU/
hod
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Propan 3P G31 USA

6–1/1 6–2/1 10–
1/1

10–
2/1

20–
1/1

20–
2/1

Potřebný hydraulický
tlak v přípojce (mbar)

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

Wobbeho index (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Wobbeho index (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C,
1013 mbar)

2,23
lb/h

4,80
lb/h

3,77
lb/h

6,85
lb/h

7,19
lb/h

13,7
lb/h

Max. spotřeba při
jmenovitém tepelném
příkonu (při15 °C,
1013 mbar)

48500
BTU/
hod

104000
BTU/
hod

82000
BTU/
hod

148500
BTU/
hod

156000
BTU/
hod

296500
BTU/
hod
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11 Připojení odtahu spalin u plynových zařízení
Tato kapitola se vztahuje pouze na plynová zařízení.

 NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivé spaliny
Nebezpečí udušení kvůli nepovolené koncentraci zdraví škodlivých spalin.
n Zajistěte dostatečné možnosti odvětrávání v místě instalace.
n Před uvedením zařízení do provozu proveďte analýzu spalin.

11.1 Předpisy pro připojení odtahu spalin
n Přístroje jsou klasifikovány podle DVGW G631 ze dne 03/2012 jako

spalinové typy A3 a B23, B13, B13BS. Dodržujte předpisy pro příslušné
typy.

n Při instalaci dodržujte místní normy v posledním platném znění.
n Připojení odtahu spalin musí odpovídat předpisům NFPA 96.
n Dodržujte pokyny k údržbě týkající se součástí plynové soustavy.

Objem spalin a objem místnosti
Následující hodnoty platí pouze pro jednotlivé zařízení:

6–1/1 6–2/1 10–
1/1

10–
2/1

20–
1/1

20–
2/1

Min. velikost místnosti při
konstantním větrání (m³)

26 56 44 80 88 –

Min. velikost místnosti při
volném větrání (m³)

52 112 88 160 176 –

Min. zásobování
spalovacím vzduchem
(m³/h)

21 45 35 64 70 128

Min. zásobování
spalovacím vzduchem
(ft³/h)

742 1590 1236 2260 2472 4521

Max. objem spalin (m³/h) 38 108 78 160 150 311
Max. objem spalin (ft³/h) 1342 3814 2755 5651 5298 10983
Max. teplota spalin (°C) 350 520 470 590 430 520
Max. teplota spalin (°F) 662 968 878 1094 806 968

*Zásobování spalovacím vzduchem vzduchotechnickými zařízeními (RLT)

Zásobování spalovacím vzduchem
Zásobování spalovacím vzduchem je zajištěno volným větráním nebo stálým
větráním, poblíž stropu nebo podlahy.
Volné větrání
Zásobování spalovacím vzduchem je zajištěno okny a dveřmi.
Stálé větrání
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Zásobování spalovacím vzduchem je zajištěno prostřednictvím dvou větracích
otvorů vyvedených do volného okolí s volným průřezem po 150 m3

[9153561.62 in³] (jedním v blízkosti stropu a druhým v blízkosti podlahy).
Vzduchotechnická zařízení (RLT)
Kuchyně, ve kterých jsou nainstalována plynová zařízení s celkovým tepelným
zatížením činícím více než 50 kW, musí být vybavené vzduchotechnickými
zařízeními pro přívod a odvádění vzduchu. Tato vzduchotechnická zařízení
dodatečně zajišťují také zásobování plynových zařízení spalovacím vzduchem,
jsou-li konstruována podle normy VDI 2052.

11.2 Připojení odtahu spalin typu A3 a B23

Požadavky pro velikost zařízení 6-1/1 GN
n Připojení odtahu spalin typ A3 pro tyto velikosti zařízení odpovídá

plynovému topeništi závislému na okolním vzduchu s dmýchadlem před
hořáky, bez prvku pro zajištění proudění a s celkovým jmenovitým
zatížením, které se rovná 14 kW nebo je menší.

n Pro zabránění požáru tuku v tukovém filtru musí být mezi potrubím pro
odvádění spalin zařízení a tukovými filtry digestoře/odvětrávacího stropu
dodržena vzdálenost 400 mm [15,75 palce].

n Z předpisů nezbytně nevyplývá, že přívod plynu k hořákům má být
povolen pouze tehdy, je-li v provozu odsávací zařízení.

n Zásuvka pro tah vzhůru není nutná.
n Pro montáž plynových zařízení s připojením odtahu spalin typu A s

celkovým jmenovitým zatížením, které je menší než 14 kW nebo je stejné,
stačí, když místo instalace splňuje jedno z následujících kritérií:

– místnost, ve které je zařízení instalováno, má měrný objem větší než 2
m3/kW [70,63 ft³/kW].

