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TACK
Tack för ditt val av vår produkt.
Den är resultatet av flera års erfarenhet och noggranna konstruktionsstudier. Den är tillverkad av högkvalitativa material 
och med avancerade tekniker.
CE-märkningen garanterar dessutom att utrustningen uppfyller säkerhetskraven i det europeiska maskindirektivet.
Kvalitetsnivån är under ständig uppsikt. Våra produkter står därför för säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet.
Angivna data kan när som helst och utan förhandsmeddelande ändras i syfte att förbättra produkten.
Återigen tack

Läs denna manual noggrant före installation, test eller start av detta aggregat.
Lämna över denna manual och all övrig dokumentation till den som ansvarar för anläggningen och som ska se 
till att dokumenten finns till hands vid behov.

Figurerna och ritningarna i detta dokument är endast vägledande.
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1 INLEDNING

1.1 Överensstämmelse
Se försäkran om överensstämmelse som är en del av manualen avseende referensnormer och -direktiv.

1.2 Beskrivning

1.2.1 Symboler
Här följer en beskrivning av de främsta symbolerna som används i denna manual och på dekalerna som finns på enheten.

Symbol för fara: iaktta stor försiktighet.

Symbol för fara: mekaniska delar i rörelse.

Symbol för fara: spänningsförande delar.

Symbol för uppmärksamhet: viktig information.

Symbol för anmärkning: förslag och råd.
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1.2.2 Dekaler
För konstruktionsegenskaper, tillgängliga modeller och tekniska uppgifter hänvisas till den tekniska dokumentationen.
Modell, serienummer, egenskaper, matningsspänning o.s.v. återfinns på dekalerna som sitter på aggregatet (bilderna som 
följer är bara exempel).

Tillverkaren strävar efter ständig förbättring och förbehåller sig därför rätten att utföra ändringar och förbätt-
ringar på dokumentationen och på enheterna utan tidigare förvarning.

Den tekniska dokumentationen, dekalerna som har anbringats på enheten och de olika schemana som det 
hänvisas till nedan ska betraktas som en del av denna manual.
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2 SÄKERHET

2.1 Allmänna varningar
Utrustningens operatör ansvarar för att normerna följs.
Utrustningens operatör är den person som kontrollerar den tekniska driften, åtkomsten som ger möjlighet att övervaka de-
larna och deras funktion, och möjligheten att tillåta åtkomst av tredje man.
Utrustningens operatör har rätt att bestämma över tekniska ändringar, kontroller och reparationer (även ekonomiskt).
Utrustningens operatör kan ge instruktioner till anställda eller externa företag för utförande av underhålls- och reparations-
moment.
Endast behöriga operatörer har tillträde till aggregatet.
Installation, underhåll eller reparation av utrustningen ska utföras av personal och företag som innehar ett intyg som har 
utfärdats av ett certifieringsorgan som har utsetts av ett medlemsland och som intygar kraven i rådets förordning (EU) nr 
517/2014.
Det inre farliga området kan nås genom att ta bort skydden och ta sig in till aggregatets insida.
Åtkomst inuti aggregatet är under alla omständigheter förbjudet för obehöriga, speciellt utan bruten strömförsörjning.
Användaren får endast interagera med aggregatet med hjälp av styrenheten och externa klarsignaler.
Endast auktoriserad personal som känner till och tillämpar de föreskrifter som gäller för arbetssäkerhet på arbetsplatser får 
komma åt enheten. Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagar-
nas säkerhet och hälsa i arbetet.
Kunskap om och förståelse för manualens innehåll spelar dessutom en oumbärlig roll för arbetarnas säkerhet och hälsa 
och för att begränsa risker.
Operatören ska ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra de olika arbetsmomenten som behövs under aggregatets tekniska 
livslängd.
Operatören ska vara instruerad att kunna hantera fel, funktionsstörningar eller situationer som innebär risk för sig själv eller 
för andra, och i vilket fall måste dessa anvisningar följas:

Utför inte åtgärder som inte omfattas av dina arbetsuppgifter och tekniska kompetens.

Informera genast ansvarig överordnad och undvik att ta egna personliga initiativ.

Innan någon åtgärd utförs på aggregatet, kontrollera att strömförsörjningen är bruten. Se avsnittet om un-
derhåll.

I enheter med kondensorer och/eller inverter kan några komponenter förbli spänningsförande i några minu-
ter även efter att huvudströmbrytaren har slagits från.
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Underlåtelse att följa instruktionerna som finns i denna manual och utförande av eventuella ändringar på aggregatet som 
inte skriftligt har auktoriserats i förväg leder till att garantin omedelbart upphör att gälla.

Lag och regleringar gällande användning av ämnen som är skadliga för ozonskiktet förbjuder utsläpp av 
köldmedium i miljön och tvingar användare att omhänderta och återlämna mediet, efter avslutad använd-
ning, till återförsäljaren eller till specifik insamlingspunkt.
Köldmediet i kylkretsen finns med bland de ämnen som regleras av specifika tillsynssystem enligt lag och 
omfattas därmed av ovannämnda föreskrifter.
Särskild uppmärksamhet krävs vid underhållsåtgärder för att begränsa köldmedieutsläpp i så stor mån som 
möjligt.
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2.2 Grundläggande regler
Samtliga aggregat är konstruerade och tillverkade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 
29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar.
För att garantera maximal säkerhet och undvika möjliga risker bör följande anvisningar beaktas:

 - Denna produkt innehåller tryckkärl, spänningsförande komponenter, rörliga mekaniska delar, ytor med hög och låg 
temperatur som skulle kunna utgöra fara i vissa situationer. Alla slags ingrepp ska utföras av kvalificerad personal med 
nödvändig behörighet enligt gällande normer. Innan något arbete påbörjas är det nödvändigt att försäkra sig om att 
personalen har full kännedom och kunskap om dokumentationen som medföljer enheten.

 - En kopia av dokumentationen måste alltid finnas till hands i närheten av enheten.
 - Arbetsmomenten som anges i denna manual ska kompletteras med de förfaranden som beskrivs i instruktionsmanua-

lerna till övriga system och anordningar som är inbyggda i enheten. Manualerna innehåller all nödvändig information för 
att kunna styra tillgängliga anordningar och funktioner under säkra förhållanden.

 - Använd lämplig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddshjälm, skyddsglasögon, skyddsskor o.s.v.) vid alla arbets-
moment, både för underhåll och kontroller som utförs på enheten.

