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1 Introdução

1.1 Informações sobre este manual
Este documento é uma versão preliminar das instruções de instalação.
Observe a respectiva versão e a data.
Este documento faz parte do equipamento. Leia atentamente este manual
antes de realizar a instalação. O manual permite que os equipamentos sejam
manuseados com segurança e a instalação seja realizada da forma adequada.
As imagens deste manual são exemplares e podem diferir do equipamento.
Estas instruções se aplicam aos aparelhos a seguir:

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

Armazenamento
Guarde o manual de instalação e o manual de instruções em um local próximo
do equipamento. Durante a realização de um serviço, o manual de instalação
da fabricante deve ficar sempre acessível à equipe técnica autorizada.

Encaminhamento
Passe as instruções de instalação para o proprietário(a) do equipamento.

Diagrama de circuito elétrico
O kit inicial abrange um diagrama do circuito elétrico do equipamento. Em
caso de perda do diagrama de circuito elétrico, ele pode ser consultado no
catálogo de peças de serviço e no aplicativo TechAssistant. O aplicativo
TechAssistant está disponível na App Store e no Google Play.

Explicação dos símbolos
a Um pré-requisito lista todas as condições que devem ser atendidas antes

de realizar uma ação.
1. Um etapa de ação descreve uma ação a ser realizada pelo(a) leitor(a).
> Indica um resultado intermediário bem-sucedido.

2. Etapa de ação seguinte.
>> O resultado reflete o efeito da ação.

1.2 Grupo-alvo
n Este documento destina-se a técnicos qualificados que foram certificados

pela RATIONAL mediante participação em formações e instruções de
segurança.

n A instalação e os trabalhos de inspeção, manutenção e reparo somente
devem ser realizados por técnicos qualificados e certificados pela
RATIONAL.

n Recomenda-se que somente os técnicos autorizados pela fabricante
realizem os trabalhos de inspeção, manutenção e reparo.
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n Crianças não devem utilizar, limpar nem fazer manutenções no
equipamento. O equipamento não deve ser utilizado para jogar. Nem
mesmo mediante supervisão.

n Pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou psicológicas limitadoras ou
com pouca experiência e/ou instrução não devem utilizar, limpar nem fazer
manutenções no equipamento. Isso não se aplica se essas pessoas forem
supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança e instruídas a
respeito dos riscos oferecidos pelo equipamento.

n Para evitar riscos de acidentes ou danos materiais, a fabricante recomenda
que os técnicos participem regularmente de formações e instruções de
segurança.

1.3 Direitos autorais
Não é permitido encaminhar a terceiros informações específicas do produto.
Reservamo-nos o direito de fazer novos desenvolvimentos técnicos e mudanças
no interesse do progresso. Todos os direitos reservados, inclusive os direitos de
tradução e de reprodução.

1.4 Conformidade
A conformidade do equipamento refere-se a todo o equipamento no momento
de sua entrega. O operador é responsável por assegurar a conformidade após
qualquer alteração, modificação e conexão de funções adicionais.
Deve-se atender às normas e prescrições locais e específicas do país
correspondentes à instalação e à operação dos equipamentos de cocção
comerciais.

Conformidade Europa
n A conexão elétrica é construída e verificada conforme a IEC 60335 e

considerando a EN 60335 e a VDE 0700.
n A ligação de água é construída e verificada conforme a IEC 61770 e

considerando a EN 1717 e a EN 13077.
n A ligação de esgoto corresponde às prescrições aplicáveis conforme WRAS,

SVGW e KIWA, sendo construída e certificada de acordo.
n O equipamento é projetado para uso até 4000 m acima do nível. Do nível

do mar, conforme IEC 60335.

Conformidade EUA e Canadá
n A conexão elétrica é construída e verificada conforme a UL 197 ou

CSA C22.2 nº 109.

1.5 Determinações da responsabilidade e da garantia

Responsabilidade
Instalações e reparos não realizados pela equipe técnica autorizada pela
fabricante, nem como peças de manutenção originais, bem como qualquer
modificação técnica no equipamento que não seja aprovada pela fabricante
podem causar a expiração da responsabilidade da fabricante pelo produto.
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Garantia
Os danos resultantes da inobservância deste manual de instalação não são
abrangidos pela garantia.
Além disso, também estão excluídos(as) da garantia:

n os danos resultantes do uso, da instalação, da manutenção e de reparos
feitos incorretamente;

n danos pela descalcificação inapropriada;
n o uso inadequado do equipamento;
n as modificações ou as alterações técnicas realizadas no equipamento não

autorizadas pela fabricante;
n O uso de peças de reposição diferentes das originais do fabricante
n Danos ao vidro, lâmpadas e material de vedação

1.6 Identificação do equipamento

Placa de identificação

IFaixa de pressão de água
admissível

Linha do
equipamento

Modelo

Frequênci
a

Tensão de
alimentação

Potência

Número da série

Tamanhos dos equipamentos

Tamanho do equipamento na placa de
identificação

Tamanho do equipamento

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
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Visão geral dos equipamentos

Equipamentos de mesa Equipamentos de
piso

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
iCombi
Pro
Equipame
ntos
elétricos

P P P P P P P

iCombi
Pro
Equipame
ntos a gás

P P P P P P

iCombi
Classic
Equipame
ntos
elétricos

P P P P P P

iCombi
Classic
Equipame
ntos a gás

P P P P P P

CombiMa
ster Plus

P
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2 Segurança

2.1 Apresentação das advertências

 PERIGO
Tipo e origem do perigo
A inobservância resulta em lesões muito graves ou na morte.
Medidas preventivas

 ADVERTÊNCIA
Tipo e origem do perigo
A inobservância pode resultar em lesões graves ou na morte.
Medidas preventivas

 CUIDADO
Tipo e origem do perigo
A inobservância pode resultar em lesões leves ou moderadas.
Medidas preventivas

OBSERVAÇÃO
A inobservância pode resultar em danos patrimoniais.

2.2 Instruções gerais de segurança
O equipamento é construído de forma a não provocar
riscos caso a instalação seja feita em conformidade com
as prescrições. A instalação correta do equipamento está
descrita neste manual.

n Atenda às prescrições e às normas locais e
específicas do seu país.

n Utilize auxiliares de suporte durante o transporte,
como alças.

n Proteja o equipamento contra o basculamento durante
o transporte e após a instalação.

n Utilize vestuário de proteção adequado durante o
transporte e a instalação, por exemplo, luvas e
calçados de proteção.
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n Somente instale o equipamento em ambientes
protegidos, seguros contra congelamento e sem vento.

n Não deixe o equipamento sob condições climáticas
ruins, como debaixo de chuva.

n Conecte o equipamento exclusivamente conforme o
manual de instalação e as informações da placa de
identificação.

n Desligue o equipamento quando for desconectá-lo ou
conectá-lo à rede de energia.

n Após o uso, somente transporte o equipamento sob
temperatura ambiente acima de 0°C [32°F].

n Conserve o equipamento somente sob temperaturas
ambiente acima de 0°C [32°F].

n Não opere o equipamento sem o filtro de ar.
n Verifique se o equipamento apresenta danos de

transporte. Caso note danos causados durante o
transporte, notifique imediatamente o seu revendedor/
transportador.

2.3 Prescrições de segurança para os equipamentos a gás
Gases de escape nocivos à saúde

Há risco de asfixia se os gases de escape nocivos à
saúde acumularem-se em uma concentração não
autorizada.

n Certifique-se de que a área de instalação ofereça
possibilidades de ventilação suficientes.

n Sempre realize uma análise dos gases de escape
durante a instalação dos equipamentos a gás.

n Se for utilizada uma cúpula de exaustão de vapores,
certifique-se de que ela esteja ligada durante a
operação do equipamento.

n Não coloque objetos na tubulação dos gases de
escape.
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n Não bloquear a área ao redor do ponto de extração de
ar de combustão com objetos.

Risco de incêndio graças à chaminé/coifa suja
Se a chaminé/coifa não for limpa regularmente, há risco
de incêndio.

n Limpe a chaminé/coifa regularmente e conforme as
prescrições específicas do seu país.

Risco de explosão devido à fuga de gás
Há risco de explosão caso o gás seja emitido.

n Fique atento(a) ao cheiro de gás.
n Evite danificar a tubulação de gás.
n Comportamento em caso de cheiro de gás:

1. Feche imediatamente o fornecimento de gás.
2. Não mexa em interruptores elétricos.
3. Ventile bem a área.
4. Evite fogo aberto e a formação de faíscas.
5. Informe imediatamente a empresa responsável pelo

fornecimento de gás por um telefone externo. Se o
responsável pelo fornecimento de gás não estiver
acessível, ligue para os bombeiros responsáveis.

2.4 Uso apropriado
O equipamento foi desenvolvido para o preparo térmico de refeições. Este
aparelho só pode ser utilizado comercialmente, por exemplo, em cozinhas de
restaurantes e cozinhas comerciais de hospitais, padarias ou cafeterias. Esse
equipamento não deve ser utilizado ao ar livre. Esse equipamento não deve ser
utilizado para a produção contínua e industrial de alimentos em massa.
Qualquer outro uso é considerado indevido e perigoso. O fabricante não é
responsável pelas consequências decorrentes do uso inapropriado.
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3 Descrição do produto

3.1 Descrição do equipamento

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN
As conexões para a instalação localizam-se na traseira do equipamento:

1

23456

1 Equalização de potencial 2 Ligação de água
3 Conexão elétrica 4 Ligação de esgoto
5 Transbordamento de segurança

para ligação de esgoto
6 Conexão à rede RJ45

Equipamentos tamanho 6-1/1 a 10-2/1 GN
As conexões para a instalação localizam-se na traseira do equipamento:

1
2

4
8

6
7

3

5

1 Conexão à rede RJ45 2 Apenas nos equipamentos a gás:
Conexão de alimentação do gás
Apenas nos equipamentos
elétricos: Conexão elétrica

3 Alimentação de energia 4 Ligação de água
5 Conexão opcional 6 Ligação de esgoto
7 Transbordamento de segurança

para ligação de esgoto
8 Equalização de potencial
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Equipamentos tamanhos 20-1/1 e 20-2/1 GN
As conexões para a instalação localizam-se da parte inferior à parte traseira do
equipamento:

3
4

7

1

2

5

6

1 Ligação de água 2 Passagem do cabo para a conexão
elétrica

3 Equalização de potencial 4 Ligação de esgoto
5 Transbordamento de segurança

para ligação de esgoto
6 Conexão à rede RJ45

7 Apenas nos equipamentos a gás:
Conexão de alimentação do gás

3.2 Dados técnicos

Grau de proteção
O equipamento corresponde ao grau de proteção contra respingo de água
IPX5.

Condições ambientais
n Não instale o equipamento em temperaturas ambiente abaixo de 10°C

[50°F].
n Não coloque o equipamento em funcionamento em temperaturas

ambiente abaixo de 10°C [50°F].
n Instale o equipamento em locais que sejam bem ventilados por janelas ou

por uma cúpula de exaustão.

