iVario® Pro L
iVario® Pro XL
Översättning av
installationsanvisningen

Överlämning av maskinen
Återförsäljare:

Installatör:

Ange vid alla förfrågningar:
Maskintyp:
Maskinnummer:
Maskinen har kontrollerats av (namn):
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1

Inledning

1.1

Information om denna bruksanvisning
Detta dokument är en del av maskinen. Läs genom bruksanvisningen noga före
installationen. Bruksanvisningen hjälper dig att arbeta säkert med systemet och
att installera det korrekt.
Bilderna i denna bruksanvisning är exempel och kan avvika från maskinen.
Den här bruksanvisningen gäller för följande maskiner:
n

iVario Pro L

n

iVario Pro XL

Förvaring
Förvara installationsanvisningen och bruksanvisningen i närheten av maskinen.
Vid service måste installationsanvisningen finnas tillgänglig för fackpersonal
som auktoriserats av tillverkaren.
Vidarebefordran
Överlämna installationsanvisningen till maskinens ägare.
Förklaring av symboler

a

En förutsättning listar alla tillstånd som måste vara uppfyllda innan en åtgärd
utförs.

1. Ett åtgärdssteg beskriver en åtgärd som läsaren ska utföra.

> Beskriver ett lyckat mellanresultat.
2. Ytterligare åtgärdssteg.

>> Beskriver resultatet av åtgärden.
Förklaring av etiketter på maskinen
Symbol för potentialutjämning enligt IEC 60417-5021

Symbol för farlig spänning enligt IEC 60417-5036

1.2

Målgrupp
n

Detta dokument vänder sig till utbildade tekniker som har certifierats av
tillverkaren efter att de har deltagit utbildningar och säkerhetsundervisning.

n

Installations-, samt besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får
endast utföras av behörig tekniker.

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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1.3

n

Vi rekommenderar att besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten
endast utförs av tekniker som auktoriserats av tillverkaren.

n

Maskinen får inte användas, rengöras eller underhållas av barn. Maskinen
får inte användas för lek. Detta är även förbjudet under uppsikt.

n

Maskinen får inte användas, rengöras och underhållas av personer med
fysiska eller psykiska funktionshinder eller personer som saknar tillräcklig
erfarenhet och/eller kunskap. Detta gäller inte om dessa personer
övervakas av en person som ansvarar för att säkerheten upprätthålls och
som är instruerad om farorna med maskinen.

n

För att förhindra olycksfall och materiella rekommenderar tillverkaren att
tekniker regelbundet deltar i utbildningar och säkerhetsundervisning.

Upphovsrätt
Det är inte tillåtet att lämna vidare produktspecifik information till tredje part.
Vi förbehåller oss rätten till teknisk nyutveckling och ändringar som förbättrar
produkterna. Vi förbehåller oss alla rättigheter, även till översättningen och
kopieringen.

1.4

Överensstämmelse
Överensstämmelsen gäller för hela maskinen vid tidpunkten för leverans. Om
maskinen byggs ut, ändras eller utökas med tilläggsfunktioner ansvarar
operatören för en ny överensstämmelseprovning.
n

Strömanslutningen har utförts och kontrollerats enligt IEC 60335 under
beaktande av SS-EN 60335 och VDE 0700.

n

Vattenanslutningen har utförts och kontrollerats enligt IEC 61770 under
beaktande av DIN-EN 1717, DIN-EN 13076 och DIN-EN 13077.

n

Avloppsanslutningen uppfyller de gällande föreskrifterna i SVGW/SSIGE
och har testats och certifierats i enlighet därmed.

n

Maskinen är godkänd att användas upp till 4 000 m.ö.h. enligt IEC 60335.

De standarder som nämns gäller för Tyskland.
I alla andra länder måste motsvarande, landspecifika och lokala normer och
föreskrifter, som gäller för installation och användning av industriella maskiner,
följas.

1.5

Ansvars- och garantibestämmelser
Ansvar
Om installations- och reparationsarbeten genomförs fackpersonal som inte
har auktoriserats av tillverkaren eller med andra delar än original-servicedelar,
eller om tekniska ändringar utförs som inte godkänts av tillverkaren utförs på
maskinen, upphör tillverkarens garanti och produktansvar att gälla.
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Garanti
Garantin gäller inte för skador som uppstått till följd av att den här
installationsanvisningen inte har beaktats.
Dessutom omfattas inte följande av garantin:

1.6

n

Skador som uppstått till följd av felaktig användning, installation, service,
reparation

n

Maskinen har använts för ej avsedd användning

n

Ombyggnader eller tekniska ändringar på maskinen som inte godkänts av
tillverkaren

n

Användning av icke-original-servicedelar från andra tillverkare

Identifiering av maskinen
Typskylt
Typskylten finns på maskinstativet mellan pannan och elinstallationsutrymmet.

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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Typskylten innehåller följande information:

Försäljningsnamn
Modellnummer
Anslutningsspänning
Frekvens
Anslutningseffekt
tillåtet flödestryck
Serienummer

Maskintyp och modellnummer
Indelningen definieras i nedanstående tabell.
Maskinbeteckningarna och modellnamnen på typskylten skiljer sig åt.
Beroende av maskintillval kompletteras modellnumret på typskylten med fler
siffror.
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Maskinstorlek på typskylten

Maskinstorlek

LMX.100CE …

iVario Pro L

LMX.200CE …

iVario Pro L med tryckalternativ

LMX.100DE …

iVario Pro XL

LMX.200DE …

iVario Pro XL med tryckalternativ

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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2

Säkerhet

2.1

Visning av varningsmeddelanden

FARA
Typ och orsak till faran
Om varningen ignoreras leder det till allvarliga personskador eller dödsfall.
Åtgärder för att förhindra

VARNING
Typ och orsak till faran
Om varningen ignoreras kan det leda till allvarliga personskador eller
dödsfall.
Åtgärder för att förhindra

OBSERVERA
Typ och orsak till faran
Om anvisningen ignoreras kan det leda till lättare eller måttliga
personskador.
Åtgärder för att förhindra

OBS!
Om anvisningen ignoreras kan det leda till materiella skador.

