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Överlämnande av maskinen

_____________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________

Återförsäljare

Installatör

Ange vid alla förfrågningar:

Typ av maskin

Maskinnummer:

Inställd på gastyp: 

Maskinen har kontrollerats av:

Överlämnande av maskinen

Överlämnande av maskinen
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1 Inledning
1 Inledning
1.1  Den här anvisningen
 >  Installationsanvisningen är en del av maskinen 

och innehåller information om hur maskinen 
installeras på ett säkert sätt.

 >  Läs igenom hela Installationsanvisningen 
innan du påbörjar installationen.

 >  Installatören ska alltid ha tillgång till installa-
tionsanvisningen på användningsplatsen.

 >  Installationsanvisningen ska sparas under hela 
maskinens livslängd.

 >  Om maskinen byter ägare ska installationsan-
visningen överlämnas till den nya ägaren.

Målgrupp   Målgrupp för den här installationsanvisningen 
är specialiserade tekniker som är förtrogna med 
maskinens installation och drift.

Bilder   Alla bilder i den här installationsanvisningen 
fungerar som exempel. Avvikelser jämfört med 
den aktuella maskinen kan förekomma.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar som förbättrar produkterna!
© 2018 RATIONAL Technical Services. Med ensamrätt. Vi påminner om att du inte får 
sprida produktspecifik information till tredje part
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1 Inledning
Anvisningen gäller för följande maskiner:

 >  alla SelfCookingCenter® WE 

 > SelfCookingCenter® XS 

 >  alla CombiMaster® Plus

 > CombiMaster® 

Förkortningar som används i den här bruksanvisningen:

Produktbeteckning Förkortning

SelfCookingCenter® WE SCC
SelfCookingCenter® XS SCC
CombiMaster® Plus CMP
CombiMaster® CM

Maskinstorlek Förkortning

6 x 2/3 GN 60
6 x 1/1 GN 61
6 x 2/1 GN 62
10 x 1/1 GN 11
10 x 2/1 GN 12
20 x 1/1 GN 21
20 x 2/1 GN 22

 

Maskinstorlekarna 60, 61, 62, 11, 12 betecknas gemensamt som ”bordsmaskiner”.

Maskinstorlekarna 21 och 22 betecknas gemensamt som ”fasta maskiner”.

Modellöversikt:

60    61 62 11 12 21 22

SCC Elektro x x x x x x x
SCC Gas x x x x x x
CMP Elektro x x x x x x x
CMP Gas x x x x x x
CM Elektro x x
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1 Inledning
1.2  Varningsanvisningar

 

 FARA

Direkt farlig situation som kan leda till allvarli-
ga eller livshotande personskador.

 

 VARNING

Potentiellt farlig situation som kan leda till all-
varliga eller livshotande personskador.

 

 SE UPP

Potentiellt farlig situation som kan leda till lätta 
personskador.

 

SE UPP

Brandrisk! 

 

 SE UPP

Risk för brännskador!

 

 SE UPP

Frätande ämnen!

 

 FARA

Högspänning. 

Se upp, livsfara 

Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till 
allvarliga eller livshotande personskador.

 

 OBSERVERA

Om anvisningarna inte beaktas kan materi-
alskador uppstå.



8  

1 Inledning

1.3  Garanti
 Följande omfattas inte av garantin: 

 >  Skador på glas, glödlampor och tätningsmate-
rial. 

 >  Skador som uppstått till följd av felaktig 
användning, installation, service, reparation 
och avkalkning.

 >  Användning av maskinen för ej avsedda ända-
mål.

 >  Ombyggnader eller tekniska ändringar på 
maskinen som inte godkänts av tillverkaren.

 >  Användning av reservdelar från andra tillver-
kare.

 >  Skador som uppstått till följd av att den här 
anvisningen inte har beaktats.
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2 Säkerhetsanvisningar
2 Säkerhetsanvisningar
Felaktig installation >  Felaktigt arbete i samband med installation, 

service, underhåll eller rengöring samt änd-
ringar på maskinen kan leda till material- och 
personskador och i värsta fall dödsfall. Läs 
igenom installationsanvisningen noggrant före 
installation. 

Användning av maskinen >  Maskinen får endast användas för tillagning 
av livsmedel i professionella kök. All annan 
användning är förbjuden och innebär risker.

 >  Utrustningen får användas upp till 4 000 m 
över havet i enlighet med EN/IEC 60335.

Gasmaskiner 

 

 VARNING

Förbränningsgaser!

Vid installation under en ventilationskåpa: Slå 
på ventilationskåpan när maskinen är igång.  

 

 VARNING

Brandrisk!

Vid anslutning till en skorsten: Rengör utsugs-
ledningen med jämna mellanrum enligt gällan-
de nationella föreskrifter (kontakta installatör). 

 >  Lägg inga föremål på maskinens avgasrör.

 >  Området kring utsuget av förbränningsluft får 
inte blockeras av föremål eller förändras.

 >  Maskinen får endast drivas i vindstilla miljö.
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2 Säkerhetsanvisningar
Användare >  Utrustningen får inte användas av barn eller 

personer med nedsatt känsel, fysisk eller psy-
kisk kapacitet eller av personer som saknar 
tillräcklig erfarenhet och/eller kunskap, såvida 
inte användningen sker under övervakning av 
en person som kan ansvara för att säkerheten 
upprätthålls och är medveten om riskerna 
med utrustningen.

 >  Rengöring och användarunderhåll får inte 
utföras av minderåriga, inte ens under överin-
seende av vuxen.

 >  För att undvika olyckor eller skador på maski-
nen måste personal som använder den regel-
bundet delta i utbildning och instrueras om 
säkerheten.

Explosionsrisk 

 

 VARNING

Explosionsrisk

Åtgärder vid gaslukt:

 > Stäng genast av gastillförseln.

 > Berör inga elektriska kopplingselement.

> Sörj för god ventilation av rummet.

>  Undvik öppen låga och gnistbildning.

>  Kontakta genast ansvarig gasleverantör från 
en extern telefon. Om du inte kan nå gasle-
verantören ska du ringa brandkår.
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3 Installationsanvisningar
3 Installationsanvisningar
Standarder >  De standarder som nämns gäller för Tyskland. 

 >  Landspecifika och lokala standarder och före-
skrifter för installation och drift av professio-
nell köksutrustning ska beaktas.

 >  I alla andra länder ska respektive landspecifika 
standarder och föreskrifter beaktas. 

Ansvar/garanti >  Garantin täcker inte skador som uppstått till 
följd av att den här anvisningen inte har beak-
tats.

 >  Om installations- och reparationsarbeten 
genomförs av obehöriga personer eller med 
andra delar än originaldelar, eller om man 
genomför tekniska ändringar på maskinen 
som inte godkänts av tillverkaren, upphör till-
verkarens garanti och produktansvar att gälla.

Överensstämmelse >  Maskinernas överensstämmelse gäller för 
hela maskinen vid tidpunkten för leverans. 
Om maskinen utökas med extra funktioner 
ansvarar operatören för en ny överensstäm-
melseprovning.

Anslutningsarbeten >  Nödvändiga anslutningar (vatten, el, gas) får 
endast genomföras av behörig specialistper-
sonal i enlighet med gällande lokala föreskrif-
ter.

Före installation >  Kontrollera om maskinen har transportskador. 
Om du upptäcker transportskador ska du 
omedelbart kontakta din handlare/speditör! 

