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Manual de instalação original

Entrega do aparelho
Revendedor:
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Em caso de esclarecimento fornecer:
Tipo de aparelho:
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1

Introdução

1.1

Informações sobre este manual
Este documento faz parte do equipamento. Leia atentamente este manual antes
de realizar a instalação. O manual permite que o equipamento seja manuseado
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

iVario 2-XS

n

iVario Pro 2-S

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
Encaminhe o manual de instalação ao(à) proprietário(a) do equipamento.
Explicação dos símbolos

a

O pré-requisito lista todas as condições que devem ser atendidas antes de
realizar uma ação.

1. A 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.
Explicação do autocolante no equipamento
Símbolo para equalização de potencial conforme IEC 60417-5021

Símbolo para tensão perigosa conforme IEC 60417-5036

1.2

Grupo-alvo
n

Este documento destina-se a técnicos qualificados que foram certificados
pela fabricante 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.
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1.3

n

Recomenda-se que somente os técnicos autorizados pela fabricante
realizem os trabalhos de inspeção, manutenção e reparo.

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.

Direitos autorais
Não é permitido encaminhar a terceiros informações específicas do produto.
Sujeito a novos desenvolvimentos e a modificações técnicas que apoiem o
progresso. Todos os direitos reservados, inclusive os direitos de tradução e de
reprodução.

1.4

Conformidade
A conformidade do aparelho refere-se a todo o aparelho no momento de sua
entrega. O operador é responsável por uma conformidade ampliada em caso
de ampliações, acréscimos e conexões de funções adicionais.
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, a DIN EN 13076 e a DIN EN 13077.

n

A ligação de esgoto corresponde às prescrições válidas conforme os
órgãos SVGW/SSIGE e é verificada e certificada adequadamente.

n

O equipamento está autorizado para uso a até 4000 m acima do nível do
mar conforme a IEC 60335.

As normas mencionadas são válidas na Alemanha.
Em todos os outros países, deve-se atender às normas e prescrições locais e
específicas do país correspondentes à instalação e à operação dos
equipamentos de cocção comerciais.

1.5

Determinações da responsabilidade e da garantia
Responsabilidade
Instalações e reparos não realizados pela equipe técnica autorizada pela
fabricante nem com 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:

1.6

n

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

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

Identificação do equipamento
Placa de identificação
A placa de identificação se encontra atrás da cuba esquerda na caixa de
instalação.
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A placa de identificação contém as seguintes informações:

Nome de comercialização
Número do modelo
Tensão de conexão
Frequência
Potência da ligação
Área de pressão do fluxo
admissível
Número da série

Tipo de equipamento e número do modelo
Consulte a atribuição na tabela a seguir.
A designação do tipo de equipamento e do número de modelo na placa de
identificação são diferentes. Dependendo da opção do equipamento, o
número de modelo na placa de identificação é ampliado com mais dígitos.
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Tamanho do equipamento na placa de
identificação

Tamanho do equipamento

LMX.100AE …

iVario 2-XS

LMX.100BE …

iVario Pro 2-S

LMX.200BE …

iVario Pro 2-S com opção de pressão
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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.
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n

n

n

n

n

n

n

n
n

2.3

Utilize vestuário de proteção adequado durante o
transporte e a instalação, por exemplo, luvas e calçados de
proteção.
Somente instale o equipamento em ambientes protegidos,
seguros contra congelamento e sem vento.
Não deixe o equipamento sob condições climáticas ruins,
como debaixo de chuva.
Conecte o equipamento exclusivamente conforme o
manual de instalação e as informações da placa de
identificação.
Desligue o equipamento quando for desconectá-lo ou
conectá-lo à rede de energia.
Após o uso, somente transporte o equipamento sob
temperatura ambiente acima de 0°C [32 °F].
Conserve o equipamento somente sob temperaturas
ambiente acima de 0°C [32 °F].
Não opere o equipamento sem o filtro de ar.
Verifique se o equipamento apresenta danos de transporte.
Caso note danos causados durante o transporte, notifique
imediatamente o seu revendedor/transportador.