2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
Maskinen är konstruerad så att den inte utgör någon fara vid
korrekt installation. Den här installationsanvisningen
beskriver korrekt installation av maskinen.
n Beakta de aktuellt gällande landspecifika och lokala
föreskrifterna och normerna.
n Använd bärhjälp vid transport, t.ex. lyftremmar.
n Säkra maskinen mot att välta vid transport och efter
uppställning.
n Använd lämpliga skyddskläder, t.ex. skyddshandskar och
skyddsskor under transporten och installationen.
10 / 60
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n

n

n

n

n

n

n
n

2.3

Ställ endast upp maskinen i frostsäker, vindstilla och
skyddad omgivning.
Utsätt inte maskinen för omständigheter som orsakas av
väderleken, t.ex. regn.
Anslut uteslutande maskinen enligt installationsanvisningen
och uppgifterna på typskylten.
Stäng av maskinen när den ska kopplas från eller anslutas
till elnätet.
Transportera uteslutande maskinen vid
omgivningstemperaturer över 0 °C [32 °F] efter att den har
använts.
Förvara uteslutande maskinen vid omgivningstemperaturer
över 0 °C [32 °F].
Maskinen får inte användas utan luftfilter.
Kontrollera maskinen för transportskador. Om du
upptäcker transportskador ska du omedelbart kontakta din
återförsäljare/speditör.

Avsedd användning
Maskinen har utvecklats för termisk tillagning av maträtter. Maskinen får endast
användas professionellt, till exempel i restaurangkök, storkök och professionella
kök på sjukhus, bagerier och charkuteriföretag. Maskinen får inte användas
utomhus. Maskinen får inte användas för kontinuerlig, industriell
massproduktion av livsmedel.
All annan användning är att beakta som icke avsedd användning och innebär
risker. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för följder som uppstår på grund av icke
avsedd användning.
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3

Produktbeskrivning

3.1

Maskinbeskrivning

OBS!
Stäng aldrig igen eller dra rör till säkerhetsavloppet
Reducera inte tvärsnittsarean på säkerhetsavloppet.
Säkerhetsavloppet måste alltid vara tillgängligt och fritt. Detta används för
avluftning och som avlopp vid igensättning.
Anslutningarna för installationen finns till vänster på maskinens baksida:
10

9
8

1

7
6
5

2
4

3

3.2

1

Säkerhetsavlopp (ingen anslutning)

6

Ethernet-nätverksanslutning

2

Avloppsanslutning

7

3

Vattenanslutning varmt (tillval)

8

PG-förskruvningar för anslutning
av tillval

4

Vattenanslutning kallt

5

Strömkabelgenomföring

9
10

Tekniska data
Skyddsklass
Maskinen är skyddad mot vattenstrålar, IP-klass IPX5.
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Omgivningsvillkor för driften
n

Ställ inte upp maskinen vid omgivningstemperaturer som är lägre än 5°C
[41°F].

n

Ta inte maskinen i drift vid omgivningstemperaturer som är lägre än 5°C
[41°F].

n

Ställ endast upp maskinen i utrymmen som har tillräcklig ventilation via
fönster eller en utsugshuv.

Bulleremissionsvärde
Bulleremissionsvärde är lägre än 70 dB.
3.2.1 Maskinens vikt
Maskin med underbyggnad
Maskinstorlek

Vikt utan förpackning kg [lbs]

Vikt med förpackning kg [lbs]

iVario Pro L

232 [511]

271 [597]

iVario Pro L med
tryckalternativ

247 [545]

288 [635]

iVario Pro XL

289 [637]

351 [774]

iVario Pro XL med
tryckalternativ

304 [670]

351 [774]

Maskin med underbyggnad och höjdinställning
Maskinstorlek

Vikt utan förpackning kg [lbs]

Vikt med förpackning kg [lbs]

iVario Pro L

272 [600]

313 [690]

iVario Pro L med
tryckalternativ

287 [633]

328 [723]

iVario Pro XL

329 [725]

376 [829]

iVario Pro XL med
tryckalternativ

344 [758]

391 [862]

Maskin utan underbyggnad
Maskinstorlek

Vikt utan förpackning kg [lbs]

Vikt med förpackning kg [lbs]

iVario Pro L

213 [470]

257 [567]

iVario Pro L med
tryckalternativ

228 [503]

269 [593]

iVario Pro XL

270 [595]

332 [732]

iVario Pro XL med
tryckalternativ

285 [628]

332 [732]
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3.2.2 Maskinens mått
Maskin med underbyggnad

x

y

z

Maskinstorlek L
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1031 [40 4/8]

894 [35 2/8]

1078 [42 4/8]

Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1365 [53 5/8]

894 [35 2/8]

1078 [42 4/8]

Maskinstorlek XL

Maskin utan underbyggnad

x

y

z

Maskinstorlek L
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1031 [40 5/8]

894 [35 2/8]

608 [23 7/8]

Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1365 [53 6/8]

894 [35 2/8]

608 [23 7/8]

Maskinstorlek XL
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Förpackningens mått
Maskin med underbyggnad Maskinstorlek L
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1250 [49 2/8]

1100 [43 2/8]

1823 [71 6/8]

Maskin med underbyggnad Maskinstorlek XL
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1500 [59]

1100 [43 2/8]

1823 [71 6/8]

Maskin utan underbyggnad Maskinstorlek L
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

1250 [49 2/8]

1100 [43 2/8]

932 [36 6/8]

Maskin utan underbyggnad Maskinstorlek XL
Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

15080 [62 2/8]

1100 [43 2/8]

932 [36 6/8]

3.2.3 Pannmått
Bruksvolym
Maskinstorlek

Bruksvolym l [gal]

L

100 [26]

XL

150 [40]
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Pannans innermått

z

x
y

Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

L

692 [27 2/8]

570 [22 4/8]

280 [11]

XL

1026 [40 3/8]

3.2.4 Värmebelastning
Maskinstorlek

Värmebelastning
latent (kJ/h)

Värmebelastning
sensibel (kJ/h)

iVario Pro L

26827

5540

iVario Pro XL

37343

8413

Med förbehåll för tekniska och konstruktionsmässiga ändringar.
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4

Transport
OBSERVERA
Klämrisk på grund av maskinens vikt
Händer, fingrar och fötter kan klämmas.
n

Använd lämpliga skyddskläder vid transporten.

n

Använd lyfthjälpmedel, t.ex. en bärrem.

