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INSTRUCTIES BIJ DIT GEBRUIKERSHANDBOEK
Het voor u liggende gebruikershandboek geldt voor alle inbouwapparatuur van het type circulatielicht-koelbakken onaf-
hankelijk van de verschillende mogelijke uitvoeringen wat betreft stand en horecanorm-afmetingen. Inbouwapparaten 
moeten voorzichtig en met inachtneming van de technische eisen voor de ingebruikname worden ommanteld.  

De in dit gebruikershandboek afgebeelde mogelijkheden laten het grootste gedeelte van de uitvoeringen zien, op 
grond van speciale toepassingen zijn er echter nog veel meer uitvoeringen mogelijk bij de circulatielucht-koelbakken.
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Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een van onze apparaten. Dit product omvat de allerhoogste technische eisen 
met praktijkgericht bedieningscomfort. Met uw apparaat beschikt u over een product dat met betrekking tot bedrijfs-
veiligheid voor het ingebruiknamepersoneel, de operator en de gebruiker de nieuwste stand van de techniek verte-
genwoordigt.  Bij niet oordeelkundig of oneigenlijk gebruik kunnen er van het apparaat gevaren uitgaan. Wij wijzen, 
in hoofdstuk 1 Algemeen en veiligheid en door middel van veiligheidsinstructies in het gehele document op gevaren. 
De veiligheidsinstructies en aanwijzingen in dit document dienen te worden nageleefd! Alle personen die het apparaat 
monteren, in gebruik nemen en bedienen, moeten dit document in hun bezit hebben en hebben gelezen begrepen. 
Ons apparaat vergt vakkundige montage, ingebruikname bediening en verzorging. Wanneer de bovengenoemde 
punten niet worden nageleefd, kan dit tot uitsluiting van de garantie, vrijwaring en productaansprakelijkheid leiden 
en ook schade en veiligheidsgebreken tot gevolg hebben. Houd dit document altijd compleet en in goed leesbare 
toestand. Indien nodig vraagt u dit document bij uw leveranciers of gebruikers aan of u downloadt het van de home-
page van de fabrikant 
 www.ake-ideal.at. 

1. ALGEMEEN  EN VEILIGHEID
1.1. VOORWOORD

De fabrikant is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische gebreken van dit document, tevens 
wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die rechtstreeks of indirect terug te voeren is op 
de levering, de werking of het gebruik van dit document.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties en constructie, als bestanddeel van een voort-
durende productverbetering te allen tijde te veranderen. 

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

Apparaten met onderstel voor de combinatie met koelbakken (in hoogste verstelbare stelpoten) moeten 
bij de opdrachtgever geheel worden bekleed.

INSTRUCTIE

1.2. FLEXIBILITEIT
                                              HET 

UKW koelbak
(Variabel uitstaloppervlak)

Bakery H
(met verhoogde uitblaas)

Bakery
(Vlak uitstaloppervlak)

INBOUWMOGELIJKHEDE 

Slide-in Tafelmodel PRODrop-in Onderbouw
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1.4. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

Dit gebruikershandboek geldt voor de zoals hieronder vermelde modellen evenals voor vaste speciale modellen en apparaten 
met onderstel 

Let erop dat er voor het omhoog heffen van het apparaat tenminste twee personen en vanaf een  grootte 
van 3/1 van de apparaten tenminste vier personen nodig zijn. Voor de montage dient u er nog een extra 
persoon bij in te schakelen ter instructie.

De afmetingen en gewichtsvermeldingen van het apparaat zijn order-gerelateerd en variëren afhankelijk 
van de eisen. Voor exacte informatie richt u zich tot onze klantenservice (zie hoofdstuk 1.5).

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

BAKERY (CIRCULATIEKOELING)  

Vlak

gecombineerd

8° schuin

Stekkerklaar of centraal gekoeld

Stekkerklaar of centraal gekoeld

Stekkerklaar of centraal gekoeld

KOELBAKKEN (CIRCULATIEKOELING)

Gastronorm

Euronorm

Stekkerklaar of centraal gekoeld

Stekkerklaar of centraal gekoeld

BAKERY H (CIRCULATIEKOELING)

Lage of hoge uitblaas

Praline

met Contactkoeling M1

Stekkerklaar of centraal gekoeld

Stekkerklaar of centraal gekoeld

Stekkerklaar of centraal gekoeld

1.3. GELDIGHEIDSGEBIED

Hierbij gelden onze “algemene betalings- en leveringsvoorwaarden”. Recht op garantie en aansprakelijkheid voor persoonlijk 
letsel en materiële schade zijn onmogelijk wanneer deze op een of meerdere van de volgende redenen terug te voeren zijn:

• Oneigenlijk gebruik van het apparaat
• Transportschade
• Gebruik van het apparaat met defecte veiligheidscomponenten of veiligheidscomponenten die niet correct 

geïnstalleerd werden en niet goed functioneren
• Het niet naleven van de instructie van het gebruikershandboek met betrekking tot de juiste installatie, ingebruik-

name, gebruik, onderhoud en montage van het apparaat
• Niet geautoriseerde mechanische of technische wijzigingen aan het apparaat
• Onvoldoende onderhoud van de gebruiks- en slijtagecomponenten
• Niet geautoriseerde reparaties 
• Gebruik van agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
• Natuurgeweld of overmacht. 
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Wanneer de aangegeven instructies niet worden nageleefd, kan de garantie komen te vervallen!

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

Bovendien zijn van de aansprakelijkheid uitgesloten:
• Glasbreuk, het breken van kunststof componenten, pakkingen of verlichtingsarmaturen
• Alle schade die aantoonbaar terug te voeren is op een foutieve afstelling van de koelingsbesturing door een niet  

gekwalificeerde persoon
• Schade of functiestoringen op grond van een foutieve montage van het apparaat na het reinigen

1.5. SUPPORT
Bij technische vragen dient contact op te nemen met uw leverancier of de fabrikant.

  AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
  Pichl 66
  A-8984 Bad Mitterndorf
  T: +43 3624 21100 - 0
  F: +43 3624 21100 - 33
  E: office@ake.at

Als u met onze support contact opneemt, dient u het serienummer van uw apparaat gereed te houden. Dit 
vindt u op het typeplaatje of het plaatje “AKE gekeurd” (zie hoofdtuk 1.7)

Apparaten met het natuurlijke koelmiddel propaan (R290) moeten in een aan de eisen uit de betreffende 
richtlijn voldoende veilige omgeving worden geplaatst. Binnen het apparaat mogen uitsluitend elektrische 
apparaten worden gebruikt, die door de geldige ATEX-richtlijn goedgekeurd zijn! Hiervoor dient de ge-
bruiker ter zorgen.

Als er functiestoringen optreden, schakel het apparaat dan uit en neem meteen contact op met uw 
leverancier.

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

1.6. GEBRUIKTE SYMBOLEN EN SIGNAALWOORDEN

Rechtstreeks dreigend gevaar voor het leven van personen
Een veiligheidsinstructie met het signaal GEVAAR duidt op rechtstreeks dreigend gevaar voor het leven 
en de gezondheid van personen! Wanneer deze veiligheidsinstructies niet worden nageleefd kan dit de 
dood of zeer zware schade tot gevolg hebben.

Gevaar voor persoonlijk letsel (ernstige verwondingen) en eventueel bijkomende materiële schade
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die 
gevolgen kan hebben voor de gezondheid van personen! Wanneer deze veiligheidsinstructies niet worden 
nageleefd, kan dit tot ernstig letsel leiden.

GEVAAR

WAARSCHUWING

Dit symbool met de vermelding Instructie duidt op ondersteunende informatie Voor installatie, gebruik resp. 
onderhoud en reparatie. Wanneer deze instructies niet worden nageleefd, kan dit tot materiële schade 
leiden.

INSTRUCTIE

Gevaar voor persoonlijk letsel (lichte verwondingen) en eventueel bijkomende materiële schade
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord PAS OP duidt op een eventueel gevaarlijke situatie. Wanneer 
deze veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dit tot geringe of lichte verwondingen leiden.

PAS OP
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1.7. AANDUIDING

Het apparaat is duidelijk gekenmerkt door de inhoud van het typeplaatje. Het type-
plaatje bevindt zich op de behuizing van de regelkast. 