Bortskaffande av uttjänta maskiner >  När maskinen är uttjänt får den inte slängas 
i hushållsavfallet och inte heller lämnas in på 
kommunal uppsamlingsplats . Vi hjälper dig 
gärna bortskaffa maskinen. 
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3 Installationsanvisningar
Underhåll av luftfiltret:  >  Maskinen kan automatiskt känna av när filtret 

är nedsmutsat. I så fall visas ett servicemed-
delande där du uppmanas att byta luftfiltret. 

 >  Maskinen får inte användas utan luftfilter. 

 Beakta följande punkter när du byter luftfilter:

Bordsmaskiner  Luftfiltren får bytas ut av användaren. Se till att 
det nya luftfiltret låser fast i rätt position. Beak-
ta anvisningarna i användarhandboken, kapitel 
”Fastighetsteknik”.

Maskinstorlek 60  Luftfilter artikelnummer: 40.04.771 

Maskinstorlek 61, 62, 11 och 12  Luftfilter artikelnummer: 40.02.684

 

Fasta maskiner  Luftfiltren i dessa maskiner får endast bytas ut av 
auktoriserad servicepartner.

 

 OBSERVERA

Strålvattenskyddet och skyddet mot åtkomst 
kan endast säkerställas om luftfilter och kåpa är 
korrekt monterade.
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4 Transport av maskinen
4 Transport av maskinen

 

 SE UPP

Risk för personskador! 

Maskinen kan välta.

Vid transport: Säkra maskinen så att den inte 
kan välta.

 

 SE UPP

Risk för personskador! 

Beakta maskinernas vikt. 
Använd lyftutrustning. 
Bär säkerhetsskor.

Vikter 

60 61 62 11 12 21 22

SCC Elektro [kg] 72 111 145 136 189 266 343

SCC Elektro [lb] 159 245 320 300 417 586 756

SCC Gas [kg] 130 173 159 205 294 381

SCC Gas [lb] 287 381 351 452 648 840

CMP Elektro [kg] 62 103 147 132 182 254 334

CMP Elektro [lb] 137 227 324 291 401 560 736

CMP Gas [kg] 114 160 143 196 284 354

CMP Gas [lb] 251 353 315 432 626 780

CM Elektro [kg] 99 128

CM Elektro [lb] 218 282

Maskinstorlekar 60 

 

 OBSERVERA

Risk för skador på maskinen!

Se till att inte skada luftfilterhuset eller USB-
anslutningen vid transport.
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4 Transport av maskinen
Transport av maskinen på pall: 

x

 Beakta den nödvändiga dörrbredden:

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

x [mm] 880 920 1120 920 1120 950 1150
x [Inch] 34 3/4 36 1/4 44 1/8 36 1/4 44 1/8 37 1/2 45 1/4

Transport av maskinen utan pall:

  

 OBSERVERA

Risk för skador på maskinen!

Endast fasta maskiner får transporteras med 
lyfttruck utan pall.

Placera träbalkar under det grå området.

 

x
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4 Transport av maskinen

 

 OBSERVERA

Risk för skador på maskinen!

 Bordsmaskiner får endast transporteras med 
bärremmar om de inte är placerade på pall.  

 Beakta den nödvändiga bredden på ingångarna:

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

x [mm] 630 845 1045 845 1045 925 1145
x [Inch] 24 6/8 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

 

Tyngdpunkt  Tänk på var maskinens tyngdpunkt befinner sig 
för att undvika att maskinen välter.

 
 

 

 OBSERVERA

Risk för skador på maskinen!

Beakta ingångarnas höjd.
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5 Uppställning av maskinen
5 Uppställning av maskinen
5.1 Maskinens mått

 

x y

z

 

x y

z

 

x y

z
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5 Uppställning av maskinen

Bredd x 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM [mm] 657    847 1069 847 1069 879 1084

SCC, CMP, CM [Inch] 25 7/8 33 3/8 42 1/8 33 3/8 42 1/8 34 5/8 42 5/8

Djup y 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM [mm] 623    843 1043 843 1043 909 1114

SCC, CMP, CM [Inch] 24 1/2 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 35 3/4 43 7/8

Höjd z 60 61 62 11 12 21 22

SCC, CMP, CM el [mm] 598    832 832 1092 1092 1842 1842

SCC, CMP, CM el [Inch] 23 1/2 32 3/4 32 3/4 43    43    72 1/2 72 1/2

SCC, CMP gas [mm] 832 832 1092 1092 1842 1855

SCC, CMP gas [Inch] 32 3/4 32 3/4 43    43    72 1/2 73
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5 Uppställning av maskinen
5.2 Minimiavstånd

 

 OBSERVERA

Materiella skador på grund av överhettning av 
maskinen! 

Om omgivningstemperaturen till vänster om 
maskinen är för hög kan det leda till att maski-
nens säkerhetsfrånlagning löser ut.

 

 OBSERVERA

Materiella skador på grund av överhettning av 
maskinen!

Installera inga fritöser på maskinens baksida.

 

 OBSERVERA

Materiella skador på grund av frost!

Maskinen får endast ställas upp i frostsäkra 
rum.

Minimiavstånd till väggar

 

x
xy

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

x [mm] 10 50 50 50 50 50 50
x [Inch] 1/2 2 2 2 2 2 2
y [mm] 10 50 50 50 50 500 500
y [Inch] 1/2 2 2 2 2 20 20
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5 Uppställning av maskinen
Rekommendation  Avståndet på maskinens vänstra sida ska vara 

minst 500 mm för att man ska kunna genomföra 
servicearbeten. 

 

500 mm
/20"

 

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

x [mm] 279 246 316 246 316 268 338
x [Inch] 11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13
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5 Uppställning av maskinen

Minimiavstånd till maskiner  Det minsta avstånd till värmekällor på vänster 
sida är 350 mm.

 

350 mm/
14”

Värmesköld  Kan ett tillräckligt avstånd till värmekällor på 
höger resp. vänster sida (höger endast 61 och 
11) av maskinen inte hållas, kan värmebelast-
ningen reduceras med hjälp av en värmesköld. 

Minimiavstånd till taket

Gasmaskiner:  Det ska vara ett avstånd på minst 400 mm mel-
lan apparatens avgasrör och fettfiltret på fläktkå-
pan/ventilationstaket. 

 

minst 400 mm
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5 Uppställning av maskinen
Elektronisk utrustning  Det ska vara ett avstånd på minst 254 mm mel-

lan apparatens avluftningsrör och fettfiltret på 
fläktkåpan/ventilationstaket.

 

minst 254 mm

  Om ånga ur avluftningsröret inte kan ledas direkt 
till en fläktkåpa resp. ventilationstak, måste det 
finnas ett fritt utrymme på 500 mm ovanför 
maskinen. 

 

min. 500 mm

Kondensationsbrytare  Det här rummet är tillräckligt för installation av 
en kondensationsbrytare som leder avluft till ej 
kritiska områden. 

Övrigt

 

 OBSERVERA

Felfunktion på maskinen!

Undvik ångkällor i området kring kylluftsfil-
tret. Uppsugen fukt kan leda till felfunktion på 
maskinen.
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5 Uppställning av maskinen
5.3 Montering av maskinen

5.3.1 Bordsmaskiner
  Av säkerhetsskäl bör bordsmaskiner endast 

placeras på ett understativ eller ett underskåp i 
original från maskinens tillverkare. Den maxima-
la arbetshöjden vid det översta gejderspåret är 
1600 mm.

Maskinstorlek 60  Dessa maskiner har inga höjdjusterbara fötter 
utan ställs upp direkt på installationsytan. 

  Installationsytan måste vara vågrät, fettfri och 
ren. Ojämnheten får vara max 1 mm i förhållande 
till maskinens bredd.

