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Nehmen Sie das Gerät erst dann in
Betrieb, wenn Sie dieses Handbuch
gelesen und den Inhalt zur Kenntnis
genommen haben! Das Nichtbefolgen der
Anweisungen in diesem Handbuch kann
zu schweren, lebensgefährlichen
Verletzungen führen. Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheitsinformationen
für Wartung, Einsatz und Betrieb dieses
Geräts. Informieren Sie Ihren
Vorgesetzten, wenn Sie den Inhalt dieses
Handbuchs nicht verstehen. Bewahren
Sie dieses Handbuch an einem sicheren
Ort auf, damit Sie es jederzeit zurate
ziehen können.

Non azionare questo apparecchio se non
dopo aver letto e compreso il contenuto
del presente manuale! Una mancata
osservanza delle istruzioni contenute nel
presente manuale può causare gravi
lesioni o morte. Il presente manuale
contiene informazioni per la sicurezza
importanti in merito alla manutenzione,
all’utilizzo e al funzionamento di questo
prodotto. Se non si comprende il
contenuto del presente manuale,
rivolgersi al proprio supervisore.
Mantenere il presente manuale in un
luogo sicuro per poterlo consultare in
futuro.

Gebruik deze voorziening niet, voordat u
de inhoud van deze handleiding hebt
gelezen en begrepen! Indien de
instructies in deze handleiding niet
worden opgevolgd, kan dit ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg hebben. Deze
handleiding bevat belangrijke
veiligheidsinformatie aangaande
onderhoud, gebruik en bediening van dit
artikel. Als u de inhoud van dit handboek
niet begrijpt, licht dan uw supervisor
daarover in. Bewaar dit handboek na het
lezen op een veilige plaats om het later te
kunnen raadplegen.

WARNUNG AVVERTENZA WAARSCHUWING
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De veiligheidsinformatie in deze handleiding wordt
voorafgegaan door een tekstkader met een van de volgende
termen:

WAARScHUWING wijst op een gevaarlijke situatie die, als
ze niet wordt vermeden, tot ernstige of dodelijke letsels kan
leiden.

VOORzIcHtIG wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze
niet wordt vermeden, tot lichte of vrij ernstige letsels kan
leiden.

AttENtIE wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen op
praktijken die niet tot lichamelijke letsels leiden.

ATTENTIE

VOORZICHTIG

WAARSCHUWING

INLEIDING
Hatco Glo-Ray warmhoudplaten zijn ontworpen om bereide
voedingsmiddelen warm te houden in werkruimten van
keukens, ophaalstations voor kelners of op plaatsen waar
klanten worden bediend. De warmhoudplaten houden
voedingsmiddelen op optimale serveertemperatuur zonder de
kwaliteit ervan aan te tasten. De platen zijn voorzien van een
thermostatisch geregelde verwarmde basis, om de
bewaartijden van de meeste voedingsmiddelen te verlengen.

Glo-Ray warmhoudplaten zijn het resultaat van uitgebreide
research en testen. De gebruikte materialen werden
geselecteerd met het oog op maximale duurzaamheid,
aantrekkelijkheid en een optimaal prestatievermogen. Elke
eenheid wordt grondig gekeurd en getest vóór verzending. 

Dit handboek geeft instructies voor installatie, veiligheid en
gebruik voor Glo-Ray. Hatco raadt aan om alle installatie-,
bedienings- en veiligheidsinstructies in deze handleiding te
lezen voordat het apparaat wordt geïnstalleerd of bediend.
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Noteer het modelnummer, serienummer, spanning en
aankoopdatum van het apparaat in de ruimte hieronder
(specificatielabel onderaan het GRS-model, onderaan de
regeldoos van de GRSB- en GRSBF-modellen). Zorg ervoor
dat u deze informatie ter beschikking hebt als u Hatco voor
service belt.

Modelnr. ________________________________________

Serienr. ________________________________________

Spanning ________________________________________

Aankoopdatum __________________________________

Kantooruren:
8:00 uur tot 17:00 uur
Central Standard Time (CET – 7 uur)

(Zomeruren:  juni tot september—
8:00 uur tot 17:00 uur CST
maandag tot donderdag
8:00 uur tot 14:30 uur CST op vrijdag)

Telefoon: +1-414-671-6350

E-mail: partsandservice@hatcocorp.com

Fax: +1-414-671-3976 
(Onderdelen en service)

Bijkomende informatie vindt u op onze website:
www.hatcocorp.com.

BELANGRIJKE INFORMAtIE VOOR DE EIGENAAR
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zorg dat alle bedieners van het apparaat goede instructies hebben
ontvangen betreffende het veilige en juiste gebruik van het
apparaat.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden vervangen. Als het apparaat moet worden hersteld neemt
u contact op met een erkend Hatco servicevertegenwoordiger of
de Hatco serviceafdeling op het nummer +1-414-671-6350;
fax +1-414-671-3976.

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN: Sommige oppervlakken aan de
buitenkant van het apparaat worden heet. Wees voorzichtig
wanneer u deze oppervlakken aanraakt.
Plaats de eenheid op een aangepaste toonbankhoogte in een
ruimte die daarvoor geschikt is. De ondergrond dient waterpas te
zijn, zodat de eenheid en diens inhoud niet per ongeluk kunnen
omvallen en dient sterk genoeg te zijn om het gewicht van de
eenheid en diens inhoud te kunnen dragen.
Laat geen inbouwmodellen functioneren zonder een correct
geïnstalleerde regeldoos (zoals beschreven in de installatie-
instructies).
Laat geen eenheden functioneren waarop de bijgeleverde poten
niet staan geïnstalleerd.
De National Sanitation Foundation (NSF, nationale
gezondheidsorganisatie) eist dat eenheden met een breedte boven
914 mm (36") en een gewicht van meer dan 36 kg (80 lbs.) ofwel
aan het installatieoppervlak bevestigd worden ofwel er bovenop
geplaatst worden. Als de eenheid niet bevestigd kan worden aan
het gebruikspunt, zijn er poten van 102 mm (4") inbegrepen om
zorgvuldige reiniging onder de eenheid mogelijk te maken.

