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Aanwijzing bij deze bedieningshandleiding
Deze bedieningshandleiding is geldig voor inbouwmeubels van het type verkoopkoel-, isolatieglas-, zelfbedieningsvitrines, onafhan-
kelijk van de verschillende mogelijke uitvoeringen voor wat betreft de stand en Gastronorm-afmetingen. Inbouwmeubels moeten met 
inachtneming van de technische eisen bekleed worden voor de ingebruikneming.

De in deze bedieningshandleiding afgebeelde mogelijkheden laten het grootste deel van de uitvoeringen zien, afhankelijk van een 
speciaal ontwerp zijn er nog veel andere uitvoeringen van onze producten mogelijk.

Bedieningshandleiding & inbouwhandleiding
Copyright © 2021, AKE Ausseer Kälte- en Edelstahltechnik GmbH
Alle rechten voorbehouden.

Dit document is een vertaling van de originele documentatie

Geen deel van deze publicatie mag op welke manier dan ook gereproduceerd, opgeslagen of in willekeurig welke vorm of met 
willekeurig welke middelen verzonden resp. gepubliceerd worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma 
AKE GmbH. 

Document:  BA_Koelvitrines_21A
Revisie:   21A
Geldig vanaf:  Juli  2021

Neem de mogelijke bijlagen bij deze bedieningshandleiding en de Conformiteitsverklaring in acht!
Meer informatie hierover krijgt u van de fabrikant.

AANWIJZING
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ALGEMEEN EN VEILIGHEID
KOELVITRINES

01

Bedankt dat u gekozen hebt voor een van onze meubels. Dit product omvat de hoogste technische aanspraken met een praktisch 
bedieningscomfort.
Met uw meubel hebt u een product, dat op de nieuwste stand der techniek is met betrekking tot de bedrijfsveiligheid voor het 
ingebruiknemingpersoneel, de bediener en de gebruiker. Bij een ondeskundig of niet correct gebruik kan er gevaar met het meu-
bel ontstaan. Wij wijzen in hoofdstuk 1 en met veiligheidsinstructies in het hele document op gevaren. De veiligheidsinstructies en 
aanwijzingen in dit document moeten nageleefd worden! Alle personen, die het meubel monteren, in bedrijf nemen en bedienen, 
moeten dit document ter beschikking, gelezen en begrepen hebben. Ons meubel verlangt een deskundige montage, ingebruik-
neming, bediening en verzorging. Het zich niet aan de eerder genoemde punten houden kan leiden tot uitsluiting van garantie, 
waarborg en productaansprakelijkheid, maar ook tot schaden en een gebrekkige veiligheid.
Houd dit document altijd compleet en in een perfect leesbare toestand. Zo nodig vraagt u dit direct aan bij uw leverancier of ex-
ploitant of download u dit van de website van de fabrikant www.ideal-ake.at. 

1. ALGEMEEN EN VEILIGHEID
1.1. VOORWOORD

De fabrikant is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische gebreken van dit document, evenmin wordt er 
geen aansprakelijkheid voor schade overgenomen, die direct of indirect terug te voeren is op de levering, prestatie of 
gebruik van dit document.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties en de constructie als bestanddeel van een voortdurende 
productverbetering te allen tijde te veranderen.

Neem de mogelijke bijlagen bij deze bedieningshandleiding en de bijbehorende Conformiteitsverklaring in acht!
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant!

AANWIJZING

AANWIJZING

AANWIJZING
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KOELVITRINES

1.2. FLEXIBILITEIT

°C

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

KOUD GREEN LINE

HET DESIGN (meubelfoto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines)

GN
GASTRO-
NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

Gastronorm
(2 tot 5 schalen tot max. 150 mm)

Euronorm
Euronorm (1 tot 4 platen)

DE GROOTTEN IN DE INZET

Rond Rechte variant Schuin*) PRO recht PRO rond

*) Bij isolatieglasvitrines op aanvraag

Uitvoering KOUD:  koelvitrines met ESG (enkelvoudig veiligheidsglas) opbouw
Uitvoering GREEN:  koelvitrines met ISOLATIE ESG opbouw
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ALGEMEEN EN VEILIGHEID
KOELVITRINES

01

Bij combinaties van verschillende producten moeten meubels met onderstellen (in de hoogte variabele stelpoten)  
ter plaatse helemaal bekleed worden.

AANWIJZING

530 mm

370 mm *)

700 mm

370 mm *)

870 mm

370 mm *)

*) Optioneel platte binnenbakken van 195 mm mogelijk

DE HOOGTES (meubelfoto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines)

MONTAGEVARIANTEN (meubelfoto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines) 

Drop-in Slide-in Opzet PROStand



Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 9

KOELVITRINES

Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende modellen evenals toewijsbare speciale modellen  
(stekkerklaar of centraal gekoeld):

Modelbenaming:
Serie AKV-i ddd yy
Serie BAK L c-ddd-ee-f 
Serie BAK bc-ddd-ee-f xx yy zzz 
Serie BAK KSL bc-ddd-ggg-f 
Serie BRILLANT KR ddd-f 
Serie Cake Tower mmm-f yy 
Serie COOL BOTTLE ddd-f 
Serie Cold Flaps ee-f 
Serie Delicious Sushi ddd-ggg-mmm-f 
Serie FLANTASTIC bc-ddd-f 
Serie GASTRO aabc-ddd-ee-f xx yy zzz 
Serie GASTRO A c-ddd-ee-f 
Serie GREEN A c-ddd-ee-f 
Serie GREEN bc-ddd-ee-f xx yy zzz 
Serie GREEN FSV bc-ddd-ee-f xx yy zzz 
Serie GREEN KSL bc-ddd-ggg-f 
Serie GREEN L bc-ddd-ee-f 
Serie Kühlturm aabc-ddd-ee-ggg-f xx zzz 
Serie SALATBAR h k-f 
Serie SNACKLINE Cool bc-ddd-ee-f 
Serie Sushi Tower mmm-f yy 
Serie TROPICAL FLAPS ddd-ee-f 
Serie VARIO PRÄSENTER VP ddd-f 
Serie VARIO FOOD COUNTER Cool ddd-f 

Afkortingen:
aa: Leeg of HC (high capacity) 
b: G (aan de klantzijde gesloten) of O (open) of A (opzet) 
c: E (rechter variant) of S (schuin - 10°) of R (rond) 
ddd: Nummer tussen 50 en 400 (meubelbreedte) 
ee: Leeg of nummer tussen 45 en 99 (hoogte glasopbouw) 
f: E (zelf koelend) of Z (centraal gekoeld) 
ggg: Nummer tussen 50 en 200 (meubelhoogte) 
h: EN (Euronorm) of GN (Gastronorm)
i: S (machine zijkant) en U (machine onder)
k: Opgave grootte  „1/1“ „tot 6/1“
mmm: Nummer tussen 53 tot 100 (meubeldiepte)
xx: RG (achterwand gesloten) 
yy: Leeg of EC (Easy Change) of KL (kleppen)
zzz: Leeg (Drop-in-installatie) of PRO (voor voorstaande inbouw aan de klantzijde)

1.3. GELDIGHEIDSBEREIK

Houd er rekening mee dat er voor het optillen van het meubel minstens twee personen en vanaf een bepaalde groot-
te (>60 kg) resp. „3/1“ grootte van het meubel minstens vier personen nodig zijn. Voor de inbouw haalt u er nog een 
persoon bij voor de plaatsing.

Afmetingen en gewichtopgaven van de meubels zijn opdracht gerelateerd en variëren al naar gelang de eisen. Neem 
voor exacte informatie contact op met de exploitant, uw leverancier of onze support (zie hoofdstuk 1.5).

AANWIJZING

AANWIJZING
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ALGEMEEN EN VEILIGHEID
KOELVITRINES
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Bij het niet in acht nemen van de genoemde aanwijzingen kan de aanspraak op garantie vervallen!

Bij een optredend verkeerd functioneren schakelt u het meubel uit en meldt u dit onmiddellijk bij uw leverancier resp. 
de fabrikant.

AANWIJZING

AANWIJZING

AANWIJZING

Onze „Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) resp. de klantspecifieke Betalings- en Leveringsvoorwaarden“zijn van toepassing. 
Aanspraken op garantie en aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en schade aan bezittingen zijn onmogelijk, als deze terug te 
voeren zijn op een of meerdere van de volgende redenen:

• Ondeskundig gebruik van het meubel.
• Transportschaden.
• Werking van het meubel met defecte veiligheidselementen of veiligheidselementen, die niet correct geïnstalleerd  

werden en niet goed functioneren.
• Het niet aanhouden van de instructies van deze bedieningshandleiding met betrekking tot de juiste installatie, ingebruik-

neming, werking, onderhoud en montage van het meubel.
• Niet geautoriseerde mechanische of technische veranderingen aan het meubel.
• Onvoldoende onderhoud van de gebruiks- en slijtagedelen
• Niet geautoriseerde reparaties
• Gebruik van aggressieve of bijtende reinigingsmiddelen
• Natuurgeweld of overmacht.

Bovendien van de aansprakelijkheid uitgesloten zijn:  

• glasbreuk, breuk van kunststof componenten, dichtingen of verlichtingsmiddelen.
• Elke schade, die bewijsbaar terug te voeren is op een verkeerse afstelling van de koelingbesturing door een niet  

gekwalificeerd persoon.
• Schade of het verkeerd functioneren op basis van een verkeerde montage van het meubel na reiniging, onderhoud 

resp. instandhouding.

1.4. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Meubels met het natuurlijke koelmiddel propaan (R290) moeten opgesteld worden in een veilige omgeving in over-
eenstemming met de eisen uit de richtlijn. Binnen in het meubel mogen uitsluitend elektrische apparaten gebruikt 
worden, die toegelaten zijn door de geldige ATEX-Richtlijn. Hiervoor moet de exploitant zorgen.
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KOELVITRINES

Neem bij technische vragen contact op 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

Technische support (telefoon)   +43 3624 21100 – 0 
Technische support (e-mail)   office@ake.at
Bestellingen / onderdelen (e-mail)   webshop@ake.at
Webshop / onderdelen (online catalogus)  https://shop.ideal-ake.at/ersatzteilshop/
Beschikbaarheid van de onderdelen  8 Jaar na het op de markt brengen van het laatste stuk van de modelgroep
Minimum duur garantie    Zie de contractovereenkomst / AGB AKE
Informatie over het model (Eprel-databank)  https://ec.europa.eu

1.5. FABRIKANT / SUPPORT

1.5.1. ANDERE CONTACTGEGEVENS VOOR AANVRAGEN/REPARATIE

Houd het serienummer van uw meubel bij de hand, als u contact opneemt met uw support. Dit vindt u op het type-
plaatje of het „AKE geprüft“ - bord (zie hoofdstuk 1.7).

AANWIJZING
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ALGEMEEN EN VEILIGHEID
KOELVITRINES

01
1.6. GEBRUIKTE SYMBOLEN EN SIGNAALWOORDEN

Direct dreigend gevaar voor het leven van personen
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord GEVAAR wijst op een direct dreigend gevaar voor het leven en de 
gezondheid van personen. Het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot de dood of tot ernstig 
letsel.

Gevaar voor persoonlijk letsel (zware verwondingen) en evt. bijkomende materiële schade.
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord WAARSCHUWING wijst op een gevaarlijke situatie, die effect kan 
hebben op de gezondheid van personen. Het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot zware 
verwondingen. 

GEVAAR

WAARSCHUWING

Dit symbool met de aantekening Aanwijzing wijst op ondersteunende informatie voor installatie, werking resp. onder-
houd en herstelling. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot materiële schade.

AANWIJZING

Gevaar voor persoonlijk letsel (lichte verwondingen) en evt. bijkomende materiële schade.
Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord VOORZICHTIG wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Het niet in 
acht nemen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot minimale of lichte verwondingen. 

VOORZICHTIG
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1.7. KENMERKING

Het meubel is duidelijk gekenmerkt door de inhoud van haar 
typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich op de afdekking van 
de besturing of in de onderbouw dicht bij de besturingskast.

Het meubel is bovendien gekenmerkt door het AKE keurings-
merk. Het AKE keuringsmerk bevindt zich op de onderbouw of 
op de besturingsunit (modelafhankelijk).

Algemene technische specificaties zijn te vinden in hoofdstuk 2.2. Op basis van de vele modellen zijn andere  
technische gegevens op het typeplaatje gezet.

AANWIJZING
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In het algemeen gelden in de omgang met het meubel de volgende veiligheidsvoorschriften en verplichtingen:

• Afdekkingen met een waarschuwing mogen alleen geopend worden door geautoriseerd vakpersoneel.
• De onder- en achterkant van het meubel mogen niet gereinigd worden met een waterstraal.
• Beschermkappen en veiligheidsvoorzieningen mogen niet verwijderd worden, omdat er anders verwondingsgevaar 

bestaat.
• De besturing mag alleen geopend worden door geautoriseerd vakpersoneel.
• Luchtstromen in het bereik van het meubel door niet correct geïnstalleerde ventilatie (bijv. klimaatregelaars) of tocht 

moeten vermeden worden om een perfecte werking van het meubel te garanderen.
• De omgevingstemperatuur mag +25 °C en de relatieve omgevingsvochtigheid van 60 % niet overschrijden.
• Het meubel is niet geschikt voor de werking in ingangs- en buitengebieden.
• Het meubel moet beschermd worden tegen directe zonnestralen.
• De naar de presentatie gebrachte producten moeten voorgekoeld en er met een kerntemperatuur van de gewenste 

temperatuurklasse of kouder ingezet worden.
• Scherpe voorwerpen mogen niet los in het meubel bewaard worden, omdat er anders verwondingsgevaar bestaat.
• Alle glasopbouwelementen moeten met de noodzakelijke zorgvuldigheid behandeld worden om verwondingen door 

glasbreuk te voorkomen.
• Onderdelen en bedrijfsmiddelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen.
• Berg geen brandbare of explosieve producten op in het meubel of in de buurt ervan.
• Het meubel moet bij de montage resp. bij de inbouw voldoende bekleed worden, zodat er geen contact met spanning-

geleidende onderdelen mogelijk is.
• De inbouwomgeving moet stabiel uitgevoerd zijn om bestand te zijn tegen de dagelijkse belastingen.
• Elke bekleding die bij de inbouw gemonteerd wordt, mag niet zonder gereedschap verwijderd kunnen worden.
• Na reiniging, onderhoud of instandhouding moet het meubel onderzocht worden op losse verbindingen, afknelpunten 

en beschadigingen. Vastgestelde gebreken moeten direct verholpen worden! Gebruik het meubel niet voor bedrijfs-
vreemde doeleinden!