– místnost, ve které je zařízení nainstalováno, je opatřena dveřmi nebo
oknem vedoucími ven, které lze otevírat.

– je provozováno kuchyňské větrací zařízení, jehož minimální dopravní
objem činí 15 m3/h [529,72 ft³/h] celkového jmenovitého zatížení a
současně jsou k dispozici odpovídající otvory pro přívod vzduchu.
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Požadavky pro velikost zařízení 6-2/1 GN až 20-2/1 GN
n Připojení odtahu spalin typ B23 pro tyto velikosti zařízení odpovídá

plynovému topeništi závislému na okolním vzduchu s dmýchadlem před
hořáky, bez prvku pro zajištění proudění a s celkovým jmenovitým
zatížením, které je větší než 14 kW.

n Pro zabránění požáru tuku v tukovém filtru musí být mezi potrubím pro
odvádění spalin zařízení a tukovými filtry digestoře/odvětrávacího stropu
dodržena vzdálenost 400 mm [15,75 palce].

n Zásuvka pro tah vzhůru není nutná.
n Spaliny musí být odváděny do venkovního prostředí prostřednictvím

kuchyňských odvětrávacích zařízení. Spaliny vytvářené plynovými zařízeními
s připojením odtahu spalin typu A jsou přitom nejdříve vypouštěny do
místnosti a následně odváděny prostřednictvím kuchyňských větracích
zařízení.

n Je nutno zajistit takové sledování odvodu spalin, aby byl přívod plynu k
hořákům umožněn pouze tehdy, je-li odsávání spalin plně funkční.

11.3 Připojení odtahu spalin typ B13

UPOZORNĚNÍ
Instalace s neoriginálními prvky pro zajištění proudění
Pro zabránění poškození zařízení používejte pro připojení odtahu spalin typu
13 pouze originální prvky pro zajištění proudění.

Požadavky
n Připojení odtahu spalin typu B13 odpovídá plynovému topeništi závislému

na okolním vzduchu s dmýchadlem před hořáky s prvky pro zajištění
proudění.
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n Pro zabránění požáru tuku v tukovém filtru musí být mezi potrubím pro
odvádění spalin zařízení a tukovými filtry digestoře/odvětrávacího stropu
dodržena vzdálenost 400 mm [15,75 palce].

n V případě připojení odtahu spalin typu B13 dbejte na to, že musí být k
dispozici svislé vedení odtahu spalin.

n Vedení pro odtah plynných spalin musí být zakončeno ve vzdálenosti 400
mm [15,75 palce] pod tukovým filtrem. Zařízení musí být nainstalováno
pod nástavcem k odsávání výparů, popř. odvětrávacím stropem.

n Je nutno zajistit takové sledování odvodu spalin, aby byl přívod plynu k
hořákům umožněn pouze tehdy, je-li odsávání spalin plně funkční.

11.4 Připojení odtahu spalin typ B13BS

Požadavky
U typu B13BS je pevné připojení ke komínu povoleno ve spojení s prvkem pro
zajištění proudění.



11 | Připojení odtahu spalin u plynových zařízení

80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ 81 / 92

V souvislosti s provedením výpočtu potřebného přiváděného a odváděného
množství vzduchu se obraťte na místní kominický podnik nebo na příslušný
oprávněný úřad.

11.5 Prvek pro zajištění proudění u zařízení B13 a B13BS

Prvky pro zajištění proudění nejsou obsaženy v rozsahu dodávky zařízení, lze je
však objednávat pod těmito katalogovými čísly:

Prvek pro
zajištění
proudění

6–1/1 6–2/1 10–1/1 10–2/1 20–1/1 20–2/1

Strömungss
icherungen
B13

70.01.360 70.01.432 70.01.376 70.01.586 70.01.493 70.01.492

Strömungss
icherungen
B13BS

70.01.339 70.01.431 70.01.340 70.01.582 70.01.583 70.01.492

Návod k instalaci je přiložen k prvku pro zajištění proudění.
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Pokyny ke spalinovému systému

UPOZORNĚNÍ
Teplotně odolné potrubí pro odvod spalin pro vysoké teploty spalin
Potrubí pro odvod spalin musí být odolné vůči teplotám až 400°°C [752°
°F].
Spalinové trubky z hliníku, jakož i z materiálů, které nejsou odolné proti
teplotám do 400°°C [752°°F], se z důvodu působících teplot spalin nesmějí
používat.