Uso apropriado
O equipamento foi desenvolvido para o preparo térmico de refeições. Esse
equipamento deve ser utilizado somente comercialmente, por exemplo, em
cozinhas de restaurantes e em cozinhas comerciais e industriais de hospitais,
padarias ou açougues. 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

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.
As conexões para a instalação se encontram na traseira do equipamento, atrás
da cobertura central:

3
2
4
5
1
6

7
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1

Ligação de esgoto

5

Parafusamentos PG para a
conexão opcional

2

Ligação de água

6

Ligação elétrica

3

Conexão da rede Ethernet

7

Transbordamento de segurança
(sem conexão)

4

Parafusamentos PG para a
conexão opcional
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3.2

Dados técnicos
Grau de proteção
O equipamento corresponde ao grau de proteção contra respingo de água IPX5.
Condições ambientais para a operação
n

Não instale o equipamento em temperaturas ambiente abaixo de 5°C [41°F].

n

Não coloque o equipamento em funcionamento em temperaturas ambiente
abaixo de 5°C [41°F].

n

Apenas instale o equipamento em locais que sejam bem ventilados por
janelas ou por uma cúpula de exaustão.

Valor da emissão sonora
O valor de emissão de ruído fica abaixo de 70 dB.
3.2.1 Peso do equipamento
Tamanho do
equipamento

Peso sem embalagem em kg
[lbs]

Peso com embalagem em kg
[lbs]

iVario 2-XS

110 [243]

145 [320]

iVario Pro 2-S

132 [291]

167 [368]

iVario Pro 2-S com
opção de pressão

154 [339]

178 [392]

3.2.2 Dimensões do equipamento
As dimensões do equipamento se referem a um comprimento de 90 mm [3
35/64 polegadas] do pé do equipamento.

x

y

z

a
Tamanho de equipamento 2-XS
Largura em mm
[polegada] x

Profundidade em
mm [polegada] y

Profundidade em
mm [polegada] a

Altura em mm
[polegada] z

1100 [43 2/8]

756 [29 6/8]

547 [21 17/32]

437 [17 2/8]

Tamanho de equipamento 2-S
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Largura em mm
[polegada] x

Profundidade em
mm [polegada] y

Profundidade em
mm [polegada] a

Altura em mm
[polegada] z

1100 [43 2/8]

938 [36 7/8]

730 [28 47/64]

437 [17 2/8]

Dimensões da embalagem
Tamanho de equipamento 2-XS
Largura em mm [polegada] Profundidade em mm
x
[polegada] y

Altura em mm [polegada] z

1250 [49 2/8]

662 [26 1/8]

1100 [43 2/8]

Tamanho de equipamento 2-S
Largura em mm [polegada] Profundidade em mm
x
[polegada] y

Altura em mm [polegada] z

1250 [49 2/8]

662 [26 1/8]

1100 [43 2/8]

3.2.3 Dimensões da cuba
Volume útil
Tamanho do equipamento

Volume útil l [gal]

iVario 2-XS

17 [4,5]

iVario Pro 2-S

25 [6,5]

Dimensões internas da cuba

z
x
y
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Tamanho do
equipamento

Largura em mm
[polegada] x

Profundidade em
mm [polegada] y

Altura em mm
[polegada] z

iVario 2-XS

341 [3/8]

370 [14 5/8]

155 [6 1/8]

iVario Pro 2-S

553 [21 6/8]

3.2.4 Carga térmica
Tamanho do equipamento

Carga térmica latente (kJ/
h)

Carga térmica
sensível (kJ/h)

iVario 2-XS

14364

2873

iVario Pro 2-S

20866

4309

Desenvolvimentos técnicos ou modificações reservadas.
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4

Transporte
CUIDADO
Perigo de esmagamento pelo peso do equipamento
Mãos, dedos e pés podem ser esmagados.
n

Utilize uma vestimenta de proteção adequada durante o transporte.

n

Utilize auxiliares de suporte como cintas.

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.

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.

OBSERVAÇÃO
Dano ao equipamento devido a locais estreitos
Observe a largura e a altura dos acessos durante o transporte.
Transporte o equipamento exclusivamente com a tampa fechada. Se
transportar o equipamento na vertical, “deitado” na parte traseira, proteja a
tampa do equipamento usando uma cinta. Não transporte nem armazene o
equipamento por muito tempo deitado na parte traseira.

