
Wytyczne 
branżowe
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- zalecane parametry przyłączy
mediów do naszych urządzeń
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3SPIS TREŚCI

Elektryczny / Gazowy

Zmywarka
Do naczyń i szkła /  Kapturowa / Do garnków / Tunelowa

Urządzenie chłodnicze i mroźnicze
Szafa / Stół / Kostkarka

Linia grzewcza
Frytownica / Płyta grillowa / Grill lawowy / Frytownica elektroniczna Touch Fry / Kocioł warzelny / 
Makaroniarka / Patelnia / Kuchnia / Kuchnia wodna /  Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym/ RM Multi / 

Obieraczka do ziemniaków

Ekspres do kawy

Meble nierdzewne
Półka i szafka wisząca / Umywalka / Zlew porządkowy / Stół ze zlewem / Basen

Audyt przedmontażowy obiektu
Wzór sprawozdania z przeprowadzenia audytu przedmontażowego

Notatki

Elektryczny / Gazowy

O firmie
Showroom / RM Zespół Projektowy / RM Serwis

Oznaczenia / Uwagi

Piec konwekcyjno-parowy

Schładzarko-zamrażarka szokowa 

Piec do pizzy



4 SHOWROOM

Kiedy planujemy dużą inwestycję z dobrej jakości sprzętem długo zastanawiamy się co zakupić, 
aby mieć stuprocentową pewność i satysfakcje z dokonanego wyboru. Wychodząc naprzeciw Klientom 
i ich potrzebom zadbaliśmy o doskonale wyposażony w naszej siedzibie w Ustroniu showroom 
o powierzchni prawie 1000 m².

Na ekspozycji mamy kilkadziesiąt urządzeń. Każde z nich można obejrzeć i przetestować przed 
zakupem. To spowoduje świadome podjęcie decyzji i pewność wyboru.

Zapraszamy!

Nasi specjaliści są zawsze do Państwa dyspozycji.



5RM ZESPÓŁ PROJEKTOWY

RM Zespół Projektowy

Alicja Matuszek - lider zespołu projektowego

Anna Stefko - projektant

Martyna Michnik - projektant

Paweł Złotorowicz - projektant

Patrycja Cichoń - specjalista ds. inwestycji i projektów

To zespół specjalistów, dzięki którym możemy zaoferować naszym Klientom silne wsparcie przy 
projektowaniu technologicznym.

Na podstawie zbieranych przez lata informacji i doświadczeń projektujemy ergonomiczne 
i funkcjonalne kuchnie spełniające oczekiwania Szefów Kuchni.

Nasze projekty spełniają obowiązujące wymogi i standardy. Wybór najlepszej technologii 
dopasowanej do profilu kuchni opieramy o konsultacje z doświadczonym zespołem ekspertów kulinarnych.

Na Państwa prośbę przygotujemy projekt branżowy kompatybilny z zaakceptowany, finalnym 
projektem technologii  kuchni, który należy traktować jako poglądowe wytyczne dla branż instalacyjnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

    projekty@rmgastro.pl   +48 607 206 057 +48 333 33 64 01 +48 33 333 64 29 +48 781 001 519

Serdecznie zapraszamy do współpracy!



W Ustroniu znajduje się profesjonalny serwis producenta, który świadczy usługi gwarancyjne 
i pogwarancyjne na terenie całego kraju, korzystając ze wsparcia najlepszych specjalistów.

Nasi serwisanci uczestniczą w cyklicznych szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje, które 
uprawniają do montażu, obsługi i serwisowania urządzeń elektrycznych, gazowych, chłodniczych 
i mroźniczych, znajdujących się w naszej ofercie.

Wykwalifikowani technicy serwisu, oryginalne części zamienne i nowoczesny sprzęt diagnostyczny 
zapewniają najwyższą jakość przeprowadzonej usługi serwisowej.

Stałe dyżury serwisowe pozwalają dotrzeć do naszego Klienta w jak najszybszym czasie od momentu 
zgłoszenia. Bo wiemy jak ważna w gastronomi jest szybka reakcja serwisowa i naprawa urządzenia, dzięki 
któremu kuchnia funkcjonuje.

Zawsze do Państwa dyspozycji:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00 – 16:00

Informacja serwisowo-montażowa:
+48 33 8547326 wewn. 2 +48 697 689 513 +48 667 943 696   serwis@rmgastro.pl

Na wniosek Inwestora przed planowanym montażem wykonujemy dodatkowo płatny audyt 
serwisowy lokalu. Obiekt sprawdzamy pod względem prawidłowego rozmieszczenia przyłączy według 
ustalonych wytycznych do projektów branżowych:

• wodno-kanalizacyjnych,

• elektrycznych,

• gazowych,

• wentylacyjnych*.

To wszystko wykonujemy po to, aby możliwe było właściwe podłączenie i prawidłowe

funkcjonowanie naszych urządzeń.

 Rodzaje audytów:

• Ustalanie lokalizacji pod doprowadzenie wszystkich przyłączy według projektu.
• Spotkanie z wykonawcami – instalatorami prądu, gazu, hydrauliki.
• Protokół.

2. Audyt Inwestycyjny Powykonawczy -  Stan po wykonaniu wylewek i tynków, kontrola prawidłowego
umiejscowienia przyłączy wg ustaleń z pierwszego audytu.
3. Audyt Przedmontażowy - Ostateczna weryfikacja prawidłowego rozmieszczenia przyłączy po
położeniu płytek i przed planowanym montażem.

Uwaga! Serwis firmy RM Gastro Polska nie jest zobligowany do przeróbek instalacji elektrycznej, gazowej oraz 
wodno-kanalizacyjnej w ramach montażu. Ryzyko uszkodzenia podtynkowej instalacji wodnej lub elektrycznej 
w związku z wieszaniem okapów, szafek, półek, montażu baterii przechodzi na zamawiającego.
* Szczegóły podłączeń wentylacyjnych ustala firma zewnętrzna (wyjątek stanowi okap OR-VENT).

