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Maskinen er dækket af garantien i henhold til betingelserne angivet på 

“GARANTIKORTET“, som leveres sammen med maskinen, og som skal udfyldes behørigt 

og sendes tilbage til: 

 

TAYLOR  s.r.l., via 1° Maggio 26862 GUARDAMIGLIO (LODI) – ITALIA 
 

Skriv venligst maskinens serienummer i nedenstående felt. 
 
 
 
 
Serienummer  
 
 
 
 
 
 
 
Forhandlerstempel 
 
 
 

 

 

VIGTIGT 
 
Vi anbefaler, at De gennemlæser hele denne manual nøje igennem, før De tager 
Deres maskine fra TAYLOR i brug. 
Af hensyn til Deres sikkerhed bør De især være opmærksom på advarslerne, som 
angives på følgende måde: 
 

 
 

Hvis sådanne advarsler ikke overholdes, kan det være til fare for Deres sikkerhed 
og/eller påvirke maskinens driftssikkerhed. 
 
 
 
 
Kun ved at overholde disse advarsler nøje, er det muligt at opnå maksimale ydelser 
med maskinen. 
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Vi ønsker Dem tillykke med købet af maskinen fra TAYLOR. 

Denne manual som leveres sammen med maskinen, er en integreret og væsentlig del 
af maskinen og skal leveres til slutbrugeren. Før et hvilken som helst indgreb på 
maskinen anbefaler vi, at De gennemlæser anvisningerne i manualen omhyggeligt, da 
De kun på denne måde vil kunne få fuldt udbytte af maskinen. På de følgende sider 
findes alle de anvisninger, De har brug for til installation, drift, indstilling og almindelig 
vedligeholdelse. TAYLOR  forbeholder sig ret til at foretage ændringer, som firmaet 
anser for nødvendige for at forbedre produktet eller den tekniske manual, ved at tilføje 
ændringerne i efterfølgende udgaver, uden forudgående varsel. 
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1 TRANSPORT, FLYTNING OG OPMAGASINERING. 
 
1.1 INDLEDENDE EFTERSYN 
Transporten af maskinen sker på ordregiveren ansvar. Hvis De opdager skader på 
emballagen, skal De straks gøre indsigelser herom til fragtføreren. 
De skal også gøre indsigelse overfor fragtføreren straks efter emballagen er blevet åbnet, 
selvom dette først sker nogle dage efter leveringen, hvis De opdager, at der er sket skader 
på maskinen. 
Varen bør accepteres med FORBEHOLD FOR UNDERSØGELSE 
Maskinen skal flyttes med forsigtighed; hvis den vælter eller stødes kan den blive 
beskadiget, uden at det ses på ydersiden. 
 
1.2 UDPAKNING AF MASKINEN 
Følg nedenstående anvisninger for korrekt udpakning af maskinen. 
Hvis maskinen er pakket ind i pap på en sokkel af træ: 
• Fjern plomberingen som holder kartonet fast på soklen og træk emballagen af oppefra. 
Hvis maskinens emballage kun består af træ: 
• Tag låget af kassen af og fjern herefter siderne med en sømudtrækker. Efterlad ikke 

søm og eventuelle træsplinter i naturen; 
• Fjern plasticbeskyttelsen og sæt den på et sikkert sted; 
• Skru sidepanelerne af maskinen ud med en stjerneskruetrækker og/eller en almindelig 

skruetrækker; 
• Skru skruerne, som nederste del af emballagen er fastgjort med løs med en nøgle på 

17mm; 
• Fjern den nederste del af emballagen ved at løfte maskinen. Fastgør den i 

løftepunkterne på rammen angivet med symbolet; 
• Sæt sidepanelerne på igen 

Emballagen skal opbevares på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn, og kan 
genbruges, hvis maskinen skal flyttes og hvis den opbevares korrekt. 
 
 
 

Opmagasineringstemperaturen skal være mellem -25 e +55 °C.  
Fugtigheden skal være mellem 30 og 95%.  
Opbevar emballagens dele, som nævnt herunder, utilgængeligt for børn: plasticposer, 
søm, polystyren, karton osv. 
 
1.3 EMBALLAGENS DIMENSIONER 
 

KASSE BOKSPALLE MODEL 
MÅL (mm) VÆGT (KG) MÅL (mm) VÆGT (KG) 

C116 1240x630  
h. 1610 395-450 1240x630  

h. 1590 395-427 

C117 
C118 960x605 h.1610 320-370 

255-312 960x605 h.1590 284-306 
255-275 
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2. MÆRKNING OG GRAFISKE TEGN 
Foretag aldrig indgreb på maskinen med hænderne eller værktøj, hverken under drift,  
 
 
 
rengøring eller vedligeholdelse, og uden at De først har sikret Dem, at maskinen står på 
STOP, hovedafbryderen er åben og/eller at multipolstikket til strømforsyningen er korrekt 
koblet fra. 
TAYLOR S.r.l. fraskriver sig ethvert ansvar for ulykker, som kan opstå under brug af 
firmaets maskiner, som skyldes, at ovenstående retningslinjer ikke er blevet fulgt. 
 
Maskinen er forsynet med et skilt og nogle piktogrammer, som sammen med denne 
manual sikrer, at maskinen bruges sikkerhedsmæssigt korrekt, hvis brugeren kender 
deres betydning.

 
Skilt med maskindata 
Det påklistrede skilt på bagsiden af maskinen 
angiver maskinmodel og følgende data. 
Fabrikantens navn og adresse; maskinmodel og 
version; serienummer; nominelle elektriske data; 
anvendt gastype og -vægt; fabrikationsår. 
 
Anvisning 

Angivelse af løftepunkter. 
Følgende skilt er placeret på de 4 sider af rammens 
underste del og angiver punkterne, hvor løftekrogene 
skal placeres, så maskinen kan løftes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Skru med en 
stjerneskruetrækker maskinens to sidepaneler ud og 
placer herefter løfteudstyret i de dertil indrettede 
punkter. Sørg for at disse ikke kan glide ud under 
løfteproceduren. 
 
Advarsel! 
Vedligeholdelse må kun udføres af kvalificeret 
personale. Det efterfølgende skilt som er placeret på 
bageste panel, angiver forbud mod at udføre særlig 
vedligeholdelse og/eller reparationer, samt at disse 
kun må udføres af autoriseret personale, hvis 
eventuelle kontaktnummer angives på det dertil 
angivne felt. 
 
 
Advarsel! 
Må ikke røres med hænderne. 
Følgende skilt som sidder på bagpanelet på 
maskiner med luftkøling angiver, at varmeveksleren 
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udelukkende må rengøres med en pensel eller 
sugeanordning. 
 
Advarsel! 
Indvendig højspænding, fare for død forårsaget af 
elektricitet. 
Følgende skilt som er placeret på el-skabet låg 
advarer operatøren om, at han/hun under ingen 
omstændigheder må fjerne dette, da der ellers er 
risiko for død forårsaget af elektricitet. Også i dette 
tilfælde skal al form for vedligeholdelse af de 
indvendige dele foretages af faguddannet personale. 
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3. INSTALLATION 
 
3.1 ANVENDELSE 
C116-117-118 ismaskiner er udviklet og fremstillet til piskning af isblandinger og italiensk 
granita. 
 
3.2 BEGRÆNSET ANVENDELSE 
Brug ikke maskinen med uregelmæssig spændingsforsyning og/eller ved mere end +/- 
10% af værdien, som er angivet på skiltet, eller hvis strømkablet er beskadiget; 
Brug ikke maskinen til andre formål end dem, som er anført i denne manual; 
Brug ikke maskinen i omgivelser med eksplosiv atmosfære; 
Vask ikke maskinen med trykspuling med vand eller med skadelige stoffer; 
Udsæt ikke maskinen for høje temperaturer eller fugt; 
Brug ikke blandinger som er ubalancerede og/eller mængder, som ikke er i 
overensstemmelse med det, som er angivet på pakken. 
 
3.3 MASKINDELE
- Børste 
- Hård skovl 
- Skrabevinger på røreværk 
- Kappe til røreværkets mellemstykke 
- Lukkefjeder til lågen 
- Pakflange til røreværket 
- Udtrækningsværktøj til pakninger 

- Lågepakninger 
- Pakning på lågelukning 
- Smøremiddel 
- Bruger- og vedligeholdelsesmanual 
- Overensstemmelseserklæring 
- Garanticertifikat

 
3.4 INDKØRING 
 
Flyt maskinen hen på installationsstedet og kontrollér, at alle nødvendige forhold er i 
orden. 
 
strømforsyning; 
vandforsyning; 
afløbskar til egnet vand. 
• Bloker maskinen ved at dreje på bremsehåndtaget på de forreste hjul; 
• Mellem maskinen og væggen eller andre forhindringer skal være mindst 10 cm fra 

sidepanelerne og mindst 30 cm fra maskines bagside. Hvis der er tale om en maskine 
med vandkondensering, må afstanden mellem væggen og maskinens bagside godt 
være 10 cm. 

• Kontrollér at spændingen og effekten i forsyningsnettet stemmer fuldstændig overens 
med de værdier, som er angivet på skiltet på bagpanelet; 

• Tilslut maskinen til det elektriske forsyningsanlæg; placer ved indløbet af apparatet en 
flerpolet hovedafbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm med passende effekt og 
med sikringer, så stikkontakten kan tændes og slukkes når kredsløbet er åbent; 

• Tilslut maskinens strømkabel til godkendt stikkontakt: kablet skal være rullet lige ud; 
det må ikke have knuder og ikke være krydset, det må ikke udsættes for stød eller 
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manipuleringer; må ikke befinde sig i nærheden af væsker, vand eller varmekilder; må 
ikke beskadiges på nogen måde, ellers skal det udskiftes af faguddannet personale, før 
maskinen tilsluttes nettet med et andet kabel af typen 5G4 H07RN-F (400 V), 5G6 
H07RN-F (220-230/3). 

• Slut den den gule-grønne ledning til en god jordforbindelse.
• Tilslut de af maskinens dele, som er af metal til 

med den ækvipotentielle forbindelsesskrue, som 
er placeret bagved, under rammen og som 
angives med symbolet vist her til venstre. 

• Kontrollér, at det hydrauliske anlæg har 
tilstrækkeligt tryk til at kondenseringsanlægget 
kan fungere korrekt; et resttryk på mindst 1 bar og 
ikke over 3 bar anses for passende. 

• Slut vandslangen til kondensvandet til 
indgangshullet, som vist i figuren med en 
slangekobling på Ø1/2”, og en afspærringshane, 
som er tilgængelig for operatøren. 

• Slut vandslangen til kondensvandet til 
indgangshullet, som vist i figuren med en 
slangekobling på Ø1/2” og før den til 
vandudledningen. 

• Både for tilslutning af tilførsel og udledning 
anbefales det at bruge passende, bekædte rør, 
som egner sig til tryk på op til 10 bar og med 
passende slangeklemmer (DIN 3017). 

• Vandudledningsslangen skal have en hældning 
på mindst 3 cm. for hver meter længde. 