Potrubí pro odvod spalin musí být nainstalována s těsným spojením a v
souladu s místními normami. Musí být zajištěn trvalý tah. V případě zpětného
proudění se aktivuje bezpečnostní omezovač teploty v prvku pro zajištění
proudění. Bezpečnostní omezovač teploty je nastaven na 103°°C [217,4°°F].
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12 První uvedení do provozu

 VÝSTRAHA
Nebezpečí opaření horkou párou
Při provozu a čištění zařízení vzniká horká pára. Horká pára vás může při
otevírání dvířek varného prostoru opařit.
n Dvířka varného prostoru otevírejte opatrně a nechte je několik vteřin

pootevřené, aby pára mohla uniknout nahoru.
n Dbejte na to, aby se v prostoru, kde uniká pára, nezdržovaly žádné osoby.

12.1 Před uvedením do provozu

Odstranění přepravních materiálů z varné komory

 POZOR
Hořlavé materiály a předměty ve varném prostoru
Nebezpečí požáru kvůli obalovým a přepravním materiálům a také startovací
sadě ve varném prostoru.
Před prvním uvedením do provozu odstraňte všechny hořlavé materiály a
předměty z varného prostoru.

Startovací sada
Zařízení je dodáváno se startovací sadou, která se liší podle rozsahu objednávky.
Vyjměte startovací sadu z varného prostoru.

Maximální výška zásuvu

 VÝSTRAHA
Nebezpečí opaření kapalinami
Pro zabránění opaření používejte k ohřevu kapalin a připravovaného pokrmu,
který při ohřívání zkapalní, pouze takové varné nádoby, do kterých je vidět a
lze je snadno sledovat.



12 | První uvedení do provozu

84 / 92 80.06.088_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_cs-CZ

Po instalaci umístěte na zařízení nálepku pro maximální výšku zásuvu 1600
mm [63 palců]. Nálepka je součástí startovací sady.

12.2 Provedení self testu

 NEBEZPEČÍ
Změněné hodnoty CO/CO2 po self testu
Nebezpečí otravy nadměrnými hodnotami spalin.
n Po self testu proveďte analýzu spalin.
n Přizpůsobte hodnoty podle pokynů k analýze spalin.

Při prvním uvedení zařízení do provozu je nutné jednorázově spustit self test.
Během self testu se zařízení přizpůsobí okolním podmínkám.
Self test probíhá automaticky. Doba trvání je závislá na velikosti zařízení a je od
45 do 65 minut. Při použití digestoře UltraVent se doba trvání self testu
prodlužuje o zhruba 20 minut.

Přípravy
n Zařízení je řádně a v souladu s pokyny v tomto návodu připojeno k přívodu

vody, odtoku odpadní vody, přívodu elektrického proudu a v případě
plynových zařízení k přívodu plynu a odtahu spalin.

n Zkontrolujte, zda zásuvné žebříky a plech pro usměrňování proudění
vzduchu správně sedí.

n Levá boční stěna je zavřená.
n Pro self test každého kola ventilátoru je potřebná jedna GN nádoba.

Zasunutí nádoby GN
1. Před každé kolo ventilátoru zasuňte do zásuvných žebříků plochou GN

nádobu s otvorem dolů.
>> V případě zařízení velikosti 6-2/3 GN až 6-2/1 GN se jedna GN nádoba

nachází uprostřed zásuvného žebříku před kolem ventilátoru.
>> V případě zařízení velikosti 10-1/1 GN a 10-2/1 GN se v zásuvných

žebřících nacházejí 2 GN nádoby, přičemž jedna je vždy uprostřed před
každým kolem ventilátoru.
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>> V případě zařízení velikosti 20-1/1 GN a 20-2/1 GN se ve stojanovém
vozíku nacházejí 3 GN nádoby, přičemž jedna je vždy uprostřed před
každým kolem ventilátoru.

Spuštění self testu
1. Zavřete dvířka varného prostoru.
2. Spusťte self test.
>> Během self testu se přístroj kontroluje i na těsnost. Pokud během self testu

uniká ze zavřených dvířek varného prostoru pára, počkejte, až self test
skončí, a zkontrolujte nastavení dveří.