 - Använd inte kläder som sitter löst, slipsar, kedjor eller klockor som kan fastna i enhetens rörliga delar.
 - Använd alltid verktyg och skyddsutrustning som är i mycket gott skick.
 - Kompressorerna och gasrören på trycksidan har hög temperatur. Var särskilt försiktig vid arbete i närheten av dessa så 

att du inte rör vid enhetens delar utan lämplig skyddsutrustning
 - Arbeta inte framför säkerhetsventilernas utloppsriktning.
 - Om enheten är placerad på oskyddade platser som lätt kan nås av obehöriga är det obligatoriskt att installera lämpliga 

skydd.
 - Användaren av anläggningen är skyldig att läsa installations- och användningsmanualerna för inbyggda system som 

medföljer denna manual.
 - Det kan finnas dolda potentiella risker. Därför är enheten försedd med varningar och anvisningar.
 - Det är förbjudet att avlägsna dessa varningsmärken.

Det är uttryckligen förbjudet att:
 - avlägsna eller avaktivera de skydd som är till för personers säkerhet,
 - göra åverkan och/eller ändringar, även delvis, på säkerhetsanordningar som aggregatet är utrustat med.

Vid larmsignaler och påföljande utlösning av säkerhetsanordningarna ska användaren omedelbart kontakta kvalificerade 
underhållstekniker för åtgärd.

Eventuell olycka kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Säkerhetsanordningarna ska kontrolleras enligt anvisningarna i denna manual.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador på personer, husdjur eller föremål som orsakas av återanvändning av enhetens 
enskilda delar för funktioner eller monteringar som avviker från de ursprungliga. Ej auktoriserade ändringar eller utbyten av 
en eller flera av enhetens delar är förbjudna.
Användning av tillbehör, andra verktyg eller förbrukningsmaterial än de som rekommenderas av tillverkaren befriar denne 
från allt civilt och straffrättsligt ansvar.
Avställning och skrotning av aggregatet får enbart utföras av speciellt utrustad och utbildad personal.

Aggregaten omfattas inte av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för använd-
ning i explosionsfarliga omgivningar.
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2.2.1 Vattenflöde till värmeväxlarna

Vi hänvisar till den specifika tekniska dokumentationen för tillåtna villkor för värmeväxlarnas vatteninlopp och 
vattenutlopp.

2.2.2 Vattnets sammansättning
Förekomst av upplösta ämnen i vattnet kan leda till rostangrepp på värmeväxlarna.
Det är nödvändigt att försäkra sig om att vattnets värden ligger inom gränsvärdena i tabellen:

Beskrivning Värden
Total hårdhet 2,0 ÷ 6,0 °F
Langelier Saturation Index - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Elektrisk konduktivitet 10÷500 µS/cm
Organiska ämnen -
Vätekarbonat (HCO3-) 70 ÷ 300 ppm
Sulfat (SO42-) < 50 ppm
Vätekarbonat/Sulfat (HCO3-/SO42-) > 1
Klorid (Cl-) < 50 ppm
Nitrat (NO3-) < 50 ppm
Vätesulfid (H2S) < 0,05 ppm
Ammoniak (NH3) < 0,05 ppm
Sulfit (SO3), klorid (Cl2) < 1 ppm
Koldioxid (CO2) < 5 ppm
Metallkatjoner < 0,2 ppm
Manganjoner (Mn++) < 0,2 ppm
Järnjoner ( Fe2+, Fe3+) < 0,2 ppm
Järn + Mangan < 0,4 ppm
Fosfater (PO43-) < 2 ppm
Syre < 0,1 ppm

Om det vatten som används har värden som överskrider tabellens gränsvärden upphör garantin omedelbart att gälla.
Det är obligatoriskt att förbereda ett system som eliminerar möjliga organiska ämnen i vattnet som inte blockeras av filtret 
och som därmed kan fastna i värmeväxlarna och med tiden leda till försämrad funktion och/eller haveri.
Om det vatten som används innehåller organiska ämnen upphör garantin omedelbart att gälla.
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2.2.3 Installation av flödesvakten
På enheter med batteri med vatten finns det en flödesvakt som tillbehör för att signalera larmet för avsaknad av flöde. Det 
åligger installatören att ansluta flödesvakten.
Flödesvakten är utrustad med kabel för elanslutning. Skoveln som känner av vattenflödet är redan monterad.
Flödesvakten ska monteras på en rak sträcka av vattenrörledningen vid enhetens utlopp. Avståndet mellan flödesvakten 
och eventuella övriga delar (filter, ventiler o.s.v.) ska vara min. 5 gånger rördiametern.
Pilen på flödesvakten ska peka i vattenflödets riktning.
Flödesvakten är kalibrerad för installation på det horisontella röret.
Styrstången ska vara i vertikal position.
Anslutningarna av flödesvakten till kopplingsplinten i elpanelen ska utföras med den gemensamma klämman och klämman 
som normalt är öppen när det inte förekommer vattencirkulation.
Kontrollera flödesvaktens klämmor i elschemat.
Fäst kabeln mekaniskt med kabelklämmor längs sträckan mellan flödesvakten och ingången till elpanelen.
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2.3 Buller
Starten av aggregatet med aktiveringen av dess delar medför ljud vars intensitet varierar beroende på driftsnivån.
Korrekt val av installationsplats och korrekt installation förhindrar att enheten orsakar tröttsamma oljud p.g.a. resonanser, 
reflektioner och vibrationer.

2.4 Kvarstående risker
Aggregatet är försett med teknisk utrustning för att skydda personer och djur från faror som inte rimligen kan elimineras eller 
begränsas på tillfredsställande sätt under projekteringsfasen.
Det krävs ingen operatör för aggregatets normala drift. Aggregatets övergång från OFF-läget till ON-läget och tvärtom kan 
fjärrstyras eller utföras från displayen utan åtkomst till riskområden.
Begränsningen av tillträdet är en del av den korrekta installationen för att eliminera de kvarstående riskerna under den 
normala driften.

Borttagning av de skydd som förhindrar åtkomst till kalla och varma delar samt vassa kanter.

Öppningen av eldosorna och elpanelen ger åtkomst till spänningsförande delar.

