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1. Úvod 

 

1.1 Orientace v návodu k použití 

 
Tato příručka byla koncipována tak, aby v ní uživatelé mohli jednoduše a rychle 

nalézt informace nutné ke zvládnutí obsluhy a údržby chladícího zařízení. Uživatel si 

musí příručku přečíst celou a to s dávkou nejvyšší pozornosti a ujistit se, že všem 

informacím v ní obsažených perfektně porozuměl. Příručka kromě toho poté slouží k 

následnému vyhledávání, pokud je prováděn nějaký úkon. Z tohoto důvodu musí být 

příručka stále dostupná pro osobu, která vitrínu obsluhuje. Vyhledávání v této 

příručce je usnadněno základním obsahem, který umožňuje okamžité vyhledání 

příslušného místa a zároveň obsahem na začátku každé kapitoly. Jednotlivé typy 

zařízení jsou popsány ve zvláštních kapitolách označených A, B, C, D, E, F. Kromě 

toho byly vedle některých odstavců vloženy značky pro varování jako označení 

důležitých informací, které jsou v daném odstavci obsaženy. Tyto odstavce by měly 

být čteny obzvláště pozorně. 

  



2 
 

1.2 Vysvětlení značek použitých v návodu 

 

Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem - označuje části, kde hrozí 

úraz elektrickým proudem. Nutno číst zvláště pečlivě. 

 

 

Pozor rotující části - označuje části, kde je nebezpečí od rotujících částí. 

 

 

Pozor možnost zranění - označuje část, kde může dojít k poranění při 

sahání na zařízení v provozu. Nutno číst zvláště pečlivě. 

 

 

Pozor důležité - označuje část, kde může vzniknout nebezpečí nebo je část 

obzvlášť důležitá. Nutno číst zvláště pečlivě. 

 

 

Zákaz mytí tlakovou vodou - takto označená část  je zakázána mýt 

tlakovou vodou pro možnost poškození zařízení. 

  

  

Zakázané práce - označuje část, kde může dojít k poškození zařízení 

prováděním prací na zařízení zakázaných. 
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1.3 Popis zařízení 

 

1.3.1 Ohřívací výdejní vany ,,BAINMARIE“ 

Výdejní ohřívací vany se používají k udržování jídel umístěných v gastronádobách 

v horkém stavu. Tyto vany nesmějí být bez výslovného povolení případně 

strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

Tyto vany byly koncipovány k podávání co nejlepších výsledků v případě, že jsou 

dodržovány všechny pokyny obsažené v této příručce. Abyste výdejní vany mohli 

používat co nejlepším způsobem a abyste je měli stále v bezvadném stavu, 

doporučujeme Vám pravidelné provádění prací souvisejících s jejich údržbou. 

Personál obsluhující vany je třeba nezbytně seznámit s pokyny ohledně provozu, 

údržby a bezpečnosti, které obsahuje tato příručka. Ve výdejní vaně  je ohřívána 

vodní lázeň topnými tělesy umístěnými v izolovaném krytu pod vanou. Teplota lázně 

je hlídána dle typu zařízení buď mechanickým termostatem s regulací teploty 30 až 

90°C nebo elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 30 až 95°C. 

 

1.3.2 Ohřívací pulty ,,REŽON“ 

Ohřívací pulty slouží k ohřívání porcelánového, ocelového a tepelně odolného 

nádobí určeného k výdeji jídel na provozní teplotu. Tyto pulty nesmějí být bez 

výslovného povolení případně strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION 

s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

Ohřívací pulty se vyrábějí jako ventilované s nuceným oběhem ohřívaného vzduchu. 

Vzduch je ohříván topným tělesem a rozháněn ventilátorem po pultu. Teplota 

prostoru je hlídána dle typu zařízení buď mechanickým termostatem s regulací 

teploty 30 až 90°C nebo elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 30 až 90°C. 

Doporučená teplota je max 60°C. 

 

1.3.3 Ohřívací desky 

Ohřívací desky slouží k udržování jídel umístěných na tácech, gastronádobách 

v horkém stavu. Tyto desky nesmějí být bez výslovného povolení případně 

strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 
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Ohřívací desky jsou ohřívány topnými tělesy umístěnými v izolovaném krytu pod 

vrchním pláštěm desky. 

 

Teplota na desce je hlídána dle typu zařízení buď mechanickým termostatem 

s regulací teploty 30 až 110°C nebo elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 

30 až 110°C  

 

1.3.4 Tepelné rampy 

Tepelné rampy se umísťují nad bainmarie,režony,ohřevné desky a nad výdejní 

stoly.Tepelné rampy zabraňují chladnutí jídel  nebo jídelních polotovarů umístěných 

pod nimi. Tyto rampy nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních 

změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

1.3.5 Ohřívací vitríny 

Ohřívací vitríny jsou konstruovány pro udržování tepelně zpracovaných jídel a 

polotovarů v teplém stavu. Vitríny jsou konstruovány tak, aby bylo možné udržet 

uvnitř pokrmu teplotu min 60°C. Dále je možné ve vitríně udržovat požadovanou 

vlhkost. Tyto vitríny nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních 

změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

Ve vitríně je možné nastavit pomocí elektronické řídicí jednotky teplotu od 50 do 

80°C. Dále je možné nastavit vlhkost od 30 do 100%. Ve vitríně je automaticky 

hlídaná hladina vody určená k vytváření vlhkosti. 

 

1.3.6 Ohřívací skříně na pizzu 

Ohřívací skříně na pizzu se vyrábějí ve dvou provedeních. Ohřívací skříně na kynutí 

těsta na pizzu kde je možno nastavit pomocí elektronické řídicí jednotky teplotu 20 až 

40°C. Druhý typ skříně slouží pro udržování pokrmů v horkém stavu a teplota je 

nastavitelná pomocí elektronické řídicí jednotky od 30 do 90°C. Tyto ohřívací skříně 

nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních změn firmou GASTRO 

PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 
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Vzduch je ve skříni ohříván pomocí topného tělesa a rozháněn ventilátorem po celém 

prostoru skříně. 

 

2. Společná ustanovení. 

 

2.1 Transport a vybalení 

 

2.1.1 Transport 

Odběratel je povinen zkontrolovat úplnost a neporušenost obalu, ve kterém je 

zařízení transportováno. Vzniklé škody způsobené dopravou řešit s příslušným 

dopravcem. 

 

Zařízení je nutné po doručení pokud možno dopravit na místo určené pro provoz 

zařízení v původním obalu. 

 

2.1.2 Vybalení 

Po dopravení zařízení na místo určené pro provoz zařízení, odstraníme všechny 

obaly. 

 
Dále odstraníme ze zařízení všechny ochranné fólie z vnější i vnitřní strany. 

Spotřebitel je povinen zlikvidovat všechny obaly dle platných předpisů v dané 

zemi! 
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2.1.3 Rozebrání a likvidace 

Po skončení životnosti zařízení je nutno jej zlikvidovat dle platných norem v dané 

zemi. Zařízení obsahuje tyto materiály: 

· Nerezová ocel 

· Barevné kovy-hliník, měď 

· Sklo 

· PVC 

· Metakrylát (PMMA) 

· Polystyrol (PS) 

· ABS 

· Moplen 

· Nylon 

· Polyethylen 

· Mazný olej 

· Chladící plyn 

· Polyuretan 

· Elektromotory 

· Napájecí kabel, elektroinstalační 

materiál 

 

2.2 Zkušební protokoly,záruční podmínky 

 

2.2.1 Zkoušení 

Každé zařízení je ve výrobním závodě zkoušené podle platných zákonů, technických 

norem a nařízení vlády. Ke každému zařízení je vyhotoven zkušební protokol o 

provedených zkouškách, který je uložen ve výrobním závodě.Zařízení je odesláno 

zákazníkovi zcela připravené k použití. Výjimku tvoří zařízení umístěné ve 

složitějších výdejních linkách a montované na místě u zákazníka. 

 

2.2.2 Podmínky záruky 

 
Záruka na zařízení je poskytnuta pokud je zařízení používáno k účelům ke 

kterým je určeno, důsledně se dodržuje provozování zařízení dle tohoto 

návodu. Obsluha zařízení je důsledně a prokazatelně proškolena a má 

k dispozici tento návod k použití. Návod k použití musí mít obsluha stále 

k dispozici! 
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2.2.3 Případy kdy zaniká nárok na záruku 

 
· Při poškození při transportu, neboť výrobky jsou dodávány ze závodu a 

rizika během transportu přebírá odběratel a za chybějící či poškozené 

díly prodávající neručí. Kupující je proto povinen zboží po odběru 

překontrolovat a přezkoušet a v případě poškození uplatňovat svoje 

nároky vůči firmě provádějící transport. 

· Při defektech vzniklých nedbalostí uživatele. 

· Při nedodržení pokynů obsažených v této technické příručce. 

· Při poškození vystavených produktů. 

 

2.3 Bezpečnost 

 

2.3.1 Bezpečnost - elektrický proud 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el. proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1,N,PE ~ 230V,50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty) 

 
Vyměnit vidlici smí pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací,zasahovat do 

elektroinstalace zařízení smí pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací po 

dohodě s výrobním závodem! Zasahovat do elektroinstalace je životu 

nebezpečné a hrozí úraz elektrickým proudem! 

 
Je zakázáno sahat na přívodní vidlici, ovládací panel a jiné elektrické prvky 

vlhkou nebo mokrou rukou nebo je omývat tlakovou vodou. Hrozí nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem! 

 



8 
 

Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry vytáhnout ze 

zásuvky a přezkoušet, že do zařízení neteče elektrický proud (například 

zapnutím hlavního vypínače a zjištěním,že zařízení nefunguje). Pokud je 

zařízení připojeno napevno k el.rozvodu je nutné vypnout příslušný jistič 

okruhu,přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit vypnutý jistič například 

vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

 

2.3.2 Bezpečnost - mechanika 

Při provozu zařízení je nutno dbát zvýšené opatrnosti hlavně u těchto prací: 
 

· Při otevírání a zavírání dveří režonů, uzavřených bainmarii, vitrín, dveře jsou 

na kolečkových závěsech snadno pohyblivé, je nutné dbát zvýšené opatrnosti 

při dovírání dveří, může dojít k přiskřípnutí částí končetiny. 

 

 

· Při manipulaci s posuvnými skleněnými dveřmi vitrín, které díky izolačním 

schopnostem mají značnou hmotnost. Při hrubém zacházení může dojít 

k rozbití nebo vypadnutí a následnému úrazu. 

· Při vyklápění krycích skel vitrín za účelem údržby. Skla mají značnou 

hmotnost, při vypadnutí mohou způsobit úraz. 

· Při manipulaci se skleněnými policemi pro vystavované zboží je nutno dbát 

zvýšené opatrnosti. 

 
· Při provozu tepelného zařízení kde jsou použity ventilátory: nesahat ani 

nestrkat předměty skrz kryty ventilátorů. Může dojít k úrazu končetiny od 

rotujících lopatek ventilátorů. 