De eenheid is ontworpen en aanbevolen voor gebruik in of op een
metalen bovenblad. Schade aan het materiaal van een bovenblad
valt niet onder de garantie van Hatco. Voor andere oppervlakken,
neemt u best contact op met de fabrikant om na te gaan of het
materiaal bestand is tegen langdurige blootstelling aan
temperaturen tot 93°c (200°F).
Wijzig de bedrading niet of snijd de capillair van de thermostaat
niet door om de montageafstand van de regeldoos te vergroten.
Als de capillair van de thermostaat wordt doorgesneden, zal de
eenheid oververhitten, met mogelijke schade aan de eenheid en
de omringende toonbank als gevolg.
Draai de montageschroeven op de inbouweenheden niet
buitensporig hard aan. Dit kan schade veroorzaken aan de eenheid
en/of toonbank.
Plaats de eenheid niet op de zijde met het besturingspaneel. De
eenheid kan beschadigd raken.
Gebruik uitsluitend niet-schurende schoonmaakmiddelen.
Schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen op de finish
van het apparaat veroorzaken die ontsierend zijn en tot
vuilophoping leiden.
Installeer de regeldoos buiten de warme zone. Installatie binnen
de warme zone zal de regeldoos doen oververhitten, met een
slechte werking of defect als gevolg.
Schuif de pannen niet over de deklaag, gebruik geen pannen met
een ruwe bodem en laat niets vallen op de deklaag. Dat kan
krassen veroorzaken. Schade aan de deklaag ten gevolge van een
fout gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

VOORZICHTIG

ATTENTIE

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ELEKtRIScHE ScHOKKEN:
• Steek de stekker van het apparaat alleen in een naar behoren

geaard stopcontact met de correcte spanning, grootte en
stekkerconfiguratie. Als de stekker en het stopcontact niet
passen, neemt u contact op met een gekwalificeerd elektricien
om een stopcontact met de correcte spanning en grootte te
installeren.

• Schakel de stroomschakelaar UIt, trek de stroomkabel uit en laat
de eenheid afkoelen voor u reinigings, aanpassings- of
onderhoudswerken uitvoert.

• Dompel het apparaat NIEt onder en maak het ook NIEt kletsnat.
Het apparaat is niet waterbestendig. Gebruik het apparaat niet
als het onder werd gedompeld of erg nat werd gemaakt.

• Het apparaat is niet weerbestendig. Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis op een plaats waar de omgevingstemperatuur
minimaal 21°c bedraagt.

• trek de eenheid niet vooruit met de stroomkabel.
• Staak het gebruik als de stroomkabel gerafeld of versleten is.
• Probeer een beschadigde stroomkabel niet te herstellen of te

vervangen. De kabel dient vervangen te worden door Hatco, een
erkend Hatco-leverancier of een persoon met gelijkwaardige
kwalificaties.

• Maak het apparaat niet schoon met stoom en gebruik ook niet al
te veel water.

• De constructie van dit apparaat is niet bestand tegen
hogedrukspuiten. Gebruik geen sprays met een spuitstraal om
dit apparaat schoon te maken.

• Maak het apparaat niet schoon als het onder stroom staat of nog
warm is.

• Onderhoud aan en herstellingen van dit apparaat mogen alleen
worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Als onbevoegd
personeel het onderhoud of de herstelling uitvoert kan dat tot
elektrische schokken of brandwonden leiden.

• De behuizing van de regeldoos moet verticaal op een verticale
muur worden gemonteerd. Het monteren van de behuizing van
de regeldoos in een horizontale opstelling kan resulteren in het
verzamelen van vloeistoffen, wat kan leiden tot een elektrische
schok.

• Gebruik alleen authentieke Hatco vervangingsonderdelen als het
apparaat moet worden hersteld. Als geen authentieke Hatco
vervangingsonderdelen worden gebruikt kunnen de gebruikers
van het apparaat aan gevaarlijke elektrische spanning worden
blootgesteld met elektrische schokken of brandwonden tot
gevolg. Authentieke Hatco vervangingsonderdelen zijn specifiek
ontworpen om veilig te werken in de omgevingen waarin ze
worden gebruikt. Sommige niet-authentieke of generieke
vervangingsonderdelen hebben niet de vereiste eigenschappen
om veilig te kunnen werken in apparaten van Hatco.

BRANDGEVAAR: Plaats de eenheid op minimaal 25 mm (1") van
ontvlambare muren en materialen. Als de veilige afstanden niet
gerespecteerd worden, kan er verkleuring of verbranding
plaatsvinden.
zorg ervoor dat de voedselwaren werden opgewarmd tot op de
geschikte voedselveilige temperatuur voordat u ze in de kast
plaatst. Als het voedsel niet tot op de juiste temperstuur is
verwarmd, kan dit ernstige risico's voor de gezondheid tot gevolg
hebben. Deze kast is enkel geschikt voor het bewaren van
voorverwarmde voedselwaren.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of
personen met beperkte lichamelijke, gevoels- of mentale
capaciteiten. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING

Lees de volgende belangrijke veiligheidsinformatie om mogelijk dodelijk letsel te voorkomen
en om schade aan het apparaat of materiaal te voorkomen.
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Modelaanduiding

G R S B F - XX - F
Glo-Ray

Verwarmd Schap
Ingebouwd
Platte Top

Breedte (inch) van Model

Verwarmde diepte van de GRS/GRSB (inch)
F = 15-1/2”
I  = 19-1/2”
S = 24”
O = 30”

Verwarmde diepte van de GRSBF (inch)
F = 17”
I  = 21”
S = 25-1/2”
O = 31-1/2”

Model GRS
De GRS vewarmde plaat is ideaal voor doorgeefgebieden,
cafetariarijen of als een verhitte werkplaat. Het is uitgerust met
een aan/uit wipschakelaar met controlelampje, bijstelbare
thermostaat en een snoer met stekker van 1829 mm (6'). Aan
het oppervlak gemonteerde bladmetalen elementen geven hitte
af onder het hele roestvrijstalen oppervlak of het
krasbestendige aluminium oppervlak.

Alle GRS-modellen worden volledig geassembleerd en klaar
voor gebruik vanuit de fabriek verscheept. 