1.8. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Over het algemeen gelden in de omgang met het apparaat de volgende veiligheidsvoorschriften en verplichtingen:

• Van waarschuwingen voorziene afdekvoorzieningen mogen uitsluitend door vakmensen worden geopend!
• De onder- en achterzijde van de apparaten mogen niet met een waterstraal worden gereinigd. 
• De beschermende afdekkappen en voorzieningen mogen niet worden verwijderd omdat er anders gevaar be-

staat voor verwondingen! 
• De besturing mag uitsluitend door een vakman worden geopend. 
• Luchtstromingen ter plaatse van het apparaat door onvakkundig geïnstalleerde ventilaties (bijv. airco’s) of tocht-

lucht moeten worden vermeden om een correcte werking van de apparaten te garanderen. 
• De omgevingstemperatuur mag +25°C en de relatieve omgevingsvochtigheid mag 60 % niet  blijvend 

overschreidne. 
• Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in ingangszones en buitenhuis. 
• Het apparaat dient tegen rechtstreekse zonnestraling te worden beschermd. 
• De gepresenteerde producten moeten voorgekoeld en met een kerntemperatuur van tenminste +5°C of kouder 

worden ingebracht. 
• Scherpe voorwerpen mogen niet los in het apparaat worden bewaard, omdat er anders gevaar voor verwondin-

gen bestaat. 
• Allen glazen opbouwcomponenten moeten met noodzakelijke zorgvuldigheid worden behandeld om verwondin-

gen door brekend glas te voorkomen. 
• Componenten en bedrijfsmiddelen mogen uitsluitend door originele onderdelen worden vervangen. 
• Bewaar geen brandbare of explosieve producten in het apparaat of in de omgeving ervan. 
• Het apparaat moet bij de montage resp. bij de inbouw voldoende worden ommanteld zodat er geen contact 

mogelijk is met onder spanning staande componenten. 
• De inbouwomgeving moet stabiel uitgevoerd om de dagelijkse belastingen te kunnen uithouden. 
• Alle ommantelingen die bij de inbouw worden gemonteerd mogen niet zonder gereedschap kunnen worden 

verwijderd. 
• Na het reinigen  moet het apparaat ten aanzien van losse verbindingen, afschuivende delen en beschadigingen 

worden onderzocht. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden verholpen! Het apparaat mag niet 
voor oneigenlijke doelen worden gebruikt!

• Bij het navullen van koelvloeistof mag uitsluitend de koelvloeistof die op het typeplaatje aangegeven is worden 
gebruikt. Het navullen mag uitsluitend door de geautoriseerde klantenservice worden uitgevoerd. De op het type-
plaatje aangegeven vulhoeveelheid dient te worden aangehouden. 

• Het apparaat moet veraf van warmtebronnen in een stofarme en goed geventileerde omgeving worden 
geïnstalleerd. 

Technische wijzigingen aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen tot stand worden gebracht!
Dit geldt in het bijzonder voor werkzaamheden aan de koeltechniek, elektrische installatie en de  
mechanische componenten.
Iedere wijziging moet door uw leverancier worden goedgekeurd!

INSTRUCTIE
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1.9. SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR APPARATEN MET  
 KOELMIDDEL PROPAAN (R290)

Voor apparaten met koelmiddel propaan (R290) geldt:
• Bij inbouwen of combineren van apparaten zoals, elektrische en koeltechnische componenten die niet voldoen 

aan de overeenkomstige richtlijnen van een R290-versie, dienen deze afzonderlijk van elkaar gemonteerd te 
worden in het interieur.

• Het openen van het koelcircuit en het afzuigen van het koelmiddel dient uitsluitend in goed geventileerde  
ruimten of in de buitenlucht te worden uitgevoerd. Werkzaamheden mogen uitsluitend door geautoriseerd, 
deskundig, voor het koelmiddel propaan (R290) geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd. 

• Werkzaamheden aan het koelsysteem mogen uitsluitend door geautoriseerd vakkundig, voor het koelmiddel 
propaan (R290) geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd. 

• Binnen in het apparaat mogen uitsluitend elektrische apparaten worden gebruikt die door geldige ATEX-richtlijn 
goedgekeurd zijn!

• Het koelcircuit en het koelsysteem van het apparaat mag niet worden beschadigd. Dit kan een niet gewenste 
exotherme reactie van het ontvlambare gas-lucht-mengsel tot gevolg hebben.

• Ventilatieopeningen van de apparatuur-ommanteling (met inbegrip van accessoires) mogen niet worden ver-
steld of worden bedekt. Bij een lekkage aan het koelsysteem kan dit tot een ongewenste exotherme reactie van 
het brandbare gas-lucht-mengsel leiden!

• Ventilatieopeningen aan de voor- en achterzijde van de apparaten dienen vrij te worden gehouden. De minimu-
mafstanden ten opzichte van andere apparaten moeten worden nageleefd. Er dient voor te worden gezorgd dat 
de luchtcirculatie ongehinderd plaatsvindt! Bij een lekkage van het koelsysteem kan een belemmering van de 
luchtcirculatie een ongewenste exotherme reactie van het brandbare gas-lucht-mengsel tot gevolg hebben! 

• Volgens de norm DIN EN 378-1 is het koelmiddel propaan (R290) brandbaar en explosief  
(koelmiddelgroep A3). 

• Het koelmiddel propaan (R290) kan een brandbaar gas-lucht-mengsel veroorzaken, dat in een kritische meng-
verhouding met lucht en in combinatie met een dienovereenkomstige ontstekingsenergie (ontstekingsbron), 
een exotherme reactie veroorzaakt!

1.10. REGLEMENTAIR GEBRUIK
De apparaten zijn speciaal bestemd voor de montage in levensmiddelen- en bedieningsvitrines. Ze zijn geschikt voor koeling 
en voor presentatie van levensmiddelproducten en dranken bij regelbare temperaturen (zie lijst en homepage). De apparaten 
dienen uitsluitend om levensmiddelen koel te houden, echter niet om die af te koelen. De apparaten moeten in volledige 
toestand worden toegepast. alle aanwezige deksels en deuren moeten gedurende het gebruik gemonteerd en dicht zijn. De 
deksels en deuren mogen slechts kort worden geopend om producten op te vullen en deze er uit te halen. De vermelde ap-
paraten zijn bestemd voor klimmaklasse 3 volgens DIN EN ISO 23953. Om energie te sparen adviseren wij om de appraten, 
wanneer deze niet worden gebruikt, buiten de bedrijfstijden uit te schakelen. Voordat u de apparaten opvult dient te wachten 
totdat de gewenste temperatuur bereikt is.

Alle specificaties van de fabrikant dienen absoluut te worden nageleefd. Deze specificaties zijn onder ande-
re omgevingstemperatuur, hoedanigheid van de inbouwomgeving evenals de te gebruiken aansluitingen.

INSTRUCTIE

Tot het reglementair gebruik behoren ook het naleven van de inbouw- en gebruiksaanwijzing evenals het naleven van de 
inspectie- en onderhoudsvoorwaarden. Ieder ander gebruik vergt de schriftelijke toestemming van de fabrikant. Bij niet regle-
mentair gebruik kunnen er gevaren ontstaan voor personen en beschadigingen aan het systeem. De bediening vindt plaats via 
een bedieningselement dat alleen mag worden bediend, nadat men de documentatie heeft gelezen en begrepen. Daarnaast 
worden er voor het geval dat het reglementair gebruik niet wordt nageleefd aanspraken op grond van garantie en vrijwaring 
uitgesloten. Het apparaat mag uitsluitend onder de in het gebruikershandboek voorgeschreven toepassingsomstandigheden  
worden gebruikt.

Het apparaat mag niet in de directe omgeving van hitte of stoom verwekkende apparaten worden gebruikt. 
Dit kan tot compressorschade, de vorming van condenswater aan het glas, temperatuurregelingsproblemen 
in de koelzone en dergelijke leiden. 

INSTRUCTIE
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1.11. DOELGROEP EN VOORKENNIS

1.12. REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN FOUTIEF GEBRUIK

Deze documentatie is aan het bedieningspersoneel in de sector horeca (bijv.: hotelketens, restaurants, catering) evenals aan 
het montagepersoneel gericht. Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door geschoold personeel dat door de gebruiker 
dient te worden aangewezen. 

Zorg ervoor dat het te bedienen personeel aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De operators mogen geen verminderd zichtvermogen hebben, want ze moeten de veiligheidsinstructies op het 
apparaat en de instructies in de documentatie probleemloos kunnen lezen. 

• Het lezen en begrijpen van deze documentatie vormt de voorwaarde de actueel geldige voorschriften met betrek-
king tot de arbeidsveiligheid en de ongevallenpreventie dienen te worden nageleefd. 

• Alleen geïnstrueerd personeel mag het apparaat bedienen en reinigen. Alleen door de fabrikant geautoriseerd, 
vakkundig personeel mag onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren. 

• Let in ieder geval op de bij u ter plaatse geldende bedrijfsrechtelijke en veiligheidstechnische bepalingen.  

Om de kennis te vergaren die nodig is voor het bedienen van het apparaat dienen de volgende maatregelen door de gebrui-
ker te worden uitgevoerd: 

• Productscholing
• Regelmatige veiligheidsinstructies 

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale 
vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer zij onder toezicht zijn of ten aanzien van het veilige 
gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, waarop geen toezicht wordt gehouden.

De apparaten mogen niet als volgt worden gebruikt:

• Er mogen geen levensmiddelen worden afgekoeld. Het apparaat mag niet met levensmiddelen worden gevuld, die 
de voorgeschreven kerntemperatuur (van +5°C) te boven gaat. 