ETAPY AUDYTÓW SERWISOWYCH

6 RM SERWIS

1. Audyt Inwestycyjny - Inwentaryzacja obiektu oraz kontrola punktów krytycznych tj.
-wysokość pomieszczenia,
-materiał, z jakiego wykonany jest sufit oraz ścianki,
-wysokość parapetów, okien,
-inne kąty, ściany, ogrzewanie.



1. Instalacja elektryczna:
Gniazdo wtykowe 1 - fazowe (przewód 3 - żyłowy) - GN 230V
Gniazdo wtykowe 3 - fazowe (przewód 5 - żyłowy) - GN 400V
Gniazdo wtykowe 3 - fazowe z włącznikiem odcinającym 0/1 
(przewód 5 - żyłowy)
Podejście elektryczne 1 - fazowe (wypust z podłogi 
w osłonie (h = 5 cm) + 2 m zapas kabla) przewód elektryczny 
typu elastyczna linka zakończony gniazdem wtykowym
Podejście elektryczne 3 - fazowe (wypust z podłogi 
w osłonie (h = 5 cm) + 2 m zapas kabla) przewód elektryczny 
typu elastyczna linka zakończony gniazdem wtykowym
Wypust z sufitu 1 - fazowy (+ 2 m zapas kabla) przewód 
elektryczny typu elastyczna linka
Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do  puszek 
hermetycznych
Puszka hermetyczna ip44 wbudowana w ścianę 
według rysunku:

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna :

Gniazda 230 V 

Gniazda 400 V

4. Instalacja gazowa:
Gaz / Przewód instalacji gazowej

2. Schemat dodatkowych przyłączeń do urządzeń nablatowych:

Symbole podłączeń prądu, wody, kanalizacji 
i gazu oraz inne oznaczenia:

Schematy wodno-kanalizacyjne 
dla umywalek, zlewów i basenów:
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5. Oznaczenia wyposażenia:

Urządzenia grzewcze          
Urządzenia chłodnicze/mroźnicze         
Meble technologiczne                
Meble wiszące
Urządzenia zmywalnia      
Urządzenia nablatowe   
Urządzenia dynamiczne            
Inne wyposażenie           
Wyposażenie istniejące                
Opis pomieszczeń

Wymiarowanie media woda 
Wymiarowanie media elektr. 
Wymiarowanie media gaz.

Woda zimna - ZW
Woda ciepła - CW
Woda zimna uzdatniona 
Odpływ DN 50
Kratka ściekowa                 
Odpływ liniowy
Kran ze złączką do węża
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Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem
kątowym 1/2"
h = 70 cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaworem kątowym
3/8" ułożonym
poziomo h = 10 cm od posadzki

Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem kątowym
3/8" ułożonym poziomo
h = 10 cm od posadzki

Odprowadzenie wody
 Ø 50 mm, h = 0 cm, w posadzce

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaworem
kątowym 1/2"
h = 70 cm od posadzki

Odprowadzenie wody Ø 50 mm,
h = 0 cm, w posadzce

Doprowadzenie wody
zimnej zakończone
zaworem kątowym
1/2" lub 3/8''
h = 40 cm
od posadzki

Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem
kątowym 1/2"
lub 3/8'' h = 40 cm od posadzki

Odprowadzenie wody
Ø 50 mm, h=30 cm od posadzki

Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem
kątowym 1/2"
h = 20 cm od posadzki

Odprowadzenie wody
Ø 50 mm,h=0 cm, w posadzce

Doprowadzenie wody
zimnej zakończone
zaworem kątowym 1/2"
h = 20 cm od posadzki

Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem
kątowym 1/2" lub 3/8''
h = 40 cm od posadzki

Odprowadzenie wody
Ø 50 mm, h = 30 cm
od posadzki

Doprowadzenie wody ciepłej
zakończone zaworem
kątowym 3/8"
h = 40 cm od posadzki
Odprowadzenie wody
Ø 50 mm, h = 30 cm
od posadzki

UWAGA!  ZASTOSOWANO SPRYSKIWACZ Z WYLEWKĄ Z BATERIĄ STOŁOWĄ  -
ZAWORY KĄTOWE 1/2"; RANT Z TYLU BASENU POWINIEN MIEĆ MIN. 6 CM,

ABY MOŻNA SWOBODNIE ZAMONTOWAĆ SPRYSKIWACZ

UWAGA! W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA :  - BATERII AGD - ZAWORY KĄTOWE 3/8";
-SPRYSKIWACZA Z WYLEWKĄ Z BATERIĄ STOŁOWĄ -  ZAWORY KĄTOWE 1/2".

UWAGA!  ZASTOSOWANO  BATERIE AGD - ZAWORY KĄTOWE 3/8";

UWAGA!  ZASTOSOWANO SPRYSKIWACZ Z WYLEWKĄ Z BATERIĄ STOŁOWĄ
 - ZAWORY KĄTOWE 1/2";
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UWAGA! W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA :  - BATERII AGD - ZAWORY KĄTOWE 3/8";
 -SPRYSKIWACZA Z WYLEWKĄ Z BATERIĄ STOŁOWĄ -  ZAWORY KĄTOWE 1/2".