• I tilfælde af vandkondensering er det nødvendigt 
at kontrollere, at den trykstyrede ventil virker 
korrekt. 

• Efter tilslutning af både vandindgangs- og 
udgangsslangen gøres følgende: åbn 
afspærringshanen og sørg for, at der ikke løber 
væske ud af udledningsslangen; hvis det sker, 
skal De henvende Dem til et autoriseret 
servicecenter. 

• Efter at have aktiveret hovedafbryderen, tryk på 
PRODUKTION for at starte kompressorens 
motor; efter et øjeblik skal der fra slangens ende 
løbe kondensvand ud i en jævn strøm. Vandet 
skal have en temperatur på ca. 35°C. Tryk på 
knappen STOP for at stoppe maskinen. Hvis der 
opstår fejl, bedes De kontakte et servicecenter. 

• Kontrollér at omrørerens motor drejer i den rigtige 
retning: Tænd maskinen, tryk på knappen 
RENGØRING og kontrollér via tragtens gitter, at 
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reværket drejer mod urets retning. Hvis ikke, så 
skift faserne ved ledningerne i netstikket.

• Tryk på knappen STOP for at stoppe maskinen. 
Undgå at lade maskinen køre i længere tid, når 
den er tom. 

• Med maskinen i STOP-funktion låses døren op 
ved at løfte håndtaget og derefter dreje lågen 
mod venstre.  

• Træk røreværket ud, se det efter og smør 
pakflangen med smøremidlet TAYLOR (leveret 
med maskinen). 

• Den optimale temperatur skal være mellem 15°C og 35°C.  
• Den optimale fugtighed skal være mellem 30 og 60%. 
 
 
 
 
 
TAYLOR s.r.l. fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader eller ulykker på personer 
og/eller ting, som skyldes forkert installation og/eller manglende overholdelse af forskrifter 
om forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen. Der må aldrig foretages manuelle indgreb 
på maskinen, hverken under den normale drift eller under rengøring og vedligeholdelse. 
Før sådanne indgreb skal maskinen altid først stoppes med STOP-knappen og 
hovedafbryderen skal være koblet fra. Rens aldrig apparatet med højtrykspuling med 
vand. Luk aldrig for afspærringshanen, når maskinen er i drift. Sørg for at forsyningskablet 
ikke beskadiges. Hvis det beskadiges, skal det udskiftes.  
På maskiner med vandkøling som bliver placeret i omgivelser med en temperatur på under 
eller nær 0°C, er det nødvendigt først at tømme alt vand fra kondensatoren. 
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4. SIKKERHEDSANORDNINGER 
 
Beskyttelse mod skæreulykker: Sker via en mikroafbryder og sikkerhedskredsløb, som 
er i overensstemmelse med det europæiske direktiv; sikkerhedsanordningen aktiveres, 
hvis døren åbnes og/eller hvis gitteret på tragten løftes. Maskinen bringes midlertidigt i 
STOP-funktion og på displayet vises forkortelsen EME. Under normale omstændigheder 
skal denne anordning ikke bruges til at stoppe maskinen under omrøringscyklussen. Brug 
altid STOP-funktionen. 
 
Motordriftsikkerhed: sker via termorelæer, som beskytter motorerne mod 
overbelastninger.  
 
Maskinen foretager desuden en række kontroller under produktionen: 
Kontrol af produktionen  
Med en mikroprocessor via en amperometrisk transformer udføres en watt-kontrol af 
røreværkets motor. 
 
Sikkerhedstimer for omrøringen 

Aktiveres efter 16 minutter fra omrøringen starter, hvis ikke mindsteværdien for 
konsistensen, som fabrikanten har fastsat, er nået. Kompressoren stopper, driften 
fortsætter med langsom omrøring, knappen STOP er tændt, knappen produktion og 
displayet blinker og der lyder med mellemrum en advarselstone. Det er nødvendigt at 
kontrollere, om der opstår uregelmæssigheder i kølesystemets kredsløb og/eller 
kontrollere doseringen af blandingen. 

 
Kontrol af manglende udvidelse  

Aktiveres hvis blandingen, når den har overskredet alarmens minimumsgrænse, ikke 
øger sin mængde pga en forkert dosering eller en uensartet omrøring. Kompressoren 
stopper, omrøringen fortsætter, knappen PRODUKTION blinker og der lyder med 
mellemrum en advarselstone. 

 
Auto – reset af logikenheden ved manglende strøm 

Blokerer maskinen og funktionerne kan kun nulstilles manuelt. 
 
Auto – diagnose af logikenheden (watch dog) 
Mikroprocessoren kontrollerer eventuelle uregelmæssigheder og blokerer kortet i tilfælde af fejl.
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5. DRIFT 
 
5.1 BETJENINGSDELE

1. Låge 
Lukker cylinderen hermetisk under 
forarbejdningsfaserne. Kan nemt tages ud 
og rengøres. 
2. Sikkerhedsgitter - tragtdæksel 
Gør det mulig for operatøren at fylde 
produkt på under sikre forhold. Dækslet 
forhindrer, at blandingen kommer i kontakt 
med støv. 
3. Håndtag til fastlåsning af lågen 
Sørger for at lågen er hermetisk lukket, 
når håndtaget er sænket. Sørg for at hele 
produktet er kommet ud, før lågen åbnes, 
og at maskinen er i STOP-funktion. Træk 
så håndtaget opad for at låse lågen op og 
drej den mod venstre. 
4. Vandbruser 
Vandbruseren sidder på en slange, som 
kan trækkes ud, så operatøren kan vaske 
cylinderen og røreværket. Ret aldrig 
vandstrålen mod maskinens paneler. 
5. Vandhane 
Med denne hane åbnes eller lukkes for 
vandforsyningen til bruseren. 
6. Knappanel 
Med dette panel er det muligt at vælge de 
forskellige arbejdsprogrammer. 
7. Tømmeluge 
Bruges når isen skal tømmes fra 
maskinen og til tømning af vand under 
rengøring af cylinderen. Lugen frigøres 
ved at løsne kuglegrebet og skubbe det 
opad. 
8. Dråbebakke 
I denne bakke opsamles eventuelt spild af 
væske fra cylinderens pakflange.   
9. El-skab 
10. Indgang til vandforsyning / 
elforsyning. 
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5.2 BETJENINGSPANEL

Numerisk display 
Når maskinen tændes vises der på displayet en forkortelse, som 
består af et bogstav efterfulgt af to tal: for eksempel angiver 
forkortelsen M 1.3 programtype M = ISMASKINE og 1.3 = 
NUMMERET PÅ software-VERSIONEN. 
 
SET signalering 
Lysdioden tændes når der vælges et produktionsprogram til 
fremstilling af italiensk granita. 
 
Knap til valg af STOP/LAVERE VÆRDI (↓) 
Denne knap har to funktioner: 
1. Uanset hvilken forarbejdningsfase maskinen er i gang med, vil 

den igangværende funktion blive annulleret, hvis der trykkes på 
denne knap. Både for den automatiske og den halvautomatiske 
cyklus anbefales det, at maskinen ikke stoppes, når isen er ved at 
have nået den maksimale konsistens; denne foranstaltning vil 
forlænge transmissionsremmenes og røreværkets motors levetid. 

1. Ved HALV-AUTOMATISK programmering vil den valgte værdi 
sænkes, når der vælges STOP. 

 
Knap til valg af RENGØRING/HØJERE VÆRDI (↑) 
Denne knap har to funktioner: 
1. Hvis der med maskinen i STOP-funktion trykkes på 

RENGØRING, startes kun røreværkets motor med lav hastighed. 
I alle maskinens andre forarbejdningsfaser vil røreværkets motor, 
når der trykkes på RENGØRING, fortsætte på lav hastighed og 
kompressoren stopper. 

2. Ved HALV-AUTOMATISK programmering vil den valgte værdi 
øges, når der vælges RENGØRING. 

 
Knap til valg af TØMNING/BEKRÆFTELSE AF VÆRDI (↔) 
Denne knap har to funktioner: 
1. Med maskinen i STOP-funktion starter røreværkets motor i lav 

hastighed, når der trykkes på TØMNING; efter en forsinkelse på 
nogle få sekunder skifter den automatisk til høj hastighed. I alle 
maskinens andre forarbejdningsfaser vil røreværkets motor, når 
der trykkes på TØMNING, med en forsinkelse på nogle få 
sekunder, skifte fra lav til høj hastighed og kompressoren bliver 
deaktiveret.  

2. Ved HALV-AUTOMATISK programmering vil den valgte værdi 
blive bekræftet, når der trykkes på TØMNING. 
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Knap til valg af AUTOMATISK PRODUKTION 
I funktionen AUTOMATISK PRODUKTION udfører maskinen en 
omrøringscyklus, indtil der opnås en konsistensværdi svarende til 
240 numre, eller til isen ophører med at øge sin konsistens inden for 
den prøvetid, som er indstillet i det elektroniske kort (se kap. 6.2.2.1). 
Når maskinens cyklus er afsluttet skifter maskinen automatisk til 
konserveringsfunktionen. Hvis man lader kompressoren køre 2-3 
gange videre i cyklussen opnår man, at produktet får en øget 
maksimumkonsistens; dette er nyttigt, hvis man ønsker, at isen skal 
have et mere tørt og kompakt udseende. 
For at gå i tilstanden AUTOMATISK PRODUKTION, tryk på knappen 
vist her til venstre på siden: røreværkets motor starter ved lav 
hastighed og efter nogle sekunder aktiveres kompressorens motor, 
ventilatormotorerne (kun på luftkølede maskiner) og det elektroniske 
modul, som kontrollerer konsistensen, som gør det muligt at opnå en 
optimal omrøring af isen, uanset hvilken blanding der anvendes, men 
under forudsætning af at maskinens minimum- og 
maksimumkapacitet ikke overskrides. 
I denne funkion er følgende anordninger aktive; 
sikkerhedsanordningen på lågen, røreværkets sikkerhedstimer, 
kontrol af manglende udvidelse og advarselssignalerne. 
 
Knap til valg af HALV-AUTOMATISK PRODUKTION 
I funktionen HALVAUTOMATISK PRODUKTION kan operatøren 
indstille en bestemt maksimumværdi for konsistensen. Dette er især 
nyttigt, når der blandes specielle blandinger, eller hvis resultatet 
opnået med AUTOMATISK cyklus, ikke er tilfredsstillende. 
For at gå i tilstanden HALVAUTOMATISK PRODUKTION tryk på  
HALV-AUTOMATISK og indstil den ønskede konsistens (se kap. 
5.3.2); når den indstillede værdi er blevet bekræftet, vil røreværkets 
motor starte ved lav hastighed og efter nogle sekunder vil 
kompressorens motor, ventilatormotorerne (kun luftkølede maskiner) 
og det elektroniske modul, som kontrollerer konsistensen, gå igang.  
I denne funkion er følgende anordninger aktive; 
sikkerhedsanordningen på lågen, røreværkets sikkerhedstimer, 
kontrol af manglende udvidelse og advarselssignalerne.
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5.3 ISFREMSTILLING
Efter at maskinen er blevet indstillet i 
overensstemmelse med anvisningerne i kapitel 3 
og efter at den er blevet vasket og grundigt 
desinficeret, som angivet i kapitel 6, følges 
nedenstående fremgangsmåde til fremstilling af 
is: 

- Kontrollér at den elektriske hovedafbryder er 
lukket, at knappen STOP lyser og at hanen til 
vandforsyningen er åben. 