Valor da emissão de ruído
O valor de emissão de ruído é de <65 dB.
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3.2.1 Dimensões do equipamento

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN

Largura
(mm) x

Largura
(polegada
s)

Profundid
ade (mm)
y

Profundid
ade
(polegada)

Altura
(mm) z

Altura
(polegada
s)

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

Medida total da
profundidade
(mm)

Medida total da
profundidade
(polegada)

Medida total da
altura (mm)

Medida total da
altura
(polegadas)

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

Equipamentos tamanho 6-1/1 a 10-2/1 GN

Largura
(mm) x

Largura
(polegada
s)

Profundid
ade (mm)
y

Profundid
ade
(polegada)

Altura
(mm) z

Altura
(polegada
s)

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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Medida total
da
profundidade
(mm)

Medida total
da
profundidade
(polegada)

Medida total
da altura (mm)

Medida total
da altura
(polegadas)

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

Equipamentos tamanho 20-1/1, 20-2/1 GN

Largura
(mm) x

Largura
(polegada
s)

Profundid
ade (mm)
y

Profundid
ade
(polegada
)

Altura
(mm) z

Altura
(polegada
s)

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

Medida total
da
profundidade
(mm)

Medida total
da
profundidade
(polegada)

Medida total
da altura (mm)

Medida total
da altura
(polegadas)

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 Peso do equipamento

iCombi Pro Equipamentos elétricos

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso sem
embalagem (kg)

66 99 137 127 179 263 336
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6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso sem
embalagem (lbs)

145 218 302 279 394 579 740

iCombi Pro Equipamentos a gás

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso sem embalagem
(kg)

117 155 144 192 284 379

Peso sem embalagem
(lbs)

257 341 317 423 626 835

iCombi Classic Equipamentos elétricos

6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso sem
embalagem (kg)

62 93 121 131 160 231 304

Peso sem
embalagem (lbs)

137 205 266 288 352 509 670

iCombi Classic Equipamentos a gás

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso sem embalagem
(kg)

101 139 128 184 276 371

Peso sem embalagem
(lbs)

222 306 282 405 608 817

3.2.3 Carga térmica

iCombi Pro Equipamentos elétricos

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Carga térmica
latente (kJ/h)

1020 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Carga térmica
sensível (kJ/h)

1350 2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Pro Equipamentos a gás

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Carga térmica latente
(kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Carga térmica sensível
(kJ/h)

2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Classic Equipamentos elétricos

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Carga térmica
latente (kJ/h)

1110 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Carga térmica
sensível (kJ/h)

1420 2450 4450 4450 7750 8850 14000
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iCombi Classic Equipamentos a gás

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Carga térmica latente
(kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Carga térmica sensível
(kJ/h)

2450 4450 4450 7750 8850 14000

Desenvolvimentos técnicos ou modificações reservadas.
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4 Transporte

 CUIDADO
Perigo de esmagamento pelo peso do equipamento
Mãos e dedos podem ser esmagados.
n Utilize uma vestimenta de proteção adequada durante o transporte.
n Utilize auxiliares de transporte, por exemplo, alças da fabricante.
n São necessárias, no mínimo, 3 pessoas para realizar o transporte.

 CUIDADO
Perigo de basculamento durante o transporte
Perigo de esmagamento pelo basculamento do equipamento sobre pessoas.
n Atente ao centro de gravidade do equipamento.
n Atente para que o equipamento não vire durante o transporte ou o

içamento.

OBSERVAÇÃO
Dano ao equipamento devido a locais estreitos
Observe a largura e a altura dos acessos durante o transporte.

Possibilidades de transporte

Tamanho do
equipamento

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

Com palete de
transporte

P P P

Sem palete com
empilhadeira (somente
com auxiliar de
transporte)

P P P

Com cintas de suporte - P -

Transportar o equipamento
1. eRetire o da eRetirar o equipamento da embalagem.
2. Transporte o equipamento até o local de instalação. Observe as descrições a

seguir.

4.1 Centro de gravidade no equipamento

 CUIDADO
Perigo de esmagamento e lesões pela inobservância do centro de
gravidade
A inobservância do centro de gravidade pode fazer com que o equipamento
vire durante a elevação e o transporte.
n Distribua o peso da forma mais uniforme possível.
n Atente-se ao centro de gravidade do equipamento.
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OBSERVAÇÃO
Equipamentos tamanho 6-2/3 GN: dano ao equipamento causado pela
elevação incorreta
Durante o transporte, cuide para que a caixa do filtro de ar e a conexão USB
fiquem intactas.

4.2 Transporte com palete

 CUIDADO
Planos inclinados durante o transporte com auxiliares de transporte
Perigo de esmagamento e de lesões durante o transporte com auxiliares
por uma superfície inclinada ou desnivelada.
n Não passe por planos com inclinações superiores a 10°.
n Transporte o equipamento com cuidado.
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OBSERVAÇÃO
Transporte com auxiliares de transporte sem proteção
Transporte o equipamento no palete o máximo possível. Não transporte o
equipamento sem proteção com um auxiliar de transporte ou outro auxiliar
semelhante. Como proteção você pode usar, por exemplo, uma placa de
madeira.

x y

Largura da porta necessária para o palete de transporte

Tamanho do
equipament
o

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
(polegadas)

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
(polegadas)

36 5/8 36 3/4 46 1/8 36 3/4 46 1/8 38 1/8 46 1/4

Transportar o equipamento de mesa com palete de transporte
a O material da embalagem foi retirado.
a O equipamento está no palete de transporte.
a O equipamento está na sua estrutura principal.
1. Transporte o equipamento para a área de instalação com o palete de

transporte.
2. Levante o equipamento pelos pontos de elevação ou com auxílio das cintas

de transporte, retirando-o do palete de transporte e coloque-o na área de
instalação prevista. Siga a descrição neste manual para o transporte com
cintas de transporte.

>> O equipamento está na área de instalação prevista e está pronto para o
posicionamento e instalação.
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Transportar o equipamento de piso com palete de transporte
Os equipamentos de piso são entregues em um palete de transporte separável
especial.
a O equipamento foi retirado da embalagem.
a O equipamento está no palete de transporte.
a Os pés do equipamento estão posicionados nos quadros de espuma de

vedação do palete de transporte.
1. Transporte o equipamento para a área de instalação com o palete de

transporte. Durante o transporte, preste atenção aos componentes
salientes na parte inferior do equipamento.

>> O equipamento está na área de instalação prevista e está pronto para o
posicionamento e instalação.

4.3 Transporte sem palete de transporte com empilhadeira

OBSERVAÇÃO
Transporte sem palete de transporte com empilhadeira
Não transporte o equipamento com uma empilhadeira sem proteção. A
proteção pode ser um palete ou uma viga de madeira.

OBSERVAÇÃO
Equipamentos tamanho 6-2/3 GN: dano ao equipamento causado pela
elevação incorreta
Durante o transporte, cuide para que a caixa do filtro de ar e a conexão USB
fiquem intactas.

Largura da porta necessária sem o palete de transporte

Tamanho
do
equipament
o

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
(polegadas)

24 3/4 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

4.3.1 Transportar o equipamento de mesa sem palete com empilhadeira
a O equipamento foi retirado da embalagem.
a O equipamento está na sua estrutura principal.
a Para evitar arranhões na parte inferior do equipamento, providencie uma

proteção contra danos ao equipamento.
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1. Empurre a vedação para fora da ranhura na estrutura de base.

2. Coloque a proteção contra danos na empilhadeira.
3. Levante o equipamento com a empilhadeira pelos pontos de elevação.
4. Transporte o equipamento para a área de instalação prevista.
5. Empurre a vedação novamente para dentro da ranhura prevista na estrutura

de base.

>> O equipamento está no local de instalação previsto e pronto para a
instalação.

4.3.2 Transportar o equipamento de piso sem palete com empilhadeira
a O material da embalagem foi retirado.
a O equipamento está equilibrado nos pés.
a Os auxiliares de transporte estão prontos.
a A empilhadeira está na posição mais baixa.
1. Posicione a empilhadeira embaixo do equipamento pela direita ou pela

esquerda. Atente para que a empilhadeira esteja na posição mais baixa.
2. Solte os 2 parafusos que prendem os auxiliares de transporte e solte-os.
3. Coloque os auxiliares de transporte entre o equipamento de piso e a

empilhadeira. Atente aos componentes superiores.
> O auxiliar de transporte esquerdo deve ficar aprox. 100 mm [4 polegadas]

ao lado do pé esquerdo do equipamento.
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> O auxiliar de transporte direito deve ficar no canto interno do pé direito do
aparelho.

100 mm
(4 Inch)

4. Levante o equipamento de piso com a empilhadeira.
5. Transporte o equipamento para a área de instalação prevista.
>> O equipamento está no local de instalação previsto e pronto para a

instalação.

4.4 Transporte com cintas de suporte
Somente transporte os equipamentos dos tamanhos 6-1/1 a 10-2/1 GN com
cintas de suporte.

 CUIDADO
Perigo de esmagamento e de lesões pela elevação incorreta com cintas de
suporte
Mãos, dedos ou pés podem ser esmagados.
n Observe a carga máxima que pode ser levantada com as cintas de

suporte. Levante o equipamento somente de acordo com a carga
máxima das cintas de suporte.

n Levante o equipamento apenas manualmente pelas quatro cintas de
suporte. Não utilize auxiliares mecânicos para a elevação.

OBSERVAÇÃO
Perigo de dano ao equipamento
Somente transporte os equipamentos dos tamanhos 6-1/1 a 10-2/1 GN
com as cintas de suporte da fabricante. As cintas de suporte não estão
inclusas no fornecimento e devem ser adquiridas separadamente (número
de item 91.01.135).

a Todos os painéis laterais do equipamento estão fechados.
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1. Empurre a vedação para fora da ranhura na estrutura de base.

2. Prenda as cintas de suporte nas fendas laterais com a parte superior para
cima nas fendas laterais nos lados do equipamento, até que encaixem. Em
cada lado do equipamento estão localizadas duas fendas laterais para cintas
de suporte, embaixo da vedação suspensa do fundo. Observe as marcações
na parte superior das cintas de suporte. Insira as cintas de suporte até a
marcação no fecho metálico.

3. Puxe as cintas de suporte e verifique se elas estão encaixadas com
segurança.

4. Levante o equipamento com as cintas de suporte. Observe a quantidade
mínima de pessoas necessárias para levantar e transportar o equipamento
conforme seu peso.

5. Transporte o equipamento com as cintas de suporte e coloque-o na área de
instalação prevista.

6. Pressione os fechos da cinta de suporte para baixo e puxe a cinta de suporte
para fora das fendas laterais.

7. Empurre a vedação novamente para dentro da ranhura prevista na estrutura
de base.

>> O equipamento está no local de instalação previsto e pronto para a
montagem e instalação.
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5 Instalação

 CUIDADO
Perigo de esmagamento durante a instalação
Dedos, mãos e pés podem ser esmagados embaixo do equipamento.
n Utilize uma vestimenta de proteção adequada durante a instalação.
n Somente movimente o equipamento nos pontos de elevação prescritos.

OBSERVAÇÃO
Danos no equipamento causados pelo congelamento
É possível que temperaturas ambiente abaixo do ponto de congelamento
(gelo) danifiquem o equipamento. Somente instale o equipamento em
ambientes protegidos contra congelamento.

OBSERVAÇÃO
Mau funcionamento do equipamento devido à umidade absorvida
É possível que o filtro de ar absorva a umidade das fontes de vapor nas suas
proximidades, o que resulta no mau funcionamento do equipamento.
n Evite colocar fontes de vapor nas proximidades do filtro de ar.

OBSERVAÇÃO
Funcionamento incorreto do equipamento devido a filtro de ar bloqueado
Quando o filtro de ar está bloqueado, o equipamento não pode aspirar
nenhum ar ou, em caso de equipamentos a gás, nenhum ar comburente.
n Observe se as aletas do filtro de ar não estão fechadas ou cobertas.
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5.1 Distância mínima em relação ao equipamento

5.1.1 Distância em relação às paredes

Distância mínima em relação a todas as laterais
Instale o equipamento considerando as distâncias mínimas da parede. As
distâncias dependem do tamanho do equipamento e estão definidas na tabela a
seguir.

Tamanho do
equipament
o

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
(polegadas)

1/2 2 2 2 2 20 20

y (mm) 10 0 0 0 0 0 0
y
(polegadas)

1/2 0 0 0 0 0 0

z (mm) 10 50 50 50 50 50 50
z
(polegadas)

1/2 2 2 2 2 2 2

Distância recomendada em relação à lateral esquerda do equipamento
Para que haja espaço suficiente para a execução de serviços do lado esquerdo
do equipamento, na área de instalação, posicione o equipamento à esquerda,
com a distância mínima recomendada.
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Se não for possível obedecer essa distância mínima do lado esquerdo do
equipamento, posicione-o de forma que seja possível puxá-lo para que os
trabalhos de manutenção sejam realizados.