• Bij het bijvullen van koelmiddelen mag alleen het op het typeplaatje (kenmerkbordje) genoemde koelmiddel gebruikt 
worden. 

• Het bijvullen mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel. De op het typeplaatje genoemde vulhoe-
veelheid moet opgevolgd worden.

• Het meubel moet verwijderd van warmtebronnen in een stofarme en goed geventileerde omgeving geïnstalleerd 
worden.

• Het schuiven en verplaatsen van de meubels is niet toegestaan. Meubels moeten voor het transport of verplaatsen opge-
tild worden (modelafhankelijk).

Technische wijzigingen aan het meubel mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel! Dat geldt 
in het bijzonder voor werkzaamheden aan de koeltechniek, elekrische installatie en de mechanica.
Elke wijziging moet door uw leverancier resp. de fabrikant geautoriseerd worden!

Het meubel mag niet werken in de directe nabijheid van hitte- of stoomproducerende apparaten. Dit kan compressorscha-
de, vorming van condens op de ruiten, temperatuurregelingsproblemen in het koelgebied en dergelijke tot gevolg hebben.

AANWIJZING

AANWIJZING

1.8. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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KOELVITRINES

1.9. SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR MEUBELS MET HET 
KOELMIDDEL PROPAAN (R290)

Voor meubels met het koelmiddel propaan (R290) geldt:

• Bij de inbouw of combinatie met meubels evenals elektrische en koeltechnische componenten, die niet voldoen aan 
de desbetreffende richtlijnen van een R290-uitvoering, moet het meubel bekleed en afgeschermd worden van de 
naburige apparaten/componenten.

• Het openen van het koelcircuit en afzuigen van het koelmiddel mag uitsluitend gedaan worden in goed geventileerde 
ruimten of buiten. Werkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door geautoriseerd, vakkundig, voor het 
koelmiddel propaan (R290) geschoold vakpersoneel!

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

• Binnen in het meubel mogen uitsluitend elektrische apparaten gebruikt worden, die door de geldige ATEX-Richtlijn 
toegelaten zijn!

• Het koelcircuit en het koelsysteem van het meubel mogen niet beschadigd worden. Dit kan een onopzettelijke exother-
me reactie van het ontvlambare gas-luchtmengsel tot gevolg hebben.

• Ventilatieopeningen van de meubelbekleding (inclusief toebehoordelen) mogen niet versteld of afgedekt worden. Bij 
een lekkage van het koelsysteem kan dit een onopzettelijke exotherme reactie van het ontvlambare gas-luchtmengsel 
tot gevolg hebben!

• Ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant van het meubel moeten vrij gehouden worden. De minimum afstanden 
tot andere apparaten moeten nageleefd worden. Er moet voor gezorgd worden dat de luchtcirculatie ongehinderd 
gebeurt! Bij een lekkage van het koelsysteem kan bij het hinderen van de luchtcirculatie een onopzettelijke exotherme 
reactie van het ontvlambare gas-luchtmengsel tot gevolg hebben!

• Volgens DIN EN 378-1 is het koelmiddel propaan (R290) brandbaar en explosief (koelmiddelgroep A3).
• Het koelmiddel propaan (R290) kan een ontvlambaar gas-luchtmengsel produceren, dat in een kritieke mengverhou-

ding met lucht en in combinatie met een desbetreffende ontstekingsenergie (ontstekingsbron) een exotherme reactie 
activeert!

• De genoemde vulhoeveelheid op het typeplaatje moet nageleefd worden. Bij overvulling kan er schade aan compo-
nenten van het koelcircuit ontstaan!

Inzet / montage van de meubels met propaan (R290) als koelmiddel in gesloten ruimten
Meubels met het koelmiddel propaan (R290) hebben een max. vulhoeveelheid van ≤ 150 g.
Door deze vulhoeveelheid is er een minimum eis (volgens KAV „Kälteanlagenverordnung“, en EN 378-1) van de plaatseli-
jke voorwaarden voor de plaats van opstelling

Grenswaarde [kg/m³] x vrije ruimtevolume [m³] = max. vulgewicht koelmiddel [kg]
45% x LFL = 0,0141 [kg/m³]
Omgevingstemperatuur: 25 °C
Zeehoogte: tot 1750 m
LFL…. (lower flammable limit) = onderste explosiegrens volgens EN378-1 Tabel E

Aanbeveling van de fabrikant voor de plaats van opstelling: min. 12 m³  ruimtevolume per meubel  
(bij een max. vulhoeveelheid van het koelmiddel van ≤150 g).

De genoemde gegevens en voorwaarden moeten door de exploitant onder aanhouden van alle veiligheidsnormen en 
werkplekevaluaties gecontroleerd en nageleefd worden.

VOORZICHTIG
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1.10. GEBRUIK VOLGENS DE BESTEMMING

Tot het gebruik volgens de voorschriften behoren ook het in acht nemen van de inbouw- en bedieningshandleiding en het aanhou-
den van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden. Voor elk ander gebruik is de schriftelijke toestemming van de fabrikant nodig. 
Bij een niet correct gebruik  kan er gevaar voor personen en een beschadiging van het systeem / meubel ontstaan. 
De bediening gebeurt via een bedieningselement, dat alleen mag worden bediend na het lezen en begrijpen van de documentatie. Bij 
stilstand van het meubel resp. buiten bedrijfstelling van het meubel moeten de punten in hoofdstuk 1.8 nageleefd worden. Gaat het 
om een meubel met het koelmiddel propaan (R290), moeten de punten in hoofdstuk 1.9 bovendien nageleefd worden. Bovendien 
worden de aanspraken op aansprakelijkheid en waarborg uitgesloten in geval van het niet aanhouden van het gebruik volgens de 
voorschriften. Met het meubel mag alleen gewerkt worden onder de in de bedieningshandleiding voorgeschreven inzetvoorwaarden.

Alle specificaties van de fabrikant moeten absoluut nageleefd worden. Deze specificaties zijn onder andere de omge-
vingstemperatuur, gesteldheid van de inbouwomgeving en de te gebruiken aansluitingen.

AANWIJZING

De meubels zijn speciaal bestemd voor de inbouw in levensmiddel- en afgiftebuffetten, evenals als afzonderlijke meubel- of ook mul-
ti-meubelmontage (bijv. meubeleiland). Ze zijn geschikt voor de koeling en presentatie van levensmiddelenproducten en dranken 
bij regelbare temperaturen (zie de catalogus en de website). De meubels dienen alleen voor het koel houden van levensmiddelen, 
echter niet voor het afkoelen. 

Controleer voor het in- en uitschakelen het volgende:

Er moet in complete toestand met de meubels gewerkt worden. Alle aanwezige deksels en deuren moeten tijdens de werking gemon-
teerd en gesloten zijn. De deksels en deuren mogen alleen kort geopend worden voor het bevoorraden en uithalen van producten. 
Het meubel is een inbouwmeubel en moet volledig aan alle kanten in de onderbouw gesloten of ingebouwd worden. De veilige 
stand van het meubel moet gegarandeerd zijn en een kantelen door de juiste montage volgens hoofdstuk 2.4 voorkomen worden. 
De aangehaalde meubels zijn geconstrueerd voor de klimaatklasse 3 volgens DIN EN ISO 23953. Om energie te sparen, raden wij 
aan de meubels uit te schakelen, als ze buiten de bedrijfsuren niet gebruikt worden. Wacht totdat de gewenste temperatuur bereikt 
is, voordat u de meubels bevoorraadt.
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1.11. DOELGROEPEN EN VOORAFGAANDE KENNIS

Deze documentatie is gericht aan het bedieningspersoneel in de sector gastronomie (bijv.: hotelketens, restaurants, catering) en het 
montagepersoneel. Het meubel mag alleen bediend worden door geschoold personeel, dat bepaald moet worden door de exploitant.

Controleer of het bedienend personeel voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De bedieners mogen geen visuele beperkingen hebben, want ze moeten de veiligheidsinstructies op het meubel en de 
aanwijzingen in de documentatie zonder probleem kunnen lezen.

• Het lezen en begrijpen van deze documentatie is een voorwaarde. De actueel geldige voorschriften met betrekking tot 
de arbeidsveiligheid en de ongevallenpreventie moeten nageleefd worden.

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

• Neem absoluut de bij u ter plaatse geldige zakelijke en veiligheidstechnische bepalingen in acht. 

Voor het opdoen van de kennis, die noodzakelijk is voor het bedienen van het meubel, moeten de volgende maatregelen door de 
exploitant uitgevoerd worden:

• Productopleiding
• Regelmatige veiligheidsinstructies 

Dit meubel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met een verminderd fysiek, sensoriek of 
mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, als deze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot 
het veilige  gebruik van het meubel en het daaruit resulterende gevaar begrijpen. Kinderen mogen niet met het meubel spelen. De 
reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.
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1.12. DOELGROEPEN EN VOORAFGAANDE KENNIS
De meubels mogen niet als volgt gebruikt worden:

• Er mogen geen levensmiddelen afgekoeld worden. Het meubel mag niet gevuld worden met levensmiddelen, waarvan de 
temperatuur hoger is dan de voorgeschreven kerntemperatuur (+5 °C).

• Het werken buiten het genoemde temperatuurbereik is niet bedrijfszeker mogelijk, zie de catalogus en de website.
• Er mogen geen ventilatiegleuven dicht gemaakt of afgedekt worden. Levensmiddelen mogen de wanden van het meubel 

niet aanraken of de luchtstroom blokkeren.
• Er mag niet buiten gebouwen met het meubel gewerkt worden. Bescherm het meubel tegen directe zonnestralen.
• Meubels voor levensmiddelen, zoals zeevruchten, vis en mosselen of dergelijke moeten met een hoogwaardige roestvrij 

staalkwaliteit (V4A of AISI 316) uitgevoerd of met geschikte GN-schalen uitgerust worden.
• Glazen deksels en -plateaus mogen niet gebruikt worden als opstaphulp resp. berging.
• De controle van het koelcircuit in verband met een koelmiddellek mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vak-

personeel. Alle aanwijzingen bij de inzet van propaan (R290) volgens hoofdstuk 1.9 moeten nageleefd worden.
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1.13. INFORMATIE-EISEN (EU) 2019/2024, (EU) 2019/2015
De genoemde opgaven dienen de informatie-eisen volgens de Verordening (EU) 2019/2024 – Bijlage II, 3:

  a. De temperatuur werd voor elk meubel volgens voorgegeven technische eisen vanaf de fabriek zo ingesteld,  
   dat een optimaal bewaren van levensmiddelen gegarandeerd is. Deze instellingen moeten bijgehouden  
   worden. 
  b. Veranderingen aan de temperatuurinstelling kunnen leiden tot het bedervem van de ingelegde producten. 
  c. Niet van toepassing
  d. Niet van toepassing
  e. Zie hoofdstuk 2.4
   Zie hoofdstuk 4
  f. Als de condensorspiraal niet 1x per jaar gereinigd wordt, leidt dit tot een aanzienlijke vermindering van de  
   efficiëntie van het meubel. 
  g. Zie hoofdstuk 1.5.1
  h. Zie hoofdstuk 1.5.1
  i. Zie hoofdstuk 1.5.1
  j. Zie hoofdstuk 1.5.1
  k. Zie hoofdstuk 1.5.1

De genoemde opgaven dienen de informatie-eisen volgens de Verordening (EU) 2019/2015 – Bijlage V.2.:
De lijst met producten uit hoofdstuk 1.3 bevatten de volgende lichtbronnen (voor zover gemonteerd):
LED-lampen (2700 K): Energie-efficiëntieklasse E
LED-lampen (3000 K): Energie-efficiëntieklasse D
LED-lampen (4000 K): Energie-efficiëntieklasse C
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1.14. RESTERENDE GEVAREN
Ook bij een maximale zorgvuldigheid bij de constructie en bouw van de meubels en met inachtneming van alle veiligheidsrelevan-
te informatie kunnen er resterende gevaren bestaan, die met een risicobeoordeling geëvalueerd werden. In dit hoofdstuk zijn alle 
restrisico’s en veiligheidsinstructies uit de risicobeoordeling op een rijtje gezet.

Ontstekingsgevaar door elektrische of door wrijving geproduceerde vonken en hete oppervlakken
Bij het koelmiddel propaan R290 kunnen er als gevolg van mogelijker ondichtheden in het koelsysteem ontplofbare 
gas-luchtmengsels ontstaan. Door de vonken van een zuiger of van een ander elektrisch apparaat is een onopzettelijke 
ontsteking mogelijkerwijs het gevolg. Er mogen geen hete oppervlakken aanwezig zijn of geproduceerd worden. Gebruik 
voor reinigings-, instandhoudings- en onderhoudsactiviteiten alleen apparaten die voldoen aan de ATEX-Richtlijn.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling bij het inzetten of verplaatsen van de meubels in de buffetopening/-uitsparing.
Let bij het inzetten van de meubels op gevaar voor beknelling, ook voor derden. Het met de hand optillen van de meubels 
moet door min. vier personen uitgevoerd worden. Deze personen moeten sterk genoeg zijn om de meubels te kunnen 
dragen. Het schuiven of verplaatsen van de meubels is niet toegestaan! Haal er eventueel nog een persoon bij voor de 
plaatsing. Draag bij montage- en laadactiviteiten veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling en gevaar door vallende voorwerpen bij het hanteren/afstellen/positioneren van zware afzonderli-
jke componenten.
Let bij het hanteren van zware voorwerpen op mogelijk gevaar voor beknelling, ook voor derden. Gebruik, indien mogelijk 
beide handen, als u zware voorwerpen hanteert. Haal er eventueel nog een persoon bij om te helpen. Bij het hanteren/
afstellen/positioneren van zware afzonderlijke componenten moeten veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen 
gedragen worden.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling/snijgevaar bij het hanteren van de verdamperkast.
Gebruik bij het optillen en weer inzetten van de verdamperkast de daarvoor bestemde metalen stang. Zorg er bij het  
optillen van de verdamperkast voor dat deze zo ver opgetild wordt, totdat de vergrendelingsklemmen automatisch  
vastklikken. Houd de verdamperkast voor de ontgriendeling aan de metalen stang vast resp. in positie.

WAARSCHUWING

Gevaar door uitlopend koelmiddel door een beschadigde verdamper.
Voor de reiniging van de verdamperlamellen mogen geen puntige voorwerpen gebruikt worden. De reiniging van de ver-
damperlamellen mag alleen gebeuren met door de fabrikant gespecificeerde producten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling/snijgevaar bij het bewegen van de schuif- of vleugeldeuren.
Gebruik voor het openen en sluiten van de schuifdeuren de daarvoor bestemde handgrepen. Grijp bij het sluiten van de 
schuifdeuren niet tussen de zijdelen van de schuifdeur en het meubel. Grijp niet in het gebied tussen de onderkant van de 
hoeklijst en de bovenkant van de schuifdeur. Let er op dat de hoeklijst correct aangebracht en vastgeschroefd is. Het hier 
genoemde geldt ook voor vleugeldeuren. Ga voorzichtig te werk, als u met glas omgaat.