• Het gebruik buiten het aangegeven temperatuurbereik is niet bedrijfsveilig mogelijk, zie hoofdstuk 1.10.
• Er mogen geen ventilatiegleuven worden geblokkeerd of worden afgedekt, levensmiddelen die de wanden van het 

apparaat raken of de luchtstroom blokkeren. 
• Het apparaat mag niet buiten gebouwen worden gebruikt. Bescherm het apparaat tegen directe zonnestraling. 
• Apparaten voor levensmiddelen, zoals weekdieren, vis en mosselen en dergelijke moeten met hoogwaardigere 

roestvrijstalen kwaliteit (V4A of AISI 316) worden uitgevoerd of met passende GN-bakken worden uitgerust. 
• Glazen deksels en -platen mogen niet als opstaphulp resp. schap worden gebruikt.

1.13. RESTERENDE GEVAREN
Ook bij maximale zorgvuldigheid wat betreft de constructie en bouw van de apparaten en wanneer er rekening wordt gehouden 
met alle veiligheidsrelevante zaken kunnen er resterende gevaren bestaan, die door middel van een risicobeoordeling worden 
geëvalueerd. In dit hoofdstuk zijn alle resterende risico’s en veiligheidsinstructies uit de risicobeoordeling opgesomd. 

Gevaar voor brand door vonken.
Bij het koelmiddel propaan R290 kunnen ten gevolge van mogelijke ondichtheden in het koelsysteem explo-
sieve gas-lucht-mengsels ontstaan. Door de vonk van een zuiger of van een ander elektrisch apparaat is een 
ongewenste ontsteking eventueel het gevolg. Gebruik voor reinigings-, instandhoudings- en onderhoudswerk-
zaamheden uitsluitend apparaten die voldoen aan de geldende ATEX-richtlijn!

WAARSCHUWING
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Beknellingsgevaar/snijgevaar bij de omgang met de verdamperkast 
Gebruik voor het omhoog tillen en opnieuw aanbrengen van de verdamperkast de hiervoor bestemde metalen 
stang. Let er bij het omhoog tillen van de verdamperkast op dat deze zover omhoog wordt getild dat de ver-
grendelingslippen automatisch vast klikken. Houd de verdamperkast voor het ontgrendelen aan de metalen 
stang vast resp. in positie.

Beknellingsgevaar bij het plaatsen van de apparaten in de vitrine-opening/-uitsparing
Let er bij het plaatsen van de apparaten op dat er geen beknellingsgevaar ontstaat, ook voor derden. Het met 
de hand omhoog tillen van de apparaten moet door minimaal vier personen worden gedaan. Deze personen 
moeten sterk genoeg zijn om de apparaten te kunnen dragen. Schakel eventueel nog een extra persoon 
in om te instrueren. Draag bij de montage en bij verladingswerkzaamheden beschermhandschoenen en 
veiligheidsschoenen.

Struikelgevaar in de gehele apparatuurzone
Let op eventuele struikelgevaren door op de vloer liggende kabels/leidingen. Leidingen en kabels dienen 
door de gebruiker veilig te worden aangelegd, zodat er geen struikelgevaren bestaan.

Beknellingsgevaar evenals gevaar door omlaag vallende voorwerpen bij de omgang met/het afstellen/posi-
tioneren van zware afzonderlijke componenten
Let er bij de omgang met zware voorwerpen op dat er beknellingsgevaren kunnen ontstaan, ook voor derden. 
Gebruik, voor zover mogelijk, beide handen, wanneer u met zware voorwerpen omgaat. Schakel eventueel 
een extra persoon in om u te helpen. Bij de omgang/het afstellen/positioneren van zware losse componenten 
dient met beschermhandschoenen en veiligheidsschoenen te dragen.

Gevaar om zich aan de apparaten te stoten bij montage-, reinigings- en servicewerkzaamheden. 
Let op eventuele gevaren u aan het apparaat te stoten.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

PAS OP

Gevaar door ontwijkend koelmiddel door een beschadigde verdamper
Voor het reinigen van de verdamperlamellen mogen geen spitse voorwerpen worden gebruikt. 
Het reinigen van de verdamperlamellen mag uitsluitend met door de fabrikant gespecificeerde producten 
geschieden. 

Beknellingsgevaar bij het verstellen van de glasplaten 
Gebruik altijd beide handen om de glasplaten eruit te nemen en weer aan te brengen. 
Let op een zorgvuldige omgang wanneer u met glas bezig bent. 

Diverse gevaren bij het opruimen van verschillende koelmiddelen.
Draag bij het opruimen van koelmiddel (propaan, R404A, R134A etc.) beschermhandschoenen en oogbe-
scherming. Bij het opruimen van het koelmiddel is de omgang met open vuur verboden. 
Verwijder het koelmiddel volgens de voorschriften en milieuvriendelijk.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Gevaar voor uitglijden door bij lekkages ontwijkend of uitstromend condenswater
Let er in de omgeving van het apparaat op dat er eventueel gevaar voor uitglijden bestaat door ontweken 
vloeistoffen. Bij de montage dient erop te worden gelet dat de sifon correct aangebracht wordt en dicht is. .

Beknellingsgevaar bij het inschuiven van de manuele condenswaterbak (modelafhankelijk).
Gebruik voor het inschuiven van de manuele condenswaterbak de hiervoor bestemde greepstrip. Let erop 
dat de condenswaterbak volledig in het machinevak geschoven is. 

Diverse gevaren bij het opruimen van beschadigde componenten/bouwdelen
Draag bij het opruimen van beschadigde bouwdelen/componenten beschermende handschoenen. 
Ruim de beschadigde bouwdelen/componenten correct en milieuvriendelijk op.

Elektrische gevaren
Let erop dat de  netaansluitkabel van de apparaten niet beschadigd is. Bij beschadiging dient deze door de-
gene, die het product in het verkeer heeft gebracht, diens klantenservice, te worden vervangen om gevaren 
te voorkomen

1.14. PERSOONLIJKE BESCHERMUITRUSTING 
Bij montage-, demontage- en servicewerkzaamheden dient de volgende beschermuitrusting te worden gedragen:

Draag bij montage- en verladingswerkzaamheden veiligheidsschoenen.

Draag bij montage- en verladingswerkzaamheden veiligheidshandschoenen.

Draag  bij het opruimen van het koelmiddel van beschadigde componenten/
bouwdelen een oogbescherming.

Draag bij het reinigen van het apparaat de betreffende beschermuitrusting die door de fabrikant van het 
gebruikte reinigingsmiddel wordt voorgeschreven.

INSTRUCTIE

1.15. TRANSPORT EN VERPAKKING
De uitvoering van de verpakking is afhankelijk van de offerte en is individueel volgens afspraak uitgevoerd. Standaard worden de 
apparaten in een houten kist getransporteerd. Deze kist beschermt de apparaten tegen grove beschadigingen. Componenten 
van glas worden bovendien omgeven met verpakkingsmateriaal. Beweeglijke componenten evenals glasplaten krijgen een 
extra omhulling met verpakkingsmateriaal. Binnen deze houten ommanteling worden alle componenten transportveilig gepo-
sitioneerd en vastgeplakt.

Gevaar door omlaag vallende voorwerpen bij het transport van de apparaten en de componenten ervan
Gebruik voldoende grote sjor- resp. spanmiddelen. 
Let er bij het vastzetten van de lading op dat de voertuigvoorschriften worden nageleefd. De plaatselijke 
wegverkeersregels dienen te worden nageleefd. 
Gebruikte lasthijsmiddelen, bijv. vorkheftrucks, moeten voldoende zwaar uitgevoerd zijn. Let er bij het 
heffen op dat er geen derden onder op hoogte getransporteerde lasten kunnen verblijven. 
Het apparaat mag uitsluitend staand worden getransporteerd.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

PAS OP

PAS OP

WAARSCHUWING
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INSTRUCTIE

Beknellingsgevaar aan vaststaande componenten (wanden, andere machines) bij positionering van de 
apparaten evenals beknellingsgevaar tussen pallet en ondergrond bij het neerzetten. 
Zorg ervoor dat u en andere personen bij de gevarenlocatie uit te buurt blijven. Schakel eventueel een 
extra persoon in om te instrueren. Let er bij het neerzetten van de apparaten op dat er beknellingsgevaar 
voor derden kan bestaan. Draag bij de montage- en bij verladingswerkzaamheden beschermende hand-
schoenen en veiligheidsschoenen. 

Gevaar door omlaag vallende voorwerpen bij het omhoog heffen evenals bij het uitpakken van de apparaten 
Let er bij het verwijderen van de houten ommanteling op dat er gevaren kunnen ontstaan door wegklap-
pende houten onderdelen. Schakel eventueel nog een extra persoon in om u te helpen. Het apparaat dient 
met een geschikte lastenhijsinrichting, bijv. een vorkheftruck, omhoog te worden geheven. Wanneer het 
apparaat met de hand omhoog wordt geheven, moet dit door tenminste vier personen worden gedaan. 
Deze personen moeten sterk genoeg zijn. Draag bij montage- en verladingswerkzaamheden beschermen-
de handschoenen en veiligheidsschoenen.