OBSERVERA
Tipprisk vid transport
Klämrisk på grund av att maskinen välter på personer.
n

Beakta maskinens tyngdpunkt.

n

Se till att maskinen inte välter under transport eller när den lyfts.

OBSERVERA
Sneda ytor vid transport med transporthjälper
Risk för klämskador och personskador vid transport med transporthjälper
över en sluttning eller ojämnt underlag.
n

Kör inte över en sluttning med en stigning på mer än 10°.

n

Transportera maskinen försiktigt.

OBS!
Risk för skador på maskinen på grund av trånga ställen
Observera bredd och höjd på ingångarna vid transport.
Transportera uteslutande maskinen med stängda maskinlock.

OBS!
Felaktig transport
Skjut inte maskinen till den avsedda uppställningsplatsen.
Maskinfötterna kan skadas.
Transportera maskinen korrekt enligt denna installationsanvisning.

a
a
a
a

Maskinen står på transportpallen.
Maskinfötterna är placerade i fotstyrningarna i kartongen på transportpallen.
Den avsedda uppställningsytan är vågrät.
Maskinlocket är stängt.
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a

För transport krävs minst två personer.

1. Ta bort förpackningsmaterialet.

4.1

Lyftpunkter på maskinen

OBS!
Skador på grund av felaktigt lyft
Lyft endast maskinen i de avsedda lyftpunkterna.
Lyft inte maskinen i sidoväggen till elinstallationsutrymmet.
Tyngdpunkt
På följande bild visas maskinens tyngdpunkt. Måtten till tyngdpunkten är
ungefärliga och endast avsedda som vägledning.

OBSERVERA
Risk för klämskador och personskador på grund av att tyngdpunkten inte
beaktas
Om tyngdpunkten inte beaktas kan maskinen välta när man lyfter den och
vid transport.
n

Var noga med en jämn viktfördelning av maskinen.

n

Beakta maskinens tyngdpunkt.

y
x

z

y

z

18 / 60
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Bredd mm [tum] x

Djup mm [tum] y

Höjd mm [tum] z

iVario Pro L

490 [19 19/64]

406 [16]

685 [26 31/32]

iVario Pro L utan
underbyggnad

484 [19 1/16]

410 [16 9/64]

275 [10 53/64]

iVario Pro XL

640 [25 13/64]

400 [15 3/4]

690 [27 11/64]

iVario Pro XL utan
underbyggnad

635 [25]

405 [15 15/16]

275 [10 53/64]

Lyftpunkter på maskinen
1. Lyft maskinen i grundstativet som är markerat på bilden och i den
markerade pannklädseln.
Maskin med underbyggnad

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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Maskin utan underbyggnad

4.2

Transport utan pall

OBS!
Felaktig transport
Skjut inte maskinen till den avsedda uppställningsplatsen.
Maskinfötterna kan skadas.
Transportera maskinen korrekt enligt denna installationsanvisning.

OBS!
Skador på grund av felaktigt lyft
Lyft endast maskinen i de avsedda lyftpunkterna.
Lyft inte maskinen i sidoväggen till elinstallationsutrymmet.
Tillverkaren rekommenderar att transportera maskinen med kors-bärrremmar.

a
a

20 / 60
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1. Lägg bärremmarna runt maskinfötterna.

2. Lyft maskinen på vänster sida.
3. Dra maskinen till slutet längs fotstyrningarna i kartongen och ställ ner
maskinens vänstra sida.

1

2

4. Lyft maskinen på höger sida och ta bort pallen.

> Transportpallen har tagits bort.
5. Lyft maskinen i lyftpunkterna och transportera den till den avsedda
uppställningsytan.

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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6. Om du ställer upp maskinen utan underbyggnad ska transportfötterna tas
bort före uppställningen.

>> Maskinen har ställts ner på den avsedda uppställningsytan och är redo för
uppställning och installation.

4.3

Transport med pall

OBSERVERA
Sneda ytor vid transport med transporthjälper
Risk för klämskador och personskador vid transport med transporthjälper
över en sluttning eller ojämnt underlag.
n

Kör inte över en sluttning med en stigning på mer än 10°.

n

Transportera maskinen försiktigt.

a
a

Förpackningsmaterialet har tagits av.
Lyfttrucken står i lägsta läget.

1. Placera transporthjälpen på sidan av elinstallationsutrymmet.

2. Transportera maskinen med transporthjälpen till uppställningsplatsen.
3. Lyft maskinen i lyftpunkterna och ställ ner den på den avsedda
uppställningsytan.

>> Maskinen har ställts ner på den avsedda uppställningsytan och är redo för
uppställning och installation.
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4.4

Transport utan pall med lyfttruck

OBS!
Transport med transporthjälper utan skydd
Transportera i möjligaste mån maskinen på pallen. Transportera inte
maskinen utan skydd med en transporthjälp eller liknande
transporthjälpmedel. Använd till exempel en träskiva som skydd.

a
a

Förpackningsmaterialet har tagits av.

a

Lyfttrucken står i lägsta läget.

Det finns ett skydd redo för att skydda maskinen mot skador, t.ex. en
träskiva.

1. Lägg skyddet på transporthjälpen för att skydda mot skador.
2. Placera lyfttrucken under maskinen från framsidan eller från sidan med
elinstallationsutrymmet.

