TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELR752 típusú 50 literes
ELR782 típusú 80 literes
Közvetett elektromos főtéső ételfızı üst

Ezt a Telepítési és használati utasítást a gép üzemeltetıje a használatbavétel elıtt
alaposan tanulmányozza át, és ırizze meg jogainak érvényesítése érdekében!

1. Bevezetés
Az elektromos főtéső ételfızı üst rendeltetése üzemi, kórházi, vendéglátó ipari
nagykonyhákban levesek, fızelékek, tészták, tejes ételek, teák leégésmentes fızése,
húsok, halak, zöldségek, gombák párolása, fagyasztott, vagy félkész ételek
melegítése, gızölése.
Az üst pirításra, sütésre nem alkalmas.
Az üst kialakítása illeszkedik a 700mm-es Gasztrometál sütı-fızı sorokba.
Ezt a Telepítési és használati utasítást az üst üzemeltetıje a használatbavétel elıtt
alaposan tanulmányozza át és ırizze meg jogainak érvényesítése érdekében!
2. Jogi nyilatkozatok
A gépkönyvben közölt mőszaki adatok helyességét a gyártó GASZTROMETÁL Zrt - szavatolja. A gépek egyes mőszaki adatainak
megváltoztatási jogát a gyártó, a mőszaki fejlesztés érdekében fenntartja, ugyanakkor
kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe
bejegyzi.
Az ELR7… típusú fızıüstökre a GASZTROMETÁL Zrt az értékesítést végzı
vállalattól történt átvételtıl számított 12 (tizenkettı) hónapig jótállást vállal.
Nem tekinthetı jótállási kötelezettség alá esı hibáknak azok a hiányosságok,
amelyek a gépkönyvben közölt tájékoztatás alapján utánállítással, beszabályozással
megszüntethetık.
A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a
gépkönyvben közölt üzembe helyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem
tartásának, illetve a gyártó tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok
következménye. A garanciális jótállás megszőnik, ha szakszerőtlen szállítás,
helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a gyártó elızetes
hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha a hibát szakszerőtlen
üzembe helyezés okozza, kivéve, ha azt a gyártó által javasolt szerviz végezte. A
jótállással és szavatossággal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a garancia jegy
tartalmazza.
Az ELR7… típusú fızıüstök jótállás alá esı hibáinak javítását – eltérı
megegyezés hiányában - a GASZTROMETÁL Zrt. vagy szervizmegbízottja végzi. A
partnerszervizek név és címjegyzéke a www.gasztrometal.hu „SZERVIZ”
menüpontjában található.
Az üzembe helyezés elmaradása, vagy az igazolás hiánya egyaránt a jótállás
elvesztésével jár!
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3. Mőszaki adatok
Fı méreteket lásd 1.ábrán
Ételfızı üst típusa

ELR 752

ELR 782

Üstcsésze őrtartalma (liter)

50

80

Felfőtési idı 20-90 C0-ig (perc)

48

56

Energia igény

12

12

5×4 mm2

5×4 mm2

(kW)

Elektromos csatlakozás

Tömeg
(kg)
78
Üzemi gıznyomás a hıközvetítı térben
Gız hımérséklete
Ivóvíz csatlakozás
Lágy-víz csatlakozás
Elektromos áramnem
A villamos berendezés érintésvédelmi osztálya:
A villamos berendezés védettsége:

82
max. 0,5bar
111 Co
ISO228-G1/2”
ISO228-G1/2”
3×400/230V, 50Hz
I. é.v. osztály
IP 42