WAARSCHUWING
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Stootgevaar aan de meubels bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten.
Let op mogelijk stootgevaar aan het meubel.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beknelling/snijgevaar bij het bewegen van het top- en frontglas
Gebruik voor het optillen van het topglas de daarvoor bestemde kleine handgreep. Voor het openen van het top- of front-
glas zijn er twee personen nodig Sluit het topglas en frontglas voorzichtig en let op gevaar voor beknelling tussen het 
topglas en frontglas. Ga zorgvuldig om met glas.

WAARSCHUWING

Verschillende gevaren bij het verwijderen van diverse koelmiddelen
Draag bij het verwijderen van koelmiddelen (propaan, R404A, R134A enz.) veiligheidshandschoenen en een veiligheids-
bril. Bij het verwijderen van het koelmiddel is het gebruik van open vuur verboden. Verwijder het koelmiddel correct en 
milieubewust. De landspecifieke wetten moeten in acht genomen worden.

WAARSCHUWING

Verschillende gevaren bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten.
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten veiligheidshandschoenen. Verwijder beschadigde 
onderdelen/componenten correct en milieubewust. De landspecifieke wetten moeten in acht genomen worden.

WAARSCHUWING

Elektrisch gevaarlijke situatie.
Let er op dat het netsnoer van de meubels niet beschadigd is. Bij beschadiging moet dit door geautoriseerd vakpersoneel 
vervangen worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING

Slipgevaar door bij lekkages uitstromend en uitlopend condenswater.
Let in het bereik van het meubel op mogelijk slipgevaar door uitgelopen vloeistoffen. Bij de montage moet er voor gezorgd 
worden dat de sifon correct aangebracht wordt en dicht is.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beknelling bij het inschuiven van de handmatige dooiwaterbak (modelafhankelijk).
Gebruik voor het inschuiven van de handmatige dooiwaterbak de daarvoor bestemde handgreep. Zorg er voor dat de 
dooiwaterbak helemaal in het machinevak geschoven is.

VOORZICHTIG



Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 22

ALGEMEEN EN VEILIGHEID
KOELVITRINES

01
1.15. PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING

Bij montage-, demontage- en instandhoudingsactiviteiten moet de volgende beschermende uitrusting gedragen worden:

Draag veilgheidsschoenen bij montage- en  laad- 
en loswerkzaamheden.

Draag veiligheidshandschoenen bij montage- 
en laad- en losactiviteiten en bij activiteiten met 
koelmiddelen volgens EN 378-3.

Draag een veiligheidsbril bij het verwijderen van het  
koelmiddel en van beschadigde onderdelen/componenten.

Draag bij het reinigen van het meubel de  passende beschermende uitrusting, die door de fabrikant van het gebruikte 
reinigingsmiddel voorgeschreven wordt..

AANWIJZING

Draag een veiligheidshelm bij montage-, optil- en 
laadactiviteiten.
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Alle meubels mogen alleen in de gebruikspositie (horizontaal) getransporteerd en opgeslagen worden. Meubels met 
het koelmiddel propaan (R290) of andere brandbare / explosieve koelmiddelen moeten met inachtneming van de in 
hoofdstuk 1.9 genoemde punten getransporteerd en gehanteerd worden. Verder moeten alle veiligheidsinstructies 
volgens hoofdstuk 1.8 nageleefd worden.

AANWIJZING

1.16. TRANSPORT EN VERPAKKING

De uitvoering van de verpakking is afhankelijk van de offerte en is individueel volgens afspraak uitgevoerd. Standaard worden de 
meubels getransporteerd in een houten bekisting. Deze bekisting beschermt de meubels tegen grove beschadigingen. Glazen pla-
teaudragers zijn links en rechts gezekerd met L-vormige transportbeveiligingen. Componenten van glas worden bovendien omhuld 
met verpakkingsmateriaal. Bewegende onderdelen en glazen plateaus krijgen een extra huls met verpakkingsmateriaal. Binnen 
deze houten bekisting worden alle onderdelen transportveilig gepositioneerd en gelijmd.

Gevaar door vallende voorwerpen en hangende lasten bij het transport van de meubels en hun componenten.
Gebruik voldoende grote vastsjor- resp. spanmiddelen. Let bij het zekeren van de lading op de toegestane voertuig-
voorschriften. De wettelijke landspecifieke wegenverordeningen moeten nageleefd worden. Gebruikte lasthijsmid-
delen, bijv. vorkheftrucks moeten voldoende groot zijn. Let er bij hijsprocessen op dat er zich geen derden onder hoog 
getransporteerde lasten bevinden. Het meubel mag alleen staande (in gebruikspositie) getransporteerd worden.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling aan vaststaande onderdelen (wanden, andere machines) bij de positionering van de meubels 
en gevaar voor beknelling tussen de pallet en de ondergrond bij het afzetten.
Blijf en laat andere personen zich uit de buurt houden van de gevaarlijke plek. Haal er eventueel nog een persoon bij 
voor de plaatsing. Let bij het afzetten van de meubels op gevaar voor beknelling van derden. Draag bij montage- en 
laadactiviteiten veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.

Gevaar door vallende voorwerpen bij het optillen en bij het uitpakken van de meubels
Let bij het verwijderen van de houten bekisting op mogelijk gevaar door wegklappende houten delen. Haal er even-
tueel nog een persoon bij om te helpen. Het meubel moet opgetild worden met geschikte lasthijsmiddelen, bijv. een 
vorkheftruck. Het met de hand optillen van het meubel moet door min. vier personen uitgevoerd worden. Deze perso-
nen moeten sterk genoeg zijn. Draag bij montage- en laadactiviteiten veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen 
en een veiligheidshelm..

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

AANWIJZING

In het geval van een retourzending moet het meubel in de originele verpakking of op een zelfde wijze geschkt voor transport ver-
pakt worden. Verder moet het meubel ongebruikt, onbeschadigd en compleet aangeleverd worden. De retourzending moet door 
de klant opgedragen en gedragen worden. Informatie over de vakkundige verwijdering van het verpakkingsmateriaal kunt 
 u vinden in hoofdstuk 1.17.

Alle meubels mogen alleen in de gebruikspositie (horizontaal) getransporteerd en opgeslagen worden. Om schade bij 
het laden, transporteren en lossen begrijpelijk te maken, zijn alle meubels uitgerust met een „Shockwatch® 2“. Met 
deze tool kan vastgesteld worden aan welk punt van de leveringsketen een product beschadigd werd om transport-
schade op te helderen. Informatie over het ShockWatch® -concept zijn in de QR-Code gezet (zie hoofdstuk 4.1) en  
op de website van de fabrikant.
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1.17. VERWIJDERING

Gevaar door vallende voorwerpen bij het optillen en bij het uitpakken van de meubels.
Let bij het verwijderen van de houten bekisting op mogelijk gevaar door wegklappende houten delen. Haal er eventu-
eel nog een persoon bij om te helpen. Het meubel moet met geschikte lasthijsmiddelen, bijv. een vorkheftruck opgetild 
worden. Het met de hand optillen van het meubel moet door min. vier personen uitgevoerd worden. Deze personen 
moeten sterk genoeg zijn. Draag bij montage- en laadactiviteiten veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen en een 
veiligheidshelm.

WAARSCHUWING

Verschillende gevaren bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten.
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten veiligheidshandschoenen. Verwijder beschadigde 
onderdelen/componenten correct en milieubewust. De landspecifieke wetten moeten in acht genomen worden.

WAARSCHUWING 

Let er op dat het bij sommige componenten van het meubel gaat om elektronische onderdelen. Een 
verwijdering via publiekrechtelijke afvalverwijderingsorganen is daarom niet mogelijk. Controleer uw 
verplichtingen conform de nationale WEEE-bepalingen. Een verwijdering naar zijn aard is in ieder  
geval verplicht.

AANWIJZING
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NR. Benaming 

1 Framedrager

2 Nachtrolgordijn incl. rolgordijnkast (optioneel) (modelaf-
hankelijk in mechanische of elektrische uitvoering met 
trapsgewijze instelmogelijkheid)

3 Topglas 

(met handgreep, modelafhankelijk met gasdrukdemper)

4 Glazen plateau 
(niveau 2)

5 Glazen plateau 
(niveau 1)

6 Frontglas
(met handgreep, modelafhankelijk met gasdrukdemper)

Verschillende uitvoeringen mogelijk:

        - Easy-Change-functie 

         (naar keuze open of gesloten bedrijf)

        - Uithaalklep (Soft Close) 

         (SoftClose)

       

       - - Uithaalklep (acrylglas)

7 Kantelprofiel voor frontglas (modelafhankelijk)

8 Plateaudragers 
Opties:
   - Naar keuze schuine/rechte positie door  
          inhangen van de bovenste lus
 - Naar keuze in hoogte verstelbaar  
 ± 25 mm door het inhangen van de bovenste en     
        onderste lus

9 Onderbouw totaal

KLANTZIJDE

2.1. BEGRIPVERKLARING COMPONENTEN
2. TECHNIEK

Bovenlus

unterelus

1 2

3

4

5

6

7

8 9
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Längssteg
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Längssteg
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Quersteg

Einlegeboden UKW
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GN 1/3
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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

Inhanglijst

Langsbalk 

Midden Langsbalk 

Dwarsbalk

BEDIENINGSKANT

Mogelijkheden::
- Vleugeldeur (modelafhankelijk) met Lexan® -luchtgeleidingen

B
E

D
IE

N
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2 Centraal gekoeld niet aanweig, waterloop verschillende uitvoering

NR. Benaming 

1 Schuifdeuren met handgreep en vergrendeling  

2 Verlichtingsdrager (incl. verlichting)

3 Zijruit rechts

4 Snijplank (afneembaar) (modelafhankelijk)

5 Dooiwaterbak
mogelijkheden zie hoofdstuk 2.2.

6 Onderbouw met uittrekbaar taartenplateau of lade 
(modelafhankelijk)

7 Luchtgeleider (incl. inhanglijsten)

8 Inlegbodem1

9 Kijkglas (niet bij propaan R290)

10 Besturing (incl. display)

11 Verdamperventilator

12 Verdamper (incl. verdamperplaat) opklapbaar, 
afspoelbaar

13 Verdampfer (inkl. Verdampferblech) hochklappbar, 
abspülbar

9

1
2 3

4

56

1

7 8

1011

13

12

1 Multifunctioneel in hoogte verstelbare inlegbodem, afzonderlijke componenten::
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Pictogrammen Beschrijvingen 

Door het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen en leverancierscomponenten moet bij een regelmatige 
verzorging en onderhoud gerekend worden op een lange levensduur.

AANWIJZING

2.2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Veiligheidsklasse Veiligheidsklasse I aarding EN 61140

Prestatiegegevens Volgens typeplaatje of
• Website
• Catalogus
• Aanbieding

Geluidsgegevens < 70 dB(A) (gesloten meubels) IEC 60335-1
IEC 60335-2-89

Aansluiting drinkwater
afvoerwater, condensaat

De verantwoording ligt bij de in het verkeer 
brenger/exploitant

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

Condensaat • Via sifon direct in het afvoerwatersys-
teem ter plaatse (DN32) 

• Via de verdamping met heet gas
• Via de dooiwaterbak:

                       - Handmatig legen
                        - Elektrische dooiwaterverwarming

Materialen • Roestvrij staall 
       - 1.4301 (bak, opbouw) 
       - 1.4016 (machinevak/ 
          buitenmantel) 
       - 1.4404 (speciale constructie)

• Koperen buizen (koelcircuit)

Leverancierscomponente • Koelaggregaat (compressor,  
condensor, ventilatormotor, enz.), 
Verdampfer

• Gasdrukdemper (modelafhankelijk)
• Glas (modelafhankelijk)
• Elektrische leidingen en montage-

materialen (kabels, kabelbinders, …)
• Besturingskast (kaart, display,...)• 

Verlichting (modelafhankelijk)
• Lexan® luchtgeleidingen 

(modelafhankelijk)

Isolatiestof LAMOLTAN®-polyurethaanschuimsysteem

Glas         • Enkelvoudig veiligheidsglas  
            (6 mm, 8 mm)
        • Isolatieglas(16 mm)

EN12150-2:2004
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Op het meubel zijn veiligheidsinstructies aangebracht, deze moeten onder alle omstandigheden opgevolgd worden. 
Verbleken de veiligheidsmarkeringen in de loop van de levensduur van het meubel of zijn deze beschadigd, dan moeten deze 
onmiddellijk worden vervangen door nieuwe stickers. De leesbaarheid en de volledigheid moeten met regelmatige tussentijden 
gecontroleerd worden.

2.3. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN OP HET MEUBEL

Pictogrammen Beschrijvingen Pictogrammen Beschrijvingen 

Waarschuwing voor brandgevaarlijke stof-
fen (koelmiddelen van de klasse A2L, A2, 
A3, B2L, B2 en B3

Gevaar! Geen open vlammen; vuur, open 
ontstekingsbron en roken verboden

Waarschuwing voor een elektrisch  
gevaarlijke situatie

Veiligheidsklasse I aarding

F-Gas-markering (volgens Verordening 
(EU) Nr. 517/2014).
.
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2.3.1. ELEKTRISCHE AANWIJZINGEN
De meubels zijn elektrotechnisch compleet uitgerust en geïnstalleerd (bepaald door de speciale constructie afhankelijk van de op-
drachtspecificatie kan het product voorbereid zijn voor besturing aan de klantzijde / elektrisch).

De koelplaatsregelaar is helemaal ingesteld en bedrijfsklaar. Controleer na de voltooide installatie de parameter 
H11 (kalibratie sensor retourlucht). De koelplaatsregelaar moet uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel 
volgens de bijgaande programmeerhandleiding.

AANWIJZING

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel  en voldoen aan de geldende  
normen, voorschriften en veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR

Stekkerklare meubels worden standaard geleverd met een 1,5 meter lange aansluitkabel met randaarde stekker. De aansluiting 
gebeurt aan een wisselstroomnet met een nominale wisselspanning en frequentie van 230 Volt 50 Hz (landafhankelijk met 115 V 
60 Hz, 120 V 60 Hz, 220-240 V 50-60 Hz). De elektrische voedingsleiding moet beveiligd worden met 16 A  
(uitschakelkarakteristiek C)..