> Lyfttrucken och skyddet mot skador är placerat så att uteslutande
lyftpunkterna belastas vid transport.
3. Transportera maskinen med lyfttrucken till den avsedda uppställningsytan.
4. Om du ställer upp maskinen utan underbyggnad ska transportfötterna
skruvas av före uppställningen.

>> Maskinen har ställts ner på den avsedda uppställningsytan och är redo för
uppställning och installation.
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5

Uppställning
OBSERVERA
Klämrisk vid uppställning
Fingrar, händer och fötter kan klämmas under maskinen.
n

Använd lämpliga skyddskläder under uppställningsarbetet.

n

Lyft endast maskinen i de avsedda lyftpunkterna.

Förutsättningar
n

5.1

Om maskinen inte ställs upp enligt standard på plastfötter ska anvisningar
och steg i kapitlet Uppställningsalternativ beaktas.

Minsta avstånd till maskinen

OBS!
Minsta avstånd har inte beaktats
För att förhindra skador på maskinen eller felfunktioner ska maskinen ställas
upp med föreskrivet minsta avstånd till värmekällor eller öppen eld.

OBS!
Skador på väggen på maskinens baksida
Det kan tränga ut vatten eller ånga från säkerhetsavloppet. Observera
denna anvisning vid uppställningen och kontrollera egenskaperna för
väggen på maskinens baksida.
5.1.1 Avstånd till väggar
På maskinens baksida krävs inget minsta avstånd.

a

Väggarna på uppställningsplatsen är uppbyggda enligt den lokala
brandskyddsförordningen och klarar värmekällor.

1. Håll ett minsta avstånd till väggen på vänster sida.
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Tillverkarens rekommendation
1. Ställ maskinen med ett minsta avstånd till väggen på vänster sida på 50 mm
[2 tum] för att möjliggöra idealisk rengöring av maskinen.

50 mm
[2 tum]

5.1.2 Avstånd till värmekällor
1. Ställ maskinen med ett minsta avstånd på 350 mm [14 tum] från alla sidor
till värmekällor.

OBS!
Höga omgivningstemperaturer
Ställ inte fritöser eller andra värmekällor vid sidan om maskinen.

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE

25 / 60

5 | Uppställning

OBS!
Öppen eld i närheten av maskinen
Om maskinen ställs upp med ett avstånd på mindre än 500 mm [19 3/8
tum] till öppen låga ska en värmesköld installeras.

350 mm
[14 Inch]

350 mm
[14 Inch]

350 mm
[14 Inch]

5.1.3 Avstånd till vattenkällor

VARNING
Risk för brännskador på grund av att minsta avstånd till öppna
vattenkällor har ignorerats
Vatten kan stänka i de heta pannorna, i heta vätskor eller i hett fett.
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n

Ställ maskinen med ett minsta avstånd på 900 mm [35 3/8 tum].

n

Om det inte är möjligt att hålla avståndet ska ett icke brännbar avdelare
installeras, enligt beskrivning i denna installationsanvisning.
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1. Ställ maskinen med ett minsta avstånd på 900 mm [35 3/8 tum] till öppna
vattenkällor.

900 mm
[35 3/8 Inch]

1. Om det inte är möjligt att hålla avståndet ska en icke brännbar 350 mm
[13 6/8 tum] hög avdelare installeras mellan maskinen och vattenkällan.
2. Beakta de rekommenderade minsta avstånden till väggarna för enklare
rengöring av maskinen.

350 mm
[13 6/8 Inch]

50 mm
[2 Inch]

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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5.2

Ställa upp maskinen

OBSERVERA
Tipprisk vid uppställning på en uppställningsyta
Klämrisk på grund av att maskinen välter på personer.
n

Beakta maskinens tyngdpunkt.

n

Se till att maskinen inte välter när den lyfts.

a
a

Uppställningsytan är vågrät.
Minsta avstånd är uppfyllda.

1. Placera maskinen på den avsedda uppställningsytan.

>> Maskinen står på uppställningsytan och är redo för vågrät uppriktning.
Ställa upp maskin utan underbyggnad

a
a
a

Uppställningsytan är vågrät.
Minsta avstånd är uppfyllda.
Transportfötterna har tagits bort.

1. Placera maskinen på den avsedda uppställningsytan.

>> Maskinen står på uppställningsytan och är redo för vågrät uppriktning.
5.3

Rikta upp maskinen
Maskinen riktas upp vågrätt med maskinfötterna.
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OBS!
Pannan ligger inte mot anslagen
Pannan ligger vid leverans från fabrik på pannanslagen. Justera inte de här
skruvarna.
Kontakta tillverkaren om pannan i positionen nedan inte ligger an mot
pannanslagen efter vågrät uppriktning.

a
a
a

Pannan ligger an mot anslagen.
Maskinen står på den avsedda uppställningsytan.
Minsta avstånd är uppfyllda.

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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1. Skruva ut samtliga maskinfötter ungefär två varv för att säkerställa
tillräckligt spel för uppriktning av maskinen.

2x

2x

2x

2x

2. Lägg vattenpasset på pannans högra sida och rikta upp maskinen vågrätt
med maskinfötterna (1) och (2).

1

2
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3. Lägg vattenpasset på pannans främre kant och rikta upp maskinen vågrätt
med maskinfoten (3).

3

4. Lägg vattenpasset på pannans vänstra sida och rikta upp maskinen vågrätt
med maskinfoten (4).

4
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5. Stäng maskinlocket och kontrollera att maskinlocket och pannan sluter
samman.

6. Om maskinlocket och pannan är förskjutna mot varandra ska maskinen
justeras med maskinfoten (4).

5.4

Rikta upp maskinen utan elektrisk ström
Om maskinen inte är ansluten till elnätet ska den riktas upp på maskinens
grundram på undersidan.
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OBS!
Felaktig placering av vattenpasset
Lägg inte vattenpasset på pannan om du riktar upp maskinen på undersidan.
Lägg vattenpasset på maskinens grundram.

1. Lägg vattenpasset på pannans högra sida och rikta upp maskinen vågrätt
med maskinfötterna 1 och 2.

1

80.06.234_iVario Pro L_XL_IM_V01_sv-SE
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2. Lägg vattenpasset på undersidan av maskinen och rikta upp maskinen med
maskinfoten 3.