4. Mőszaki leírás
Az ételfızı üst minden fı szerkezeti eleme, rozsdamentes acélból készül. Az üst
közvetett főtéső, leégésmentes fızést biztosít.
A gıztérben a gız elıállítása elektromos csıfőtıtestekkel történik. A készülék
elektromos szerelvényei és kijelzı elemei a burkolat jobboldalán, illetve az mögött
helyezkednek el. A fızéshez szükséges teljesítmény fokozatkapcsolóval állítható be.
Az elektromos főtéső ételfızı üst zavartalan üzemelését az automatikus
mőködéső légbeszívó és légtelenítı szelep, valamint nyomáskapcsoló biztosítják.
Rendellenes mőködés esetén a beépített súlyterheléső biztonsági szelep
megakadályozza, hogy a gıztérben az engedélyezett nyomásnál magasabb nyomás
alakuljon ki. A mindenkori gıznyomást manométer mutatja.
Az üstcsésze fedél kézzel nyitható kb. 75o-ig. Anyaga szálcsiszolt, rozsdamentes
acéllemez. A zárást a fedél súlya, míg a nyitott állapotban való rögzítést rugó
biztosítja. Az üstcsésze hideg vizes feltöltését 1/2”-os csatlakozású lengıcsöves
csaptelep segítségével végezhetjük el. Az étel 6/4”-os ételleeresztı csapon keresztül
engedhetı ki az üstbıl, vagy kimerhetı. Az ételleeresztı csap a véletlen megnyitás
ellen reteszelt.
A felfőtés megkezdésekor a gıztér felsı pontjáról kivezetett kombinált
biztonsági szerelvényben található légtelenítı és légbeszívó szelepen keresztül a
fejlıdı gız kiszorítja a gıztérben lévı levegıt. Majd a képzıdı gız gyors, egyre
növekvı sebességő kiáramlása lezárja a szelepet, tehát kialakul egy zárt tér. A
folyamatos hıbevitel hatására a gıztérben nyomás keletkezik, amelyet manométer
jelez.
Ha a nyomás eléri a 0,45 bar értéket, a főtés kikapcsol, utána a folyamatos hıelvonás
miatt a gıznyomás fokozatosan csökken, ha leesik kb. 0,3 bar értékre, a
nyomáskapcsoló bekapcsolja az energia szabályzón beállított teljesítményt.
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A fokozatkapcsoló 6-os állásának megfelelı teljesítmény biztosítja az ételfızı
üst felfőtéséhez szükséges energiát.
Az ételfızı üst üzembiztos mőködésének alapfeltétele, hogy az elektromos
csıfőtıtestek mindig víz alatt legyenek. A készülék homloklapján bal oldalon
található nívócsap nyitásával lehet ellenırzi a duplikátor technológiai vízszintjét.
Hibás, vízhiányos főtés esetén egy hıkorlátozó véglegesen lekapcsolja az üstöt. A
hiba elhárításához megbízott szervizt kell hívni.
A felfőtés utáni hıntartáshoz szükséges teljesítmény az energia-szabályzó
forgatásával állítható fokozatmentesen.
5. Szállítás, csomagolás raktározás
Az üstcsészét és a burkolatokat speciális, rozsdamentes felületek tisztítására
alkalmas szerrel kezeljük le. Az üstöt védıfóliával burkolva, fa raklapra csomagolva
szállítjuk.
A készüléket raktározni becsomagoltan, száraz, fedett helyen lehet. A készülék
ütésre, rázásra érzékeny, mozgatása emelıvillás targoncával történhet.
6. Üzembe helyezés
Az ételfızı üst kicsomagolását megfelelı körültekintéssel kell végezni. A
kicsomagolt üst külsı burkolatáról a mőanyag védıburkolatot le kell húzni, utána
meleg vízzel hígított folyékony mosószerrel lemosni, leöblíteni, majd gondosan
szárazra kell törölni. A Tisztítás c. fejezetben foglaltakat be kell tartani.
A bekötések elvégzéséhez az alsó burkolatot el kell távolítani.
Tömítve felszereljük és rögzítjük az ételcsapot.
Az üzembe helyezés megkezdése elıtt az utasításokat át kell tanulmányozni.
Üzembe helyezéshez az üzemeltetınek az alábbiakról kell gondoskodni:
6.1.Telepítés, közmővekre csatlakozás
6.2.Ellenırzés, mőködési próba
6.1. Telepítés, közmővekre csatlakozás:

Az üzembe helyezés elıtt az üzemeltetınek az alábbiakról kell gondoskodni a
rendeltetési országokban érvényes szabályok betartása mellett.
6.1.a.

Elhelyezés

Az üstöt csak jól szellızött, nem marópárás levegıjő helyiségben szabad
elhelyezni. Ügyeljünk arra, hogy az ételfızı üstöt ne kitekert állítható lábakkal
állítsuk, csúsztassuk helyzetbe, mert ez károsodáshoz vezethet. Az üstöt a helyére
történı beállítása után vízszintbe kell állítani az állítható lábak segítségével.
6.1.b.