Distância do lado esquerdo do equipamento
x (mm) 500
x
(polegadas)

20

Distância recomendada em relação à lateral direita do equipamento
Para abrir a porta do equipamento no primeiro nível, instale o equipamento
com uma distância mínima recomendada da parede à direita. A distância
depende do tamanho do equipamento e está definida na tabela a seguir.
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Tamanho do
equipament
o

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
(polegadas)

11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13

5.1.2 Distância em relação às fontes de calor

OBSERVAÇÃO
A distância mínima não foi cumprida
Para evitar danos ao equipamento ou mau funcionamento, instale o
equipamento observando a distância mínima prevista para as fontes de calor
ou o fogo aberto.

OBSERVAÇÃO
Temperatura ambiente elevada ao lado da área de instalação (lado esquerdo
do equipamento)
Se as temperaturas da área de instalação ultrapassarem 80°C [176 °F] do lado
esquerdo do equipamento, o sistema de aquecimento desliga
automaticamente por segurança.

OBSERVAÇÃO
Temperaturas ambiente elevadas na parte posterior do equipamento
Não instale fritadeiras ou outras fontes de calor na parte posterior do
equipamento.

Instale o equipamento com uma distância mínima em relação à fonte de calor.

Distância mínima em relação à fonte de calor
x [mm] 350
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Distância mínima em relação à fonte de calor
x
[polegad
a]

14

Blindagem térmica (opcional)
Quando não for possível atender a distância necessária em relação às fontes de
calor à esquerda, disponibilizamos uma blindagem térmica adicional que pode
reduzir a carga térmica.
Para equipamentos dos tamanhos 6-1/1 GN e 10-1/1 GN, há uma blindagem
térmica opcional disponível para o lado direito.
Observe: A blindagem térmica para os equipamentos dos tamanhos 6-1/1 GN
a 20-2/1 GN não é apropriada para o Combi-Duo nem para a UltraVent.

5.1.3 Distância em relação ao teto

Equipamentos elétricos
Instale o equipamento elétrico com uma distância mínima entre o tubo de
ventilação do equipamento e os filtros de gordura da cúpula de exaustão/
ventilação de teto.

Distância mínima do teto
x [mm] 254
x
[polegad
a]

10



5 | Instalação

80.06.078_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_pt-BR 31 / 96

Equipamentos a gás
Instale o equipamento a gás com uma distância mínima entre o tubo de gás do
equipamento e os filtros de gordura da cúpula de exaustão/ventilação de teto.

Distância mínima do teto
x [mm] 400
x
[polegad
a]

16

Dispositivo para parar a condensação
Se o vapor do tubo de ventilação não puder ser conduzido diretamente para
uma cúpula de exaustão de vapores ou ventilação de teto, deve haver uma
distância mínima acima do equipamento.
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Este espaço é suficiente para a instalação de um disjuntor de condensação para
a condução do ar de exaustão em áreas não críticas.

Distância mínima do teto
x [mm] 500
x
[polegad
a]

20

5.2 Posicionamento dos aparelhos de mesa

 ADVERTÊNCIA
Equipamento cai da área de instalação
Perigo de esmagamento e de lesões ao inclinar ou girar o equipamento.
n Não incline o equipamento na área de instalação.
n Ao girar o equipamento, certifique-se de que o peso do equipamento

esteja distribuído uniformemente e que todos os pés estejam na área de
instalação.

 ADVERTÊNCIA
Ajuste da altura pelos pés do equipamento ou pela estrutura de
nivelamento
Perigo de queimadura durante a operação de alimentação em guias de
prateleira elevadas acima de 1600 mm [63 polegadas].
n Cole no equipamento o adesivo de segurança incluso.
n Informe os usuários finais sobre o risco das guias de prateleira elevadas.
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OBSERVAÇÃO
Sujeira no equipamento devido à tira de vedação danificada
Uma tira de vedação deve ser fixada no soalho inferior do aparelho para
vedar o local de instalação. Ela impede que a sujeira entre debaixo do
aparelho. Ao deslocar o equipamento, tome cuidado para não danificar a
vedação.

Pré-requisitos
n Ao instalar o equipamento em uma base ou armário inferior, certifique-se

de usar apenas bases e armários inferiores originais do fabricante do
equipamento.

n Somente instale o equipamento em uma superfície horizontal. Um desnível
pode ser de, no máximo, 1 mm [0,04 polegadas] em relação à largura do
aparelho.

n Se a superfície de instalação não for nivelada, utilize uma estrutura de
nivelamento para compensar o desnível.

n A superfície de instalação está desengordurada e limpa.

5.2.1 Instalar equipamentos dos tamanhos 6-2/3 GN em base inferior
a A superfície de instalação é horizontal e está desengordurada e limpa.
a Para a fixação, estão disponíveis 2 porcas-rebite de neoprene e 3 parafusos.
1. Coloque as 2 porcas-rebite de neoprene nas furações na parte de baixo, na

área traseira do equipamento.
2. Coloque o equipamento na base inferior. Observe que os pinos de

posicionamento da base inferior agarrem nas furações frontais da parte
inferior do equipamento.

3. Coloque os 2 parafusos por baixo nos furos traseiros e aperte-os.

5.2.2 Instalar equipamentos dos tamanhos 6-1/1 bis 10-2/1 GN em base inferior
a A superfície de instalação é horizontal e está desengordurada e limpa.
a Auxílios de transporte como cintas de suporte estão prontas.
1. Eleve o equipamento para a base inferior, por exemplo, com o auxílio das

cintas de suporte.
2. Posicione o equipamento com os pinos de mola.
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3. Aparafuse o aparelho com 2 parafusos na base inferior. A ilustração
mostra, de forma esquemática, a posição dos parafusos roscados na base
inferior. A fixação nos parafusos é feita pelas porcas soldadas no
equipamento.

5.2.3 Posicionar a base inferior horizontalmente e fixá-la

 CUIDADO
Equipamento escorregando da posição de instalação
Risco de esmagamento pelo escorregamento do equipamento.
Em caso de equipamentos a gás, as tubulações podem ser danificadas.
n Prenda o equipamento com o kit de fixação.

Base inferior fixa
Nivelar a base inferior
a O equipamento foi posicionado na base inferior e está na área de

instalação prevista.
1. Coloque dois níveis de bolha no equipamento: 1 Coloque um nível ao

longo do canto direito e outro ao longo do canto dianteiro do
equipamento.

2. Para nivelar o equipamento horizontalmente à direita, gire os pés dianteiro
e traseiro à direita na base inferior.

3. Para nivelar o equipamento horizontalmente à esquerda, gire os pés
dianteiro e traseiro à esquerda na base inferior.

Prender a base inferior
Proteja a base inferior contra escorregamentos com o kit de fixação.
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O kit para a fixação do equipamento inclusive cola especial, parafusos e bucha
não está incluso no volume de fornecimento do equipamento e pode ser
encomendado separadamente com o fabricante pelo número de item
8700.0317.

Observe as distâncias dos bloqueios dos pés para os respectivos tamanhos dos
equipamentos:

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

a Os bloqueios de pé e o kit de fixação estão prontos.
1. Prenda os bloqueios dos pés dianteiros com a cola especial ou os parafusos

e a bucha no soalho. Observe para que os dois bloqueios dos pés apontem
para frente com as aberturas.

2. Empurre a base inferior nos bloqueios dos pés.

Base inferior móvel
Alinhar a base inferior móvel
Proceda da seguinte forma para alinhar a base inferior móvel em desníveis no
solo:
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1. Solte o parafuso sem cabeça das rodinhas com uma chave Allen.
2. Ajuste a altura nas rodinhas com uma chave de boca, até que as rodinhas

estejam seguras.
3. Aparafuse o parafuso sem cabeça firmemente nas rodinhas com uma

chave Allen.
Fixação da base inferior móvel

OBSERVAÇÃO
Dano à tubulação de energia e de gás pela movimentação
Prenda o equipamento com uma corrente ou uma corda para evitar que
escorregue no painel traseiro (corrente não inclusa no material fornecido).

5.3 Instalação dos equipamentos verticais

5.3.1 Instalar e posicionar o equipamento vertical

Eleve o equipamento vertical do palete de transporte e posicione-o

 CUIDADO
Perigo de basculamento durante a instalação
Perigo de esmagamento pelo basculamento do equipamento sobre
pessoas.
n Atente ao centro de gravidade do equipamento.
n Atente para que o equipamento não vire durante o posicionamento do

palete.

 CUIDADO
Perigo de ferimento pelo peso do equipamento
Danos pessoais e materiais com a virada do equipamento
n São necessárias, no mínimo, 2 pessoas para o posicionamento do

equipamento.

a A superfície de instalação é horizontal e está desengordurada e limpa.
a O auxiliar de transporte e está pronto.
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1. Abra os parafusos que conectam o palete de transporte com o auxiliar de
transporte. Coloque o auxiliar de transporte aparafusado à direita ao lado do
palete de transporte.

1

2

2. Remova as espumas de vedação ao lado dos pés do aparelho, do palete de
transporte.
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3. Abra os parafusos com porca no palete de transporte dividido.

4. Abra a porta da câmara de cocção.
5. Puxe o equipamento para baixo pela porta da câmara de cocção. Remova a

parte do palete embaixo do compartimento elétrico.

6. Coloque o equipamento com os pés traseiro na área de instalação.
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7. Eleve cuidadosamente o equipamento para cima pela porta da câmara de
cocção e remova o palete debaixo do equipamento.

8. Coloque o equipamento com os pés dianteiros na área de instalação.

Posicionar o aparelho vertical
a O equipamento foi posicionado na área de instalação prevista.
1. Coloque um nível de bolha na câmara de cocção do equipamento.
2. Para nivelar o equipamento horizontalmente à direita, gire os pés dianteiro e

traseiro do equipamento, à direita.
3. Para nivelar o equipamento horizontalmente à esquerda, gire os pés

dianteiro e traseiro do equipamento à esquerda.
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5.3.2 Fixar o aparelho vertical

 CUIDADO
Equipamento escorregando da posição de instalação
Risco de esmagamento pelo escorregamento do equipamento.
Em caso de equipamentos a gás, as tubulações podem ser danificadas.
n Prenda o equipamento com o kit de fixação.

Proteja o aparelho vertical contra escorregamentos com o kit de fixação.
O kit para a fixação do equipamento inclusive cola especial, parafusos e bucha
não está incluso no volume de fornecimento do equipamento e pode ser
encomendado separadamente com o fabricante pelo número de item
8700.0317.

Observe as distâncias dos bloqueios dos pés para os respectivos tamanhos
dos equipamentos:

20-1/1 20-2/1
x [mm] 741 946
x [polegada] 29 1/8 37 1/4

a Os bloqueios de pé e o kit de fixação estão prontos.
1. Prenda os bloqueios dos pés dianteiros com a cola especial ou os

parafusos e a bucha no soalho. Observe para que os dois bloqueios dos
pés apontem para frente com as aberturas.
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2. Empurre o aparelho vertical nos bloqueios dos pés.

5.3.3 Posicionar a armação móvel para carga múltipla

 ADVERTÊNCIA
O ângulo máximo da rampa de acesso foi ultrapassado.
Risco de queimadura por líquidos e alimentos quentes devido ao ângulo
muito inclinado.
Certifique-se de que o ângulo da rampa de acesso seja inferior a 4 graus.

OBSERVAÇÃO
Mau funcionamento devido à inclinação da armação móvel para carga
múltipla.
Uma armação móvel para carga múltipla nivelada incorretamente pode
resultar no mau funcionamento do aparelho, por exemplo, durante a limpeza.
Alinhe a armação móvel para carga múltipla horizontalmente no
equipamento.

1. Deixe uma distância de 205 mm [8 1/8 polegadas] entre o canto superior
da estrutura de entrada e o chão acima dos pés da armação m´óvel para
carga múltipla. A distância é necessária, para que a armação móvel para
carga múltipla possa entrar corretamente no equipamento.
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2. Verifique se a armação móvel para carga múltipla consegue entrar reta no
aparelho. Se não for este o caso, utilize uma rampa ou auxílios de manobra.

Rampa de acesso e condutor
n Se o piso não for plano, o desnível deve ser compensado com uma rampa

de acesso.
n Se houver uma grade de drenagem na frente do aparelho vertical, instale

um condutor na área de acesso da armação móvel para carga múltipla.