 

2.3.3 Bezpečnost - unikající látky 

Použité médium pro ohřev je pitná voda. Je nutné kontrolovat vypouštěcí kohouty a 

následné odpadové potrubí, aby nedocházelo k únikům odpadní vody a následnému 

poškození cizího zařízení. 
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2.3.4 Bezpečnost - tepelné účinky 

 
Při provozu tepelných zařízení dochází k ohřátí částí zařízení na vysokou teplotu až 

100°C a hrozí nebezpečí popálení hlavně v těchto místech: 

· Bainmarie - výdejní ohřívaná vana,vložené gastronádoby s jídlem, vyhřívané 

médium. 

· Režon - vnitřní prostor vyhřívané skříně. 

· Ohřívací deska - vnější povrch desky. 

· Tepelné rampy - infra tělesa, halogenové žárovky, vnitřní i vnější plášť rampy. 

· Ohřívací vitríny - vnitřní prostor vitríny (skla,kovové části), výdejní ohřívaná 

vana, vložené gastronádoby s jídlem, vyhřívané médium. 

· Ohřívací skříně na pizzu - vnitřní prostor skříně. 

 

2.3.5 Bezpečnost - ostatní nebezpečí 

Riziko nadměrného zatížení skleněných polic. Uživatel si musí být vědom toho, že 

je možno tyto police zatěžovat do hmotnosti maximálně 20kg. Toto riziko je 

vyznačenovarovnou nálepkou max. 20kg. 

 

2.3.6 Správné používání zařízení 

 
· Zařízení bylo konstruováno pro normální používání dospělou osobou. 

Není konstruováno pro hrubé zacházení a obsluhování dětmi! Obsluha 

pracující se zařízením musí být důsledně a prokazatelně proškolena a 

musí mít k dispozici návod k používání. 

· Zařízení se musí provozovat dle návodu k používání. Zařízení se musí 

používat jen k účelům ke kterým je určeno. 

· Neumisťujte tepelné zařízení k zařízení u kterého by vytvářená tepelná 

energie mohla způsobit škodu. 

· Před naplněním zařízení zbožím, nechte zařízení nejprve zahřát na 

zvolenou teplotu. 
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· Do ohřívaného prostoru nevkládejte potraviny, kterým teplo způsobuje 

zkázu. 

· Udržujte ohřívaný prostor v čistotě. 

· Nenechávejte otevřené dveře ohřívaného prostoru - snižuje se výkon 

zařízení a jeho životnost. 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle tohoto 

návodu k použití. 
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A - OHŘÍVACÍ VANY - BAINMARIE 

 

2.4 Okolní podmínky  

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max 60%. 

· Zařízení není umístěné v blízkosti zařízení, kterému vadí vodní páry (chladící 

vitríny, otevřené chladící vany, atd.) 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

3.Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Ohřevné vany jsou vyrobeny z tuhé samonosné nerezové konstrukce. Základ 

ohřevného prostoru tvoří vana z nerezového plechu izolována teplovzdornou izolací. 

Vana je zasazena do nerezové konstrukce opláštěné nerezovým plechem. 

 

Výdejní ohřívací vany se používají k udržování jídel umístěných v gastronádobách 

v horkém stavu. Tyto vany nesmějí být bez výslovného povolení případně 

strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

Tyto vany byly koncipovány k podávání co nejlepších výsledků v případě, že jsou 

dodržovány všechny pokyny obsažené v této příručce. Abyste výdejní vany mohli 

používat co nejlepším způsobem a abyste je měli stále v bezvadném stavu, 

doporučujeme Vám pravidelné provádění prací souvisejících s jejich údržbou. 

Personál obsluhující vany je třeba nezbytně seznámit s pokyny ohledně provozu, 

údržby a bezpečnosti, které obsahuje tato příručka. 

 

Ve výdejní vaně je ohřívána vodní lázeň topnými tělesy umístěnými v izolovaném 

krytu pod vanou. 
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3.1.1 Bainmarie - mechanický termostat 

Teplota lázně je hlídána mechanickým kapilárovým termostatem s regulací teploty 30 

až 90°C. 

 

3.1.2 Bainmarie - elektronická řídicí jednotka 

Teplota lázně je hlídána elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 30 až 95°C. 

 

3.1.3 Bainmarie - automatické hlídání hladiny 

Oba typy zařízení mohou být doplněny o jednotku automatického hlídání vodní 

hladiny a její dopouštění. 

 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

 

3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na zařízení umístěn na vnitřní stěně vpravo. 

 
  

http://www.gastro.cz/
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3.4 Technické údaje 

 
  8EG01-01  8EG02-02  8EG03-02  8EG04-04 

Teplota +30 až +90°C +30 až +90°C +30 až +90°C +30 až +90°C 

Počet gastronádob 1GN 1 2 3 4 

Doba nahřátí z 20°C na 

90°C (min) 

65    

Objem ohřívané vody (l) 5 10 15 20 

Příkon (kW) 0,66 2 2,7 3,3 

Proudový odběr (A) 2,87 8,6 11,5 14,4 

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

4.Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení ustavíme na místě provozu do vodorovné polohy pomocí 

seřizovacích nožiček. Pokud zařízení neobsahuje seřizovací nožičky musíme použít 

podložek z nerezového plechu. 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el.proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1, N, PE ~ 230V, 50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty).  

 

Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to, aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze. Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. 

Kabel přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 
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4.3 Zapnutí zařízení 

 
Po ustavení zařízení uzavřeme vypouštěcí kohout a naplníme vanu vodou. Množství 

vody dle typu zařízení, standardně na každou gastronádobu 1GN cca 5l. Bainmarie 

1GN … 5l, 2GN … 10l, 3GN … 15l, 4GN … 20l, atd. Pro urychlení prvního ohřevu 

můžeme nalít horkou vodu. 

 

4.3.1 Zapnutí zařízení - mechanický termostat 

· Zařízení zapneme pootočením ovládacího knoflíku po směru hodinových 

ručiček, rozsvítí se zelená kontrolka indikující provozní napětí. 

· Pootočíme dále ovládací knoflík, rozsvítí se červená kontrolka indikující 

ohřev. 

· Zvolíme požadovanou teplotu lázně dalším pootočením knoflíku. Po zhasnutí 

červené kontrolky je lázeň nahřátá na zvolenou teplotu. 

 
POZOR! Při ohřevu i provozu musí být vana zakrytá gastronádobami, víkem, 

protože při teplotách nad 70°C se veškerá energie stačí přeměnit v páru. 

Zařízení se špatně dohřívá, odpařuje se nadměrně a zbytečně voda z lázně, 

zkracuje se životnost zařízení. 

 

4.3.2 Zapnutí zařízení - elektronická řídicí jednotka. 

· Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační 

světlo svítí. 

· Na el. řídící jednotce nastavíme teplotu ohřívané lázně dle části 5 (z 

výrobního závodu nastavena teplota standardně na +90°C) 
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4.4 Naplnění zařízení zbožím 

Po dosažení nastavené teploty vodní lázně, můžeme naplnit gastronádoby jídlem  

a vložit do vany. 

Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 

 
· Dbáme na to, aby byla při provozu vana zcela zakryta. 

· V průběhu provozu kontrolujeme vodní hladinu a doplňujeme na 

provozní množství.Zařízení s automatickým hlídáním hladiny vodní lázně 

si hladinu vody hlídá a dopouští samo. 

 

4.5 Provoz zařízení 

 

· Udržujte ohřevný prostor v čistotě. 

· Nenechávejte odkrytou vanu - snižuje se výkon zařízení a jeho životnost. 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 

tohoto návodu k použití. 

 

5. Elektronická řídicí jednotka 

K řízení ohřevné vany se používá DIXELL XR20CX. 

 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení při zasahování 

do nastavení elektronické řídicí jednotky. Toto se netýká nastavení povolené 

tímto návodem k použití. 

 

5.1 Popis a rozměry 

Modely XR20CX, XR60CX, XR70CX jsou elektronické termostaty s pasivním 

odtáváním osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace chlazení při normálních 
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teplotách. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou 

vybaveny jedním, dvěma, třemi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru, 

ventilátorů, odtávání, osvětlení. Je možno k nim připojit až tři čidla PTC nebo NTC. 

 

Technické parametry: 

Obal: samozhášivý plast ABS 

Skříň: přední panel 32x74mm, hloubka 60mm 

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71 x 29mm. 

Krytí předního panelu: IP65 

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5mm² 

Napájecí napětí: 230V~, ±10%; 50, 60Hz. 

Příkon: 3VA max 

Paměť dat: EEPROM 

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60°C 

Rozsah teplot při skladování: -30 až 85°C 

Relativní vlhkost: 20 až 85% 

Přesnost: (při teplotě okolí 25°C): ±0,7°C±1 digit 

 

 

5.2 Obslužný režim 

 

POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE 
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Kombinace kláves  

    

Zamknutí a odemknutí klávesnice. 

   

Vstup do režimu programování. 

   

Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty. 

 

 

 

Význam jednotlivých kontrolek 

 

☼  - svítí - ohřev zapnut. 

((!)) - svítí - alarm. 

  

Popis tlačítek  

 

Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží 
k výběru parametru nebo potvrzení operace. 
 

 

(UP):  Zobrazení MAX. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů 
a ke zvětšení zobrazené hodnoty. 
 

 

(DOWN): Zobrazení MIN. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke 
zmenšení hodnoty. 
 

 

Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení parametru onF = OFF. 
 
 

 

Zapíná a vypíná osvětlení, pokud je použito. 
 
 

 

(DEF): Není použito. 
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Zobrazení min. dosažené teploty 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení „Lo,, a následuje minimální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Zobrazení max. Dosažené teploty 

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení ,,Hi,, a následuje maximální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Vymazání zaznamenané MIN. / MAX. Teploty 

1. V režimu prohlížení MIN./MAX. teploty stiskněte tlačítko  na déle než 

3s,než se zobrazí hlášení ,,rSt,,. 

2. Potvrďte operaci stisknutím  a hlášení ,,rSt,, začne blikat.Zobrazí se 

měřená teplota. 

 

HLAVNÍ FUNKCE 

 

Zobrazení údaje o žádané teplotě 

1. Krátce stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí žádaná hodnota. 

2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte  nebo 5s počkejte. 

 

Změna žádané hodnoty teploty 

1. Podržte tlačítko  déle než 2s. 

2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat. 

3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek  nebo  (do 10s). 

4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka  nebo 

automaticky po 10s. 
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Uzamčení klávesnice 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + . 

2. Zobrazí se hlášení ,,POF,, a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné sledovat 

pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN./ MAX. zaznamenanou teplotu. 

3. Bude-li kterákoliv klávesa stisknuta déle než 3s,zobrazí se hlášení ,,POF,,. 

 

Opětovné odblokování klávesnice 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + , než se zobrazí 

hlášení ,,PON,,. 