Det är förbjudet att:
 - avlägsna eller avaktivera de skydd som är till för personers säkerhet,
 - göra åverkan och/eller ändringar, även delvis, på säkerhetsanordningar som aggregatet är utrustat med.
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2.5 Säkerhetsinformation avseende köldmediet

Detta kapitel berör endast enheter som är utrustade med kylkrets. Det gäller inte för enheter där det endast 
finns ett eller två batterier med vatten.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. Gasen får inte släppas ut i atmosfä-
ren.
Typ av köldmedium: R410A.
GWP-värde: 2088.
GWP (Global Warming Potential) är den potentiella globala uppvärmningen.
Det krävs regelbundna inspektioner för att kontrollera eventuella läckage av köldmedium enligt lokala och/eller europeiska 
normer.

2.5.1 Faror och konsekvenser för hälsan
En hastig vätskeförångning kan orsaka frysning vid ett oavsiktligt utsläpp.
Vid kontakt med vätskan:

 - Tina de aktuella delarna med vatten.
 - Ta försiktigt av kläderna.
 - Skölj med rikligt med vatten.

Kontaminerade kläder och skor ska tvättas innan de används igen.
Höga koncentrationer av ånga kan orsaka migrän, yrsel, trötthet och illamående samt medföra medvetslöshet och hjärtaryt-
mier.
Vid inandning, flytta den drabbade till frisk luft. Konstgjord andning och/eller syre kan vara nödvändigt. Kontakta omedelbart 
en läkare.
Vid kontakt med ögonen, ta ut kontaktlinserna. Skölj omedelbart med mycket vatten (även under ögonlocken) i minst 15 
minuter.

Säkerhetsdatabladet som fylls i av producenten av köldmedium finns hos enhetens tillverkare.
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3 MOTTAGNING AV PRODUKTEN OCH LAGRING

3.1 Mottagning
Vid mottagande av aggregatet, kontrollera dess integritet med tanke på att aggregatet har lämnat fabriken i perfekt skick.
Eventuella skador måste omedelbart rapporteras till transportören och noteras på fraktsedelen innan den skrivs under.
Återförsäljaren eller tillverkaren måste kontaktas så snart som möjligt gällande skadans omfång.
Kunden ska fylla i en skriftlig rapport med fotodokumentation av alla skador av betydelse.
Avfallshanteringen gällande förpackningsmaterialet ska skötas av mottagaren enligt gällande nationella normer i det land 
där hanteringen sker.

3.2 Transport
Aggregatet skickas från fabriken med lämpliga transportmedel och korrekt blockerat för att förhindra eventuella rörelser 
under vägtransport som kan skada aggregatet eller orsaka olyckor.
Om man behöver byta transportmedel för att fortsätta resan är det nödvändigt att vidta samtliga de säkerhetsåtgärder som 
krävs för att garantera korrekta säkerhetsförhållanden både avseende de använda transportmedlen och förankringen för 
att förebygga skador.
Om enheten ska transporteras på gropiga vägar är det nödvändigt att informera tillverkaren på förhand så att det kan vidtas 
lämpliga åtgärder som förhindrar att enheten blir skadad.
Kontrollera att förankringen är korrekt utförd inför transport i container.
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3.3 Flytt
Före varje flytt av aggregatet ska du kontrollera att lyftmedlens lyftförmåga är kompatibel med aggregatets vikt.
Flytten ska utföras av kvalificerad personal med lämplig utrustning.

När aggregatet lyfts ska man alltid kontrollera att det är ordentligt fastspänt för att undvika tippning eller 
oavsiktligt fall.

Lyftet ska utföras av kvalificerad och auktoriserad personal genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. 
Ett felaktigt moment kan leda till allvarliga skador på föremål och personer.

Det är alltid förbjudet att befinna sig och/eller passera under eller i närheten av aggregatet när det lyfts från 
marken. Använd endast lyftanordningar som är specifikt framtagna och lämpade för aggregatet.

Vid avlastning och uppställning av aggregatet ska största försiktighet iakttas för att undvika ryckiga och våldsamma manöv-
rer. Använd inte aggregatets delar för att få grepp.
Kontrollera att lyftmekanismen och lyftvajrarna har lämpliga dimensioner och bärkraft och följ noggrant användningsinstruk-
tionerna. Använd endast utrustning som är i utmärkt användningsskick.
Förflyttningen ska göras långsamt och ryckiga manövrer och stötar måste undvikas.
Alla moment som utförs på aggregatet, inklusive uppackning och anslutning, ska göras med aggregatet nedställt på mar-
ken.
Hänvisa alltid till lyftinstruktionerna som medföljer aggregatet.

Var försiktig i samband med flytten. Aggregatets tyngdpunkt är hög.

Enheterna levereras fastskruvade på pallar med tippskyddsaxlar. Använd en gaffeltruck för att lasta av dem från transport-
medlet.
För in gafflarna från den sida på enheten där tippskyddsaxlarna är fästa. Gafflarna ska vara placerade så brett isär som 
möjligt och föras ända till baksidan av underredet. Enhetens tyngdpunkt ska vara centrerad mellan gafflarna.
Vid flytt inom byggnaderna går det att använda pallyftare. För in gafflarna från den sida på enheten där tippskyddsaxlarna 
är fästa.
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3.3.1 Borttagning av pallen
Vid borttagningen av pallen måste det finnas minst två personer närvarande som har blivit instruerade på lämpligt sätt och 
är utrustade med all personlig skyddsutrustning som föreskrivs enligt gällande normer.
Kontrollera att fötterna som är placerade under enhetens bas är helt åtdragna innan pallen tas bort. Dra i annat fall åt dem 
helt.
Ta först bort de nedre sidopanelerna genom att skruva loss fästskruvarna. Skruva därefter loss skruvarna som låser fast 
enhetens fästbyglar vid pallen.

Fig. 1 Borttagning av den nedre panelen och fästbygelns skruv

Ta bort fästbyglarna på båda sidorna och ta därefter bort skruvarna som sammanfogar pallens två delar på mittpluggarna.

Fig. 2 Borttagning av pallens fästbygel och sammanfogningsskruv

Samtidigt som den ena operatören lyfter enheten genom att tippa den åt ena kortsidan, drar den andra operatören ut den 
första halvan av pallen.
Dra ut den första halvan av pallen och ställ långsamt ned enheten på golvet.
Upprepa momentet på motsatt sida för att dra ut den andra halvan av pallen.
Enheten placeras därefter åter horisontellt av båda operatörerna som ska stå på motsatt sida av varandra. Flytten ska ut-
föras långsamt utan att slå emot något som kan skada enheten.

Fig. 3 Borttagning av pallen och nedställning av enheten

Nu kan enheten förflyttas med hjälp av hjulen under dess bas.
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Flytten ska alltid utföras av två operatörer eftersom enheten är instabil p.g.a. den höga tyngdpunkten.