OBSERVAÇÃO
Transporte inapropriado
Não empurre o equipamento no local de instalação previsto.
Isso pode danificar os pés do equipamento.
Transporte o equipamento adequadamente conforme este manual.
16 / 56
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a
a

O equipamento está no palete de transporte.

a
a
a

A área de instalação prevista está nivelada.

Os pés do equipamento estão posicionados nos entalhes da caixa do palete
de transporte.
As tampas do equipamento estão fechadas.
São necessárias, no mínimo, 2 pessoas para realizar o transporte.

1. Retire o material da embalagem.

4.1

Pontos de elevação do equipamento

OBSERVAÇÃO
Dano devido à elevação incorreta
Somente levante o equipamento nos pontos de elevação prescritos.
Centro de gravidade
No gráfico a seguir é apresentado o centro de gravidade do equipamento. As
dimensões para o centro de gravidade são aproximadas e servem para
orientação.

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 ao centro de gravidade do equipamento.
x

z
y

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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Largura em mm
[polegada] x

Profundidade em
mm [polegada] y

Altura em mm
[polegada] z

iVario 2-XS

544 [21 7/16]

176 [6 31/32]

155 [6-1/8]

iVario Pro 2-S

544 [21 7/16]

182 [7 5/32]

161 [6 11/32]

Pontos de elevação do equipamento
1. Levante o equipamento pela estrutura principal marcada na figura e pelo
revestimento da cuba marcado.

4.2

Transporte com palete

a
a
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O material da embalagem foi retirado.
O equipamento está no palete de transporte.
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1. Transporte o equipamento para a área de instalação com o palete de
transporte.

2. Levante o equipamento pelos pontos de elevação, retire-o do palete de
transporte e coloque-o na área de instalação prevista.

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

4.3

Transporte sem palete com empilhadeira

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.

OBSERVAÇÃO
Dano causado pelas cintas de fixação
Observe para não arranhar nem danificar o equipamento ao colocar as cintas.

OBSERVAÇÃO
Danos dos pés do equipamento devido ao basculamento
Ao bascular para deitar o equipamento e ao bascular para colocar o
equipamento deitado de volta na posição normal, certifique-se de que os pés
do equipamento não são danificados.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR

19 / 56

4 | Transporte

a
a

O material da embalagem foi retirado.
Há uma proteção contra danos no equipamento, por exemplo, uma placa
de madeira.

1. Coloque a proteção contra danos na empilhadeira.
2. Levante o equipamento pelos pontos de elevação do palete e coloque-o
na empilhadeira.

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

4.4

Transporte vertical sem palete com empilhadeira
Para transportar o equipamento em passagens estreitas, é permitido
transportá-lo brevemente na posição vertical “deitado” na parte traseira.
1. Fixe a cuba e a tampa com uma cinta para cada parte.

20 / 56
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2. Transporte o equipamento lentamente para a área de instalação com a
empilhadeira. Durante o transporte, segure o equipamento.

3. Levante o equipamento pelos pontos de elevação e coloque-o na área de
instalação prevista.
4. Retire as cintas de fixação.

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

Pré-requisitos
n

5.1

Ao instalar o equipamento em uma base inferior, certifique-se de usar
apenas bases inferiores originais do fabricante do equipamento.

Distância mínima em relação ao equipamento

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
Danos da parede na parte traseira do equipamento
Pode ocorrer a saída de água ou vapor no transbordamento de segurança.
Durante a instalação, observe esta indicação e verifique o material utilizado
na parede na parte traseira do equipamento.
5.1.1 Distância em relação às paredes
Não é necessário manter uma distância mínima na traseira do equipamento.

a

As paredes do local de instalação foram construídas de acordo com as
prescrições locais de proteção contra incêndios e são resistentes às fontes
de calor.

1. Mantenha uma distância mínima em relação às paredes à esquerda e à
direita.
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Recomendação da fabricante
1. Instale o equipamento com uma distância mínima de 50 mm [2 polegadas]
em relação às paredes dos lados esquerdo e direito, a fim de permitir uma
limpeza ideal do equipamento.

50 mm
[2 Inch]

50 mm
[2 Inch]

5.1.2 Distância em relação às fontes de calor
1. Instale o equipamento com uma distância lateral mínima de 350 mm
[14 polegadas] em relação a fontes de calor.