Model GRS 

Modellen GRSB en GRSBF
De GRSB- en GRSBF- inbouw warmhoudplaten hebben een
hard gecoate aluminium top en een type deken bladmetalen
element voor gelijke hitteverdeling. Ideaal voor
doorgeefgebieden van buffetbediende naar klant, buffet- en
cafetariarijen en andere zelfbedieningsgebieden. Het GRSB-
model is uitgerust met een verdiepte top. Het GRSBF-model
heeft een plat ontworpen top. 

ºEen flexibele leiding van 914 mm (3') lengte geleidt de
stroomkabels van de plaat naar een op afstand gelegen
regeldoos. De regeldoos is uitgerust met een regelthermostaat,
een verlichte schakelaar voor aan/uit en montagesteunen. De
aangesloten regeldoos kan tot op 914 mm (3') afstand van het
apparaat worden geplaatst. Een snoer van 1829 mm (6') en
stekker zijn aan de regelkast bevestigd.

De inbouw warmhoudplaten heeft een rand van 19 mm (3/4")
die het mogelijk maakt om de plaat in een opening in de
toonbank te plaatsen. De plaat wordt gemakkelijk met een
zachte vochtige doek of met een niet-schurend
schoonmaakmiddel gereinigd Alle GRSB- en GRSBF-modellen
worden volledig geassembleerd en klaar voor gebruik vanuit
de fabriek verscheept. 

Modellen GRSB en GRSBF

GRSB-model met Verdiepte Top

GRSBF-model met Platte Top

MODELAANDUIDING



Model
Breedte

(A)
Diepte

(B)
Hoogte

(c)

Breedte tussen
Buitenkant
Pootjes (D)

Diepte tussen
Buitenkant
Pootjes (E)

GRS-18-I 457 mm (18”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 425 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-24-I 610 mm (24”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 578 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-30-I 762 mm (30”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 730 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-36-I 914 mm (36”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 883 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-42-I 1067 mm (42”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1035 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-48-I 1219 mm (48”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1187 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-54-I 1372 mm (54”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1340 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-60-I 1524 mm (60”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1492 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-66-I 1676 mm (66”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1645 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-72-I 1829 mm (72”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1797 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

SPEcIFIcAtIES
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Stekkerconfiguraties
Een voorgemonteerde stroomkabel van 1829 mm (6") en een
stekker zijn beschikbaar op sommige eenheden voor een
meerprijs.

GEVAAR VOOR ELEKtRIScHE ScHOKKEN: Steek de
stekker van het apparaat alleen in een naar behoren geaard
stopcontact met de correcte spanning, grootte en stekker-
configuratie. Als de stekker en het stopcontact niet passen,
neemt u contact op met een gekwalificeerd elektricien om
een stopcontact met de correcte spanning en grootte te in-
stalleren.
OPMERKING: Het specificatielabel van GRS-modellen

bevindt zich aan de onderzijde van de
eenheid, en van GRSB- en GRSBF-modellen
aan de onderzijde van de regeldoos.
Raadpleeg het etiket voor het serienummer en
voor verificatie van de elektrische vereisten
van het model.

WAARSCHUWING

Stekkerconfiguraties

OPMERKING: Stopcontact niet door Hatco geleverd.

NEMA 5-15P NEMA 5-20P

NEMA 6-15P

CEE 7/7 Schuko BS-1363

Afmetingen — Modellen GRS

D

BA

C

E
Vooraanzicht Zijaanzicht

Afmetingen — Modellen GRS

OPMERKING: Alle hierboven opgegeven modellen zijn 495 mm (19-1/2″) diep. De verkrijgbare extra diepten omvatten:

152 mm (6″) 197 mm (7-3/4″) 248 mm (9-3/4″) 305 mm (12″)
349 mm (13-3/4″) 394 mm (15-1/2″) 400 mm (15-3/4″) 445 mm (17-1/2″)
546 mm (21-1/2″) 597 mm (23-1/2″) 648 mm (25-1/2″)

† De hoogte omvat poten van 25 mm (1″).

* De hoogte omvat poten van 102 mm (4″).



Model
De volledige
breedte (A)

De breedte
van het

verwarmde
gedeelte (B)

De breedte
van de

regeldoos (c)

De diepte van
het verwarmde

gedeelte (D)
De volledige

diepte (E) Hoogte (F)

De hoogte
van de

regeldoos (G)

GRSB-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-54-I 1410 mm (55-1/2”) 1372 mm (54”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-66-I 1715 mm (67-1/2”) 1676 mm (66”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

SPEcIFIcAtIES
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A

B

C

F

G

E

D

Vooraanzicht Zijaanzicht

Afmetingen — Modellen GRSB

Verwijs naar het installatieonderdeel van dit handboek voor
eigenlijke toonbankuitsnijdingsafmeting. 

ATTENTIE

Afmetingen — Modellen GRSB



Model
De volledige
breedte (A)

De breedte
van het

verwarmde
gedeelte (B)

De breedte
van de

regeldoos (c)

De diepte van
het verwarmde

gedeelte (D)
De volledige

diepte (E) Hoogte (F)

De hoogte
van de

regeldoos (G)

GRSBF-18-F 495 mm (19-1/2”) 460 mm (18”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-S 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-S 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-S 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-S 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-S 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-S 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-S 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)
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Vooraanzicht Zijaanzicht

Afmetingen — Modellen GRSBF

Verwijs naar het installatieonderdeel van dit handboek voor
eigenlijke toonbankuitsnijdingsafmeting. 

ATTENTIE

Afmetingen — Modellen GRSBF



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRS-18-I 100 250 2.5 NEMA 5-15P 7 kg (16 lbs.)
120 250 2.1 NEMA 5-15P 7 kg (16 lbs.)
220 228 1.0 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
240 272 1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

220–230 (CE) 228–250 1.0–1.1 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
230–240 (CE) 250–272 1.0–1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

GRS-24-I 100 350 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
120 350 2.9 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
220 320 1.5 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 380 1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

220–230 (CE) 320–350 1.5–1.6 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
230–240 (CE) 350–380 1.5–1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRS-30-I 100 450 4.5 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 450 3.8 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 412 1.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 490 2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 412–450 1.9–2.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 450–490 1.9–2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRS-36-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
120 550 4.6 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 504 2.3 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 598 2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

220–230 (CE) 504–550 2.3–2.4 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
230–240 (CE) 550–598 2.4–2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRS-42-I 100 600 6.0 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 600 5.0 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 548 2.5 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 652 2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 548–600 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 600–652 2.6–2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

SPEcIFIcAtIES 
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tabel met elektrische gegevens — Model GRS

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.
† Alle opgegeven GRS-modellen hebben een verwarmde diepte van 495 mm (19-1/2″). Er zijn extra diepten
verkrijgbaar.