 

Funkce ON/OFF 

Přístroj je možno vypnout tlačítkem .Na displeji se zobrazí hlášení ,,OFF,,.V tomto 

režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí opět tlačítkem . 

POZOR! - Zátěže připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje zůstávají 

vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF. 

 

5.3 Programovací režim. 

 

Vstup do programovacího režimu je povolen pouze servisním organizacím 

s povolením výrobního závodu. 

 

5.4 Schéma zapojení 

 

Bainmarie - mechanický termostat :     příloha č.1 

Bainmarie - elektronická řídicí jednotka :     příloha č.2 

Bainmarie - mechanický termostat+automatické hlídání hladiny: příloha č.3 

Bainmarie - el. řídicí jednotka + automatické hlídání hladiny:  příloha č.4 
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6.Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 
· Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použítí. 

· Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 

· Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry 

vytáhnout ze zásuvky a přezkoušet,že do zařízení neteče elektrický 

proud (například zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení 

nefunguje). 

· Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout 

příslušný jistič okruhu, přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit 

vypnutý jistič například vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

· Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 

 

 
· Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda,hrozí poškození 

ovládacích prvků a elektronických součástek, následně poškození 

celého zařízení! 

· K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro 

provoz s potravinami! 

 

6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Vana 

· Pohledem zjistíme, jestli není vana 1 poškozená 

(zkroucená,děravá,atd). Při poškození vany je nutno kontaktovat 

servisní organizaci,hrozí zničení topných těles zatékáním vody. 
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· Umyjeme vanu a vytřeme vanu hadrem do sucha. 

 

 6.2.1.2 Ventil vypouštěcí 

· Překontrolujeme jestli je ventil 2 průchodný např. posvícením baterkou, 

průchod nesmí být zúžen. Překontrolujeme jestli ventil uzavírá. 

 

 6.2.1.3 Napouštěcí tryska 

· Překontrolujeme pohledem, že nejsou ucpány otvory napouštěcí trysky 

3. Při provozu zjistíme při napouštění jestli se všemi otvory trysky 

napouští voda. Ucpané otvory trysky je nutné vyčistit např.tvrdým 

ocelovým drátem. 

 

 6.2.1.4 Odpadové trubky 

· Překontrolujeme jestli odpadové trubky nepropouští ve spojích odpadní 

vodu. Vadné spoje je nutno nahradit novými. 

 

 6.2.1.5 Ovládací prvky 

· Překontrolujeme ovládací knoflík mechanického termostatu jestli není 

prasklý. Poškozený vyměníme za nový. 

· Překontrolujeme signální kontrolky jestli nejsou poškozeny.Poškozené 

vyměníme za nové. 

· Překontrolujeme vrchní kryt elektronické řídicí jednotky jestli není 

poškozen.Poškozený vyměníme za nový. 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření. 

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme 

gastronádoby s jídlem, vanu vypustíme, umyjeme a vytřeme do sucha. 

Necháme prostor otevřený, aby nemohl v prostoru zůstat zápach. 
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· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1-

6.2.1.5. 

 

 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření. 

· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 

 

7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno ! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení ! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití ! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou ! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem ! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití ! 
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8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění 

 

Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Bainmarie nehřeje - vadná 

sonda ohřevu vodní lázně 

PF1 Vyměnit teplotní sondu 

Bainmarie se přehřívá - vadné 

relé el. jednotky 

HiA Vyměnit řídicí jednotku 

Bainmarie nehřeje, kontrolka 

ohřevu na el. jednotce svítí - 

vadné topné těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 

Bainmarie nehřeje, svítí zelená i 

červená kontrolka - vadné topné 

těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 

Bainmarie nehřeje,svítí jenom 

zelená kontrolka - vadný 

mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

Bainmarie se přehřívá, svítí 

zelená i červená kontrolka - 

vadný mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na www.gastro.cz  

 

  

http://www.gastro.cz/
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B - OHŘÍVACÍ PULTY - REŽONY 

2.4 Okolní podmínky  

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max 60%. 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

 

3. Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Ohřívací pulty jsou vyrobeny z tuhé samonosné nerezové konstrukce. Základ 

ohřevného prostoru tvoří  oplechovaná skříň z jedné strany opatřená posuvnými 

dveřmi. 

 

Ohřívací pulty slouží k ohřívání porcelánového, ocelového a tepelně odolného 

nádobí určeného k výdeji jídel na provozní teplotu. Tyto pulty nesmějí být bez 

výslovného povolení případně strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION 

s.r.o. používány k jiným účelům.  

 

Ohřívací pulty se vyrábějí jako ventilované s nuceným oběhem ohřívaného vzduchu. 

Vzduch je ohříván topným tělesem a rozháněn ventilátorem po pultu. Teplota 

prostoru je hlídána dle typu zařízení buď mechanickým termostatem s regulací 

teploty 30 až 90°C nebo elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty  30 až 90°C. 

Doporučená teplota je max 60°C. 

 

Abyste pulty mohli používat co nejlepším způsobem a abyste je měli stále v 

bezvadném stavu, doporučujeme Vám pravidelné provádění prací souvisejících s 
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jejich údržbou. Personál obsluhující pulty je třeba nezbytně seznámit s pokyny 

ohledně provozu, údržby a bezpečnosti, které obsahuje tato příručka. 

 

3.1.1 Režon - mechanický termostat 

Režon je osazen kapilárovým termostatem s regulací teploty 30 až 90°C. 

Doporučená teplota je max.60°C. 

3.1.2 Režon - elektronická řídicí jednotka 

Režon je osazen elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 30 až 90°C. 

Doporučená teplota je max.60°C. 

 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na zařízení umístěn na vnitřní stěně skříně vpravo. 

 

 
 

  

http://www.gastro.cz/
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3.4 Technické údaje 

 
 8FG02-00 8FG03-00 8FG04-00 8FG05-00 

Teplota +30 až +90°C +30 až +90°C +30 až +90°C +30 až +90°C 

Doba nahřátí z 20°C na 60°C (min)     

Objem ohřívaného vzduchu (l)     

Příkon (kW) 1,1 1,1 1,1 2,2 

Proudový odběr (A) 4,8 4,8 4,8 9,6 

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

 

4. Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení ustavíme na místě provozu do vodorovné polohy pomocí 

seřizovacích nožiček. Pokud zařízení neobsahuje seřizovací nožičky musíme použít 

podložek z nerezového plechu. 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el. proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí.Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1, N, PE ~ 230V, 50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty). 

 

Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to,aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze.Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. Kabel 

přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 
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4.3 Zapnutí zařízení 

 

4.3.1 Zapnutí zařízení - mechanický termostat 

1. Zařízení zapneme pootočením ovládacího knoflíku po směru hodinových 

ručiček, rozsvítí se zelená kontrolka indikující provozní napětí. 

2. Pootočíme dále ovládací knoflík,rozsvítí se červená kontrolka indikující 

ohřev. 

3. Zvolíme požadovanou teplotu prostoru dalším pootočením knoflíku. 

Po zhasnutí červené kontrolky je prostor nahřátý na zvolenou teplotu. 

 

4.3.2 Zapnutí zařízení - elektronická řídicí jednotka. 

1. Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační 

světlo svítí. 

2. Na el. řídící jednotce nastavíme teplotu ohřívaného prostoru dle části 5  

(z výrobního závodu nastavena teplota standardně na +60°C). 

 

4.4 Naplnění zařízení zbožím 

Zařízení můžeme naplnit nádobím už před zapnutím zařízení. 

Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 

 
Nádobí do skříně vkládáme tak,abychom nezakryli sací otvory ventilátoru 2. 

 

4.5 Provoz zařízení 

 
· Udržujte ohřívaný prostor v čistotě. 

· Nenechávejte otevřené dveře ohřívaného prostoru - snižuje se výkon 

zařízení a jeho životnost. 
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· Pozor při manipulaci s nádobím uvnitř pultu. Vnitřní prostor pultu může 

být nahřátý na vysokou teplotu - může dojít k popálení končetiny. 

· Nestavte žádné překážky před sací otvory ventilátoru 2 - může dojít ke 

zničení zařízení! 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 

tohoto návodu k použití. 

 

5. Elektronická řídicí jednotka 

K řízení ohřívaného pultu se používá DIXELL XR20CX. 

 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení při zasahování 

do nastavení elektronické řídicí jednotky. Toto se netýká nastavení povolené 

tímto návodem k použití. 

 

5.1 Popis a rozměry 

Modely XR20CX, XR60CX, XR70CX jsou elektronické termostaty s pasivním 

odtáváním osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace chlazení při normálních 

teplotách. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou 

vybaveny jedním, dvěma, třemi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru, 

ventilátorů, odtávání, osvětlení. Je možno k nim připojit až tři čidla PTC nebo NTC. 

 

Technické parametry: 

Obal: samozhášivý plast ABS 

Skříň: přední panel 32x74mm, hloubka 60mm 

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71 x 29mm 

Krytí předního panelu: IP65 

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5mm² 

Napájecí napětí: 230V~,±10%;50,60Hz 

Příkon: 3VA max 

Paměť dat: EEPROM 

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60°C 
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Rozsah teplot při skladování: -30 až 85°C 

Relativní vlhkost: 20 až 85% 

Přesnost: (při teplotě okolí 25°C): ±0,7°C±1 digit 

 

5.2 Obslužný režim 

 

POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE 

 

 
 

 

 

  

Popis tlačítek  

 

Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží 
k výběru parametru nebo potvrzení operace. 
 

 

(UP):  Zobrazení MAX. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů 
a ke zvětšení zobrazené hodnoty. 
 

 

(DOWN): Zobrazení MIN. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke 
zmenšení hodnoty. 
 

 

Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení parametru onF = OFF. 
 
 

 

Zapíná a vypíná osvětlení, pokud je použito. 
 
 

 

(DEF): Není použito. 
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Kombinace kláves  

    

Zamknutí a odemknutí klávesnice. 

   

Vstup do režimu programování. 

   

Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty. 

 

 

  

Význam jednotlivých kontrolek 

☼  - svítí - ohřev zapnut. 

((!)) - svítí - alarm. 

 

Zobrazení MIN. dosažené teploty 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení „Lo,, a následuje minimální dosažená 

teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Zobrazení MAX. dosažené teploty  

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení ,,Hi,, a následuje maximální dosažená 

teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Vymazání zaznamenané MIN. / MAX. teploty 

1. V režimu prohlížení MIN./MAX. teploty stiskněte tlačítko  na déle než 

3s,než se zobrazí hlášení ,,rSt,,. 

2. Potvrďte operaci stisknutím  a hlášení ,,rSt,, začne blikat.Zobrazí se 

měřená teplota. 
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HLAVNÍ FUNKCE 

 

Zobrazení údaje o žádané teplotě  

1. Krátce stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí žádaná hodnota. 

2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte  nebo 5s počkejte. 