In geval van een retourzending moet het apparaat in de originele verpakking of op dezelfde manier voor transport 
geschikt worden verpakt. Verder moet het apparaat ongebruikt, onbeschadigd en volledig worden aangeleverd. De 
retourzending dient door de klant in opdracht te worden gegeven en te worden betaald. Informatie over de oordeel-
kundige verwijdering van het verpakkingsmateriaal vindt u in hoofdstuk 1.15.

Alle apparaten mogen uitsluitend in de gebruikspositie (horizontaal) worden getransporteerd en worden 
bewaard. Om schade bij het beladen, transporteren en lossen inzichtelijk te maken, zijn apparaten met 
glazen opbouw met een zogenaamde “Shockwatch ® 2” uitgerust. Deze tool maakt het mogelijk om vast 
te stellen op welk punt in de supply chain het product beschadigd is om transportschade op te helderen. 
Informatie over het ShockWatch ® -concept is in de QR-code opgeslagen (zie hoofdstuk 1.5).

1.16. VERWIJDERING

Diverse gevaren bij het verwijderen van koelmiddelen.
Draag bij het verwijderen van koelmiddel (propaan, R404A, R134A etc.) beschermhandschoenen en een 
oogbescherming. Bij het verwijderen van het koelmiddel is de omgang met open vuur verboden. Verwijder 
het koelmiddel volgens de voorschriften en langs milieuvriendelijke weg.

Diverse gevaren bij het opruimen van beschadigde bouwdelen/componenten.
Draag bij het verwijderen van beschadigde bouwdelen/componenten beschermhandschoenen. 
Ruim beschadigde bouwdelen/componenten volgens de voorschriften en langs milieuvriendelijke weg op. 

Gelieve erop te letten dat er bij sommige componenten van het apparaat sprake is van 
elektronische onderdelen, het verwijderen via publiekrechtelijke recyclingbedrijven is daa-
rom niet mogelijk. Controleer uw verplichtingen conform de nationale WEEE-bepalingen. 
Een naar soorten gescheiden opruiming is in ieder geval verplicht.

INSTRUCTIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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2.1. BEGRIPSVERKLARING COMPONENTEN
2. TECHNIEK

2.2. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Beschermklasse Beschermklasse I aarding EN 61140

Vermogensspecificaties Volgens typeplaatje of
• Homepage
• Catalogus
• Offerte

Lawaaigegevens < 70dB(A) (gesloten apparaten) IEC 60335-1
IEC 60335-2-89

Aansluiting leidingwater
Afvalwater, condenswater

Verantwoordelijkheid ligt bij degene die het 
apparaat in  het verkeer brengt/exploitant. 

Aanbevolen:
IEC 61770:2008
OENORMEN 
1717:2008-04-01

Condenswater • Via sifon direct in het rioolsysteem 
van het gebouw (DN32 

• Via de verwarmingsgasverdamping
• Via de condenswaterbak:

                 - Manuele lediging
                        - Elektrische condenswaterverwarming

Materialen • Roestvrijstaal 
       - 1.4301 (bak, opbouw) 
       - 1.4016 (machinevak,  
         buitenmantel) 
       - 1.4404 (speciale eenheid)

• Koperen buizen (koelcircuit)

Längssteg

Längssteg
seitlich

Einhängeleiste
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Einlegeboden UKW

323

53
1

GN 1/3

980
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1/6
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1/6
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1/6
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1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1

53
5

Auflagestege

Mitte
Längssteg

Längssteg
seitlich

Einhängeleiste

Quersteg

Einlegeboden UKW

323

53
1

GN 1/3

980
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1/6
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1/6
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1/6
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1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1

53
5
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Mitte

GN
GASTRO-
NORM

Längssteg
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seitlich
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1

GN 1/3

980

GN
1/6

GN
1/6

GN
1/6
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1/6

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/1
53

5

Auflagestege

Mitte

EN
BACKNORM/
EURONORM

400

60
0

Einhängeleiste

Längssteg Mitte

Längssteg seitlich

Quersteg

B
E

D
IE

N
S

E
IT

E
Ventilatieplaat

Condensor  
(incl. condensorplaat) om-
hoogklapbaar, afspoelbaarr

Kijkvenster

Condensorventilato

Maschinevak2 (incl. fludisatorset)

Besturing  
(incl. display)

Inlegbodem1

2 centraal gekoeld niet aanwezig

Uitvoeringstypes condenswater/condensatie zie hoofdstuk 2.2

1 Multifunctionele in hoogte verstelbare losse componenten:
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Door het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen evenals toegeleverde componenten dient er 
bij regelmatig onderhoud en verzorging rekening te worden gehouden met een lange levensduur.

INSTRUCTIE

2.3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP HET APPARAAT
Op het apparaat zijn veiligheidsinstructies aangebracht. Deze dienen onder alle omstandigheden te worden nageleefd. Als in de 
loop van de levensduur van het apparaat dit bleek wordt of als er beschadigingen in de veiligheidsaanduiding ontstaan, dan dienen 
deze onverwijld door nieuwe plaatjes te worden vervangen. De leesbaarheid en de volledigheid moeten in regelmatige intervallen 
worden gecontroleerd.

Pictogrammen Omschrijving Pictogrammen Omschrijving 

Waarschuwing voor elektrische gevaren Waarschuwing voor brandgevaarlijke  
stoffen (koelmiddel volgens klasse A2L, 
A2, A3, B2L, B2 en B3)

Beschermklasse I aarding F-gas aanduiding
(volgens verordening (EU) Nr. 517/2014).

Toegeleverde 
componenten

• Compressoren
• Verdamper
• Gasdrukdemper (model afhankelijk)
• Glas (model afhankelijk)
• Elektrische leidingen en montage-

materialen (kabel, kabelbandjes, …)
• Regelkast (printplaat, display,..)

Isoleerstof LAMOLTAN®-polyurethaan-schuimsysteem

Glas Veiligheidsglas 
8mm en 6 mm

EN12150-2:2004

2.3.1 ELEKTRISCHE INSTRUCTIES
De apparaten zijn elektrotechnisch compleet uitgerust en geïnstalleerd.

De koelpuntregelaar is kant en klaar ingesteld en bedrijfsgereed. Controleer nadat de installatie heeft 
plaatsgevonden de parameter H12 (kalibratiesensor retourlucht). De koelpuntregelaar moet door een 
gekwalificeerde vakman volgens de bijgevoegde programmeringsaanwijzing worden ingesteld.

INSTRUCTIE

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten.
De elektrische aansluiting moet door een vakman tot stand worden gebracht en dient aan de geldende nor-
men, voorschriften en veiligheidsbepalingen te voldoen.

GEVAAR
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Apparaten zonder eigen koeleenheid mogen uitsluitend door een gespecialiseerd koelbedrijf worden 
geïnstalleerd. 

Stekkerklare apparaten worden standaard met een 1,5 meter lange aansluitkabel met randaarde geleverd. De aansluiting 
geschiedt op een wisselstroomnet met een nominale wissenspanning en frequentie van 230 Volt 50 Hz (landafhankelijk 
met 115V 60Hz, 120V 60Hz, 220-240V 50-60Hz). De elektrische voedingskabel dient met 16 A (triggerkarakteristiek C) te 
wordene beveiligd.

Wanneer er een stekkerverbinding voor het netstroomaansluiting wordt gebruikt, moet het stopcontact gemakkelijk toe-
gankelijk zijn om het apparaat desgewenst (reiniging, onderhoudswerkzaamheden) van het stroomnet te kunnen scheiden. 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een rechtstreekse kabelaansluiting moet er een mogelijkheid worden gecreëerd om 
het apparaat desgewenst van het stroomnet te kunnen scheiden.

Aansluiting van het apparaat

Mogelijkheid van scheiding van het stroomnet

INSTRUCTIE

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Netspanning en netfrequentie moeten met de op het typeplaatje aangegeven waarden overeenkomen. Het 
aansluiten op een andere spanning, stroomsoort of frequentie is niet toegestaan. De ter zake geldende plaats-
elijke veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd. 

GEVAAR

2.3.2 KOELTECHNISCHE INSTRUCTIES
Alle apparaten zijn uitgerust met gecoate lamellenverdampers. De aansluitbuizen zijn door de geschuimde koelbakken 
naar beneden geleid, alle buisleidingen zijn gemonteerd en geïsoleerd. Apparatuur-uitvoeringen met gasdrukveren voor 
een geopende positionering van de lamellenverdamper moeten maandelijks ten aanzien van hun functionaliteit worden 
gecontroleerd (model afhankelijk). 