  På maskinens underrede har ett tätningsband 
anbringats som tätar mot uppställningsplatsen. 
Det motverkar att smuts hamnar under maski-
nen. Se till att tätningen inte förstörs när maski-
nen förflyttas.

 Montering på ett understativ:
  Sätt i de två medföljande blindnitmuttrarna i 

neopren i hålen på underredets bakre område. 
Ställ upp maskinen på understativet. 
Fäst den med medföljande skruvar.
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5 Uppställning av maskinen
Maskinstorlekar 61, 62, 11, 12 >  Ställ maskinen på understativet. Lås maskin-

fötterna med understativets fästbultar.

 

 > Rikta in maskinen i vågrätt läge

 

 

+/- 10 mm

Gasmaskin: 

  

 VARNING

Risk för materiella skador/personskador!

Säkra gasmaskinen så att den inte kan kana 
iväg.
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5 Uppställning av maskinen
 Installation på ett understativ i original:

 >  Understativet med monteringssatsen (artikel-
nummer 8700.0317) ska monteras antingen 
med skruvar och pluggar eller med medleve-
rerade speciallim på golvet.

 

64,5 mm
2 5/8" 

 

A

Maskinstorlek 61/11 62/12

A [mm] 745,5 965,5
A [Inch] 29 3/8 38

 

 INFO

 Monteringssatsen för understativ ingår inte i 
maskinens leverans och måste beställs separat.

 >  Skjut in understativet i fotlåsen och rikta in 
understativet vågrätt på installationsplatsen. 
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5 Uppställning av maskinen
  Montering av gasmaskin: 

  Installation på ett understativ i original, en 
arbetsbänk eller på köksgolvet (t.ex. för Com-
bi-Duo): 

 >  Anslut maskinfötterna med fotlås (artikelnum-
mer 12.00.519):

  1  Skruva ur fotunderdelarna

  2  Tryck in fästplattorna i fotunderdelen och 
fixera med medföljande muttrar.

  3  Skruva tillbaka fotunderdelarna med fäst-
plattorna.

 >  Montera fästplattan på installationsytan med 
skruvar och pluggar eller bultar och muttrar. 

 

 

 INFO

Fotlåsen för understativ ingår inte i maskinens 
leverans och måste beställs separat.

 Mobilt understativ/underskåp 

 

 VARNING

Risk för materiella skador/personskador! 

Skador på ström- och gasförsörjningen

Maskinen ska säkras med en extra kedja eller 
en lina så att den inte kan kana iväg om den 
monteras på ett mobilt understativ/under-
skåp.
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5 Uppställning av maskinen

 

 INFO

Fotlås för understativ ingår i leveransen av det 
mobila understativet/underskåpet.

 

Lorem ipsum
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5 Uppställning av maskinen
5.3.2 Fasta maskiner
  Rikta in maskinen i vågrätt läge.

 

 

10 mm

  Säkra maskinen så att den inte kan kana iväg. 
Medföljande monteringssats kan användas. 

 

64,5 mm
2 5/8" 

 

A

Maskinstorlek 21 22

A [mm] 732,5 937,5
A [Inch] 28 7/8 37
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5 Uppställning av maskinen
  Om du använder monteringssatsen ska den fasta 

maskinen skjutas in i fotlåsen. 

 

Beskickningsvagn  Rikta in beskickningsvagnen vågrätt i maskinen. 

 

 OBSERVERA

En felaktigt inriktad beskickningsvagn kan leda 
till felfunktion på maskinen (t.ex. i samband 
med rengöring).
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5 Uppställning av maskinen
   Ställ in ett avstånd på 200 mm mellan inkör-

ningsrampens ovankant och golv med maskin-
fötter.

 

200 mm
(7 7/8“)

max 4°

 
Kontrollera att dörren till ugnsutrymmet på  
  SCC   är helt tät genom att köra rengöringspro-

grammet Diskning utan tabletter.

 CMP:  Kör rengöringsprogrammet Mellanrengö-
ring (CLE3).

Inkörningsramp  Om golvet inte är helt jämnt måste ojämnheterna 
jämnas ut med en inkörningsramp. Inkörnings-
vinkeln får vara max 4°.

 

 VARNING

Risk för skållskador!

Heta vätskor

Om inkörsvinkeln är för brant kan det leda till 
att heta vätskor rinner ut från matlagningskär-
len.

  Utloppsgaller framför den fasta maskinen: 
Sätt fast överkörningshjälp i beskickningsvag-
nens inkörningsområde.
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5 Uppställning av maskinen
Förvaring handtag  Medföljande hållare används för säker förvaring 

av beskickningsvagnens handtag medan tillag-
ning sker. Sätt fast hållaren på maskinens vänstra 
sidovägg. Ta bort sidoväggen för att montera 
hållaren. Sätt sedan i handtaget. 

 

NSF-beklädnad  Av hygienskäl och i enlighet med NSF-standard 
4 resp. DIN EN 203-3 ska maskinerna 21 resp. 
22 förses med en beklädnad ovanför kulventilen 
resp. rengöringspumpen.  
Denna medföljer maskinen.
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6 Elanslutning
6 Elanslutning

 

 FARA

Livsfara!

Högspänning.

Beakta gällande lokala föreskrifter från elleve-
rantören vid alla installationer!

 

 VARNING

Livsfara!

Felaktig anslutning kan leda till elstöt!

Observera kablarnas färgkoder!

Kablarnas färgkoder:  
gul/grön = skyddsledare, 
blå = neutralledare (nolledare) 
brun, grå och svart = fas L1, L2, L3

 

 OBSERVERA

Felaktig anslutning kan leda till skador på appa-
raten (t.ex. fläktmotorn).

 

 FARA!

Livsfara!

Innan tillgång till anslutningsklämmorma måste 
alla försörjningskretsar frånkopplas. 
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6 Elanslutning
6.1 Allmän information
  Elanslutning får endast ske i enlighet med instal-

lationsanvisningarna och uppgifterna på typskyl-
ten.

  Maskinerna ansluts till ett standardiserat mat-
ningsnät i enlighet med gällande föreskrifter.

  Beakta gällande VDE-föreskrifter resp. föreskrif-
terna från lokalt elbolag!

  Samtliga maskiner är utrustade med skyddsle-
dare. Enligt normer och föreskrifter i vissa länder 
ska installationen även omfatta en RCD-jordfels-
brytare. I det här fallet gäller följande:

Modell 61–22  Anslut apparaten till en jordfelsbrytare typ B 
(RCD typ B).

Modell 60  Anslut apparater med spänningsformer 1 NAC 
220V/230V/240V till en jordfelsbrytare typ A 
(RCD typ A) eller alternativt typ B (RCD typ B).

  Anslut apparater med andra spänningsformer till 
en jordfelsbrytare typ B (RCD typ B).  

  

 SE UPP

Person- och sakskador på grund av felaktig 
installation!

På uppställningsplatsen: det ska finnas en 
brytanordning för alla poler med minst 3 mm 
kontaktavstånd. 

Apparater med tillvalet ”USV”  Vid tillvalet ”USV” kan elektroniska komponenter 
kopplas till en stabil spänningsförsörjning.

  Med detta tillval kan ytterligare en anslutnings-
kabel för de elektroniska komponenterna kopplas 
till apparaten.

  Vid servicearbeten på apparaten ska båda ström-
källorna vara bortkopplade från elnätet.
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6 Elanslutning
UltraVent, kåpa   Innan servicearbeten ska all utrustning samt 

UltraVent och kåpa vara bortkopplade från elnä-
tet.

  Åtkomst till anslutningspunkten sker via den 
avtagbara vänstra sidoväggen.