 

Změna žádané hodnoty teploty 

1. Podržte tlačítko  déle než 2s. 

2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat. 

3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek  nebo  (do 10s). 

4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka  nebo 

automaticky po 10s. 

 

Zahájení ručního odtávání 

1. Stiskněte a podržte tlačítko  déle než 2s. 

 

Uzamčení klávesnice 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  +  . 

2. Zobrazí se hlášení ,,POF,, a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné 

sledovat pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN. / MAX. 

zaznamenanou teplotu. 

3. Bude-li kterákoliv klávesa stisknuta déle než 3s,zobrazí se hlášení ,,POF,,. 

 

Opětovné odblokování klávesnice 

Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + , než se zobrazí hlášení 

,,PON,,. 

 

Nepřetržitý cyklus 

Pokud není v činnosti odtávání, lze stisknutím tlačítka  na déle než 3s spustit 

nepřetržitý cyklus. Kompresor bude pracovat v nepřetržitém cyklu dle žádané 
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hodnoty nepřetržitého cyklu ,,CCS,, v cyklech ,,CCt,,. Může být opět ukončen před 

uplynutím nastaveného času stisknutím tlačítka  déle než 3s. 

 

Funkce ON / OFF 

Přístroj je možno vypnout tlačítkem . Na displeji se zobrazí hlášení ,,OFF,,.V 

tomto režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí opět tlačítkem . 

POZOR! - Zátěže připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje zůstávají 

vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF. 

 

5.3 Programovací režim. 

 

Vstup do programovacího režimu je povolen pouze servisním organizacím 

s povolením výrobního závodu. 

 

5.4 Schéma zapojení 

Režon - mechanický termostat:  - příloha č.5 

Režon - elektronická řídicí jednotka: - příloha č.6 

 

6.Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 

· Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použítí. 

· Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 

· Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry 

vytáhnout ze zásuvky a přezkoušet,že do zařízení neteče elektrický 
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proud (například zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení 

nefunguje). 

· Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout 

příslušný jistič okruhu, přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit 

vypnutý jistič například vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

· Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 

 
 

· Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda,hrozí poškození 

ovládacích prvků a elektronických součástek, následně poškození 

celého zařízení ! 

· K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro 

provoz s potravinami! 

 

6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Prostor skříně 

· Otevřeme dveře ohřevného prostoru a zkontrolujeme pevnost police, 

čistotu prostoru.Vnitřní prostor skříně vyčistíme. 

 

 6.2.1.2 Ventilátory 

· Ventilátory musíme zkontrolovat při provozu. Otevřeme dveře, přiložíme 

kancelářský papír formátu A4 na sací otvory ventilátoru. Papír musí při 

otáčení vrtule ventilátoru pevně držet na sacích otvorech. Odstraníme 

papír. Vypneme zařízení a pohledem zjistíme, jestli se vrtule ventilátoru 

volně dotočí. Nesmí se ihned zastavit. Nehybné ventilátory necháme 

vyměnit. 

 

 6.2.1.3 Panty, kluzné plochy 

· Zkontrolujeme posuvné dveře jestli jdou volně posouvat. Jestli-že dveře 

drhnou, necháme vyměnit ložiska dveří. 
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 6.2.1.4 Větrací otvory 

· Překontrolujeme jestli sací otvory ventilátoru nejsou zaneseny 

nečistotami. Znečistěné otvory vyčistíme vysátím nebo vyfouknutím 

tlakovým vzduchem. 

· Vyndáme děrované dno rozdělené na části a zkontrolujeme zda je 

prostor pod ním čistý. Případné nečistoty vysajeme,vytřeme. Potom 

vrátíme děrované dno zpět na místo. 

 

 6.2.1.5 Ovládací prvky 

· Překontrolujeme ovládací knoflík mechanického termostatu jestli není 

prasklý. Poškozený vyměníme za nový. 

· Překontrolujeme signální kontrolky jestli nejsou poškozeny. Poškozené 

vyměníme za nové. 

· Překontrolujeme vrchní kryt elektronické řídicí jednotky jestli není 

poškozen. Poškozený vyměníme za nový. 

 
· Před větrací otvory nikdy nestavíme žádné překážky! 

 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme 

nádobí, skříň umyjeme a vytřeme do sucha. Necháme prostor otevřený, 

aby nemohl v prostoru zůstat zápach. 

· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1; 

6.2.1.3 - 6.2.1.5. 

 

 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  
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· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 

 

7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití! 

 

8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění 

 
Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Režon nehřeje - vadná sonda 

ohřevu prostoru 

PF1 Vyměnit teplotní sondu 

Režon se přehřívá - vadné relé 

el. jednotky 

HiA Vyměnit řídicí jednotku 

Režon nehřeje, kontrolka 

ohřevu na el.jednotce svítí - 

vadné topné těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 

Režon nehřeje, svítí zelená i 

červená kontrolka - vadné topné 

těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 
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Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Režon nehřeje,svítí jenom 

zelená kontrolka - vadný 

mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

Režon se přehřívá, svítí zelená i 

červená  kontrolka - vadný 

mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

Režon hřeje málo, neustále 

zapíná a vypíná mechanický 

termostat nebo elektronická 

jednotka - vadný ventilátor 

Bez hlášení Vyměnit ventilátor 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na www.gastro.cz. 

  

http://www.gastro.cz/
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C - OHŘÍVACÍ DESKY 

2.4 Okolní podmínky 

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max 60%. 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

 

3.Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Ohřívací desky slouží k udržování jídel umístěných na tácech, gastronádobách 

v horkém stavu. Tyto desky nesmějí být bez výslovného povolení případně 

strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

Ohřívací desky jsou vyráběné jako vsazené do pracovní desky stolu. Pracovní plochu 

desky tvoří nerezový plech tl.2mm. Deska je ohřívána soustavou topných těles 

umístěných v krytu pod ní. Ke každé desce je dodáván ovládací panel. 

 

3.1.1 Technický popis - mechanický termostat 

Teplota na desce je hlídána mechanickým termostatem s regulací teploty 30 až 

110°C. Ovládací panel je možno umístit až 2m od desky. 

 

3.1.2 Technický popis - elektronická řídicí jednotka 

Teplota na desce je hlídána elektronickou řídicí jednotkou s regulací teploty 30 až 

110°C. Ovládací panel je možno umístit až 5m od desky. 

 



38 
 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

 

3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na zařízení umístěn na spodním krytu zařízení. 

 
 

3.4 Technické údaje 

 
 8D101-00 8D202-00 8D303-00 8D404-00  

Teplota +30 až 

+110°C 

+30 až 

+110°C 

+30 až 

+110°C 

+30 až 

+110°C 

 

Doba nahřátí z 20°C na 110°C 

(min) 

     

Rozměry (mm)      

Příkon (W) 330 660 990 990  

Proudový odběr (A) 1,45 2,9 4,3 4,3  

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

 

4.Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení ustavíme na pevnou podložku deskou dolů. Dáváme pozor 

,abychom nepoškrábali povrch desky. Změříme rozměry šasí desky ,které má být 

zapuštěno do pracovní desky. V pracovní desce musí být otvor větší o 10mm než je 

http://www.gastro.cz/
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rozměr šasí, které má být zapuštěno do desky. Vložíme desku do otvoru a 

přichytneme soustředně přiloženými sponkami dle obrázku. 

 

 
 

A - otvor v šasí 

B - šroub imbus 6x30 

C - sponka 

D - pracovní deska 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el.proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1,N,PE ~ 230V,50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty). 

 

Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to, aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze. Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. 

Kabel přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 

 

4.3 Zapnutí zařízení 

 

4.3.1 Zapnutí zařízení - mechanický termostat 

1. Zařízení zapneme pootočením ovládacího knoflíku po směru hodinových 

ručiček,rozsvítí se zelená kontrolka indikující provozní napětí. 

2. Pootočíme dále ovládací knoflík, rozsvítí se červená kontrolka indikující 

ohřev. 
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3. Zvolíme požadovanou teplotu na desce dalším pootočením knoflíku. Po 

zhasnutí červené kontrolky je deska nahřátá na zvolenou teplotu. 

 

4.3.2 Zapnutí zařízení - elektronická řídicí jednotka. 

1. Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační 

světlo svítí. 

2. Na el. řídící jednotce nastavíme teplotu na desce dle části 5 (z výrobního 

závodu nastavena teplota standardně na +60°C). 

4.4 Naplnění zařízení zbožím 

Po dosažení nastavené teploty na desce můžeme na desku pokládat tácy s jídlem. 

Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 

 

4.5 Provoz zařízení 

 

· Udržujte ohřívaný prostor v čistotě. 

· Pozor při manipulaci s nádobím na desce. Vrchní část desky může být 

nahřátá na vysokou teplotu - může dojít k popálení končetiny. 

· Před větracími otvory šasí desky musí být volný prostor.Nepřikládejte 

hořlavé látky k větracím otvorům. 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 

tohoto návodu k použití. 

 

5. Elektronická řídicí jednotka 

K řízení ohřevné desky se používá DIXELL XR20CX. 

 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení při zasahování 

do nastavení elektronické řídicí jednotky.Toto se netýká nastavení povolené 

tímto návodem k použití. 
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5.1 Popis a rozměry 

Modely XR20CX, XR60CX, XR70CX jsou elektronické termostaty s pasivním 

odtáváním osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace chlazení při normálních 

teplotách.Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou 

vybaveny jedním, dvěma, třemi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru, 

ventilátorů, odtávání, osvětlení. Je možno k nim připojit až tři čidla PTC nebo NTC. 

 

Technické parametry 

Obal: samozhášivý plast ABS 

Skříň: přední panel 32x74mm, hloubka 60mm 

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71x29mm 

Krytí předního panelu: IP65 

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5mm² 

Napájecí napětí: 230V~,±10%;50,60Hz 

Příkon: 3VA max 

Paměť dat: EEPROM 

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60°C 

Rozsah teplot při skladování: -30 až 85°C 

Relativní vlhkost: 20 až 85% 

Přesnost: (při teplotě okolí 25°C): ±0,7°C±1 digit 

 

5.2 Obslužný režim 

 

POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE 
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Kombinace kláves 

 

    

Zamknutí a odemknutí klávesnice. 

   

Vstup do režimu programování. 

   

Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty. 

 

 

 

Význam jednotlivých kontrolek 

☼  - svítí - ohřev zapnut. 

((!)) - svítí - alarm. 

  

Popis tlačítek  

 

Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží 
k výběru parametru nebo potvrzení operace. 
 

 

(UP):  Zobrazení MAX. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů 
a ke zvětšení zobrazené hodnoty. 
 

 

(DOWN): Zobrazení MIN. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke 
zmenšení hodnoty. 
 

 

Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení parametru onF = OFF. 
 
 

 

Zapíná a vypíná osvětlení, pokud je použito. 
 