- Løft tragtdækslet og hæld blandingen ned i 
cylinderen. Sørg for at de tilladte minimum og 
maksimummængder for cyklussen, som angivet i 
nedenstående skema, overholdes nøje: 

 
MODEL MIN (LITER) MAKS. (LITER)

C116 4 15 
C117 3 10 
C118 2 7 

 
 
 
 
Hvis minimum og maksimum-værdierne ikke 
overholdes, kan det medføre driftsfejl på eller sågar 
beskadigelse af maskinerne. 
 
5.3.1 AUTOMATISK CYKLUS 
- Sæt tragtens dæksel på igen for at undgå, at støv 

eller andre urenheder kommer i kontakt med 
blandingen. 

- Tryk på knappen ATUOMATISK PRODUKTION 
for at starte omrøringen. 

- På displayet vises konsistensværdien under hele 
omrøringscyklussen. 

- Efter nogle minutter og når det optimale 
konsistensniveau afhængigt af den påfyldte 
produkttype og mængde er nået, vil 
kompressoren stoppe, knappen PRODUKTION 
blinker og der høres med mellemrum en 
advarselstone, som gør operatøren opmærksom 
på, at isen nu kan tages ud. Hvis dette ikke 
umiddelbart kan lade sig gøre, vil røreværket 
fortsætte med at dreje, indtil konsistensen 
sænkes til en bestemt procentværdi (kaldet 
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konsistenshysterese, som er fabriksindstillet og 
som kan programmeres)  KONSERVERING af 
isen starter. Denne kan afbrydes når som helst 
ved at gå direkte til tømning.  

 
 
 
 
For at få en mere kompakt is anbefaler vi, at De 
kører kompressoren to eller tre omgange til. 
- For at tage isen ud løsnes kuglegrebet på lågen 

og skubbes opad, så tømningsåbningen åbnes 
helt; Tryk herefter på TØMNING, hvilket ændrer 
maskinens hastighed fra lav til høj og sikrer, at 
isen kommer hurtigt ud af kølecylinderen. 

- Når isen er kommet ud af maskinen trykks på 
STOP, lågen lukkes igen og der kan nu startes en 
ny produktion. 

 
5.3.2 HALVAUTOMATISK CYKLUS 
- Med maskinen i STOP-funktion trykkes på HALV-

AUTOMATISK: displayet som viser værdien på 
den sidste manuelt indstillede konsistens og 
knapperne STOP-RENGØRING-TØMNING lyser. 
Nu er maskinen klar til at der kan 
indprogrammeres en ny værdi for isens 
konsistens. 

- Ved at trykke på STOP (↓) og RENGØRING (↑) 
kan konsistensens værdi, som er angivet på 
displayet hhv. mindskes eller øges (grænser fra 
100-110 til 250) Når den ønskede værdi er valgt 
trykkes på  TØMNING (↔) for at gemme 
programmeringen; knappen HALV-AUTOMATISK 
lyser og knapperne STOP-RENGØRING-
TØMNING slukkes. Omrøringscyklussen starter. 

 
 
 

Værdien som maksimalt kan indprogrammeres er 
250, men ikke alle blandinger kan opnå denne 
konsistensværdi. 

- Vent i nogle minutter og når maskinen stopper 
omrøringen tømmes maskinen som beskrevet i 
afsnit 5.3.1. 
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5.4 FREMSTILLING AF ITALIENSK GRANITA
 

5.4.1 “KAFFE” GRANITA 
Programmeringen af denne cyklus er baseret på 
kontrol af forarbejdningstiden og ikke på 
konsistensens værdi, som ved den automatiske og 
halvautomatiske cyklus til fremstilling af is. 
- For at få adgang til funktionen ITALIENSK KAFFE-

GRANITA trykkes på både STOP og 
PRODUKTION samtidig. Lysdioden SET tændes 
for at gøre opmærksom på, at driftstilstanden nu er 
GRANITA, og på displayet vises den sidste tid 

(angivet i minutter), som blev indstillet manuelt. 
- Ved at trykke på STOP (↓) og RENGØRING (↑) kan forarbejdningstiden for granita hhv. 

mindskes eller øges. Når den ønskede værdi er fundet, tryk på TØMNING (↔) for at 
bekræfte programmeringen og start cyklussen. 
Den højeste værdi som kan indstilles er 10 minutter. 

- Under cyklussen vil kompressoren altid forblive i drift, mens røreværket vil standse i 10 
sekunder og i bevægelse i ½ sekund. I slutningen af den indprogrammerede tid 
begynder knappen PRODUKTION at blinke og der lyder med mellemrum en 
advarselstone. 

- Tryk på knappen STOP for at tømme produktet. 
 

5.4.2 “SICILIANSK” GRANITA 
Programmeringen af denne cyklus er baseret på 
kontrol af den varierende konsistens, nøjagtig som 
ved den halv-automatiske cyklus til isfremstilling. 
- For at få adgang til funktionen SICILIANSK 

GRANITA, tryk på både STOP og 
HALVAUTOMATISK samtidig. Lysdioden SET 
tændes for at gøre opmærksom på, at 
driftsfunktionen nu er GRANITA, og på displayet 
vises den sidste værdi for konsistens, som blev 
indstillet manuelt. 

- Ved at trykke på STOP (↓) og RENGØRING (↑) kan den ønskede værdi for 
konsistensen hhv. mindskes eller øges (grænser fra 120 til 180). Når værdien er blevet 
indstillet, tryk på TØMNING (↔) for at bekræfte programmeringen og starte cyklussen. 
Den anbefalede værdi ligger gennemsnitligt på mellem 140 og 160. 

- Under cyklussen forbliver kompressoren og røreværket altid i drift. Når den indstillede 
konsistensværdi er opnået, vil knappen HALVAUTOMATISK blinke og der lyder med 
mellemrum en advarselstone. 

- Tryk på knappen STOP for at tømme produktet. 
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6.  VEDLIGEHOLDELSE 
 
6.1 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (TIL BRUGEREN) 
 
 
 
Foretag aldrig indgreb på maskinen med hænderne og/eller værktøj, hverken under 
produktionen eller under rengøring og vedligeholdelse, uden at De først har sørget for at 
maskinen er koblet fra strømforsyningen. 
Såfremt der opstår uregelmæssigheder i maskinens drift skal det sikres, at de ikke skyldes 
mangel på almindelig vedligeholdelse. I modsat fald bør De kontakte et autoriseret 
servicecenter. Hvis der skal udskiftes dele, skal De hos en autoriseret forhandler eller 
sælger kun bede om ORIGINALE reservedele. Vi anbefaler, at De får maskinen set efter 
hver 6.-8. måned på et servicecenter. 
 
6.1.1 RENGØRING OG SANITERING 
Fedtstofferne i blandingerne til isfremstilling er ideelle til hurtig vækst af bakterier og mug. 
For at undgå dette skal alle de dele, som kommer i kontakt med produktet, vaskes og 
renses omhyggeligt, fx. cylinder, røreværk og låge.

De rustfri materialer og/eller plastic på vores 
ismaskiner lever op til de strengeste internationale 
krav og deres særlige udformning gør dem nemme at 
rengøre. Disse faktorer forhindrer dog ikke 
mugdannelse ved utilstrækkelig rengøring. 

TAYLOR anbefaler, at de dele som er i direkte 
kontakt med produktet renses efter hver brug og 
under alle omstændigheder i overensstemmelse 
med de hygiejneregler, som er gældende i landet, 
hvor maskinen er installeret. For at kunne foretage 
korrekt rengøring af ismaskinen følges 
nedenstående fremgangsmåde: 

1. Hæld ca. 15 liter rengøringsmiddel / sanitetsmiddel 
i modellen C116, 10 liter i modellen C117, 6 liter i 
modellen C118). 

2. Tryk på knappen RENGØRING og lad maskinen 
dreje nogle minutter. Tryk på STOP og tøm alt 
vandet ud. Gentag denne procedure indtil vandet 
der kommer ud er rent. 

3. Hæld ca. 15 liter rengøringsmiddel / sanitetsmiddel 
i modellen C116, 11 liter i modellen C117, 6 liter i 
modellen C118). 

4. Tryk på knappen RENGØRING og lad maskinen 
dreje nogle minutter. Tryk på STOP og tøm hele 
opløsningen ud. 

5. Afmonter lågen ved at hæve håndtaget og dreje 
lågen mod venstre. Mens den støttes, trækkes 
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grebet ud. Nu er lågen fri og de enkelte dele kan 
afmonteres. 

6. Afmonter lågen og dens dele: 
• Drej kuglegrebet til regulering af håndtaget 
• afmonter skinnen og fjederen 
• Tag tømninglugen af 
• Træk OR ringene af 
7. Træk røreværket og pakflangen af: tag 

skrabepladerne ud og vask dem omhyggeligt. Brug 
børsten til at rense skrabernes lejer på røreværket. 

8. Vask omhyggeligt alle dele, som beskrevet før 
med en opløsning af rengøringsmiddel / 
sanitetsmiddel. Lad det hele lufttørre. 

9.  Desinficer grundigt kølecylinderen. 
10.  Fjern dråbebakken fra frontpanelet og vask den 

omhyggeligt. Hvis dråbebakken indeholder rester 
af blandingen betyder det, at røreværkets 
pakflange er læk og skal i så fald udskiftes. 

11. Smør OR-ringene og pakflangen udelukkende 
med fødevare godkendt smøremiddel fra TAYLOR 
(leveret med maskinen). Vi anbefaler også at 
røreværkets pakflange drejes hver uge, så 
gummiet bibeholder dets elasticitet. 

 
 
 
- For at bevare tætningerne og delene i plastic må 

der under rengøringen ikke benyttes 
opløsningsmidler og/eller fortyndingsmidler af 
nogen art. 

- Kemiske produkter til sanitering skal anvendes i 
overensstemmelse med de gældende normer og 
under stor forsigtighed. 

- Efter hver sanitering må de steriliserede dele ikke 
berøres med hænderne, servietter, svampe eller 
andet. 

- Undlad at lade røreværket køre, når det er tomt, 
da dette vil kunne beskadige maskinen.
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6.1.2 VEDLIGEHOLDELSE AF RØREVÆRK OG 
PAKNINGER 
På røreværkets vinger er der monteret skrabere i 
giftfri plastic, som egner sig til fødevarer. Disse dele 
er udsat for slitage afhængigt af de blandinger, som 
bruges: fx vil blandinger med et højt sukkerindhold 
og lavt indhold af fedtstoffer slide lidt mere på 
skraberne. 
Når spillet mellem skraberne og cylinderen bliver for 
stort, kan røreværket ikke længere skrabe 
kølecylinderens vægge optimalt, hvilket forlænger 

omrøringstiden: for at genoprette maskinens ydelse er det nok at udskifte skraberne. 
 