Als er een stekkerverbinding voor de netaansluiting gebruikt wordt, moet het stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn om het meu-
bel indien nodig (reiniging, onderhoudswerkzaamheden) van het elektriciteitsnet te scheiden. Als er een directe bekabeling gebru-
ikt wordt, moet er een mogelijkheid gemaakt worden om het meubel indien nodig van het elektriciteitsnet te kunnen scheiden.

Aansluiting van het meubel

Mogelijkheid voor het scheiden van het elektriciteitsnet

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Netspanning en netfrequentie moeten overeenstemmen met de op het typeplaatje genoemde waarden. De aansluiting 
aan een andere spanning, stroomsoort of frequentie is niet toegestaan. De desbetreffende plaatselijke veiligheidsvorschrif-
ten moeten in acht genomen worden.

GEVAAR
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Meubels zonder eigen koelunit mogen uitsluitend geïnstalleerd worden door een geautoriseerd koelvakbedrijf.

AANWIJZING

Alle Geräte sind mit beschichteten Lamellenverdampfern ausgerüstet. Die Anschlussrohre sind durch die geschäumte Kühlwanne 
nach unten geführt, alle Rohrleitungen sind montiert und isoliert. Geräteausführungen mit Gasdruckfedern zur geöffneten 
Positionierung des Lamellenverdampfers müssen monatlich auf ihre Funktion geprüft werden (modellabhängig). 

2.3.2. KOELTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Magneetkleppen, de filterdroger en eventueel de zuigdrukregelaar moeten ter plaatse geïnstalleerd worden..

AANWIJZING

Verschillende gevaren bij het verwijderen van koelmiddelen
Draag bij het verwijderen van koelmiddelen (propaan, R404A, R134A enz.) veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril. 
Bij het verwijderen van het koelmiddel is het gebruik van open vuur verboden. Verwijder het koelmiddel correct en milieube-
wust. Neem de landspecifieke wetten in acht.

Verschillende gevaren bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten
Draag bij het verwijderen van beschadigde onderdelen/componenten veiligheidshandschoenen. Verwijder beschadigde 
onderdelen/componenten correct en milieubewust. Neem de landspecifieke wetten in acht.

Bij stekkerklare meubels zijn de buisleidingen vast verbonden met het koelaggregaat en is het koelcircuit 
gevuld met koelmiddelen. Vitrines met een expansieventiel en dergelijke vanaf een bepaalde grootte be-
schikken over een kijkglas met vochtindicator (voor controle in geval van service), dit bevindt zich aan de 
zijkant van de condensator. Bij stekkerklare meubels met het koelmiddel propaan (R290) is geen kijkglas 
aanwezig

Stekkerklare meubels

Centraal gekoelde meubels zijn bestemd voor de aansluiting ter plaatse aan een gemengde koelinstallatie. De koperen aansluitbui-
zen zijn geïsoleerd en door de geschuimde koelbak met circulatiekoeling naar beneden geleid. De verdampers zijn uitgerust met 
een expansieventiel voor het gewenste koelmiddel en gevuld met droge stikstof. De genoemde verdampingstemperaturen en de 
condensatietemperaturen moeten constant gehouden worden. Hoeveelheden stoom voor het expansieventiel moeten vermeden 
worden.

Centraal gekoelde meubels

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Alle werkzaamheden, installaties, leveringen en services mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerde koelvakbedrijven 
en vakpersoneel . De stand der techniek, de desbetreffende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen van de overheid, 
vakorganisaties en vakverenigingen moeten nageleefd worden. De geïnstalleerde koelinstallatie moet in bedrijf genomen worden 
en er moet een functie- en veiligheidscontrole uitgevoerd worden. Het protocol moet aan de exploitant gegeven worden.

Aansluitwerkzaamheden

Voor servicedoeleinden kan de koelmachine er samen met de roestvrij stalen behuizing naar voren  
(klantzijde) toe uitgetrokken worden
Niet trekken aan daar achter liggende leidingen of deze beschadigen!

VOORZICHTIG
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In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie over de montage en het gebruik van de meubels.

Controleer het meubel op transportschade en noteer vastgestelde schade op de overnampapieren van de expediteur en op uw 
formulier en laat de schade aan u bevestigen.

Overname

2.4. MONTAGE EN INBOUWHANDLEIDING

2.4.1. EERSTE STAPPEN

Om schade bij het laden, transport en lossen begrijpelijk te maken zijn alle meubels uitgerust met een zogenaamde 
„Shockwatch®2“. Met deze tool kan vastgesteld worden op welk punt van de leveringsketen een product beschadigd 
werd om transportschade op te helderen. Informatie over het ShockWatc® -concept zijn te vinden in de QR-Code  
(zie hoofdstuk 4.2)

AANWIJZING

Indien de schade pas zichtbaar wordt na het uitpakken, bent u verplicht om deze onmiddellijk schriftelijk te melden. Een vooraf-
gaande telefonische mededeling aan uw leverancier is aan te raden. Voor het verwijderen van de transportverpakking hebt u het 
volgende nodig:

• Minstens twee personen
• Gereedschap: 

 - Accuschroevendraaier of kruiskopschroevendraaier  
 - Snijgereedschap (schaar of mes)

Kantelgevaar van het meubel op een oneffen en instabiele ondergrond.
Zorg er voor dat het meubel uitsluitend op een effen en voldoende stabiele ondergrond opgesteld wordt. Het meu-
bel zou anders kunnen kantelen of delen van het meubel zouder er af kunnen vallen of zich ongewild kunnen openen  
(laden, vleugeldeuren, enz.)

WAARSCHUWING

Aan alle eisen volgens hoofdstuk 1.8 aan de plaats van opstelling moet voldaan worden om een efficiënte en veilige werking  
te garanderen.

Opstellen

Bij een niet tijdige melding van een transportschade vervalt uw aanspraak op schadevergoeding (volgens AVV).

Vermijd sterk stoomproducerende apparaten in de buurt. Dit kan leiden tot sterke ijsvorming op de verdamper, tot 
condens op de glazen en andere prestatieverminderende en ongewenste invloeden.

Een correcte installatie en storingsvrije werking is een voorwaarde voor de ingebruikneming van het meubel.  
De installatie moet overeenstemmen met de plaatselijke elektriciteits-, veiligheids- en hygiënevoorschriften.

AANWIJZING

AANWIJZING

AANWIJZING
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2.4.2. MONTAGE VAN HET MEUBEL BOVEN 2000 M ZEENIVEAU

Voor de inbouw van het meubel hebt u het volgende nodig:
• Minstens twee personen
• Gereedschap: 

 - Verstelbare moersleutel of pijpentang (voor meubels met onderstel) 
 - Waterpas

  - Mogelijk speciaal gereedschap voor koelaggregaat

Voorbereiden

Het montagepersoneel is verantwoordelijk voor de veilige stand resp. de houvast van het meubel. Controleer of meubelbekledingen 
en buffetten voorbereid zijn in overeenstemming met de technische opgaven. De grootte van de inbouwopening vindt u in de actuele 
productcatalogus onder „Technische gegevens“ van de desbetreffende productgroep, op de website van de fabrikant resp. in de 
opdrachtspecificatie. Bescherm de oppervlakken van het meubel en van de onderbouw tijdens de inbouw tegen eventuele schade.

Alle werkzaamheden, installaties, leveringen en prestaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerde koelvakbedrijven 
en vakpersoneel. Elektrische installaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel. U moet er zeker van zijn 
dat er geschikt personeel en gereedschap aanwezig is om schade en verwondingen te voorkomen.

Het meubel is bestemd voor een inzet tot 2000 m zeeniveau.
Bij de inzet boven 1500 m boven de zeespiegel moet isolatieglas van een drukontlasting voorzien worden om een beschadiging van 
het glas te voorkomen! Alle isolatieglasvitrines worden standaard uitgeleverd ZONDER drukontlasting. Neem voor meer informatie 
contact op met uw servicepartner / fabrikant.

Het is noodzakelijk dat de onderbouw horizontaal uitgevoerd is om het wegstromen van het dooiwater mogelijk te 
maken. Test of het water binnen in de bak ook wegstromen kan..

De fabrikant is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan het meubel resp. componenten (bijv. glasbreuk, enz.) bij 
een verkeerde montage of extra noodzakelijke veranderingen (bijv. drukontlasting) van de specifieke omgevingspara-
meters van het meubel.

AANWIJZING

AANWIJZING
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Benodigde uitsparingen voor de displaymontage:
                                                                 - ST501: 87,5 x 56,5 mm
                                                                 - ST200F: 102,5 mm x 52,5 mm
Toetsbezetting zie hoofdstuk 3.2

AANWIJZING

2.5. INSTALLATIE BESTURINGSKAST

2.5.1. BESTURING STÖRK (ST501,ST200F)

2.5.2. BESTURING CAREL (PJ EZ / PJS2C)

De besturingkast (incl. besturing en display) is bevestigd aan de onderbouw van het meubel (standaard uitvoering). Bij centraal 
gekoelde meubels wordt de besturing los bijgevoegd (en moet na de meubelinstallatie vakkundig gemonteerd worden).

Elke besturing bestaat uit het display (bedieningsdeel) en de ver-
mogenselektronica (kaart), die in de besturingkast gemonteerd is. 
Het display is intern met een kabel verbonden met de vermogen-
selektronica. Het bedieningsdeel is afneembaar en kan gemonteerd 
worden in het meubelfront.

Mogelijke uitvoeringen:
ST501: Het bedieningsdeel is standaard met een 1,5 m lange gege-
venskabel verbonden met de vermogenselektronica (>2 m gegeven-
soverdracht verkeerd).
ST200F: Het bedieningsdeel is standaard met een 1,5 m langen 
CAT 5 kabel verbonden met de vermogenselektronica  
(tot max. 100 meter).

Sommige meubels zijn uitgerust met een koelplaatsregelaar PJ 
EASY of PJS2C.

Mogelijke uitvoeringen::
PJ EZ: Besturingsunit voor meubels zonder lichtbesturing
PJS2C: Besturingsunit voor meubels met lichtbesturing

ST200F

PJ EASY PJS2

ST501

Benodigde uitsparingen voor de montage van de koelplaatsregelaar:
  PJEASY / PJS2:71 x 21 mm
  Toetsbezetting zie hoofdstuk 3.2

Afhankelijk van het meubeltype kunnen er verschillende besturingen (koelplaatsregelaar) gemonteerd zijn.
De bijgevoegde bedieningshandleiding van de besturing moet onder alle omstandigheden in acht genomen worden

AANWIJZING

AANWIJZING
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2.6. 2.6 DOOIWATERVERWIJDERING (CONDENSAAT)
De dooiwaterverwijdering kan op verschillende manieren gebeuren (zie de tabel in hoofdstuk 2.2).

Gevaar van uitstromend water door een geopende verdamping met heet gas of een niet correct aangebrachte 
dooiwaterbak
Let bij het opstellen en bij de werking van het meubel op een correct ingeschoven dooiwaterbak en volledig gesloten 
verdamping met heet gas. Het met de hand optillen van de meubels kan de vergrendeling van de verdamping met heet 
gas activeren en zodoende leiden tot het uitstromen van dooiwater. Dit moet na het opstellen en voor de dagelijkse ingeb-
ruikneming gecontroleerd worden. Draag bij de montage en controle veiligheidshandschoenen

Meubels die centraal gekoeld worden, zijn in de fabriek uitgerust met geursluitingen (sifon), zodat alleen de afvoerwaterverbin-
dingen of externe dooiwaterbakken in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden geïnstalleerd hoeven te worden. Er 
moet gegarandeerd worden dat afvoerwater niet terug in de koelplaats kan komen.

Via een sifon direct in het afvoerwatersysteem

Stekkerklare meubels (modelafhankelijk) zijn uitgerust met een volautomatische dooiwaterverdamping.
Volautomatische dooiwaterverdamping

Meubels met een verdamping met heet gas hebben een dooiwaterbak. Deze mogen alleen werken met een  
ingeschoven dooiwaterbak en volledig gesloten onderbouw.

AANWIJZING

WAARSCHUWING

Elektrische dooiwaterbakken produceren hitte en vochtigheid. Om schade aan de condensor te voorkomen, moeten 
deze met de groots mogelijke afstand ingebouwd worden. De inbouw- en montagehandleiding van de dooiwaterbak 
vindt u onder de in hoofdstuk 4.2 genoemde QR-Code.

AANWIJZING

De afvoerwaterinstallatie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel.

AANWIJZING
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Variant 1

Bovenaanzicht Variant  1 Bovenaanzicht Variant  2

Variant 2
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                                             Compressor: De compressor pompt het gasvormige koelmiddel door de koelinstallatie.
Condensator/luchtververser/ventilator:  De ventilator zuigt koude binnenlucht aan en koelt daarmee de compressor en het   
   hete gas in de condensator.
                                             Condensator:  Warmtewisselaar, waarin de afgezogen warmte van het koelgebied weer aan de  
   circulatielucht afgegeven wordt. Een gasvormig koelmiddel wordt door de  
   warmteafgifte weer vloeibaar. Alle stekkerklare meubels beschikken over een  
   uittrekbare compressorbehuizing (condensoreenheid). Daarmee is het mogelijk  
   om de condensator aan het ventilatierooster van de luchtinlaat te positioneren  
   en luchtcirculatie te voorkomen.

Verklaring van begrippen:

Luchtgeleider
Toevoerlucht

Afvoerlucht

2.7. VENTILATIE EN ONTLUCHTING

Standaard worden de meubels uitgeleverd met ventilatie aan de bedieningskant en afvoerlucht aan de klantzijde. Aangeraden 
wordt om de afvoerluchtopening aan de klantzijde (zie Variant 1) uit te voeren. Als een afvoerluchtopening aan de klantzijde 
niet mogelijk is, moet de afvoerlucht aan de zijkant of aan de bedieningskant (zie Variant 2) afgevoerd worden. Er moet op 
gelet worden dat de afvoerlucht niet direct weer aangezogen wordt om een perfecte werking (van de koeling) te garanderen.

Vermindering van het koelvermogen of vernietiging door oververhitting van het koelaggregaat.
De ventilatie en ontluchtingsopeningen van het koelaggregaat mogen niet versteld of geblokkeerd worden. De luchtstroom 
mag niet onderbroken of gehinderd worden. De ventilatieroosters moeten minstens de 1,5-voudige doorsnede van het 
condensatoroppervlak hebben. Voer de openingen van het ventilatierooster uit met lamellen.