Proteção do puxador
O suporte adicional é usado para a proteção segura do puxador da armação
móvel para carga múltipla durante o cozimento.
1. Prenda o suporte do puxador na tampa do equipamento de forma a deixá-

lo posicionado no painel lateral esquerdo.
2. Pendure o puxador no suporte.
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5.4 Orientações sobre a coifa

 PERIGO
Gases de escape nocivos à saúde
Risco de asfixia devido à concentração não autorizada de gases de escape
nocivos à saúde.
n Certifique-se de que as possibilidades de ventilação da área de instalação

sejam adequadas.
n Sempre realize uma análise dos gases de escape antes da colocação em

funcionamento do equipamento.

Ventilação local
Durante a instalação do exaustor, observe as seguintes orientações:

n Diretriz da VDI 2052, NFPA 96, assim como as diretrizes da comissão local
de construção civil para exaustores.

n O exaustor deve se sobrepor 300-500 mm [12 – 20 poelgadas] acima da
dianteira do equipamento.

n Se estiver usando um VarioSmoker, instale o equipamento sob um exaustor.
n Instalar um filtro de gordura na área saliente do exaustor.

Sistemas de exaustão
Uma cúpula de exaustão de vapores está disponível para o equipamento
(inclusive para adaptação). Para instalar a cúpula de exaustão, siga as orientações
de instalação inclusas no produto.
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6 Conexão elétrica

 PERIGO
Alta tensão durante a conexão elétrica
Perigo de morte ao trabalhar com alta tensão.
n Desconecte da alimentação de energia.
n Certifique-se de que o equipamento está sem tensão.

 PERIGO
Choque elétrico devido à conexão incorreta
Há risco de morte se os fios condutores forem conectados incorretamente.
Conecte os fios corretamente, de acordo com o código de cores.

 CUIDADO
Risco de lesão pela instalação incorreta
Utilize um dispositivo de corte acessível em todos os polos no local de
instalação com, no mínimo, 3 mm [0,12 polegadas] de distância de contato.

OBSERVAÇÃO
A tensão da rede não corresponde à tensão do equipamento
Antes de fazer a conexão, verifique se a tensão da rede corresponde à
tensão necessária prescrita na placa de identificação do equipamento.

6.1 Prescrições para a ligação elétrica
n Observe as prescrições da VDE e do fornecedor local de energia.
n Conecte o equipamento conforme as prescrições aplicáveis no seu país,

estado, cidade ou comunidade.
n Conecte o equipamento a uma rede de energia elétrica regulamentada.
n O consumo de energia, os fusíveis e a seção transversal dos cabos

dependem dos seguintes fatores:
– Prescrições locais
– Comprimentos dos cabos
– Qualidade dos cabos
– Distribuição de energia

n Para uma conexão elétrica adequada, ajuste os valores de conexão
conforme as condições e as demandas locais.

n Observe as prescrições da NFPA 70/NEC e da CSA C22.2.
n Utilize somente cabos de rede em conformidade com as prescrições da

NEC/NEMA.

Código de cores dos fios
Observe o código de cores dos fios e as variações típicas dos países.
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Cor do fio Função do fio
Amarelo/verde condutor de proteção
Azul condutor neutro
Marrom, cinza ou preto fase L1, L2, L3

Disjuntor para corrente residual RCD
Todos os aparelhos são equipados com uma ligação para condutor de proteção.
Conforme as normas e as determinações específicas do país, pode ser que
também seja necessário utilizar um disjuntor para corrente residual RCD na
instalação do equipamento.

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 20-2/1 GN
Conecte o aparelho a um disjuntor para corrente residual tipo B (RCD tipo B).

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN
Formas de tensão com condutor neutro ("NAC"): conecte o equipamento a um
disjuntor para corrente residual do tipo F (RCD tipo F).
Formas de tensão sem condutor neutro ("AC"): Conecte o aparelho a um
disjuntor para corrente residual tipo B (RCD tipo B).

Orientações para aparelhos verticais
n A impedância máxima de conexão no ponto de conexão da rede é de 0,09 Ω.
n As seções transversais dos cabos de ligação obedecem o consumo atual e as

disposições locais.

Orientações para UltraVent/UltraVent Plus coifa de condensação
Nos equipamentos com cobertura de condensação, desconecte os dois
equipamentos da rede elétrica antes de realizar os trabalhos de manutenção.
Antes de desconectar ou reconectar o equipamento da rede de energia,
certifique-se de que ele esteja desligado para evitar que a cobertura de
condensação religue.

Orientações para equipamentos 6-2/3 GN com uma UltraVent/UltraVent Plus
coifa de condensação

n A cobertura de condensação deve estar ligada a uma rede de alimentação
regulamentada conforme as prescrições aplicáveis (prescrições VDE e UL/
CSA NEC).

n A cobertura de condensação é conectada na alimentação de energia por uma
conexão fixa. A conexão fixa deve contar com um dispositivo de corte em
todos os polos com, no mínimo, 3 mm [1/8 polegadas] de distância de
contato.

n Caso o UV precise ser conectado com um conector de rede, ele deve estar
acessível.

n A cobertura de condensação deve ser protegida no local com, no máximo,
16 A.

n A cobertura de condensação deve ser protegida no local com, no máximo,
15 A.

n A cobertura de condensação está equipada com um cabo de conexão de
aprox. 2 m [cerca de 6 1/2 polegadas] de comprimento sem conector.
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n Se o cabo de conexão precisar ser substituído, utilize um fio da qualidade
H05 RN-F 3x1,5 mm2, no mínimo. A troca do cabo de rede deve ser
realizada apenas pelo fabricante ou por técnicos autorizados e instruídos
pelo fabricante.

n Antes de retirar o conector da rede ou da nova conexão à rede, observar se
o equipamento está desligado para evitar uma inicialização da cobertura de
condensação.

Orientações para equipamentos com a opção de Unidade de alimentação
ininterrupta (USV)

Nos equipamentos com a opção USV é possível conectar componentes
eletrônicos a uma alimentação de tensão estável. Nesta opção, um segundo
cabo de conexão para os os componentes eletrônicos é puxado do
equipamento. Ao realizar trabalhos de manutenção no equipamento,
desconecte as duas fontes de tensão da rede de energia.

6.2 Abrir a parte elétrica
A parte elétrica está atrás do painel lateral esquerdo.
a O equipamento está na área de instalação prevista.
a O equipamento está desligado.
a Todas as fontes de tensão estão desligadas por um disjuntor externo.
1. Abra a parte elétrica como descrito a seguir conforme o tamanho do

equipamento.

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN
1. Solte os 2 parafusos na parte inferior do painel lateral esquerdo e 1

parafuso na parte posterior.
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2. Levante o painel lateral esquerdo por baixo e retire-o do equipamento
puxando-o para baixo.

1

2

>> Com o painel elétrico aberto.

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
1. Levante e tire a grade embaixo do painel de controle com uma chave de

fenda.
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2. Desaparafuse e retire os rebites cegos no canto inferior esquerdo.

3. Solte os 2 parafusos no retrocesso do painel lateral do aparelho.

4. Puxe o painel lateral esquerdo por baixo do equipamento.
5. Retire o painel lateral.
>> Com o painel elétrico aberto.
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Equipamentos tamanhos 20-1/1 GN, 20-2/1 GN
1. Solte os 2 parafusos na parte de baixo do painel lateral.

2. Levante o painel lateral esquerdo por baixo e retire-o do equipamento
puxando-o para baixo.

>> Com o painel elétrico aberto.

6.3 Conectar os equipamentos elétricos na rede elétrica

Orientações sobre o cabo da rede e o ponto de conexão
n Uma conexão fixa está disponível para a conexão elétrica do equipamento.
n Equipamentos com uma tensão de conexão 3 NAC 400 V podem ser

conectados por meio de uma conexão fixa ou conexão com conector.
n O equipamento conta com seu próprio cabo. O cabo de rede flexível é, no

mínimo, do tipo H07 RN-F.
n Os equipamentos de mesa são equipados com um cabo de eletricidade sem

conector. O comprimento do cabo é de aprox. 2,5 m [98,5 polegadas].
n Os aparelhos verticais são fornecidos sem cabo elétrico.
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n Equipamentos com uma tensão de conexão 3 NAC 400 V deve ser
conectados a um interruptor de seguraça através de uma conexão fixa
(conexão de conduíte).

n O equipamento conta com seu próprio cabo.
n Os aparelhos são fornecidos sem cabo de rede.
n Equipamentos tamanho 6-2/3 GN: O equipamento é fornecido com um

cabo de rede.
n O ponto de conexão do cabo de rede localiza-se na proteção principal da

parte elétrica, atrás do painel lateral esquerdo removível.

Executar a conexão no equipamento de mesa
a Equipamentos tamanho 6-2/3 GN: O local da instalação conta com um

dispositivo separador de todos os polos com, no mínimo, 3 mm [0,12
polegadas] de distância de contato.

a Há um disjuntor para corrente residual do tipo B disponível.
a Nos equipamentos do tamanho 6-2/3 GN, é possível usar um disjuntor

para corrente residual do tipo A.
a O alívio da tensão para o cabo de conexão da rede está preso.
a Com o painel elétrico aberto.
1. Passe o cabo de rede através da abertura no painel traseiro da parte

elétrica até o ponto de conexão.
2. Feche os fios com os terminais. Observe o código de cores a seguir.
3. Verifique se os fios estão corretamente conectados.
>> O equipamento está conectado à rede elétrica.

Executar a conexão no aparelho vertical
a Há um disjuntor para corrente residual do tipo B disponível.
a O alívio da tensão para o cabo de rede está preso.
a Com o painel elétrico aberto.
1. Passe o cabo de rede através da abertura no lado inferior da parte elétrica

até o ponto de conexão.
2. Puxe o parafusamento do cabo para firmar na abertura.
3. Abra os terminais com a ferramenta correspondente e conecte os fios.

Observe o código de cores a seguir.
4. Verifique se os fios estão corretamente conectados.
>> O equipamento está conectado à rede elétrica.

Código de cores Terminais

Conexão Cor do fio Terminais Ferramenta
(somente
aparelhos verticais)

Fase
(independentement
e do campo de
rotação)

Cinza, preto ou
laranja

L1, L2, L3 Chave Allen

Condutor neutro Azul N Chave de fenda

condutor de
proteção

Amarelo-verde PE Chave sextavada
(Torx)
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6.4 Comutar a alimentação de energia (somente EUA e Canadá)
a O equipamento está desligado.
a Todas as fontes de tensão estão desligadas por um disjuntor externo.
a Com o painel elétrico aberto.
1. Verifique a conexão da alimentação de energia.
2. Ligue a tensão no comutador de acordo com a alimentação de energia. O

comutador está na posição básica 2:

Posição Tensão (V)
1 240
2 208/440
3 480

1. Feche a parte elétrica.
2. Conecte o equipamento à rede de energia.
3. Ligue o equipamento.
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4. Selecione o nível Serviço pelo painel de controle. Vá até as configurações
básicas – Outros – Tensão da instalação. Configure a tensão.

5. Desligue e religue o equipamento. As alterações serão utilizadas agora.
6. Realize um teste de desempenho. Verifique a compatibilidade da potência

medida com as informações da placa de identificação.
>> A tensão foi comutada com sucesso.

6.5 Conexão do conduíte (apenas EUA e Canadá)
O kit de conexão de conduítes para a instalação de equipamentos de mesa não
está incluso no material fornecido e deve ser encomendado separadamente.
A conexão de conduíte é necessária para equipamentos com os seguintes tipos
de tensão diferentes. Consulte o diâmetro dos kits de conexão de conduítes na
tabela a seguir:

Tipo de tensão 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1
11 - 3 AC
240V 60 Hz

3/4 polegada 1 polegada 1 polegada 1 1/4
polegadas

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

1 polegada

42 - 3 AC
440V 60 Hz

1/2 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada 1 polegada

43 - 3 AC
480V 60 Hz

1/2 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada 1 polegada

6.5.1 Executar a conexão do conduíte
a O equipamento está desligado.
a Todas as fontes de tensão estão desligadas por um disjuntor externo.
a O adaptador de tubo adequado está posicionado frouxo nos fios (o

adaptador de tubo não está incluído no escopo do fornecimento).
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a Os fios estão inseridos no cabo. As contraporcas e as vedações para a parte
externa do equipamento estão soltas no cabo.