Hver gang maskinen renses er nødvendigt at smøre alle gummipakningerne med 
TAYLOR smøremiddel, som indeholder fødevareegnet vaseline (leveres med maskinen), 
eller med lignende produkter, samt at foretage periodisk udskiftning med de dele, som 
leveres med maskinen. 
 
6.1.3 KØLEANLÆG 
På maskiner med luftkondensering skal kondensatorens vinger jævnligt renses for det 
snavs, som ventilatorens motor opsuger, da snavset ellers kan tilstoppe den og herved 
reducere dens ydeevne betydeligt. 
Kondensatoren må kun renses med en pensel eller med et sugeapparat.
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6.2 SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE (FORETAGET AF KVALIFICERET PERSONALE) 
 
 
 
 
Disse operationer må kun foretages af kvalificeret og autoriseret personale. TAYLOR S.r.l. 
fraskriver sig ethvert ansvar for ting- eller personskader, som måtte opstå, hvis 
ovenstående ikke overholdes.

6.2.1 KØLEANLÆG
På maskiner med vandkondensering skal kredsløbet 
tømmes, hvis man forudser, at 
omgivelsestemperaturen falder til under 0°C. Luk 
hovedhanen og tag vandtilførselsslangerne ud; tag 
højre sidepanel af for at få adgang til serviceventilen 
og tag den af. Tøm alt vandet fra kredsløbet. 
 
 
 
6.2.2 EL-ANLÆG 

El-diagrammet og layoutet for elskabet til hver enkelt model findes udvendigt på el-
skabets låg. 

 
El-skema OMG

 

 

 
 
 

P1 P2 L CN F LIV TA 
Programmerings-
knap 
Initialiserings-knap 
(sammen med P2) 

Initialiserings-
knap 
(sammen 
med P1) 

Lys-
diode 

Konnektorer  Sikring  Niveau-
kontrol 

Transformator-
kontakt  
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6.2.2.1 PROGRAMMERING AF DET ELEKTRONISKE “OMEGA”-KORT 
 
 
 

Programmering af parametrene på det elektroniske “OMEGA”-kort må kun udføres af 
autoriseret faguddannet personale. Ændring af sådanne parametre kan påvirke 
maskinens ydelse og præstationer. 
For at få adgang til de enkelte programmeringstrin skal panelerne fjernes og 
indgrebene på elektronik-kortet foretages inde i el-skabet, mens maskinen er tilsluttet 
strøm. Hver operation skal foretages med yderste forsigtighed og under overholdelse 
af gældende sikkerhedsregler. 

 
Til programmering af det elektroniske kort skal 
nedenstående anvisninger følges: 

1. Træk maskinkablet ud af stikket og fjern højre 
sidepanel. Fjern herefter låget på el-skabet. 

2. Sørg for, at lågen på cylinderen er helt lukket og 
at beskyttelsesgitteret på tragten helt sænket. 

3. Tænd for strøm til maskinen. 
4. Med maskinen i STOP-funktion, tryk på knappen 

P1 på det elektroniske kort for at gå i 
funktionsmåden programmering. Knapperne 
STOP og RENGØRING lyser op og på displayet 
blinker det programmeringstrin, som er blevet 
valgt (fx: P1). 

5. Med knapperne STOP (↓) og RENGØRING (↑) er 
det muligt at køre igennem listen med de mulige 
programmeringstrin (fx. P1, P2, P3….) 

6. Når trinnet, som ønskes ændret er fundet, trykkes 
på TØMNING (↔) for at bekræfte valget og få vist 
den aktuelle indstilling. 

7. For at ændre værdien eller køre frem eller tilbage 
i listen med mulige optioner bruges tasterne 
STOP (↓) og RENGØRING (↑). 

8. For at gemme den værdi, som er valgt i det 
aktuelle programmeringstrin, tryk på TØMNING 
(↔) 

9. For at gå ud af programmeringen og gemme 
ændringerne, tryk igen på knappen P1 på 
elektronikkortet. Hvis der ikke trykkes på nogen 
knap inden for 2 minutter, går man automatisk ud 
af programmeringsfunktionen. 
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PROGRAMMERINGSKEMA FOR “OMEGA”-KORT” (*) 

TRIN BESKRIVELSE MIN MAKS C116 C117 C118 TRIN 

P1 konsistenshysterese (% 
konsistens set) 1 50 12 15 12 1% af konsistens set 

P2 Set OK 50 150 110 100 110 1 konsistensnummer 

P3 Kompressor ON i 
tømning 0 1 1 0 0 0= ikke aktiveret 

1= aktiveret 

P4 Valg af ampere-tal TA 2A 32A 12A 8A 6A 2A (AMP Røreværket i 
omrøringsfunktion 

P5 Valg af amperetal TA i 
granita funktion 2A 32A 6A 4A 4A 2A (AMP røreværk i 

granita-funktion 

P6 Kompressortid ON ved 
tømning 0 1 0 0 0 0= 2”, 1=12” 

(hvis P3 er aktiveret) 

P7 Prøvetid TA 0 4 0 0 0 0=4”, 1=8”, 2=12”, 3= 
16”, 4= 20”.  

P8 Valg af spænding (Hz) 0 2 0 0 0 0= 400/50, 1= 220/60, 
2=220/50 

P9 Alarm pga. manglende 
udvidelse 0 1 0 0 0 

0= aktiveret (time-out 16 
min.) 

0= ikke aktiveret (time-
out 35 min.) 

P10 

Alarm kompressor reset 
ved automatisk cyklus 

hvis konsistensen 
under set OK 

0 1 0 0 0 0= ikke aktiveret 
1= aktiveret 

(*) Der kan være ændringer i parametrene afhængigt af softwareversionerne og de 
personlige indstillinger. Det er altid muligt at se i kontrolskemaet, som følger med 
maskinen. 
 
SÆRLIGE FUNKTIONER 
Dæmpning af advarselstone 
I de tilfælde hvor advarselstonen er aktiveret, vil det med et let tryk på den aktive 
funktionsknap være muligt at dæmpe advarselstonen, indtil den bliver aktiveret igen. 
Skip funktion 
I de tidsbundne trin, som normalt angives ved at displayet blinker, er det nødvendigt at 
holde den aktive funktionstast nede i mindst 5 sekunder, for at nulstille det aktuelle trin. 
Visning af set/tid 
Ved at trykke på den aktive knap vises set eller tiden for det igangværende trin. Knappen 
skal slippes inden 5 sekunder, ellers følger funktionen SKIP. 
Energibesparelsesfunktion 
Et minut efter at der er blevet trykket på en knap, vil lysstyrken i displayet blive reduceret 
for at mindske kortets effektabsorption. Den maksimale lysstyrke vil blive genoprettet, så 
snart der trykkes på en vilkårlig knap. 
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6.2.2.2 INDSTILLING AF KONSISTENS PÅ OMEGA-KORT 
De elektroniske ismaskiner fra TAYLOR i TITAN-serien er udstyret med et elektronisk kort 
med en avanceret mikroprocessor, som er i stand til at kontrollere isens konsistens ved at 
modtage forskellige parametre, herunder røreværkets motors absorptionsværdi. Under 
omrøringen viser maskinens display værdier fra 0 til 250, som er direkte proportionale med 
isens hårdhed. Hver enkelt maskine bliver prøvekørt og indstillet af TAYLOR med 
standardblandinger og med røreværkets motors absorberingsværdi svarende til en 
hårdhed på 240. Denne værdi står på kontrolskemaet, som leveres sammen med 
maskinen (se kontrolskema under:  RØREVÆRK AMPERE @SET240); normalt er denne 
indstilling i stand til at tilfredsstille en meget bred vifte af ønsker. 
Det er dog muligt ved særlige ønsker at ændre konsistensens værdi: denne operation må 
kun udføres af autoriseret teknisk personale, som har et amperemeter med klemme og 
med tilstrækkelig ydelse og nøjagtighed. 

 
 
 

For at indstille konsistensen er det nødvendigt at tage panelerne af og indstillingerne 
foretages herefter på det elektroniske kort inde i el-skabet, med strøm sluttet til maskinen. 
Hver operation skal foretages med yderste forsigtighed og under overholdelse af 
gældende sikkerhedsregler. 
 
Til indstilling af konsistensen følges nedenstående anvisninger: 
1. Træk maskinkablet ud af stikket og fjern højre sidepanel. Fjern herefter låget på el-

skabet. 
2. Find ledningen som passerer gennem den amperometriske transformer (afmærket med 

L1 – se el-diagram) og sæt den amperometriske klemme på. På denne måde måles 
rørerværkets motors absorption. 

3. Fyld cylinderen med isblandingen med den maksimalt tilladte mængde for hver model. 
4. Tænd for strøm til maskinen. 
5. Tryk på knappen HALVAUTOMATISK, indstil SET på 240 og bekræft værdien ved at 

trykke på TØMNING (↔) . Maskinen starter. 
6. Med maskinen i drift, tryk på knappen P1 på det elektroniske kort i elskabet. Derved 

aktiveres “indstilling af konsistens”, knapperne STOP, RENGØRING, TØMNING og 
HALVAUTOMATISK lyser og displayet viser konsistensen med et tal som øges, 
efterhånden som omrøringen skrider frem. 

7. Ved at trykke på STOP (↓) og RENGØRING (↑) kan dette tal hhv. mindskes eller øges. 
8. Når konsistensen er som ønsket, aflæses den forudsete værdi på den amperometriske 

klemme og der trykkes på knapperne STOP (↓) og RENGØRING (↑) indtil der på 
displayet står 240; maskinen vil nu give besked om, at isen er færdig. 

9. Tryk på TØMNING (↔) for at gemme indstillingen. Nu er maskinen korrekt indstillet.
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6.2.2.3 TVUNGEN INITIALISERING (RESET) 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille lagrede værdier, for at tilbagestille det 
elektroniske kort OMG til korrekt funktion.  
 
 
 
For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne panelerne og foretage indgreb på det 
elektroniske kort i el-skabet, mens maskinen tilsluttet strømmen. Hver operation skal 
foretages med yderste forsigtighed og under overholdelse af gældende sikkerhedsregler. 
 

For at foretage reset se nedenstående anvisninger: 
1. Træk maskinkablet ud af stikket og fjern højre 

sidepanel. Fjern herefter låget på el-skabet. 
2. Tryk SAMTIDIGT på knapperne P1 og P2 på det 

elektroniske kort OMG og sæt strøm til maskinen. 
3. Når knapperne slippes bør displayet vise tre 

streger ---. 
 Denne fremgangsmåde initialiserer maskinens 
basisprogrammer og forbinder de forudsete 
programmer med tasterne på tastaturet. 
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7 ANVISNINGER TIL FEJLSØGNING 
 
7.1 BESKRIVELSE AF ALARMER 
Det elektroniske kort “OMEGA” er en yderst kraftig logisk kontrolenhed, som er i stand til 
at melde eventuelle fejl på maskinen ved hjælp af alfanumeriske beskeder på displayet; 
ved at afkode beskederne korrekt, kan teknikeren hurtigt finde årsagen til eventuelle fejl. 
 