VOORZICHTIG



Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 37

KOELVITRINES

Be
di

en
in

gs
ka

nt

Kl
an

tz
ijd

e

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

AANWIJZING

Smalle gleuf tussen de condensatorbehuizing en 
de bekleding (ca.5 mm). Sluit de gleuf af met een 
afdichtband!
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De ontdooiing gebeurt volautomatisch met de elektronische thermostaat. Het meubel start het ontdooiproces automatisch met regel-
matige tussentijden (afhankelijk van het model bij gesloten vitrines om de 3 uur, bij zelfbedieningsvitrines om de 2 uur). De duur is al 
vanaf de fabriek voor het desbetreffende model ingesteld. Gedurende deze tijd brandt op het display links de middelste LED-indicatie 
(ontdooiing). Na een voltooide ontdooiing start de koelmodus automatisch.

Automatische ontdooiing

2.8. ONTDOOIMOGELIJKHEDEN

Door op de OP-toets te drukken (besturing – toetsbezetting zie hoofdstuk 3.2) kan op elk moment een ontdooiing gestart worden. 
Als na het drukken op de OP-toets de LED begint te knipperen, is de invoer herkend. De ontdooiing start automatisch na enkele 
minuten. Tijdens een ontdooiing brandt de desbetreffende LED continu.

Handmatig ontdooien
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3. WERKING EN BEDIENING
In dit hoofdstuk worden de correcte ingebruikneming en bediening van het meubel beschreven.

Voor de eerste ingebruikneming moet er na de inbouw minstens twee uur gewacht worden. Deze rusttijd garandeert dat de in de 
aggregaatomkasting zittende olie, dat zich bij het transport kan hebben verplaatst, weer terug kan lopen naar de compressor (geldt 
voor stekkerklare meubels).

Het meubel wordt voor de levering voorgereinigd. Aanbevolen wordt echter het meubel voor de ingebruikneming met een geschikt 
reinigingsmiddel resp. desinfectiemiddel (zie hoofdstuk 4.1.2) grondig te reinigen om eventuele verontreinigingen te verwijderen.

3.1. EERSTE INGEBRUIKNEMING

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Controleer voor de ingebruikneming nog een keer de kabelverbindingen en de voelingsspanning op juistheid en contact.

GEFAHR
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3.2. MEUBEL INSCHAKELEN

3.2.1. TOETSBEZETTING STÖRK (ST 501, ST 200F)
In de volgende tabel worden de toetsbezetting en hun functie beschreven. Boven de toetsen bevindt zich de digitale weergave van 
de koelplaatsregelaar. Hier worden de gemiddelde temperatuur en eventuele foutmeldingen (zie hoofdstuk 3.5) weergegeven.

Voordat u het meubel met producten bevoorraadt, wacht u tot de gewenste (ingestelde) temperatuur bereikt is.

AANWIJZING

TOETS BENAMING FUNCTIE

1 Koeling Weergave rood = actief

2 Ontdooiing Weergave rood = actief

3 Luchtververser
Verdampfer Lüfter,  
Anzeige rot = aktiv

4 OP
Verdamper luchtververser, 
weergave rood = actief

5 NEER
Waarde reduceren, alarm 
bevestigen

6 LICHT
AAN/UIT verlichting (modelaf-
hankelijk, optioneel)

7 SET
Weergave gewenste waarde 
en instelling parameters

8 STAND-BY
AAN/UIT (stand-by) meubel  
(ca. 4 seconden vasthouden)

9 VRIJ
Vrij programmeerbare toets 
(bij ST200F)

ST501 ST200F

11

2
3

4

5

2
3

4

5

7
6 7 8

6 9 8
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3.2.2. TOETSBEZETTING CAREL (SPECIALE BESTURING PJEASY / PJS2)

WEERGAVE BENAMING

1 Compressor

2 Luchtververser / ventilator

3 Ontdooiing

4 Hulpuitgang / licht

5 RTC-tijd weergave

6 Alarm

7 Cijfers

TOETS BENAMING FUNCTIE

1 AAN-UIT toets
Inschakelen van het 
meubel

2 Programmeertoets
Weergave / instelling 
van parameters, enz.) 

3
Lichttoets / 
ontdooitoets

Inschakelen licht / 
ontdooideactivering

Bij het meubel zit een eigen bedieningshandleiding voor de koelplaatsregelaar met gedetailleerde informatie over de 
bediening. De daarin beschreven aanwijzingen moeten opgevolgd worden.

AANWIJZING
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3.2.3. MEUBELS MET EEN KOEL- EN DIEPVRIESWERKBANK

TOETS BENAMING FUNCTIE

1 OP

Waarde verhogen,
menupunt kiezen 
model met nachtrolgordijn: 
rolgordijn omhoog doen

2 NEER

Waarde reduceren, 
menupunt kiezen 
model met nachtrolgordijn: 
rolgordijn omlaag doen

3 OK

Opslag instellingen/ 
veranderingen/waarden,
alarm bevestigen, gewenste 
waarde-instelling: 
ca. 2 seconden vasthouden

4 MENU/EXIT
Meubelinstellingen, 
menupunt sluiten

5 LICHT

Licht aan = actief,
Licht uit = inactief (afhankeli-
jk van model dimbaar: ca. 4 
seconden vasthouden)

6 STAND-BY

Aan/Uit (stand-by) meubel
(ca. 4 seconden 
vasthouden), 
Meubel aan = groen,
Meubel uit (stand-by) = rood

7 AAN/UIT
Hoofdschakelaar (meubel):
I = Aan
0 = Uit

1
2 5

6 7

3
4

Bij het meubel zit een eigen bedieningshandleiding voor de koel- en diepvrieswerkbank met gedetailleerde informatie 
voor de handhaving. De daarin beschreven aanwijzingen moeten opgevolgd worden.

AANWIJZING
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3.2.4. TEMPERATUURINSTELLING
De regeling van de binnentemperatuur gebeurt via het besturingdisplay van de elektronische temperatuurregeling. Deze bevindt 
zich in de besturingkast. De in de fabriek ingestelde gewenste waarde kan weergegeven worden door op de SET-toets te drukken. 
De gewenste temperatuur kan ingesteld worden door het ingedrukt houden van de SET-toets en gelijktijdig op de OP-toets te 
drukken voor een hogere temperatuur of op de NEER-toets voor een lagere temperatuur. De exacte toetsbezetting vindt u in 
hoofdstuk 3.2.

Na een verandering van de temperatuurinstellingen duurt het enige tijd, totdat de gewenste temperatuur in het meubel bereikt 
wordt en zich stabiliseert (controle van de ingestelde temperatuur met een geschikt testapparaat). De temperatuurinstelling moet 
gebeuren bij de installatie door de leverancier of de vakhandel. Let bij de keuze van de binnentemperatuur op de omgevings-
omstandigheden. Een groot temperatuurverschil tussen binnen- en buitentemperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtig-
heid kan leiden tot sterke ijsvorming en condensaat. Dit vermindert het koelvermogen en verhindert de correcte functie van het 
ontdooiautomatisme.

De in de fabriek ingestelde gewenste waarde kan weergegeven worden door op de SET-toets te drukken. Deze is pas-
send voor het meubel ingesteld, een aanpassing is alleen door geautoriseerd vakpersoneel toegestaan!

AANWIJZING

De temperatuur werd voor elk meubel volgens bepaalde technische eisen in de fabriek zo ingesteld dat een optimale 
bewaring van levensmiddelen gegarandeerd is. Deze temperatuurinstelling kan voor ingezette levensmiddelen volgens 
opgaven veranderd worden om een ontstaan van levensmiddelenafvallen door een verkeerde instelling van de koeltempe-
ratuur te voorkomen.
Veranderingen aan de temperatuurinstelling kunnen leiden tot het bederven van de ingezette producten.

VOORZICHTIG
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3.2.5. SENSORAANPASSING
Bij elke nieuwe installatie en ingebruikneming van een meubel is een sensoraanpassing pas mogelijk na het bereiken van de 
gewenste waardetemperatuur. Dit zal enige tijd duren.

De koelplaatsregelaar is correct ingesteld en bedrijfsklaar. Controleer na de voltooide installatie de parameter H11 
(kalibratie sensor retourlucht). De kalibratie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel volgens 
de voor het meubel geldige programmeerhandleiding.

AANWIJZING
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3.3. BEVOORRADING VAN HET MEUBEL EN DE HOOGTE INSTELLEN VAN DE 

INLEGBODEM

Bevoorraad het meubel met voorgekoelde producten via de schuif- resp. vleugeldeuren aan de bedieningskant, bij open meubels en 
meubels met een gesloten achterwand via de klantzijde. De producten kunnen op glazen plateaus en inlegbodems geplaatst worden.

De koeling van de gepresenteerde producten gebeurt bij meubels met circulatieluchtkoeling door een gerichte luchtsluier van gekoel-
de lucht. De bepaalde minimum afstand (zie de ingetekende stapelgrens) tot de verlichting en tot de luchtuitblaasopeningen moeten 
aangehouden worden. De ventilatiegleuven aan de voor- 1  en achterkant 2  van het meubel mogen in geen geval bedekt worden.

Let op het maximale draagvermogen van de inlegbodem en plateaus
Belading plateaus:  zie stapelgrens / omtrekschets van de bijbehorende modelgroep.
Belading inlegbodem:  zie stapelgrens / omtrekschets van de bijbehorende modelgroep.

Zorg er voor dat u geen vaten en geen flessen op de glazen vakken opslaat.

LET OP: de  de stapelgrens kan afhankelijk van de bouwhoogte van het meubel variëren. Neem hierover contact op 
met de fabrikant!

AANWIJZING

Een perfecte werkwijze kan alleen gegarandeerd worden, als de toevoer- en retourluchtopeningen vrij gehouden worden 
en de koude luchtsluier niet nadelig beïnvloed wordt.

Keramieke borden kunnen op gepoedercoate inlegbodems krassen veroorzaken.

AANWIJZING

AANWIJZING

Let op de desbetrreffende stapelgrens en de belading en opzetoppervlak-
ken van de plateaus. De koude luchtsluier van het meubel mag door op-
geslagen producten niet nadelig beïnvloed/onderbroken worden. Alleen 
zo kan een optimale koeling van de producten bereikt worden.

AANWIJZING

Bevoorrading

Juiste bevoorrading

Stapelgrens

Symboolafbeelding

2
1
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Op basis van de desbetreffende inbouwsituaties is de plaatselijk aanbreng / definitie van de omtrekschets per model verschillend 
resp. kan niet door de fabrikant vastgelegd worden. Het montagepersoneel moet ervoor zorgen dat de omtrekschets na de inbouw 
van het koelmeubel goed zichtbaar voor de bediener aangebracht wordt. De desbetreffende omtrekschets met genoemde stapel-
grens is bij de levering bij elk koelmeubel gevoegd. De exploitant moet ervoor zorgen dat deze constant en goed zichtbaar aange-
bracht wordt. Bij onleesbaarheid moet deze sticker bij de fabrikant nabesteld en weer op het meubel aangebracht worden.

3.3.1.  STAPELGRENS / OMTREKSCHETSEN

De genoemde omtrekschetsen met vastgelegde stapelgrens / beladingsgrenzen hebben betrekking op standaard uit-
voeringen van het desbetreffende koelmeubel.
Bepaald door speciale constructies en klantspecifieke vervaardigingen hebben de genoemde stapelgrens zo mogelijk 
alleen een bepaalde en/of geen geldigheid!
Neem hiervoor contact op met uw leverancier, vakhandelaar of fabrikant.

AANWIJZING

EK014310UKW, EURO, Gastro G-45 EC

Flantastic G EK014314

max. 50 kg

max. 40 kg

max. 30 kg

Cake Tower; VP 51
E

K
01

43
15

max. 120 kg

max. 50 kg

max. 30 kg

max. 20 kg

Salatbar GN Single, GN Duo

EK014316

max. 
120 kg

Cool Bottle EK014317

max. 50 kg

EK015426

max. 30 kg

max. 40 kg

max. 120 kg

Delicious Sushi

max. 120 kg
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 Kühlturm KT-58; Brilliant KR

EK014318

max. 120 kg

max. 50 kg

max. 30 kg

max. 20 kg

Snack-Line Cool

EK014320

max. 120 kg

max. 20 kg

Gastro G-87, HCG-87, G-87 KL

E
K

01
43

23

max. 20 kg

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

Gastro G-70, Gastro G-70 KL,  
BAK G-70, KGW G-70, KGU G-70

30

300

11
5

11
5

85
30

300

11
5

11
5

85

30

300

11
5

11
5

85
30

300

11
5

11
5

85

30

300

11
5

11
5

85
30

300
11
5

11
5

85

30

300

11
5

11
5

85
30

300

11
5

11
5

85

EK014324

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

Gastro G-53, Gastro G-53 KL;  
BAK G-53

EK014325

max. 50 kg

max. 120 kg

Gastro A; Green A 
EK014326

max. 50 kg

max. 120 kg

Green G-88, Green FSV 
EK014327

max. 120 kg

max. 50 kg

max. 30 kg

max. 20 kg

Green G-71
EK014328

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

Green G-54
EK014329

max. 50 kg

max. 120 kg
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EK014332

max. 20 kg

max. 20 kg

max. 30 kg

max. 120 kg

 Sushi Tower Cold Flaps, Tropical Flaps
EK014333

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

Green O-89; Gastro HCO-89EK014334

max. 20 kg

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

 Green O-72, Gastro HCO-70
EK014335

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 120 kg

EK014336

max. 50 kg

max. 120 kg

Green O-55 BAK L G-51; L G-68; KSL, Green L 
G-52, L G-69, KSL

EK014339

max. 30 kg

max. 50 kg

max. 80 kg

EK015027

max. 30 kg

max. 30 kg

max. 120 kg

AKV S-147, Kl

EK015028

max. 30 kg

max. 120 kg

AKV-U, KL; AKV-S, 96, 116, 146, KL

Gevaar voor beknelling en gevaar door vallende voorwerpen bij het verstellen van de glazen oppervlakken.
Let bij het hanteren van zware voorwerpen op mogelijk gevaar voor beknelling, ook voor derden. Gebruik, indien mogelijk 
beide handen, als u zware voorwerpen hanteert. Haal er eventueel nog een persoon bij om te helpen. Draag bij het hanteren/
afstellen/positioneren van zware afzonderlijke componenten veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

WAARSCHUWING
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3.3.2. BEVOORRADEN UITTREKBARE LADEN  EN TAARTENPLATEAUS

Het is belangrijk dat het uittrekbaar taartenplateau resp. de klep gesloten gehouden wordt als deze niet gebruikt wordt. 
Bij niet volledig gesloten uittrekbare taartenplateaus is het niet mogelijk een gelijkblijvende binnentemperatuur te 
bewaren.

AANWIJZING

De meubels van de modellen BAK L en BAK KSL, Flantastic, GREEN L en GREEN KSL zijn door hun gemakkelijke bevoorrading 
met uittrekbare lade en taartenplateau (zie hoofdstuk 2.1) uitstekend geschikt voor de presentatie van grote taarten of dergelijke 
producten. Elke inhoud zoals in hoofdstuk 3.3 zijn ook hier van toepassing en moeten opgevolgd worden.

