3. Mőszaki adatok
Fı méreteket lásd 1.sz. ábrán

Gıztér üzemi gıznyomása
Hidegvíz csatlakozás
Hálózati feszültség
Gáz csatlakozás mérete
Takarék terhelés
A készülék besorolása az MSZ EN 203-1 szerint:
A készülék MSZ EN 203-2 szerinti felfőtési hatásfoka (%)
A villamos berendezés védettsége
A villamos berendezés érintésvédelmi osztálya:
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max.: 0,5 bar
C1/2”
220-240V, 50 Hz
C1/2” belsı menet
~30%
IIHS3B/P (25, 30 mbar)
min.45%
IP 42
I. é.v. osztály

2012.01

Az alkalmazható gáz fıbb jellemzıi
Csatlakozási nyomás (mbar)
Főtıérték Hi
(MJ/Nm3)

(H) gáz
25
34

(S) gáz
25
29,3

(PB) gáz
30
116

Névleges gázterhelés (Nm3/h)
RKG 200
RKG 300

3,33
3,33

3,87
3,87

0,98
0,98

4. Mőszaki leírás
Az ételfızı üst minden szerkezeti eleme, rozsdamentes acélból készül. Az üst
indirekt főtéső, leégésmentes fızést biztosít. Az égıteret - amely a gıztér alatt
helyezkedik el – vízköpeny veszi körül, ami a hatásfok javításán túl, hulladék hı
beáramlását is megakadályozza a készülékbe. A takarékos gázfogyasztást a tőztér
speciális hıcserélı kialakítása biztosítja.
Az üst pirításra, sütésre nem alkalmas.
Az üst főtését gázzal üzemelı /földgázok, propán-bután gáz/ normál
légnyomáson mőködı égı látja el. Az égıt más gázfajtára fúvókacserével - és az
ezzel járó beszabályozással - lehet átállítani.
Az égıtérbıl az égéstermék zárt csatornán távozik a készülékbıl. Elvezetése a
tartozékként szállított égéstermék-elvezetın keresztül vagy kéménybe kötve, vagy az
elszívó ernyı alá vezetve lehetséges. Az üstök mindkét üzemmódra bevizsgálásra
kerültek. Az égéstermék elvezetés bármely módja esetén a konyha szellıztetését,
illetve a kapcsolódó gépészeti egységeket /szellızıkürtık, kémények/ a vonatkozó
elıírások figyelembevételével kell megtervezni.
A gázégı a duplikátor vizét felforralja és az így keletkezett gız főti az üstcsészét.
A készülékbe beépített vízszintszabályozó ellenırzi a duplikátor technológiai
vízszintjét. Vízhiány esetén a főtést letiltja, és kigyújtja a sárga jelzıfényt. Ekkor
után kell tölteni a vizet a szükséges szintig. A duplikátorban üzem közben 0,3-0,5
bar túlnyomás keletkezik, melyet nyomáskapcsoló szabályoz. A nyomás értékét
manométer mutatja.
Nem megengedett mértékő túlnyomás esetén a rugóterheléső biztonsági szelep
lép mőködésbe. A biztonsági szelep további funkciója a gıztér automatikus
légtelenítése a felfőtéskor, valamint vákuummentesítés /légbeszívás/ a kikapcsolás
utáni, lehőlési szakaszban. Az üst üzemkész állapotát zöld fény jelzi.
Az üstcsésze fedél kézzel nyitható kb.80 fokig. A fedél a felsı helyzetben
megállítható. Anyaga nem rozsdásodó szálcsiszolt acéllemez. A zárást a fedél saját
súlya biztosítja. Fogantyúja mőanyag gombbal van ellátva.
Az üstcsésze hidegvizes feltöltésére lengıcsöves csaptelep szolgál. Az étel 6/4"os ételleeresztı csapon keresztül engedhetı ki az üstbıl, vagy kimerhetı. Az
ételleeresztı csap véletlen megnyitás ellen reteszelt.
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Az égı be- és kikapcsolása, valamint teljesítménye kézzel szabályozható (fıláng,
takarékláng). A gázcsap termoelektromos égésbiztosítója és újragyújtás-gátlója
elısegíti a biztonságos üzemelést.
A gyújtóláng begyújtása piezoelektromos gyújtóval történik. A gyújtóégı
állapotát mőszer jelzi.
A gázcsap üzemhelyzete a
=„ki”,
=„gyújt”, = „fıláng” feliratokkal és
jelekkel egyértelmően jelöltek.
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. Üzembehelyezési (felszerelési), átállítási utasítás a szerelı részére
Figyelem!
A gázüstöket a Gasztrometál Zrt. a megrendeléseknek megfelelıen H-, S jelő
földgázra, vagy PB gázra szereli ki, mely a készüléken jelölve van. Telepítéskor meg
kell gyızıdni, hogy a kiszerelés egyezik-e a szolgáltatott gázfajtával. Eltérés esetén a
készüléket át kell szerelni és beszabályozni a fejezetben közölt utasításnak
megfelelıen. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha az alkalmazott gázfajtában
idıközben változás történt.
Az üzembehelyezés megkezdése elıtt a gépkönyvet át kell tanulmányozni.
Az üzembehelyezés fázisai:
6.1.Telepítés, közmővekre csatlakozás
6.2.Gázrendszer beszabályozása, illetve ellenırzése
6.3.Teljes mőködési próba
6.1. Telepítés, közmővekre csatlakozás:

Az üzembe helyezéshez az üzemeltetınek az alábbiakról kell gondoskodni:
6.1.a.

Rögzítés:

Az üstöt elmozdulás ellen a kialakított talpak furatain keresztül a padozathoz
rögzíteni kell.
6.1.b. Villamos csatlakozás

A villamos csatlakozás kialakításakor az MSZ HD 60364-4-41:2007 és az
MSZ EN 61140:2003 vonatkozó elıírásait be kell tartani.
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A készülék helyhez kötött csatlakozású. A készüléket a megadott mőszaki adatok
alapján - a helyi viszonyok figyelembevételével- 3x1 mm2 keresztmetszető, olajálló
vezetékkel kell a hálózatra csatlakoztatni, és hálózati fıkapcsolót kell létesíteni.
Célszerő a biztosítót és a kapcsolót a készülék közelében elhelyezni.
A készülék elektromos kapcsolási rajza a 2.sz. ábrán található.
Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!
A villamos szerelést csak szakképzett szerelı végezheti.
6.1.c.

Hidegvíz csatlakozás

A csatlakozási helyek méretét lásd a 1. ábrán.
A szerelést csak szakképzett szerelı végezheti.
A vízhálózat szennyezıdéseinek kiszőrésére a csatlakozási helyen vízszőrıt kell
beépíteni az üst szerelvényeinek és csészéjének védelme érdekében.
6.1.d. Gázcsatlakozás

A készülék gázellátását az üzemeltetınek a megadott mőszaki adatok alapján a
GMBSZ, valamint a területileg illetékes gázszolgáltató vállalat szerelési technológiai
elıírásait betartva kell megoldani.
A készülék elé gáz fıelzáró csapot és gázszőrıt kell beépíteni.
A szerelést, a csatlakoztatást csak szakképzett szerelı végezheti.
A készülék gázcsatlakozó csöve menetes végzıdéső, helye és mérete a 1. ábrán
található.
6.1.e.

Kéménybekötés vagy elszívás

A készülék égésterméke vagy a konyha légterébe, vagy az égéstermék elvezetın
keresztül kéménybe juttatható. A konyha légterébe történı vezetésnél a megfelelı
elszívásról gondoskodni kell, a vonatkozó elıírások betartásával.
Figyelem! Az üstök atmoszférikus égıvel vannak felszerelve. A konyhatér
szellıztetése csak kiegyenlített, vagy túlnyomásos lehet kéménybe kötött üstnél.
6.1.f.

Csatorna csatlakozás (ajánlott).