BESKED BESKRIVELSE AFHJÆLPNING 

EME 
NØDSITUATION 

Lågen er åben eller sikkerhedsgitteret på tragten er ikke helt 
sænket. 

Advarselstone lyder med mellemrum. 

Sørg for, at lågen er 
lukket og at 

beskyttelsesgitteret på 
tragten er helt sænket. 

TER 
ALARM MOTOR 
VARMEBESKYT-

TELSE 

Hvis en termisk beskyttelsesanordning på motoren er blevet 
aktiveret, tændes alarmen TER (blinker) og en 

advarselstone lyder med mellemrum. 

Efter kontrol af 
maskinen trykkes på 

STOP for at genoptage 
korrekt drift. 

EPO 
ALARM LAGREDE 

DATA 

Når maskinen tændes, kontrollerer mikroprocessoren 
dataene i EMPROM hukommelsen. Hvis denne indeholder 
ukorrekte data, vil der på displayet stå EPO, efterfulgt af en 

advarselstone, som lyder med mellemrum. 

Tilkald teknikeren 

EPI 
LAGER-ALARM 

Hvis hukommelsen ikke genkendes, vil der under driften stå 
EPI på displayet, efterfulgt af en advarselstone, som lyder 

med mellemrum. 
Tilkald teknikeren 

LI 
STRØM-

FORSYNINGS-
ALARM 

Hvis spændingen er for lav under driften, vil der i displayet 
stå LI, efterfulgt af en advarselstone, som lyder med 

mellemrum 

Kontrollér maskinens 
spænding og 

strømforsyning. 

OUT 
ALARM 

UDGANGSMODUL 

Hvis styremodulet for udgangene under driften er defekt eller 
ikke bliver genkendt, vil der på displayet stå OUT, og 

advarselstone lyder herefter med mellemrum. 
Tilkald teknikeren 

TA 
TA ALARM 

Hvis der under driften opstår en fejl på den amperometriske 
transformer, vil der i displayet stå TA, efterfulgt af en 

advarselstone, som lyder med mellemrum. 
Tilkald teknikeren 

UTA 
ALARM MICRO TA 

Hvis der under driften opstår en fejl på mikroprocessoren, 
kontrollerer indstillingerne af konsistensen, vil der i displayet 

stå UTA, efterfulgt af en advarselstone, som lyder med 
mellemrum. 

Tilkald teknikeren 



 

 26 - DANSK

7.2 FEJLSØGNING 
 

FEJL MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING 
Elektrisk fejl Tilkald teknikeren Maskinen starter ikke 

(knappen STOP er tændt uden at 
alarmerne er aktive) Forkert spændingsforsyning Kontrollér faserne 

Hovedafbryderen er åbnet Luk hovedafbryderen Maskinen starter ikke 
(STOP-knappen slukket) Sikringerne er sprunget Se dem efter og udskift dem 

Vandkølede maskiner:  der 
mangler kondensvand 

Kontrollér om der er vand i 
vandsystemet, som maskinen er 

tilsluttet. Kontrollér hanerne. Lige fra de første 
omrøringscyklusser virker 

kompressoren med afbrydelser Luftkølede maskiner: 
luftkondensatoren er snavset eller 

ventilatoren er defekt. 

Rens kondensatoren med en 
pensel og kontrollér 

ventilatormotorens funktion. 

Kontrollér kondenseringen. 

Kontrollér at 
omgivelsestemperaturen ikke er for 

høj. 

Maskinen afbryder 
omrøringscyklussen efter 16’ og 

går i STOP-funktion 

Sikkerhedstimer alarm: den 
indstillede maksimumtid for 

omrøringen er blevet overskredet. Kontrollér at mængden på de 
påfyldte blandinger er korrekt og at 

de er korrekt afbalanceret. 
Maskinen afbryder 

omrøringscyklussen og går i 
STOP-funktion, advarselstonen 

lyder med mellemrum og 
røreværket fortsætter med at køre. 

Alarm pga. manglende udvidelse: 
der er ikke sket nogen udvidelse af 

konsistensen i prøveintervallet 
(Trin 7 OMEGA) 

Kontrollér at mængden på de 
påfyldte blandinger er korrekt og at 

de er korrekt afbalanceret. 

Omrørerens skrabeplader er slidte. Se dem efter og udskift dem, hvis 
det er nødvendigt. 

Fejl i køleanlæg Tilkald teknikeren 

Blandingen er ikke afbalanceret 
eller fyldt på i forkerte mængder. 

Kontrollér at mængden på de 
påfyldte blandinger er korrekt og at 

de er korrekt afbalanceret. 

Utilstrækkelig kondensering. 
Kontrollér kondenseringen og at 

omgivelsestemperaturen ikke er for 
høj. 

Maskinens drift er regelmæssig, 
men isen er blød. 

I halvautomatisk cyklus: der er 
blevet indprogrammeret en for lav 

konsistensværdi. 

Indprogrammer en højere 
konsistnsværdi.  

Under omrøringen begynder 
maskinen at larme og røreværket 

stopper. 
Remmene glider Tjek stramningen og udskift 

eventuelt alle remmene. 

Når isen tømmes begynder 
maskinen at larme. Produktet er blevet for hårdt. Kontrollér at der er blevet trykket 

på “TØMNING”. 
Der er rester af flydende is i 

dråbebakken Røreværkets pakflange er slidt Se den efter og/eller udskift den. 
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8 TILLÆG  
 
8.1 Tekniske data  
 
  

Produktio
n 

(Kg/h) 

Productio
n 

(Kg./h) 

Productio
n 

(Kg./h) 

Produktio
n 

(Kg./h) 

Produciòn 
(Kg./h) 90 60 35 

Kapacitet 
(lt)  

Capacity 
(lt) 

Capacité 
(lt)  

Inhalt 
(lt) 

Capacitad 
(lt) 4 - 15 3 - 10 2 - 7 

Gas Gas Gas Gas Gas 
R 404 
(1250 
GR.) 

R 404 
(1050 
GR.) 

R 404 
(950 
GR./ 

900 GR.) 

Kondens. Cooling Refroidiss
. Kühlung Enfriame

nto W W W/A  

Installeret 
effekt 
(kW) 

Installed 
power 
(kw) 

Puissanc
e installé 

(kw) 

Installiert
e 

Leistung 
(kw) 

Potenza 
instalada 

(kw) 
8 4,5 3,4 

Spændin
gs-

forsyning 
(*) 

Suppy 
voltage 

(*) 

Tension 
d’aliment

ation 
(*) 

Auschzus
s-

spannung 
(*) 

Tension 
de 

alimentaci
on 
(*) 

400/50/3 
220/60/3 

400/50/3 
220/60/3 

400/50/3 
220/60/3 

Nettovæg
t 

(Kg) 

Net 
weight 
(Kg) 

Poids net 
(Kg) 

Nettogewi
cht 
(Kg) 

Peso neto 
(Kg) 395 320 255 

Dimensio
ner 

(mm) 

Size 
(mm) 

Dimmensi
on 

(mm) 

äussere 
Abmessu

ng 
(mm) 

Dimensiò
n 

(mm) 

111X52 
h.143 

89X52 
h.143 

89X52 
h.143 

MODEL MODEL MODELE MODELL MODELO C116 C117 C118 
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8.2 Skema for kølekredsløb   
 
 

VP 
Trykstyret ventil 

CW 
Vandkondensering 

EV 
Gas elektroventil 

F 
Filter 

S 
Kontrollampe væske 

VT 
Termostatstyret ventil

CEV 
Cylinderfordamper 

SC 
Varmeveksler 

CA 
Luftkondensering 

MV 
Ventilatormotor 

MC 
Kompressor 

P 
Pressostat 
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8.3 EL-ANLÆG 
 
El-diagrammet og layoutet for elskabet til hver enkelt model findes udvendigt på elskabets 
låg. 
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8.4 RESERVEDELE  
 
Ved henvendelser vedrørende reservedele anbefaler vi, at De altid oplyser nummerkoden og 
delens benævnelse, som er angivet på hver tabel. Vi anbefaler desuden, at De altid oplyser 
maskinmodel og serienummer, samt tekniske kendetegn (spænding, frekvens og faser), da dette 
vil gøre det lettere, at finde den rigtige del. For at bestille reservedele til kompressoren bedes De 
også altid oplyse maskinemodellen, som står på motorens typeskilt. Hvis der skal udskiftes dele på 
maskinen, skal De kun bede om ORIGINALE dele fra TAYLOR hos en autoriseret forhandler eller 
sælger. TAYLOR fraskriver sig ethvert ansvar for tingskader eller personulykker, som skyldes brug 
af uautoriserede reservedele. 
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C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav. 1/11 
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C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav. 1/11 
 
P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 C02.107 C116 Pannello laterale 
sinistro Left side panel Panneau lat. 

gauche Seitenblech links Panel lateral IZQD. 

1 C02.096 C117 
C118 

Pannello laterale 
sinistro Left side panel Panneau lat. 

gauche  Seitenblechl links Panel lateral IZQD. 

2 C04.119 C116 Cappello Cover Couvercle Deckel Tapa 

2 C04.111 C117 
C118 Cappello Cover Couvercle Deckel Tapa 

3 C03.190 
C116 
C117 
C118 
(W) 

Pannello posteriore Back panel Panneau postérieur Hinteres Blech Panel posterior 

3 A02.37536 C118 
(A) Pannello posteriore Back panel Panneau postérieur Hinteres Blech Panel posterior 

4 B01.340 
C116 
C117 
C118 
(W) 

Ventilatore Fan Ventilateur Ventilator Ventilador 

5 B03.38574 C116 Griglia ventilatore grid grille das Gitter parilla 

6 F02.014 C117 
C118 Ruota fissa Fixed wheel Roue fixe Festes Laufrad Rueda fija 

7 F02.013 
C116 
C117 
C118 

Ruota Girevole Revolving wheel Roue pivotante Schwenkbares 
Laufrad Rueda giratoria 

8 A01.37411 
C116 
C117 
C118 

Telaio Frame Châssis Gestell Armazón 

8 A01.37412 C116 Telaio Frame Châssis Gestell Armazón 

9 C01.116 C117 
C118 Pannello anteriore Front panel Panneau antérieur Frontblech Panel anterior 

10 B09.060 
C116 
C117 
C118 

Borchia balconcino Stud for rest Ecrou pour support Buegelbolzen Remache 

11 C06.067 
C116 
C117 
C118 

Balconcino Rest Support Buegel Repisa 

12 P19.37192 
C116 
C117 
C118 

Cassetto 
sgocciolatoio Drip tray Recueille-gouttes Tropfblech Recogedor de 

gotas 

12 P19.37193 C116  Cassetto 
sgocciolatoio Drip tray Recueille-gouttes Tropfblech Recogedor de 

gotas 

13 A19.38269 C117 
C118  Bavagliola Funnel Etonnoir Trichter Embuto 

14 P07.045 
C116 
C117 
C118 

Tappetino Rubber matting Tapis de 
cauotchouc Gummimatte tapecito 

15 L19.38268 
C116 
C117 
C118 

Vite bavagliola Tunnel screw Vis etonnoir Trichterschraube Tornillo embuto 

16 C02.106 
C116 
C117 
C118 

Pannello laterale 
destro Right side panel Panneau lat. droit Seitenblech rechts Panel lateral 

DCHA. 

