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Installationsanvisning
Säkerhetsinstruktioner
· Stäng av strömmen innan fel eller driftstörningar åtgär-

das i maskinen. 
– Ställ funktionsväljaren i läge 0.(Se Bruksanvisning) 
– Stäng av Allpolig strömbrytare (Finns EJ på upptin-
ingsskåpet).

 

Varning! Elektricitet!

Varningsskylt markerar upptiningsskåpets elskåp. Täckplåt 
till elskåp samt övriga täckplåtar får endast öppnas av en 
för ändamålet utbildad tekniker.

Varning!
· Upptiningsskåpet 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.

 

Varning!

Observera att upptiningsskåpets invändiga plåtar kan un-
der rengöringsprogrammet bli heta och förorsaka skada 
vid beröring. 
Var också försiktig när skåpdörren öppnas. Värme ström-
mar ut och kan skada användaren.

 

Teknisk data

Dataskylt
Maskinens produktnummer finns på dataskylten, som är 
placerad nedtill på upptiningsskåpets vänstra sida och 
ellådans baksida, samt på den EG-försäkran som med-
följer maskinen vid leverans..

Ljudnivå: <70dB
Kapslingsklass: IP44

Allmänna anvisningar
Om föreskrifter i detta och upptiningsskåpet övriga doku-

ment inte följs, kan dess säkerhet äventyras och lever-
antörens garanti- och produktansvar upphöra.

· Läs noggrant föreskrifterna i detta dokument, eftersom 
det innehåller viktiga säkerhetsupplysningar beträf-
fande installation, driftsäkerhet, användning och un-
derhåll av produkten. Förvara handlingen så att den är 
tillgänglig för alla användare.

· Installation och testkörning måste göras av en för 
ändamålet utbildad tekniker och enligt tillverkarens 
instruktioner.

· 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 original-
reservdelar får användas vid utbyte. Se Serviceanvisn-
ing* och Reservdelskatalog*.

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

* Medlevereras ej. Kan beställas från leverantör eller via leverantörens 

representant.

 

CE-direktiv 

Tina 1200Brine är tillverkad i överensstämmelse med 
EG-direktiv LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG och är 
CE-märkt.

 

WEEE

Symbolen på produkten indikerar att denna produkt inte 
får behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste kas-
seras på korrekt sätt för att förhindra potentiella, negativa 
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. 
För information om återvinning av denna produkt, var god 
kontakta återförsäljaren av produkten, vår kundtjänst eller 
ortens sophanteringstjänst.



4

Installation
Vattenanslutning
•	 Inkommande vatten ska vara dricksvatten med föl-

jande egenskaper:
•	 Hårdhetsgrad mellan 0,5-3,5° dH eller 0,5-5° fH för 

att minska risken för kalkning inne i ånggeneratorn.
•	 Hög koncentration av kloridjoner får inte  förekomma 

(acceptabel nivå -10ppm). Kloridjoner kan orsaka 
skador  på rostfria ytor inne i apparaten. 

•	 Avstängningsventil och backventil skall monteras på 
inkommande vattenledningar (medlevereras ej).

•	 För att uppfylla SS-EN 1717 “Vattenförsörjning -skydd 
mot förorening av dricksvatten...” bör ovan nämnda 
backventil vara kontrollerbar, t.ex. av typen EA-sky-
ddsmodul.

•	 Kallvatten med min tryck 100 kPa (1bar), max tryck 
700 kPa (7bar) och min. flödeskapacitet 0,1 m3/h. 
DN20 ( G 3/4” ) utv. gänga, rensfilter finns inbyggt. 

Testkörning

Funktionsväljare i läge 1:
· Båda fläktarna startar på låg hastighet.
· Ånggeneratorn töms, för att därefter återfyllas.
· Efter 5 min. ges spänning till kylkretsens magnetventil 

och skåptemperaturen sänks till +2°C.

Funktionsväljaren i läge rengöring: 
· Båda fläktarna startar på hög hastighet .
· Ånggeneratorn töms, för att därefter återfyllas.
· Ånggeneratorn och luftvärmen börjar alstra värme.

OBS! Funktionsväljaren bör stå i minst 3 min. i ett läge in-
nan det vrids över till det andra.( Se bruksanvisning)

Tillbehör
Se bruksanvisning.

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

representant.

Placering
Låt emballaget vara kvar vid hanteringen, tills skåpet är 
på plats. (Detta för att minska risken för skador på de 
stora plåtsidorna.) Golvet under skåpet får ha ett fall 
på max ±1°. Justera fötterna så att skåpet står vågrätt. 
Skåpet skall  placeras så att avloppsvattnet har fritt flöde 
från avloppsröret till avloppsbrunn, detta för att minimera 
halkrisken. Montera rampen och kontrollera att dörren går 
att öppna och stänga på ett tillfredsställande sätt. Kon-
trollera att skåpet står stadigt. Springan mellan skåp och 
golv skall tätas med lämplig fogmassa. 

Elanslutning
 Elektrisk anslutning måste utföras enligt alla gällande 

normer och föreskrifter.  
Skåpet 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 öve-
rensstämmer 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 tillräck-
lig märkström för att kunna leverera erforderlig kraft till 
skåpet.

· Skåpet skall även inkopplas till skyddsjordning i ett po-
tentialutjämningssystem. Anslutningsskruv härtill finns 
på skåpets tak(under hygientak) och är märkt med sym-

bol .
· Skulle tveksamhet råda beträffande skyddsjordningens 

effektivitet, skall installationen kontrolleras av en be-
hörig 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.

Avloppsanslutning
Skåpet skall  placeras så att avloppsvattnet har fritt flöde 
från avloppsröret till golvbrunn eller annat avloppssystem.

Brine kylmedieanslutning, 
Anslut kylmedieledningar Ø22 till Brine kylanläggningen. 
Installationen bör utformas för att möjliggöra en effektiv 
ventilation.Se till att tillräklig köldmedie flöd är uppnått. 
t.ex: Hycool 45: min. 360l/h for Brine temp. -10°C.
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Kylanslutning, returrör Ø22

Vattenanslutning DN20(G 3/4”) utv. gänga

Elanslutning

Avlopp

Kylanslutning, inloppsrör Ø22
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Display, Styrtemperatur
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Funktionsväljare, Rengöring-0-Upptining

Avkalkningsrör
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Display, Skåptemperatur
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Teknisk specifikation
 Tina 1200Brine 

Modell S503402101    

Anslutningsspänning  400 V ~ 3N   50 Hz. 

Kylsystem Brine 

Total effekt - kW 4  

Kompressor effekt - kW Brine 

Max fasström - A 9.1  

Produktivitet per cykel - kg 150 

Kylmedel  R134a    

Kylmedelsvikt - kg _   

Kyleffekt - kW 1.5  

Förångar temperatur - °C 5    

Total vikt -  kg 250 

Volym - liter 1200 

Dörr upphängning Höger  
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