Az üst tisztításakor lefolyó folyadékok elvezetésére célszerő a 3. ábrán
bemutatott csatorna csatlakozást kiépíteni.
6.2. GÁZRENDSZER BESZABÁLYOZÁSA, ellenırzése:

FIGYELEM!
A készülék az adattáblán megadott gázfajtára és csatlakozási értékre gyárilag
beszabályozott. Ha a helyi viszonyok ettıl eltérnek, a készüléket át kell szerelni.
A beszabályozást a gyártó szervize, vagy megbízottja végezheti!
Csere fúvókákat csak szervizmegbízottaknak biztosítunk, megrendelés után.
6.2.a.

Ellenırzések:

Átállítás esetén elıször gyızıdjünk meg arról, hogy az adott helyen milyen gázra
kívánnak átállni (H-gáz, S-gáz, PB-gáz).
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Ellenırizzük a csatlakozási nyomást, megfelel-e az adott gázfajtának (H és S
gázok 25mbar, PB gáz 30mbar, vagy nagyobb, de nem lehet több, mint 50mbar).
PB-gázra átállítani pincehelyiségben üzemelı üstöt TILOS!
6.2.b. Fúvókacsere:

Az új gázfajtához való 2db fıégı fúvókát "3. Mőszaki adatok" fejezet táblázata
alapján kell kiválasztani és kicserélni.
6.2.c.
–
–
–
–

–

–

Égınyomások beállítása:

Fúvókacsere után a gázfajtához tartozó égınyomást kell a SIT824 gázszelepen
be kell állítani, szintén a"3. Mőszaki adatok" fejezet táblázata alapján.
Elıször (miután kicsavartuk a zárócsavart), nyomásmérıvel csatlakozzunk a
gázszelep kimenınyomást mérı csonkjára.
Nyissuk ki a gázfıcsapot, ellenırizzük a tömörséget.
Nagyláng beállítás: gyújtsuk be az üstöt, vegyük le a gázszelep mőanyag
zárókupakját, és Lt10-es kulccsal állítsuk be a kimenı nyomást a "3. Mőszaki
adatok" fejezet táblázata alapján. Vigyázat, az üst feszültség alatt van!
Kisláng beállításához elmozdulás ellen Lt10-es kulccsal rögzítsük a nagyláng
beállítást, és a kereszthornyos csavarzattal állítsuk be a legalább 2mbar-os
égınyomást földgázokhoz, illetve 5mbar-os nyomást PB-hez.
A fentiek elvégzése után helyezzük vissza a mőanyag zárókupakot.
6.2.d. Módosítás jelölése:

Az átállítás befejezése után szegecseljük fel a fúvókákkal együtt szállított,
átállítást jelzı adattáblát a gyártási szám mellé.
6.3. Teljes mőködési próba:

–
–
–
–
–
–

–
–

Az üst teljes bekötése, beépítése után a következıket hajtsuk végre:
Nyissuk ki a gázfıcsapot.
Ellenırizzük a gázcsatlakozás tömörségét.
A lengıcsapon keresztül a csészébe töltsünk annyi vizet, hogy ellepje az
ürítıcsonkot, ellenırizzük a csatlakozások tömörségét.
Kezelési utasítás szerint töltsük fel a duplikátort az elıírt szintig.
Gyújtsuk be az égıket.
Főtsük fel az üstöt forrásig a fılángon, majd takaréklángon további öt percig,
közben ellenırizzük a szerelvények helyes mőködését./ légtelenítı és légbeszívó
szelep, biztonsági szelep, manométer, nyomáskapcsoló, "Ki-Be" és "KislángNagyláng" kapcsolók, jelzılámpák, csatlakozások tömörsége /
A gázégıt zárjuk el, az üstöt ürítsük ki, majd kihőlés után tisztítsuk meg.
Fagyveszély esetén a gızteret is vízmentesítsük.
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1. ábra
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2. ábra
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B

A

450

800
Típus/ méret

A

B

RKG 100

1080

820

RKG 200

1370

990

RKG 280

1370

990

450
25

25
95

140

75

215
60
160

140

3. ábra
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