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRS-48-I 100 700 7.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
120 700 5.8 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 640 3.0 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 760 3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 640–700 3.0–3.1 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 700–760 3.0–3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRS-54-I 100 800 8.0 NEMA 5-15P 19 kg (42 lbs.)
120 800 6.7 NEMA 5-15P 19 kg (42 lbs.)
220 732 3.3 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
240 870 3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

220–230 (CE) 732–800 3.3–3.5 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
230–240 (CE) 800–870 3.5–3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

GRS-60-I 100 900 9.0 NEMA 5-15P 20 kg (44 lbs.)
120 900 7.5 NEMA 5-15P 20 kg (44 lbs.)
220 824 3.7 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
240 980 4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

220–230 (CE) 824–900 3.7–3.9 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
230–240 (CE) 900–980 3.9–4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

GRS-66-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1000 8.3 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1088 4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 916–1000 4.2–4.3 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1000–1088 4.3–4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRS-72-I 100 1100 11.0 NEMA 5-15P 25 kg (56 lbs.)
120 1100 9.2 NEMA 5-15P 25 kg (56 lbs.)
220 1008 4.6 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
240 1196 5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)

220–230 (CE) 1008–1100 4.6–4.8 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
230–240 (CE) 1100–1196 4.8–5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)
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tabel met elektrische gegevens — Model GRS

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.
† Alle opgegeven GRS-modellen hebben een verwarmde diepte van 495 mm (19-1/2″). Er zijn extra diepten
verkrijgbaar.



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRSB-24-F 120 420 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
220 384 1.7 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 458 1.9 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRSB-24-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
120 550 4.6 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
220 550 2.5 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

220–230 (CE) 550–601 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
230–240 (CE) 505–550 2.2–2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

GRSB-24-O 120 790 6.6 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 722 3.3 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 860 3.4 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-30-F 120 505 4.2 NEMA 5-15P 10 kg (23 lbs.)
220 462 2.1 CEE 7/7 Schuko 10 kg (23 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (23 lbs.)

GRSB-30-I 100 665 6.7 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 665 5.6 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 665 3.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 665 2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 665–727 3.0–3.2 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 661–665 2.7–2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRSB-30-O 120 950 7.9 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 985 4.1 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRSB-36-F 120 590 4.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 540 2.5 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 642 2.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-36-I 100 780 7.8 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
120 780 6.5 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 780 3.5 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 780 3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

220–230 (CE) 780–853 3.5–3.7 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
230–240 (CE) 716–780 3.1–3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-36-O 120 1110 9.3 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-F 120 685 5.7 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 627 2.9 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 746 3.1 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-42-I 100 885 8.9 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 885 7.4 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 885 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 885 3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 885–967 4.0–4.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 813–885 3.5–3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-I 120 1270 10.6 NEMA 5-15P 16 kg (35 lbs.)
220 1236 5.6 CEE 7/7 Schuko 16 kg (35 lbs.)
240 1305 5.4 BS-1363 16 kg (35 lbs.)

SPEcIFIcAtIES
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tabel met elektrische gegevens — Model GRSB

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRSB-48-F 120 770 6.4 NEMA 5-15P 15 kg (33 lbs.)
220 705 3.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (33 lbs.)
240 828 3.5 BS-1363 15 kg (33 lbs.)

GRSB-48-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
120 1000 8.3 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 1000 4.5 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 1000 4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 1000–1093 4.5–4.7 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 918–1000 4.0–4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRSB-48-O 120 1430 11.9 NEMA 5-15P 18 kg (39 lbs.)
220 1430 6.5 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)

GRSB-54-I 100 1110 11.1 NEMA 5-15P 20 kg (43 lbs.)
120 1110 9.3 NEMA 5-15P 20 kg (43 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
230–240 (CE) 1019–1110 4.4–4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

GRSB-60-F 120 950 7.9 NEMA 5-15P 20 kg (45 lbs.)
220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (45 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 20 kg (45 lbs.)

GRSB-60-I 100 1220 12.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1220 10.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 1220 5.5 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1220 5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 1220–1333 5.5–5.8 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1120–1220 4.9–5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRSB-60-O 120 1750 14.6 NEMA 5-15P 24 kg (54 lbs.)
220 1750 8.0 CEE 7/7 Schuko 24 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 BS-1363 24 kg (54 lbs.)

GRSB-66-I 120 1330 11.1 NEMA 5-15P 25 kg (54 lbs.)
220 1330 6.0 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
240 1330 5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1330–1454 6.0–6.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1221–1330 5.3–5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSB-72-F 120 1130 9.4 NEMA 5-15P 24 kg (52 lbs.)
220 1034 4.7 CEE 7/7 Schuko 24 kg (52 lbs.)
240 1230 5.1 BS-1363 24 kg (52 lbs.)

GRSB-72-I 120 1440 12.0 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)
220 1440 6.5 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
240 1440 6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

220–230 (CE) 1440–1574 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
230–240 (CE) 1322–1440 5.8–6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

GRSB-72-O 208 2070 10.0 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
220 2070 9.4 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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tabel met elektrische gegevens — Model GRSB

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRSBF-18-F 120 330 2.8 NEMA 5-15P 7 kg (15 lbs.)
GRSBF-24-F 120 420 3.5 NEMA 5-15P 9 kg (20 lbs.)
GRSBF-24-I 100 550 5.5 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)

120 550 4.6 NEMA 5-15P 10 kg (22 lbs.)
GRSBF-24-S 120 700 5.8 NEMA 5-15P 11 kg (24 lbs.)

220 640 2.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (24 lbs.)
240 762 3.2 BS-1363 11 kg (24 lbs.)