 

 

(DEF): Není použito. 
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Zobrazení MIN. dosažené teploty 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení „Lo,, a následuje minimální dosažená 

teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Zobrazení MAX. dosažené teploty 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení ,,Hi,, a následuje maximální dosažená 

teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Vymazání zaznamenané MIN. / MAX. teploty 

1. V režimu prohlížení MIN./MAX. teploty stiskněte tlačítko  na déle než 

3s,než se zobrazí hlášení ,,rSt,,. 

2. Potvrďte operaci stisknutím  a hlášení ,,rSt,, začne blikat. Zobrazí se 

měřená teplota. 

 

HLAVNÍ FUNKCE 

 

Zobrazení údaje o žádané teplotě 

1. Krátce stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí žádaná hodnota. 

2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte  nebo 5s počkejte. 

 

Změna žádané hodnoty teploty 

1. Podržte tlačítko  déle než 2s. 

2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat. 

3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek  nebo  (do 10s). 

4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka  nebo 

automaticky po 10s. 
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Zahájení ručního odtávání 

1. Stiskněte a podržte tlačítko  déle než 2s. 

 

Uzamčení klávesnice 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  +  . 

2. Zobrazí se hlášení ,,POF,, a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné 

sledovat pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN./ MAX. 

zaznamenanou teplotu. 

3. Bude-li kterákoliv klávesa stisknuta déle než 3s,zobrazí se hlášení ,,POF,,. 

 

Opětovné odblokování klávesnice 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + , než se zobrazí 

hlášení ,,PON,,. 

 

Nepřetržitý cyklus 

1. Pokud není v činnosti odtávání, lze stisknutím tlačítka  na déle než 3s 

spustit nepřetržitý cyklus. Kompresor bude pracovat v nepřetržitém cyklu 

dle žádané hodnoty nepřetržitého cyklu ,,CCS,, v cyklech ,,CCt,,.Může být 

opět ukončen před uplynutím nastaveného času stisknutím tlačítka  déle 

než 3s. 

 

Funkce ON/OFF: 

1. Přístroj je možno vypnout tlačítkem .Na displeji se zobrazí hlášení 

,,OFF,,.V tomto režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí 

opět tlačítkem . 

POZOR! - Zátěže připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje 

zůstávají vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF. 
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5.3 Programovací režim. 

 

Vstup do programovacího režimu je povolen pouze servisním organizacím 

s povolením výrobního závodu. 

 

5.4 Schéma zapojení 

Ohřevná deska - mechanický termostat : - příloha č.7 

Ohřevná deska - elektronická řídicí jednotka: - příloha č.8 

 

6. Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 

Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použítí. 

Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 

 

 

Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry vytáhnout ze 

zásuvky a přezkoušet,že do zařízení neteče elektrický proud (například 

zapnutím hlavního vypínače a zjištěním,že zařízení nefunguje). 

Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout příslušný 

jistič okruhu, přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit vypnutý jistič například 

vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 
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Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda, hrozí poškození ovládacích 

prvků a elektronických součástek, následně poškození celého zařízení !!! 

K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro provoz 

s potravinami! 

 

6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Povrch desky 

· Pohledem zjistíme, jestli není deska napečená zbytky jídla. Zbytky jídla 

odstraníme plastovou drátěnkou s pomocí saponátů. Dáváme pozor, 

abychom nepoškrábali povrch desky. 

 

 6.2.1.2 Větrací otvory 

· Překontrolujeme pohledem, jestli větrací otvory šasí nejsou zaneseny 

prachem nebo jestli nejsou zataraseny cizími látkami. Prach odsajeme, 

ostatní látky v blízkosti větracích otvorů odstraníme. 

 

· Před větrací otvory nikdy nestavíme žádné překážky! 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření. 

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme 

potraviny, vrchní povrch desky vyčistíme a vytřeme do sucha. 

· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1-

6.2.1.2. 
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 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření. 

· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 

 

7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití! 
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8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění 

  
Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Deska nehřeje - vadná sonda 

ohřevu desky 

PF1 Vyměnit teplotní sondu 

Deska se přehřívá - vadné relé 

el. jednotky 

HiA Vyměnit řídicí jednotku 

Deska nehřeje, kontrolka ohřevu 

na el. jednotce svítí - vadné 

topné těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 

Deska nehřeje, svítí zelená i 

červená kontrolka - vadné topné 

těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso 

Deska nehřeje, svítí jenom 

zelená kontrolka - vadný 

mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

Deska se přehřívá, svítí zelená i 

červená kontrolka - vadný 

mechanický termostat 

Bez hlášení Vyměnit termostat 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na www.gastro.cz. 

  

http://www.gastro.cz/
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D - TEPELNÉ RAMPY 

2.4 Okolní podmínky  

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max 60%. 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

 

3. Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Tepelné rampy se používají jako doplněk k udržování jídel umístěných na tácech, 

gastronádobách v horkém stavu. Tyto rampy nesmějí být bez výslovného povolení 

případně strukturálních změn firmou GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k 

jiným účelům. 

 

Tepelné rampy jsou vyrobeny z nerezového plechu. Tvoří je vnitřní parabola 

s infratělesy a halogenovým osvětlením a vnější větrané stínidlo. Tepelné rampy jsou 

většinou připevněny zespodu policových nástaveb nad teplou deskou, režonem, 

bainmarii, pracovním stolem. Teplé rampy jsou vybaveny infra tělesy sálající teplo do 

prostoru pod nimi. Dále jsou rampy vybaveny osvětlením na osvícení prostoru pod 

nimi. Teplé rampy jsou ovládány vypínači,které jsou umístěny dle konkrétních 

podmínek. Tepelné rampy pracují maximálně do výšky 350mm nad ohřívaným 

povrchem. 

 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

 

http://www.gastro.cz/
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3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na parabole zařízení nebo v blízkosti tepelné rampy. 

 

 

 

3.4 Technické údaje 

 
 1GN 2GN 3GN 4GN  

Rozměry (mm)      

Příkon (W) 250 520 790 1060  

Proudový odběr (A) 1,08 2,26 3,43 4,6  

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

4. Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení je dodáváno již smontované a připevněné na polici. 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el. proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1, N, PE ~ 230V, 50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty). 
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Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to, aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze. Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. 

Kabel přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 

Nebo je zařízení zakomponováno do soustavy zařízení odkud je také napájeno. 

4.3 Zapnutí zařízení 

 

1. Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační 

světlo svítí - infra tělesa hřejí. 

2. Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační 

světlo svítí - halogenová svítidla svítí. 

 

4.4 Naplnění zařízení zbožím 

Po dosažení nastavené teploty na desce můžeme na desku pokládat tácy s jídlem. 

Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 

 

4.5 Provoz zařízení 

 

Udržujte ohřívaný prostor v čistotě. 

Pozor při manipulaci s nádobím na desce. Nedotýkejte se povrchu rampy,infra 

těles, halogenových svítidel nahřátím dosahují vysokých teplot - může dojít 

k popálení končetiny. 

Před větracími otvory stínidla rampy musí být volný prostor. Nepřikládejte 

hořlavé látky k větracím otvorům, nepokládejte žádné předměty, látky na 

tepelnou rampu! 

Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 tohoto 

návodu k použití. 
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5. Elektronická řídicí jednotka  

Není použita. 

 

5.1 Schéma zapojení 

Tepelná rampa:  - příloha č.9 

6. Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 

Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použítí. 

Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 
Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry vytáhnout ze 

zásuvky a přezkoušet, že do zařízení neteče elektrický proud (například 

zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení nefunguje). 

Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout příslušný 

jistič okruhu, přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit vypnutý jistič například 

vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 

 
 

Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda,hrozí poškození ovládacích 

prvků a elektronických součástek, následně poškození celého zařízení! 

K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro provoz 

s potravinami! 
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6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Infra tělesa 

· Pohledem zjistíme, jestli není těleso popraskané, ulomené. Poškozené 

tělesa necháme vyměnit. 

 

 6.2.1.2 Osvětlení 

· Pohledem zjistíme, jestli není svítidlo popraskané, ulomené. Poškozené 

tělesa necháme vyměnit. 

 

 6.2.1.3 Větrací otvory 

· Překontrolujeme pohledem jestli větrací otvory stínidla nejsou zaneseny 

prachem nebo jestli nejsou zataraseny cizími látkami. Prach odsajeme, 

ostatní látky v blízkosti větracích otvorů odstraníme. 

 

· Před větrací otvory nikdy nestavíme žádné překážky! 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme.Ze zařízení vyjmeme 

potraviny,vrchní povrch stínidla otřeme vlhkým hadrem a vytřeme do 

sucha. 

· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1-

6.2.1.3. 
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 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 

 

7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou! 

· Je zakázáno přikrývat zařízení při provozu! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití! 

 

8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění 

 
Název závady Závada Možný způsob odstranění 

Teplá rampa nehřeje Není zapnut vypínač Zapnout vypínač 

Teplá rampa nehřeje Vadné infra těleso nebo vypínač Vyměnit těleso nebo vypínač 

Teplá rampa nesvítí Není zapnut vypínač Zapnout vypínač 

Teplá rampa nesvítí Vadná halogen žárovka nebo 

vypínač 

Vyměnit žárovku nebo vypínač 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na  www.gastro.cz. 

  

http://www.gastro.cz/
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E - OHŘÍVACÍ VITRÍNY 

 

2.4 Okolní podmínky 

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max. 60%. 

· Zařízení není umístěné v blízkosti zařízení, kterému vadí vodní páry (chladící 

vitríny, otevřené chladící vany,atd.) 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

 

3. Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Ohřevné vitríny jsou vyrobeny z tuhé samonosné nerezové konstrukce. Základ 

ohřevného prostoru tvoří  vana z nerezového plechu izolována teplovzdornou izolací. 

Vana je zasazena do nerezové konstrukce opláštěné nerezovým plechem. Nástavbu 

vitríny tvoří izolovaná skleněná nástavba. 

 

Ohřívací vitríny jsou konstruovány pro udržování tepelně zpracovaných jídel a 

polotovarů v teplém stavu. Vitríny jsou konstruovány tak,aby bylo možné udržet uvnitř 

pokrmu teplotu min 60°C. Dále je možné ve vitríně udržovat požadovanou vlhkost. 

Tyto vitríny nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních změn firmou 

GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

Ve vitríně je možné nastavit pomocí elektronické řídicí jednotky teplotu od 50 do 

80°C. Dále je možné nastavit vlhkost od 30 do 100%. Ve vitríně je automaticky 

hlídaná hladina vody určená k vytváření vlhkosti. 
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Tyto vitríny nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních změn firmou 

GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. Tyto vitríny byly 

koncipovány k podávání co nejlepších výsledků v případě, že jsou dodržovány 

všechny pokyny obsažené v této příručce. Abyste výdejní vitríny mohli používat co 

nejlepším způsobem a abyste je měli stále v bezvadném stavu, doporučujeme Vám 

pravidelné provádění prací souvisejících s jejich údržbou. Personál obsluhující vitríny 

je třeba nezbytně seznámit s pokyny ohledně provozu, údržby a bezpečnosti, které 

obsahuje tato příručka. 