16 C02.127 C116 Pannello laterale 
destro Right side panel Panneau lat. droit Seitenblech rechts Panel lateral 

DCHA. 
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C116/s03 - C117/s03  Tav. 2/11 
 
 
  Condensazione aria - Air condenser - Condensateur á air -  Luftkondensator - Condensador aire 



 

 TILLÆG - 8

C116/s03 - C117/s03   Tav. 2/11 
Condensazione aria - Air condenser - Condensateur á air -  Luftkondensator - Condensador aire 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A02.37277 116 Pannello laterale 
sinistro Left side panel Panneau lat. 

gauche Seitenblech links Panel lateral IZQD. 

1 A02.37272 117 Pannello laterale 
sinistro Left side panel Panneau lat. 

gauche Seitenblech links Panel lateral IZQD. 

2 A02.37279 116 Cappello Cover Couvercle Deckel Tapa 

2 A02.37274 117 Cappello Cover Couvercle Deckel Tapa 

3 A02.37266 116 
117 

Pannello posteriore 
superiore 

Removable back 
panel 

Panneau postérieur 
supérieur 

Hinteres Paneel 
abnehmbar 

Panel posterior 
superior 

4 A02.37270 116 
117 

Protezione 
condensatore 

Condenser 
protection 

Protection 
condensateur 

Kondensator-
Abdeckung 

Protection para 
condensador 

5 A02.37278 116 Pannello posteriore 
inferiore Lower  rear panel Panneau postérieur 

inférieur 
Hinteres unteres 

Blech 
Panel posterior 

inferior 

5 A02.37273 117 Pannello posteriore 
inferiore Lower  rear panel Panneau postérieur 

inférieur 
Hinteres unteres 

Blech 
Panel posterior 

inferior 

6 A02.37276 116 Pannello laterale 
destro Right side panel Panneau lat. droit Seitenblech rechts Panel lateral 

DCHA. 

6 A02.37271 117 Pannello laterale 
destro Right side panel Panneau lat. droit Seitenblech rechts Panel lateral 

DCHA. 
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 C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav. 3/11 
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C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav.3/11 
 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A02.189 16-17 
18 

Valvola 
termostatica Thermostatic valve Soupape 

thermostatique 
Thermostatisches 

Ventil 
Válvula 

termostática 

2 A02.171 C116 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

Orifice suopape 
thermostatique  

Öffnung für 
thermost. Ventil  

Orificio válvula 
termostática  

2 A02.170 C117 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

Orifice suopape 
thermostatique 

Öffnung für 
thermost. Ventil 

Orificio válvula 
termostática 

2 A02.169 C118 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

Orifice suopape 
thermostatique 

Öffnung für 
thermost. Ventil 

Orificio válvula 
termostática 

3 B04.35032 16-17 
18 Filtro Filter Filtre Filter Filtro 

4 A07.046 16-17 
18 Spia liquido Liquid sight glass Témoin pour liquide

 
Flüssigkeitskontrollampe Testigo líquido 

5 A03.095 C116 Condensatore ad 
acqua Water condenser Condensateur á 

eau Wasserkondensator Condensador de 
agua 

5 A03.091 C117 Condensatore ad 
acqua Water condenser Condensateur á 

eau Wasserkondensator Condensador de 
agua 

5 A03.090 C118 Condensatore ad 
acqua Water condenser Condensateur á 

eau Wasserkondensator Condensador de 
agua 

6 R02.114 16-17 
18 

Raccordo bicono   
F/F 10/8x3/8” Gas 

Double-taper        
F/F 10/8x3/8” Gas 

Raccord bi-conique   
F/F 10/8x3/8” Gas 

Anschlußstück 
zweikegelig F/F 

Unión bicono       
F/F 10/8x3/8” Gas 

7 E09.37287 16-17 
18 Pressacavo Cable grip Presse-fils Kabelhalter Sujeta-cables 

8 R02.113 16-17 
18 

Nipplo ridotto  
½”x3/8” Gas 

Reduced nipple 
½”x3/8” Gas 

Raccord fileté réduit 
½”x 3/8” Gas 

Verkleinerter Nippel 
½”x3/8” Gas 

Niple reducido 
½”x3/8” Gas 

9 R03.058 16-17 
18 

Gomito 90°         
M/F 3/8” Gas 

Elbow 90°          
M/F 3/8” Gas 

Coude 90° 
M/F 3/8” Gas 

Bogen 90° 
M/F 3/8” Gas 

Codo 90° 
M/F 3/8” Gas 

10 R05.009 16-17 
18 

Raccordo a T       
F/F/M 3/8” Gas 

Tee-joint  
F/F/M 3/8” Gas 

Raccord en T 
F/FM 3/8” Gas 

T Anschlußstück 
F/F/M 3/8” Gas 

Unión en T 
F/F/M 3/8” Gas 

11 A02.061 16-17 
18 

Valvola 
pressostatica Water valve Soupape 

pressostatique  Druckventil Válvula 
presostática 

12 T50.016 16-17 
18 

Capillare valvola 
pressostatica 

Capillary tube for 
water valve 

Capillaire soupape 
thermostatique 

Kapillares 
Druckventil 

Capilar válvula 
presostática 

13 R03.019 16-17 
18 

Gomito M-M 
3/8” Gas 

Elbow  M-M  
3/8” Gas 

Coude M-M  
3/8” Gas 

M-Bogen-M 
 3/8” Gas 

Codo M-M 
 3/8” Gas 

14 A02.152 16-17 
18 Elettrovalvola  Solenoid valve Electrovanne Elektroventil Electroválvula 

15 A02.154 16-17 
18 

Bobina 
elettrovalvola Solenoid valve coil Bobine 

électrovanne Spule Elektroventil Bobina 
electroválvula 

16 R09.001.03 C116 Antivibrante Vibration damper Antivibratoire Schwingungs- 
dämpfer Antivibrante 

16 R09.001.02 C117 
C118 Antivibrante Vibration damper Antivibratoire 

Schwingungs- 
dämpfer Antivibrante 

17 A02.140 16-17 
18 Pressostato Pressure switch Pressostat Druckwächter Presóstato 

18 R06.016 16-17 
18 

Raccordo a T       
M ¼”x1/8”x1/4” 

Tee-joint 
M ¼”x1/8”x1/4” 

Raccord en T 
M ¼”x1/8”x1/4” 

T Anschlußstück 
M ¼”x1/8”x1/4” 

Unión en T 
M ¼”x1/8”x1/4” 

19 B01.38728 C116 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 

19 B01.37199 C117 Compressore 
220/60/3 

Compressor 
220/60/3 

Compresseur 
220/60/3 

Kompressor 
220/60/3 

Compresor 
220/60/3 

19 B01.37698 C118 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 

19 B01.38425 C116 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 
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 C118/s05   Tav. 4/11 
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C118/s05   Tav.4/11 
 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A02.189 C118 Valvola 
termostatica Thermostatic valve Soupape 

thermostatique 
Thermostatisches 

Ventil 
Válvula 

termostática 

2 A02.169 C118 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

opening 

Orifice soupape 
thermostatique 

Öffnung für 
thermost. Ventil 

Orificio válvula 
termostática 

3 B04.35032 C118 Filtro Filter Filtre Filter Filtro 

4 A07.046 C118 Spia liquido Liquid sight glass Témoin pour liquide Flüssigkeitskontrollampe Testigo líquido 

5 A02.154 C118 Bobina 
elettrovalvola Solenoid valve coil Bobine 

électrovanne Spule Elektroventil Bobina 
electroválvula 

6 R09.001.02 C118 Antivibrante Vibration damper Antivibratoire 
Schwingungs- 

Dämpfer Antivibrante 

7 A02.152 C118 Elettrovalvola  Solenoid valve Electrovanne Elektroventil Electroválvula 

8 A02.140 C118 Pressostato Pressure switch Pressostat Druckwächter Presóstato 

9 B01.38425 C118 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 

10 B03.37449 C118 Griglia Grate Grille Gitter Parilla 

11 E01.37422 C118 Motore ventilatore Fan motor Moteur du 
ventilateur Ventilatormotor Motor ventilador 

12 A04.37535 C118 Convogliatore Conveyor Convoyeur Kühlerhaube Transportador 

13 A03.079 C118 Condensatore ad 
aria Air condenser Condensateur á air Luftkondensator Condensador aire 
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 C117/s03 Tav. 5/11   
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C117/s03   Tav. 5/11 
 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A02.189 C117 Valvola 
termostatica Thermostatic valve Soupape 

thermostatique 
Thermostatisches 

Ventil 
Válvula 

termostática 

2 A02.170 C117 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

opening 

Orifice soupape 
thermostatique 

Öffnung für 
thermost. Ventil 

Orificio válvula 
termostática 

3 B04.35032 C117 Filtro Filter Filtre Filter Filtro 

4 A07.046 C117 Spia liquido Liquid sight glass Témoin pour liquide Flüssigkeitskontrollampe Testigo líquido 

5 A02.154 C117 Bobina 
elettrovalvola Solenoid valve coil Bobine 

électrovanne Spule Elektroventil Bobina 
electroválvula 

6 A02.152 C117 Elettrovalvola  Solenoid valve Electrovanne Elektroventil Electroválvula 

7 R09.001.02 C117 Antivibrante Vibration damper Antivibratoire 
Schwingungs- 

Dämpfer Antivibrante 

8 A02.140 C117 Pressostato Pressure switch Pressostat Druckwächter Presóstato 

9 B01.37698 C117 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 

10 B03.37449 C117 Griglia Grate Grille Gitter Parilla 

11 E01.37422 C117 Motore ventilatore Fan motor Moteur du 
ventilateur Ventilatormotor Motor ventilador 

12 A04.37269 C117 Convogliatore Conveyor Convoyeur Kühlerhaube Transportador 

13 B02.37253 C117 Condensatore ad 
aria Air condenser Condensateur á air Luftkondensator Condensador aire 
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C117/s03   Tav. 6/11
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C117/s03   Tav. 6/11 
 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A02.189 C116 Valvola 
termostatica Thermostatic valve Soupape 

thermostatique 
Thermostatisches 

Ventil 
Válvula 

termostática 

2 A02.171 C116 Orifizio per valvola 
termostatica 

Orifice for 
thermostatic valve 

opening 

Orifice soupape 
thermostatique 

Öffnung für 
thermost. Ventil 

Orificio válvula 
termostática 

3 B04.35032 C116 Filtro Filter Filtre Filter Filtro 

4 A07.046 C116 Spia liquido Liquid sight glass Témoin pour liquide Flüssigkeitskontrollampe Testigo líquido 

5 A02.154 C116 Bobina 
elettrovalvola Solenoid valve coil Bobine 

électrovanne Spule Elektroventil Bobina 
electroválvula 

6 A02.152 C116 Elettrovalvola  Solenoid valve Electrovanne Elektroventil Electroválvula 

7 R09.001.03 C116 Antivibrante Vibration damper Antivibratoire 
Schwingungs- 

Dämpfer Antivibrante 

8 A02.140 C116 Pressostato Pressure switch Pressostat Druckwächter Presóstato 

9 B01.38728 C116 Compressore 
400/50/3 

Compressor 
400/50/3 

Compresseur 
400/50/3 

Kompressor 
400/50/3 

Compresor 
400/50/3 

9 B01.37199 C116 Compressore 
220/60/3 

Compressor 
220/60/3 

Compresseur 
220/60/3 

Kompressor 
220/60/3 

Compresor 
220/60/3 

10 B03.37449 C116 Griglia Grate Grille Gitter Parilla 

11 E01.37422 C116 Motore ventilatore Fan motor Moteur du 
ventilateur Ventilatormotor Motor ventilador 

12 A04.37269 C116 Convogliatore Conveyor Convoyeur Kühlerhaube Transportador 

13 B02.37285 C116 Condensatore ad 
aria Air condenser Condensateur á air Luftkondensator Condensador aire 
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C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav.7/11 
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C116/s03 - C117/s03 - C118/s05   Tav.7/11 
 