GRSBF-24-O 120 790 6.6 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-30-F 120 505 4.2 NEMA 5-15P 10 kg (23 lbs.)
GRSBF-30-I 100 665 6.7 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)

120 665 5.5 NEMA 5-15P 11 kg (25 lbs.)
GRSBF-30-S 120 825 6.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)

220 755 3.4 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 898 3.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSBF-30-O 120 950 7.9 NEMA 5-15P 13 kg (28 lbs.)
GRSBF-36-F 120 590 4.9 NEMA 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-I 100 780 7.8 NEMA 5-15P 13 kg (26 lbs.)

120 780 6.5 NEMA 5-15P 13 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-S 120 950 7.9 NEMA 5-15P 15 kg (31 lbs.)

220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (31 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 15 kg (31 lbs.)

GRSBF-36-O 120 1110 9.3 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 NEMA 6-15P 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 1020–1110 4.4–4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSBF-42-F 120 685 5.7 NEMA 5-15P 13 kg (29 lbs.)
GRSBF-42-I 100 885 8.9 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)

120 885 7.4 NEMA 5-15P 15 kg (32 lbs.)
GRSBF-42-S 120 1100 9.2 NEMA 5-15P 15 kg (34 lbs.)

220 1006 4.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (34 lbs.)
240 1198 5.0 BS-1363 15 kg (34 lbs.)

GRSBF-42-O 120 1270 10.6 NEMA 5-15P 16 kg (35 lbs.)
GRSBF-48-F 120 770 6.4 NEMA 5-15P 15 kg (33 lbs.)
GRSBF-48-I 100 1000 10.0 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 1000 8.3 NEMA 5-15P 16 kg (36 lbs.)
GRSBF-48-S 120 1225 10.2 NEMA 5-15P 17 kg (38 lbs.)

220 1121 5.1 CEE 7/7 Schuko 17 kg (38 lbs.)
240 1334 5.6 BS-1363 17 kg (38 lbs.)

GRSBF-48-O 120 1430 11.9 NEMA 5-15P 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 NEMA 6-15P 18 kg (39 lbs.)

220–230 (CE) 1430–1562 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
230–240 (CE) 1313–1430 5.7–6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)
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tabel met elektrische gegevens — Model GRSBF

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.



Model Spanning Watts Ampere Stekkerconfiguratie Verzendgewicht

GRSBF-60-F 120 950 7.9 NEMA 5-15P 20 kg (45 lbs.)
GRSBF-60-I 100 1220 12.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)

120 1220 10.2 NEMA 5-15P 23 kg (50 lbs.)
GRSBF-60-S 120 1500 12.5 NEMA 5-20P 24 kg (53 lbs.)

220 1372 6.2 CEE 7/7 Schuko 24 kg (53 lbs.)
240 1634 6.8 BS-1363 24 kg (53 lbs.)

GRSBF-60-O 120 1750 14.6 NEMA 5-20P 25 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 NEMA 6-15P 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1750–1912 8.0–8.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1607–1750 7.0–7.3 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSBF-72-F 120 1130 9.4 NEMA 5-15P 24 kg (52 lbs.)
GRSBF-72-I 100 1440 14.4 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)

120 1440 12.0 NEMA 5-15P 26 kg (58 lbs.)
GRSBF-72-S 120 1750 14.6 NEMA 5-20P 28 kg (62 lbs.)

220 1602 7.3 CEE 7/7 Schuko 28 kg (62 lbs.)
240 1906 7.9 BS-1363 28 kg (62 lbs.)

GRSBF-72-O 208 2070 10.0 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMA 6-15P 29 kg (64 lbs.)

220–230 (CE) 2070–2262 9.4–9.8 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
230–240 (CE) 1901–2070 8.3–8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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tabel met elektrische gegevens — Model GRSBF

De gearceerde gebieden bevatten elektrische informatie voor enkel internationale modellen.

INStALLAtIE
Algemeen
Installeer de GRS-, GRSB- en GRSBF-eenheden
overeenkomstig de volgende procedures.

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN: Plaats de eenheid op
minimaal 25 mm (1") van ontvlambare muren en
materialen. Als de veilige afstanden niet gerespecteerd
worden, kan er verkleuring of verbranding plaatsvinden.

Plaats de eenheid op een aangepaste toonbankhoogte in
een ruimte die daarvoor geschikt is. De ondergrond dient
waterpas te zijn, zodat de eenheid en diens inhoud niet per
ongeluk kunnen omvallen en dient sterk genoeg te zijn om
het gewicht van de eenheid en diens inhoud te kunnen
dragen.

Laat geen inbouwmodellen functioneren zonder een
correct geïnstalleerde regeldoos (zoals beschreven in de
installatie-instructies).

Laat geen eenheden functioneren waarop de bijgeleverde
poten niet staan geïnstalleerd.

De National Sanitation Foundation (NSF, nationale
gezondheidsorganisatie) eist dat eenheden met een
breedte boven 914 mm (36") en een gewicht van meer dan
36 kg (80 lbs.) ofwel aan het installatieoppervlak bevestigd
worden ofwel er bovenop geplaatst worden. Als de eenheid
niet bevestigd kan worden aan het gebruikspunt, zijn er
poten van 102 mm (4") inbegrepen om zorgvuldige
reiniging onder de eenheid mogelijk te maken.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

GRS Modellen
1. Haal het apparaat uit het karton en leg het omgekeerd 

op het karton.
OPMERKING: Vul online de garantieregistratie in om

vertraging bij het ingaan van de garantie te
voorkomen. Zie het hoofdstuk BELANGRIJKE
INFORMATIE VOOR DE EIGENAAR voor de
bijzonderheden.

2. Monteer de poten van 25 mm
(1″) op de eenheid.
a. Draai een voetschroefbout in

het gat op elke hoek
onderaan de eenheid. Span
de poten goed, maar niet te
hard aan.

b. Schuif een rubberen voetstuk
over iedere voetschroefbout.

OPMERKING: Als er poten van 102 mm (4") vereist zijn,
raadpleeg dan het hoofdstuk OPTIES EN
TOEBEHOREN in deze handleiding voor
installatie-instructies.