UITTREKBAAR TAARTENPLATEAU (BAK, GREEN)

UITTREKBAAR TAARTENPLATEAU FLANTASTIC

Let bij de bevoorrading van de uittrekbare laden resp. taartenplateaus op de vastgelegde stapelgrens van het desbe-
treffende koelmeubel. Alle stapelgrens zijn te vinden in hoofdstuk 3.3.1.
Indien de stapelgrens bereikt of overschreden is, kan een optimale koeling van de ingezette producten niet meer  
gegarandeerd worden.
Voor daaruit ontstane productverliezen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Neem bij meer vragen contact op met uw vakhandelaar resp. fabrikant.

AANWIJZING
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3.3.3. BEVOORRADING VAN DE KOEL- EN DIEPVRIESWERKBANK

Bij het meubel zit een eigen bedieningshandleiding voor de koel- en diepvrieswerkbank met gedetailleerde informatie 
voor de handhaving. De daarin beschreven instructies moeten opgevolgd worden.

AANWIJZING

Gevaar voor bedorven levensmiddelen
Onverpakte levensmiddelen kunnen door aggressieve dampen de verdamper kapot maken. Dat geldt niet voor verdam-
pers van het materiaal CNS (chroomnikkelstaal)!

VOORZICHTIG

De binnenruimte is geconstrueerd voor de opslag van alle soorten dranken en verpakte en onverpakte levensmiddelen. 
Zuurhoudende levensmiddelen (zoals salades, azijn, vis en zeevruchten) moeten vacuüm verpakt of in dicht afsluitende containers 
bewaard worden. Bij direct contact zijn beschadigingen van de roestvrij stalen oppervlakken door corrosie niet uit te sluiten. Een 
hoogwaardige roestvrij staalkwaliteit (V4A of AISI 316) is in dit geval minstens noodzakelijk.

Let er vooral op dat de ingezette producten niet te dicht bij de verdamper staan en de luchtopeningen afdekken. 
Circulatieopeningen van de ladenmanden mogen niet volledig met producten afgesloten worden. Daardoor zou een optimale 
doorkoeling van de producten niet mogelijk zijn.
Ook bij de inzet van Gastronorm-schalen moet er op gelet worden dat deze niet overvuld worden, vooral in het bereik van de 
uitblaasopeningen van de verdamper.
De binnentemperatuur van het meubel reageert wezenlijk gevoeliger op temperatuurveranderingen dan de opgeslagen producten. 
Deze reageren wezenlijk langzamer, zodat bij de opslag van niet voldoende voorgekoelde producten de thermometer weliswaar de 
gewenste temperatuur aangeeft, maar de opgeslagen producten deze nog niet bereikt hebben.
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Verwijderen van de glazen plateaus

Om het meubel aan uw behoeften aan te passen, kunnen de tussenplateaus in hoogte en neiging versteld worden. De tussenplate-
aus kunnen een niveau (± 25 mm) van de middenpositie versteld worden.

3.3.4. IN DE HOOGTE VERSTELLING VAN DE PLATEAUS/INLEGBODEMS

Alle glazen plateaus kunnen er uitgetild worden om ze gemakkelijker te reinigen. Hiervoor zijn er, afhankelijk van de 
meubelgrootte, minstens twee personen nodig. De veiligheidslussen moeten hiervoor uitgehangen worden. Controleer 
of de veiligheidslussen bij het weer inzetten van de glazen plateaus weer aangebracht werden.

AANWIJZING

Voordat u de dragers kunt verstellen, verwijdert u de glazen plateaus (zie hoofdstuk 2.1). Til hiervoor het glazen plateau aan de 
voorkant op, totdat de veiligheidslus 1  het glazen plateau vrijgeeft en deze er naar voren toe uitgetrokken kan worden. Let er op 
dat de productstopper (aan de bedieningskant) 2  naar boven gericht is.

1

2

Hang op de gewenste hoogte in Kies een schuine/rechte positie3 4

De plateaudragers zijn met twee lussen in de uitsparingen gehangen. De bovenste lus heeft twee inkepingen om de neiging van de 
plateaudragers te verstellen (zie hoofdstuk 2.1).
Werkwijze:

Verstellen van de plateaudragers

 Til de drager op  Trek de drager er naar voren toe uit1 2
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Hoogteverstelling van de inlegbodem

Sommige meubels worden geleverd met een in hoogte verstelbare inlegbodem. Bij modellen met een diepe koelbak zijn er daar-
door veel mogelijkheden voor de productpresentatie (zie hoofdstuk 2.1). Er kunnen GN-schalen met een maximale diepte van 
150 mm gebruikt worden! Modellen van de uitvoering BAK worden geleverd met een platte bodem zonder hoogteverstelling 
(Backnorm-platen van 600 x 400 mm).

Let bij het verstellen van de inlegbodem op de vastgelegde stapelgrens van het desbetreffende koelmeubel. Alle stapel-
grens zijn te vinden in hoofdstuk 3.3.1.
Als de stapelgrens bereikt resp. overschreden wordt, kan een optimale koeling van de ingezette producten niet meer 
gegarandeerd worden.
Voor daaruit ontstane productverliezen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Neem bij meer vragen contact op met uw vakhandelaar resp. fabrikant.

AANWIJZING

 Til de drager op

Hang op de gewenste hoogte in

Plaats de plank

 Trek de drager er naar voren toe uit

Bevestig ligger

1

3

5

2

4
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Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

Condens op de ruiten. Te lage temperatuur in het 
meubel.

Weergave gewenste waarde:
Druk op de SET-toets, meubels zonder iso-
latieglas≥ 4 tot 5 °C (zie hoofdstuk 3.2).

Te hoge omgevingstemperatuur/ 
te hoge luchtvochtigheid.

+25 °C omgevingstemperatuur en 60 % relatie-
ve luchtvochtigheid niet overschrijden – scha-
kel indien mogelijk de airconditioner in!

Naburige meubels geven  
warmte af.

Controleer de inbouwsituatie. Neem indien no-
dig contact op met een geautoriseerde service-
vakman / support.

Te hoog toerental van de 
luchtververser.

Neem contact op met een servicevakman / 
support

3.4. STORING EN OORZAAK

Controleer de onder genoemde punten of neem contact op met uw leverancier of vakhandelaar, als dit niet leidt tot het oplossen 
van het probleem.

Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

Het meubel werkt niet. Stroomvoorziening onderbroken. Bevestiging van de randaarde stekker  
(bij stopcontact en besturing).

Geen spanning op het stopcontact. Controleer of de zekeringen intact zijn.

Elektronica verkeerd ingesteld of 
display donker.

Neem contact op met een servicevakman 
/ support.

Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

De producten bereiken niet 
de gewenste temperatuur.

Een/meerdere deuren zijn geopend. Sluit deuren, controleer de temperatuur na 
30 minuten.

Ventilatiegleuven in het meubel zijn 
bedekt/door producten versteld.

Ventilatiegleuven (zie hoofdstuk 3.3).

Verdamperkom verkeerd ingezet. Leg de verdamperkom er zoals in hoofd-
stuk 4.1.3 in met de opening naar boven.

Ventilatie en ontluchting niet 
voldoende.

Waarborg de ventilatie en ontluchting zoals 
in hoofdstuk 2.7. Neem indien nodig cont-
act op met een geautoriseerde servicevak-
man / support.

Temperatuur op het display wijkt af 
van de gemeten temperatuur.

Neem contact op met een servicevakman / 
support (sensoraanpassing nodig  
(hoofdstuk 3.2.3).

Te veel /te warme levensmiddelen. Producten voorkoelen (zie hoofdstuk 1.8), 
luchtopeningen vrijleggen (zie hoofdstuk 
2.7).

Gewenste temperatuur te hoog. Instellen gewenste temperatuurwaarde (zie 
hoofdstuk 3.2.2).

Omgevingstemperatuur in de ruimte 
te hoog (boven de 25 °C).

Stel de klimaatregeling van de ruimte af 
(zie hoofdstuk 1.8).

Inwerkende tocht van buiten stoort 
het circulatiecircuit van de kou-
de lucht (hoofdzakelijk bij open 
meubels).

Plaats van opstelling niet met sterke tocht, 
richtlijnen volgens hoofdstuk 1.8 moeten 
opgevolgd worden.

Condensator vuil. Reiniging van de condensator/condensor 
(zie hoofdstuk 4.1.5).

Verdamper sterk bevroren. Start de handmatige ontdooiing (zie hoofd-
stuk 2.8) of schakel het meubel enkele 
uren uit. Controle: zichtcontrole of de 
verdamper van het ijs bevrijd is. Herhaal 
anders de ontdooiing!

Soring koelaggregaat koelcompo-
nenten, koelcircuit defect.

Neem contact op met een servicevakman 
/ support.

Schakel het meubel uit bij een optredend verkeerd functioneren. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier 
resp. de fabrikant.

AANWIJZING
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Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

Verdamper bevriest 
constant.

Ventilatoren lopen niet. Neem contact op met een servicevakman / 
support.

Luchtcirculatie in het meubel 
gehinderd.

Ventilatiegleuven vrijleggen (zie hoofdstuk 3.3).

Verdamperkom verkeerd ingezet. Leg de verdamperkom er zoals in hoofdstuk 
4.1.3 in met de opening naar boven.

Deuren te lang open. Open de deuren alleen zo lang het absoluut 
nodig is!

Te veel warme/vochtige omge-
vingslucht in de koelcel getrokken.

De richtlijnen volgens hoofdstuk 1.8 moeten 
opgevolgd worden.

Ontdooiparameters niet correct/ 
ontdooisensor defect.

Neem contact op met een servicevakman / 
support.

Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

De verlichting werkt niet 
correct.

Licht niet ingeschakeld. Druk gedurende ca. een seconde op de LICHT-
toets aan de besturing (zie hoofdstuk 3.2). 
Neem indien geen oplossing contact op met 
een geautoriseerde servicevakman / support.

Complete verlichting/een LED is 
uitgevallen.

Neem contact op met een servicevakman / 
support.

Defect Mogelijke oorzaak Oplossing

Condens op de ruiten. Te lage temperatuur in het 
meubel.

Weergave gewenste waarde:
Druk op de SET-toets, meubels zonder iso-
latieglas≥ 4 tot 5 °C (zie hoofdstuk 3.2).

Te hoge omgevingstemperatuur/ 
te hoge luchtvochtigheid.

+25 °C omgevingstemperatuur en 60 % relatie-
ve luchtvochtigheid niet overschrijden – scha-
kel indien mogelijk de airconditioner in!

Naburige meubels geven  
warmte af.

Controleer de inbouwsituatie. Neem indien no-
dig contact op met een geautoriseerde service-
vakman / support.

Te hoog toerental van de 
luchtververser.

Neem contact op met een servicevakman / 
support

Voor productverliezen is de fabrikant niet aansprakelijk, ook dan niet, als het meubel nog onder de garantie valt. 
Aangeraden wordt om de temperatuur van het meubel elk half jaar technisch te controleren.

AANWIJZING
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ST501 ST200F

Melding Oorzaak Maatregel

 A15 Overtemperatuur, temperatuur boven de alarmgrens uit  
parameter A1

 A13 Ondertemperatuur, temperatuur onder de alarmgrens uit  
parameter A2

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

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

 F Fout aan sensor F2, kortsluiting
Controle van de sensor F2 
ontdooi-/verdampersensor

 F Fout aan sensor F2, breuk
Controle van de sensor F2 
ontdooi-/verdampersensor

  Interne fout besturingsonderdeel
Reparatie 
besturingsonderdeel

1 1 Fout in het parametergeheugen Controleer alle parameters

  Fout in het gegevensgeheugen
Reparatie 
besturingsonderdeel

F9 F9 Gegevensoverdrachtfout, regelaar niet gevonden

Controleer de bekabeling 
van de interface, controleer 
het adres, regelaar eventu-
eel zonder stroom

3.5. STATUSWEERGAVEN EN FOUTMELDINGEN IN HET DISPLAY (STÖRK)

De aangehaalde tabel geldt niet voor speciale besturingen (zie de programmeerhandleiding).

AANWIJZING
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4. REINIGING/ONDERHOUD/INSTANDHOUDING

4.1. REINIGING EN VERZORGING
Om een optimale presentatie van de producten te garanderen moet er dagelijks een binnen- en buitenreiniging uitgevoerd worden 
in overeenstemming met de hygiënevoorschriften.

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten.
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden moet de stroomtoevoer onderbroken worden! Zet hiervoor het koelmeubel 
uit of scheidt alle polen van het net.

Stootgevaar aan het koelmeubel bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten.
Let op mogelijk stootgevaar aan het meubel.

GEVAAR

Schakel het meubel voor reinigingswerkzaamheden uit. Aangeraden wordt om de dagelijkse reiniging aan het einde van de werk-
dag uit te voeren. Het meubel kan ‘s nachts resp. buiten de bedrijfstijden uitgeschakeld bljven, voor zover en geen producten meer 
in het meubel zitten.

WAARSCHUWING
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De volgende reinigingsintervallen worden aangeraden om een zo best mogelijke werking van het meubel te garanderen:

4.1.1. REINIGINGSINTERVALLEN

Het meubel moet dagelijks gereinigd worden.

AANWIJZING

Alle glazen plateaus kunnen er uitgetild worden om ze gemakkelijker te reinigen. Hiervoor zijn afhankelijk van de meu-
belgrootte minstens twee personen nodig. De veiligheidslussen moeten hiervoor uitgehangen worden. Controleer of 
de veiligheidslussen bij het weer inzetten van de glazen plateaus weer aangebracht werden.

AANWIJZING

Na het reinigen moeten alle onderdelen met helder water afgespoeld en vervolgens gedroogd worden om restanten te voorkomen.

Om de roestvrij stalen onderdelen van het meubel in een perfecte toestand te houden, zijn de volgende punten belangrijk:
• Houd de roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon.
• Zorg voor voldoende luchtcirculatie aan de oppervlakken.
• Raak onderdelen van het meubel nooit aan met roestig materiaal.

Personen, die reinigingswerkzaamheden uitvoeren, moeten bovendien de voorgeschreven maatregelen voor de des-
betreffende reinigingsmiddelen aanhouden (bijv. het dragen van handschoenenn bij het reinigen, het dragen van een 
veiligheidsbril, enz.)!