Villamos csatlakozás (helyét lásd 1. ábrán)

Az ételfızı üstök üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél - érintésvédelem
tekintetében - be kell tartani az EN 61 140:2003 elıírásait.
A készülék helyhez kötött csatlakozású. A készüléket a megadott mőszaki adatok
alapján a helyi viszonyok figyelembevételével - méretezett vezetéken, fıkapcsolón és
biztosítékon keresztül- kell a hálózatra csatlakoztatni.
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Csatlakozási pontot lásd az 1.ábrán.
Célszerő a biztosítót és fıkapcsolót a készülék közelében elhelyezni.
A készülék elektromos kapcsolási rajza a 2. ábrán található.
A bekötés csak olajálló kábellel (pl. GTO, GTP) végezhetı.
Egyen Potenciál Hálózatba (EPH) bekötés kötelezı.
Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!
A villamos szerelést csak szakképzett szerelı végezheti.
6.1.c.

Víz csatlakozás (lásd 1. ábrán)

Az ivóvíz és a lágy-víz csatlakozási helyét és méretét lásd az 1. ábrán.
A szerelést csak szakképzett szerelı végezheti.
A vízhálózat szennyezıdéseinek kiszőrésére a csatlakozási helyen vízszőrıt kell
beépíteni.
6.1.d.

Csatorna csatlakozás (ajánlott, lásd 3. ábrán)

Az üst tisztításakor lefolyó folyadékok elvezetésére csatorna csatlakozást kell
kiépíteni. A csatlakozás a 3. ábrán bemutatott, vagy hasonló kivitelő legyen.
6.2.
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Ellenırzés, mőködési próba

Az üst teljes bekötése, beépítése után a következıket hajtsuk végre:
A kettıs falú fızıteret töltsük fel lágy vízzel amíg a kinyitott nívó ellenırzı
csapon elkezd folyni a víz, ekkor a csapokat zárjuk el.
A lengıcsapon keresztül a csészébe töltsünk annyi vizet, hogy ellepje az ételürítı
csonkot, ellenırizzük a csatlakozások tömörségét.
A villamos fıkapcsolót és az üstön lévı energiaszabályzót -az óramutató járásával
egyezıen forgatva- bekapcsoljuk. Az üst azonnal főteni kezd.
Főtsük az üstöt minden főtési fokozatban, közben ellenırizzük a szerelvények
helyes mőködését (légtelenítı és légbeszívó szelep, biztonsági szelep, manométer,
nyomáskapcsoló, csatlakozások tömörsége, fokozatszabályozás, áramfelvétel).
A felfőtés befejeztével a fokozatkapcsolót „0” állásba kapcsoljuk.
Az üstcsészét ürítsük ki, majd kihőlés után tisztítsuk meg a tisztítási utasításnak
megfelelıen.
Tartós üzemen kívül helyezés esetén a fali fıkapcsolót feltétlenül le kell kapcsolni.
Fagyveszély esetén a gızteret, és a csıszerelvényeket is vízmentesítsük.
A burkolatokat szereljük vissza.

7. Kezelés
Az ételfızı üstöt csak olyan személy kezelheti, aki a kezelésre, valamint a
kezelés közben elıforduló veszélyekre, azok elleni védıintézkedésekre
bizonyíthatóan kioktatást nyert. Tilos a készüléket eltávolított burkolatokkal, vagy
meghibásodott szerelvényekkel üzemeltetni.
Az ételfızı üst kezelését a következık szerint hajtsuk végre:
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- A kettıs falú fızıteret töltsük fel hideg üstön lágy vízzel amíg a nyitott nívó
ellenırzı csapon folyni kezd a víz. A feltöltést a duplikátor töltı nyomógomb
nyomásával végezhetjük el (ha az üst vízlágyítóra van kötve).
Figyelem: A feltöltést csak nyomás nélküli, hideg üstön végezzük!
Lágy víz helyett ivóvíz használata a víz-gız térben fokozott kazánkıképzıdést
eredményez, melyet sőrőbben kell ellenırizni, eltávolíttatni.
− Az üstcsészét a fızendı anyaggal feltöltjük, és a fedelet lezárjuk.
– A fali kapcsolótáblán a fıkapcsolót bekapcsoljuk.
– Az elektromos főtést bekapcsoljuk (energia szabályzó 6-os állás).
– A felfőtés elérése után a forgatógombbal a kívánt fızési erısséghez szükséges
teljesítményt beállítjuk. A gombot a kisebb számok felé csavarva a főtés erısségét
csökkentjük.
– A fızés befejeztével a főtést kikapcsoljuk.
– Az ételfızı üst ürítését elvégezzük.
– Az újabb fızési ciklus megkezdéséig a fali fıkapcsolót kikapcsoljuk.
– Végezzük el a tisztítást.
–
–
–
–

