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Installationsanvisning
Allmänna anvisningar
Om föreskrifter i detta och kompressorhurtsens övriga 
dokument inte följs, kan dess säkerhet äventyras och leve-
rantörens garanti- och produktansvar upphöra.

· Läs noggrant föreskrifterna i detta dokument, eftersom 
det innehåller viktiga säkerhetsupplysningar beträffan-
de installation, driftsäkerhet, användning och underhåll 
av produkten. Förvara handlingen så att den är tillgäng-
lig för alla användare.

· Installation och testkörning måste göras av en för ända-
målet utbildad tekniker och enligt tillverkarens instruktio-
ner.

· Installation av produkten, såväl som dess anslutningar, 
skall utföras enligt tillämplig standard och bestämmel-
ser.

· All service, underhåll samt reparation skall ske av en för 
ändamålet utbildad tekniker. Endast originalreservdelar 
får användas vid utbyte. Se Serviceanvisning* och Re-
servdelskatalog*.

· Handhavande och skötsel skall enbart ske av på denna 
produkt utbildad personal (operatör).

* Medlevereras ej. Kan beställas från leverantör eller via leverantörens 

representant.

 

CE-direktiv 

Kompressorhurts till Tina 1200R är tillverkad i över-
ensstämmelse med EG-direktiv LVD 2006/95/EG, EMC 
2004/108/EG och är CE-märkt.

Säkerhetsinstruktioner
· Stäng av strömmen innan fel eller driftstörningar åtgär-

das i maskinen. 
– Stäng av Allpolig strömbrytare (Finns EJ på kom-
pressorhurtsen).

 

Varning! Elektricitet!

Varningsskylt markerar kompressorhurtsens elskåp. Täck-
plåt till elskåp samt övriga täckplåtar får endast öppnas av 
en för ändamålet utbildad tekniker.

Varning!

· Kompressorhurtsen bör ej spolas utvändigt.
· Vatten i kontakt med spänningsförande delar medför 

direkt livsfara. Var alltid försiktig vid rengöring också i 
anslutning till el.

· Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring.

  

Teknisk data

Dataskylt, 
Maskinens produktnummer finns på dataskylten, som är 
placerad nedtill på kompressorhurtsens vänstra sida samt 
på den EG-försäkran som medföljer maskinen vid leve-
rans.

Ljudnivå: <70dB

Kapslingsklass: IP X4

Övrig dokumentation
Tillverkardeklaration 
Elschema
Kylschema 
Serviceanvisning* 
Reservdelskatalog*
* Medlevereras ej. Kan beställas från leverantör eller via leverantörens 

representant.
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Installation
Placering
Låt emballaget vara kvar vid hanteringen, tills kompressor-
hurtsen är på plats. (Detta för att minska risken för skador 
på de stora plåtsidorna.). Justera fötterna så att kom-
pressorhurtsen står vågrätt. Kontrollera att kompressorhurt-
sen står stadigt. 

OBS. Avståndet mellan kompressorhurtsens sidor till väg-
gen måste vara min. 100mm. 

Elanslutning
Elektrisk anslutning måste utföras enligt alla gällande nor-
mer och föreskrifter.  
Kompressorhurtsen måste vid installation för skiljande från 
nätet anslutas över en allpolig brytare med ett brytavstånd 
av minst 3 mm. Ingår ej i vår leverans.
· Kontrollera på dataskylten att maskinens spänning 

överensstämmer med anslutningsspänning.
· Kontrollera att elcentralen är förberedd och kan belas-

tas med den aktuella strömmen samt att den är försedd 
med ordentlig skyddsjordning.

· Såväl effekt- som manöverledning (i förekommande 
fall) skall vara avsäkrade. Säkringarna skall ha tillräcklig 
märkström för att kunna leverera erforderlig kraft till skå-
pet.

· Kompressorhurtsen skall även inkopplas till 
skyddsjordning i ett potentialutjämningssystem. 
Anslutningsskruv härtill finns på Kompressorhurtsens  

botten och är märkt med symbol .