Diverse gevaren bij het verwijderen van koelmiddel.
Draag bij het verwijderen van koelmiddel (propaan, R404A, R134A etc.) beschermhandschoenen en een 
oogbeschermer. Bij het opruimen van het koelmiddel is het verboden om open vuur te gebruiken. Verwijder 
het koelmiddel volgens de voorschriften en milieuvriendelijk.  

Diverse gevaren bij het opruimen van beschadigde bouwdelen/componenten.
Diverse gevaren bij het opruimen van beschadigde bouwdelen/componenten.

Bij stekkerklare apparaten zijn de buisleidingen vast verbonden met het koelaggregaat en het 
koelcircuit is met koelmiddel gevuld. Vitrines met expansieklep en vanaf een bepaalde grootte 
beschikken over een kijkvenster met vochtindicator (ter controle in geval van service), deze 
bevindt zich aan de zijkant aan de condensator.

Stekkerklare apparaten

Voor servicedoeleinden kan de koelmachine met inbegrip van de roestvrijstalen omkasting er naar voren 
toe worden uit getrokken. Aan daar achter liggende leidingen mag niet worden getrokken en ze mogen niet 
worden beschadigd!

Centraal gekoelde apparaten zijn bestemd voor aansluiting op een koelsysteem in het gebouw. De koperen aansluitbuizen zijn 
geïsoleerd en door de geschuimde luchtcirculatie, koelbak naar onder geleid. De verdampers zijn met een expansieklep voor 
het gewenste koelmiddel uitgevoerd en gevuld met droge stikstof. Magneetventielen, filterdrogers en eventueel zuigdrukrege-
laars dienen in het gebouw te worden geïnstalleerd. De aangegeven verdampingstemperatuur evenals de fluïdiseringdtem-
peraturen dienen constant te worden gehouden. stoomaandelen voor de expansieklep dienen te worden voorkomen. 

Centraal gekoelde apparaten

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Alle werkzaamheden, installaties, leveringen en diensten mogen uitsluitend door gespecialiseerde koelbedrijven en vakpersoneel 
worden uitgevoerd. De stand van de techniek, de ter zake geldende juridische bepalingen, voorschriften en richtlijnen van over-
heden, vakorganisaties en bedrijfsverenigingen moeten worden nageleefd. De geïnstalleerde koelinstallatie dient in gebruik te 
worden genomen en er dient een functie- en veiligheidstest te worden uitgevoerd. Het protocol dient aan de gebruiker te worden 
overhandigd.

Aansluitwerkzaamheden

2.4. MONTAGE EN INBOUWAANWIJZING

2.4.1 EERSTE STAPPEN
In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie over de montage en het gebruik van de apparaten. 

Controleer het apparaat ten aanzien van transportschade en noteer geconstateerde schade in de overnamedocumenten van de 
expediteur evenals in uw formulier en laat u zich de schade bevestigen. 

Alle eisen volgens hoofdstuk 1.8 aan de plaatsingslocatie dienen te worden nageleefd om een efficiënt en veilig gebruik te 
garanderen.

Indien de schade pas na het uitpakken zichtbaar wordt, bent u verplicht om deze onverwijld schriftelijk mee te delen. Een voo-
rafgaande telefonische mededeling aan uw leverancier is raadzaam.

• Tenminste twee personen
• Gereedschap: 

 - Accuschroevendraaier of kruiskopschroevendraaier voor schroefmaat 3,9x45mm 
 - Snijgereedschap (schaar of mes)

Overname

Plaatsing

Om schade bij het beladen, transporteren en lossen inzichtelijk te maken zijn alle apparaten met een zo-
genaamde “Shockwatch ® 2” uitgerust. Deze tool maakt het mogelijk om vast te stellen op welk punt in 
de supply chain een product beschadigd is om transportschade te achterhalen. 
Informatie over het ShockWatch ® -concept is in de QR-code opgeslagen (zie hoofdstuk 1.5).

Bij niet tijdige melding van een transportschade vervalt uw aanspraak op schadeloosstelling (volgens 
algemene voorwaarden).

Voorkom apparaten in de buurt die veel stoom genereren. Dit kan tot sterke ijsvorming aan de verdamper 
leiden, tot condensaat op het glas en verdere prestatie dalende evenls ongewenste invloeden. 

Een correcte installatie en storingsvrije werking is de voorwaarde voor de ingebruikname van het apparaat. 
De installatie moet met de plaatselijke elektro-, veiligheids- en hygiënevoorschriften overeenstemmen.

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

Voor de inbouw van het apparaat hebt u het volgende nodig:
• Tenminste twee personen
• Gereedschap: 

 - Rolsteeksleutel of waterpomptang (voor apparaten met onderstel) 
 - Waterpas

Voorbereiden
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2.5. INSTALLATIE REGELKAST

De monteur is verantwoordelijk voor de veilige plaatsing resp. het houvast van het apparaat. Zorg ervoor dat meubelomman-
telingen en vitrine in overeenstemming met de technische gegevens voorbereid zijn. De grootte van de inbouwopening vindt 
u in de actuele productcatalogus onder “technische gegevens” bij het betreffende apparaat. Bescherm de oppervlakten van 
het apparaat en van de onderbouw gedurende de montage tegen eventuele beschadigingen.

Alle werkzaamheden, installaties, leveringen en diensten mogen uitsluitend door gespecialiseerde koelbedrijven en vakper-
soneel worden uitgevoerd. Elektrische installaties mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. U moet ervoor 
zorgen dat er geschikt personeel en gereedschap aanwezig is om schade en verwondingen te voorkomen.

De regelkast bevindt zich aan het onderstel van het apparaat. Bij centraal gekoelde apparaten wordt de besturing 
apart bijgevoegd.

Iedere besturing bestaat uit het display (bedieingselement) en de vermogen-
selektronica (printplaat) die in de behuizing van de regelkast gemonteerd is. Het 
display is intern door een maximaal 2 meter lange kabel met de vermogenselek-
tronica verbonden (>2m datatransmissie gestoord). Het bedieningselement is 
afneembaar en kan tot 2 meter van de regelkast verwijderd in het meubelfront 
worden gemonteerd.

Het is noodzakelijk dat het onderstel horizontaal uitgelijnd is om het afvloeien van het condenswater mo-
gelijk te maken. Test of het water binnen in de bak ook kan afvloeien.

De nodige uitsparing voor het display bedraagt  87,5 x 56,5 mm. Zie voor de toetsfuncties hoofdstuk 3.2. 

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

2.6. VERWIJDERING VAN CONDENSWATER
De verwijdering van condenswater kan op verschillende manier geschieden (zie tabel in hoofdstuk 2.2).

Gevaar door ontwijkend water door een geopende verdamping van verhit gas of een niet correct aangebracht 
condenswaterbak
Let er bij het plaatsen evenals het gebruik van het apparaat op dat de condenswaterbak er correct ingescho-
ven is dat daardoor een volledig afgesloten verdamping van verhit gas plaatsvindt. Een manueel optillen van 
de apparaten kan ertoe leiden dat de verdamping van verhit gas los raakt en er zodoende toe leiden dat het 
condenswater weg vloeit. Dit moet na het plaatsen en voor de dagelijkse ingebruikname worden gecontrole-
erd. Draag bij de montage en controle beschermende handschoenen.

Apparaten die centraal gekoeld worden gebruikt zijn in de fabriek met stankafsluiters (sifon) uitgerust, zodat alleen de afval-
waterverbindingen of externe condenswaterbakken volgens de plaatselijke omstandigheden hoeven te worden geïnstalleerd. 
Er moet worden gezorgd dat het afvalwater niet terug in de koeleenheid kan lopen.

Via sifon rechtstreeks in het rioolsysteem

Stekkerklare apparaten zijn uitgerust met een volautomatische condenswaterverdamping.

Volautomatische condenswaterverdamping

Apparaten met een verdamping van verhit gas bevatten een condenswaterbak. Deze mag alleen als de 
condenswaterbak erin geschoven is en volledig afgesloten worden gebruikt.

INSTRUCTIE

WAARSCHUWING
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De afvalwaterinstallatie mag uitsluitend door gekwalificeerde vakkrachten tot stand worden gebracht.

Elektrische condenswaterbakken genereren hitte en vocht. Om schade aan de condensor te voorkomen 
dienen deze op een zo groot mogelijke afstand te worden ingebouwd. De inbouw- en montagehandleiding 
van de condenswaterbak vindt u onder de in hoofdstuk 4 aangegeven QR-code. 

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

2.7. LUCHTTOEVOER EN -AFVOER
Standaard worden de apparaten met ventilatie aan de operatorzijde en afvoerlucht aan de klantzijde aangeleverd. Aanbevolen 
wordt om de afvoerluchtopening door de klant (zie variant 1) te laten uitvoeren. Indien er een afvoerluchtopening niet door de 
klant kan worden aangebracht, moet de afvoerlucht aan de zijkant of aan de operatorzijde (zie variant 2) worden uitgevoerd. Er 
dient op te worden gelet dat de afvoerlucht niet rechtstreeks weer wordt aangezogen, om een correcte werking te garanderen.