Ta av vänster sidovägg >  Lossa skruvarna på undersidan av sidoväggen.

 >  Dra av sidoväggen nedtill på maskinen.

 >  Ta av sidoväggen.

 

 Typ 12, 21 och 22 Elektro:  Den maximala anslutningsimpedansen på nätan-
slutningspunkten är 0,09Ω.

  Anslutningsledningarnas tvärsnitt bestäms av 
strömförbrukningen och lokala föreskrifter.
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6.2 Elmaskiner
  En egen säkrad matningsledning för varje 

maskin.

  Maskinerna ansluts till en fast anslutning.

Endast 3NAC 400V  Maskinerna kan anslutas antingen till en fast 
anslutning eller en anslutning med kontakt.

 Bordsmaskinerna   är utrustade med en nätkabel (utan kontakt).  
Kabeln är ca 2,5 m lång.

Fasta maskiner  levereras utan kabel.

Kabelns anslutningspunkt  Huvudkontaktorn (bordsmaskiner) resp. anslut-
ningsklämmorna (fasta maskiner) befinner sig 
bakom den avtagbara vänstra sidoväggen i 
elrummet.   

6.3 Gasmaskiner
  Vi rekommenderar en egen säkrad matarledning 

för varje maskin.

  Maskinerna kan anslutas antingen till en fast 
anslutning eller en anslutning med kontakt.

  Alla maskiner (bordsmaskiner och fasta maskiner) 
levereras med en ca 2,5 m lång anslutningskabel 
(utan kontakt).

 

 OBSERVERA

Ingen maskinfunktion!

Beakta elanslutningens polaritet! Brännaren 
fungerar inte om polariteten är felaktig.

Golvmodeller  Om golvmodeller säkras via en effektbrytare ska 
denna motsvara som lägst utförande typ ”C”.
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6.4 Nätanslutningskabel

 

 OBSERVERA

 Byte av elkabel får endast utföras av tillverka-
ren, tillverkarens kundtjänst eller av personal 
med liknande kvalifikationer för att undvika 
risken för skador.

 

 OBSERVERA

Ingen maskinfunktion !

Dra åt dragavlastningen.

Elmaskiner:  Anslut matarkabeln av minst typ H07RN-F och 
dra åt dragavlastningen.

  Anslut matarledningen enligt följande schema: 
Grå anslutningsklämmor:  
L1, L2, L3 (beroende på rotationsfält). 
Blå anslutningsklämmor:  
Neutralledare (nolledare) (endast 3NAC). 
Gulgrön anslutningsklämma: Skyddsledare.

Gasmaskiner:  Om anslutningskabeln behöver bytas ska en 
kabel som uppfyller kvalitetskraven enligt H05 
RN-F 3x2,5mm2 användas.
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6.5 Potentialutjämning
  På maskinernas under- resp. baksida finns 

anslutningen för den valfria potentialutjämning-
en.  

60: 

 
61, 62, 11, 12: 

 

21, 22: 
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6.6	 Anslutningsvärden	enligt	VDE-föreskrift
SCC, CM_P, CM elmaskiner

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

Effekt [kW] /
Strömförbrukning [A] Ingångsspänning

3 AC 200V 5,3 / 
15,5

10,1 / 
29,8

20,7 / 
59,1

17,2 / 
49,5

34 / 
97,6

34,3 / 
99

62,3 / 
182

3 AC 230V 5,70 / 
14,5

11,2 / 
27,9

22,3 / 
55,5

18,6 / 
46,5

36,7 / 
91,6

37 / 
92,9

67,3 / 
168

3 NAC 400V 5,7 / 
8,5

11 / 
16

22,3 / 
32,2

18,6 / 
26,7

36,7 / 
52,7

37 / 
53,4

65,5 / 
95,5

3 AC 400V 11 / 
16 

22,3 / 
32,2

19,6 / 
26,7

36,7 / 
52,7

37 / 
53,4

65,5 / 
95,5

3 NAC 415V 6,2 / 
8,7

11,2 / 
16,7

24,2 / 
33,3

20,2 / 
28

39,9 / 
55,1

39,9 / 
55,1

70,7 / 
99,5

3 AC 440V 11,2 / 
14,6

22,3 / 
29

18,6 / 
24,3

36,7 / 
47,9

37 / 
48,5

67,3 / 
88,3

3 AC 480V 11,2 / 
13,4

22,3 / 
26,7

18,6 / 
22,3

36,7 / 
44

37 /  
44,7

67,3 / 
80,9

1 NAC 230V 5,3/
22,9

11,2 / 
48,3

1 NAC 240V 5,7/
24

12 /
 50

2 AC 230V 5,3/
22,9

2 AC 240V 5,7 / 
24

11,2 / 
47
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SCC_WE, CM_P gasmaskiner

Maskinstorlek 61 62 11 12 21 22

Effekt [kW] /
Strömförbrukning [A]Ingångsspänning

1NAC 100V 0,4 / 
4

0,5 / 5 0,95 / 
9,5

1NAC 110V 0,4 / 
3,7

0,5 / 
4,5

0,95 / 
8,7

1NAC 120V 0,4 / 
3,4

0,5 / 
4,2

0,95 / 
7,9 

1NAC 127V 0,4 / 
3,2

0,5 / 
4

0,95 / 
7,5

1NAC 220V 0,4 / 
1,8

0,77 / 
3,5

0,5 / 
2,3

0,8 / 
3,7

0,95 / 
4,3

1,6 / 
7,33

1NAC 230V 0,4 / 
1,74

0,77 / 
3,35

0,5 / 
2,17

0,8 / 
3,48

0,95 / 
4,13

1,6 / 
6,96

1NAC 240V 0,4 / 
1,66

0,77 / 
3,21

0,5 / 
2,1

0,8 / 
3,33

0,95 / 
3,96

1,6 / 
6,66

2 AC 200V 0,4 / 
2

0,77 / 
3,85

0,5 / 
2,5

0,8 / 
4,0

0,95 / 
4,75

1,6 / 
8

2 AC 220V 0,4 / 
1,8

0,77 / 
3,5

0,5 / 
2,3

0,8 / 
3,7

0,95 / 
4,3

1,6 / 
7,3

2 AC 230V 0,4 / 
1,74

0,77 / 
3,35

0,5 / 
2,17

0,8 / 
3,48

0,95 / 
4,13

1,6 / 
6,96

2 AC 240V 0,4 / 
1,66

0,77 / 
3,21

0,5 / 
2,1

0,8 / 
3,33

0,95 / 
3,96

1,6 / 
6,66
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Säkring [A]

60 61 62 11 12 21 22

3 AC 200V 16 35 63 63 100 100 200

3 AC 230V 16 32 63 63 100 100 200

3 NAC 400V 10 16 32 32 63 63 100

3 AC 400V 16 32 32 63 63 100

3 NAC 415V 10 16 40 32 63 63 100

3 AC 440V 16 32 32 63 63 100

3 AC 480V 15 32 25 50 50 100

1 NAC 230V 25 50

1 NAC 240V 25 50

2 AC 230V 25 50

2 AC 240V 25 50

Den högsta tillåtna toleransen för ingångsspänningen (ingångsspänning se typskylt) 
ligger mellan -15 % och + 10 %.
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7 Vattenanslutning
  Maskinen uppfyller gällande föreskrifter (SVGW, 

KIWA, WRAS).

7.1 Villkor
 >  Egen vattenkran för varje maskin på uppställ-

ningsplatsen.

 >  Spola vattenledningen på uppställningsplatsen 
innan du genomför vattenanslutningen!