OBSERVAÇÃO
Temperaturas ambiente altas
Não instale fritadeiras ou outras fontes de calor nos lados do equipamento.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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OBSERVAÇÃO
Fogo aberto nas proximidades do equipamento
Se o equipamento for instalado a uma distância menor que 500 mm [19
3/8 polegadas] em relação a um fogo aberto, uma blindagem térmica deve
ser obrigatoriamente instalada.

500 mm
[19 5/8 Inch]

500 mm
[19 5/8 Inch]

500 mm
[19 5/8 Inch]

5.1.3 Distância das fontes de água

ADVERTÊNCIA
Perigo de incêndio devido à não observação das distâncias mínimas em
relação a fontes de água.
A água pode espirrar na cuba quente, em líquidos quentes ou no óleo
quente.
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n

Instale o equipamento com uma distância mínima de 900 mm [35 3/8
polegadas].

n

Se não for possível cumprir com a distância prescrita, instale a separação
não inflamável conforme descrito neste manual.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR

5 | Instalação

1. Instale o equipamento com uma distância mínima de 900 mm
[35 3/8 polegadas] em relação a fontes de água abertas.

900 mm
[35 3/8 Inch]

900 mm
[35 3/8 Inch]

1. Se não for possível cumprir com a distância prescrita, monte uma separação
não inflamável de 350 mm [13 6/8 polegadas] de altura entre o
equipamento e a fonte de água.
2. Observe a distância mínima recomendada em relação às paredes para uma
limpeza mais fácil do equipamento.
350 mm
[13 6/8 Inch]

50 mm
[2 Inch]

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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5.2

Instalar o equipamento

CUIDADO
Perigo de basculamento na instalação na área de 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 içamento.

OBSERVAÇÃO
As prescrições de higiene não foram atendidas
Se a altura dos pés for de 45 mm, é preciso colocar uma base vedante
embaixo do equipamento por motivos de higiene, pois, com essa altura,
não é possível fazer uma limpeza adequada embaixo do equipamento. A
base vedante evita que líquidos ou alimentos caiam embaixo do
equipamento.

a
a

A área de instalação está nivelada.
As distâncias mínimas foram cumpridas.

1. Se o equipamento estiver equipado com um pé ajustável de 45 mm,
certifique-se de que uma base vedante é colocada.
2. Coloque o equipamento na área de instalação prevista.

>> O equipamento está na área de instalação e está pronto para o
nivelamento.
5.2.1 Alinhar o equipamento
Os pés do equipamento estão configurados de fábrica com a altura adequada
para o pé ajustável. Se a área de instalação estiver nivelada, você precisa
apenas adaptar o equipamento minimamente no nivelamento.

a
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O equipamento se encontra na área de instalação prevista.
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1. Coloque o nível dentro da cuba direita e nivele o equipamento pelo pé do
equipamento (1).

1

2. Coloque o nível dentro da cuba direita e nivele o equipamento pelos dois
pés do equipamento.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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3. Coloque o nível dentro da cuba esquerda e nivele o equipamento pelos
dois pés do equipamento.

4. Verifique se as duas cubas estão niveladas.

>> O equipamento está nivelado.
5.3

Instalar o equipamento na base inferior
Esta descrição se refere a uma base inferior padrão com pés de plástico com
ajuste do nível. Observe todas as outras versões de instalação da base inferior
e as instruções no manual de instalação original para bases inferiores para os
tamanhos de equipamento 2-XS / 2-S.

a
a
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A base inferior está nivelada.
As distâncias mínimas foram cumpridas.
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1. Posicione os pés do equipamento nos pinos da base inferior.

>> O equipamento está na base inferior e protegido contra escorregões.
5.4

Fixar o equipamento
O fabricante recomenda fixar o equipamento na área de instalação.
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
60.72.905.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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6

Ligação elétrica
PERIGO
Altas tensões ao conectar na rede 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 como descrito e conforme o seu 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 válidas para o seu país.

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

Observe as exigências da IEC 60364 ou da versão da IEC 60364 específica
para o seu país.

Indicações
n

As seções transversais dos cabos de ligação obedecem o consumo atual e as
disposições locais.

Código de cores dos fios
Observe o código de cores dos fios e as variações típicas dos países.
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 do tipo A ou
tipo B (RCD tipo A, RCD tipo B) na instalação do equipamento.

6.2

Abrir a parte elétrica

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.