Variant 1 Variant 2

Voorkom dat de warme afvoerlucht door het aggregaat weer wordt 
aangezogen. De luchtopening van de ommanteling moet minder dan 
5mm van de condensor verwijderd zijn.

INSTRUCTIE

                                Compressor:  De compressor pompt het gasvormige koelmiddel door de koelinstallatie.
Condensor/ventilator/aanjager:   De ventilator zuigt koude lucht uit de ruimte aan en koelt daardoor de compressor en het  
  hete gas in de condensor..
                               Condensor:  De warmtewisselaar, waarin de onttrokken warmte van de koelzone weer aan de omge 
  vingslucht wordt afgegeven. Gasvormig koelmiddel wordt door de afgegeven warmte weer  
  vloeibaar gemaakt. Alle stekkerklare apparaten beschikken over een uittrekbare compres 
  sorbehuizing. Daarmee hebt u de mogelijkheid om de condensor aan het ventilatierooster  
  van de luchtinlaat te positioneren en luchtcirculatie te voorkomen.

Vermindering van koelcapaciteit of vernieling door oververhitting van het koelaggregaat.
Luchttoevoer- en -afvoeropeningen van het koelaggregaat mogen niet worden geblokkeerd of worden afge-
dicht. De luchtstroom mag niet worden onderbroken of belemmerd. De ventilatieroosters moeten tenminste 
de dubbele diameter van de condensoroppervlakte bevatten.

  

 
Smalle spleet 
tussen de  
condensorbe-
huizing en de 
ommanteling:
Sluit deze spleet 
met een afdicht-
tape af!

Luchtinlaat 
voor koude 
lucht

Uitblaasopening 
voor warme 
lucht

Frontzijde van 
de condensor-
behuizing

Verwijderbaar 
ventilatorrooster

Vitrine-
ommanteling 

RICHTIG !

PAS OP
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2.8. DOOIMOGELIJKHEDEN 

2.9. STORINGEN EN OORZAKEN

Het dooien vindt volautomatisch plaats door de elektronische thermostaat. 
In de fabriek begint het apparaat in regelmatige intervallen (model afhankelijk) te dooien. De duur van een dooifase 
wordt door de dooisensor beperkt. Gedurende deze periode brandt in het display links de middelste LED. Nadat het 
dooien heeft plaatsgevonden start de koelmodus automatisch.

Door te drukken op de OPEN-toets (zoals in hoofdstuk 3.2 beschreven) kan het dooien te allen tijde worden gestart. 
Als nadat er op de OPEN-toets gedrukt is de LED begint te knipperen, werd de ingevoerde functie herkend. Het dooien 
start automatisch na enkele minuten. Tijdens het dooien brandt het betreffende LED-lampje continu. 

Controleer de hieronder vermelde punten en neem contact op met uw leverancier of vakhandelaar indien dit niet leidt 
tot oplossing van het probleem.

Automatisch dooien

Manueel dooien

DEFECT MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING 

Het apparaat functioneert 
niet.

Stroomvoorziening onderbroken Controleren of de randaardestekker correct 
zit (netstekker).

Geen spanning op het stopcontact Controleren of de zekeringen in tact zijn

Elektronica verkeerd afgesteld of 
display donker

Servicetechnicus inschakelen. 

DEFECT MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING 

De producten bereiken niet 
de gewenste temperatuur 

Ventilatiegleuven in het apparaat zijn 
bedekt/met product geblokkeerd

Vrij maken van ventilatiegleuven (zie hoofd-
stuk 3.3)

Te veel/te warme levensmiddelen Product voorkeulen (zie hoofdstuk 1.8), vrij 
maken ventilatieopeningen (zie  
hoofdstuk 2.7).  

Ingestelde temperatuur te hoog Instellen gewenste temperatuurwaarde  
(zie hoofdstuk 3.2.2)

Omgevingstemperatuur in de ruimte 
te hoog (meer dan 25 °C)

Stel de airco in de ruimte in  
(zie hoofdstuk 1.8). 

Inwerkende treklucht van buitenaf 
stoort de circulatie van de kou-
de lucht (overwegend bij open 
apparaten)

Plaatsingslocatie niet met sterke tocht-
lucht, voorschriften volgens hoofdstuk 1.8 
dienen te worden nageleefd.

Condensor verontreinigd Reiniging met stofzuiger (zie hoofdstuk 
3.4.5).

Verdamper zit onder ijs Manueel dooien opstarten (zie hoofd-
stuk 2.8) of apparaat enkele uren lang 
uitschakelen.
Controle:
Visuele controle of verdamper van ijs ont-
daan is, anders het dooien herhalen!

Storing koelaggregaat/koelcompo-
nenten/koelcircuit defect

Servicetechnicus inschakelen
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DEFECT MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING

Verdamper perma-nent  
onder ijs.

Ventilatoren draaien niet Servicetechnicus inschakelen

Luchtcirculatie in het apparaat 
belemmerd

Ventilatiegleuven vrij maken (zie hoofdstuk 
3.3)

Te veel warme/vochtige om-
gevingslucht in de koelruimte 
gezogen

Voorschriften volgens hoofdstuk 1.8 moeten 
worden nageleefd.

Dooitemperatuur niet correct/ dooi-
sensor defect

Servicetechnicus inschakelen.

DEFECT MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING

Condensatie aan de 
glasplaten

Te lage temperatuur in het 
apparaat

Ingestelde waarde: 
SET-toets indrukken, apparaten zonder 
geïsoleerd glas ≥ 4 tot 5 °C (zie  
hoofdstuk 3.2).

Te hoge omgevingstemperatuur / 
te hoge luchtvochtigheid

+25 °C omgevingstemperatuur en 60 % 
relatieve luchtvochtigheid niet overschrijden 
– indien mogelijk airco inschakelen!

Te hoog ventilatortoerental Servicetechnicus inschakelen.

Voor verlies van producten is de fabrikant niet aansprakelijk, ook dan niet wanneer het apparaat nog onder 
de garantie valt. Het is aan te bevelen om de temperatuur van het apparaat halfjaarlijks technisch te laten 
controleren.

INSTRUCTIE

MELDING OORZAAK ACTIVITEIT 

 Te hoge temperatuur, Temperatuur boven de alarmgrens uit 
parameter A1

 Ondertemperatuur, temperatuur onder de alarmgrens uit  
parameter A2

 Fout aan sensor F1, kortsluiting
Controle van de sensor F1 
retourlucht

 Fout aan sensor F1, breuk
Controle van de sensor F1 
retourlucht

 Fout aan sensor F2, kortsluiting
Controle van de sen-
sor F2 ontdooiings-/
verdampersensor

 Fout aan sensor F2, breuk
Controle van de sen-
sor F2 ontdooiings-/
verdampersensor

 Interne fout regelaar Reparatie regelaar

 Storing in het parametergeheugen
alle parameters 
controle-ren

 Storing in het datageheugen Reparatie regelaar 

2.10. STATUSMELDINGEN EN FOUTMELDINGEN IN HET DISPLAY

De aangegeven tabel geldt niet voor speciale regelaars (zie programmeringshandleiding).

INSTRUCTIE
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3. BEDIENING VERZORGING
In dit hoofdstuk worden de correcte ingebruikname evenals reiniging en verzorging van de apparaten toegelicht.

Voor de eerste ingebruikname moet er na de inbouw een wachttijd van tenminste twee uur worden aangehouden. Deze rusttijd 
zorgt ervoor dat de in de aggregaat capsule aanwezige olie, die bij het transport in bewegen zou kunnen zijn geraakt, weer naar 
de compressor kan terug stromen (geldt voor stekkerklare apparaten).

Het apparaat wordt voor de aflevering voor-gereinigd. Aanbevolen wordt echter om het apparaat voor de ingebruik-
name met een geschikt desinfectiemiddel (zie hoofdstuk 3.4.2) grondig te reinigen om eventuele verontreinigingen te 
verwijderen.

3.1. EERSTE INGEBRUIKNAME

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Controleer voor de ingebruikname nogmaals de kabelverbindingen en de spanningsvoeding ten aanzien van 
de correcte verbinding en het contact.

GEVAAR

3.2. APPARAAT INSCHAKELEN (TOETSENFUNCTIES)
In de volgende tabel zijn de toetsenfuncties en hun programmering toegelicht. Boven de toetsen bevindt zich de digitale weer-
gave van de koeleenheidregelaar. Hier worden de gemiddelde temperatuur en eventuele foutmeldingen (zie hoofdstuk 2.10) 
weergegeven. 

Voordat u het apparaat met te koelen producten vult, wacht u totdat de gewenste temperatuur bereikt is.