Flytta enheten långsamt och endast på jämna golv. Undvik alltid hinder, trappor eller ramper med större lutning än 6°.

3.4 Lagring
Aggregaten är konstruerade för att installeras i slutna utrymmen.
Lagring utomhus är inte tillåten. De ska vid mottagandet placeras på en plats som är skyddad från väder och vind.
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4 PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Avsedd användning
Enheterna är precisionsluftkonditioneringsaggregat som är avsedda för styrning av lufttemperaturen i applikationer med 
hög densitet och tekniska applikationer i allmänhet.
Enheterna är konstruerade för luftkonditionering av rack med hög effektdensitet i konfiguration på rad med layouten "kall 
korridor – varm korridor" (cold aisle – hot aisle) där det efterfrågas endast högkänslig kylning.
Det finns två versioner:

 - Med batteri med kylvatten som ska anslutas till ett kylvattennät.
 - Med batteri med direkt expansion som ska kombineras med en enhet med fjärrkondensor med motor.

Användningen bör ske inom de driftsgränser som beskrivs i den tekniska dokumentationen.

4.2 Ej avsedd användning
Det är förbjudet att använda aggregatet:

 - i explosiv miljö,
 - i lättantändlig miljö,
 - i mycket dammig miljö,
 - i miljö som inte är kompatibel med angiven skyddsklass IP,
 - av personal som inte är specifikt instruerad,
 - på sätt som inte tillåts enligt gällande lag,
 - vid felaktig installation,
 - med strömförsörjningsproblem,
 - vid total eller delvis försummelse att iaktta instruktionerna,
 - vid bristande underhåll och/eller användning av reservdelar som ej är original,
 - med avaktiverade säkerhetsanordningar,
 - med ändringar eller andra ingrepp som inte har auktoriserats av tillverkaren.
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4.3 Kontroll- och säkerhetsanordningar
Enheten styrs helt av en elektronisk mikroprocessorstyrning som, med hjälp av olika sensorer, upprätthåller driften inom 
säkerhetsgränserna.
Samtliga parametrar avseende styrningen av aggregatet finns i styrenhetens instruktionsmanual som är en del av aggre-
gatets dokumentation.
I samma manual beskrivs utförligt de logiker som används för kontrollerna av aggregatet under de olika driftsfaserna.
Styr- och säkerhetsanordningarna anges i den tekniska dokumentationen.

4.4 Driftsprinciper
Enheterna kyler luften med ett batteri med vatten eller med ett förångningsbatteri inuti en kylcykel.
I det första fallet ansluts enheten till ett kylvattennät. I det andra fallet kombineras enheten med en enhet med fjärrkonden-
sor med motor.
I båda fallen moduleras effekten genom att fläkthastigheten varieras utifrån temperaturen på luftintaget.
Enheter med batteri med vatten (om de är utrustade med ventiler) eller med förångningsbatteri som är anslutna till enheter 
med kondensor med motor med variabel kapacitet kan även modulera kylkapaciteten genom att styra temperaturen på 
luftutsläppet.

4.5 Struktur
Ramkonstruktionen är tillverkad av förzinkad plåt som är lackerad utvändigt med epoxypolyesterpulver. De borttagbara 
panelerna, av förzinkad plåt som är lackerad utvändigt med epoxypolyesterpulver, är isolerade invändigt med ljudabsorbe-
rande material med öppna celler. Denna typ av panel är konstruerad för att säkerställa en bra värme- och ljudisoleringsnivå.
Lufttätheten uppnås tack vare självhäftande tätningslister längs panelernas hela omkrets.
Kulören är RAL7016 (antracitgrå) med yttextur.
De invändiga panelerna är tillverkade av förzinkad plåt.

4.6 Tekniska egenskaper
Luftkonditioneringsaggregat för datacenter och tekniska miljöer.
De aktuella versionerna är med kylvatten eller direkt expansion.
Enheterna är avsedda för kylning på rad av apparater och anordningar i en konfiguration med varm korridor/kall korridor.
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4.7 Luftväxlingskrets

4.7.1 Enhetens fläktar
Enheterna är utrustade med fläktar med motor med extern rotor som är direktansluten till pumphjulet. Du kan välja om fläk-
tarna ska vara av typen axial eller radial. Dessa fläktar är underhållsfria. De har inga anslutningsdelar (remmar, remskivor).
Fläktmotorerna är av typen EC, d.v.s. med borstlös motor med elektronisk omkoppling och matas med växelspänning. Varv-
talsregleringen erhålls med styrsignal 0 – 10 VDC från mikroprocessorn som är monterad på enheten.

Fläktarna är inte utrustade med fjärrbrytare och är alltid spänningsförande så fort enhetens huvudströmbry-
tare är stängd.

Bryt strömförsörjningen till enheten före ingrepp på fläktarna.

Byt en radialfläkt på följande sätt:
 - Bryt strömförsörjningen till enheten. Ta därefter bort den främre skyddspanelen genom att skruva loss skruvarna som 

fäster panelen vid maskinens struktur.
 - Frånkoppla det elektriska kontaktdonet som finns på fläktmotorn genom att skruva loss insexskruven T10 som låser 

fast kontaktdonet.
 - Använd en krysskruvmejsel med lång klinga för att skruva loss de fyra skruvarna som fäster fläkten vid fläktpanelen.
 - Dra ut fläkten.
 - Fäst den nya fläkten vid fläktpanelen genom att dra åt de fyra skruvarna ordentligt.
 - Anslut det elektriska kontaktdonet till fläkten och fäst det med insexskruven.
 - Fäst kablarna med en plastklämma av samma typ som finns på den demonterade fläkten. Fäst den i ett av hålen på 

fläktens stödstruktur.
 - Återmontera skyddsgallret.

Fig. 4 Radialfläktarnas elanslutning
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Byt en axialfläkt på följande sätt:
 - Bryt strömförsörjningen till enheten. Ta bort skyddsgallret genom att skruva loss skruvarna som fäster gallret vid ma-

skinens struktur.
 - Använd en krysskruvmejsel med lång klinga för att skruva loss de fyra skruvarna som fäster fläkten vid fläktpanelen.
 - Dra ut fläkten.
 - Frånkoppla ledarna från fläktens klämmor med hjälp av en spårskruvmejsel.
 - Anslut ledarna till klämmorna på den nya fläkten. Se till att ledarna monteras i rätt klämmor (se elschemat).
 - Fäst fläkten vid fläktpanelen genom att dra åt de fyra skruvarna ordentligt.
 - Återmontera skyddsgallret.