 

Ve výdejní vaně je ohřívána vodní lázeň topnými tělesy umístěnými v izolovaném 

krytu pod vanou. Ve vitríně je udržována teplota pomocí tepelných ramp a 

ventilátorů, které rozhánějí horký vlhký vzduch. 

 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

 

3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na zařízení umístěn ve spodní části na vnitřní stěně vpravo. 

 

 
 

  

http://www.gastro.cz/
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3.4 Technické údaje 

 
 KEO     

Teplota +50 až 

+80°C 

+50 až 

+80°C 

+50 až 

+80°C 

+50 až 

+80°C 

+50 až 

+80°C 

Doba nahřátí z 20°C na 80°C 

(min) 

     

Objem ohřívané vody (l) 15     

Počet gastronádob 1GN 3     

Příkon (kW)      

Proudový odběr (A)      

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

4. Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení ustavíme na místě provozu do vodorovné polohy pomocí 

seřizovacích nožiček. Pokud zařízení neobsahuje seřizovací nožičky musíme použít 

podložek z nerezového plechu. 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el.proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1,N,PE ~ 230V,50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem,zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty). 

 

Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to,aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze.Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. Kabel 

přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 
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4.3 Zapnutí zařízení 

 
Po ustavení zařízení uzavřeme vypouštěcí kohout ,otevřeme vitrínu a  naplníme vanu 

vodou. Množství vody dle typu zařízení, standardně na každou gastronádobu 1GN 

cca 5l. Bainmarie 1GN - 5l, 2GN - 10l, 3GN - 15l, 4GN - 20l, atd. Pro urychlení 

prvního ohřevu můžeme nalít horkou vodu. 

 

4.4. Zapnutí zařízení - elektronická řídicí jednotka. 

1. Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1,indikační 

světlo svítí. 

2. Na el. řídící jednotce nastavíme teplotu ohřívané lázně dle části 5  

(z výrobního závodu nastavena teplota standardně na +70°C) 

3. Svítí-li červená kontrolka, je třeba pomalu doplňovat vodu do vany dokud 

kontrolka nezhasne. Potom se automaticky zapne ohřev vany. 

 

POZOR! Při ohřevu i provozu musí být vana zakrytá gastronádobami, víkem, 

protože z vany se uvolňuje množství páry, které by zamlžovalo skla vitríny. 

 

4.5 Naplnění zařízení zbožím 

Po dosažení nastavené teploty prostoru vitríny ,můžeme naplnit gastronádoby 

jídelními výrobky a vložit do vany. Jídelní výrobky musí být předem předehřány tak, 

aby uvnitř výrobku bylo min 60°C. 

 

Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 

 

4.6 Provoz zařízení 

 

· Dbáme na to ,aby byla při provozu vana zcela zakryta. 
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· Množství páry ve vitríně je možno řídit regulátorem množství páry. 

· V průběhu provozu je kontrolována vodní hladina ve vaně a při 

rozsvícení červené kontrolky je třeba doplnit vodu na provozní množství, 

které je signalizováno zhasnutím kontrolky. Po dobu kdy červená 

kontrolka svítí není ohřívána voda ve vaně, tzn.,že není vyvíjena pára. 

Zařízení s automatickým hlídáním hladiny vodní lázně si hladinu vody 

hlídá a dopouští samo. 

 
· Udržujte ohřevný prostor v čistotě. 

· Nenechávejte odkrytou vanu - snižuje se výkon zařízení a jeho životnost. 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 

tohoto návodu k použití. 

· Nenechávejte otevřené dveře vitríny - snižuje se výkon zařízení a jeho 

životnost. 

· Nedotýkejte se ohřevných ramp ve vitríně - jsou nahřáty na vysokou 

teplotu - hrozí nebezpečí popálení končetin. 

· Při manipulaci s potravinami dbejte zvýšené opatrnosti - vnitřní část 

vitríny je nahřátá na vysokou teplotu - hrozí nebezpečí popálení 

končetiny. 

 

5. Elektronická řídicí jednotka 

K řízení ohřevné vany se používá DIXELL XR30CX. 

 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení při zasahování 

do nastavení elektronické řídicí jednotky. Toto se netýká nastavení povolené 

tímto návodem k použití. 

 

5.1 Popis a rozměry 

Modely XR20CX, XR60CX, XR70CX jsou elektronické termostaty s pasivním 

odtáváním osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace chlazení při normálních 
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teplotách. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou 

vybaveny jedním, dvěma, třemi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru, 

ventilátorů, odtávání, osvětlení. Je možno k nim připojit až tři čidla PTC nebo NTC. 

 

Technické parametry: 

Obal: samozhášivý plast ABS. 

Skříň: přední panel 32x74mm, hloubka 60mm. 

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71x29mm. 

Krytí předního panelu: IP65. 

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5mm². 

Napájecí napětí: 230V~,±10%;50,60Hz. 

Příkon: 3VA max. 

Paměť dat: EEPROM. 

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60°C. 

Rozsah teplot při skladování: -30 až 85°C. 

Relativní vlhkost: 20 až 85%. 

Přesnost: (při teplotě okolí 25°C): ±0,7°C±1 digit. 

 

5.2 Obslužný režim 

 

POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE 
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Kombinace kláves  

    

Zamknutí a odemknutí klávesnice. 

   

Vstup do režimu programování. 

   

Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty. 

 

 

  

Význam jednotlivých kontrolek 

☼  - svítí - ohřev zapnut. 

((!)) - svítí - alarm. 

  

Popis tlačítek  

 

Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží 
k výběru parametru nebo potvrzení operace. 
 

 

(UP):  Zobrazení MAX. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů 
a ke zvětšení zobrazené hodnoty. 
 

 

(DOWN): Zobrazení MIN. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke 
zmenšení hodnoty. 
 

 

Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení parametru onF = OFF. 
 
 

 

Zapíná a vypíná osvětlení, pokud je použito. 
 
 

 

(DEF): Není použito. 
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Zobrazení MIN. dosažené teploty: 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení „Lo,, a následuje minimální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Zobrazení MAX. dosažené teploty: 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení ,,Hi,, a následuje maximální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Vymazání zaznamenané MIN. / MAX. teploty: 

1. V režimu prohlížení MIN./MAX. teploty stiskněte tlačítko  na déle než 3s, 

než se zobrazí hlášení ,,rSt,,. 

2. Potvrďte operaci stisknutím  a hlášení ,,rSt,, začne blikat. Zobrazí se 

měřená teplota. 
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HLAVNÍ FUNKCE 

 

Zobrazení údaje o žádané teplotě: 

1. Krátce stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí žádaná hodnota. 

2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte  nebo 5s počkejte. 

 

Změna žádané hodnoty teploty: 

1. Podržte tlačítko  déle než 2s. 

2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat. 

3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek  nebo  (do 10s). 

4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka  nebo 

automaticky po 10s. 

 

Uzamčení klávesnice: 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  +  . 

2. Zobrazí se hlášení ,,POF,, a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné sledovat 

pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN./ MAX. zaznamenanou teplotu. 

3. Bude-li kterákoliv klávesa stisknuta déle než 3s,zobrazí se hlášení ,,POF,,. 

 

Opětovné odblokování klávesnice: 

Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + , než se zobrazí hlášení 

,,PON,,. 

 

Funkce ON / OFF: 

Přístroj je možno vypnout tlačítkem . Na displeji se zobrazí hlášení ,,OFF,,.V 

tomto režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí opět tlačítkem . 

POZOR! - Zátěže připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje zůstávají 

vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF. 
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5.3 Programovací režim. 

 

Vstup do programovacího režimu je povolen pouze servisním organizacím 

s povolením výrobního závodu. 

 

5.4 Schéma zapojení 

Ohřevná vitrína : -      příloha č.10 

Ohřevná vitrína s automatickým doplňováním vody : - příloha č.11 

 

6. Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 

· Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použití. 

· Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 
· Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry 

vytáhnout ze zásuvky a přezkoušet, že do zařízení neteče elektrický 

proud (například zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení 

nefunguje). 

· Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout 

příslušný jistič okruhu,přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit vypnutý 

jistič například vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

· Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 
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· Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda,hrozí poškození 

ovládacích prvků a elektronických součástek, následně poškození 
celého zařízení !!! 

· K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro 

provoz s potravinami! 

 

6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Vana 

· Pohledem zjistíme, jestli není vana  poškozená (zkroucená, děravá, 

atd). Při poškození vany je nutno kontaktovat servisní organizaci, hrozí 

zničení topných těles zatékáním vody. 

· Umyjeme vanu a vytřeme vanu hadrem do sucha. 

 

 6.2.1.2 Ventilátory 

· Uvnitř vitríny zkontrolujeme ventilátory. Vezmeme dřevěnou tyčku 

(špejli), prostrčíme skrz ochranou mřížku ventilátoru a jemně postrčíme 

vrtuli ventilátoru. Vrtule se musí volně otáčet. Nehybné ventilátory 

necháme vyměnit. 

 

 6.2.1.3 Infra tělesa 

· Pohledem zjistíme, jestli není těleso popraskané, ulomené. Poškozené 

tělesa necháme vyměnit.  

 

 6.2.1.4 Vypouštěcí ventil 

· Překontrolujeme jestli je ventil 2 průchodný např. posvícením baterkou, 

průchod nesmí být zúžen. Překontrolujeme jestli ventil uzavírá. 
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 6.2.1.5 Těsnící plochy, skla. 

· Překontrolujeme pohledem, že všechny skla na sebe dosedají bez 

zjevných mezer. Dále zkontrolujeme pohledem,že není žádné sklo 

prasklé. Prasklé sklo necháme vyměnit. 

 

6.2.1.6 Osvětlení 

· Pohledem zjistíme, jestli není svítidlo popraskané, ulomené. Poškozené 

tělesa necháme vyměnit. 

 

 6.2.1.7 Panty, kluzné plochy 

· Překontrolujeme, zda se dveře vitríny volně pohybují. Pokud dveře 

zadrhávají, necháme vyměnit pojezdová ložiska dveří. 

· Překontrolujeme vyklápěcí systém předního skla,jestli jsou řetízky 

správně uchyceny a magnety drží sklo v uzavřené poloze. Vadné kusy 

systému musíme nechat vyměnit. 

 

· Pozor! Při manipulaci s předním sklem dbejte zvýšené opatrnosti! 

Sklo má vysokou hmotnost! Při nefunkčnosti vyklápěcího systému 

může dojít k vypadnutí skla a následnému úrazu! 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme 

gastronádoby s jídlem,vanu vypustíme, umyjeme a vytřeme do sucha. 

Prostor vitríny umyjeme (skla, nerezové konstrukce) otíráním hadrem. 