Doprowadzenie wody
zimnej zakończone
zaworem kątowym 3/8"
h = 40 cm od posadzki
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Doprowadzenie wody
zimnej zakończone
zaworem kątowym 3/8"
h = 40 cm od posadzki85
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1. Przyłącza mediów należy traktować jako poglądowe wytyczne dla branż projektowych;

2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami
branżowymi i budowlanymi;

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w naturze. W przypadku jakichkolwiek
zauważonych różnic i zmian między projektem a stanem faktycznym należy niezwłocznie przekazać tę
informacje do projektanta;

4. Wszystkie przyłącza nie powinny znajdować się dalej niż 1 m od urządzenia;

5. Należy przewidzieć uziemienie dla mebli i urządzeń;

6. PA - wyrównanie potencjałów - listwa uziemiająca;

7. H - wysokość przyłączy (cm) liczona od górnej krawędzi gotowej posadzki;

8. Sprawdzić wymiary pomieszczeń po wyłożeniu glazury;

9. Przewidzieć wentylacje mechaniczną dla pomieszczeń magazynowych (przeznaczonych
na urządzenia chłodnicze);

10. Należy przewidzieć wzmocnienia ścienne dla mebli i urządzeń wiszących na ścianach z g-k : typu półki,
szafki, umywalki, baterie prysznicowe;

11. W zależności od mocy [kW] urządzenia należy zastosować odpowiednie zasilanie elektryczne według
poniższej tabeli:

12. Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji elektrycznej:

• Należy przygotować dodatkowe przyłącza do urządzeń nablatowych (wilk, mikser itp.)
lub podblatowych : 230 V lub 16 A , 400 V umieszczone na wysokości 130 cm lub 40 cm,

• Przewidzieć dodatkowe gniazda do celów porządkowych.

13. Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji wodno–kanalizacyjnej:

• Wszystkie odpływy kanalizacyjne do urządzeń technologicznych powinny być zasyfonowane.

14. Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji gazowej:

• Zasilanie gazowe propan-butan PB (do przygotowania butla, reduktor oraz wąż gazowy
elastyczny PB) lub gaz ziemny GZ,

• Opcjonalnie polecane dla linii gazowej i elektrycznej przygotowanie rezerwowego zaworu
gazowego przy instalacji gazowej i puszka 32 A , 400 V przy instalacji elektrycznej,

• Gaz ziemny - do przygotowania zawór gazowy z wyjściem 1/2” lub 3/4”- podłączenie
urządzenia wężem elastycznym zbrojonym.

UWAGI

MOC URZĄDZENIA ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEWÓD
< 3,6 kW 230 V

> 4 kW 16 A , 400 V 5 x 2,5 mm²

< 10 kW 16 A , 400 V 
z zabezpieczeniem 16 A 5 x 2,5 mm²

< 20 kW 32 A , 400 V 
z zabezpieczeniem 32 A 5 x 4 mm²

> 20 kW 32 A/63 A , 400 V 
z zabezpieczeniem 32 A/63 A 5 x 6 mm², 5 x 10mm²

> 50 kW bezpośrednio z rozdzielni  
z zabezpieczeniem 100 A , 400 V 5 x 10 mm², 5 x 16 mm²



INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1.  Gniazdo wtykowe 3-fazowe z wyłącznikiem 0/1:

· 16 A, 400 V dla modeli pieców: 623, 611
· 32 A, 400 V dla modeli pieców: 1011
· 63 A, 400 V dla modeli pieców: 1211, 1221, 2011
· 100 A, 400 V dla modeli pieców: 2021

Zalecane na wysokości 130 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania pieca).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego
(3x2,5 mm²) do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie, w zależności od usytuowania
i wysokości montażu okapu.

3. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania pieca).
W celu prawidłowego działania pieca zaleca się montaż zmiękczacza
wody oraz filtra mechanicznego umieszczonego przed zmiękczaczem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
4. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umiejscowione z lewej lub
prawej strony w zależności od usytuowania pieca).
Należy przewidzieć dodatkowe przyłącze wody zimnej dla opcji duo.

5. Odprowadzenie wody DN 50, umieszczone za urządzeniem.

· Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki dla modeli: 623*, 611,
1011.

· Zalecane w posadzce na h = 0÷5 cm, lub kratka ściekowa dla modeli:
1211, 1221, 2011, 2021 i systemu DUO.

Uwaga!

· Odległość pomiędzy dwoma piecami powinna wynosić min. 25 cm.
· W przypadku usytuowania pieców na wyspie, przewody należy

wyprowadzić z posadzki, z zapasem 2 m.

*Przy modelu pieca 623 montowanego na konsoli - należy skonsultować
lokalizacje przyłączy.

RM PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY
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** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm

2. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

1. gniazdo z wyłącznikiem 0/1
h=130 cm

** wyłącznik 0/1 dla
urządzeń

podłączonych do puszek
hermetycznych
 h=130 cm

3. gniazdo 230 V
 h=25 cm

5. odprowadzenie wody DN 50,
umieszczone za urządzeniem

9

RM PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY GAZOWY

2. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

1. gniazdo 230 V
h = 130 cm

3. gniazdo 230 V
 h = 25 cm

5. odprowadzenie wody DN 50
umieszczone za urządzeniem

6. doprowadzenie gazu
h = 30 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo 230 V.

Zalecane na wysokości 130 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca).

2. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)
do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie, w zależności od usytuowania
i wysokości montażu okapu.

3. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca).
W celu prawidłowego działania pieca zaleca się montaż zmiękczacza wody
oraz filtra mechanicznego umieszczonego przed zmiękczaczem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
4. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.   

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki  (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania pieca).
Należy przewidzieć dodatkowe przyłącze wody zimnej dla opcji DUO.

5. Odprowadzenie wody DN 50,  umieszczone za urządzeniem.

· Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki dla modeli: 623*, 611, 1011.
· Zalecane w posadzce na h = 0÷5 cm lub kratka ściekowa dla modeli:

1211, 1221, 2011, 2021 i systemu DUO.

INSTALACJA GAZOWA:
· Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem 3/4".

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone w łatwo
dostępnym miejscu z lewej lub prawej strony urządzenia).