3

3. Lägg vattenpasset på undersidan av maskinen och rikta upp maskinen med
maskinfoten 4.

4

4. Kontrollera att maskinlocket och pannan sluter samman tätt.
5. Om maskinlocket och pannan är förskjutna mot varandra ska maskinen
justeras med maskinfoten 4.

>> Maskinen är vågrät.
>> Maskinlocket och pannan sluter samman tätt utan förskjutning.
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5.5

Fästa maskinen
Tillverkaren rekommenderar att fästa maskinen på uppställningsytan.
Satsen för fastsättning av maskinen innehåller speciallim, skruvar och plugg och
ingår inte i leveransen av maskinen utan beställs separat från tillverkaren med
artikelnummer 60.72.905.
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6

Elanslutning
FARA
Höga spänningar vid anslutning till elnätet
Livsfara vid arbeten med högspänning.
n

Koppla från anslutningen till strömförsörjningen.

n

Kontrollera att maskinen är spänningsfri.

FARA
Elstöt på grund av felaktig anslutning
Om ledarna ansluts fel föreligger livsfara.
Anslut ledarna korrekt enligt beskrivningen efter färgkodningen.

OBSERVERA
Risk för personskador på grund av felaktig installation
Använd en på platsen tillgänglig allpolig brytare med minst 3 mm [0,12
tum] kontaktavstånd.

OBS!
Nätspänningen motsvarar inte maskinens spänning
Kontrollera före anslutningen att nätspänningen motsvarar spänningen som
anges på maskinens typskylt.

6.1

Föreskrifter för elanslutning
n

Beakta VDE-föreskrifterna och föreskrifterna från den lokala
elleverantören.

n

Anslut maskinen enligt landets gällande föreskrifter.

n

Anslut maskinen till ett standardiserat elnät.

n

Strömförbrukningen, säkringarna och ledningarnas kabelarea är beroende
av följande faktorer:
– Lokala föreskrifter
– Kabellängd
– Kabelkvalitet
– Energiförsörjning
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n

För korrekt strömanslutning ska anslutningsvärdena anpassas efter de
lokala förhållandena och kraven.

n

Beakta kraven i IEC 60364 eller den landspecifika versionen av IEC 60364.
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Information
n

Anslutningsledningarnas tvärsnitt bestäms av strömförbrukningen och de
lokala föreskrifterna.

Ledarnas färgkodning
Beakta ledarnas färgkodning och de landstypiska avvikelserna.
Ledarens färg

Ledarens funktion

Gul-grön

Skyddsjord

Blå

Neutralledare (nolledare)

Brun, grå eller svart

Fas L1, L2, L3

Jordfelsbrytare
Samtliga maskiner är utrustade med jordanslutning. Enligt de landspecifika
normerna och föreskrifterna ska installationen av maskinen eventuellt även
omfatta en RCD-jordfelsbrytare typ A eller typ B (RCD typ A, RCD typ B).

6.2

Öppna elinstallationsutrymmet

OBSERVERA
Vassa kanter på höljet
Skärrisk på höljet vid arbeten i elinstallationsutrymmet.
Använd skyddshandskar.

OBS!
Användning av felaktiga föremål för att öppna kontrollpanelen
Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att trycka upp kontrollpanelen.
Höljet och tätningen kan skadas.

OBS!
Skador på kabelstammen och kontrollpanelen när kontrollpanelen tas av
Kontrollpanelen är ansluten till installationsutrymmet med en kabelstam.
Ta av kontrollpanelen försiktigt för att inte skada kabelstammen.
Lägg försiktigt ner kontrollpanelen och skydda den mot repor.
Elinstallationsutrymmet finns under kontrollpanelen.

a
a
a

Maskinen står på den avsedda uppställningsytan.
Maskinlocket är stängt.
Maskinen har kopplats från alla spänningskällor med en extern brytare.
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a

För att skydda kontrollpanelen mot repor och skador ligger ett skydd på
pannlocket, t.ex. kartong eller bubbelplast.

1. Öppna kåpan till uttaget i maskinen och skruva av de två skruvarna.

2. Lossa kontrollpanelen framåt från ramen till elinstallationsutrymmet 1 dra
av kontrollpanelen lätt framåt 2. Vrid och lägg kontrollpanelen på
pannlocket 3.

3
2

1
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>> Elinstallationsutrymmet har öppnats.

6.3

Ansluta maskinen till elnätet
Information om elkabel och anslutningspunkt
n

Tillverkaren rekommenderar att använda en flexibel elkabel. En stel elkabel
försvårar anslutningen och kan påverka maskinens position.

n

Maskinen kan valfritt anslutas till en fast anslutning eller en anslutning med
kontakt.

n

Elkabelns anslutningspunkt finns på huvudskyddet i elinstallationsutrymmet.

n

Maskinen levereras utan elkabel.

n

Det finns en egen matarledning till maskinen.

n

Den flexibla elkabeln är minst av typen H07RN-F.

n

Den stela elkabeln är minst av typen U-1000R02V.

Maximal kabelarea för anslutningsledaren till huvudskyddet:
n

iVario Pro L: 16 mm²

n

iVario Pro XL: 35 mm²

Utföra anslutningen
Elkabeln skjuts in i elinstallationsutrymmet genom ett Conduitrör.

a
a

Det finns en jordfelsbrytare av typ A, eller B.
Elinstallationsutrymmet har öppnats.

1. Öppna kabelförskruvningen.
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2. Skjut in kabeln genom öppningen till anslutningspunkten i
elinstallationsutrymmet. Var försiktig så att ledarna inte skadas.