3. Draai het apparaat rechtop en plaats het
verwarmingselement in de gewenste locatie. 
• Plaats de eenheid in een ruimte waar de omringende

luchttemperatuur constant is en minimaal 21°C (70°F)
bedraagt. Vermijd zones waar luchtverplaatsing of tocht
voorkomt (bijv. naast deuren die naar buiten leiden,
zuigkappen, leidingen voor airconditioning, enz.).

...Vervolg

Voetschroefbout

Rubberen
 voetstuk



INStALLAtIE
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• Zorg ervoor dat de eenheid op een gepaste
toonbankhoogte geplaatst wordt in een ruimte die
aangepast is voor het gebruik.

• Zorg ervoor dat de toonbank waterpas is en sterk
genoeg is om het gewicht van de eenheid en de
voedingsmiddelen te dragen.

• Zorg ervoor dat alle voetstukken onderaan de eenheid
stevig op de toonbank geplaatst worden.

GRSB en GRSBF Modellen
1. Haal het apparaat uit het karton en leg het omgekeerd 

op het karton. 
OPMERKING: Vul online de garantieregistratie in om vertraging

bij het ingaan van de garantie te voorkomen. Zie
het hoofdstuk BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE EIGENAAR voor de bijzonderheden.

Onderzijde van GRSB-modellen

2. Verwijder en bewaar de steunschroeven aan de onderzijde
van de eenheid.

OPMERKING: De regeldoos kan worden verplaatst naar de
gewenste locatie aan de onderzijde van de
eenheid. Voor semi-afstandsinstallaties laat u
de regeldoos op zijn plaats tot de eenheid in de
toonbank is geïnstalleerd.

De eenheid is ontworpen en aanbevolen voor gebruik in of
op een metalen bovenblad. Schade aan het materiaal van
een bovenblad valt niet onder de garantie van Hatco. Voor
andere oppervlakken, neemt u best contact op met de
fabrikant om na te gaan of het materiaal bestand is tegen
langdurige blootstelling aan temperaturen tot 93°c (200°F).

3. Bereid de opening in de toonbank voor. Zie het schema
voor de “Uitsparing in de toonbank” op de volgende
pagina's voor de aanbevolen afmetingen.

4. Breng een door de NSF (National Sanitation Foundation)
goedgekeurd afdichtmiddel aan tussen de toonbank en de
montageflens. Het afdichtingsmiddel moet geschikt zijn
voor gebruik bij een minimale temperatuur van 121°C
(250°F).

5. Plaats het apparaat in de opening in de toonbank.
6. Monteer de Z-steunen onderaan de eenheid met de vier

steunschroeven die eerder werden verwijderd.

Steunschroef

ATTENTIE

OPMERKING: Apparaten van 1219 mm (48") of langer hebben
twee aanvullende Z-steunen nodig die in het
midden worden gemonteerd langs de voorkant
en de achterkant van het apparaat.

7. Draai de steunschroeven aan tot de bovenste rand plat op
de toonbank ligt. 

Draai de montageschroeven op de inbouweenheden niet
buitensporig hard aan. Dit kan schade veroorzaken aan de
eenheid en/of toonbank.

8. Verwijder overtollig afdichtmiddel.
9. Indien gewenst of nodig, kan de regeldoos op een

semiafgelegen locatie worden gemonteerd.
a. Verwijder de regeldoos van de onderzijde van de

eenheid.
b. Verwijder indien nodig de eindsteunen van de regeldoos

om ze te draaien/aan te passen, en breng ze weer aan. 
c. De regeldoos kan worden gemonteerd op een paneel,

oppervlak, onder de toonbank of verdiept.

Montagemogelijkheden van de regeldoos

d. De afstand waarop de regeldoos van de eenheid kan
worden geplaatst, wordt bepaald door een snoer van
914 mm (36″). Trek niet aan het snoer om de afstand te
vergroten. Het snoer mag niet gespannen staan na
montage van de regeldoos.

Wijzig de bedrading niet of snijd de capillair van de
thermostaat niet door om de montageafstand van de
regeldoos te vergroten. Als de capillair van de thermostaat
wordt doorgesneden, zal de eenheid oververhitten, met
mogelijke schade aan de eenheid en de omringende
toonbank als gevolg.

10. Wanneer alle onderdelen zijn gemonteerd, kunt u doorgaan
naar het deel "Werking".

OPMERKING: Een snoer van 1829 mm (6') is bij dit apparaat
geleverd, mogelijk overtollig snoer moet netjes
worden geleid zodat het niet naar beneden
hangt.

Paneel

Onder de
Toonbank

Oppervlak

184 mm
(7-1/4″)

51 mm
(2″)

54 mm
(2-1/8″)

178 mm
(7″)

ATTENTIE

ATTENTIE



Inbouw Warmhoudplaat troomonderbreker — Model GRSB
Model Breedte Diepte

GRSB-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSB-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-54-I 1384 mm (54-1/2″) – 1391 mm (54-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-66-I 1689 mm (66-1/2″) – 1696 mm (66-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INStALLAtIE
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Steunschroef

Metalen 
Toonbank

Bevestigingsschroef

Z-steun

Breng een door de NSF (National Sanitation Foundation) 
goedgekeurd afdichtingsmiddel aan tussen de toonbank en de montagerand. 
Het afdichtingsmiddel moet geschikt zijn voor gebruik bij een minimale 
temperatuur van 121°C (250°F).

Model GRSB Installatie



Inbouw Warmhoudplaat troomonderbreker — Model GRSBF
Model Breedte Diepte

GRSBF-18-F 470 mm (18-1/2″) – 476 mm (18-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSBF-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-24-S 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-30-S 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-36-S 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-42-S 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-48-S 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-60-S 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-72-S 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INStALLAtIE
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Steunschroef

Metalen 
Toonbank

Bevestigingsschroef

Z-steun

Breng een door de NSF (National Sanitation Foundation) 
goedgekeurd afdichtingsmiddel aan tussen de toonbank en de montagerand. 
Het afdichtingsmiddel moet geschikt zijn voor gebruik bij een minimale 
temperatuur van 121°C (250°F).

Model GRSBF Installatie



WERKING
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Algemeen
Schakel de GRS-, GRSB- en GRSBF-eenheden aan en bedien
ze overeenkomstig de volgende procedures.

Lees alle veiligheidsvoorschriften onder BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINFORMAtIE voor u dit apparaat bedient.