CUIDADO
Arestas afiadas na carcaça
Perigo de cortes na carcaça durante trabalhos na parte elétrica.
Use luvas de proteção.

OBSERVAÇÃO
A tampa da parte elétrica está curvada
Para garantir uma vedação uniforme da parte elétrica, a tampa possui um
pré-tensionamento. Quando desmontada, a tampa da parte elétrica fica
curvada.
80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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OBSERVAÇÃO
Danos dos furos para a cobertura da parte elétrica
Se você não seguir a sequência para retirar e apertar os parafusos da
cobertura da parte elétrica, os furos podem sofrer danos devido ao prétensionamento na cobertura.
A parte elétrica localiza-se atrás da cobertura direita na traseira do
equipamento.

a
a
a
a

O equipamento está na área de instalação prevista.
As tampas do equipamento estão fechadas.
Uma chave phillips está disponível.
Todas as fontes de tensão estão desligadas por um disjuntor externo.

1. Retire os parafusos phillips marcados (1) e remova a tampa, puxando para
cima (2).

1

1
2
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2. Na área do respectivo parafuso, pressione levemente na tampa e solte os
parafusos (1) e (2).

2

1

3. Solte os parafusos (3),(4), (5) e (6) consecutivamente.

3

6

4

5

4. Retire a tampa da parte elétrica.

>> A parte elétrica está aberta.
80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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6.3

Conectar a equalização de potencial
1. Conecte a equalização de potencial antes da instalação das conexões.

6.4

Conectar o equipamento à rede elétrica
Orientações sobre o cabo da rede e o ponto de conexão
n

O fabricante recomenda usar um cabo de rede flexível. O uso de um cabo
de rede rígido dificulta a conexão e pode influenciar a posição do
equipamento.

n

É possível conectar o equipamento por uma conexão fixa ou por uma
conexão com conector.

n

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

n

Os aparelhos são fornecidos sem cabo de rede.

n

O equipamento conta com seu próprio cabo.

n

O cabo de rede flexível é do tipo H07RN-F, no mínimo.

n

O cabo de rede rígido é do tipo U-1000R02V, no mínimo.

Seção transversal máxima do condutor de conexão na proteção principal:
n

iVario 2-XS: 6 mm²

n

iVario Pro 2-S : 35 mm²

Fazer a conexão

a
a

Há um disjuntor para corrente residual do tipo A ou B disponível.
A parte elétrica está aberta.

1. Desaperte o parafusamento do cabo.
2. Passe o cabo de rede através do parafusamento do cabo na parte elétrica
até o ponto de conexão.
3. Puxe o parafusamento do cabo para firmar na abertura.
4. Abra os terminais com a ferramenta correspondente e conecte os fios.
Observe o código de cores a seguir.
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5. Conecte o condutor de proteção no borne amarelo/verde.
6. Conecte o condutor neutro no borne azul.
7. Conecte o fio cinza diretamente na proteção K1.
8. Verifique se os fios estão corretamente conectados.
9. Aperte o parafusamento do cabo.
10. Conecte o cabo de rede à rede elétrica.

>> A ligação à rede elétrica está concluída.
Código de cores dos terminais

6.5

Conexão

Cor do fio

Terminal

Ferramenta

fase

Cinza, marrom ou
preto

L1, L2, L3

Chave Allen

condutor neutro

Azul

N

Chave de fenda

condutor de
proteção

Amarelo-verde

PE

Chave de fenda

Conectar o equipamento à rede elétrica para o modo Demonstração
O modo Demonstração é usado para fins de demonstração das funções básicas
do equipamento.
Observe a tabela a seguir com os códigos de cores para a conexão.
Código de cores dos terminais para modo Demonstração
Conexão

Cor do fio

Terminal

Ferramenta

fase

Cinza

L1

Chave Allen

Condutor neutro

Azul

N

Chave de fenda

condutor de
proteção

Amarelo-verde

PE

Chave de fenda

As funcionalidades a seguir estão ativadas ou desativadas no modo
Demonstração:
n

Processos de cocção são simulados (os processos são realizados de maneira
acelerada)

n

O movimento da cuba/tampa do equipamento está ativo

n

O aquecimento está desativado

Se o equipamento for conectado em modo Demonstração, as seguintes
conexões são suficientes:
n

Uma fase

n

Um condutor neutro

n

Um condutor de proteção

n

Equalização de potencial

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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6.6

Fechar a parte elétrica

a

O cabo de rede está conectado ao equipamento.