Fig. 5 Axialfläktarnas elanslutning

4.7.2 Luftflödessensor
Denna anordning förhindrar enhetens drift om det saknas luftflöde.
Kontrollen utförs av en differentialtryckvakt som känner av tryckskillnaden mellan trycket före filtren respektive efter batte-
riet.
Styrenhetens larmsignalering är fördröjd i förhållande till sensorns avkänning.
Kontrollera sensorns funktion genom att öppna fläktsektionens automatbrytare (QMV i elschemat) och därefter starta en-
heten.
Efter några tiotal sekunder ska larmet visas i styrenheten.

Luftflödessensorn är fabriksinställd på 30 Pa.

4.7.3 Sensor för smutsiga filter
Kontrollen av luftfiltrets igensättningsnivå utförs av en differentialtryckvakt som mäter tryckfallet mellan trycket före respek-
tive efter filtret.
Styrenheten signalerar att filtret behöver bytas ut eller rengöras med ett larm på displayen. Aggregatet fortsätter oavsett att 
vara i drift.

På enheter med radialfläktar är sensorn för smutsiga filter fabriksinställd på 180 Pa.
På enheter med axialfläktar är sensorn för smutsiga filter fabriksinställd på 100 Pa.

Nedsmutsningen av filtret orsakar ett minskat luftflöde och därmed en prestandasänkning hos aggregatet. 
Det rekommenderas att återställa filtret så snabbt som möjligt efter larmsignaleringen.
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4.7.4 Luftfilter
Enheterna är utrustade med filter med effektivitetsgrad G2 på luftintaget. Bytet av filtren ska alltid utföras från baksidan av 
enheten.
Varje filter är fastlåst i sitt säte av två plasttungor. Ta bort filtret genom att vrida tungorna tills filtret frigörs och kan dras ut. 
Montera det nya filtret och vrid tungorna för att låsa fast det i sitt säte.
Filtren kan rengöras med tryckluft.
Om filtren är mycket tilltäppta eller skadade måste de bytas ut.
Om filtren behöver bytas ut ska det användas filter med samma dimensioner och samma filtreringsgrad. Användning av 
andra filter kan äventyra enhetens drift.

4.7.5 Sensor för översvämning
Enheterna är standardutrustade med en sensor för översvämning som aktiverar en signalering om vattnet i kondensupp-
samlingskärlet överskrider en varningsnivå. Med hjälp av styrenheten går det att konfigurera signaleringen som ett över-
svämningslarm som ska stoppa enheten eller som endast ska visas på displayen.
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4.8 Manöverpanel
Aggregatet styrs helt av en elektronisk mikroprocessorstyrning som har en grafisk display som gränssnitt.
Med hjälp av displayen går det att komma åt alla enhetens funktioner såsom visning av driftsparametrar, inställning av pa-
rametrar samt hantering och analys av eventuella problem.

Fig. 6 Huvudskärmbild

Huvudmoment såsom start och stopp av enheten, ändring av börvärdet och kontroll av driftsstatusen kan utföras enkelt.
För övriga moment, se styrenhetens instruktionsmanual som är en del av aggregatets dokumentation.
Se huvudskärmbilden avseende följande instruktioner. Huvudskärmbilden går att komma åt från samtliga övriga skärmbil-
der genom att du trycker upprepade gånger på knappen Esc.

4.8.1 Påslagning/avstängning av aggregatet
Ändra enhetens driftsstatus på följande sätt:

 - Om du trycker på knappen Prg från någon av skärmbilderna kommer du åt listan över styrenhetens menyer.
 - Välj menyn ON/OFF enhet med pilknapparna.
 - Tryck på knappen Enter för att komma åt menyn.
 - Om knappen Enter hålls intryckt i några sekunder startas enheten och huvudskärmbilden visas åter på displayen.

Upprepa samma moment för att stänga av enheten.

4.8.2 Ändring av börvärden och offsetvärden
Ändra börvärdena och offsetvärdena på följande sätt:

 - Om du trycker på knappen Prg från någon av skärmbilderna kommer du åt listan över styrenhetens menyer.
 - Välj menyn Börvärde med pilknapparna.
 - Tryck på Enter för att komma till skärmbilden med börvärdena och offsetvärdena för luftintag.
 - Tryck åter på Enter för att flytta markören till fältet med börvärdet som ska ändras.
 - Ändra börvärdet inom de fastställda gränserna med pilknapparna.
 - Tryck åter på Enter för att bekräfta aktuellt värde och komma till ändringen av offsetvärdet.
 - Ändra offsetvärdet inom de fastställda gränserna med pilknapparna.
 - Tryck åter på Enter för att bekräfta det aktuella värdet. Markören flyttar sig till den övre högra delen av skärmbilden.
 - Vid styrning av börvärdet på trycksidan trycker du på pilknappen som pekar nedåt för att komma till skärmbilden med 

motsvarande parametrar.
 - Upprepa de moment som beskrivs i ovanstående punkter för att ändra börvärdet och offsetvärdet på trycksidan.
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4.9 Elschema
Elschemat är en grundläggande del av dokumentationen och finns inuti varje aggregat.
Rådfråga alltid detta dokument för eventuella förtydliganden eller vid tveksamheter avseende hjälp- och effektkretsarnas 
elanslutning samt elektriska data.
Se speciellt elschemat avseende möjligheten att fjärrstyra funktionerna.



25
Vi förbehåller oss rätten att utföra projektändringar utan förhandsmeddelande. Översättning av bruksanvisning i original

5 INSTALLATION
Vid installation eller vid behov att göra ingrepp på aggregatet ska man noggrant följa instruktionerna i denna manual och 
iaktta de anvisningar som finns på aggregatet samt alltid vidta alla försiktighetsåtgärder.

Trycken i kylkretsen och de befintliga elektriska komponenterna kan leda till att farliga situationer uppstår vid 
utförande av installation eller underhåll.

5.1 Mått och vikt
Se måttritningen som medföljer orderbekräftelsen vad gäller enhetens mått och vikt för korrekt placering av enheten.

5.2 Installationsplats
Det är tillrådligt att uppmärksamma följande punkter för att bestämma den lämpligaste platsen för installation av enheten 
och dess anslutningar:

 - Vattenrörledningarnas storlek och anslutningspunkt.
 - Var eluttagen sitter.
 - Tillgänglighet för underhåll och reparationsåtgärder.
 - Stödytans bärförmåga.
 - Eventuella reflektioner, resonanser och akustiska växelverkningar med delar utanför enheten.