1. Steek de stekker van de eenheid in een correct geaard
elektrisch stopcontact met de juiste voltage, grootte en
stekkerconfiguratie. Raadpleeg het deel "SPECIFICATIES"
in deze handleiding voor meer informatie.

2. Zet de aan/uit-schakelaar (I/O) in de Aan-stand (I).

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN: Sommige oppervlakken
aan de buitenkant van het apparaat worden heet. Wees
voorzichtig wanneer u deze oppervlakken aanraakt.

3. Portare il termostato sulla temperatura desiderata. Draai
de thermostaat op de gewenste temperatuursinstelling. 

OPMERKING: Draai de thermostaatknop met de wijzers van
de klok mee om de temperatuur te verhogen.
Door de temperatuurregelaar tegen de wijzers
van de klok in te draaien, zal de
temperatuurinstelling dalen.

4. Het apparaat heeft 30 minuten nodig om de
bedrijfstemperatuur te bereiken.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

Thermostaatregeling

AAN/UIT-schakelaar

Bedieningspaneel — Model GRS

Thermostaatregeling

AAN/UIT-schakelaar

Bedieningspaneel — Modellen GRSB en GRSBF

ONDERHOUD
Algemeen
De Hatco Glo Ray warmhoudplaten zijn ontworpen voor
maximale duurzaamheid en prestatie met een minimum aan
onderhoud. 

GEVAAR VOOR ELEKtRIScHE ScHOKKEN:
• Schakel de stroomschakelaar UIt, trek de stroomkabel

uit en laat de eenheid afkoelen voor u reinigings,
aanpassings- of onderhoudswerken uitvoert.

• Dompel het apparaat NIEt onder en maak het ook NIEt
kletsnat. Het apparaat is niet waterbestendig. Gebruik
het apparaat niet als het onder werd gedompeld of erg
nat werd gemaakt.

• Maak het apparaat niet schoon met stoom en gebruik
ook niet al te veel water.

• Maak het apparaat niet schoon als het onder stroom
staat of nog warm is.

Gebruik alleen authentieke Hatco vervangingsonderdelen
als het apparaat moet worden hersteld. Als geen
authentieke Hatco vervangingsonderdelen worden
gebruikt kunnen de gebruikers van het apparaat aan
gevaarlijke elektrische spanning worden blootgesteld met
elektrische schokken of brandwonden tot gevolg.
Authentieke Hatco vervangingsonderdelen zijn specifiek
ontworpen om veilig te werken in de omgevingen waarin
ze worden gebruikt. Sommige niet-authentieke of
generieke vervangingsonderdelen hebben niet de vereiste
eigenschappen om veilig te kunnen werken in apparaten
van Hatco.

WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden vervangen. Als het apparaat moet worden
hersteld neemt u contact op met een erkend Hatco
servicevertegenwoordiger of de Hatco serviceafdeling op
het nummer +1-414-671-6350; fax +1-414-671-3976.

Reinigen
Om de afwerking en de prestaties van het apparaat te
beschermen, wordt aanbevolen het apparaat dagelijks te
reinigen.

Gebruik uitsluitend niet-schurende schoonmaakmiddelen.
Schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen op de
finish van het apparaat veroorzaken die ontsierend zijn en
tot vuilophoping leiden.

1. Schakel de eenheid uit, trek de stroomkabel uit en laat de
eenheid afkoelen.

2. Verwijder en was alle schotels, indien nodig.
3. Maak alle metalen oppervlakken schoon met een niet-

schurende, vochtige doek. Hardnekkig vuil kan worden
verwijderd met een niet-schurend schoonmaakmiddel voor
roestvrij staal. Reinig moeilijk te bereiken zones met een
kleine borstel en milde zeep.

4. Droog alle metalen oppervlakken met een niet-schurende,
droge doek.

WAARSCHUWING

ATTENTIE

OPMERKING: Raadpleeg het deel "OPTIES EN
TOEBEHOREN" voor informatie over de
installatie en werking van de GRSB- en
GRSBF-modellen met een vlakke regeldoos
voor montage op afstand.



Symptoom Mogelijke Oorzaak corrigerende-Maatregel

Toestel te warm. De thermostaat staat op een te hoge
temperatuur ingesteld.

Stel de thermostaat in op een lagere temperatuur.

De thermostaat staat geblokkeerd op “aan”
(on).

Neem contact op met een erkend service-
vertegenwoordiger of met Hatco voor assistentie.

De eenheid werd aangesloten op een
verkeerde stroomvoorziening.

Controleer in samenspraak met bevoegd
personeel of de stroomtoevoer overeenstemt met
de toestelvereisten. 

Toestel niet warm genoeg. De thermostaat staat op een te lage
temperatuur ingesteld.

Stel de thermostaat in op een hogere temperatuur.

De locatie van de eenheid is onderhevig aan
luchtstromen (airconditioning of zuigkap).

Blokkeer de luchtstromen of verplaats de eenheid.

Toestel werkt helemaal niet. Toestel niet aangesloten. Voorzie het toestel van de juiste stroomtoevoer.

Toestel niet ingeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar (I/O) in de Aan-
stand (I).

De aan/uit-schakelaar (I/O) functioneert niet. Neem contact op met een erkend service-
vertegenwoordiger of met Hatco voor assistentie.

Het verwarmingselement is doorgebrand. Neem contact op met een erkend service-
vertegenwoordiger of met Hatco voor assistentie.

De thermostaatregeling is defect. Neem contact op met een erkend service-
vertegenwoordiger of met Hatco voor assistentie.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Formulier nr. GRSCEM2-021258

Onderhoud aan en herstellingen van dit apparaat mogen
alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Als
onbevoegd personeel het onderhoud of de herstelling
uitvoert kan dat tot elektrische schokken of brandwonden
leiden.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ELEKtRIScHE ScHOKKEN: Schakel de
stroomschakelaar UIt, trek de stroomkabel uit en laat de
eenheid afkoelen voor u reinigings, aanpassings- of
onderhoudswerken uitvoert.

WAARSCHUWING

OPtIES EN AccESSOIRES
Verstelbare poten van 102 mm (4″)
(GRS-modellen)
Installeer de verstelbare poten van 102 mm (4″) op een GRS-
model overeenkomstig de volgende procedure.