3. Dra åt kabelförskruvningen i öppningen.
4. Öppna anslutningsklämmorna med lämpligt verktyg och anslut ledarna.
Beakta ovanstående tabell med färgkodningarna.
5. Anslut skyddsjorden till den gul-gröna klämman.
6. Om spänningen kräver en neutralledare ska neutralledaren anslutas till den
blåa klämman.
7. Anslut den grå, bruna och svarta ledaren direkt till skyddet K1.
8. Kontrollera att ledarna är korrekt isatta.
9. Skruva fast kabelförskruvningen.
10. Anslut elkabeln till elnätet.

>> Nätanslutningen har genomförts.
Anslutningsklämmornas färgkodning
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Anslutning

Ledarfärg

Anslutningskläm
ma

Verktyg

Fas

Grå, brun eller svart

L1, L2, L3

Insex-skruvmejsel

Neutralledare
(nolledare)

Blå

N

Spårskruvmejsel

Skyddsjord

Gul-grön

PE

Spårskruvmejsel
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6.4

Ansluta maskinen till elnätet för demoläge
Demoläget används för att demonstrera maskinens grundläggande funktioner.
Beakta följande tabell med färgkodningarna för anslutningen.
Anslutningsklämmornas färgkodning för demoläge
Anslutning

Ledarfärg

Anslutningsklämma Verktyg

Fas

Grå

L1

Insex-skruvmejsel

Neutralledare

Blå

N

Spårskruvmejsel

Skyddsjord

Gul-grön

PE

Spårskruvmejsel

Följande funktioner är aktiverade eller avaktiverade i demoläget:
n

Jäsningsprocess simuleras (processen går snabbare)

n

Rörelse av pannan/maskinlocket är aktiverad

n

Uppvärmningen är avaktiverad

Om maskinen ansluts i demoläge behöver bara följande anslutningar göras:

6.5

n

en fas

n

en neutralledare

n

en skyddsjord

n

potentialutjämning

Stänga elinstallationsutrymmet

a

Elkabeln är ansluten till maskinen.

1. Sätt i kontrollpanelen fram (1) och tryck bak kontrollpanelen (2) tills den
hakar fast.

2

1

> Kåpan ligger tätt mot ramen till elinstallationsutrymmet.
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2. Skruva i de två skruvarna bakom kåpan till uttaget.

>> Elinstallationsutrymmet är stängt och skyddat mot inträngande vatten och
fukt.

6.6

Anslutningsvärde för olika spänningstyper
Maximal anslutningsspänning
n

Maximalt tillåten tolerans för inspänningen: - 10% till 10%

n

Maskinen kan användas med frekvenser på 50 Hz och 60 Hz utan att göra
några tekniska ändringar.

OBS!
De angivna värdena för kabelarea gäller för en maximal längd på elkabeln på
2 m [78 Inch]. Beräkna kabelarean efter den använda längden och kvaliteten
på elkabeln.
3N AC 400 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

27

40

40

6

iVario Pro XL

41

59

63

10

3N AC 415 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

29

41

50

10

iVario Pro XL

44

61

63

10
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3 AC 200 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

26

74

80

16

iVario Pro XL

38

111

125

35

3 AC 208 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

23

64

70

16

iVario Pro XL

34

96

100

25

3 AC 220 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

25

66

80

16

iVario Pro XL

38

100

100

25

3 AC 230 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

27

69

80

16

iVario Pro XL

41

103

125

35

3 AC 240 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

22

53

60

10

iVario Pro XL

37

88

100

25

3 AC 400 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

27

39

40

6

iVario Pro XL

41

59

63

10

3 AC 415 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

29

41

50

10

iVario Pro XL

44

61

63

10

3 AC 440 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

25

33

40

6

iVario Pro XL

38

50

50

10

3 AC 480 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro L

29

35

35

6
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3 AC 480 V

Effekt kW

Strömförbrukning
A

Säkring A

Kabelarea mm²

iVario Pro XL

44

53

60

10

6.7

Kontrollera att maskinens uttag fungerar
Anslutningsvärden för eluttag i maskinen
Standardutförande utan jordfelsbrytare:
Som standard är uttaget i maskinen utrustat med en 10 A säkring. Max.
tillgänglig effekt är 2,3 kW.

Utförande med jordfelsbrytare:
Som tillval har uttaget i maskinen en integrerad jordfelsbrytare, som stänger av
uttaget vid läckströmmar. Kontrollera att uttaget i maskinen fungerar före
första idrifttagningen.
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Kontrollera funktionen
Om maskinen har startats är uttaget inaktivt.

a

Maskinen är ansluten till elnätet.

1. Tryck på LED-knappen Reset/On.

> LED-knappen ovanför Reset/On lyser och uttaget fungerar.
2. Tryck på LED-knappen Test/Off.

> LED-knappen ovanför Test/Off lyser och uttaget fungerar inte.
>> Uttagets funktion har kontrollerats.
Maskinens uttag fungerar inte
Båda LED-knapparna lyser inte.

6.8

n

Om LED-knappen Test/Off inte slutar att lysa när man trycker på den kan
jordfelsbrytaren vara defekt.

n

Säkringen vid jordfelsbrytaren kan vara defekt.

n

Om säkringen är OK kan jordfelsbrytaren vara defekt.

Maskintillval
Underbyggnad med höjdjusterbara fötter
Om maskinen är utrustad med höjdjusterbara fötter ändras inte
anslutningsvärdena.
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7

Nätverksanslutning

7.1

Instruktioner för nätverksanslutning
Du kan ansluta maskinen till nätverket via nätverksanslutningen för att ansluta
maskinen till ConnectedCooking.
Ethernet-anslutning (lokalt nätverk)
n

Som tillval kan maskinen beställas eller efterutrustas med en Ethernetanslutning.

n

Efterutrustningssatsen kan beställas från tillverkaren med artikelnummer
87.01.643S.

n

Använd för anslutning till nätverket minst en nätverkskabel av kategori 6,
specifikation: CAT-6.

n

Nätverksanslutning finns på maskinens baksida.

n

En detaljerad beskrivning av hur du ansluter utrustningen till ett nätverk
finns i originalbruksanvisningen.