Uwaga!

· Odległość pomiędzy dwoma piecami powinna wynosić min. 25 cm.
· W przypadku usytuowania pieców na wyspie, przewody należy

wyprowadzić z posadzki, z zapasem 2 m.

* Przy modelu pieca 623 montowanego na konsoli - należy skonsultować
lokalizacje przyłączy.
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4. przyłącze wody
zimnej 3/4"  h = 30 cm

4. przyłącze wody
zimnej 3/4"  h = 30 cm
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REDFOX PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY SLIM
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** wyłącznik 0/1 dla
urządzeń

podłączonych do puszek
hermetycznych
 h = 130 cm

3. gniazdo 230 V
 h = 25 cm

4. przyłącze wody zimnej 3/4"
 h = 30 cm

2. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

1. gniazdo z wyłącznikiem 0/1

h = 130 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 3-fazowe 32 A, 400 V z wyłącznikiem 0/1.

Zalecane na wysokości 130 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego
(3x2,5 mm²) do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie, w zależności od usytuowania
i wysokości montażu okapu.

3. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca).
W celu prawidłowego działania pieca zaleca się montaż zmiękczacza
wody oraz filtra mechanicznego umieszczonego przed zmiękczaczem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
4. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki  (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania pieca).
Należy przewidzieć dodatkowe przyłącze wody zimnej dla opcji DUO.

5. Odprowadzenie wody DN 50,  umieszczone za urządzeniem.

· Zalecane na wysokości h = 30 cm od posadzki,
· Przy opcji DUO, w posadzce na h = 0 cm.

Uwaga!

· Odległość pomiędzy dwoma piecami powinna wynosić min. 25 cm
· W przypadku usytuowania pieców na wyspie, przewody należy

wyprowadzić z posadzki, z zapasem 2 m.
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1. gniazdo z wyłącznikiem 0/1
h = 130 cm

13
0
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** wyłącznik 0/1 dla
urządzeń

podłączonych do puszek
hermetycznych
 h = 130 cm

3. gniazdo 230 V
 h = 25 cm30

25

2. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

4. przyłącze wody zimnej 3/4"
 h = 30 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 3-fazowe 32 A, 400 V z wyłącznikiem 0/1.

Zalecane na wysokości 130 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania pieca).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego
(3x2,5 mm²) do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie, w zależności od usytuowania
i wysokości montażu okapu.

3. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania pieca).
W celu prawidłowego działania pieca zaleca się montaż zmiękczacza
wody oraz filtra mechanicznego umieszczonego przed zmiękczaczem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
4. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umiejscowione z lewej lub
prawej strony w zależności od usytuowania pieca).
Należy przewidzieć dodatkowe przyłącze wody zimnej dla opcji DUO.

5. Odprowadzenie wody DN 50,  umieszczone za urządzeniem.

Zalecane na wysokości h= 30 cm od posadzki.

Uwaga!

· Odległość pomiędzy dwoma piecami powinna wynosić min. 25 cm
· W przypadku usytuowania pieców na wyspie, przewody należy

wyprowadzić z posadzki, z zapasem 2 m.

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm

5. odprowadzenie wody DN 50
umieszczone za urządzeniem

5. odprowadzenie wody DN 50
umieszczone za urządzeniem
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RZUT PODŁOGI POD URZĄDZENIEM

1. gniazdo 32 A, 400 V
lub 230 V
h = 30 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 32 A, 400 V lub 230 V

(w zależności od rodzaju schładzarko-zamrażarki szokowej).

Zalecane na wysokości 30 lub 260 cm od posadzki, umiejscowione z
lewej lub prawej strony urządzenia, w zależności od lokalizacji i
modelu.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
2. Odprowadzenie wody DN 50 w posadzce.

3

26
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2. odpływ wody DN 50
h = 0 cm

2. odpływ wody DN 50
h = 0 cm

1. gniazdo 32 A, 400 V
h = 260 cm

D

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1.  Gniazdo wtykowe 3-fazowe 32 A, 400 V z wyłącznikiem 0/1.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca, lub pod
podstawą).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego
(3x2,5 mm²) do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie w zależności od usytuowania
i wysokości montażu okapu.

3. Gniazdo 32 A, 400 V lub 230 V na mikser.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania pieca, lub pod
podstawą).

11

PIEC DO PIZZY ELEKTRYCZNY

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA

3

3

01

13
0

30

25

2. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

** wyłącznik 0/1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
 h = 130 cm

3. gniazdo 32A, 400 V
lub 230 V
 h = 25 cm

1. gniazdo 32A, 400 V
z wyłącznikiem 0/1
h = 30 cm od posadzki

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm



PIEC DO PIZZY GAZOWY12

TABORET GAZOWY/ELEKTRYCZNY
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1. gniazdo 230 V lub 2 m zapasu
przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

2. gniazdo 32A, 400 V
lub 230 V
 h = 25 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo 230 V lub 2 m zapasu przewodu zasilającego (3x2,5 mm²)

do podłączenia okapu.

Umieszczone na ścianie lub w suficie, w zależności od lokalizacji
i wysokości montażu okapu.

2. Gniazdo 32 A, 400 V lub 230 V na mikser.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony urządzenia w zależności od usytuowania pieca, lub pod podstawą).

INSTALACJA GAZOWA:

3. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem 3/4".

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone w łatwo
dostępnym miejscu z lewej lub prawej strony urządzenia).

Uwaga!
Piece do pizzy gazowe wymagają montażu okapu wyciągowego.

3. doprowadzenie gazu
h = 30 cm

3
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INSTALACJA GAZOWA:

1. Doprowadzenie gazu  wg PN zakończone zaworem kulowym 3/4".

· Zalecane na wysokości 10 cm od posadzki, lub na sztywno
w ustalonym miejscu.