P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A10.005 116 
117 118 Manicotto doccetta Sleeve for shower Manchon pour 

douchette Muffe f. Dusche Manguito por ducha

2 V13.037 116 
117 118 Dado esagonale ½” Hexagon nut ½” Ecrou hexagonal ½” Sechskantmutter 

½” Dado exagonal ½” 

3 A10.003 116 
117 118 

Terminale per 
doccetta Shower terminal Terminal de douche Duschendteil Terminal ducha 

4 P06.030.02 116 
117 118 

Guarnizione per 
terminale Terminal gasket Joint terminal Dichtung für 

Endanschluß Guarnición terminal

5 A10.008 116 
117 118 Tubo doccia Shower hose Tuyau douchette Duschschlauch Tubo ducha 

6 P06.011 116 
117 118 

Guarnizione per 
flessibile Hose gasket Joint pour flexible Schlauchdichtung Guarnición flexible 

7 A10.007 116 
117 118 Rubinetto Teorema Cock Robinet Ausgabehahn Grifo 

8 P06.085 116 
117 118 Guarnizione 1/2” Basket 1/2” Joint 1/2” Dichtung 1/2” Guarnición 1/2” 

9 P09.38929 116 
117 118 

Portagomma  
1/2” X 13 

Hose connector 
1/2” X 13 

Porte-caoutchouc 
1/2” X 13 

Gummihalter 
1/2” X 13 

Portagoma  
1/2” X 13 

10 B13.019 116 
117 118 Fascetta 12-20/9 Clamp 12-20/9 Bague 12-20/9 Klemme 12-20/9 Abrazadera 12-20/9

11 T10.011 116 
117 118 Tubo retinato Meshed tube Tuyau armé Netzrohr Tubo armado 

12 R07.018 116 
117 118 

Portagomma  
M-M3/8” Gas 

Hose connector 
M-M3/8” Gas 

Terminal de douche 
M-M3/8” Gas 

Schlauchansnschluß 
3/8” Gas 

Portagoma 
 M-M3/8” Gas 
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P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 V17.37933 116 17 
18 Seeger DI90 Seegerring Seeger Seegerring Seeger 

2 B14.007 116 17 
18 Cuscinetto Bearing Galet Kugellager Cojinete 

3 B04.131 16 17 
18

Chiavetta Key Clavette Keil Chaveta 

4 B04.106 116 17 
18 Perno condotto Driven pin Axe Bolzen Pernio canal  

5 B04.120 116 17 
18 Corpo supporto Body Corp du support Gehäuse Cuerpo suporte 

6 P11.043 116 17 
18 Anello di tenuta Seal Ring Joint Dichtung Arandela de 

sujeccion 

7 B02.051 116 17 
18 Piattello pul.cond. Driven pulley plate Plat de poulie Scheibe fuer Rolle Platito polea 

8 B02.021 C116 
C117 

Puleggia condotta 
400/50/3 

Driven pulley 
400/50/3 

Poulie conduite 
400/50/3 

Geführte Rolle 
400/50/3 

Pulea conducta 
400/50/3 

8 B02.003 C118 Puleggia condotta 
400/50/3 

Driven pulley 
400/50/3 

Poulie conduite 
400/50/3 

Geführte Rolle 
400/50/3 

Pulea conducta 
400/50/3 

9 B02.055 116 17 
18 Mozzo puleggia Hub Moyeu Nabe Eje pulea 

10 B04.122 116 17 
18 Assieme supporto Support assy Support compl. Kompl. Halter Conjunto soporte 

11 B10.235 116 17 
18

Guarnizione post. Termic trap Joint postérieur Hintere Abdichtung Guarniciòn post.  

12 P01.033 116 17 
18 Cinghia Belt Courroie Riemen Correa 

13 B02.017 C116 
C117 

Puleggia motore 
400/50/3 

Driving pulley 
400/50/3 

Poulie de conduite 
400/50/3 

Führungsrolle 
400/50/3 

Pulea conductora 
400/50/3 

13 B02.075 C118 Puleggia motore 
220/60/3 

Driving pulley 
220/60/3 

Poulie de conduite 
220/60/3 

Führungsrolle 
220/60/3 

Pulea conductora 
220/60/3 

13 B02.082 116 17 
18 Puleggia motore Driving pulley Poulie de conduite Führungsrolle Pulea conductora 

14 V09.035 116 17 
18

Rosetta piana Washer Rondelle Scheibe Arandela plana 

15 V13.007 116 17 
18 Dado Nut Ecrou Mutter Tuerca 

16 P04.095 116 17 
18 Rondella in gomma Rubber washer Ecrou en 

caoutchouc Gummi-Scheibe Arandela en goma 

17 B11.026 C116 Molla Spring Ressort Feder Muelle 

18 E01.35186 C117 Motore mescolatore 
400/50/3 

Beater motor 
400/50/3 

Moteur mélangeur 
400/50/3 

Rührmotor 
400/50/3 

Motor agitador 
400/50/3 

18 E01.37196 C118 Motore mescolatore 
220/60/3 

Beater motor 
220/60/3 

Moteur mélangeur 
220/60/3 

Rührmotor 
220/60/3 

Motor agitador 
220/60/3 

18 B01.342 C118 Motore mescolatore 
400/50/3 

Beater motor 
400/50/3 

Moteur mélangeur 
400/50/3 

Rührmotor 
400/50/3 

Motor agitadoor 
400/50/3 

18 B01.343 116 17 
18 

Motore mescolatore 
400/50/3 

Beater motor 
400/50/3 

Moteur mélangeur 
400/50/3 

Rührmotor 
400/50/3 

Motor agitador 
400/50/3 

18 B01.343.01 116 17 
18 

Motore mescolatore 
230/50/3 

Beater motor 
230/50/3 

Moteur mélangeur 
230/50/3 

Rührmotor 
230/50/3 

Motor agitador 
230/50/3 

19 A04.37413 116 17 
18 Piastra  motore Support plate Support du moteur Motorhalter Brida motor 

20 V14.071.02 116 17 
18 Copiglia sagomata Split pin Goupille Splinte Chaveta moldurado

21 L21.37520 116 17 
18 Perno cerniera  Hinge pin Axe du fermoir Scharnierbolzen Pernio broche 

22 V08.002 116 17 
18

Grano m8x8 Grain m8x8 Grain m8x8 Stift m8x8 Tornillo m8x8 

23 B10.236 116 17 
18

Boccola  Bush Douille Buchse Hebilla  

24 C05.278 116 17 
18 Staffa sgocciolatoio Bracket Support Halter Estafa recogegotas 

25 P19.37384 116 17 
18 Sgocciolatoio Drip tray Recueille-gouttes Tropfblech Recogedor  

26 F03.228 116 17 
18

Staffa tirante  Bolt Tige Bride Estafa tirante  
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P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 A06.153 C116 Gruppo isolamento Insulation unit Groupe isolant Isolationsgruppe Grupo aislamiento 

1 A06.121 C117 Gruppo isolamento Insulation unit Groupe isolant Isolationsgruppe Grupo aislamiento 

1 A06.151 C118 Gruppo isolamento Insulation unit Groupe isolant Isolationsgruppe Grupo aislamiento 

2 P03.120.01 16 17 
18 Isolante anteriore Front insulator Isolant antérieur Vorderes-

Isolationselement Aslante anterior 

3 P18.37148 16 17 
18 Aletta lavorata Scraper Râclette Schaber Patines 

4 P18.37146 16 17 
18 Tappo centratura Centering boss Bouchon de 

centrage Duebel Tapon de cierre 

5 Z70.37391 C116 Agitatore completo Beater assy Agitateur compl. Rührwerk Agidador 

5 Z70.37392 C117 Agitatore completo Beater assy Agitateur compl. Rührwerk Agidador 

5 Z70.37393 C118 Agitatore completo Beater assy Agitateur compl. Rührwerk Agidador 

6 P18.37144 16 17 
18

Inserto centrale Central insert Bouchon Einsatz Injerto central 

7 P12.005 16 17 
18 Premistoppa Stuffing nut Presse-étoupe Stopfbüchse Prensaestopa 

8 P03.169 16 17 
18 Copri tramoggia Hopper cover Couvercle de 

trémie Einfülltrichtergitter Tapa tolva 

9 B08.049 16 17 
18 

Bottone supporto 
griglia Grate bracket Support de grille Gitterhalter Soporte rejilla 