WiFi (trådlöst lokalt nätverk)
WiFi-adaptern som är monterad i maskinen är ett marknadsberoende tillval,
som inte finns tillgängligt i alla länder.
n

7.2

Maskinerna i serie iVario Pro L och iVario Pro XL har WiFi som standard.

Ansluta maskinen till nätverket
Ansluta Ethernet-kabeln (LAN)
1. Skruva av LAN-anslutningen.
2. Skruva av locket.
3. Ta av tätningspluggen.
4. Skjut genom Ethernetkabeln genom överfallsmuttern.
5. Skjut genom Ethernetkabeln genom gummihylsan.
6. Sätt tillbaka gummihylsan i klämringen.
7. Sätt i Ethernetkabeln i uttaget.
8. Skruva på anslutningen.
9. Dra åt locket.

>> Ethernetkabeln är ansluten och kan användas.
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8

Vattenanslutning

8.1

Föreskrifter för vattenanslutning

OBS!
Anslutning till avhärdat vatten
Om du ansluter maskinen till avhärdat vatten ska du kontrollera att vattnet
har en resthårdhet på minst 4 dH. Det krävs inte någon anslutning till
avhärdat vatten.
Vattenslang
n

Använd en vattenkran på platsen för varje maskin.

n

Använd en vattenslang som minst uppfyller kraven i IEC 61770, EN 61770,
EN 13618 eller av likvärdig kvalitet.

n

Använd inte tidigare använda vattenslangar.

n

Det medföljer en vattenslang som uppfyller EN 61770 till maskinen. De
använda materialen i denna vattenslang uppfyller föreskrifterna i KTW,
DVGW W270, FDA.

Dricksvattenskydd
För anslutning till vattennätet krävs ett dricksvattenskydd enligt kraven i
EN 1717.
n

Beakta de landspecifika normerna och föreskrifterna för anslutning till
dricksvattennätet, bland annat hygienkraven.

Vattentryck
n

Vattentrycket (flödestryck) i matarledningarna uppgår till 1,5 bar till 6 bar
[22 psi till 87 psi].

n

Vi rekommenderar ett vattentryck på 3 bar [43 psi].

Vattentemperatur
n

Kallvatten maximalt: 30 °C [86 °F]

n

Varmvatten max. (tillval): 60°C [140°F]
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8.2

Ansluta vattentillförsel
Vattenanslutningen finns på maskinens baksida.

2
1

a
a
a

1

Kallvattensanslutning

2

Varmvattenanslutning (tillval)

Vattenslangen uppfyller hygienkraven för dricksvattenslangar i ert land.
Ledning för gemensam kallvattenanslutning: 3/4 Inch
Vattnets hårdhet är minst 4°dH.

1. Anslut den medföljande vattenslangen till maskinens vattentillopp.
2. Om maskinen är utrustad med varmvattentillval ska vattentilloppet
anslutas till varmvattenanslutningen.
3. Om maskinen är utrustad med en varmvattenanslutning, men inte
ansluten, ska anslutningen stängas med den medföljande tätningen 1 och
locket 2.

1

2

4. Öppna vattenkranen.

>> Vattentilloppet är stängt.
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9

Avloppsanslutning

9.1

Föreskrifter för avloppsanslutningen

OBS!
Avloppsröret uppfyller inte föreskrifterna
Använd ett ångtemperaturbeständigt avloppsrör som minst motsvarar ett rör
av typen PP. Använd inte någon slang.

OBS!
Smutsigt och fetthaltigt avloppsvatten
Kontrollera att en fettavskiljare har installerats på platsen för att rena
avloppsvattnet.

OBS!
Stäng aldrig igen eller dra rör till säkerhetsavloppet
Reducera inte tvärsnittsarean på säkerhetsavloppet.
Säkerhetsavloppet måste alltid vara tillgängligt och fritt. Detta används för
avluftning och som avlopp vid igensättning.

OBS!
Felaktig installation av avloppsröret
Limma eller svetsa inte fast avloppsröret i maskinens avloppsanslutning.
Anslut inte avloppsröret med en reducering till maskinens avloppsanslutning.
n

För alla maskiner kan såväl väggavlopp som golvavlopp användas.

n

Använd ett vattenlås för att förhindra avloppslukt.

n

Om den finns ett golvutlopp utan vattenlås måste en fri utloppssträcka på
20 mm [3/4 Inch] säkerställas.

n

Anslut avloppsröret med ett konstant fall på minst 5 % eller 3°.

n

Varje maskin måste ha en egen avloppsanslutning.

n

Satsen med maskinavlopp DN 50 medföljer inte till maskinen. Satsen kan
beställas separat från tillverkaren med artikelnummer 87.00.746.

n

Om du har installerat ett maskin med höjdjusterbara fötter krävs ett flexibelt
maskinavlopp. Satsen med flexibelt maskinavlopp DN 50 medföljer inte till
maskinen. Satsen kan beställas separat från tillverkaren med artikelnummer
87.00.750.

Krav
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9.2

Ansluta avloppet
n

Avloppsanslutningen finns på maskinens baksida.

n

Maskinavloppets diameter: DN 50 mm

Installera avlopp till maskinens baksida

a
a

Avloppsröret är konstruerat för ett DN 50 mm maskinavlopp.
Avloppsröret motsvarar minst typ PP och är ångtemperaturbeständigt.

1. Använd en 90°-böj som första rördel i avloppsröret och ett T-stycke som
andra rördel.
2. Anslut avloppsröret åt sidan eller nedåt.

20 mm [3/4 Inch]

5%/3°

>> Avloppsröret är installerat med ett konstant fall på minst 5 % eller 3°.
Installera avlopp till maskinens framsida
Om avloppet installeras på maskinens framsida krävs en hållare på maskinens
sida.

a

Det finns en avloppsränna med avloppsgaller framför maskinen.

1. Skruva fast hållaren i maskinens undersida.
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2. Anslut avloppsröret och dra det genom hållaren till maskinens framsida.