· Brak przyłącza gazowego w zestawie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Gniazdo wtykowe 3-fazowe 32 A, 400 V.

Zalecane na wysokości 140 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony urządzenia w zależności od usytuowania taboretu).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. gniazdo 32A, 400 V
 h = 140 cm

1. doprowadzenie gazu
h = 10 cm

10

01

** wyłącznik 0/1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
h = 130 cm

30

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm
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ZMYWARKA KAPTUROWA

ZMYWARKA DO NACZYŃ I SZKŁA

3

01

13
0

40

30

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1.  Gniazdo wtykowe 3-fazowe  32 A, 400 V lub 230 V,

 w zależności od rodzaju zmywarki.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania zmywarki).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na h=30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody
opcjonalnie, w zależności od twardości wody.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania zmywarki).

Uwaga!
Nie dopuszcza się montażu instalacji elektrycznej za zmywarką oraz
nad i pod zlewem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony w zależności od usytuowania zlewu).

4. Odprowadzenie wody DN 50,
(umieszczone z lewej lub prawej strony w zależności od 
usytuowania zlewu),

· dla zmywarek bez pompy odpływu- w posadzce,

· dla zmywarek z pompą odpływu h = 10 ÷ 40 cm od posadzki,

· dla zmywarek na podstawie, bez pompy odpływu h = 0 ÷ 40 cm od
posadzki.

** wyłącznik 0 1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
h = 130 cm

2. gniazdo 230 V
 h = 40 cm

1. gniazdo 32 A, 400 V
lub 230 V
h = 40 cm

3. przyłącze wody zimnej 3/4"
 h = 30 cm

4. odprowadzenie wody DN 50

01

25 30
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** wyłącznik 0 1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
h = 130 cm

1. gniazdo 32 A, 400 V
h = 40 cm

2. gniazdo 230 V
 h = 25 cm

3. przyłącze wody zimnej 3/4"
 h = 30 cm od posadzki

4. odprowadzenie wody DN 50

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 3-fazowe  32 A, 400 V.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania zmywarki).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody,
opcjonalnie, w zależności od twardości wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania zmywarki).

Uwaga!
Nie dopuszcza się montażu instalacji elektrycznej za zmywarką oraz
nad i pod zlewem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony w zależności od usytuowania zlewu).

4. Odprowadzenie wody DN 50
(umieszczone z lewej lub prawej strony w zależności od 
usytuowania zlewu),

· dla zmywarek bez pompy odpływu h = 10 cm od posadzki,

· dla zmywarek z pompą odpływu h = 10÷40 cm od posadzki.
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** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm



14 ZMYWARKA DO GARNKÓW
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1. gniazdo 32 A, 400 V
z wyłącznikiem 0/1
h=160 cm
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 3-fazowe  32 A, 400 V z wyłącznikiem 0/1.

Zalecane na wysokości 160 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania zmywarki).

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody,
opcjonalnie, w zależności od twardości wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania zmywarki).

Uwaga!
Nie dopuszcza się montażu instalacji elektrycznej za zmywarką oraz
nad i pod zlewem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony w zależności od usytuowania zlewu).

4. Odprowadzenie wody DN 50
(umieszczone z lewej lub prawej strony w zależności od 
usytuowania zlewu),

· dla zmywarek bez pompy odpływu max h = 10 cm od posadzki,

· dla zmywarek z pompą odpływu h = 30 cm od posadzki.

** wyłącznik 0/1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
h=130 cm

2. gniazdo 230 V
 h=25 cm

3. przyłącze wody zimnej 3/4"
 h=30 cm

4. odprowadzenie wody DN 50

ZMYWARKA TUNELOWA

Płukanie Mycie Suszenie

01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo wtykowe 63 A, 400 V z wyłącznikiem 0/1,

umieszczone w ustalonym miejscu.

** W przypadku braku możliwości montażu gniazda 3-fazowego->
puszka hermetyczna IP44 wbudowana w ścianę na wysokości 30 cm,
wraz z wyłącznikiem 0/1 zalecanym na wysokości 130 cm od posadzki.

2. Gniazdo 230 V na zmiękczacz wody,
opcjonalnie, w zależności od twardości wody.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania zmywarki).

Uwaga!
Nie dopuszcza się montażu instalacji elektrycznej za zmywarką oraz
nad i pod zlewem.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania zlewu).

4. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Odpływ liniowy umieszczony w posadzce.
Odprowadzenie wody DN 50, umieszczone na h = 10 cm od posadzki.

3

** wyłącznik 0/1 dla urządzeń
podłączonych do puszek
hermetycznych
h = 130 cm

10

4. odpływ liniowy w posadzce, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 10 cm

25 30
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2. gniazdo 230 V
 h = 25 cm

3. przyłącze wody zimnej
3/4" h = 30 cm

1. gniazdo 63 A, 400 V
z wyłącznikiem 0/1

30

30

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm

** puszka hermetyczna IP44
wbudowana w ścianę, h = 30 cm



15URZĄDZENIE CHŁODNICZE/MROŹNICZE SZAFA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo 230 V

(umieszczone z lewej lub prawej strony urządzenia, w zależności od
usytuowania szafy).

· Dla szaf chłodniczych/mroźniczych podblatowych zalecane na
wysokości 25 cm od posadzki.

· Dla szaf chłodniczych/mroźniczych HR/HF 400 i HR/HF 600,
zalecane na wysokości 20 cm od posadzki.

· Dla pozostałych szaf chłodniczych/mroźniczych zalecane na
wysokości 210 ÷ 220 cm od posadzki, umieszczone za
urządzeniem.