1. Monte o adaptador de tubo correto na conexão elétrica no painel traseiro do
equipamento.

2. Abra o painel lateral esquerdo.
> Com o painel elétrico aberto.

3. Passe os fios pelo tubo de conexão.

1

2
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4. Feche os fios no disjuntor principal.

5. Monte as vedações e a contraporca acima do cabo no adaptador de tubo.

6. Feche o painel lateral esquerdo.
>> A instalação da conexão do conduíte está concluída no lado do

equipamento.

6.6 Conectar equipamentos a gás na rede elétrica.

OBSERVAÇÃO
Polaridade incorreta da conexão elétrica
Atente à polaridade da conexão elétrica. Em caso de polaridade incorreta
aparece uma mensagem de erro. O equipamento não está operacional.

Orientações sobre o cabo da rede e o ponto de conexão
n A fabricante recomenda o uso de um cabo próprio protegido para cada

equipamento.
n Para o fornecimento elétrico do aparelho, pode ser fornecida uma ligação

permanente ou uma ligação com plugue.
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n O equipamento conta com seu próprio cabo. O cabo de rede flexível é, no
mínimo, do tipo H07 RN-F.

n Os equipamentos de mesa são equipados com um cabo de eletricidade sem
conector. O comprimento do cabo é de aprox. 2,5 m [98,5 polegadas].

n Os aparelhos verticais são fornecidos sem cabo elétrico.
n O equipamento conta com seu próprio cabo.
n Os equipamentos são fornecidos com um cabo de rede sem conector.
n Em equipamentos a gás, o ponto de conexão se do cabo de rede se encontra

nos pinos chatos do filtro de rede integrado na parte elétrica.

Fazer a conexão
a Há um disjuntor para corrente residual do tipo B disponível.
a O alívio da tensão para o cabo de rede está preso.
a Com o painel elétrico aberto.
1. Feche os fios nos pinos chatos. Observe o código de cores a seguir.
2. Verifique se os fios estão corretamente conectados.
>> O equipamento está conectado à rede elétrica.

Código de cores dos pinos chatos.

Conexão Cor do fio Pino chato
fase Marrom, preto ou cinza L1
Condutor neutro Azul N
condutor de proteção Amarelo-verde PE

6.7 Fechar a parte elétrica

OBSERVAÇÃO
Cabos presos
Ao fechar a parte elétrica, certifique-se de que cabos ou mangueiras não
fiquem presos.

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN
1. Coloque o painel lateral esquerdo por cima, embaixo da estrutura da

carcaça.
2. Pressione o painel lateral para cima.
3. Aperte os 2 parafusos na parte inferior do painel lateral e 1 parafuso na

parte posterior.
>> A parte elétrica está fechada.

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
1. Coloque o painel lateral esquerdo por cima, embaixo da estrutura da

carcaça.
2. Pressione o painel lateral para cima.
3. Pressione o painel lateral na parte inferior para dentro.
> A borda frontal está colocada atrás da parte de plástico e a borda traseira da

chapa, por cima da chapa de aterramento.
4. Aperte os 2 parafusos na traseira do equipamento.
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5. Gire os rebites cegos da dianteira, no canto inferior esquerdo, e aperte-os.
6. Coloque a grade e pressione-a para prender.
7. Controle o assentamento correto da vedação do fundo.
>> A parte elétrica está fechada.

Equipamentos tamanhos 20-1/1 GN – 20-2/1 GN
1. Coloque o painel lateral esquerdo por cima, embaixo da estrutura da

carcaça.
2. Pressione o painel lateral para cima.
3. Aperte os 2 parafusos na parte de baixo do painel lateral.
>> A parte elétrica está fechada.

6.8 Conectar a equalização de potencial
A conexão para a equalização de potencial encontra-se na parte inferior ou na
parte traseira do equipamento.

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
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Equipamentos tamanho 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

6.9 Valores de conexão dos diferentes tipos de tensão

Tensão máxima de conexão
n Tolerância máxima permitida para a tensão de entrada: -15% a +10%
n O equipamento pode ser utilizado com frequências de 50 Hz e 60 Hz sem

precisar de alterações técnicas.

iCombi Pro, iCombi Classic Equipamentos elétricos

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (1 NAC 240 V) 50/60 24 5,7 25 F
6-1/1 E (1 NAC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 F

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (2 AC 208 V) 60 28 5,7 30/35 B
6-1/1 E (2 AC 208 V) 60 53 10,8 60 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (2 AC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 B
6-1/1 E (2 AC 230 V) 50/60 47 10,8 50 B
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Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 24 5,7 25 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 32 5,7 35/40 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 61 10,8 70 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (3 AC 200 V) 50/60 15,9 5,3 16 B
6-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 29,2 10,1 32 B
6-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 60 20,8 63 B
10-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 50,5 17,5 63 B
10-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,9 34,6 100 B
20-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,6 34,5 100 B
20-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 181,9 63 200 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (3 AC 208 V) 60 15,9 5,7 20 B
6-1/1 E (3 AC 208 V) 60 30 10,8 35 B
6-2/1 E (3 AC 208 V) 60 62,2 22,4 70 B
10-1/1 E (3 AC 208 V) 60 52,5 18,9 60 B
10-2/1 E (3 AC 208 V) 60 103,8 37,4 125 B
20-1/1 E (3 AC 208 V) 60 103,3 37,2 125 B
20-2/1 E (3 AC 208 V) 60 188,5 67,9 200 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (3 AC 220 V) 50/60 14,4 5,3 20 B
6-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 26 9,9 32 B
6-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 54,1 20,6 63 B
10-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 45,4 17,3 50 B
10-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 90 34,3 100 B
20-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 89,5 34,1 100 B
20-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 163,8 62,4 200 B
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Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (3 AC 230 V) 50/60 14,9 5,7 16 B
6-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 27,1 10,8 32 B
6-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 56,2 22,4 63 B
10-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 47,4 18,9 50 B
10-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,9 37,4 100 B
20-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,4 37,2 100 B
20-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 170,4 67,9 200 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-2/3 (3 AC 240 V) 50/60 18 6,2 20 B
6-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 35 10,8 40 B
6-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 71 22,4 80 B
10-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 61 18,9 70/75 B
10-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 118 37,4 150 B
20-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 119 37,2 150 B
20-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 219 67,9 250 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

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

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

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

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 14,2 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 29,4 22,4 32 B
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Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

10-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 24,8 18,9 32 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 49,1 37,4 63 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 48,8 37,2 63 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 89,1 67,9 100 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 E (3 AC 440 V) 60 14,2 10,8 20 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 60 29,4 22,4 35 B
10-1/1 E (3 AC 440 V) 60 24,8 18,9 30 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 60 49,1 37,4 60 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 60 48,8 37,2 60 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 60 89,1 67,9 100 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 13 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 26,9 22,4 32 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 22,7 18,9 25 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 45 37,4 50 B
20-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 44,7 37,2 50 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 81,7 67,9 100 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 E (3 AC 480 V) 60 16 10,8 25 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 60 32 22,4 40 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 60 27 18,9 35 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 60 52 37,4 70 B
20-1/1 E (3 AC 480 V) 60 54 37,2 70 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 60 96 67,9 125 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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



6 | Conexão elétrica

80.06.078_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_pt-BR 61 / 96

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

20-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Equipamentos a gás

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 F
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Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
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 Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 1,9 0,38 15 B
6-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,3 0,65 15 B
10-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,8 0,75 15 B
10-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,3 1,25 15 B
20-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,0 1,2 15 B
20-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 9,5 1,9 15 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (2 AC 208 V) 60 2,9 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 208 V) 60 7,2 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 208 V) 60 6,3 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 208 V) 60 10,6 2,2 15 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 2,7 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 6,8 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 5,9 1,3 15 B
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Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

20-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 10 2,2 15 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 6,5 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 9,6 2,2 15 B

Hz Consumo
de energia
(A)

Potência
(kW)

Disjuntor
(A)

Tipo de
RCD

6-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 6,3 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 9,2 2,2 15 B
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7 Conexão à rede RJ45
*este capítulo não é válido para os EUA e Canadá.

7.1 Orientações sobre a conexão à rede
Através da conexão à rede é possível conectar o equipamento à sua rede, a fim
de conectá-lo com o ConnectedCooking.

Conexão Ethernet (Local Area Network)
iCombi Pro:

n Por padrão, os equipamentos são equipados com uma conexão de
ethernet.

n Para fazer a conexão em uma rede, utilize, no mínimo, um cabo de rede
com a especificação CAT-5.

n Nos equipamentos dos tamanhos 6-2/3 GN a 10-2/1 GN, a conexão
localiza-se na traseira do equipamento.

n Nos equipamentos dos tamanhos 20-1/1 GN e 20-2/1 GN, a conexão
localiza-se na parte inferior do equipamento.

n O manual de instruções original conta com uma descrição detalhada sobre
como fazer a conexão à rede.

iCombi Classic:
Opcionalmente, os equipamentos podem ser adquiridos ou atualizados com
uma conexão de ethernet.
O kit de atualização pode ser obtido pelo número de item 87.01.420.

WLAN (Wireless Local Area Network)
O adaptador de WLAN integrado no equipamento é uma opção dependente
do mercado, que não está disponível em todos os países.

n Os equipamentos da série iCombi Pro contam com um adaptador WLAN
padrão.

n Para os equipamentos da série iCombi Classic, disponibilizamos um
adaptador WLAN opcional.

7.2 Conectar o equipamento na rede

Conectar o cabo Ethernet
1. Desaperte a conexão LAN.
2. Desaperte a tampa.
3. Retire o tampão de vedação.
4. Empurre o cabo Ethernet através da porca de união.
5. Empurre o cabo Ethernet através da bucha de borracha.
6. Volte a inserir a bucha de borracha no anel de aperto.
7. Insira o cabo Ethernet no conector.
8. Aperte a conexão.
9. Aperte a tampa.
>> O cabo de ethernet está conectado.
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8 Ligação de água

8.1 Prescrições para a ligação de água

OBSERVAÇÃO
Mau funcionamento pelo não obedecimento da condutividade mínima
Certifique-se de que a condutividade mínima da água corresponda a 50 μS/
cm [32 ppm TDS].

O equipamento corresponde às normas comuns (SVGW, KIWA, WRAS).
Observe as normas e as prescrições específicas do país para a conexão à rede de
água potável, para os requisitos de higiene, entre outros.

Mangueira de água
n No local de instalação, utilize uma torneira individual para cada aparelho.
n Utilize uma mangueira de água que corresponda, no mínimo, aos requisitos

da IEC 61770, EN 61770, EN 13618 ou seja de qualidade equivalente.
n Não utilize mangueiras de água usadas.
n É possível adquirir uma mangueira de água conforme a EN 61770 com a

fabricante pelo número de item 2067.0709. Os materiais utilizados nessa
mangueira de água correspondem às prescrições dos órgãos KTW, WRAS e
FDA. Para EUA e Canadá é necessário um adaptador na mangueira de água.

Proteção da água potável
Para fazer a ligação à rede de água potável, é necessário utilizar uma proteção da
água potável conforme os requisitos da EN 1717.

n Para conectar os equipamentos do tamanho 6-2/3 GN da série iCombi
Classic à rede de água potável, deve-se instalar, na tubulação de admissão
da torneira, uma proteção para água potável da classe de material 3
conforme a EN 1717, por exemplo, um separador de sistemas CA conforme
a EN 14367. O separador de sistemas CA está incluso no material fornecido
na Suíça e no Japão. Para os outros países europeus, o separador de
sistemas CA pode ser adquirido pelo número de item 50.01.820.

n Todos os outros equipamentos correspondem aos requisitos para a
proteção da água potável conforme a EN 1717 no estado em que são
entregues.