10 V04.37386 16 17 
18 

Vite fissaggio 
bottone Fixing screw Vis de fixation Befestigungs- 

schraube Tornillo 

11 Z82.37166 16 17 
18 Griglia di sicurezza Grate assy Grille compl. Kompl. Gitter Rejilla 

12 Z82.38447 16 17 
18 Supporto magnete Magnet support Support de 

l’alimentation Magnet-Halter Soporte imán 

13 V08.031 16 17 
18 Grano Grain Grain Stift Tornillo 

14 D05.142 16 17 
18 Magnete Magnet Aimant Magnet Imán 

15 B08.045 16 17 
18 

Blocchetto 
eccentrico Block assy Cale compl. Block Grupo bloque 

excentrico 

16 P02.155 16 17 
18 

Maniglia leva 
portello Lever handle Poignée Griff Manija de bloqueo 

puerta 

17 B08.056 16 17 
18 Leva eccentrico Eccentric lever Poignée de came Nochengriff Leva para 

excentrica

18 B08.080 16 17 
18 

Eccentrico chiusura 
portello Door closing cam Came de fermeture 

porte Nochentürverschluß Excentrico de cierre 
puerta

19 B09.114 16 17 
18 

Vite fissaggio 
eccentrico Fixing screw Vis de fixation Befestigungs- 

schraube 
Tornillo por 
excentrico 

20 P10.130 16 17 
18 

Guarnizione 
piattello Door seal Joint de porte Türdichtung Guarniciòn por 

platina de cierre
21 P19.37143 16 17 

18 Portello erogazione Door assy Porte compl. Kompl. Tür Platina de cierre 

22 B08.075 16 17 
18

Corsoio Slider Coulisse Gleitstein Corredizo 

23 P02.201 16 17 
18 Pomolo portello Lever handle Poignée Griff Pomo 

24 B11.057 16 17 
18 Molla Spring Ressort Feder Muelle 

25 B08.076 16 17 
18

Fodero molla Spring sleeve Corp du ressort Gehäuse Vaina muelle 

26 Z84.37161 16 17 
18 Assieme portello Door assy Porte compl. Kompl. Tür Grupo puerta 

27 P10.120 16 17 
18

Guarnizione  Door seal Joint Dichtung Guarniciòn puerta 

28 B08.048 16 17 
18

Blocchetto cerniera Hinge block Cale de charnière Scharnierblock Soporto bisagra 

29 B08.085 16 17 
18

Rondella  Washer Rondelle Scheibe Arandela 

30 B08.061 16 17 
18

Perno cerniera  Pin for hinge Goujon pour fermoir Scharmierstift Perno bisagra 

31 B09.214 16 17 
18

Perno di guida Driving pin Axe de conduite Führungsring Pierno 
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P. COD. Mod. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 P05.566 C116 Etichetta anteriore Front label Etiquette antérieure Frontkleber Etiqueta anterior 

1 P05.547 C117 Etichetta anteriore Front label Etiquette antérieure Frontkleber Etiqueta anterior 

1 P05.617 C118 Etichetta anteriore Front label Etiquette antérieure Frontkleber Etiqueta anterior 

2 P05.737 16 17 18 Etichetta 
pulsantiera (neutra) 

Pushbutton panel 
label (neutral) 

Etiquette du tableu 
de commande 

(neutre)  

Tastentafelschild 
(ohne Markierung) 

Etiqueta caja de 
pulsadores 

(neutral) 

3 D13.055 16 17 18 Pulsantiera Pushbutton panel Tableau de 
commande Tastentafel Pulsadores 

4 D05.141 16 17 18 Reed Reed Reed Reed Reed 

5 D03.157 16 17 18 Trasformatore 
amperometrico Transformer Transformateur Transformator Transformador TA 

6 D04.201 16 17 18 Trasformatore Transformer Transformateur Transformator Transformador 

7 D13.165 16 17 18 Scheda ridondanza Redundancy card Carte de 
redondance Redundanzkarte Tarjeta 

8 E15.37230 16 17 18 Scheda comando 
OMG OMG control card Carte de 

commande OMG 
Bedienungskarte 

OMG 
Tarjeta de mando 

OMG 

9 E15.36846 16 17 18 Modulo uscite OMG OMG output 
module 

Module sorties 
OMG 

Ausgangsmodul 
OMG 

Modulo salidas 
OMG 

10 E12.37030 16 17 18 Microchip TA Microchip TA Microchip TA Microchip TA Microchip TA 

11 E08.35303 116 117 
400/50/3 Teleruttore 16 A Remote control 

switch 16 A Télérupteur 16 A Fernschalter 16 A Telerruptor 16 A 

11 E08.35301 C118 
400/50/3 Teleruttore 12 A Remote control 

switch 12 A Télérupteur 12 A Fernschalter 12 A Telerruptor 12 A 

12 D05.167 16 17 18 Interruttore bipolare Two-pole switch Interrupteur 
bipolaire 

Zweipoliger 
Schalter Interruptor bipolar 

13 D05.166 16 17 18 Interruttore 
unipolare Single-pole switch Interrupteur 

unipolaire Einpoliger Schalter Interruptor unipolar 

14 D03.165 116 117 
400/50/3 

Termica 
Range 10-14 

Overload 
Range 10-14 

Thermique 
Range 10-14 

Thermoschutz 
Range 10-14 

Termal 
Range 10-14 

14 D03.164 116 117 
400/50/3 

Termica 
Range 7,5-11 

Overload 
Range 7,5-11 

Thermique 
Range 7,5-11 

Thermoschutz 
Range 7,5-11 

Termal 
Range 7,5-11 

14 D03.162 C118 
400/50/3 

Termica 
Range 6-8,5 

Overload 
Range 6-8,5 

Thermique 
Range 6-8,5 

Thermoschutz 
Range 6-8,5 

Termal 
Range 6-8,5 

14 D03.165 C118 
230/50/3 

Termica 
Range 10-14 

Overload 
Range 10-14 

Thermique 
Range 10-14 

Thermoschutz 
Range 10-14 

Termal 
Range 10-14 

15 D03.082 16 17 18 Relè ritenuta 24 V Relay Relais Relais Conectador 

16 D02.063 116 117 
400/50/3 Teleruttore 16 A Remote control 

switch 16 A Télérupteur 16 A Fernschalter 16 A Telerruptor 16 A 

16 D02.061 C118 
400/50/3 Teleruttore 12 A Remote control 

switch 12 A Télérupteur 12 A Fernschalter 12 A Telerruptor 12 A 
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P. COD. DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION 

1 P05.566 Etichetta anteriore Front label Etiquette antérieure Frontkleber Etiqueta anterior 

2 P05.737 Etichetta 
pulsantiera (neutra) 

Pushbutton panel 
label (neutral) 

Etiquette du tableu 
de commande 

(neutre)  

Tastentafelschild 
(ohne Markierung) 

Etiqueta caja de 
pulsadores 

(neutral) 

3 D13.055 Pulsantiera Pushbutton panel Tableau de 
commande Tastentafel Pulsadores 

4 D05.141 Reed Reed Reed Reed Reed 

5 D03.157 Trasformatore 
amperometrico Transformer Transformateur Transformator Transformador TA 

6 D04.201 Trasformatore Transformer Transformateur Transformator Transformador 

7 D13.165 Scheda ridondanza Redundancy card Carte de 
redondance Redundanzkarte Tarjeta 

8 E15.37230 Scheda comando 
OMG OMG control card Carte de 

commande OMG 
Bedienungskarte 

OMG 
Tarjeta de mando 

OMG 

9 E15.36845 Modulo uscite OMG OMG output 
module 

Module sorties 
OMG 

Ausgangsmodul 
OMG 

Modulo salidas 
OMG 

10 E12.37030 Microchip TA Microchip TA Microchip TA Microchip TA Microchip TA 

11 E08.35304 Teleruttore  Remote control 
switch  Télérupteur  Fernschalter  Telerruptor  

12 D05.167 Interruttore bipolare Two-pole switch Interrupteur 
bipolaire 

Zweipoliger 
Schalter Interruptor bipolar 

13 D05.166 Interruttore 
unipolare Single-pole switch Interrupteur 

unipolaire Einpoliger Schalter Interruptor unipolar 

14 D03.174 Termica 
Range 18-25 

Overload 
Range 18-25 

Thermique 
Range 18-25 

Thermoschutz 
Range 18-25 

Termal 
Range 18-25 

15 D03.082 Relè ritenuta 24 V Relay Relais Relais Conectador 

16 E08.37347 Teleruttore  Remote control 
switch  Télérupteur  Fernschalter  Telerruptor  

17 D03.175 Termica 
Range 24-32 

Overload 
Range 24-32 

Thermique 
Range 24-32 

Thermoschutz 
Range 24-32 

Termal 
Range 24-32 

18 D02.063 Teleruttore  Remote control 
switch  Télérupteur  Fernschalter  Telerruptor  



 

 

BEMÆRKNINGER



 

 

 
Bilag til bruger- og vedligeholdelsesmanual til 

TAYLOR ismaskiner 
1) STØJ  

 
 

STØJEMISSION I DECIBEL (målemetode A) 
Ifølge maskindirektiv 89/392 og EN 23741 
(A-vægtet ækvivalent kontinuerligt lydtryk) 

MODEL NIVEAU (A) MODEL NIVEAU (A) 
Kream 2,5 <  =  58 dB (A) Peb 2 x 60 LCD <  = 68 dB (A) 
Kream 3 <  =  58 dB (A) Peb 130 LCD <  = 68 dB (A) 
Kream 9/6 <  =  58 dB (A) T5S <  = 68 dB (A) 
Kikka 1 <  =  64 dB (A) T4S <  = 68 dB (A) 
Kikka 3 <  =  67 dB (A) Titan 1 <  = 72 dB (A) 
Karat 1 <  =  68 dB (A) Titan 2 <  = 70 dB (A) 
Karat 3 <  =  68 dB (A) Titan 3S <  = 70 dB (A) 
Arlecchino <  = 64 dB (A) TME 60 <  = 68 dB (A) 
Kolor <  = 68 dB (A) Twin 2 <  = 70 dB (A) 
Ketty / Kristal <  = 64 dB (A) Twin 3 <  = 70 dB (A) 
Le Petit Chef <  = 70 dB (A) Twin 4 <  =  68 dB (A) 
Le Chef <  = 70 dB (A) Mix 8 <  = 58 dB (A) 
Peb 30 LCD <  = 66 dB (A) Vibe 8 <  = 70 dB (A) 
Peb 60 LCD <  = 68 dB (A) Vibegel <  = 70 dB (A) 

 
2) BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEMATERIALER 

Når maskine pakkes ud af emballagen (kasse eller karton) anbefales det, at 
materialet sorteres efter art, og at de forskellige typer materiale bortskaffes i henhold 
til lovgivningen i modtagerlandet. 

 
3) ANVISNINGER TIL UDTAGNING AF DRIFT 

Maskinen indeholder elektrisk og/eller elektronisk materiale og kan indeholde 
væsker og/eller olier. Hvis den skal tages ud af drift eller bortskaffes, skal dette ske i 
henhold til lovgivningen i destinationslandet. 
 

4) ANVISNINGER TIL NØDSITUATIONER 
Hvis det skulle blive nødvendigt at anvende brandslukningsmidler, skal disse være 
kompatible med eventuel spænding på maskinen. 
 

5) YDERLIGERE FARER 
 

GÆLDER FOR FØLGENDE MODELLER: 
o Mix 8 
o Peb 30 
o Peb 60 
o Peb 2x60 
o Peb 130 
o Le Chef 
o Le Petit Chef 
o Twin 2 
o Twin 3 
o Twin 4 

 
TERMISKE FARER 
Der er risiko for, at operatøren åbner låget på karret, som indeholder produkt med høj temperatur, og 
rammes af dampen herfra.  

 
LØFT LÅGET PÅ KARRET MED 

STØRSTE FORSIGTIGHED OG SØRG 
FOR AT SIKKERHEDS- 

FORSKRIFTERNE FØLGES 
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