Uwaga!
Do szaf chłodniczych/mroźniczych HR/HF 200 umieszczonych pod
blatem, wysokość mebli nierdzewnych powinna wynosić 90 cm.I

0

20 25
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1. gniazdo 230 V
h = 210 ÷ 220 cm

1. gniazdo 230 V
h = 20 cm

1. gniazdo 230 V
h = 25 cm

URZĄDZENIE CHŁODNICZE/MROŹNICZE STÓŁ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,

gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym z posadzki
(zapas przewodu 150 cm).

1.  podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,
gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie
wyprowadzonym z posadzki (zapas przewodu 150 cm)
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URZĄDZENIE DO PRODUKCJI LODU

URZĄDZENIE CHŁODNICZE/MROŹNICZE STÓŁ ZE ZLEWEM
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,

gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym z posadzki (zapas
przewodu 150 cm).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
2. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ lub 3/8" zakończone zaworem  kątowym,

w zależności od rodzaju baterii.

Zalecane w posadzce (umieszczone z lewej lub prawej strony,
w zależności od usytuowania zlewu).

3. Przyłącze wody ciepłej 1/2’’ lub 3/8" zakończone zaworem kątowym,
w zależności od rodzaju baterii.

Zalecane w posadzce (umieszczone z lewej lub prawej strony,
w zależności od usytuowania zlewu).

4. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane w posadzce (umieszczone z lewej lub prawej strony,
w zależności od usytuowania zlewu).

Uwaga!
Przyłącza i odprowadzenie wody powiny być umieszczone w dokładnie
wyznaczonym miejscu.

1.  podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,
gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie
wyprowadzonym z posadzki (zapas przewodu 150 cm)

3. przyłącze wody
ciepłej h = 0 cm

2. przyłącze wody zimnej
 h = 0 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo 230 V.

Zalecane na wysokości 25 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania urządzenia).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
2. Przyłącze wody zimnej  3/4" zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości  30  cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania urządzenia).

3. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane w posadzce (umieszczone z lewej lub prawej strony,
w zależności od usytuowania urządzenia).

25 30

1. gniazdo 230 V
h = 25 cm

2. przyłącze wody zimnej
h = 30 cm

3. odprowadzenie wody
h = 0 cm

4. odprowadzenie wody DN 50
 h = 0 cm



17LINIA GRZEWCZA  FRYTOWNICA GAZOWA/ELEKTRYCZNA
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INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

3. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

Uwaga!
Frytownica F2/25-98 ET - puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V,
przewód 5x6 mm2 x 2 sztuki.

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

LINIA GRZEWCZA  PŁYTA GRILLOWA GAZOWA/ELEKTRYCZNA
INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

3. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych,

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

30
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2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

5

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

LINIA GRZEWCZA  GRILL LAWOWY GAZOWY/ELEKTRYCZNY

01
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2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

5

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

3. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

3. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

3. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

3. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.



18 LINIA GRZEWCZA FRYTOWNICA ELEKTRONICZNA TOUCH FRY

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,

gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym
z posadzki (zapas przewodu 150 cm).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki .

4. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja przed urządzeniem, w posadzce i symetrycznie na
środku.

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

2.  podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,
gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie
wyprowadzonym z posadzki
(zapas przewodu 150 cm)

3. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 5 cm

4. odpływ liniowy, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm

LINIA GRZEWCZA KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY

5
5
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1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

2. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

4. odpływ liniowy, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm

3. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 5 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

2. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki.

4. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja przed urządzeniem, w posadzce i symetrycznie na
środku.

LINIA GRZEWCZA  KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY
30

01

13
0

2. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 32 A, 400 V, przewód

5x4 mm2- 2 sztuki

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki, po prawej i lewej stronie
urządzenia,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

2. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych - 2 sztuki.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki, po prawej i lewej stronie
urządzenia.

1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

2. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm



5

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

01

3. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm

30
5

5. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 5 cm

6. odprowadzenie wody
DN 50, h = 0 cm

4.  podejście elektryczne 1-fazowe,
gniazdo natynkowe, na luźnym
przewodzie wyprowadzonym z posadzki

2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

5. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 5 cm

6. odprowadzenie wody DN 50,
h = 0 cm, pod urządzeniem

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

3. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

4. Podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,

gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym
z posadzki (zapas przewodu 150 cm).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
5. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki .

6. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane w posadzce pod urządzeniem na h = 0 cm.

19LINIA GRZEWCZA URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU GAZ./EL.

13
0

LINIA GRZEWCZA PATELNIA GAZOWA

5

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Podejście elektryczne 1-fazowe 230 V,

gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym
z posadzki (zapas przewodu 150 cm).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki.

4. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja przed urządzeniem, w posadzce i symetrycznie na
środku.

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

3. przyłącze wody
zimnej 3/4"
h = 5 cm

4. odpływ liniowy, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm

2.  podejście elektryczne 1-fazowe,
gniazdo natynkowe, na luźnym przewodzie wyprowadzonym
z posadzki (zapas przewodu 150 cm)



20 LINIA GRZEWCZA PATELNIA ELEKTRYCZNA

1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

2. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm
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3. przyłącze wody
zimnej 3/4"
h = 5 cm

4. odpływ liniowy, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

2. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki .

4. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja przed urządzeniem, w posadzce i symetrycznie na
środku.

30
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2. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 5 cm

LINIA GRZEWCZA KUCHNIA WODNA GAZOWA

1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
2. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 5 cm od posadzki.

3. Odpływ liniowy odporny na wysokie temperatury (zalecany),
lub odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja przed urządzeniem, w posadzce i symetrycznie na
środku.