 >  Vattentryck 1,5–6 bar, rekommendation 3 bar.

CMP XS  >  Vid anslutning till dricksvattennätet krävs att 
ett skydd för partikelklass 3 mot förorening av 
dricksvatten monteras på vattenledningen vid 
vattenkranen enligt EN 1717, t.ex. skyddsmo-
dulen CA som uppfyller kraven för EN 14367. 

 >  Skyddsmodulen CA medföljer för NL och CH 
och kan för andra länder beställas hos RATIO-
NAL under artikelnummer 50.01.820. 

Alla andra maskiner   uppfyller kraven på dricksvattenskydd enligt EN 
1717 redan vid leverans.  

 >  Nödvändig flödesmängd per maskin (max.): 
Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

l/min 7 20 25 20 25 25 25

  Anslut maskinen till vattenförsörjning av dricks-
vattenkvalitet.

  Vid anslutning till ugnen, använd en mjuk kopp-
lingsslang för dricksvatten som uppfyller EN 
61770 eller EN 13618 eller motsvarande kvali-
tet. Placera eventuella säkerhetsanordningar, som 
återströmningsskydd eller skyddsmodulen CA, 
på vattenkranen.

  Kopplingsslangen för dricksvatten ska uppfylla 
hygienkraven för dricksvattenslangar i respektive 
land.

  Du kan beställa en kopplingsslang för dricksvat-
ten som uppfyller EN 61770 hos RATIONAL, 
använd artikelnummer 2067.0709. 

  De material som används i kopplingsslangen 
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uppfyller KTW, DVGW W270, WRAS och FDA.  

  Endast nya slangar får användas för vattenanslut-
ningen. Gamla slangar får inte återanvändas. 

 

 OBSERVERA

Ingen maskinfunktion! 

Se till att det minsta riktvärdet för vattnet på 
50µS/cm (Mikro Siemens) följs.
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7.2 Vattenanslutning på maskinen 
Maskinstorlek 60: 

 

1

Maskinstorlek 61, 62, 11, 12: 

 
1

2

3

Maskinstorlek 21, 22:

 

3

2

1

Förklaring vattenanslutning  1 =  Gemensamt vattentillopp 3/4”. 
(kallvatten upp till 30°C [86°F])

61, 62, 11, 12, 21, 22:  För delade vattenanslutningar: 
2 = kallvattentillopp 3/4” (max. 30°C [86°F]). 
3 =  Mjukvattentillopp (max 30°C [86°F]) 3/4” 

(ånggenerator, handdusch, endast SCC: extra 
pensling, rengöring).

max. 30 °C:  Följ alltid gällande normer och föreskrifter i det 
aktuella landet.
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  Info:   Tillverkaren rekommenderar att man genomför 

en förebyggande kontroll (särskilt för CMP) ca 
sex månader efter driftsättning, för att fastställa 
den aktuella mängden kalkavlagringar i ånggene-
ratorn.  
Kontrollen ska genomföras av utbildad tekniker. 

7.3 Vattenberedning
 >  Vattenanslutning med berett vatten och en 

hårdhet på mindre än 5° dH får inte genom-
föras eftersom denna typ av vatten har en 
aggressiv och korrosiv verkan som förkortar 
maskinens livslängd.

 >  Anslutning av SCC till vatten med en hårdhet 
på mindre än 7°dH:  
När självtestet startar frågar systemet till vil-
ken vattenhårdhet som maskinen är ansluten. 
Välj alternativet ”Vattenhårdhet under 7°dH”.

 >  Följ nationella regler beträffande anslutning 
av vatten- och avloppsledningar, framför allt 
beträffande installation av vattenkranar.

  I de flesta fall kan vattenanslutning ske utan extra 
filter och vattenberedning. 

  Vid kritiska vattenvillkor kan filtrering och/eller 
vattenberedning (A, B, C, D) behövas.

  Kontrollera kloridhalt (Cl–), klorhalt (Cl2) och vat-
tenhårdhet hos din lokala vattenleverantör.

7.4	 Val	av	vattenfilter
A)  Finfilter  Om vattnet är förorenat med sand, järnpartiklar 

eller  svävande ämnen rekommenderar vi ett fin-
filter med en finhetsgrad på 5–15 µm.

B)  Aktivt kolfilter  Om klorhalten (Cl2) i vattnet överstiger 0,2 mg/l 
(motsvarar 0,2 ppm, kontakta vattenleverantör) 
ska ett aktivt kolfilter förkopplas.

C)  Anläggning för omvänd osmos  Endast om kloridkoncentrationen (Cl–) överstiger 
80 mg/l (motsvarar 80 ppm, kontakta vattenle-
verantör) ska en anläggning för omvänd osmos 
användas på grund av risken för korrosion.  
Info: Se till att det minsta riktvärdet på 50µS/cm 
(Mikro Siemens) följs.
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D)  Avhärdning av vatten:   

SCC:   Om de här maskinerna används korrekt avlägsnar 
de kalk helt automatiskt, vilket innebär att det 
inte behövs någon förkopplad vattenavhärdning.

CMP:  Rekommenderas för vattenberedning vid myck-
et kraftig förkalkning (utan kloridbelastning). 
System: Svagt sur avkolning (H+ jonutbyte). Vi 
rekommenderar inte användning av natriumjon-
växlare (som är vanliga i diskmaskiner). 
Vi rekommenderar heller inte fosfatdosering på 
grund av de negativa effekterna på vattensyste-
met.

Viktigt för vattenanslutningen:

  För att öka filtrets kapacitet ska vattenanslut-
ningen delas upp i kall- och mjukvatten (ej möj-
ligt för maskinstorlek 60). Avlägsna i så fall det 
gemensamma vattentilloppet. 

  Filterstorleken räcker för:  
Genomsnittlig vattenförbrukning 
(utan handdusch) vid en högsta flödesmängd på 
16 l/min.

Maskinstorlek 61 62 11 12 21 22

[l/h] 3,0 8,0 6,3 10,4 12,5 15,0

Viktigt för filteranslutningen:  Vattenslang med minst ø 1/2”.  
Anslutning till filter ø 3/4”. 

  Om olika filter kombineras ska du beakta sek-
vensen A-B-C eller A-B-D för filtren i flödesrikt-
ningen.
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8 Gasanslutning

 

SE UPP

Livsfara!

Felaktig anslutning kan innebära brandfara.

Beakta gällande lokala föreskrifter.

 

 FARA

Förgiftningsrisk!

Kontrollera att maskinens fabriksinställningar 
stämmer överens med de faktiska anslutnings-
villkoren: 

>  Genomför avgasanalys vid den första drift-
sättningen av ång- och varmluftsbrännaren 
(CO, CO2). 

>  Dokumentera värdena. 

Om värdena för oförtunnad CO är större än 
150 ppm vid varmluft och 400 ppm vid ånga 
ska brännarinställningen kontrolleras av utbil-
dad och certifierad tekniker från tillverkaren i 
enlighet med installationsanvisningarna och vid 
behov ställas in.

  Beakta anvisningarna från lokal gasleverantör!
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  Jämför den aktuella gastypen och det dynamiska 

anslutningstrycket med de värden som anges på 
maskinen.

 

! mbar

  Rörvidden ska vara minst 3/4“ i enlighet med 
lokala föreskrifter.

 Gasanslutning innergänga. 

 Gasspärrventil framför varje maskin.

 Gasanslutning kan ske med gasuttag.

  Alla anslutningselement på uppställningsplat-
sen måste vara kontrollerade enligt DIN-DVGW 
(lokal gasleverantör).

  Säkra maskinen så att den inte kan kana iväg.