Zvláštní pozor dáme při mytí čelního skla. Necháme prostor otevřený, 

aby nemohl v prostoru zůstat zápach. 

· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1-

6.2.1.7. 



67 
 

 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 

 

7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití! 

· Je zakázáno nechat zařízení v provozu bez dozoru! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití! 
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8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění  

 
Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Prostor ve vitríně není ohříván - 

vadná sonda ohřevu 

PF1 Vyměnit teplotní sondu 

Prostor ve vitríně je přehříván - 

vadná sonda ohřevu. 

PF1,HiA Vyměnit teplotní sondu 

Vana neohřívá, svítí kontrolka 

ohřevu na el.jednotce - vadné 

topné těleso nebo není voda. 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso nebo dolít 

vodu 

Vana neohřívá - chybí voda Svítí červená kontrolka vedle 

řídicí jednotky 

Doplnit vodu 

Vana neohřívá - vadná sonda 

ohřevu vody 

PF2 Vyměnit teplotní sondu 

Mlží se skla vitríny - nefunkční 

ventilátor 

Bez hlášení Přiložit k mřížce ventilátoru 

kancelářský papír ,který musí 

při chodu ventilátoru držet 

přilepený. Vadný ventilátor 

vyměnit 

Mlží se skla vitríny - příliš mnoho 

páry 

 Přivřít regulátorem páry 

množství páry 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na www.gastro.cz. 

  

http://www.gastro.cz/
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F - OHŘÍVANÉ SKŘÍNĚ NA PIZZU 

 

2.4 Okolní podmínky  

Zařízení je schopné pracovat bez závad za těchto podmínek: 

· Nadmořská výška do 1000m nad mořem. 

· Okolní teplota u zařízení min.15°C a max.25°C. 

· Relativní vlhkost max 60%. 

 

2.5 Objednávky náhradních dílů 

Připravuje se 

3. Technické vlastnosti 

3.1 Technický popis 

Ohřívací skříně na pizzu se vyrábějí ve dvou provedeních. Ohřívací skříně na kynutí 

těsta na pizzu kde je možno nastavit pomocí elektronické řídicí jednotky teplotu 20 až 

40°C.Druhý typ skříně slouží pro udržování pokrmů v horkém stavu a teplota je 

nastavitelná  pomocí elektronické řídicí jednotky od 30 do 90°C. Tyto ohřívací skříně 

nesmějí být bez výslovného povolení případně strukturálních změn firmou  

GASTRO PRODUCTION s.r.o. používány k jiným účelům. 

 

Vzduch je ve skříni ohříván pomocí topného tělesa a rozháněn ventilátorem po celém 

prostoru skříně. 

 

Ohřívací skříně jsou vyrobeny z tuhé samonosné nerezové konstrukce. Základ 

ohřevného prostoru tvoří  oplechovaná skříň z jedné strany opatřená otvíracími 

dveřmi. 

 

Ohřívací skříně se vyrábějí jako ventilované s nuceným oběhem ohřívaného 

vzduchu.Vzduch je ohříván topným tělesem a rozháněn ventilátorem po skříni. 

 

Abyste skříně mohli používat co nejlepším způsobem a abyste je měli stále v 

bezvadném stavu, doporučujeme Vám pravidelné provádění prací souvisejících s 
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jejich údržbou. Personál obsluhující pulty je třeba nezbytně seznámit s pokyny 

ohledně provozu, údržby a bezpečnosti, které obsahuje tato příručka. 

 

3.2 Rozměry a hmotnost 

Rozměry a hmotnost zařízení je možno zjistit dle typu zařízení na www.gastro.cz. 

 

3.3 Typové štítky 

Typový štítek je na zařízení umístěn na vnitřní stěně skříně vpravo. 

 
 

3.4 Technické údaje 

 

      

Teplota +20 až 

+40°C 

+30 až 

+90°C 

+30 až 

+90°C 

+30 až 

+90°C 

+30 až 

+90°C 

Doba nahřátí z 20°C na 80°C 

(min) 

     

Objem ohřívaného vzduchu 

(l) 

     

Příkon (kW) 1,1 2,1    

Proudový odběr (A) 4,8 9.2    

Napětí 1, N, PE ~ 230V, 50Hz 

 

http://www.gastro.cz/
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4.Instalace a provoz zařízení 

4.1 Ustavení zařízení 

Vybalené zařízení ustavíme na místě provozu do vodorovné polohy pomocí 

seřizovacích nožiček. Pokud zařízení neobsahuje seřizovací nožičky musíme použít 

podložek z nerezového plechu. 

 

4.2 Připojení k elektrické soustavě 

Zařízení je z výrobního závodu opatřeno připojovací šňůrou pro vedení el. proudu 

ukončenou neoddělitelnou vidlicí. Vidlici lze zasunout do zásuvky s napěťovou 

soustavou 1, N, PE ~ 230V, 50Hz (zásuvka EURO s ochranným kolíkem, zásuvka 

SHUKO s ochrannými kontakty). 

 

Vidlici přívodní šňůry zasuneme do zásuvky. Dbáme na to, aby vidlice zůstala 

přístupná obsluze. Kabel přívodní šňůry musí být veden viditelně bez zalomení. 

Kabel přívodní šňůry nesmí být veden přes ostré hrany plechových a jiných součástí. 

 

4.3 Zapnutí zařízení 

 

· Zařízení zapneme přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, indikační světlo 

svítí. 

· Na el. řídící jednotce nastavíme teplotu ohřívaného prostoru dle části 5  

(z výrobního závodu nastavena teplota standardně na +60°C). 

 

4.4 Naplnění zařízení zbožím 

· Po nahřátí vnitřního prostoru na zvolenou teplotu, můžeme skříň naplnit 

těstem, pizzou. 

· Řídíme se zásadami správného používání zařízení část 2.3.6. 
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· Polotovary do skříně vkládáme tak,abychom nezakryli sací otvory 
ventilátoru . 

 

4.5 Provoz zařízení 

 
· Udržujte ohřívaný prostor v čistotě. 

· Nenechávejte otevřené dveře ohřívaného prostoru - snižuje se výkon 

zařízení a jeho životnost. 

· Pozor při manipulaci s nádobím uvnitř pultu.Vnitřní prostor pultu může 

být nahřátý na vysokou teplotu - může dojít k popálení končetiny. 

· Nestavte žádné překážky před sací otvory ventilátoru - může dojít ke 

zničení zařízení! 

· Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle části 6 

tohoto návodu k použití. 

5. Elektronická řídicí jednotka 

K řízení ohřívaného pultu se používá DIXELL XR20CX. 

 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení při zasahování 

do nastavení elektronické řídicí jednotky. Toto se netýká nastavení povolené 

tímto návodem k použití. 

 

5.1 Popis a rozměry 

Modely XR20CX, XR60CX, XR70CX jsou elektronické termostaty s pasivním 

odtáváním osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace chlazení při normálních 

teplotách. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou 

vybaveny jedním, dvěma, třemi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru, 

ventilátorů, odtávání, osvětlení. Je možno k nim připojit až tři čidla PTC nebo NTC. 

 

Technické parametry: 

Obal: samozhášivý plast ABS. 
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Skříň: přední panel 32x74mm,hloubka 60mm. 

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71x29mm. 

Krytí předního panelu: IP65. 

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5mm². 

Napájecí napětí: 230V~,±10%;50,60Hz. 

Příkon: 3VA max. 

Paměť dat: EEPROM. 

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60°C. 

Rozsah teplot při skladování: -30 až 85°C. 

Relativní vlhkost: 20 až 85%. 

Přesnost: (při teplotě okolí 25°C): ±0,7°C±1 digit. 

5.2 Obslužný režim 

 

POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE 
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Kombinace kláves  

    

Zamknutí a odemknutí klávesnice. 

   

Vstup do režimu programování. 

   

Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty. 

 

Význam jednotlivých kontrolek 

☼  - svítí - ohřev zapnut. 

((!)) - svítí - alarm. 

 

Zobrazení MIN. dosažené teploty: 

1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení „Lo,, a následuje minimální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Zobrazení MAX. dosažené teploty: 

Popis tlačítek  

 

Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží 
k výběru parametru nebo potvrzení operace. 
 

 

(UP):  Zobrazení MAX. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů 
a ke zvětšení zobrazené hodnoty. 
 

 

(DOWN): Zobrazení MIN. Zaznamenané teploty a v režimu 
programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke 
zmenšení hodnoty. 
 

 

Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení parametru onF = OFF. 
 
 

 

Zapíná a vypíná osvětlení, pokud je použito. 
 
 

 

(DEF): Není použito. 
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1. Stiskněte tlačítko  . 

2. Na displeji se zobrazí hlášení ,,Hi,, a následuje maximální dosažená teplota. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka  nebo vyčkáním 5s se přístroj vrátí do 

normálního režimu zobrazování měřené teploty. 

 

Vymazání zaznamenané MIN. / MAX. teploty: 

1. V režimu prohlížení MIN./MAX. teploty stiskněte tlačítko  na déle než 

3s,než se zobrazí hlášení ,,rSt,,. 

2. Potvrďte operaci stisknutím  a hlášení ,,rSt,, začne blikat. Zobrazí se 

měřená teplota. 
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HLAVNÍ FUNKCE 

 

Zobrazení údaje o žádané teplotě: 

1. Krátce stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí žádaná hodnota. 

2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte  nebo 5s počkejte. 

 

Změna žádané hodnoty teploty:  

1. Podržte tlačítko  déle než 2s. 

2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat. 

3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek  nebo  (do 10s). 

4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka  nebo 

automaticky po 10s. 

 

Zahájení ručního odtávání: 

1. Stiskněte a podržte tlačítko  déle než 2s. 

 

Uzamčení klávesnice: 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  +  . 

2. Zobrazí se hlášení ,,POF,, a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné sledovat 

pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN./ MAX. zaznamenanou teplotu. 

3. Bude-li kterákoliv klávesa stisknuta déle než 3s,zobrazí se hlášení ,,POF,,. 

 

Opětovné odblokování klávesnice: 

1. Podržte po dobu alespoň 3s současně tlačítka  + , než se zobrazí 

hlášení ,,PON,,. 

 

Nepřetržitý cyklus: 

1. Pokud není v činnosti odtávání,lze stisknutím tlačítka  na déle než 3s 

spustit nepřetržitý cyklus. Kompresor bude pracovat v nepřetržitém cyklu dle 

žádané hodnoty nepřetržitého cyklu ,,CCS,, v cyklech ,,CCt,,.Může být opět 

ukončen před uplynutím nastaveného času stisknutím tlačítka  déle než 3s. 
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Funkce ON / OFF: 

· Přístroj je možno vypnout tlačítkem  .Na displeji se zobrazí hlášení 

,,OFF,,.V tomto režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí opět 

tlačítkem . 

· POZOR!!! - Zátěže připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje 

zůstávají vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF. 