· Skulle tveksamhet råda beträffande skyddsjordningens 
effektivitet, skall installationen kontrolleras av en behö-
rig elektriker.

· Elledningar inkopplas enligt märkningar och elschema.
· Anslutningskabel måste vara av oljebeständig typ 

H07RN-F.
· När inkoppling skett och funktionen startat, bör man 

kontrollera att anslutningsspänningen inte avviker mer 
än 10% från märkspänningen.

Kylmedieanslutning
Kompressorhurtsen levereras med köldmedietank och 2 st. 
avstängningsventiler med en skyddsfyllning av kvävgas. 
Kompressorhurtsen är avsedd för kylsystem med 
expansionsventil.
Kylmedlet skall vara R134a.
· Anslut vätske- (Ø1/4”) och sugledning (Ø5/8”) från 

Tina-skåpet, max. avstånd 10m. Se sidan 5.
· Använd endast torra komponenter och förhindra att fukt 

tränger in i systemet. 
· Kylkomponenter skall provtryckas vid 1820 kPa (18.2 

bar) och läcksökas efter anslutning.
· Anslut serviceslangar från manometerstället mot av-

stängningsventilernas processanslutning, 1/4” flare.
· Lossa skyddshuvarna på avstängningsventilerna. Va-

kuumsug manometerstället och serviceslangarna. 
· Lossa kabeln till kylsystemets magnetventil på Tina-skå-

pet, ta bort magnetventilens spole (demontera kabeln 
från magnetventilens spole) och montera en permanent-
magnetsspole.

· Öppna aggregatets avstängningsventiler och låt va-
kuumpumpen evakuera kylsystemet.

· Stäng förbindelserna till vakuumpumpen när vakuumme-
tern visar ett vakuum på 0,1 kPa (1mbar). 

· Stäng högtryckskranen (Röd) på manometerstället.
· Öppna anslutningen till köldmediebehållaren och låt 

kylsystemet bli tryckutjämnat.
OBS: all fyllning av köldmedia skall ske i gasform
· Stäng manometerställets anslutning till aggregatets 

tryckventil. 
· Starta Tina-skåpet genom att vrida funktionsväljaren till 

läge 1. 
· Starta kompressorn och låt påfyllningen av köldmedium 

ske genom aggregatets sugventil. Kontrollera kylmedie-
mängd med hjälp av synglas när drifttemperatur (+2 till 
+3°C i Tina-skåpet) har uppnåtts. 

· Kontrollera och eventuellt justera expansionsventilen så 
att en överhettning på ca 5°C erhålls. Förångningstem-
peraturen bör vara ca -10°C. 

· Kontrollera lågtryckspressostatens inställning 30 kPa 
(0,3 bar) genom att avlägsna permanentmagnetsspo-
len. 

· Sätt på permanentmagnetsspolen och kontrollera diffe-
rensen 100 kPa (1 bar).

· Kontrollera högtryckspressostaten 1800 kPa (18 bar) 
genom att blockera luftflödet genom kondensorn.

· Stäng processanslutningarna på avstängningskranarna 
genom att vrida ventilspindlarna moturs till stoppläge. 

· Avlägsna alla slangförbindelser. 
· Montera hattar och bindningar på ventilerna.
· Läcksök mot eventuell köldmedia läckage.
· Stäng av Tina-skåpet, ta bort permanentmagnetspolen 

och montera magnetventilens spole och kabel.
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Kylanslutning, sugledning Ø5/8”

Kylanslutning, vätskeledning Ø1/4”

Elanslutning: Anslutningskabel  3X1,5  L=3m
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Teknisk specifikation
Standard Europa

Produktnummer S501400001

Anslutningsspänning  230 V ~ 1N 50 Hz. 

Total effekt - kW 1,3 

Max fasström - A 7,3

Produktivitet per cykel - kg 150

Kylmedel  R134a    

Kylmedelsvikt - kg (Exklusive volymen för anslutningsrören) 1,3

Kyleffekt - kW 1,5 

Förångar temperatur - °C -5  

Total vikt -  kg 57
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