4. odpływ liniowy, lub
odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm



21LINIA GRZEWCZA KUCHNIA GAZOWA
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1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm

INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

LINIA GRZEWCZA  KUCHNIA ELEKTRYCZNA

1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

2. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

2. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

LINIA GRZEWCZA  KUCHNIA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

3. wyłącznik 0/1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm
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1. doprowadzenie gazu
h = max 5 cm
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INSTALACJA GAZOWA:
1. Doprowadzenie gazu wg PN zakończone zaworem kulowym

1/2" (linia 600 i 700) lub 3/4" (linia 900).

Zalecane na wysokości max 5 cm od posadzki. Zawór montowany
równolegle do posadzki.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

3. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

30
30



22 LINIA GRZEWCZA RM MULTI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Puszka hermetyczna IP44:

· 32 A, 400 V, przewód 5x6 mm² dla modeli RM Multi 101 X
· 63 A, 400 V, przewód 5x10 mm² dla modeli RM Multi 151 X i RM Multi 201 X

Zalecana na wysokości 30 cm od posadzki,

· w celu umożliwienia podłączenia urządzenia, z puszki musi być
wyprowadzony peszel,

· puszki muszą być zabudowane, nie mogą wystawać poza płytki.

2. Wyłącznik 0/1 dla urządzeń podłączonych do puszek 
hermetycznych.

Zalecany na wysokości 130 cm od posadzki.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/4’’ zakończone zaworem kątowym.       

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki.

4. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecana lokalizacja na h = 0 ÷ 30 cm od posadzki, pod urządzeniem.

30

1. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 30 cm

2. wyłącznik 0 1 dla
 urządzeń podłączonych
 do puszek hermetycznych
 h = 130 cm
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OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW

3
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1. gniazdo 16 A, 400 V
h = 160 cm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
1. Gniazdo 16 A, 400 V dla modeli C/E.

Zalecane na wysokości 160 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania obieraczki).

2. Przewód zasilający natynkowy (5x2,5 mm²) dla modeli SKBZ.

Zalecany na wysokości 160 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania obieraczki).

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 1/2’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania obieraczki).

4. Odprowadzenie wody DN 50 lub kratka ściekowa.

Zalecane w posadzce na h = 0 cm, przy urządzeniu.

3. przyłącze wody
zimnej 3/4"
h = 30 cm

4. odprowadzenie wody DN 50
h = 0 ÷ 30 cm

3. przyłącze wody
zimnej 1/2"
h = 30 cm

4. odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm, lub kratka ściekowa

2. przewód zasilający
natynkowy (5x2,5 mm²)
h=160 cm



23EKSPRES DO KAWY
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Gniazdo 230 V.

Zalecane na wysokości 130 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zalezności od usytuowania ekspresu).

2. Puszka hermetyczna IP44, przyłącze 400 V, przewód 5x4 mm2.

Zalecane na wysokości 50 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia, w zależności od usytuowania ekspresu).
Z puszki musi być wyprowadzony peszel w celu umożliwienia
podłączenia urządzenia.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
3. Przyłącze wody zimnej 3/8’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 50 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony urządzenia w zależności od usytuowania ekspresu).
Zaleca się zastosowanie uzdatniacza Brita.

4. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane na wysokości 50 cm od posadzki, przy urządzeniu.

1. gniazdo 230 V
h = 130 cm

3. przyłącze wody
zimnej 3/8"
h = 50 cm

4. odprowadzenie wody DN 50
h = 50 cm

2. puszka hermetyczna
IP44, przyłącze 400 V
h = 50 cm

PÓŁKA I SZAFKA WISZĄCA
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1. zalecana wysokość
zamocowania półki/szafki,
h = 140 ÷ 180 cm

1. Zalecana wysokość montażu półek i szafek wynosi od 140 do 180
cm od poziomu posadzki.

Wysokość powinna być dostosowana do potrzeb klienta.

Uwaga!

W przypadku montażu urzadzeń wiszących (szafki, umywalki, baterie)
na ścianach  gipsowo-kartonowych, należy przewidzieć dodatkowe
wzmocnienie ścienne.



24 UMYWALKA

 Ø 32 mm

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
1. Przyłącze wody zimnej 3/8’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania umywalki).

2. Przyłącze wody ciepłej 3/8’’ zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania umywalki).

3. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania umywalki).

Uwaga!

4. Średnica otworu w umywalce dla baterii INVENA wynosi Ø32  mm.

4. otwór Ø32 mm do baterii
INVENA

3. odprowadzenie wody DN 50
h = 30 cm

1. przyłącze wody zimnej 3/8"
h = 40 cm

2. przyłącze wody ciepłej 3/8"
h = 40 cm

30
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STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ

schemat

F
na str. 7

 Ø 32 mm

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
1. Przyłącze wody zimnej 1/2" lub 3/8’’ zakończone zaworem kątowym,

w zależności od zastosowanej baterii.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania zlewu).

2. Przyłącze wody ciepłej 1/2" lub 3/8’’ zakończone zaworem kątowym,
w zależności od zastosowanej baterii.

Zalecane na wysokości 40 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania zlewu).

3. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane na wysokości 30 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub prawej
strony, w zależności od usytuowania zlewu).

Uwaga!

4. Średnica otworu w stołach ze zlewem dla baterii BSP, BSV, BLP
 wynosi Ø32 mm.

* średnica otworu w nadstawce wewnątrzwyspowej dla baterii
RN 70 wynosi Ø32 mm.

schemat

E
na str. 7

30
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4. otwór Ø32 mm do baterii BSP,
BSV, RN 70, BLP

1. przyłącze wody zimnej  1/2" lub 3/8"
h = 40 cm

2. przyłącze wody ciepłej 1/2" lub 3/8"
 h = 40 cm

3. odprowadzenie wody DN 50
h = 30 cm



25STÓŁ Z BASENEM, KOMORA H = 40 cm

 Ø 32 mm

1. przyłącze wody zimnej
h = 20 cm2. przyłącze wody

ciepłej
h = 20 cm

3. odprowadzenie wody DN 50
h = 0 cm

85

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:
1. Przyłącze wody zimnej 1/2" zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 20 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania basenu).