OPMERKING: Poten van 102 mm (4") zijn standaard op
modellen van 1067 mm (42" ) en breder.

1. Schakel de eenheid uit, trek de stroomkabel uit en laat de
eenheid afkoelen.

Plaats de eenheid niet op de zijde met het
besturingspaneel. De eenheid kan beschadigd raken.

2. Draai de eenheid voorzichtig ondersteboven en plaats hem
op een vlak oppervlak. Bedek het oppervlak zodat de
eenheid niet bekrast wordt.

3. Draai een poot van 102 mm (4″) aan elke hoek vast op de
eenheid. Draai de poten stevig vast met de hand. Niet te
strak aanspannen.

4. Plaats de eenheid opnieuw in rechtstaande positie.

ATTENTIE

Installatie Poten

OPMERKING: De voeten aan de poten van 102 mm (4″) zijn
verstelbaar om de eenheid waterpas te zetten.
Gebruik een steeksleutel van 14 mm (9/16") om
de poten te verstellen zodra de eenheid in de
eindpositie geplaatst is.

Poten
 van

 102 mm

Verlengen

Verkorten

Verstelling van 
de poten



OPtIES EN AccESSOIRES
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Regeldozen voor Montage op Afstand
(GRSB- en GRSBF-modellen)
Voor de GRSB- en GRSBF-modellen zijn er twee vlakke
regeldozen verkrijgbaar voor montage op afstand — de
mechanische thermostaateenheid en de digitale
temperatuureenheid (ITC -Indicating Temperature Control).
Beide regeldozen worden overeenkomstig de volgende
procedure geïnstalleerd.

De behuizing van de regeldoos moet verticaal op een
verticale muur worden gemonteerd. Het monteren van de
behuizing van de regeldoos in een horizontale opstelling
kan resulteren in het verzamelen van vloeistoffen, wat kan
leiden tot een elektrische schok.

Installeer de regeldoos buiten de warme zone. Installatie
binnen de warme zone zal de regeldoos doen oververhitten,
met een slechte werking of defect als gevolg.

Wijzig de bedrading niet of snijd de capillair van de
thermostaat niet door om de montageafstand van de
regeldoos te vergroten. Als de capillair van de thermostaat
wordt doorgesneden, zal de eenheid oververhitten, met
mogelijke schade aan de eenheid en de omringende
toonbank als gevolg.

OPMERKING: Wij raden u aan beroep te doen op een
bevoegde elektromonteur om de eenheid aan
te sluiten op een stroombron.

1. Maak een uitsparing en boor de schroefgaten (zie de
onderstaande afbeelding voor afmetingen).

2. Verwijder de beschermkap van de regeldoos. 
3. Plaats de regeldoos met de rug in de opening.
4. Schroef de regeldoos vast aan het oppervlak (schroeven

niet meegeleverd).
5. Sluit de correcte stroomvoorziening aan op de regeldoos. 

ATTENTIE

WAARSCHUWING

6. Bevestig de beschermkap opnieuw. Dicht de rand tussen
de kap en het montageoppervlak af met silicone.

OPMERKING: De eenheden zijn uitgerust met een soepel
snoer van 914 mm (36″) voor aansluiting van
de regeldoos.

Aan/uit-schakelaar
Beide vlakke regeldozen voor montage op afstand beschikken
over een aan/uit-schakelaar (I/O). Plaats de aan/uit-schakelaar
(I/O) op aan (on) om de eenheid in te schakelen. Het
controlelampje in de schakelaar licht op als het apparaat aan
staat.

Instelling van de thermostaat
Draai de thermostaatknop met de wijzers van de klok mee om
de temperatuur te verhogen. Draai de thermostaatknop tegen
de wijzers van de klok in om de temperatuur te verlagen.

Thermostaateenheid

...Vervolg

Thermostaatregeling

AAN/UIT-schakelaar

Afmetingen voor Installatie op Afstand van de Regeldoos

Thermostaateenheid
102 mm (4″)

Temperatuureenheid
121 mm (4-3/4″)

Montageoppervlak
Beschermkap

Regeldoos

Zijaanzicht van de Geïnstalleerde RegeldoosVooraanzicht van de Uitsparing

149 mm
(5-7/8″)

98 mm
(3-7/8″)

162 mm
(6-3/8″)

174 mm
(6-7/8″)

BELANGRIJK:
Controleer of de plaats
van installatie voldoende
ruimte biedt voor de
elektrische aansluitingen.



OPtIES EN AccESSOIRES

Formulier nr. GRSCEM2-021260

De temperatuureenheid instellen/programmeren
Eenheden met een temperatuureenheid zullen bij inschakeling
automatisch opwarmen tot de ingestelde temperatuur is
bereikt. Programmeer de temperatuurinstelling overeenkomstig
de volgende procedure.

OPMERKING: Als de temperatuur van de eenheid lager is dan
54°C (130°F), kan de temperatuur foutief
worden weergegeven op de display.

Als de programmeersequentie wordt onderbroken vóór
uitvoering van de laatste stap, zullen de gewijzigde waarden
niet worden opgeslagen in het geheugen. 

1. Druk eenmaal op om de instelmodus voor de
temperatuur te activeren (de display geeft “SP” weer).

2. Druk nogmaals op om de huidige ingestelde
temperatuur weer te geven.

3. Druk op of om de gewenste temperatuur te
kiezen. Houd één van beide pijltjestoetsen ingedrukt om
het instelpunt sneller te doen veranderen.

4. Druk op om de programmeersequentie te voltooien
en de temperatuur op te slaan in het geheugen. De display
zal twee seconden lang leeg blijven om het einde van de
programmeersequentie en aanvaarding van de nieuwe
temperatuur te bevestigen.

OPMERKING: Na tien seconden inactiviteit tijdens het
programmeren, zal de controller automatisch
de programmeermodus beëindigen en
terugkeren naar de oorspronkelijke
temperatuur, zonder de nieuwe temperatuur te
aanvaarden.

Temperatuureenheid (Indicating Temperature Control - ITC)

Display

Omlaag-
pijltoets

Omhoog-
pijltoet

SET-
toets