Kezelés közben az alábbiakra ügyeljünk:
Forró üstön a fedelet óvatosan (lassan) nyissuk ki, hogy az étel gıze ne
forrázhassa le a kezünket.
Az ételcsap forró részeit csupasz kézzel ne érintsük.
Fızés során többször ellenırizzük a manométeren mutatott nyomást, ha több mint
0,5 bar, vagy semmit nem mutat, pedig nyomás van, akkor hívjunk szerelıt.
Ha fızés közben a biztonsági szelepen, vagy egyéb szerelvényen, folyamatosan
gız fúj ki, vagy víz csöpög, (a légtelenítési szakasz kivételével, kb. 70C°-os víznél)
hívjuk ki a megbízott szervizt.
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–
–
–

Hibás, hiányos vagy sérült kezelı és kijelzı elemekkel a készüléket üzemeltetni
tilos.
Ha az üstön bekapcsolt állapotban egyetlen jelzılámpa sem világít, pedig van
áram, akkor az üst túlmelegedett, nem üzemeltethetı, szakszervizt kell kihívni.
Mőszak végén, valamint tartós üzemen kívül helyezés esetén a villamos fali
fıkapcsolót ki kell kapcsolni.

8. Tisztítás
Az elkészült ételt engedjük le az ételcsapon keresztül, vagy merjük ki. Ezután
végezzük el az üst tisztítását. Tisztítás elıtt a berendezést a fali fıkapcsolójával
feszültség-mentesíteni kell.
A tisztítást a helyi „Takarítási, tisztítási és fertıtlenítési utasítás”
betartásával kell elvégezni!
A terv készítésekor körültekintıen kell a tisztítószereket megválasztani. A
kereskedelemben sokféle anyag kapható, melyek pontos leírással rendelkeznek a
szennyezıdések jellegére és a tisztítandó eszközök anyagaira vonatkozóan.
Általános elvként be kell tartani a következıket:
A rozsdamentes acél is rozsdásodhat vas szennyezıdés, vagy maró hatású
anyag – tisztítószer -hatására.
Kerüljük a klór tartalmú tisztító- fertıtlenítı szereket, mert ezek különösen
károsak a rozsdamentes acélra.
Azokat a tisztítószereket válasszuk, melyeket kifejezetten rozsdamentes eszközök
tisztítására ajánlanak.
Ha meleg felületeket /pl. üstcsésze/ tisztítunk, a tisztítószer hatékonysága, egyben
a felülettel szembeni agresszivitása is növekszik.
Tartsuk be a tisztítószerek töménységére vonatkozó utasításokat.
A burkolatokat vízsugárral mosni TILOS!
9. Karbantartás
A készülék szerkezeti elemeinek anyaga, minısége és összeépítése olyan, hogy
rendeltetésszerő használat mellett a rendszeres ápoláson kívül különösebb
karbantartást a felhasználó részérıl nem igényel. Az elektromos, biztonságtechnikai,
és vízszerelvények mőködıképességének ellenırzését, hibamegelızı karbantartását
viszont szakemberrel rendszeresen, de legalább évente egyszer el kell végeztetni, azt
a gépkönyv „Igazolólap”-ján hitelesen igazoltatni kell /dátum, aláírás, bélyegzı/.
A gyártó által vállalt jótállási feltételek csak igazoltan karbantartott üstökre
vonatkoznak. Ennek hiánya esetén jótállási igény nem érvényesíthetı!
A karbantartás az alábbiakra terjed ki (szükség esetén utánállítás, beszabályozás,
tisztítás vagy csere elvégzése):
–
Biztonsági egységek: manométer, jelzıfények, nyomáskapcsoló, légtelenítılégbeszívó szelep, biztonsági-lefúvató szelep vizsgálata tömörségre, mőködıképességre.
–
Villamos csatlakozások feszessége, védıföldelés jósága, szigetelések épsége,
szerelvények rögzítettsége, csepegı víz elleni burkolatok megléte, elektronika
mőködése.
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1. ábra Fıbb méretek, csatlakozási helyek
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2. ábra ELR–7 típusú üstök Villamos kapcsolási rajza
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3. ábra Javasolt csatorna csatlakozás
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