Pressão da água
n A pressão da água (pressão do fluxo) na linha de entrada é de 1,5 – 6 bar (21

– 87 psi).
n É recomendada uma pressão da água de 3 bar (43 psi).

Caudal necessário por equipamento

Tamanho do
equipamento

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

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

Caudal máx. [l/min] 5 12 12 12 12 12 12
Caudal máx. [gal/min] 1,32 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
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Somente na Grã-Bretanha Prescrições da WRAS para as exigências de instalação
(IRN) R160

A ser executado pelo instalador:
Uma válvula de recuo dupla aprovada ou um bloqueador de retorno de fluxo
igualmente eficaz deve ser montado no ponto de conexão diretamente na
torneira.

8.2 Conectar a entrada de água
A entrada da água localiza-se na parte traseira ou na parte inferior do
equipamento.

Equipamentos tamanho 6-2/3 GN

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 10-2/1 GN

Equipamentos tamanhos 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

a A entrada de água do local de instalação foi lavada e purgada.
a A mangueira de água foi lavada.
a Os dispositivos de proteção, como o sistema antirrefluxo ou o separador

de sistemas CA, foram instalados na tubulação de admissão da torneira.
a Tubulação para a conexão conjunto da água fria: 3/4 polegada
a Temperatura da água fria: no máximo 30°C [86°F]
a Dureza da água: no mínimo 5°dH (90 ppm)
a Condutividade: no mínimo 50 µS
a A clorificação (Cl2) está abaixo de 0,2 mg/l (0,2 ppm) e a concentração de

cloreto (Cl-), abaixo de 80 mg/l (80 ppm). Se os valores estiverem
maiores, utilize um filtro de água. Observe as orientações para a escolha de
um filtro de água.

1. Conecte a mangueira de água na admissão de água do equipamento.
2. Abra a torneira.
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>> A entrada de água está conectada.

Recomendação para CombiMaster Plus sem Care
A fabricante recomenda a realização de uma verificação preventiva com
aproximadamente 6 meses de uso para determinar o acúmulo de cal presente
no gerador de vapor. Essa verificação deve ser realizada por um técnico
qualificado.

8.3 Orientações sobre o tratamento da água
Se a qualidade da água for inadequada para o aparelho, é necessário
providenciar o tratamento da água. Observe as orientações a seguir:

n A água tratada com uma dureza inferior a 5°dH pode atuar de forma
agressiva e corrosiva e reduzir a vida útil do equipamento. Não utilize água
tratada com dureza inferior a 5°dH.

n Observe as prescrições específicas do país relacionadas às ligações de água
e de esgoto, sobretudo em relação às instituições de pontos de
abastecimento de água.

n Informe-se sobre a concentração de cloreto (Cl-), a cloração (Cl2), a
condutividade e a dureza da água com as empresas locais de abastecimento
hidráulico.

n Em caso de conexão do iCombi Pro à rede de água inferior a 7 °dH: Após o
início do autoteste, pergunta-se em qual dureza da água o aparelho está
ligado. Neste caso, selecione a opção Dureza da água abaixo dos 7°dH.

n Na maioria dos casos, é possível fazer uma ligação hidráulica sem filtros
adicionais e tratamento da água.

n Se condições críticas de água forem predominantes, é necessária a filtragem
da água e/ou o tratamento dela.

8.4 Escolha do filtro de água
Se condições críticas de água forem predominantes, é necessária a filtragem da
água e/ou o tratamento dela. Observe as orientações a seguir quando for
escolher:

(A) Filtro fino
Em caso de contaminação da água com areia, partículas de ferro ou matéria em
suspensão, recomendamos um filtro fino com 5–15 µm [0,0002 – 0,0006
polegadas] de finura.

(B) Filtro de carvão ativado
Em caso de cloração pesada (Cl2) da água acima de 0,2 mg/l (equivalente a 0,2
ppm), deve-se instalar um filtro de carvão ativado. Você pode se informar sobre
a cloração (Cl2) com a empresa local de abastecimento hidráulico.

(C) Sistema de osmose reversa
Para se evitar a corrosão, deve-se instalar um sistema de osmose reversa
quando a concentração de cloreto (Cl-) estiver acima de 80 mg/l [80 ppm]. Você
pode se informar sobre a concentração de cloreto (Cl-) com a empresa local de
abastecimento hidráulico.
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OBSERVAÇÃO
Mau funcionamento pelo não obedecimento da condutividade mínima
Certifique-se de que a condutividade mínima da água corresponda a 50
μS/cm [32 ppm TDS].

(D) Amaciamento da água
iCombi Pro / iCombi Classic
Caso a utilização esteja de acordo com o prescrito, os equipamentos iCombi
Pro/iCombi Classic removem a calcificação automaticamente. Não é
necessário fazer um amaciamento prévio da água.
CombiMaster Plus sem Care

n Recomenda-se fazer o amaciamento da água para o tratamento de água
com teores muito elevados de cal (sem contaminação por cloretos).

n Utilize uma descarbonização fracamente ácida por uma troca iônica aquosa
(H+). Desaconselhamos o uso de trocas iônicas de sódio (normalmente
encontradas nos detergentes).

n Devido ao efeito negativo no sistema de água, desaconselhamos a
dosagem de fosfato.

Orientações para a conexão do filtro de água
O diâmetro da mangueira de água deve ser de, no mínimo, 1/2 polegada e
para o filtro de água de, no mínimo, 3/4 polegada.
No caso de uma combinação de filtros de água, observe a sequência dos filtros
na direção do fluxo:

n (A)-(B)-(C)
ou

n (A)-(B)-(D)
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9 Ligação de esgoto

9.1 Prescrições para o ligação de esgoto

Orientações gerais para todos os equipamentos

OBSERVAÇÃO
O cano de escoamento não corresponde às prescrições
Utilize um cano de escoamento resistente à temperatura do vapor que
corresponda, no mínimo, a canos do tipo PP. Não utilize mangueiras.

OBSERVAÇÃO
Instalação incorreta do cano de escoamento
Não cole nem solde o cano de escoamento na saída do equipamento.
Não conecte o cano de escoamento à saída do equipamento com um redutor.

OBSERVAÇÃO
Nunca fechar ou tampar o transbordamento de segurança
Não reduza o transbordamento de segurança na seção transversal.
O transbordamento de segurança deve ficar sempre acessível e livre. Ele
funciona como um respiradouro e escoamento no caso de entupimento.

OBSERVAÇÃO
Água suja e com gordura
Certifique-se de que haja um separador de gordura instalado no local para
limpar a água usada.

n O equipamento corresponde às normas apropriadas (SVGW, KIWA, WRAS).
n A temperatura média do esgoto é de 65°C [149°F].
n Ao dimensionar o ralo, atente ao fato de que a quantidade bombeada para

fora do gerador de vapor brevemente será de 0,5 l/s [0,13 gal/s].
n No caso de um ralo de chão sem sifão, deve-se manter uma distância de

saída livre de 20 cm [0,79 polegadas].
n Dependendo do tamanho do equipamento, é possível conectar uma saída na

parede ou no solo.

Requisitos para equipamentos tamanho 6-2/3 GN
A fim de atingir o consumo de energia ideal, recomenda-se a integração de um
sifão para a ligação de esgoto.

n Diâmetro da saída do equipamento: DN 40 mm [1,5 polegadas]
n A saída do equipamento DN 40/50 é fornecida com o equipamento. É

possível adquirir com a fabricante uma saída do equipamento DN 40/50
separada com o número de item 8720.1031.

n Cada equipamento deve dispor da sua própria ligação de esgoto.
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Requisitos para equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 20-2/1 GN

OBSERVAÇÃO
Equipamento excedente graças ao sifão externo
O equipamento já está equipado com um sifão integrado. O uso de um
segundo sifão externo sem ventilação da distância de saída resulta no
excedente do equipamento.
Não conecte um sifão externo na ligação de esgoto sem a ventilação prévia
conectada.
Deve-se garantir uma distância de saída livre e/ou a exaustão na conexão à
rede de esgoto.

n Diâmetro da saída do equipamento: DN 50 mm [2 polegadas]
n É possível adquirir com a fabricante um kit de conexão para a saída do

equipamento DN 40/50 com o número de item 8720.1031.
n Unidades de mesa: Cada equipamento deve dispor da sua própria ligação

de esgoto.

Requisitos adicionais para o Combi-Duo
Além dos requisitos para os equipamentos individuais, observe o seguinte
para a estrutura do Combi-Duo:

n cada equipamento deve utilizar a sua própria ligação de esgoto.
n Não instale um sifão na saída dos Combi-Duo com dreno de chão.

Itens opcionais
n Para diminuir a pressão no cano de esgoto, instale um tubo montante nele.
n Unidades de mesa: Para aumentar a distância em relação ao solo, é

possível adquirir uma elevação de 110 mm [4,33 polegadas] para o
equipamento e um carrinho de transporte de altura ajustável para a
armação móvel para carga múltipla.

n Unidades de chão: para aumentar a distância em relação ao solo, é possível
adquirir uma elevação para o equipamento e para a armação móvel para
carga múltipla.

9.2 Conectar o escoamento de esgoto
a O cano de escoamento é resistente à temperatura do vapor.
1. Conecte a tubulação de dreno DN 50 mm [2 polegada] (nos equipamentos

tamanho 6-2/3 : DN 40 mm [1,5 polegadas]) com uma inclinação
constante de, pelo menos, 5% ou 3° (1,4 polegadas/pés). Utilize um
cotovelo de 90° como a primeira parte do cano de esgoto.

2. Direcione o cano de escoamento para o lado, para a frente ou para baixo.
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Equipamentos tamanho 6-2/3 GN

Equipamentos tamanhos 6-1/1 GN a 10-2/1 GN

A altura média de conexões de escoamento de esgoto nos aparelhos de mesa é
de aprox. 50 mm [1,57 polegadas].

Equipamentos tamanhos 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

A altura média de conexões de escoamento de esgoto de aprox. 70 mm [2,76
polegadas].



9 | Ligação de esgoto

72 / 96 80.06.078_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_pt-BR

9.3 Ventilação adicional do trajeto de escoamento (opcional)

OBSERVAÇÃO
Equipamento excedente graças ao sifão externo
O equipamento já está equipado com um sifão integrado. O uso de um
segundo sifão externo sem ventilação da distância de saída resulta no
excedente do equipamento.
Não conecte um sifão externo na ligação de esgoto sem a ventilação prévia
conectada.
Deve-se garantir uma distância de saída livre e/ou a exaustão na conexão à
rede de esgoto.

Se um sifão externo estiver conectado, o aparelho necessita que uma
ventilação adicional do trajeto de escoamento seja instalada, através de um
tubo de drenagem de ar, instalado no tubo de escoamento, e que impede um
transbordamento do aparelho. Esse tubo de drenagem de ar é colocado na
parte inferior com furos, a fim de obter um efeito de sucção.
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10 Conexão do gás nos equipamentos a gás
Este capítulo aplica-se somente aos equipamentos a gás.

 PERIGO
Incêndio devido à ligação incorreta do gás
Perigo de morte por incêndio causado pela ligação errônea do gás.
n Observe as prescrições locais da empresa de distribuição de gás.
n Verifique o tipo de gás disponível e a pressão dinâmica de conexão com

os valores indicados pelo equipamento.

 PERIGO
Ultrapassagem dos valores de CO/CO2 permitidos
Risco de envenenamento devido aos valores de CO/CO2 elevados graças às
configurações incorretas do queimador.
n Realize uma análise dos gases de escape durante a primeira colocação em

funcionamento.
n Documente os valores dos gases de escape.
n Recomendamos que o local se instalação seja equipado com um detector

de gás-CO.

 PERIGO
Valores de CO aumentados, devido a tipo de gás errado
Risco de envenenamento causado por conexão do tipo de gás errado
n Só conecte o equipamento em tipos de gás indicados na placa de

identificação do equipamento.
n Verifique o tipo de gás disponível e a pressão dinâmica de conexão com

os valores indicados pelo equipamento.
n Recomendamos que o local se instalação seja equipado com um detector

de gás-CO.