AANWIJZING

WERKZAAMHEDEN INTERVAL

REINIGINGSWERKZAAMHEDEN DAGELIJKS WEKELIJKS MAANDELIJKS

Bak inclusief afvoer (sifon) x

Dooiwaterkom, verdamping met 
heet gas. Elektrische dooiwaterbak 
(modelafhankelijk)

x

Plateaus en inlegbodem x

Verdamper x

Condensator (condensor) x

Uittrekbaar taartenplateau x

Uittrekbare lade x

Nachtrolgordijn x

Alle glazen componenten  (incl. schuif- 
en vleugeldeuren)

x

Resterende componenten aan het meu-
bel (onderstellen, frames, enz.)

x
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COMPONENTEN / 
MATERIALEN

REINIGINGSMIDDELEN OPMERKING

Oppervlakken die met 
producten in contact 
komen

Lauwwarm zeepsop Met helder water naspoelen.

Glazen oppervlakken Glasreiniger
Ruiten kunnen opgetild worden om het reinigen van de 
ruiten en de oppervlakken daar onder te vergemakkelijken.

Roestvrij stalen 
oppervlakken

Roestvrij staalreiniger
Let er op dat de gebruikte roestvrij staalreiniger geschikt is 
voor levensmiddelen                               

Inlegbodem en 
GN-containers

Afwasmiddel en borstel

Inlegbodem en GN-containers kunnen er eenvoudig uitge-
haald worden     (zie hoofdstuk2.1).
Gebruik alleen borstels met kunststof of natuurlijke 
borstelharen.

Gepoedercoate 
oppervlakken

Zachte doek, lau-
wwarm zeepsop

Gebruik geen
• Schurende of ruwe poetsmiddelen
• Glasreiniger
• Oplosmiddelen 

 

Acrylglas (kleppen)
Zachte doek, lau-
wwarm zeepsop

Gebruik geen    
• Schurende of ruwe poetsmiddelen
• Glasreiniger
• Oplosmiddelen 

4.1.2. REINIGINGSMIDDELEN

Voor de reiniging van het meubel zijn uitsluitend de in dit hoofdstuk genoemde reinigingsmiddelen toegestaan. 
Gebruik geen chloorhoudende of azijnhoudende reinigingsmiddelen.

AANWIJZING
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4.1.3. REINIGING VAN DE VERDAMPER

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden moet de stroomtoevoer onderbroken worden! Zet hiervoor het koelmeubel 
uit of scheidt alle polen van het net.

GEVAAR

Gevaar voor beknelling bij het hanteren van de verdamperkast
Gebruik de daarvoor bestemde metalen stang voor het optillen en weer inzetten van de verdamperkast. Zorg er bij het optillen 
van de verdamperkast voor dat deze zo ver opgetild wordt, totdat de vergrendelingsklemmen automatisch vastklikken. Houd 
de verdamperkast voor de ontgrendeling aan de metalen stang vast resp. in positie.

WAARSCHUWING

Draag bij het reinigen van het meubel de passende beschermende uitrusting, die door de fabrikant van het gebruikte 
reinigingsmiddel (zie hoofdstuk 4.1.2) voorgeschreven wordt. Controleer voor de reiniging of het voor de reiniging  
gebruikte water ook afgevoerd kan worden. Is het meubel ter plaatse niet direct aan het rioleringsstelsel aangesloten, 
moet er een geschikt groot vat onder de afvoer gezet worden.

AANWIJZING

Gevaar door uitlopend koelmiddel bij een beschadigde verdamper
Gebruik voor de reiniging van de verdamperlamellen geen puntige voorwerpen. De reiniging van de verdamperlamellen 
mag alleen gebeuren met door AKE gespecificeerde producten.

WAARSCHUWING

Gevaar van snijwonden
De lamellen van de condensator zijn heel dun en scherp. Vermijd het directe contact met de lamellen om verwondingen 
te voorkomen. Draag de passende beschermende uitrusting.

VOORZICHTIG
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5 Klap de verdamperafdekking 
omhoog, totdat de vergrende-
lingsklem aan de zijkant vastklikt 
(modelafhankelijk).

6 De verdamper is gefixeerd.

7 Reinig de hele binnenruimte. 
Verwijder eerst het grove vuil om  
de afvoer niet te verstoppen.

Voor de reiniging van de verdamper gaat u als volgt te werk:

1 Verwijder de inlegbodem  
resp. GN-schalen.

2 Verwijder de inhanglijsten en de  
luchtgeleider naar boven uit het meubel.

Gevaar:
De ophangrails kunnen van de
luchtschot valschade aan de
verdamper mogelijk!!

Til de inlegkom naar boven toe 
uit het meubel. Gebruik hiervoor 
de ronde uitsparing aan de 
inlegkom.

3 4 Klap de verdamperafdekking om-
hoog. Spoel de hele verdamperkast 
en de lamellen van de verdamper.
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Als de reiniging klaar is gaat u in omgekeerde volgorde als volgt te werk:

1. Til de verdamperkast licht op.
2. Draai de vergrendeling aan de zijkant naar binnen.
3. Laat de verdamperkast zakken (niet laten vallen)     
    (modelafhankelijk).
4. Sluit de verdamperafdekking.
5. Zet de inlegkom er weer correct in.
6. Positioneer de luchtgeleider aan de zijkant met de inhanglijsten.
7. Zet de inlegbodem resp. de GN-containers er weer in.

De buiten- en onderkant van de koelbak mag niet met een waterslang of de wasborstel gereinigd worden. Stromend 
water moet in dit bereik in ieder geval vermeden worden.

AANWIJZING

Alle oppervlakken kunnen met reinigingsmiddelen (zie hoofdstuk 4.1.2) en water gereinigd worden.
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Alle glazen plateaus kunnen er uitgetild worden om ze gemakkelijker te reinigen. Hiervoor zijn afhankelijk van de meu-
belgrootte minstens twee personen nodig. De veiligheidslussen moeten hiervoor uitgehangen worden. Controleer of 
de veiligheidslussen bij het weer inzetten van de glazen plateaus weer aangebracht werden.

AANWIJZING

Voor de reiniging van vleugel- en schuifdeuren zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen 
toegestaan.

AANWIJZING

Schuifdeuren kunnen door de vergrendeling van de schuifdeur (zie hoofdstuk 2.1) voor de reiniging uit het meubel gehaald  
worden. Controleer na het beëindigen van de reiniging of alle deuren weer aangebracht en volledig gesloten zijn.

Vleugel- en schuifdeuren

Gevaar voor beknelling/snijgevaar bij het bewegen van de schuif- of vleugeldeuren
Gebruik voor het openen en sluiten van de schuifdeuren de daarvoor bestemde handgrepen. Grijp bij het sluiten van de 
schuifdeuren niet tussen de zijdelen van de schuifdeur en het meubel. Grijp niet in het gebied tussen de onderkant van de 
hoeklijst en de bovenkant van de schuifdeur. Let er op dat de hoeklijst correct aangebracht en vastgeschroefd is. Het hier 
genoemde geldt ook voor vleugeldeuren. Ga voorzichtig te werk, als u met glas omgaat.

WAARSCHUWING

4.1.4. REINIGING VAN DE GLAS

Gevaar door vallende voorwerpen
Houd de ruiten tijdens het reinigens vast en laat de frontruiten niet naar voren vallen!

WAARSCHUWING

De frontruiten kunnen naar voren geklapt worden voor een makkelijke reiniging en bij modellen met het Easy-Change-systeem 
ingeschoven worden. De topglazen kunnen naar boven bewogen worden en vergemakkelijken zo de reiniging van de binnenkant 
(zie hoofdstuk 2.1).

Bij meubels vanaf 2/1 moeten de ruiten door minstens twee personen gehanteerd en gereinigd worden. Het gewicht 
van de ruiten mag niet onderschat worden. Dat geldt ook voor vastgeschroefde glasopbouwelementen of modellen 
met een veiligheidskabel.

AANWIJZING

Modellen met een veiligheidskabel worden door de veiligheidskabel in de eindpositie gehouden. Bij het openen moet de ruit 
echter met de hand ondersteund worden om de veiligheidskabel te sparen. De veiligheidskabel moet tijdens de reiniging ingehan-
gen zijn! Dat geldt ook voor modellen, die alleen met een kantelprofiel uitgerust zijn. Gebruik voor het reinigen een glasreiniger(zie 
hoofdstuk 4.1.2).
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1

4

2

3

NR. Benaming

1 Geleiding linker deur

2 Geleiding rechter deur

3 Hendel vergrendeling linker deur

4 Deur links

5 Looprail (niet zichtbaar)

6 Deur rechts

7 Geleiderail

5

6

7

Bij meubels vanaf de grootten van „4/1“ moeten de schuifdeuren door minstens 2 personen gehanteerd en gereinigd 
worden. Het gewicht van de schuifdeuren mag niet onderschat worden. Dat geldt ook voor vleugeldeuren.

Ga zorgvuldig om met glas.

AANWIJZING

AANWIJZING
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1.  Houd met de linker hand de deurgreep vast. 
 Trek met de rechter hand de hendel van de vergrendeling helemaal naar boven.
2.  Laat de linker hand aan de deurgreep en pak met de rechter hand het deurframe vast. Kantel de deuren in de richting  
 van de bediener.
3. Breng de deuren in de positie waar de uitsparingen aan de looprail voor de wieltjes zich bevinden.  
 Om de deur uit de geleiderail los te maken, tilt u deze licht naar boven en drukt u deze naar achteren.
4. Kantel de deur aan de voorkant omhoog en til hem uit het meubel. 
5. Zet de deur op een schone en zachte ondergrond. Zorg er voor dat de handgreep zich aan de bovenkant bevindt.
6. Houd met de rechter hand de deurgreep vast. Pak met de rechter hand het deurframe vast. Kantel de deur in de  
 richting van de bediener.
7. Breng de deur in de positie waar de uitsparingen aan de looprail voor de wieltjes zich bevinden.  
 Om de deur uit de geleiderail los te maken, tilt u deze licht naar boven en drukt u deze naar achteren.
8. Kantel de deur aan de voorkant omhoog en til hem uit het meubel.
9. Zet de deur op een schone en zachte ondergrond. Zorg er voor dat de handgreep zich aan de bovenkant bevindt.
10. Reinig de deuren en de overlappingszone. Controleer de wieltjes aan de schuifdeuren op bewegingsvrijheid / vrij  
 lopen. Deze mogen geen verontreinigingen hebben!

11. Breng de rechter ruit weer aan. Herhaal hiervoor de stappen 6 tot 8 in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de  
 rechter venster in de witte vergrendeling gehangen is. Breng de rechter ruit in de helemaal rechter positie.
12. Breng de linker ruit weer aan. Herhaal hiervoor de stappen 1 tot 4 in omgekeerde volgorde.  
 Zorg ervoor dat de linker ruit in de zwarte vergrendeling gehangen is. Breng de linker ruit in de helemaal linker positie.

Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan.

AANWIJZING

Controleer na de reiniging of alle deuren weer aangebracht, volledig gesloten zijn en de vergrendeling geactiveerd is. 
Controleer de bewegingsvrijheid van de schuifdeuren.

AANWIJZING

Demontagestappen/volgorde schuifdeuren:
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Let op een correcte montage van de luchtgeleidingen. Bij een verkeerde montage kan de koelfunctie van het meubel 
nadelig beïnvloed en de nodige luchtstroom niet gegarandeerd worden. Een optimale koeling van de levensmiddelen 
kan daardoor niet gegarandeerd worden.

AANWIJZING

Sommige meubels zijn uitgerust met Lexan luchtgeleidingen aan de vleugeldeuren of achterwanden. Deze kunnen uitgehangen 
worden om ze gemakkelijker te kunnen reinigen.

Til de luchtgeleidingen naar boven toe uit de vleugeldeur / achterwand en reinig deze volgens de intervallen in hoofdstuk 
4.1.1 met gebruik van de voorgeschreven reinigingsmiddelen in hoofdstuk 4.1.2. Zet deze na de reiniging weer correct in de 
montagehouder. 

LEXAN® - Luchtgeleidingen (luchtgeleidingskast)
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Bij stekkerklare meubels moet de condensator wekelijks gereinigd worden en moet er volgens hoofdstuk 4.1.1 dagelijks een zicht-
controle volgen. Een vervuilde condensator leidt tot een verminderd koelvermogen, oververhitting van het koelaggregaat tot en met 
beschadiging van de compressor.

1. Verwijder het ventilatierooster of de condensatorbescherming.
2. Verwijder vuil door te zuigen met een stofzuiger
    Let er op dat de lamellen niet verbogen worden!
3. Breng het ventilatierooster aan.

Handleiding voor de reiniging van de condensator

De toe- en afvoerluchtopeningen van de condensator mogen niet afgesloten of door voorwerpen afgedekt worden, 
want anders wordt het koelvermogen nadelig beïnvloed of in het ergste geval de compressor kapot gemaakt.

Draag tijdens de reiniging veiligheidshandschoenen.

AANWIJZING

AANWIJZING

Gevaar voor snijwonden
De lamellen van de condensator zijn heel dun en scherp. Vermijd het directe contact met de lamellen om verwondingen  
te voorkomen. Draag de passende beschermende uitrusting.

VOORZICHTIG

4.1.5. REINIGING VAN DE CONDENSATOR (CONDENSOR)
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4.1.6. REINIGING VAN HET NACHTROLGORDIJN 
Het nachtrolgordijn (modelafhankelijk) moet wekelijks volgens hoofdstuk 4.1.1 gereinigd worden. Voor de reiniging van het meu-
bel zijn uitsluitend de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan. Afhankelijk van het model is de uitvoering van 
een mechanische of elektrische nachtrolgordijn (zie hoofdstuk 2.1) mogelijk. Voor de bediening bij meubels met koel- en diepvries-
werkbank zie hoofdstuk 3.2.1.

Technische wijzigingen aan het meubel mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel! Dat geldt 
in het bijzonder voor werkzaamheden aan de koeltechniek, elekrische installatie en de mechanica.
Elke wijziging moet door de fabrikant geautoriseerd worden!

AANWIJZING
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4.1.7. REINIGING VAN DE KOEL- EN DIEPVRIESWERKBANK

Voor de reiniging van de koel- en diepvrieswerkbank volgt u de bijgevoegde bedieningshandleiding.

AANWIJZING

De koel- en diepvrieswerkbank (modelafhankelijk) moet wekelijks gereinigd worden. Neem ook de aanwijzingen in hoofdstuk 4.1.1 
in acht. Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan.

Trek het verlengstuk zo ver mogelijk uit Ontgrendel de vergrendeling op de geleiderails

Til de lade ongeveer 5 cm op zodat deze kan worden 
gedemonteerd

Reinigen van de vloerkuip (opvangbak) onder  
de de verdamper

1

3

2

4

1. in de geleiderails. Schuif de lade er compleet in (zie Afbeelding 3).
2 Til het uittrekbare plateau op en hang het er weer in (zie Afbeelding 2).
3. Schuif het uittrekbare plateau er in en sluit het.