Se motsvarande dokumentation avseende installationen av enheten med kondensor med motor (om sådan finns).
Alla modeller i serien är konstruerade och tillverkade för att installeras inomhus. Därför ska de inte placeras och lagras 
utomhus, även om de skyddas från väder och vind.
Det är obligatoriskt att respektera de utrymmen som är angivna i enhetens måttritning.
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5.3 Montering
Dessa enheter kräver andra monteringsfaser i samband med installationen beroende på deras driftssätt och typ.
Det kan förekomma följande lösningar:

 - Enheter utrustade med batteri med vatten. Dessa enheter har provkörts på fabriken när de levereras. Endast el- och 
vattenanslutning krävs för installationen.

 - Enheter utrustade med förångningsbatteri. Enheterna levereras från fabriken provkörda utan hänsyn tagen till den ak-
tuella driften. Kylkretsen är laddad med kväve och helium. Utöver elanslutning krävs kylkretsanslutning.

5.3.1 Uppställning av enheten
Enheterna är konstruerade för att installeras på rad vid sidan av rack i konfigurationen med "kall korridor – varm korridor". 
De erfordrar därför ett fritt utrymme på fram- och baksidan som medger korrekt luftflöde, borttagning av filtren samt åtkomst 
till styrenheten och elpanelen.
Placera enheten i sin slutgiltiga position. Justera fötterna som är placerade under basen för att nivellera enheten. Lås där-
efter fötterna genom att dra åt låsmuttrarna på fötternas gängade skaft med en gaffelnyckel.
Åtkomsten för el- och kylkretsanslutningen kan ske både upptill och nedtill på enheten. På vissa storlekar av enheterna med 
vatten måste åtkomsten för vattenanslutningen specificeras vid ordertillfället.
Kontrollera att golvet klarar enhetens vikt (se dokumentationen som medföljer enheten).
När de förborrade hålen har öppnats upp och anslutningarna har genomförts är det lämpligt att vidta lämpliga åtgärder för 
att undvika oönskade luftläckage (t.ex. genom att plombera de utrymmen som inte används eller täppa igen de hål som 
inte används).
Vid installation av flera enheter i samma lokal är det nödvändigt att vidta samtliga åtgärder som krävs för att optimera för-
delningen av luften och förhindra återcirkulation av luften.
Det krävs en lämplig studie om enheterna installeras i utrymmen där det alltid befinner sig personer eftersom det specifika 
luftflödet är högt.

5.3.2 Placering av enhet med kondensor med motor
Se motsvarande manual för placeringen av enheten med kondensor med motor.
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5.4 Vattenanslutning

5.4.1 Anslutning till batteriet med kylvatten
Enheten kan utrustas med en modulerande styrventil. Ventilen kan vara 2- eller 3-vägs och är utrustad med elektrisk ser-
vostyrning med signal 0 – 10 V.
Iaktta följande anvisningar för vattenanslutningen:

 - Använd koppar- eller stålrör, eller slangar.
 - Isolera rören på lämpligt sätt.
 - Installera avstängningsventiler vid enhetens inlopp och utlopp.
 - Installera en termometer och en manometer vid enhetens inlopp och utlopp.

Anslutningarnas diametrar och typ anges i måttritningarna.

Fyll på en lämplig procentandel frostskyddsmedel om det finns risk för att vätskan i vattenanläggningen 
sjunker i närheten av eller under fryspunkten.

5.4.2 Anslutning till kondensavloppet
Samtliga enheter är utrustade med ett kondensuppsamlingskärl som är placerat i botten av enheten.
Det är lämpligt att installera ett vattenlås och se till att tömningsledningen har en lätt lutning för att underlätta utflödet av 
vatten. Fyll vattenlåset med vatten efter att anslutningen är klar och innan enheten tas i drift.

Fig. 7 Kondensavlopp

Kondensuppsamlingskärlet är utrustat med en koppling Gj 1/2".
Det rekommenderas att använda en pump för kondensuttag (tillval) om ledningen för tömning av kondens har positiv lutning 
eller om det måste gå att klara positiva nivåskillnader.
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5.5 Kylkretsanslutning
Enheterna med direkt expansion är konstruerade för att anslutas en och en till enheter med kondensor med motor.
Enheterna levereras från fabriken provkörda utan hänsyn tagen till den aktuella driften. Kylkretsen har laddats på fabriken 
med en kväve- och heliumblandning med ett tryck på ca 10 bar.

Genom att kontrollera att enheten är trycksatt kan man bekräfta att inga skador förekommer på kylkretsen 
under transporten.

Följande arbetsmoment omfattar trycksatta ledningsdragningar och lödda anslutningar som ska utföras av 
specialiserad personal som har nödvändig behörighet enligt gällande normer.

Kylledningarnas dimensionering och utförande påverkar produktens tillförlitlighet och prestanda.

5.5.1 Ledningsdragning
Vid ledningsdragningarna ska det användas rör av koppar med lämplig diameter för kyleffekten och den dragna sträckan 
samt med lämplig tjocklek för max. driftstryck och typen av använt köldmedium.
Se i detta fall dokumentationen avseende enheten med kondensor med motor.
Värmeisolera både in- och utloppsledningen från enheten med ett min. 9 mm tjockt isolerande material om expansionsven-
tilen är installerad i kondensorn med motor.
Om expansionsventilen är installerad i enheten kan det hända att vätskeledningen inte är isolerad.

5.6 Vakuum och köldmedieladdning
Öppna enhetens kranar och töm ut det påfyllda kvävet och heliumet före kylkretsanslutningen.
Vakuumsätt hela anläggningen med en högvakuumpump som klarar att nå ett resttryck på 0,1 mbar. Anslut vakuumpumpen 
i flera punkter på kylkretsen för att garantera en bättre tömning.
Utför köldmedieladdningen enligt anvisningarna i dokumentationen om kondensorn med motor.
När laddningen är klar ska det fyllas på köldmedium för förångningsbatteriet.
Batteriet har följande volym:

 - 2,3 liter för storlek 12
 - 3,5 liter för storlek 19
 - 4,1 liter för storlek 25
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5.7 Elanslutning
Samtliga moment av elektrisk karaktär ska utföras av personal som uppfyller de lagstadgade kraven samt som är utbildade 
och informerade om de risker som är förknippade med dessa moment.
Dimensioneringen av och egenskaperna hos elledningarna och tillhörande komponenter ska bestämmas av personal med 
behörighet att konstruera elsystem, enligt internationella och nationella normer på installationsplatsen för aggregat som ska 
uppfylla gällande normer i samband med installationen.
Se alltid det elschema som medföljer aggregatet om det behöver installeras delar utanför aggregatet.
Elschemat och manualerna ska förvaras omsorgsfullt och finnas till hands för framtida ingrepp på enheten.
Allmänt:

 - Elanslutningen ska utföras i enlighet med informationen i elschemat som medföljer enheten och enligt gällande normer 
för det land där installationen sker.