20 mm [3/4 Inch]

>> Avloppsröret är installerat med ett fall på minst 5 % eller 3° och utloppet
framåt.
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10

Urdrifttagning

10.1 Information om urdrifttagning
Beakta följande information om urdrifttagning av maskinen:
n

Kontrollera att maskinen har kopplats från strömförsörjningen och är
spänningsfri.

n

Koppla från alla vatten- och avloppsledningar från maskinen.

n

Om maskinen ska transporteras ska maskinen tas av från fotlåsen och från
befintliga väggfästen (fästkedja).

n

Observera att det finns vatten i maskinen efter urdrifttagningen. Fruset
vatten utvidgar sig och kan orsaka skador på maskinen. Följ de allmänna
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

10.2 Skrotning
Elektriska och elektroniska maskiner som iVario och iVario Pro måste
avfallshanteras separat.
1. Kasta inte maskinen i hushållsavfallet och inte i containrar för gamla
maskiner på kommunala insamlingsställen.
2. Beakta de landspecifika föreskrifterna gällande skrotning av maskiner.
3. Kontakta tillverkaren vid behov för mer information om
avfallshanteringen.
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11

Tillval

11.1 Uppställningsalternativ
Maskin med fötter i rostfritt stål
De rostfria fötterna kan höjas genom att vrida på dem och är fästa med hålen i
golvet. Inställningsområdet +/- 10 mm [3/8 tum].

150 mm
[6 Inch]

+/- 10 mm
[3/8 Inch]

Artikelnummer: Sats med fyra fötter i rostfritt stål

60.74.500

Fästa maskin med fötter i rostfritt stål
Maskinen kan fästas i golvet med plugg och skruv eller med ett speciallim.
Maskin med hjul
Maskinen levereras på plastfötter.

OBSERVERA
Risk för att maskinen rullar iväg på ojämna golv
Risk för klämskador och personskador på grund av att maskinen rullar iväg.
n

Dra åt parkeringsbromsarna.

n

Ställ inte maskinen på ojämnt golv.
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OBS!
Skador på anslutningarna på grund av att maskinen flyttas
Koppla från alla anslutningar om maskinen ska flyttas.
Anslut åter anslutningarna enligt föreskrifterna när arbetena har slutförts.
Kontrollera att maskinen är vågrät när den åter står i den ursprungliga
positionen.
Dra åt parkeringsbromsarna.

a

Hjulsatsen är redo.

1. Skruva av plastfötterna på respektive sida.
2. Lyft maskinen på respektive sida.
3. Skruva på hjulet med parkeringsbroms på maskinens framsida och hjulet
utan parkeringsbroms på maskinens baksida.

>> Hjulen har skruvats fast på maskinen.

1

2

1
1

2
2

Artikelnummer: Sats med fyra hjul

60.71.267

Säkra maskin med hjul mot att glida

OBS!
Skador på anslutningarna på grund av att maskinen flyttas
Säkra dessutom maskinen med en kedja så att den inte glider mot den
bakre väggen. Kedjan medföljer inte i leveransen.
1. På maskinens baksida finns hål för fastsättning av kedja eller rep.
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2. Häng fast kedjan i hålen och en anordning på väggen.
3. Dra dessutom åt parkeringsbromsarna.

>> Maskinen är säkrad mot att rulla iväg och fäst.
Underbyggnad med höjdjusterbara fötter
Underbyggnad med höjdjusterbara fötter har två motorer på vardera sida.
Maskinfötterna kan dessutom köras ut till standardhöjd 175 mm [6 57/64 tum]
och köras in 25 mm [63/64 tum].

OBS!
Skador på anslutningarna på grund av höjdjusteringen
Om du installerar en maskin eller ett stativ med höjdjusterbara fötter ska du
kontrollera att alla anslutningar är tillräckligt långa och kan följa med vid
höjdjusteringen.

1100 mm
[ 43 2/8 Inch]
900 mm
[ 35 3/8 Inch]

150 mm
[5 29/32 Inch]

+ 175 mm [+ 6 57/64 Inch]
-25 mm [+ 63/64 Inch]

Uppställning på sockel
Maskinen kan ställas upp på en sockel utan maskinfötter.

OBSERVERA
Klämrisk på grund av att maskinen välter
Om sockeldjupet är mindre än 650 mm [25 5/8 tum] kan maskinen välta
framåt.
n

n

Säkra maskinen mot att välta vid sockelns botten.
Minsta sockeldjup: 650 mm [25 5/8 tum] (tippsäkring krävs)
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n

Standard sockeldjup: 750 mm [29 9/16 tum] (möjligt utan tippsäkring)

650 mm
[25 5/8 Inch]

750 mm
[29 9/16 Inch]

Säkra maskinen så att den inte kan välta
Följande fastsättningsalternativ är möjliga:
n

Fastsättning i sockelbotten

n

Fastsättning i väggen

Fastsättning i sockelbotten
Hålavstånd i maskinens underbyggnad:

y

50 mm
[2 Inch]

x
Bredd mm [tum] x
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865 [34]

XL

1199 [47 1/4]

Djup mm [tum] y
650 [25 5/8]
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1. Borra två hål i sockelns botten.
50 mm [2 Inch]

x

2. Använd kemisk plugg för att täta borrhålen. Följ tillverkarens anvisningar.
3. Ställ upp maskinen på den sockeluppställningen.

> Hålen i underbyggnaden och i sockelbotten är över varandra.
4. Skruva ut de två skruvarna och ta av kåpan på båda sidorna av
underbyggnaden.
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5. Skruva i ett M8-gängstift i sockelbotten på vardera sida. Dra åt gängstiftet
med en lämplig mutter.

6. Skruva åter fast kanterna på underbyggnaden.

>> Kanterna är påskruvade och maskinen är fäst i sockelbotten så att den inte
kan välta.
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Fastsättning i väggen
Maskinen kan fästas med vinklar i väggen.
1. Ta bort täcklocken från hålen i underbyggnaden på vardera sida.

2. Fäst en vinkel i hålen på underbyggnaden och i väggen på vardera sida.

>> Maskinen är fäst i väggen med vinklar.
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