1. Coloque a tampa da parte elétrica.

2. Coloque os parafusos.
3. Aperte os parafusos (1), (2), (3) e (4) consecutivamente.

3

1

4

2
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4. Coloque os parafusos (5) e (6).
5. Na área do respectivo parafuso, pressione levemente na tampa e aperte os
parafusos (5) e (6) um depois do outro.

6

5

>> A parte elétrica está fechada e protegida contra a entrada de água e de
umidade.

6.7

Valores de conexão dos diferentes tipos de tensão
Tensão máxima de conexão
n

Tolerância máxima permitida para a tensão de entrada: - 10% até 10%

n

O equipamento pode ser utilizado com frequências de 50 Hz e 60 Hz sem
precisar de alterações técnicas.

OBSERVAÇÃO
Os valores indicados para a seção transversal do condutor correspondem ao
comprimento máximo do cabo de 2 m [78 Inch]. Calcule a seção transversal
do condutor de acordo com o comprimento e a qualidade do cabo de rede
usado.
3N CA 400 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

14

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

21

30

32

4
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3N CA 415 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

15

20

25

2,5

iVario Pro 2-S

22

31

32

4

3 AC 200 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

13

37

40

6

iVario Pro 2-S

19

55

63

10

3 AC 208 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

15

48

50

10

iVario Pro 2-S

23

64

70

16

3 AC 220 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

13

33

40

6

iVario Pro 2-S

19

50

50

10

3 AC 230 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

14

34

40

6

iVario Pro 2-S

21

51

51

10

3 AC 240 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

15

35

35

6

iVario Pro 2-S

22

53

60

10

3 AC 400 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

14

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

21

30

32

4

3 AC 415 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

15

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

22

31

32

4

3 AC 440 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

13

17

20

3
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3 AC 440 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario Pro 2-S

19

25

25

4

3 AC 480 V

Potência kW

Consumo de
energia A

Disjuntor A

Seção transversal do
condutor mm²

iVario 2-XS

15

18

20

2,5

iVario Pro 2-S

22

27

30

4

6.8

Verificar o funcionamento da tomada no equipamento
Valores de conexão da tomada no equipamento
Versão padrão sem disjuntor de corrente de fuga:
Como padrão, a tomada no equipamento está equipada com um fusível 10 A. A
potência máxima disponível é de 2,3 kW .

Versão com disjuntor de corrente de fuga:

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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Opcionalmente, a tomada do equipamento é equipada com um disjuntor de
corrente de fuga integrado que desliga a tomada no caso de corrente de fuga.
Antes da primeira colocação em funcionamento, verifique o funcionamento da
tomada no equipamento.

Verificar o funcionamento
Quando o equipamento é ligado, a tomada fica inativa.

a

O equipamento está conectado à rede elétrica.

1. Pressione a tecla LED Reset/On.

> A tecla LED acima de Reset/On acende e a tomada está funcional.
2. Pressione a tecla LED Test/Off.

> A tecla LED acima Test/Off acende e a tomada não está funcional.
>> A função da tomada é verificada.
Funcionamento incorreto da tomada no equipamento
Ambas as teclas LED não acendem.
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n

Se a tecla LED Test/Off não parar de ficar acesa ao ser pressionada, o
disjuntor de corrente de fuga pode estar com defeito.

n

O fusível no disjuntor de corrente de fuga pode estar com defeito.

n

Se o fusível estiver funcionando, o disjuntor de corrente de fuga pode
estar com defeito.
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7

Conexão à rede

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)
n

Opcionalmente, o equipamento pode ser encomendado com uma conexão
Ethernet ou atualizado posteriormente.

n

O kit de atualização pode ser obtido com o fabricante pelo número de item
87.01.643S.

n

Para a conexão à rede, utilize pelo menos um cabo de rede da categoria 6,
especificação: CAT-6.

n

A conexão à rede encontra-se na parte traseira do equipamento.

n

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

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.

7.2

n

Para os equipamentos da série iVario 2-XS, a WLAN está disponível como
opcional.

n

Os equipamentos da série iVario Pro 2-S dispõem de WLAN por padrão.