10.1 Prescrições para a ligação de gás

OBSERVAÇÃO
Ultrapassagem da pressão de caudal de conexão
Uma pressão de caudal de conexão superior a 65 mbar [0,94 psi] resulta no
mau funcionamento do equipamento e danos a componentes de gás.
n No caso de gás natural, mantenha a pressão do caudal de conexão no

máximo a 30 mbar [0,44 psi].
n No caso de gás liquefeito, mantenha a pressão do caudal de conexão no

máximo a 58 mbar [0,84 psi].
n Em geral, atente à pressão máxima do caudal de conexão de 65 mbar

[0,94 psi].
n Se a pressão ultrapassar esses valores, bloqueie o gás do equipamento e

não o coloque em funcionamento.
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Requisitos para o tipo e a pressão do gás
n Verifique se a configuração de fábrica do gás no equipamento corresponde

às condições reais da ligação de gás local.
n O tipo de gás e a pressão dinâmica de conexão definidos no equipamento

devem corresponder às informações da placa de identificação.

G20
20 mbar
[0,29 psi]

n Se a pressão da tubulação divergir da pressão de caudal de conexão,
informe a empresa de distribuição de gás.

n Observe as prescrições da empresa local de distribuição de gás.

Requisitos para o abastecimento e a tubulação de gás
n A análise dos gases de escape só podem ser executadas por técnicos

autorizados pelo fabricante. A análise dos gases de escape deve ser
realizada antes da primeira colocação em funcionamento.

n A ligação de gás somente deve ser realizada por um instalador de gás
autorizado localmente.

n A tubulação da ligação de gás deve corresponder à carga térmica nominal
especificada na placa de identificação.

n Deve-se verificar a estanqueidade do abastecimento e da distribuição de
gás no aparelho com um detector de vazamentos de gás apropriado.

n A seção transversal da tubulação de gás deve corresponder à potência
máxima conectada de todos os consumidores e, no mínimo, a 3/4
polegada.

n Uma torneira de fechamento de gás deve ser instalada na frente de cada
equipamento.

n Todas as peças de ligação locais devem ser testadas conforme a norma
DIN-DVGW (a empresa de abastecimento de gás local).

n É possível fazer a conexão da tubulação de gás com uma saída de gás.
n Para ligar a tubulação de gás, é necessária uma conexão com rosca interna.
n Os equipamentos devem ser protegidos contra escorregamentos.
n No caso de valores não destilados de CO superiores a 174,7 mg/m³ [150

ppm] ppm no ar quente e superiores a 465,8 mg/m³ [400 ppm] ppm no
vapor, um(a) técnico(a) qualificado(a) e certificado(a) pela empresa deve
verificar as configurações do queimador conforme as orientações de
configuração e, se necessário, ajustá-lo novamente. Em seguida, uma
análise de gás deve ser realizada pelo técnico.
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n Observe as orientações para a manutenção dos componentes a gás.
n A instalação de gás deve corresponder às prescrições de gás natural CGA-B

149.1 ou de gás propano CGA-B 149.2.

10.2 Conectar o equipamento na alimentação de gás
a O diâmetro da tubulação corresponde a no mínimo 3/4 de poleada, de

acordo com as prescrições locais.
a Para ligar a tubulação de gás, há uma conexão com rosca interna disponível.

Uma fita teflon adicional está presente para a vedação na rosca.
a Há uma torneira de fechamento de gás disponível no local.
a O tipo de gás existente e a pressão dinâmica de conexão são compatíveis

com os valores da placa de identificação do equipamento.
a O equipamento está protegido contra escorregões.
1. Conecte a tubulação de gás à ligação de gás do equipamento.
2. Verifique a estanqueidade do abastecimento e da distribuição de gás no

aparelho com um detector de vazamento de gás adequado.

10.3 Consumo de gás conforme o tipo de gás

Gás natural H G20

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15°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
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gás natural L G25

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15°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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gás natural EK G25.3 Holanda

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15°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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gás liquefeito G30

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15°C,
1013 mbar)

1,06
kg/h

2,33
kg/h

1,81
kg/h

3,31
kg/h

3,47
kg/h

6,62
kg/h

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15 °C,
1013 mbar)

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

Gás liquefeito G31

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15°C,
1013 mbar)

1,01
kg/h

2,18
kg/h

1,71
kg/h

3,11
kg/h

3,26
kg/h

6,21
kg/h

Carga técnica
nominal Consumo na
carga terminal
nominal (em 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Consumo de gás liquefeito na Austrália

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão dinâmica do
gás (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

Índice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

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

Índice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15 °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
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Gás natural na Austrália

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão dinâmica do
gás (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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15 °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

Gás natural 13 A no Japão

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Índice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15 °C, 1013 mbar)

13,7
kW

29,4
kW

23,1
kW

42 kW 44,1
kW

84 kW

Gás liquefeito no Japão

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

Pressão de caudal da
conexão necessária (mbar)

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

Índice de Wobbe (MJ/m³)
Wi

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

Índice de Wobbe (MJ/m³)
Ws

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em 15
°C, 1013 mbar)

14,1
kW

30,4
kW

23,9
kW

43,5
kW

45,7
kW

87 kW

Gás natural G20 nos EUA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

6,5-10,
0 pol/
wc

6,5-10,
0 pol/
wc

6,5-10,
0 pol/
wc

6,5-10,
0 pol/
wc

6,5-10,
0 pol/
wc

6,5-10,
0 pol/
wc

Índice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

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

Índice de Wobbe (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
Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15°C, 1013 mbar)

48,58
pés³/h

104,64
pés³/h

82,21
pés³/h

149,48
pés³/h

156,96
pés³/h

298,96
pés³/h

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15 °C, 1013 mbar)

49500
BTU/hr

106500
BTU/hr

83500
BTU/hr

152000
BTU/hr

159500
BTU/hr

303500
BTU/hr

Gás propano 3P G31 EUA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressão de caudal da
conexão necessária
(mbar)

10-15
pol/wc

10-15
pol/wc

10-15
pol/wc

10-15
pol/wc

10-15
pol/wc

10-15
pol/wc

Índice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

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

Índice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15°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

Carga técnica nominal
Consumo na carga
terminal nominal (em
15 °C, 1013 mbar)

48500
BTU/hr

104000
BTU/hr

82000
BTU/hr

148500
BTU/hr

156000
BTU/hr

296500
BTU/hr
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11 Ligação do gás de escape nos equipamentos a gás
Este capítulo aplica-se somente aos equipamentos a gás.

 PERIGO
Gases de escape nocivos à saúde
Risco de asfixia devido à concentração não autorizada de gases de escape
nocivos à saúde.
n Certifique-se de que as possibilidades de ventilação da área de

instalação sejam adequadas.
n Sempre realize uma análise dos gases de escape antes da colocação em

funcionamento do equipamento.

11.1 Prescrições para a ligação do gás de escape
n Os equipamentos são classificados conforme a DVGW G631 de 03/2012

como gases de escape dos tipos A3 e B23, B13, B13BS. Atente às
determinações para os tipos correspondentes.

n Observe as normas locais na versão atual para a instalação.
n A conexão de escape de gás deve atender às prescrições da NFPA 96.
n Observe as orientações para a manutenção dos componentes a gás.

Volume do gás de escape e do espaço
Os valores apresentados são válidos apenas para um único aparelho:

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

mín. Dimensões da área
em ventilação constante
(m³)

26 56 44 80 88 -

mín. Dimensões da área
em ventilação natural (m³)

52 112 88 160 176 -

mín. Fornecimento de ar
comburente (m³/h)

21 45 35 64 70 128

mín. Fornecimento de ar
comburente (pés³/h)

742 1590 1236 2260 2472 4521

Carga técnica nominal
Volume do gás de escape
(m³/h)

38 108 78 160 150 311

Carga técnica nominal
Volume do gás de escape
(pés³/h)

1342 3814 2755 5651 5298 10983

Máx. Temperatura do gás
de escape (°C)

350 520 470 590 430 520

Carga técnica nominal
Temperatura do gás de
escape (°F)

662 968 878 1094 806 968

*Fornecimento de ar comburente por sistemas de ar-condicionado central



11 | Ligação do gás de escape nos equipamentos a gás

80.06.078_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_pt-BR 81 / 96

Fornecimento de ar comburente
O fornecimento de ar comburente é garantido através de uma abertura de
ventilação ou de uma ventilação constante próxima ao teto e outra próxima ao
chão.
Ventilação natural
O fornecimento de ar comburente é garantido pelas janelas e portas.
Ventilação constante
O fornecimento de ar comburente é garantido através de duas aberturas de
ventilação para o exterior com seção transversal de 150 m3 [9153561.62 pol³]
cada (uma próxima ao teto e outra próxima ao chão).
Sistemas de ar-condicionado central
As cozinhas, nas quais os aparelhos a gás são instalados com uma carga térmica
nominal total de mais de 50 kW devem ser climatizadas e ventiladas com
sistemas de ar-condicionado central. Os sistemas de ar-condicionado central
projetados de acordo com a VDI 2052 também garantem o suprimento de ar
comburente para os aparelhos a gás.

11.2 Ligação do gás de escape do tipo A3 e B23

Requisitos para o tamanho do equipamento 6-1/1 GN
n A ligação do gás de escape do tipo A3 para equipamentos deste tamanho

corresponde a um aquecedor a gás dependente do ar ambiente com
ventilador à frente do queimador sem chaminé para exaustão e com uma
carga nominal total igual ou inferior a 14 kW na área de instalação.

n Para evitar o risco de incêndio de gordura no filtro de gordura, deve-se
manter a distância mínima de 400 mm [15,75 polegadas] entre as
tubulações dos gases de escape do equipamento e os filtros de gordura da
cúpula de exaustão/ventilação de teto.

n Não é obrigatório que o abastecimento de gás aos queimadores seja
liberado somente quando o sistema de exaustão está em operação.

n Não é necessária uma tomada de corrente ascendente.
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n Para instalar equipamentos a gás com conexão de gás de escape do tipo A
com uma carga nominal total igual ou inferior a 14 kW, é preciso apenas
que o local de instalação cumpra com um dos seguintes critérios:

– A área de instalação conta com um espaço maior que 2 m3/kW
[70,63 pés³/kW].

– A área de instalação tem uma porta ou uma janela para o exterior que
podem ser abertas.

– Há um sistema de ventilação da cozinha em funcionamento com um
volume mínimo de entrega de 15 m3/h [529,72 pés³/h] por kW de
carga nominal total e com as aberturas de ar correspondentes.

Requisitos para equipamentos tamanhos 6-2/1 GN a 20-2/1 GN
n A ligação do gás de escape do tipo B23 para equipamentos destes

tamanhos corresponde a um aquecedor a gás dependente do ar ambiente
com ventilador à frente do queimador sem chaminé para exaustão e com
uma carga nominal total superior a 14 kW na área de instalação.

n Para evitar o risco de incêndio de gordura no filtro de gordura, deve-se
manter a distância mínima de 400 mm [15,75 polegadas] entre as
tubulações dos gases de escape do equipamento e os filtros de gordura da
cúpula de exaustão/ventilação de teto.

n Não é necessária uma tomada de corrente ascendente.
n Os gases de escape devem ser direcionados para fora através de sistemas

de ventilação de cozinha. Os gases de escape dos equipamentos a gás co
conexão de escape de gás do tipo A primeiro são liberados no ambiente e,
em seguida, direcionados pelos sistemas de ventilação de cozinha.

n Por meio da monitorização do sistema de exaustão é garantido que o
abastecimento de gás seja liberado para os queimadores, quando a
exaustão é assegurada.
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11.3 Ligação do gás de escape do tipo B13

OBSERVAÇÃO
Instalação com chaminé para exaustão diferente da original
Para evitar danos no equipamento, utilize apenas chaminés para exaustão
originais para realizar a ligação do gás de escape do tipo 13.