  Kontrollera att maskinens gastillförsel samt 
gasfördelningen i maskinen är tät med hjälp av 
utrustning för sökning av gasläckage.
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8 Gasanslutning

 

Information 

 

 FARA

 Gasanslutningen får endast genomföras av 
lokalt behörig installatör! 

Gasanslutningsledningens utförande ska lämpa 
sig för den nominella värmebelastning som 
anges på typskylten.

 

 OBSERVERA

Störning i maskinfunktionen!

Om ledningstrycket avviker från anslutnings-
flödestrycket ska gasleverantören kontaktas. 

Beakta det högsta tillåtna anslutningsflöde-
strycket: 
- 30 mbar för naturgas  
- 58 mbar för gasol 
I annat fall: 
> Ingen driftsättning.  
>  Spärra maskinen på gassidan.
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 OBSERVERA

Maskinen ur funktion!

Gaskomponenterna är utformade för ett maxi-
malt anslutningsflödestryck på 65 mbar. Högre 
driftstryck är inte tillåtna.  

Gasförbrukning

Gastyp Nödvändigt 
anslutnings-
flödestryck

Wobbeindex
[MJ/m3]

Max. förbrukning vid nominell värmebe-
lastning (15 °C, 1013 mbar)

Wi Ws 61 62 11

Naturgas H G20 18–25 mbar 45,67 50,72 1,4 m3/h 
13 kW

3,05 m3/h 
28 kW

2,35 m3/h 
22 kW

Naturgas L G25 20-30 mbar 37,38 41,52 1,63 m3/h 
13 kW

3,53 m3/h 
28 kW

2,76 m3/h 
22 kW

Gasol G30 25-57,5 mbar 80,58 87,33 1,22 kg/h 
14 kW

2,66 kg/h 
31 kW

2,09 kg/h 
24 kW

Gasol G31 25-57,5 mbar 74,75 81,19 1,08 kg/h 
13 kW

2,33 kg/h 
28 kW

1,84 kg/h 
22 kW

Gastyp Nödvändigt 
anslutnings-
flödestryck

Wobbeindex
[MJ/m3]

Max. förbrukning vid nominell värmebe-
lastning (15 °C, 1013 mbar)

Wi Ws 12 21 22

Naturgas H G20 18–25 mbar 45,67 50,72 4,33 m3/h 
40 kW

4,77 m3/h 
44 kW

8,76 m3/h 
80  kW

Naturgas L G25 20-30 mbar 37,38 41,52 5,12 m3/h 
40 kW

5,58 m3/h 
44 kW

10,13 
m3/h 
80 kW

Gasol G30 25-57,5 mbar 80,58 87,33 3,79 kg/h 
44 kW

4,15 kg/h 
48 kW

7,53 kg/h 
88 kW

Gasol G31 25-57,5 mbar 74,75 81,19 3,34 kg/h 
40 kW

3,69 kg/h 
44 kW

6,72 kg/h 
80 kW
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9 Avgasanslutning

 

 FARA

Kvävningsrisk!

Förbränningsprodukter (CO och CO2)

Undvik otillåtna koncentrationer av förbrän-
ningsprodukter i uppställningsrummet.  
Maskinens uppställningsplats ska vara tillräck-
ligt ventilerad.

  Beakta gällande lokala standarder för installation.

Gasmaskiner av typ A3, B13, B13BS 

 Installation enligt DVGW G631 från 03/2012

Avgas- och rumsvolymer (de angivna värdena gäller endast för den enskilda maski-
nen)

Maskinstorlek 61 62 11 12 21 22

min. rumsstorlek vid fri ventilation [m3] 52 112 88,0 160 176 *

min. rumsstorlek vid konstant ventilation [m3] 26,0 56,0 44,0 80,0 88,0 *

min. förbränningsluftförsörjning [m3/h] 21 45 35 64 70 128

max. avgasvolym [m3/h] 38 108 78 160 150 311

max. avgastemperatur [°C] 350 520 470 590 430 520

Fri ventilation            Försörjning av förbränningsluft via fönster och 
dörrar.

Konstant ventilation    Försörjning av förbränningsluft via två venti-
lationsöppningar mot atmosfären med ett fritt 
tvärsnitt på 150 cm2 (en nära taket, en nära gol-
vet).

 *  Försörjning av förbränningsluft via rumslufts-
tekniska system (RLT).  
Kök där gasmaskiner med en total nominell vär-
mebelastning på mer än 50 kW är installerade 
måste ventileras och avluftas med RLT-system. 
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Dessa RLT-system sköter även försörjningen 
av förbränningsluft för gasmaskinerna, om 
RLT-systemet är utformade enligt VDI 2052.

9.1 Typ A3
A3/61  

 

> 400 mm
> 400 mm

  Rumsluftberoende gaseldstad med fläkt framför 
brännarna utan flödesvakt och en total nominell 
belastning i uppställningsrummet som är mindre 
än 14 kW. Det föreskrivs inte nödvändigtvis att 
gastillförseln till brännarna endast ska vara aktiv 
när utsugssystemet är i drift. 

  En uppströmssträcka behövs ej.

  För uppställning av gasmaskiner typ A med en 
total nominell belastning på 14 kW eller mindre 
är det tillräckligt att

 >  uppställningsplatsen har en rumsvolym på 
mer än 2m³/kW, eller

 >  har en dörr mot atmosfären eller ett fönster 
som kan öppnas, eller

 >  ett köksventilationssystem används, som har 
en minsta framflödeskapacitet på 15m³/h per 
kW total nominell belastning och är försett 
med lämpliga tilluftsöppningar.



 51

9 Avgasanslutning
A3/62, 11, 12, 21, 22 

 

> 400 mm > 400 mm

  Rumsluftberoende gaseldstad med fläkt framför 
brännarna utan flödesvakt och en total nominell 
belastning som är större än 14 kW. 

  En uppströmssträcka behövs ej.

  Avgaserna måste ledas ut i atmosfären via ett 
köksventilationssystem. Avgaser från gasmaski-
ner av typen A avges först till rummet och leds 
sedan snabbt genom köksventilationssystemet.

  Genom att övervaka bortledningen av avgaser 
måste man se till att gastillförseln till brännarna 
endast är aktiv när utsuget fungerar.

 *  Det ska vara ett avstånd på minst 400 mm mel-
lan apparatens avgasrör och fettfiltret på fläkt-
kåpan/ventilationstaket.
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9.2 Typ B13

 

400 mm
400 mm

  Rumsluftberoende gaseldstad med fläkt framför 
brännarna med flödesvakt.

 

 OBSERVERA

Typ B13-installation får endast genomföras 
med originalflödesvakterna som anges nedan. 

 

  Vid en B13-installation måste det finnas en 
lodrät uppströmssträcka.

  Uppströmssträckan måste sluta 400 mm under 
fettfiltret. Maskinen måste installeras under en 
fläkt- eller ventilationskåpa.

  Genom att övervaka bortledningen av avgaser 
måste man se till att gastillförseln till brännarna 
endast är aktiv när utsuget fungerar. 
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9.3 Typ B13BS

 

  Fast anslutning till en kamin är tillåtet i kombina-
tion med en flödesvakt.

  Kontakta skorstensfejarmästare eller annan 
ansvarig myndighet för beräkning av den nöd-
vändiga till- och frånluften.

9.4 Flödesvakt för B13 och B13BS

  

180 mm 
[7 1/4“]

23
0 

m
m

 

32
0 

m
m

 

180 mm 
[7 1/4“]

61, 11 62, 12, 21, 22

  Flödesvakterna ingår inte i maskinens leverans, 
men kan beställas under följande artikelnummer:

Maskinstorlek 61 62 11 12 21 22

Artikelnummer 70.00.737 70.00.768 70.00.757 70.00.769 70.00.770 70.00.771

  Installationsanvisningen medföljer flödesvakten.