Conectar o equipamento na rede
Conectar o cabo Ethernet (LAN)
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 Ethernet está conectado e pode ser utilizado.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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8

Ligação de água

8.1

Prescrições para a ligação de água

OBSERVAÇÃO
Conexão à água mole
Se você conectar o equipamento à água mole, observe que é preciso haver
uma dureza residual da água de, no mínimo, 4°dH. Não é necessária uma
conexão à água mole.
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, às exigências
da IEC 61770, EN 61770, EN 13618 ou de qualidade equivalente.

n

Não utilize mangueiras de água usadas.

n

Uma mangueira de água em conformidade com a EN 61770 é fornecida
com o equipamento. Os materiais utilizados nessa mangueira de água
correspondem às prescrições dos órgãos KTW, DVGW W270, FDA.

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

Observe as normas e as prescrições específicas do país para a ligação à
rede de água potável, inclusive as exigências com a higiene.

Pressão da água
n

A pressão da água (pressão do fluxo) na tubulação de entrada é de 1,5 bar
até 6 bar [22 psi até 87 psi].

n

É recomendada uma pressão da água de 3 bar [43 psi].

Temperatura da água
n

8.2
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Água fria máximo: 30 °C [86 °F]

Conectar a entrada de água

a

A mangueira de água atende às exigências de higiene para tubulações de
água potável do seu país.

a
a

Tubulação para a conexão conjunta da água fria: 3/4 Inch
A dureza da água é de, no mínimo, 4°dH.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR

8 | Ligação de água

1. Conecte a mangueira de água na admissão de água do equipamento.

2. Abra a torneira.

>> A entrada de água está conectada.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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9

Ligação de esgoto

9.1

Prescrições para o ligação de esgoto

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

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
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.
n

Todos os equipamentos podem ser fornecidos com um ralo de parede e
um ralo de chão.

n

Para evitar a subida de odores, utilize um sifão.

n

Em caso de existência de um ralo de chão sem sifão, mantenha uma
distância de saída livre mínima de 20 mm [3/4 Inch].

n

Conecte o cano de escoamento com uma queda constante de, no mínimo,
5% ou 3°.

Requisitos
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n

Cada equipamento deve dispor da sua própria ligação de esgoto.

n

O kit com a saída do equipamento DN 40 não é fornecido com o
equipamento. O kit pode ser adquirido com o fabricante separadamente,
pelo número de item 87.00.745.
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n

9.2

Ao instalar uma base inferior com pés com ajuste de altura, é necessária uma
saída flexível do equipamento. O kit com a saída flexível do equipamento
DN 40 não é fornecido com o equipamento. O kit pode ser adquirido com o
fabricante separadamente, pelo número de item 87.00.749.

Conectar o escoamento de esgoto
n

A ligação de esgoto localiza-se na parte traseira do equipamento.

n

Diâmetro na saída do equipamento: DN 40 mm

Instalar a ligação de esgoto com escoamento para a parte traseira do equipamento

a

O cano de escoamento foi projetado para uma saída do equipamento de DN
40 mm.

a

O cano de escoamento corresponde ao tipo PP, no mínimo, e é resistente à
temperatura do vapor.

1. Utilize um cotovelo de 90° como a primeira parte do cano de escoamento.
2. Conecte o cano de escoamento saindo para o lado ou para baixo.

5 %/3°

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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3. Ao instalar o equipamento em uma base inferior original, introduza o cano
de escoamento no entalhe na base inferior.

5% / 3°

4. Mantenha uma distância mínima de 20 mm [3/4 polegada] entre a
canaleta e o escoamento do esgoto. O fabricante recomenta manter uma
distância mínima de 50 mm [2 polegadas] para facilitar a limpeza.

20 mm
[3/4 Inch]
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5. Coloque a tampa e aperte os 2 parafusos.

>> O cano de escoamento é inserido na saída do equipamento de forma
impermeável.

>> O cano de escoamento é conectado com uma queda constante de, no
mínimo, 5% ou 3°.

>> A tampa das conexões é parafusada no equipamento.
Instalar a ligação de esgoto com escoamento para a frente do equipamento
Quando a ligação de esgoto for instalada para a frente do equipamento, é
necessário que a altura dos pés do equipamento seja de 90 mm [3 35/64 Inch].
O cano de escoamento é preso ao pé ajustável por um clipe de fixação. A fixação
para o cano de escoamento está incluída no kit de conexão do equipamento.

a
a

O pé ajustável é montado na altura de 90 mm [3 35/64 Inch].
Há uma canaleta de escoamento com uma grade de drenagem na frente do
equipamento.