>> Na displeji se zobrazí, až self test skončí.

UPOZORNĚNÍ
Pokud během self testu uniká z dvířek pára, je možné, že dvířka nejsou
nastavena správně. Za těchto okolností zkontrolujte nastavení dvířek a v
případě potřeby je nastavte znovu.
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13 Údržba

13.1 Pokyny k údržbě

Pokyny týkající se plynových zařízení
n V souladu s uvedenými normami musí minimálně jednou za rok

proběhnout každoroční údržba součástí plynové soustavy.
n Při provádění údržbových prací nebo oprav u plynových zařízení dodržujte

tyto pokyny:
– Zkontrolujte, že je správně usazena kompenzační hadice.
– Proveďte zkoušku těsnosti dílů, které vedou plyn.
– Proveďte analýzu spalin.

13.2 Výměna vzduchového filtru
Je-li vzduchový filtr znečištěný, zobrazí se na displeji přístroje servisní hlášení a
požadavek výměny vzduchového filtru.

Pokyny k výměně vzduchového filtru
Vzduchové filtry smí vyměňovat koncový uživatel. Při výměně dejte pozor na
to, aby nový filtr správně zapadl do správné polohy. Postupujte podle pokynů
v provozní příručce, v kapitole o údržbě.

Vzduchový filtr – katalogová čísla

Velikost zařízení 6-2/3 6-1/1 – 10-2/1 20-1/1 – 20-2/1
Vzduchový filtr –
katalogové číslo

40.04.771 40.05.424 40.05.654
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14 Vyřazení z provozu

14.1 Pokyny k vyřazení z provozu
Při vyřazení zařízení z provozu dodržujte tyto pokyny:

n Zajistěte, aby zařízení vychladlo na teplotu pod 40°°C [104°°F].
n Zajistěte, aby byl generátor páry vyčerpán do prázdna.
n Ujistěte se, zda jsou čisticí boxy vyčerpány do prázdna.
n Vypněte přívod plynu.
n Ujistěte se, že zařízení není pod napětím a napájení proudem je odpojeno.
n Demontujte ze zařízení všechny přívody vody, přívody odtoku odpadní

vody a v případě plynových zařízení přívody plynu.
n Má-li být zařízení přepravováno, demontujte aretace noh a případně prvky

pro upevnění na stěnu (upevňovací řetěz).

14.2 Likvidace
Elektrické a elektronické zařízení, jako je iCombi Pro a iCombi Classic, je nutné
likvidovat jako tříděný odpad.

n Zařízení nelikvidujte společně s domovním odpadem ani jej neodevzdávejte
do kontejnerů vyhrazených pro vyřazená zařízení v komunálních sběrných
dvorech.

n Dodržujte předpisy pro likvidaci zařízení platné v dané zemi.
n Potřebujete-li další informace o likvidaci, kontaktujte výrobce.
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15 Příslušenství
Podrobný přehled katalogových čísel najdete v katalogu příslušenství.

Příslušenství Popis
Podstavec UG I – IV Různé podstavce s nosnými lištami nebo bez nich k

uchovávání příslušenství a částečně zavřené. Pro
různé varianty instalace je možné podstavce rozšířit
o kolečka nebo fixovatelné nohy.

Tepelný štít vlevo a vpravo Pokud vlevo nelze dodržet dostatečnou vzdálenost
od zdroje tepla, je k dispozici dodatečný tepelný
štít, který redukuje tepelné zatížení.
Pro velikosti zařízení 6-1/1 GN a 10-1/1 GN je k
dispozici dodatečný tepelný štít pro pravou stranu.

Nivelační rám pro stolní zařízení Pokud místo instalace není vodorovné, je možné to
vyrovnat pomocí nivelačního rámu. Rozsah
nastavení je +/- 20 mm [3/4 palce].

Zvýšení přístroje u stolních
zařízení

Vhodné pro velikosti zařízení 6-1/1 GN a 10-1/1
GN o minimální hloubce 700 mm [27,6 palce].
Je-li vzdálenost k pracovní desce příliš malá, je
možné přístroj zvýšit o 150 mm [5,91 palce].

Zvýšení zařízení u samostatně
stojících zařízení

Je-li vzdálenost samostatně stojících zařízení od
podlahy příliš malá, je možné ji zvětšit
prodloužením noh zařízení o 70 mm [2,76 palce].