Requisitos
n A ligação do gás de escape do tipo B13 corresponde a um aquecedor a gás

dependente do ar ambiente com ventilador à frente do queimador e com
chaminé para exaustão.

n Para evitar o risco de incêndio de gordura no filtro de gordura, deve-se
manter a distância mínima de 400 mm [15,75 polegadas] entre as
tubulações dos gases de escape do equipamento e os filtros de gordura da
cúpula de exaustão/ventilação de teto.

n No caso de uma instalação do tipo B13, observe que é preciso haver um
percurso vertical para a corrente ascendente.

n O percurso da corrente ascendente deve terminar 400 mm [15,75
polegadas] abaixo do filtro de gordura. O equipamento deve ser instalado
sob uma cúpula de exaustão de vapores ou uma cobertura de ventilação.

n Por meio da monitorização do sistema de exaustão é garantido que o
abastecimento de gás seja liberado para os queimadores, quando a exaustão
é assegurada.
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11.4 Ligação do gás de escape do tipo B13BS

Requisitos
No tipo B13BS, a ligação fixa a uma chaminé é permitida em combinação com
uma chaminé para exaustão.
Para calcular o suprimento de ar e o ar de exaustão necessários, entre em
contato com o responsável pela limpeza das chaminés da região ou com uma
autoridade igualmente qualificada.
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11.5 Chaminé para exaustão para B13 e B13BS

As chaminés para exaustão não estão incluídas no material fornecido com o
equipamento, mas podem ser encomendadas com os seguintes números de
item:

Proteção
do
escoament
o

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

As instruções de instalação estão inclusas na chaminé para exaustão.
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Orientações para o sistema de gases de escape

OBSERVAÇÃO
Tubulações resistentes ao calor para gases de escape com temperaturas
elevadas
As tubulações para os gases de escape devem resistir a temperaturas de até
400°C [752 °F].
Tubulações para gases de escape de alumínio e de materiais que não são
resistentes ao calor de até 400°C [752 °F] não podem ser utilizadas devido
às temperaturas dos gases de escape.

As tubulações dos gases de escape devem ser bem vedadas e instaladas
conforme as normas locais. Deve-se garantir uma sucção contínua. Em caso de
um refluxo, o limitador de temperatura de segurança é acionado na chaminé
para exaustão. O limitador de temperatura de segurança está configurado em
103°C [217,4 °F].
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12 Primeira colocação em funcionamento

 ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento decorrente de vapor de água quente
Na operação e na limpeza do equipamento é gerado vapor de água quente.
Por este motivo, há risco de escaldamento na abertura da porta da câmara de
cocção.
n Abra cuidadosamente a porta da câmara de cocção e deixe-a recostada

por alguns segundas, para que o vapor possa escapar para cima.
n Atente para que as pessoas não fiquem na área de saída de vapor.

12.1 Antes da primeira colocação em funcionamento

Retirar os materiais de transporte da câmara de cocção

 CUIDADO
Materiais e objetos inflamáveis na câmara de cocção
Risco de incêndio por materiais da embalagem e do transporte, bem como
pelo kit de iniciação na câmara de cocção.
Retire todos os materiais e objetos inflamáveis da câmara de cocção antes da
primeira colocação em funcionamento.

Kit de iniciação
O equipamento vem com um kit de iniciação, que pode variar dependendo do
escopo do pedido. Retire o kit de iniciação da câmara de cocção.

Altura máxima das prateleiras

 ADVERTÊNCIA
Risco de escaldamento com líquidos
Para evitar escaldamentos, utilize apenas recipientes visíveis e fáceis de se
observar ao esquentar líquidos e alimentos que ficarão líquidos quando
aquecidos.
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Após a sua instalação, cole no equipamento o adesivo de altura máxima das
prateleiras na altura de 1600 mm [63 polegadas]. O adesivo está incluso no kit
de iniciação.

12.2 Realizar o autoteste

 PERIGO
Valores de CO/CO2 alterados segundo o autoteste
Risco de envenenamento devido aos valores elevados dos gases de escape.
n Realize uma análise dos gases de escape após o autoteste.
n Configure os valores conforme as prescrições da análise dos gases de

escape.

Durante a primeira colocação em funcionamento do equipamento, o autoteste
deve ser iniciado uma vez. Durante o autoteste, o equipamento é ajustado às
condições ambiente.
O autoteste é realizado automaticamente. A duração depende do tamanho do
equipamento e leva entre 45 e 65 minutos. Com uma cúpula de exaustão
UltraVent, o autoteste dura aproximadamente 20 minutos a mais.

Preparações
n O equipamento está conectado às ligações de água, esgoto, energia e, nos

equipamentos a gás, à alimentação de gás e ao sistema de gás de escape
adequadamente e conforme estas instruções.

n Verifique se as escadas para pendurar e o defletor de ar estão no local
correto.

n O painel lateral esquerdo está fechado.
n Para o autoteste, é necessário um recipiente GN para cada rotor do

ventilador.

Inserir recipientes GN
1. Insira, na escada para pendurar, um recipiente GN plano diante de cada

rotor do ventilador com a abertura para baixo.
>> Nos equipamentos dos tamanhos 6-2/3 GN a 6-2/1 GN, há um

recipiente GN no meio da escada para pendurar, na frente do ventilador.
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>> Nos equipamentos dos tamanhos 10-1/1 GN e 10-2/1 GN, há 2
recipientes GN no meio das escadas para pendurar, e um em frente a cada
um dos ventiladores.

>> Nos equipamentos dos tamanhos 20-1/1 GN e 20-2/1 GN, há 3
recipientes GN no meio da armação móvel para carga múltipla e um em
frente a cada um dos ventiladores.

Iniciar o autoteste
1. Feche a porta da câmara de cocção.
2. Inicie o autoteste.
>> A vedação do equipamento é verificada durante o autoteste. Se, durante o

autoteste, vapor for expelido pela porta fechada da câmara de cocção,
aguarde o término do autoteste e verifique a configuração da porta.

>> A tela informa quando o autoteste estiver concluído.

OBSERVAÇÃO
Se for expelido vapor pela porta durante o autoteste, provavelmente a
configuração da porta não está correta. Neste caso, verifique a configuração
da porta e, se necessário, ajuste a porta novamente.
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13 Manutenção

13.1 Orientações para manutenção

Orientações para os equipamentos a gás
n Segundo as normas aplicáveis, deve-se realizar, no mínimo, uma

manutenção anual dos componentes a gás.
n Ao realizar serviços de manutenção ou de reparo nos equipamentos a gás,

atente às seguintes orientações:
– Verifique a posição correta da mangueira de compensação.
– Verifique se há vazamentos nas peças condutoras de gás.
– Realize uma análise dos gases de exaustão.

13.2 Trocar o filtro de ar
Quando o filtro de ar estiver sujo, a tela do equipamento exibirá uma
mensagem de serviço e uma solicitação para trocar o filtro de ar.

Orientações para a troca do filtro de ar
Os filtros de ar podem ser trocados pelo usuário final. Durante a troca,
certifique-se de encaixar o novo filtro de ar com cuidado na posição correta.
Siga as instruções do capítulo Manutenção do manual de instruções original.

Números de item do filtro de ar

Tamanho do
equipamento

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

Número de item do
filtro de ar

40.04.771 40.05.424 40.05.654
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14 Retirar de funcionamento

14.1 Indicações sobre a retirada de funcionamento
Para retirar o equipamento de funcionamento, observe as seguintes indicações:

n Certifique-se de que o equipamento está resfriado abaixo de 40 °C [104 °F].
n Certifique-se de que o gerador de vapor seja totalmente esvaziado com a

bomba.
n Certifique-se de que a caixa de limpeza seja totalmente esvaziada com a

bomba.
n Desligue a alimentação de gás.
n Certifique-se de que o equipamento está totalmente sem tensão e separado

da alimentação de corrente elétrica.
n Retire todas as ligações de água e esgoto e, em caso de equipamentos a gás,

as conexões de gás do equipamento.
n Se for necessário transportar o equipamento, retire o equipamento dos

bloqueios dos pés e das fixações na parede existentes (corrente de fixação).

14.2 Descarte
Os equipamentos eletroeletrônicos, como o iCombi Pro e o iCombi Classic,
devem ser descartados separadamente.

n Não descarte o equipamento no lixo doméstico nem nos pontos de coleta
de aparelhos antigos.

n Observe as prescrições específicas do país para o descarte de
equipamentos.

n Se necessário, entre em contato com a fabricante para obter mais
informações sobre o descarte.
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15 Acessórios
Uma visão geral detalhada com números de artigo pode ser encontrada no
catálogo de acessórios.

Acessórios Descrição
Base inferior UG I – IV Bases inferiores diferentes com ou sem calhas de

suporte para armazenamento de acessórios e
parcialmente fechadas. Para versões de instalação
diferentes, as bases inferiores podem ser ampliadas
com rodinhas ou pés fixáveis.

Blindagem térmica à esquerda e
à direita

Quando não for possível atender a distância
necessária em relação às fontes de calor à esquerda,
disponibilizamos uma blindagem térmica adicional
que pode reduzir a carga térmica.
Para equipamentos dos tamanhos 6-1/1 GN e
10-1/1 GN, há uma blindagem térmica opcional
disponível para o lado direito.

Opção de estrutura de
nivelamento para aparelhos de
mesa

Se a superfície de instalação não for plana, o
desnível pode ser compensado com uma estrutura
de nivelamento. A faixa de ajuste corresponde a +/-
20 mm [3/4 polegadas].

Aumento da altura para
aparelhos de mesa

Apropriado para os equipamentos tamanhos 6-1/1
GN e 10-1/1 GN com profundidade mínima de
700 mm [27,6 polegadas].
Se a distância em relação à bancada de trabalho for
muito curta, o equipamento pode ser elevado 150
mm [5,91 polegadas].

Aumento da altura para
aparelhos verticais

Se a distância em relação ao chão for muito baixa
nos aparelhos verticais, ela pode ser aumentada
com um prolongamento dos pés do equipamento
em 70 mm [2,76 polegadas].

Carrinho de transporte para
armação móvel de carga
múltipla (padrão ou Combi-
Duo)

Recomendado para o uso de armação móvel para
carga múltipla. Duas versões para equipamentos de
mesa (padrão) ou Combi-Duo com diferentes
sistemas de ancoragem. Precisa respectivamente da
guia de inserção correta. O carrinho de transporte
padrão também pode ter sua altura ajustada, para
nivelar diferenças de altura na instalação.

Aumento da armação móvel
para carga múltipla

Se os pés do equipamento forem aumentados com
um prolongamento nos aparelhos verticais, deve-se
instalar um aumento para a armação móvel para
carga múltipla (70 mm [2,76 polegadas]) a fim de
compensar o desnível.

Rampa de acesso para aparelhos
verticais

Se a superfície de instalação da área de acesso da
armação móvel para carga múltipla nos aparelhos
verticais não for plano, é possível compensar com
uma rampa de acesso. O âmbito de ajuste dos
Tellerfuesse são de +/- 10 mm [0,39 polegadas].

Dispositivo para parar a
condensação

Um prolongamento do tubo de ventilação sem um
dispositivo para parar a condensação pode causar
mau funcionamento do equipamento.
Ao incorporar o disjuntor de condensação e os
tubos adicionais, a saída pode ser desviada no tubo
de ventilação em zonas não críticas ou para a
aspiração de um sistema de ventilação.
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Acessórios Descrição
Suporte de parede As unidades de mesa dos tamanhos 6-2/3 GN e

6-1/1 GN podem ser presas na parede com um
suporte.
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16 Tabelas de conversão
Dureza da água

°dH °f °e ppm mmol/l gr/gal mval/
kg

1°dH (Alemanha) 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357
1°f (França) 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 (EUA) 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02
1 mmol/l
(concentração
química)

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

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

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

CaO [mg/l] CaCO3 [mg/l] Ca2+ [mg/l]
1°dH (Alemanha) 10,00 17,86 7,14
1°f (França) 5,60 10,0 4,00
1°e (GB) 8,01 14,3 5,72
1 ppm (EUA) 0,56 1,0 0,40
1 mmol/l
(concentração
química)

56,00 100,0 39,98

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

28,00 50,0 19,99

Pressão

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



16 | Tabelas de conversão

80.06.078_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_pt-BR 95 / 96

kPa mbar psi inch/wc
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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