Avgassystem >  Avgasrör ska vara tättslutande och dragna 
i enlighet med lokala föreskrifter. En konti-
nuerlig sugkraft måste vara säkerställd. Om 



54  

9 Avgasanslutning
gaserna inte leds bort ordentligt löser flö-
desvaktens överhettningsskydd ut (inställt på 
103 °C).

 >  Avgasrör i aluminium samt material som inte 
tål temperaturer upp till 400 °C får inte använ-
das på grund av de avgastemperaturer som 
förekommer!

9.5 Underhåll
  Vi rekommenderar att gaskomponenter under-

hålls en gång om året i enlighet med gällande 
standarder.

  Efter underhålls- och reparationsarbeten: 
 >  Kontrollera att kompensationsslangen sitter 

korrekt.
 >  Genomför täthetskontroll på de delar som 

gasen leds igenom. 
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10 Avloppsanslutning

 

 OBSERVERA

Använd endast ångtemperaturbeständiga rör 
och inga slangar för avloppet.

 >  Maskinen uppfyller gällande föreskrifter 
(SVGW, KIWA, WRAS).

 >  Anslutningssats för maskinens avlopp 
DN 40/50 artikelnummer: 8720.1031

 >  Det är inte tillåtet att svetsa fast ett avloppsrör 
i maskinens avlopp (maskinen kan skadas).

 >  Rör DN 50 (DN 40 för maskinstorlek 60) med 
konstant nedåtlutning (minst 5 % resp. 3°), 
reducera inte rördiametern.

 >  Fast anslutning med luktlås är tillåtet, venti-
lerad utloppssträcka är en integrerad del av 
maskinen. 

 >  Beakta utloppets mått: kortvarig frånpump-
ningskapacitet hos ånggeneratorn 0,7 l/s.

 >  Genomsnittlig avloppsvattentemperatur: 
65 °C [149 °F]

 >  Tillämplig standard: DIN 1986, T1

 >  Om den finns ett golvutlopp utan luktlås 
måste en fri utloppssträcka på 2 cm säkerstäl-
las.

 >  För att optimera energiförbrukningen kan du 
installera en sifon i avloppsanslutningen.

Bordsmaskiner >  För maskinstorlek 60 till 12 kan både ett 
väggavlopp och ett golvavlopp användas.

 >  Varje maskin ska ha ett eget avlopp (även 
Combi-Duo).
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10 Avloppsanslutning
Maskinstorlek 60 

 

250-300 mm
(10 - 12 “)

max. 1 m (3 ft.)

Ø 40 mm (1¾”)

min. 3°/5%

 min. 3°/5% Ø 40 mm (1½”)

Maskinstorlek 61, 62, 11, 12 

 

250-300 mm
(10 - 12 “)

max. 1 m (3 ft.)
Ø 50 mm (2”)

min. 3°/5%

200-300 mm
(8 - 12 “)

3x45°
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10 Avloppsanslutning
Fasta maskiner >  För fasta maskiner kan endast golvutlopp 

användas.

 Ø 50 mm (2”)
70 mm
(2 3/4“)

max. 1 m (3 ft.)

min. 3°/5%

 

 

 INFO

 Avloppsrörets medelhöjd är 70 mm.

Tillval >  Ett extra stigrör för att reducera mängden 
ånga som strömmar ut ur avloppsröret på 
öppna avloppssystem.

 >  Bordsmaskiner: 
Större avstånd till golvet med maskinfötter på 
110 mm och höjdjusterbar transportvagn för 
beskickningsvagn.

 >  Fasta maskiner: 
Större avstånd till golvet genom att maskinen 
och beskickningsvagnen höjs.
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11 Ventilation, tekniska specifikationer, värmestrålning
11 Ventilation, tekniska specifikationer, värmestrålning
Ventilation på uppställningsplatsen:  Beakta följande vid installation av en fläktkåpa:

 >  VDI-föreskrift 2052 samt riktlinjerna för fläkt-
kåpor från lokal byggkommitté. 
Fläktkåpan ska sticka ut 300–500 mm på 
maskinens framsida.

 >  Vid användning av en VarioSmoker ska maski-
nen installeras under en fläktkåpa. 

 >  Installera ett fettfilter i det område av fläktkå-
pan som sticker ut.

Tillval  Fläktkåpor finns för de flesta system (även för 
montering i efterhand). Anslutningen av kåpan 
beskrivs i kåpans installationsanvisning.

 

 OBSERVERA

Kvävningsrisk!

Rökgaser (CO och CO2)

Undvik otillåtna koncentrationer av rökgaser i 
uppställningsrummet.  
Maskinens uppställningsplats ska vara tillräck-
ligt ventilerad.



 59

11 Ventilation, tekniska specifikationer, värmestrålning
Tekniska specifikationer Bulleremissionsvärde:   <70 dBA  
 Strålvattenskydd:              IPX5

Värmebelastning SCC-maskiner [kJ/h]:

Elmaskiner 60 61 62 11 12 21 22

latent: 1.020 2.050 3.450 3.450 6.350 6.850 10.900

sensible: 1.350 2.450 4.450 4.450 7.750 8.850 14.000

Gasmaskiner 61 62 11 12 21 22

latent: 2.050 3.450 3.450 6.350 6.850 10.900

sensible: 2.450 4.450 4.450 7.750 8.850 14.000

Värmebelastning CMP / CM -maskiner [kJ/h]:
Elmaskiner 60 61 62 11 12 21 22

latent: 1110 2.143 4.167 3.529 6.667 7.200 12.500

sensible: 1420 2.727 5.000 4.615 9.474 9.000 14.286

Gasmaskiner 61 62 11 12 21 22

latent: 2.143 4.167 3.529 6.667 7.200 11.583

sensible: 2.571 5.000 4.286 9.231 8.780 13.636

Med förbehåll för tekniska och konstruktionsmässiga ändringar.
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12 Första driftsättning
12 Första driftsättning

 

 VARNING

Risk för skållskador!

För att undvika skållskador ska du endast 
använda sådana kärl som är lätta att övervaka 
när de är fyllda med vätska eller med livsmedel 
som övergår till flytande form i högre tempe-
raturer. (DIN: IEC 60335-2-42). 

  Säkerhetsetiketten ”Max. inskjutningshöjd för 
kantin med vätska” befinner sig i startkitet. Efter 
installation av maskinen ska etiketten sättas fast 
på en höjd av 1 600 mm på maskinen (se exem-
pel).

)
(6

3"
16

00

)
(6

3"
16

00

 

 OBSERVERA

Brandrisk!

Förpacknings- och transportmaterial, startkit 
samt galler och kantiner ska avlägsnas ur ugns-
utrymmet.
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12 Första driftsättning
Självtest  När en ny maskin tas i drift för första gången 

ska du starta ett självtest. Testet används för att 
anpassa maskinen till de specifika omgivnings-
villkoren.  
Testet genomförs automatiskt och varar mellan 
45 och 65 minuter beroende på maskinstorlek. 
Om UltraVent används förlängs testet med ca 20 
min.  

 >  Kontrollera att hängstegen och ventilations-
plåten sitter ordentligt för att genomföra 
självtestet. 

 >  Maskinen ska vara ansluten till vatten, avlopp 
och ström samt för gasmaskiner till gasför-
sörjning och avgassystem i enlighet med 
installationsanvisningarna.