Přepravní vozík pro stojanový
vozík (Standard nebo Combi-
Duo)

Doporučeno pro použití stojanových vozíků. Dvě
varianty stolních zařízení (Standard) nebo Combi-
Duo s rozdílnými systémy spojení. Je potřebná vždy
správná vjezdová ližina. Standardní přepravní vozík
je dostupný také ve výškově nastavitelném
provedení, což umožňuje vyrovnat výškové rozdíly
při instalaci.

Zvýšení stojanového vozíku Je-li možné zvýšit nohy přístroje v případě
samostatně stojících zařízení pomocí prodloužení
noh, je pro vyrovnání stojanového vozíku nutné
zabudovat zvýšení stojanového vozíku (70 mm
[2,76 palce]).

Vjezdová rampa pro samostatně
stojící zařízení

Není-li místo instalace v oblasti pro vjezd
stojanového vozíku u samostatně stojících zařízení
vodorovná, lze to vyrovnat prostřednictvím
vjezdové rampy. Rozsah nastavení talířových nožek
činí +/- 10 mm [0,39 palce].

Přerušovač kondenzace Použití prodloužení odvětrávací trubice bez
přerušovače kondenzace může mít za následek
vznik chybných funkcí zařízení.
Namontováním přerušovače kondenzace a
přiložených trubek lze odklonit odvod páry na
odvětrávací trubici do nekritických oblastí, popř. do
oblasti, ke které je připojeno odsávací zařízení.

Zavěšení na stěnu Stolní zařízení velikosti 6-2/3 GN a 6-1/1 GN lze
pomocí držáku upevnit na stěnu.
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16 Přepočítávací tabulky
Tvrdost vody

dH f e ppm mmol/l gr/gal mval/
kg

1°°dH (Německo) 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357
1°°f (Francie) 0,56 1 0,70 10,0 0,1 0,584 0,2
1°°e (GB) 0,8 1,43 1 14,32 0,14 0,84 0,286
1 ppm (USA) 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02
1 mmol/l (chem.
konc.)

5,6 0,001 0,0007 100 1 0,00058 2

1 gr/gal (USA) 0,96 1,71 1,20 17,1 0,171 1 0,342
1 mval/kg
(miliekvivalent)

2,8 5,0 3,5 50 0,5 2,922 1

CaO [mg/l] CaCO3 [mg/l] Ca2+ [mg/l]
1°°dH (Německo) 10,00 17,86 7,14
1°°f (Francie) 5,60 10,0 4,00
1°°e (GB) 8,01 14,3 5,72
1 ppm (USA) 0,56 1,0 0,40
1 mmol/l (chem.
konc.)

56,00 100,0 39,98

1 gr/gal (USA) 9,60 / 64,8 17,11 6,85
1 mval/kg
(miliekvivalent)

28,00 50,0 19,99

Tlak

kPa mbar psi palce/wc
0,1 1 0,0147 0,4014
0,2 2 0,0294 0,8028
0,3 3 0,0441 1,2042
0,4 4 0,0588 1,6056
0,5 5 0,0735 2,0070
0,6 6 0,0882 2,4084
0,7 7 0,1029 2,8098
0,8 8 0,1176 3,2112
0,9 9 0,1323 3,6126
1 10 0,147 4,0140
1,2 12 0,1764 4,8168
1,4 14 0,2058 5,6196
1,6 16 0,2352 6,4224
1,8 18 0,2646 7,2252
2 20 0,294 8,0280
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kPa mbar psi palce/wc
2,5 25 0,3675 10,0350
3 30 0,441 12,0420
3,5 35 0,5145 14,0490
4 40 0,588 16,0560
4,5 45 0,6615 18,0630
5 50 0,735 20,0700
5,5 55 0,8085 22,0770
6 60 0,882 24,0840
6,5 65 0,9555 26,0910
7 70 1,029 28,0980
7,5 75 1,1025 30,1050
8 80 1,176 32,1120
8,5 85 1,2495 34,1190
9 90 1,323 36,1260
9,5 95 1,3965 38,1330
10 100 1,47 40,1400
20 200 2,94 80,2800
30 300 4,41 120,4200
40 400 5,88 160,5600
50 500 7,35 200,7000
100 1000 14,7 401,4000
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Siegfried-Meister-Straße 1
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