SelfCookingCenter®
model XS 6 2/3
Przed wezwaniem serwisu do podłączenia i uruchomienia urządzenia, proszę sprawdzić poniższe
warunki montażu i przyłączy. Po pozytywnej weryfikacji proszę zaznaczyć

 w poszczególnych kwadratach



Transport na miejsce instalacji (do kuchni) -> bezpieczny transport bez palety, wymiary drzwi i korytarzy:
Szerokość drzwi:
-> na palecie 880 mm,
-> bez palety 630 mm,
Wymiary urządzenia:
-> szerokość: 657 mm,
-> głębokość: 623 mm,
-> wysokość: 598 mm.
Waga:
E60 -> 72 kg

! sprawdzić drogę



transportu urządzenia:
-> drzwi i korytarze.



__________________________________________________________________________________
Właściwa zabudowa (min. odstępy) wokół urządzenia:
zalecane ! (dostęp serwisowy)

X=10mm
m



wymagane ! odstępy minimalne

X=10mm
Y=10 mm



źródło ciepła z lewej strony ?
-> lewa 60.74.182 (E60)


>350mm
≥ 350mm
14"

Właściwa zabudowa nad urządzeniem –> min. odstępy do właściwego odprowadzania oparów:
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Wypoziomowanie urządzenia i zabezpieczenie przed niebezpiecznym przesunięciem:
 wypoziomować podstawę oraz
urządzenie
 w przypadku ustawieniu
urządzenia na blacie kuchennym
powierzchnia musi być płaska
(max. nierówność 1 mm)

W przypadku problemów
z wypoziomowaniem
urządzenia na blacie
kuchennym, należy
zastosować podstawę
poziomującą XS - 60.31.029


Parametry doprowadzonych mediów:
* więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji instalacji i/lub instrukcji dla projektantów.
Instalacja elektryczna:



 3NAC 400V 50/60 Hz
 moc 5,7 kW (8,5A)
 zabezpieczenia:
 przeciwprzepięciowe kl. 2,
 różnicowo-prądowe,
 nadprądowe 10A;
 gniazdo w odl. max. 1,5 m od
urządzenia (D/E)
Instalacja wody (zasilanie):

 woda pitna:







twardość ≥ 5odH (90 ppm),
przewodność ≥ 50µS/cm,
ciśnienie 1,5-6,0 bar
temperatura ≤ 30oC.

 przyłącze:



rura ½”,
zawór GZ ¾”,

 zawór w odl. max. 2 m od
urządzenia (H/I)

Instalacja odpływowa:

 max. odległość 1 m od urządzenia
(J/K lub N/L),

 średnica rury odpływowej (M) ≥ DN 50

Wezwij serwis, jeśli miejsce i doprowadzone media spełniają wyżej opisane warunki.
Miejsce instalacji:

RATIONAL SERVICE-PARTNER

(pieczątka)

Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu:

telefon:

telefon:

e-mail:
nr seryjny urządzenia: E60 _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e-mail:

RATIONAL sp. z o.o., ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, mail: info-poland@rational-online.com , tel.: 22 8649326