 > Vänster sidovägg måste vara stängd.

 >  På bordsmaskiner ska en flat GN-kantin skju-
tas in mitt i hängstegarna med öppningen 
nedåt. 

 >  På fasta maskiner ska två GN-kantiner skjutas 
in i beskickningsvagnen: vardera en behållare 
med öppningen nedåt mitt framför ett fläkt-
hjul.

 

 >  Öppna inte ugnsutrymmet under självtestet.
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12 Första driftsättning

 

 FARA

Förgiftningsrisk!

Genomför en avgasanalys efter självtestet för 
gasmaskiner.

SCC

 

CMP 
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13 ConnectedCooking
13 ConnectedCooking
  ConnectedCooking är en toppmodern nätverks-

lösning för professionella kök.

Förutsättningar:

 >  Ethernet-port på apparaten (standard på SCC 
03/2017, tillval för CM_P).

 >  Anslut apparaten till ett nätverksuttag och en 
nätverkskabel (CAT5). Alternativt kan förbin-
delsen etableras via en WLAN-modul efter 
överenskommelse med servicepartner. Appa-
raten ansluts analogt till ett nätverk på samma 
sätt som en dator.

Läs mer på: ConnectedCooking.com
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14 Tillval
14 Tillval
Värmesköld till vänster och höger 

  Kan ett tillräckligt avstånd till värmekällor 
på höger resp. vänster sida (höger endast 
maskinstorlekar 61 och 11) av maskinen inte hål-
las, kan värmebelastningen reduceras med hjälp 
av en extra värmesköld.

  Värmesköld för modeller 61–22 lämpar sig inte 
för Combi-Duo och UltraVent.

 

50 mm [2“]

Maskinstorlek 60 61 62 11 12 21 22

Värmesköld vän-
ster

60.74.182  60.70.390 60.70.392 60.70.391 60.70.393 60.70.394 60.70.395

Värmesköld höger 60.70.736 60.70.743
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14 Tillval
Höjdjustering maskinstorlek 61, 62, 11, 12

  Om avståndet till golvet är för litet för dessa 
maskinstorlekar (t.ex. vid uppställning av en 
Combi-Duo) kan detta förstoras med hjälp av 
längre underdelar för maskinfötterna (110 mm). 

 

  Detta sker genom att standardunderdelen byts ut 
mot en längre underdel.

 Artikelnummer: Fotförlängning: 12.00.224

 

 OBSERVERA

Risk för skållskador!

Den översta inskjutningsskenan kan ligga över 
1 600 mm.
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14 Tillval
Höjdjusterbar transportvagn för beskickningsvagn

  Vid användning av beskickningsvagnar och trans-
portvagnar för beskickningsvagnar kan höjdskill-
naden jämnas ut med hjälp av en justerbar trans-
portvagn.

 

Maskinstorlek 61, 11 62, 12

Artikelnummer: 60.60.188 60.70.160
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14 Tillval
Maskinhöjning fasta maskiner  Om avståndet till golvet är för litet på fasta 

maskiner, kan det förstoras med 70 mm med 
hjälp av en maskinfotförlängning.

 

 Artikelnummer: 60.21.179 (1 st.)

 Artikelnummer: 60.70.407 (sats med 4 st.)

 

 OBSERVERA

Risk för skållskador! 

Den översta inskjutningsskenan kan ligga över 
1 600 mm.

 

Höjning för beskickningsvagn  Vid användning av fotförlängning för fasta 
maskiner måste en höjning för beskickningsvagn 
(70 mm) installeras för att jämna ut höjden.  

 

Maskinstorlek 21 22

Artikelnummer: 60.21.184 60.22.184
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14 Tillval
Inkörningsramp fasta maskiner  Om golvet i beskickningsvagnens inkörningsom-

råde på fasta enheter inte är vågrätt, kan det jäm-
nas ut med hjälp av en inkörningsramp. Inställ-
ningsområdet för fotskivorna är +/- 10 mm. 

 

  Inkörningsrampen installeras på de högra 
maskinfötterna med klämmorna.

Maskinstorlek 21 22

Artikelnummer: 60.21.080 60.22.181
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14 Tillval
Kondensationsbrytare 

 

 OBSERVERA

Felfunktion på maskinen!

Om avluftningsröret förlängs utan konden-
sationsbrytare kan det leda till felfunktion på 
maskinen.

  Med hjälp av kondensationsbrytaren och medföl-
jande rör kan den ånga som tränger ut ur avluft-
ningsröret ledas till icke-kritiska områden resp. 
till utsugsområdet för ett utsugssystem. 

 

x

Maskinstorlek 60 61, 62, 11 12 21, 22

Artikelnummer: 60.74.037 60.72.591 60.72.592 60.72.593
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14 Tillval
Reducering av överflödigt ångutsläpp

  För att minska mängden överflödig ånga kan ett 
extra stigrör monteras i avloppsröret. Stigröret 
förses med hål i det nedre området så att det 
uppstår en sugeffekt.

 

 

8 mm
1/8"
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14 Tillval
Vägghållare  endast maskinstorlek 60 resp. 61

  De båda ovan nämnda maskinerna kan monteras 
på väggen med hjälp av en hållare.

 

 OBSERVERA

Beakta alltid anvisningen för ombyggnad om 
du monterar maskinen på väggen.

 
Maskinstorlek 60 61

Artikelnummer: 60.30.968 60.70.963
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14 Tillval
Gränssnitt

SCC  levereras med Ethernet-port som standard. 
Vid anslutning till ett nätverk, använd en Ether-
net-kabel med specifikationen CAT-5.

  Porten sitter på följande plats:   
Ugnsstorlek 60:  på ugnens baksida  
Ugnsstorlek 61-22: på ugnens undersida

  I användarhandboken hittar du en detaljerad 
beskrivning av hur du ansluter utrustningen till 
ett nätverk.

CMP   kan också beställas eller kompletteras med 
Ethernet-port (tillval). 
Artikelnummer vid efterbeställning:  
87.01.420

Extern signalenhet   Utgång för anslutning av en extern signalenhet 
(tillval endast för elmaskiner av maskinstorlek 
61-22).

 

 OBSERVERA

Externa signalenheter får inte monteras i eller 
på maskinen. 

  Om maskinen beställs med tillvalet ”extern signa-
lenhet” utrustas maskinen med en 230 V-utgång 
(elrum). Denna utgång aktiveras parallellt med 
maskinens högtalare resp. summer.  
I elrummet finns de extra klämmorna grå (fas), 
blå (nolledare) och gul/grön (jordning) för 
användning av den externa signalenheten, se 
även medföljande kopplingsschema till maskinen. 
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15 Omräkningstabeller
15 Omräkningstabeller

°dH °f °e ppm mmol/l gr/
gal(US)

mval/kg

1 °dH 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357

1 °f 0,56 1 0,70 10,0 0,1 0,584 0,2

1 °e 0,8 1,43 1 14,32 0,14 0,84 0,286

1 ppm 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02

1 mmol/l 5,6 0,001 0,0007 100 1 0,00058 2

1 gr/gal (US) 0,96 1,71 1,20 17,1 0,171 1 0,342

1 mval/kg 2,8 5,0 3,5 50 0,5 2,922 1

CaO[mg/l] CaCO3 [mg/l] Ca2+ [mg/l]

1 °dH (Germany) 10,00 17,86 7,14

1 °f (France) 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. conz.) 56,00 100,0 39,98

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

1 mval/kg (milliekvivalent) 28,00 50,0 19,99
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15 Omräkningstabeller
kPa mbar psi inch/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
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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15 Omräkningstabeller
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