Na reiniging

Door de demontage van de laden is de toegang tot de binnenliggende verdamter eenvoudiger. Een gelijktijdige cont-
role resp. reiniging van de verdamper wordt aangeraden.
De richtlijnen voor de reiniging van de verdamper uit de bijgevoegde bedieningshandleiding van de onderbouw moe-
ten opgevolgd worden.

Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan.

AANWIJZING

AANWIJZING
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Trek het uittrekbare plateau (lade) er tot aan de 
aanslag uit.

Til het uittrekbare plateau ca. 5 cm op, zodat 
dit uitgehangen kan worden.

Til de verdamper op. Maak de fixatie aan beide 
kanten door borgpennen los.

Reinig de bodembak onder de verdamper.

4.1.8. REINIGING VAN DE LADE / UITTREKBAAR TAARTENPLATEAU INCL. 
VERDAMPERUNIT

Voor de reiniging van de koelbak incl. de verdamperunit verwijdert u het uittrekbare taartenplateau uit het meubel. Ga als volgt te werk:

3 4

21

1. Til de verdamper op. Maak de borgpennen aan beide kanten los (zie Afbeelding 3).
2. Til het uittrekbare plateau op en hang het er weer in (zie Afbeelding 2).
3. Schuif het uittrekbare plateau er in en sluit het.

Na de voltooide reiniging:

Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan.

AANWIJZING
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Snijplanksteun ingehangen, spie-
gel daar onder.

Til de snijplanksteun uit de 
verankering.

De snijplank bestaat uit een afneembare CNS-bak met een of meerdere teflon inlegelementen. De teflon inlegelementen kunnen voor 
het reinigen uit de CNS-bak gehaald worden.

Bij uitgehangen vleugeldeuren kan de hele snijplank inclusief de CNS-bak aan de zijkant opgetild en uit de geleiding getild worden.

Verwijder de snijplanksteun

4.1.9. REINIGING VAN DE SNIJPLANK

1 2 3
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1

2

3

4
5

NR. Benaming 

1 Productverdeler

2 PVC achterruit (bedieningskant)

3 Verhogingsprofiel van aluminium (modelafhankelijk)

4 Flexroller (modelafhankelijk)

5 Acryl frontglas (klantzijde)

Bottle-Slider met lade

Stootgevaar aan de meubels bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten.
Let op mogelijk stootgevaar aan het meubel.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beknelling en gevaar door vallende voorwerpen bij het hanteren/afstellen/positieeren van afzonderlijke 
componenten.
Let bij het hanteren van voorwerpen op mogelijk gevaar voor beknelling, ook voor derden. Gebruik, indien mogelijk beide 
handen, als u voorwerpen hanteert. Bij het hanteren/afstellen/positieeren van zware afzonderlijke componenten moeten 
veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen gedragen worden.

WAARSCHUWING

4.1.10. REINIGING VAN DE BOTTLE-SLIDER (FLEXROLLER)

Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in Hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan. Na 
het reinigen moeten alle onderdelen met helder water afgespoeld en vervolgens gedroogd worden om restanten te 
voorkomen.

AANWIJZING

Bij meubels met een lade (modelafhankelijk) gaat u zoals in hoofdstuk 4.1.8 te werk om het flexrollersysteem volledig te kunnen 
verwijderen. Zet de flexroller (modelafhankelijk met verhogingsprofiel) met het acryl frontglas en de PVC achterruit er weer in. 
Breng de vakverdelingen aangepast aan de productafmetingen aan.
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Stootgevaar aan de meubels bij montage-, reinigings- en instandhoudingsactiviteiten
Let op mogelijk stootgevaar aan het meubel.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling en gevaar door vallende voorwerpen bij het hanteren/afstellen/positioneren van afzonderlijke 
componenten
Let bij het hanteren van voorwerpen op mogelijk gevaar voor beknelling, ook voor derden. Gebruik, indien mogelijk beide 
handen, als u voorwerpen hanteert. Bij het hanteren/afstellen/positioneren van zware afzonderlijke componenten moeten 
veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen gedragen worden.

WAARSCHUWING

4.1.11. REINIGING NEERKLAPBARE DOOIWATERVERDAMPING MET HEET GAS

Voorzichtig bij het openen van de dooiwaterverdamping voor hete oppervlakken
Schakel het meubel voor reinigingswerkzaamheden uit. Het aanraken van de hete gasleiding in een ingeschakelde 
toestand kan leiden tot brandwonden. Wacht enige tijd, todat de leidingen afgekoeld zijn!

VOORZICHTIG

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden moet de stroomtoevoer onderbroken worden! Zet hiervoor het koelmeubel 
uit of scheidt alle polen van het net.

GEVAAR

Voor de reiniging van het meubel zijn alleen de in hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen toegestaan. Na 
het reinigen moeten alle onderdelen met helder water afgespoeld en vervolgens gedroogd worden om restanten te 
voorkomen.

AANWIJZING

De genoemde reinigingsinstructies moeten toegepast worden voor de dooiwaterverdamping met heet gas en voor de elektrische 
dooiwaterbak (optioneel accessoire).
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1

2

NR. Benaming 

1 Vergrendeling

2 Geleidegreep

Meubels met verdamping met heet gas mogen alleen werken met een volledig ingeschoven, gesloten 
dooiwaterverdampingsbak.

Let er bij het uithalen van de dooiwaterverdampingsbak op dat er geen water overloopt. Veeg eventueel gemorst water 
weg om schade aan het meubel te voorkomen.

AANWIJZING

AANWIJZING

Draag voor de reiniging veiligheidshandschoenen!

Voer de volgende stappen uit bij de reiniging van de verdampingslekbak met heet gas:

1. Schakel het meubel via de besturing uit en trek de stekker correct uit het stopcontact, resp. scheidt het meubel  
 met alle polen van het net.
2. Druk de vergrendeling (nr.1) met een hand naar boven. Trek de geleidegreep er met een hand naar voren toe uit.  
 De dooiwaterverdampingsbak klapt naar beneden.
3. Haal de dooiwaterverdampingsbak er uit, maak hem leeg en reinig hem. Gebruik hiervoor uitsluitend de in  
 hoofdstuk 4.1.2 genoemde reinigingsmiddelen.

4. Zet de geleegde en gereinigde dooiwaterverdampingsbak er weer in. Let er daarbij op dat de verdampingslekbak  
 met heet gas er volledig ingeschoven is.
5. Til de geleidegreep met beide handen op en schuif hem naar achteren. De dooiwaterverdampingsbak moet  
 volledig naar boven geklapt worden.
6. Controleer de vergrendeling, deze moet gesloten zijn.

7. Schakel het meubel in.
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De genoemde reinigingsinstructies moeten extra bij de beschreven instructies van de dooiwaterverdamping met heet gas toegepast 
worden.

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Voor alle reinigings- en servicewerkzaamheden moet de stroomtoevoer onderbroken worden! Zet hiervoor het koelmeubel 
uit of scheidt alle polen van het net.

VOORZICHTIG

4.1.12. REINIGING ELEKTRISCHE DOOIWATERBAK  
(OPTIONEEL ACCESSOIRE)

Meer reinigingsinstructies zijn genoemd in de bijgevoegde bedieningshandleiding van de dooiwaterbak en moeten ook 
nageleefd worden.

AANWIJZING

De punten 1, 3, 4,7 van de verdampingslekbak met heet gas gelden bovendien voor de volgende stappen:
a. Verwijder al het vuil uit de dooiwaterbak en reinig deze grondig (incl. de verwarmingsstaven en vlotter).  
 Gebruik alleen de toegestane reinigingsmiddelen zoals in hoofdstuk 4.1.2.
b. Controleer de vlotter op bewegingsvrijheid.

Voer extra stappen uit bij de reiniging van de elektrische dooiwaterbak (optioneel accessoire):
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Bij meubels die aan het afvoerwaternet aangesloten zijn, moeten de afvoeren incl. de sifon (modelafhankelijk) met heet water door-
gespoeld worden, zodat mogelijke verontreinigingen en kiemen verwijderd worden.
Bij meubels die over een dooiwaterverdamping (heet gas of elektrisch) beschikken, verwijdert u de afvoerleiding van de dooiwaterbak 
en spoelt u deze door met heet water. Leid het reinigingswater naar een geschikt vat.

Bevestig de afvoerslang aan de dooiwaterbak.
Let er op dat na de reiniging van de bak incl. sifon en afvoerleidingen, deze weer correct aan de dooiwaterbak bevestigd 
worden. Er kan water uitstromen. Er bestaat mogelijk slipgevaar.

VOORZICHTIG

4.1.13. REINIGING AFVOERLEIDING (INCL. SIFON)
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KÜHLVITRINEN

4.2. ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

Voor het perfect functioneren van het meubel en de best mogelijke productpresentatie, moet het meubel regelmatig getest en onder-
houden worden. Elk meubel werd in de fabriek getest volgens de testmethode „Stukproef EN 60335-1 Bijlage A. 
Aanbeveling van de fabrikant: jaarlijkse vervolgtest volgens VDE 0701-0702 door de exploitant.

Gevaar door elektrische spanning aan spanninggeleidende componenten
Het meubel moet van het elektriciteitsnet gehaald worden (met de hoofdschakelaar of alle polen scheiden), totdat het on-
derhoud, de controle en reparatie afgesloten is. Een per ongeluk inschakelen moet voorkomen worden.

De uitvoering van de onderhoudsactiviteiten door het bedieningspersoneel of exploitant geldt uitsluitend voor de in 
hoofdstuk 4.3 genoemde activiteiten. 

Technische wijzigingen aan het meubel mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd vakpersoneel! Dat geldt 
in het bijzonder voor werkzaamheden aan de koeltechniek, elekrische installatie en de mechanica.
Elke wijziging moet door de fabrikant geautoriseerd worden!

AANWIJZING

AANWIJZING

GEVAAR

Reparatie- en instandhoudingshandleidingen vindt u onder de volgende QR-Code:

Mocht u niet over een QR-Code lezer (scanner) beschikken, zijn alle noodzakelijke documenten in de download sector op de 
website van de fabrikant te vinden of neem contact op met uw leverancier of vakhandelaar.

shop.ideal-ake.at
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4.3. ONDERHOUDS-/ INSTANDHOUDINGSINTERVALLEN

Houd absoluut de genoemde onderhoudsrichtlijnen aan om een constante functie van uw meubel te garanderen en breid  
deze eventueel uit!

WERKZAAMHEDEN INTERVAL

ZICHT- EN FUNCTIETEST DAGELIJKS WEKELIJKS MAANDELIJKS

Bak inclusief afvoer (sifon) x

Dooiwaterkom, verdamping 
met heet gas
Elektrische dooiwaterbak 
(modelafhankelijk)

x

Gasdrukdemper (modelafhan-
kelijk) (topglas en verdamper)

x

Condensator (condensor)  
(verontreinigingen, schade)

x

Laden resp. uittrekbaar taarten-
plateau (modelafhankelijk)

x

Koel- en diepvrieswerkbank 
(modelafhankelijk)

x

Nachtrolgordijn, LED 
(modelafhankelijk)

x

Alle glazen componenten
(incl. schuif- en vleugeldeuren)

x

Mechanische schade van alle 
resterende componenten van 
het meubel

x

4.4. TEST GASDRUKDEMPER

Gevaar door een defecte gasdrukdemper.
Controleer de gasdrukdemper maandelijks op correct functioneren. Vervang deze bij een defect. Let op de door de fabrikant 
genoemde levensduur en onderhoudsintervallen.

GEVAAR



Technische wijzigingen voorbehouden / Geldig vanaf juli 2021 80

REINIGING/ONDERHOUD/INSTANDHOUDING 
KOELVITRINES

04
4.5. CONTROLE KOELCIRCUIT

4.6. BETREKKEN VAN ONDERDELEN

Alle koelmeubels zijn uitgerust met koelcircuits, waar beproefde, geteste componenten in gebruikt worden. Elk meubel wordt door 
een eindcontrole vanaf de fabriek getest op dichtheid en koelmiddelverlies (zelf koelende modellen).

Elk meubel is voorzien van een typeplaatje (zie hoofdstuk 1.7). Voor de bestelling van de correcte onderdelen voor uw meubel, 
geeft u de genoemde meubelgegevens aan uw leverancier, vakhandelaar door of bestelt u de benodigde onderdelen direct via 
de online productcatalogus van de fabrikant. De opgaven van het type, het serienummer en de productiedatum zijn nodig voor de 
indeling.

Of er een qua tijd afhankelijke controle van het koelcircuit correct uitgevoerd moet worden, hangt af van de desbetref-
fende landspecifieke richtlijnen en voorschriften.
Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant dat wettelijk voorgeschreven testen op tijd uitgevoerd worden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor ontstane schade door verzuimde testen.

AANWIJZING

https://shop.ideal-ake.at/nl/onderdelen-spareparts/
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5. CONFORMITEITSVERKLARING VOLGENS MRL 2006/24/EG

 EG-Conformiteitsverklaring
 in overeenstemming met de EU-Richtlijn 2006/42/EG en 2014/30/EU

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

Product Verkoopkoel-, isolatieglas-, zelfbedieningsvitrines
Type Zie hoofdstuk 1.3

Bouwjaar Vanaf  2021 

Hiermee wordt de overeenstemming van de bovengenoemde producten met de MA-Richtlijn 2006/42/EG en de EMV- Richtlijn 
2014/30/ EU bevestigd. De fundamentele eisen uit de MA-RL 2006/42/EG en de wezenlijke eisen uit de EMV-RL 2014/30/EU werden 
nageleefd. De nodige technische bescheiden werden gemaakt en gearchiveerd. De volgende geharmoniseerde Normen werden in 
hun op dat moment geldige versie toegepast:

EN 60335-1:2012 
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Deel 1: Algemene eisen 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 (IEC 60335-1:2010, gemodificeerd)

EN 60335-2-89:2010 ; 
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met inge-
bouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden
EN 60335-2-89:2010 + A1:2016 + A2:2017 (IEC 60335-2-89:2010) 

EN 378-2:2016 
Koelinstallaties en warmtepompen – Veiligheidstechnische en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeving, markering 
en documentatie

EN ISO 12100:2010-11 
Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp – Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010);

Bij technische veranderingen van het bovengenoemde product, die niet afgestemd werden met de fabrikant, verliest deze  
EG-Conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Bad Mitterndorf, 2021       Andreas Pilz (CTO)

Neem de mogelijke bijlagen bij deze bedieningshandleiding en bijbehorende Conformiteitsverklaring in acht!
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant!

AANWIJZING
Medewerker technische documentatie
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IDEAL Kältetechnik GmbH
$ In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
À +43 7612 660 61
à office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
À +43 3624 211 00
à office@ake.at www.ideal-ake.at