INSTRUCTIE

1
2

3

4

5

6 7 8        

TOETS BENAMING FUNCTIE

1 Koeling Melding rood = actief

2 Ontdooien Melding rood = actief

3 Ventilator
Verdamper ventilator, mel-
ding rood = actief

4 OPHOOG
Waarde verhogen,
Starten ontdooien (ca. 3 se-
conden ingedrukt houden)

5 OMLAAG
Waarde verlagen,
Alarm bevestigen

6 LICHT
Toets niet bezet, als optie 
voor aan/uit verlichting

7 SET
Weergave ingestelde waar-
de en instelling parameter

8 STAND BY
Aan/uit (stand by) apparaat 
(ca. 4 seconden ingedrukt 
houden)
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3.2.1 TEMPERATUURINSTELLING

3.2.2 SENSORAFSTELLING

De regeling van de interieurtemperatuur wordt gerealiseerd via het display van de elektronische temperatuurregeling. Dit bevindt 
zich op de regelkast. De in de fabriek ingestelde instelwaarde kan door te drukken op de SET-toets worden weergegeven. De 
door u gewenste temperatuur kan door de SET-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de OMHOOG-toets te drukken voor 
hogere temperatuur resp. de OMLAAG-toets voor een lagere temperatuur worden ingesteld. De exacte toe-tsenfuncties vindt u 
in hoofdstuk 3.2.

Na wijziging van de temperatuurinstellingen duurt het enige tijd totdat de gewenste temperatuur in het apparaat bereikt wordt 
en stabiliseert (controle van de ingestelde temperatuur met een passende controlethermometer). De temperatuurinstelling dient 
bij de installatie door de leverancier of dealer te worden gedaan. Let er bij de keuze van de binnentemperatuur op dat de omge-
vingsomstandigheden worden aangehouden. Een groot temperatuurverschil tussen binnen- en buitentemperatuur in combinatie 
met hoge luchtvochtigheid kan tot sterke ijsvorming en condenswater leiden. Dat vermindert de koelcapaciteit en verhindert de 
correcte werking van de automatische dooifunctie.

Bij  iedere nieuwe installering en ingebruikname van een apparaat is het pas na het bereiken van de ingestelde temperatuur mo-
gelijk om de sensor af te stellen. Dit zal enige tijd vergen.

De in de fabriek ingestelde instelwaarde kan door te drukken op de SET-toets worden weergegeven. Deze 
is in overeenstemming met het apparaat ingesteld, het bijstellen mag alleen door een gekwalificeerde 
vakkracht worden gedaan! 

De koelvitrineregelaar is kant en klaar afgesteld en bedrijfsklaar. Controleer na het installeren de parameter 
H12 (kalibratiesensor retourlucht). De koelvitrineregelaar moet door een gekwalificeerde vakman volgens 
de bijgevoegde programmeringshandleiding worden uitgevoerd.

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

3.3. VULLEN VAN HET APPARAAT EN HOOGTEVERSTELLING VAN  
 HET INLEGSCHAP
Het koelen van de gepresenteerde producten geschiedt bij apparaten met circulatiekoeling door een gerichte luchtsluier van 
gekoelde lucht. Deze mag niet door producten worden tegengehouden of geblokkeerd. De onderkant van de aan- en afvoerluch-
topeningen is tegelijkertijd de maximale stapelgrens. 

Houdt rekening met het maximale draagvermogen van de inlegschappen
Maximale last: 

• Basisschap totaal 150 kg.
Let erop dat u geen vaten en geen flessen op de glasplaten legt. 

INSTRUCTIE

Een correcte werking kan alleen worden gegarandeerd wanneer de aanvoer- en retourluchtopeningen vrij 
worden gehouden en de koude luchtsluier niet wordt belemmerd.

INSTRUCTIE

Beknellingsgevaar en gevaar door omlaag vallende voorwerpen bij het verstellen van de glasplaten  
Gebruik altijd beide handen om de glasplaten eruit te nemen en weer aan te brengen. Let op een zorgvuldige 
omgang wanneer u met glas bezig bent

WAARSCHUWING
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De apparaten worden met in hoogte verstelbare inlegschappen aangeleverd. Door de diepe koelbak ontstaan er veel mogelijk-
heden om producten te presenteren (zie hoofdstuk 2.1). Er kunnen GN-bakken met een maximale diepte van 150 mm worden 
gebruikt. Modellen volgens uitvoering BAKERY en BAKERY H worden met vlakke schappen zonder hoogteverstelling aangele-
verd (baknorm-platen met 600 x 400 mm).

Voor een correcte werking van de modellen BAKERY en BAKERY H dient de aan drie zijden gesloten 
glazen vitrine te worden gebruikt. 

INSTRUCTIE

3.4. REINIGING EN VERZORGING
Om een optimale presentatie van de producten te garanderen dient er een dagelijkse binnen- en buitenreiniging te worden 
uitgevoerd volgens de hygiënevoorschriften.

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten 
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden dient de stroomtoevoer te worden onderbroken! Hiervoor dient 
het koelapparaat uit het stopcontact te worden getrokken of via alle polen van het net te worden gescheiden. -

Gevaar voor schokken aan het koelapparaat bij montage-, reinigings- en servicewerkzaamheden
Let op mogelijke gevaren u aan het apparaat te stoten.

GEVAAR

Schakel het apparaat voor het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden uit. Aanbevolen wordt om de dagelijkse reiniging aan 
het einde van de werkdag uit te voeren. Het apparaat kan gedurende de nacht resp. buiten de bedrijfsuren om uitgeschakeld 
blijven, voor zover er geen waren meer in het apparaat aanwezig zijn. De volgende visuele en functiecontroles worden aanbe-
volen naast de reiniging:

VISUELE EN FUNCTIECONTROLE DAGELIJKS MAANDELIJKS

Bak inclusief afvoer
(sifon)

x

Steen en graniet (model 
afhankelijk)

x

Condenswaterbak,
verdamping van verhit gas

x

Gasdrukveren (model afhankelijk)
(afdekglas en verdamper)

x

Condensator (condensor) 
(verontreinigingen, 
beschadigingen)

x

Alle glazen componenten (model 
afhankelijk)

x

Mechanische schade aan alle 
in in hoofdstuk 2.1 opgesomde 
componenten

x

WERKZAAMHEID INTERVAL

3.4.1 REINIGINGSINTERVALLEN

Het apparaat moet dagelijks worden gereinigd. 

INSTRUCTIE

WAARSCHUWING
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Na het reinigen (zie hoofdstuk 3.4.2) moeten alle componenten met schoon water worden afgespoeld en vervolgens worden 
gedroogd om resten te voorkomen. Om de roestvrijstalen componenten van het apparaat in een vlekkeloze toestand te houden, 
zijn de volgende punten van groot belang:

• Houd de roestvrijstalen oppervlakken altijd schoon.
• Zorg voor voldoende luchtcirculatie aan de oppervlakken.
• Raak de componenten van het apparaat nooit met verroest materiaal aan.

COMPONENTEN/
MATERIALEN

REINIGINGSMIDDEL OPMERKING

Vlakken die met product 
in aanraking

Lauw zeepsopje Met schoon water naspoelen

Glazen oppervlakken Glasreiniger
Glasplaten kunnen omhoog worden getild om het rei-
nigen van de glasplaten en van de vlakken eronder te 
vergemakkelijken

Roestvrijstalen 
oppervlakken

Roestvrijstaal-reiniger 
Let erop dat de gebruikte roestvrijstaal-reiniger geschikt is 
voor levensmiddelen.

Inlegschappen en 
GN-bakken

Vaatwasmiddel en 
borstel

Inlegschappen en GN-bakken zijn gemakkelijk uitneembaar 
(zie hoofdstuk 2.1). Gebruik uitsluitend borstels met kunst-
stof of natuurharen

3.4.2 REINIGINGSMIDDELEN

Voor het reinigen van het apparaat zijn uitsluitend de in dit hoofdstuk genoemde reinigingsmiddelen 
toegestaan..

Personen die reinigingswerkzaamheden uitvoeren moeten daarnaast de voorgeschreven maatregelen 
voor de betreffende reinigingsmiddelen naleven (bijv. dragen van handschoenen bij het reinigen; dragen 
van bescherming tegen spetters enz.)!

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

3.4.3 REINIGING VAN DE VERDAMPER 

Gevaar door elektrische spanning aan onder spanning staande componenten
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden dient de stroomtoevoer te worden onderbroken! Hiervoor 
moet het koelapparaat uit het stopcontact worden getrokken of via alle polen van het net worden gescheiden. 

Beknellingsgevaar bij de omgang met de verdamperkast
Gebruik voor het omhoog heffen en opnieuw plaatsen van de verdamperkast de hiervoor bestemde metalen 
stang. Let er bij het omhoog tillen van de verdamperkast op dat deze zo ver omhoog wordt geheven dat 
de vergrendelingslippen automatisch vast klikken. Houd de verdamperkast voor de ontgrendeling aan de  
metalen stang vast resp. in positie. 