 

5.3 Programovací režim. 

 

Vstup do programovacího režimu je povolen pouze servisním organizacím 

s povolením výrobního závodu. 

 

5.4 Schéma zapojení 

 

Ohřívaná skříň na pizzu: - příloha č.12 

 

6. Údržba 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 

 

· Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použítí. 

· Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. 

 

· Před započetím údržbových prací je nutné vidlici přívodní šňůry 

vytáhnout ze zásuvky a přezkoušet,že do zařízení neteče elektrický 

proud (například zapnutím hlavního vypínače a zjištěním, že zařízení 

nefunguje). 
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· Pokud je zařízení připojeno napevno k el. rozvodu je nutné vypnout 

příslušný jistič okruhu, přezkoušet nefunkčnost zařízení a zajistit 

vypnutý jistič například vyvěšením tabulky ,,Na zařízení se pracuje“. 

· Při pracích spojených s údržbou postupujeme opatrně a bez spěchu. 

 

 
· Při mytí zařízení se nesmí používat tlaková voda,hrozí poškození 

ovládacích prvků a elektronických součástek, následně poškození 

celého zařízení ! 

· K čištění zařízení používáme běžné kuchyňské saponáty schválené pro 

provoz s potravinami! 

 

6.2 Pravidelná údržba 

6.2.1 Kontrola 

 6.2.1.1 Prostor skříně 

· Otevřeme dveře ohřevného prostoru a zkontrolujeme pevnost 

stěn,čistotu prostoru. Vnitřní prostor skříně vyčistíme. 

 

 6.2.1.2 Ventilátory  

· Ventilátory musíme zkontrolovat při provozu. Otevřeme dveře, přiložíme 

kancelářský papír formátu A4 na sací otvory ventilátoru. Papír musí při 

otáčení vrtule ventilátoru pevně držet na sacích otvorech.Odstraníme 

papír.Vypneme zařízení a pohledem zjistíme ,jestli se vrtule ventilátoru 

volně dotočí. Nesmí se ihned zastavit. Nehybné ventilátory necháme 

vyměnit. 

 

 6.2.1.3 Panty, kluzné plochy 

· Zkontrolujeme otvírací dveře jestli jdou volně otvírat. Jestli-že dveře 

drhnou, necháme vyměnit panty dveří. Jestliže nedrží dveře zavřeny, 

necháme vyměnit nebo seřídit přidržovací magnety.  
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 6.2.1.4 Větrací otvory 

· Překontrolujeme jestli sací otvory ventilátoru nejsou zaneseny 

nečistotami. Znečistěné otvory vyčistíme vysátím nebo vyfouknutím 

tlakovým vzduchem. 

· Překontrolujeme vyfukovací otvory topných těles (spodní část skříně) 

jestli nejsou zaneseny nečistotami. Znečistěné otvory vyčistíme vysátím 

nebo vyfouknutím tlakovým vzduchem. 

 

· Před větrací otvory nikdy nestavíme žádné překážky! 

 

6.2.2 Údržba 

 6.2.2.1 Denní údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Po ukončení denního provozu zařízení vypneme. Ze zařízení vyjmeme 

polotovary, skříň umyjeme a vytřeme do sucha. Necháme prostor 

otevřený, aby nemohl v prostoru zůstat zápach. 

· Při vypnutém zařízení provedeme kontrolu dle kapitoly 6.2.1.1, 

6.2.1.3, 6.2.1.4. 

 

 6.2.2.2 Měsíční údržba 

· Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 

6.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.  

· Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 6.2.1 Kontrola 

a 6.2.2.1 Denní údržba. 
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7. Práce na zařízení zakázané 

 

· Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům než je určeno! 

· Je zakázáno zasahovat do elektrického zapojení zařízení! 

· Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách 

tohoto návodu k použití! 

· Je zakázáno mýt zařízení tlakovou vodou! 

· Je zakázáno zacházet se zařízením hrubým způsobem! 

· Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto 

návodu k použití! 

 

8. Tabulka možných poruch a jejich odstranění 

 
Název závady Hlášení na řídicí jednotce Možný způsob odstranění 

Skříň netopí - vadná sonda 

teploty prostoru 

PF1 Vyměnit teplotní sondu 

Vysoká teplota - vadná sonda 

teploty prostoru 

PF1,HiA Vyměnit teplotní sondu 

Vysoká teplota - kontrolka 

ohřevu na el. jednotce nesvítí - 

vadné relé řídicí jednotky 

HiA Vyměnit el. řídicí jednotku 

Ve skříni se nerovnoměrně 

vrství ohřátý vzduch, na displeji 

řídicí jednotky se rychle mění 

teplota - nefunkční ventilátor 

Bez hlášení Zkontrolujeme pohledem jestli se 

točí vrtule ventilátoru. Případně 

provedeme kontrolu podle 

6.2.1.2.Nefunkční ventilátor 

necháme vyměnit 

Skříň netopí - ventilátor se točí, 

teplota nestoupá - vadné topné 

těleso 

Bez hlášení Vyměnit topné těleso. 

 

9. Servisní organizace 

Seznam servisních organizací najdete na www.gastro.cz. 

  

http://www.gastro.cz/
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Příloha č.1 

Elektrické schéma Bainmarie - Mechanický termostat 

 

 
 

 

Legenda: 

 

S - hlavní vypínač 

K1 - kontrolka přívodního napětí - zelená 

T - termostat 30-90°C 

K2  - kontrolka ohřevu - červená 

TT - topné těleso 660W/230V  

 

Bainmarie 1GN - 1 x 660W 

Bainmarie 2GN - 3 x 660W 

Bainmarie 3GN - 4 x 660W 

Bainmarie 4GN - 5 x 660W 
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Příloha č.2 

Elektrické schéma Bainmarie - Elektronická jednotka 

 

 
 

 

Legenda: 

 

S1 - hlavní vypínač 

EJ1 - elektronická řídicí jednotka 

SEP - senzor teploty ohřívané vodní lázně 

TT - topné těleso 660W/230V  

 

Bainmarie 1GN - 1 x 660W 

Bainmarie 2GN - 3 x 660W 

Bainmarie 3GN - 4 x 660W 

Bainmarie 4GN - 5 x 660W 

  



83 
 

Příloha č.3 

Elektrické schéma Bainmarie - Mechanický termostat + 

automatické hlídání hladiny a dopuštění  
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Legenda: 

 

S - hlavní vypínač 

K1 - kontrolka přívodního napětí - zelená 

T - termostat 30-90°C 

K2  - kontrolka ohřevu - červená 

TT - topné těleso 660W/230V 

RH - relé hladinové HRH5 

RS - relé silové 

EV - elektroventil dopouštění vody 

N - ohřívaná vodní lázeň 

 

Bainmarie 1GN - 1 x 660W 

Bainmarie 2GN - 3 x 660W 

Bainmarie 3GN - 4 x 660W 

Bainmarie 4GN - 5 x 660W 
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Příloha č.4  

 

Elektrické schéma Bainmarie - Elektronická řídící 

jednotka + automatické hlídání hladiny a dopouštění vody 
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Legenda: 

 

S - hlavní vypínač 

EJ - elektronická řídicí jednotka 

SEP - senzor teploty ohřevu vodní lázně 

TT - topné těleso 660W/230V 

RH - relé hladinové HRH5 

RS - relé silové 

EV - elektroventil dopouštění vody 

N - ohřívaná vodní lázeň 

 

Bainmarie 1GN - 1 x 660W 

Bainmarie 2GN - 3 x 660W 

Bainmarie 3GN - 4 x 660W 

Bainmarie 4GN - 5 x 660W 
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Příloha č.5 

Mechanický termostat - Elektronické schéma režon 

 

 
 

 

 

Legenda : 

 

S - hlavní vypínač 

K1 - kontrolka přívodního napětí - zelená 

V - ventilátor 

T - termostat 30-90°C 

K2  - kontrolka ohřevu - červená 

TT - topné těleso 1000W/230V  

 

Režon 1150 - 1 x 1000W 

Režon 1530 - 1 x 1000W 

Režon 2000 - 2 x 1000W 
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Příloha č.6 

Elektrické schéma Režon - Elektronická řídící jednotka 

 

 
 

 

 

Legenda: 

 

S1 - hlavní vypínač 

EJ1 - elektronická řídicí jednotka 

SEP - senzor teploty ohřívaného prostoru 

V - ventilátor 

TT - topné těleso 1000W/230V  

 

Režon 1150 - 1 x 1000W 

Režon 1530 - 1 x 1000W 

Režon 2000 - 2 x 1000W 
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Příloha č.7 

Elektrické schéma ohřevná deska - Mechanický termostat 

 

 
 

 

 

Legenda: 

 

S - hlavní vypínač 

K1 - kontrolka přívodního napětí - zelená 

T - termostat 30-110°C 

K2  - kontrolka ohřevu - červená 

TT - topné těleso 660W/230V  

 

Ohřevná deska 1GN - 2 ks 660W - celkem 330W 

Ohřevná deska 2GN - 4 ks 660W - celkem 660W 

Ohřevná deska 3GN - 6 ks 660W - celkem 990W 

Ohřevná deska 4GN - 6 ks 660W - celkem 990W 
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Příloha č.8 

Elektrické schéma ohřevné deska - Elektronická řídící 

jednotka 

 

 
  

 

 

Legenda: 

 

S1 - hlavní vypínač 

EJ1 - elektronická řídicí jednotka 

SEP - senzor teploty ohřevu povrchu desky 

TT - topné těleso 660W/230V  

 

Ohřevná deska 1GN - 2 ks 660W - celkem 330W 

Ohřevná deska 2GN - 4 ks 660W - celkem 660W 

Ohřevná deska 3GN - 6 ks 660W - celkem 990W 

Ohřevná deska 4GN - 6 ks 660W - celkem 990W 
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Příloha č.9 

Elektrické schéma tepelná rampa 

 

 
 

 

 

Legenda: 

 

S1 - hlavní vypínač  

S2 - vypínač topné infra tělesa 

K - halogenová žárovka 20W/230V 

TT - topné infra těleso 250W/230V  

 

Teplá rampa 1GN - 1 ks infra 250W - 0 ks halogen 20W - celkem 250W 

Teplá rampa 2GN - 2 ks infra 250W - 1 ks halogen 20W - celkem 520W 

Teplá rampa 3GN - 3 ks infra 250W - 2 ks halogen 20W - celkem 790W 

Teplá rampa 4GN - 4 ks infra 250W - 3 ks halogen 20W - celkem 1060W 
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Příloha č.12 

Elektrické schéma - Ohřívaná skříň na pizzu 

 
 

 

 

Legenda: 

 

S1 - hlavní vypínač 

EJ1 - elektronická řídicí jednotka 

SEP - senzor teploty ohřívaného prostoru 

V - ventilátor 

TT - topné těleso 1000W/230V  

 

Ohřívaná skříň na pizzu 40°C -  1 x 1000W 

Ohřívaná skříň na pizzu 90°C -  2 x 1000W 