 - Jordanslutning är obligatorisk enligt lag.
 - Installatören ska ansluta jordningskabeln med den specifika PE-klämman på jordstången i elpanelen.
 - Kontrollera att matningsspänningen överensstämmer med enhetens nominella värden (spänning, fasantal, frekvens) 

som finns angivna på en dekal på enheten.
 - Standardmatningsspänningen (se det specifika elschemat) bör inte variera mer än ± 10% och obalansen mellan faserna 

måste alltid vara mindre än 2 %. Om detta inte skulle vara fallet, kontakta vårt tekniska kontor för val av lämpliga skydd.
 - Strömförsörjningen till styrenhetens krets är avledd från effektledningen med en transformator som sitter i elpanelen. 

Styrenhetens krets skyddas av specifika säkringar.

Innan någon åtgärd utförs på elektriska delar, kontrollera att det inte finns någon nätspänning.

Enheten är utrustad med genomföringar för anslutning till elpanelen både från aggregatets tak och botten.
Använda separata genomföringar för el- och signalanslutning.

Fäst kablarna inuti elpanelen i de därtill avsedda avlånga hålen.
Elanslutningen får inte vara utsatt för drag- eller torsionskrafter.

Tvärsnittet på kabeln och ledningsskydden ska överrensstämma med vad som anges i elschemat.

Enheter med kondensor med motor omfattar elanslutningen mellan de två delarna.
Utför anslutningen enligt elschemat och enhetens schema samt den dokumentation som medföljer konden-
sorn med motor.
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6 DRIFTSÄTTNING

6.1 Förberedande moment
Kontrollera att huvudströmbrytaren är i OFF-läget.

Enheten får endast sättas i drift av kvalificerad personal som har auktoriserats av tillverkaren.

Kontrollera:
 - att elanslutningen är korrekt utförd och att alla klämmor är korrekt åtdragna.
 - att spänningen i kopplingsplintarna FN är 230 V ± 10 % (eller den som anges på enhetens dekal om det gäller en spe-

cifik spänning). Om spänningen ofta varierar, kontakta vårt tekniska kontor för val av lämpliga skyddsåtgärder.

Var försiktig vid de elektriska kontrollerna och använd endast därtill avsedda instrument.

Kontrollera följande på enheter med batteri med vatten:
 - att vattenanslutningen är korrekt utförd enligt anvisningarna på inlopps-/utloppsdekalerna som finns fästa på aggregatet 

och/eller i de medföljande schemana.
 - att det har installerats ett mekaniskt filter vid enhetens inlopp i vattenkretsen (rekommenderad del).
 - att vattenanläggningen är avluftad och att all restluft har eliminerats genom att sakta fylla upp den samtidigt som avluft-

ningsventiler på anläggningens högpunkter öppnas.
 - att installatören har förberett ett expansionskärl med lämplig kapacitet i förhållande till anläggningens vattenvolym.

Kontrollera följande på enheter med batteri med direkt expansion:
 - att det inte läcker köldmedium, eventuellt med hjälp av läckagesökare (oljefläckar är ett tecken på läckage av köldmedi-

um).
 - att samtliga kranar i kylkretsen är öppna.

På enheter med batteri med direkt expansion ska du försäkra dig om att de förberedande momenten har 
utförts och att enheten kan startas enligt motsvarande anvisningar.

Efter ovanstående kontroller ska du försäkra dig om att enhetens samtliga täck- och skyddspaneler är ordentligt fastsatta. 
Placera därefter enhetens huvudströmbrytare i ON-läget och kontrollera på användargränssnittet att enheten är i OFF-lä-
get.
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6.2 Första driftsättning

På enheter med direkt expansion ska du försäkra dig om att elanslutningen till kondensorn med motor är 
korrekt och att den kan startas.

Kontrollera att det finns vatten i vattenkretsen och att det kan cirkulera korrekt på enheter med batteri med 
vatten.

För att kunna sättas i drift måste den externa styrningen vara sluten (hänvisa till elschemat som medföljer aggregatet).
Den externa klarsignalen ska kortslutas om den inte är nödvändig för anläggningen.
Starta aggregatet med styrenhetens användargränssnitt.
Fläktarna startar och enheten börjar därefter att kyla luften i förhållande till luftens referenstemperatur.
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6.3 Larm
Felfunktioner medför att aggregatets skydd och säkerhetsanordningar utlöses innan det uppstår allvarliga fel.
Samtliga varningsmeddelanden och larm registreras i styrenhetens minne och visas på aggregatets display.
Innan ett larm återställs är det nödvändigt att lokalisera och åtgärda orsaken till larmet.
Ett larm som återkommer utan att orsaken åtgärdas medför på kort tid allvarliga fel hos aggregatet.
Se styrenhetens manual för de larm och varningsmeddelanden som visas på aggregatets display.
I händelse av felfunktion hos aggregat som inte styrs av styrenheten, se följande felsökning.
I denna felsökning ingår inte fel som beror på avsiktliga ingrepp, mixtringar eller speciellt allvarliga fel som kräver en för-
djupad analys.

FEL MÖJLIG ORSAK MÖJLIG ÅTGÄRD

Aggregatet startar inte och displayen 
är avstängd.

Ingen nätspänning.

Kontrollera att huvudströmbrytaren är i 
ON-läget.
Kontrollera att elsystemet är spän-
ningsförande.

Saknas spänning till hjälpkretsen.

Kontrollera att skydden är hela före 
och efter hjälpkretsens transformator.
Åtgärda orsaken till att skyddet har 
utlöst och återställ skyddet.

Aggregatet startar inte, displayen är 
avstängd och styrenheten försörjs 
korrekt.

Aggregatet har stängts av från display-
en och displayen är frånkopplad eller 
trasig.

Återställ displayens anslutning eller byt 
ut den.