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Gevaar door ontwijkend koelmiddel bij beschadigde verdamper 
Gebruik voor het reinigen van de verdamperlamellen geen spitse voorwerpen. De reiniging van de verdam-
perlamellen mag uitsluitend met door AKE gespecificeerde producten geschieden. 

Draag bij het reinigen van het apparaat de betreffende beschermuitrusting die door de fabrikant van het 
gebruikte reinigingsmiddel (zie hoofdstuk 3.4.2) wordt voorgeschrevn.

Controleer voor het reinigen of het voor het reinigen gebruikte water ook kan worden afgevoerd. Als het 
apparaat bouwzijdig niet direct op het rioolsysteem is aangesloten, moet er een reservoir met een dieno-
vereenkomstige grootte onder de afvoer worden geplaatst.

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

Voor het reinigen van de verdamper gaat u als volgt te werk:
1. Verwijder de inlegschappen resp. GN-bakken. 
2. Verwijder de luchtgeleidingsplaten naar boven toe uit het apparaat.
3. Klap de verdamperafdekking omhoog.
4. Spoel de gehele verdamperkast evenals de lamellen van de verdamper.
5. Klap de verdamperkast omhoog totdat de vergrendelingsstrip aan de zijkant vast klikt. 
6. De verdamper is bevestigd.
7. Reinig het gehele interieur. Eerst het grovere vuil verwijderen om de afvoer niet te verstoppen.  
 De verdamper en de binnenkant van de bak dienen met een lauw zeepsopje te worden gereinigd.  
 Het interieur moet altijd worden drooggewreven.

1 2 3

4 5 6

Na uitvoering van de reiniging:

1. Verdamperkast enigszins optillen.
2. Vergrendeling aan de zijkant naar binnen draaien. 
3. Verdamperkast laten zakken (niet laten vallen). 
4. Positioneer de luchtgeleidingsplaten met de ophangstrippen.
5. Breng de inlegschappen resp. GN-bakken weer aan.
6. Plaats schappen of GN-bakken opnieuw.

De buiten- en onderkant van de koelbak mag niet met een waterslang of de wasborstel worden gereinigd. 
Stromend water dient in deze zone in ieder geval te worden voorkomen.

INSTRUCTIE

Alle oppervlakken kunnen met reinigingsmiddelen (zie hoofdstuk 3.4.2) en water worden gereinigd.

3.4.4 REINIGING VAN DE GLASPLATEN

Gevaar door omlaag vallende voorwerpen
Houd de glasplaten tijdens het reinigen vast.

Bij apparaten van 2/1 moeten de glasplaten door tenminste twee personen worden vasthouden en gerei-
nigd. Het gewicht van de glasplaten mag niet worden onderschat.  

INSTRUCTIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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3.4.5 REINIGING VAN DE CONDENSOR
Bij stekkerklare apparaten moet het koelaggregaat wekelijks worden gereinigd en volgens hoofdstuk 3.4 moet er dagelijks een 
visuele controle worden uitgevoerd. Een verontreinigde condensor leidt tot een verminderde koelcapaciteit, oververhitting van 
het koelaggregaat tot aan beschadiging van de compressor toe.

1. Verwijder het ventilatierooster of de condensorbescherming
2. Verwijder vuil door dit met een stofzuiger af te zuigen.
    Let erop dat de lamellen niet worden verbogen!
3. Breng het ventilatierooster aan

Draag voor het reinigen beschermende handschoenen

Handleiding voor het reinigen van de condensor

De luchttoevoer- en afvoeropeningen van de condensor mogen niet worden afgesloten of door middel van 
voorwerpen worden geblokkeerd, omdat anders de koelcapaciteit nadelig wordt beïnvloed of in het ergste 
geval de compressor wordt vernield.

INSTRUCTIE

Gevaar voor snijwonden
De lamellen van de condensor zijn zeer dun en scherp. Voorkom op grond van verwondingsrisico’s het 
rechtstreekse contact met de lamellen.

PAS OP

4.1. ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Voor de correcte werking van het apparaat en de optimale productpresentatie moet het apparaat wordene gecontroleerd en 
onderhouden. De apparaten worden in de fabriek volgens de keuringsmethoden stukcontrole volgens EN 60335-1 annes 7 
uitgevoerd (aanbeveling: jaarlijkse vervolgkeuring volgens VDE 0701-0702 door de gebruiker). 

4. ONDERHOUD/SERVICE

Gevaar door elektrische spanning en aan onder spanning staande componenten
Het apparaat moet van de hoofdschakelaar worden gescheiden tot het onderhoud, de controle en de reparatie 
voltooid is. Een ongewenst inschakelen moet worden voorkomen. 

Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden door het bedieningspersoneel of de gebruiker geldt 
uitsluitend voor de in hoofdstuk 3 opgesomde werkzaamheden. 

Technische wijzigingen aan het apparaat mogen uitsluitend door vakpersoneel worden uitgevoerd.  
Dit geldt in het bijzonder voor werkzaamheden aan de koeltechniek, elektrische installatie en de  
mechanische componenten.
Iedere wijziging moet door de fabrikant worden geautoriseerd!

INSTRUCTIE

INSTRUCTIE

GEVAAR
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4.2. BESTELLING VAN RESERVEONDERDELEN

Onderhouds- en servicehandleidingen vindt u onder de volgende QR-code:  

Voor het bestellen van reserveonderdelen neemt u contact op met uw leverancier of dealer. Ieder apparaat is voorzien van een 
typeplaatje (zie hoofdstuk 1.7). Deel de vermelde apparatuurgegevens mee aan uw gekwalificeerde vakkracht. Het vermelden 
van het type en het serienummer evenals de productiedatum zijn nodig voor de correcte toewijzing. Reserveonderdelenlijsten 
bij uw apparaat vindt u in het menu downloads onder www.ideal-ake.at.

Mocht u niet over een QR-code leestoestel beschikken, dat vindt u deze in de downloadzone op onze homepage of u neemt 
contact op met uw leverancier of dealer.
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5. VERKLARING VAN OVERE-ENSTEMMING

 EU-Verklaring van overeenstemming 
 volgens de EU-richtlijn 2006/42/EG en 2014/30/EU

Fabrikant AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, ÖSTERREICH

Product koelbakken met circulatiekoeling
Type zie hoofdstuk 1.3

Bouwjaar 2018 

Hierbij wordt de overeenstemming van de bovengenoemde producten met de MA-richtlijn 2006/42/EG en de EMC-richtlijn 
2014/30/EU bevestigd. De fundamentele eisen uit de MA-RL 2006/42/EG en de belangrijkste eisen uit de EMV-RL 2014/30/EU 
en RoHS 2011/65/EU werden nageleefd. De vereiste technische documenten werden opgesteld en gearchiveerd. 
De volgende geharmoniseerde normen voor de MA-RL 2006/42/EG werden in hun momneteel geldige versie toegepast:

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) :2012-10; 
Veiligheid van elektrische apparatuur voor het gebruik in huis en vergelijkbare doelen – Deel 1 – algemene eisen  
(IEC 60335-1:2010, aangepast)

DIN EN 60335-1 Berichtigung 1 (VDE 0700-1 Berichtigung) :2014-04; 
Veiligheid van elektrische apparatuur voor het gebruik in huis en vergelijkbare doelen – Deel 1 – algemene eisen (IEC 60335-
1:2010, aangepast); Duitse versie EN 60335-1:2012, correctie bij DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10;

DIN EN 60335-2-89 (VDE 0700-89) :2016-11; 
Veiligheid van elektrische apparatuur voor het gebruik in huis en vergelijkbare doelen – Deel 2-89 – bijzondere eisen voor 
professionele koel-/vriesapparatuur met ingebouwde of aparte condensoreenheid of motorcompressor (IEC 60335-2-89:2010 
+ A1:2012, aangepast);

DIN EN 60335-2-89 Beiblatt 1 (VDE 0700-89 Beiblatt1) :2016-06
Veiligheid van elektrische apparatuur voor het gebruik in huis en vergelijkbare doelen – Deel 2 – bijzondere eisen voor profes-
sionele koel-/vriesapparaten met ingebouwde of apparte condensoreenheid of motorcompressor; bijlage 1: interpretaties bij 
DIN EN 60335-2-89 (VDE 0700-89)

DIN EN 378-2:2017-03
Koelinstallaties en warmtepompen – veiligheidstechnische en milieurelevante eisen – deel 2: constructie, vervaardiging, controle, 
aanduiding en documentatie; Duitse versie prEN 378-2:2013

DIN EN ISO 12100:2011-03
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010);

DIN EN ISO 12100 Berichtigung 1:2013-08
Veiligheid van machines – algemene richtlijnen – risicobeoordeling en risicovermindering (ISO 12100:2010);

Bij technische wijzigingen aan het bovenvermelde product, die niet werden overlegd met de fabrikant wordt deze EU-verklaring 
van overeenstemming ongeldig

Bad Mitterndorf, april 2018       Andreas Pilz (CTO)