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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1. Insira o clipe de fixação nas ranhuras do pé.

2. Conecte o cano de escoamento DN 40 mm com uma queda constante de,
no mínimo, 5% ou 3°, e coloque-o através do clipe de fixação virado para a
frente do equipamento.
3. Mantenha uma distância mínima de 20 mm [3/4 polegada] entre a
canaleta e o escoamento do esgoto.

5 %/3°

20 mm
[3/4 Inch]
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4. Se o equipamento for instalado em uma base inferior original, o cano de
escoamento pode ser fixado na base com um suporte.

>> O cano de escoamento está instalado com uma queda mínima de 5% ou 3°
com a saída para frente.

>> A distância entre o cano de escoamento e a canaleta de escoamento
corresponde a, no mínimo, 20 mm [3/4 polegada] .

80.06.217_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_pt-BR
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10

Retirar de funcionamento

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

Certifique-se de que o equipamento está separado da alimentação de
corrente elétrica e livre de tensão.

n

Retire todas as ligações de água e esgoto 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).

n

Certifique-se de que a água permanece no equipamento após a retirada de
funcionamento. A água congelada se expande e pode causar danos ao
equipamento. Cumpra as instruções gerais de segurança neste manual.

10.2 Descarte
Os equipamentos eletroeletrônicos, como o iVario e o iVario Pro, devem ser
descartados separadamente.
1. Não descarte o equipamento no lixo doméstico nem nos recipientes de
reciclagem dos pontos de coleta municipais.
2. Observe as prescrições específicas do país para o descarte de
equipamentos.
3. Se necessário, entre em contato com a fabricante para obter mais
informações sobre o descarte.
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11

Opções

11.1 Opções de instalação
O equipamento pode ser instalado e encomendado com o fabricante com as
seguintes opções e pelos seguintes números de item:
Tamanho do equipamento

iVario 2-XS

iVario Pro 2-S

Base inferior com pés de
plástico

60.31.221

60.31.319

Base inferior com rodinhas

60.31.317

60.31.320

Base inferior com pés de
aço inoxidável

60.31.538

60.31.539

Base inferior sem pés
(instalação na base)

60.31.540

60.31.541

Base inferior com ajuste de
altura

60.31.326

60.31.327

Revestimento da base
inferior para integração na
cozinha

60.76.120

60.76.121

Observe as descrições e indicações do manual de instalação original da base
inferior para os tamanhos de equipamento 2-XS / 2-S .
11.1.1 Alterar a altura do pé do equipamento para 45 mm

CUIDADO
Perigo de esmagamento pelo peso do equipamento
As mãos podem ser esmagadas devido ao peso do equipamento.
n

Atente para que as mãos não sejam esmagadas embaixo do equipamento.

OBSERVAÇÃO
As prescrições de higiene não foram atendidas
Se a altura dos pés for de 45 mm, é preciso colocar uma base vedante
embaixo do equipamento por motivos de higiene, pois, com essa altura, não
é possível fazer uma limpeza adequada embaixo do equipamento. A base
vedante evita que líquidos ou alimentos caiam embaixo do equipamento.
Se o equipamento tiver a altura 90 mm [3 35/64 Inch] do pé do equipamento, é
possível alterar a altura do pé do equipamento para 45 mm [2 Inch]. O pé
ajustável dianteiro e a cobertura de plástico dos pés do equipamento podem ser
retirados.

a

A base vedante está pronta para uso.
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1. Levante o equipamento levemente (1) e retire os 2 parafusos M5 no pé
ajustável (2).

2

1

1

> A elevação do pé ajustável está removida.
2. Desaperte as coberturas de plástico dos pés do equipamento, uma após a
outra.
3. Nivele o equipamento novamente pelos seus pés.
4. Levante o equipamento levemente e cole a base vedante embaixo no
aparelho.
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5. Certifique-se de que os pés do equipamento estejam instalados nos pinos
de posicionamento.

>> As coberturas de plástico estão desapertadas e a base vedante está colada.
>> O equipamento está nivelado.
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