Aggregatet startar inte, displayen är 
avstängd, styrenheten försörjs korrekt 
med ström men lysdioderna blinkar 
inte.

Styrenheten är trasig. Byt ut styrenheten.

Aggregatet fungerar korrekt och dis-
playen är avstängd.

Anslutningen av displayen till styren-
heten är bruten.

Återställ anslutningen mellan displayen 
och styrenheten.

Displayen är trasig. Byt ut displayen.

Oljud hos aggregatet p.g.a. vibrationer. Enheten står inte stabilt på golvet. Stabilisera enheten genom att justera 
fötternas höjd.

Oljud från vattenrörledningarna.

Anläggningspumpens funktion utanför 
kurvan med överdrivet vattenflöde.

Om det inte går att ändra inställningen 
av pumpen ska avstängningskranen 
på enhetens trycksida stängas tills 
nominellt flöde har återställts.

Luft i anläggningen.
Kontrollera att avluftningsventilerna 
inte är avstängda av kranar.
Avlufta anläggningen.
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6.4 Tillfälligt stopp
Stoppet av enheten anses vara tillfälligt om det varar några dagar.
Stoppet av aggregatet ska utföras med hjälp av styrenhetens display, extern klarsignal eller via seriell linje om sådan finns.
Aggregatet ska vara korrekt strömförsörjt under det tillfälliga stoppet.
Om det tillfälliga stoppet utförs på detta sätt, är det enda som krävs för omstarten av aggregatet att styrenheten sätts i 
ON-läget.

6.5 Stopp under långa perioder
Stopp under långa perioder innebär att enheten inte ska användas på flera månader.
Vid stopp av enheten under långa perioder är det nödvändigt att utföra följande:

 - Stäng av enheten med hjälp av styrenheten.
 - Bryt nätspänningen genom att slå av enhetens huvudströmbrytare/frånskiljare.
 - Töm och rengör kondensuppsamlingskärlet.

Denna fallstudie kan härledas till lagringsförhållandet. Se därför de angivna gränserna.
Vid nästa återstart upprepas förfarandet för driftsättning.
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7 UNDERHÅLL

Alla moment som beskrivs i detta kapitel får enbart utföras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Innan någon åtgärd utförs på aggregatet eller på dess interna komponenter, kontrollera att strömförsörjning-
en är bruten.

Iaktta särskild försiktighet när åtgärder utförs i närheten av flänsbatterier då dessa aluminiumflänsar kan 
vara väldigt vassa.

Vidrör inte rörliga delar som saknar skydd.

7.1 Invändig rengöring
Håll i ordning och rent på enhetens installationsplats. Detta är av grundläggande betydelse för att kunna utföra korrekt un-
derhåll och upprätthålla enhetens effektivitet.

7.1.1 Rengöring av enheten
Håll rent inuti elpanelen.
Rengör elpanelen från eventuella bearbetningsrester och främmande föremål efter varje ingrepp på aggregatet.
Återställ säkerhetsanordningarna och skydden som har tagits bort före ingreppet.
Använd en dammsugare för att ta bort små bearbetningsrester och/eller eventuellt damm.

Använd inte tryckluft.

När det har utförts ingrepp inuti enheten ska du kontrollera följande innan den åter startas: eventuella kranar för vatten- eller 
kylkretsen är i rätt läge och enheten är tömd på material.
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7.2 Regelbundna kontroller
Utför regelbundna kontroller för att säkerställa aggregatets korrekta funktion.

MOMENT REKOMMENDE-
RAT INTERVALL

Kontrollera att alla kontroll- och säkerhetsanordningar fungerar enligt anvisning. Varje månad
Kontrollera åtdragningen av elklämmorna. Varje månad
Utför rengöringen av luftfiltren Varje månad
Kontrollera att alla fläktar fungerar. Varje månad
Kontrollera att det inte förekommer läckage i kylkretsen. Varje månad
Kontrollera att det inte förekommer läckage i vattenkretsen. Varje månad
Kontrollera nivån i vattenkretsen. Varje månad
Kontrollera fläktarnas tillstånd, fäste och balansering. Var 4:e månad
Kontrollera att aggregatet avger normalt ljud. Var 4:e månad
Rengör metallfiltren i vattenrörledningarna. Var 4:e månad
Om enheten förblir avstängd under en längre tid, tappa ur vattnet från rörledningarna och från enhe-
ten. Detta är nödvändigt om omgivningstemperaturer under den använda vätskans fryspunkt förvän-
tas för driftsuppehållet.

Vid behov.

Denna layout refererar till en genomsnittlig installation. Det kan förekomma installationer i vilka det är nöd-
vändigt att utföra vissa kontroller oftare.

7.3 Extra underhåll
Efter att korrekt start och tillhörande kontroller har utförts kräver enheterna normalt inget ingrepp av teknisk service. Regel-
bundna kontroller som utförs korrekt räcker för att enheten ska fungera korrekt.
Det kan dock med tiden uppstå små läckage i anläggningen som delvis tömmer anläggningen och orsakar felfunktion hos 
enheten. I dessa fall är det nödvändigt att hitta och åtgärda läckagepunkterna samt återställa laddningen av anläggningen.
På enheter med batteri med direkt expansion ska dessa moment utföras i enlighet med gällande normer och regelverk 
avseende utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.
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8 AVSTÄLLNING
Dessa aggregat innehåller kylgas med växthuseffekt.
Det är förbjudet att släppa ut den i luften. Den är obligatoriskt att omhänderta den och återlämna den till återförsäljaren eller 
till specifik insamlingspunkt.
Lag och regleringar gällande användning av ämnen med växthuseffekt förbjuder utsläpp av kylgaser i miljön och tvingar 
användare att omhänderta och återlämna kylgaserna, efter avslutad användning, till återförsäljaren eller till specifik insam-
lingspunkt.
Kylgasen i kylkretsen finns med bland de ämnen som regleras av specifika tillsynssystem enligt lag och omfattas därmed 
av ovannämnda föreskrifter.
Det finns smörjolja inuti kompressorerna och i kylkretsen som ska omhändertas och lämnas till specifik insamlingspunkt.
Avfallshanteringen gällande aggregatet ska ske vid auktoriserade återvinningscentraler enligt gällande normer.
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Sida som avsiktligen har lämnats tom



38
Vi förbehåller oss rätten att utföra projektändringar utan förhandsmeddelande.Översättning av bruksanvisning i original

Sida som avsiktligen har lämnats tom
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Sida som avsiktligen har lämnats tom
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