2. Przyłącze wody ciepłej 1/2" zakończone zaworem kątowym.

Zalecane na wysokości 20 cm od posadzki (umieszczone z lewej lub
prawej strony, w zależności od usytuowania basenu).

3. Odprowadzenie wody DN 50.

Zalecane w posadzce (umieszczone z lewej lub prawej strony, w
zależności od usytuowania basenu).

Rant tylni w basenie powinien mieć min. 6 cm aby można było
swobodnie zamontować baterię DOC.

Uwaga!

4. Średnica otworu pod baterię DOC wynosi Ø32 mm.
Rozstaw w baterii DOC 4/B wynosi 15,5 cm.

4. otwór Ø32 mm do baterii DOC

schemat

D
na str. 7
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AUDYT PRZEDMONTAŻOWY OBIEKTU

PODCZAS WIZYTY AUDYTOWEJ ZOSTAŁY USTALONE PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ WEDŁUG PLANU. 
DOKONANO INWENTARYZACJI OBIEKTU WRAZ Z KONTROLĄ PUNKTÓW KRYTYCZNYCH :

DANE OBIEKTU

KONTROLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

DATA  I MIEJSCENR INWESTYCJI NR AUDYTU

ULICA, NR

MIEJSCOWOŚĆ KOD WOJEWÓDZTWO

NAZWA OBIEKTU / RODZAJ

ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZA POMOCĄ X

DANE TECHNICZNE LOKALU

WENTYLACJA MECHANICZNA

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

BADANIE TWARDOŚCI WODY

WINDA

PRZEJŚĆDRZWI

OKIEN

KH

KORYTARZY

PARAPETÓWSUFITU

FH

INNE

SCHODÓW

INNE (KĄTY, ŚCIANY, GRZANIE)

MATERIAŁ Z JAKIEGO WYKONANY JEST SUFIT

DOPŁYW ŚWIATŁA NATURALNEGO

MATERIAŁ Z JAKIEGO WYKONANE SĄ ŚCIANY

POZIOM KUCHNI

TAK

PIWNICA

TAK

TAK

NIE

PARTER PIĘTRO

NIE

NIE

cmcm

cm

cm

cm cm

cm
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WYŁĄCZNIK 0-1 NAŚCIENNY ZALECANY PRZY 
ZASTOSOWANIU PUSZEK HERMETYCZNYCH

PRZYDZIAŁ MOCY GAZOWEJ

PRZYDZIAŁ MOCY ELEKTRYCZNEJ

MOC GAZOWA URZĄDZEŃ

MOC ELEKTRYCZNA URZĄDZEŃ

ZAKOŃCZONE ZAWOREM 3/4’’

ZAKOŃCZONE ZAWOREM 1/2’’

ZAKOŃCZONE ZAWOREM 3/4’’

ZAKOŃCZONE ZAWOREM 1/2’’

ZAKOŃCZONE ZAWOREM 3/8’’

BUTLE GAZOWE 11 KG

CZY ISTNIEJE ZEWNĘTRZNY 
ZBIORNIK NA GAZ PŁYNNY

POZIOM „0” (POSADZKA)

NA WYSOKOŚCI 30 CM

ODPŁYW LINIOWY

KRATKI ODPŁYWOWE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

G 20 G 35

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

G 30 G 41,5

NIE

MEDIA W LOKALU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WODNA - USTALENIE W ETAPIE 3

INSTALACJA GAZOWA - USTALENIE W ETAPIE 3

INSTALACJA KANALIZACYJNA
ODPŁYW DO KANALIZACJI Ø 50 MM

GNIAZDA ELEKTRYCZNE 400V WYMAGANE

PUSZKA HERMETYCZNA Z PESZLEM

RODZAJ GAZU

GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V WYMAGANE

ILOŚĆ

NA WYSOKOŚCI ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

ILOŚĆ

NA WYSOKOŚCI ILOŚĆ

ILOŚĆ

NA WYSOKOŚCI 110 CM

NA WYSOKOŚCI 40 CM

NA WYSOKOŚCI 110 CM

NA WYSOKOŚCI 40 CM

szt.

cm szt.

szt.

szt.

szt.

kW

kW

kW

kW

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

cm szt.

szt.
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UWAGI
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WNIOSKI Z AUDYTU

29
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PRZEDSTAWICIEL RM GASTRO 

PRZEDSTAWICIEL FIRMY ELEKTRYCZNEJ 

PRZEDSTAWICIEL PH

WŁAŚCICIEL / INWESTOR 
LUB OSOBA REPREZENTUJĄCA 

PRZEDSTAWICIEL FIRMY  
WODNO – KANALIZACYJNEJ 

PRZEDSTAWICIEL FIRMY GAZOWEJ 

PRZEDSTAWICIEL FIRMY WENTYLACYJNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

TELEFON

TELEFON

TELEFON

TELEFON

TELEFON

TELEFON

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS PROTOKOŁU

W/w ustalenia zostały przygotowane zgodnie z planem 
obiektu, zaznaczone na planie i zaakceptowane przez 
wszystkich przedstawicieli firm uczestniczących w spotkaniu.

30
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KONTAKTY

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń
Polska

dział handlowy 
 info@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 1

projekty 
 projekty@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26

dział serwisu 
 serwis@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 2

księgowość 
 ksiegowosc@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 3

marketing 
 marketing@rmgastro.pl 
+48 33 854 73 26 wew. 4

logistyka 
 logistyka@rmgastro.pl

reklamacje 
 reklamacje@rmgastro.pl

+48 33 854 70 52
www.rmgastro.pl
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