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Yleistä
Ennen kuin aloitat tuotteen käytön, tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen.
Käyttöohjeessa käydään läpi yleisiä ja teknisiä ohjeita, joiden avulla laite säilyy optimaalisessa käyttökunnossa pidemmän ajan.
Valitettavasti käyttöohje ei kata aivan kaikkea. Älä kuitenkaan epäröi ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään
pulman sattuessa.
Asianmukaisella ylläpidolla laite toimii toivotusti pidemmän ajan. Säilytä opasta niin, että se on laitteen
kaikkien käyttäjien saatavilla.

1.1.

Käsikirjassa käytetyt symbolit
Tämä symboli viittaa suosituksiin, joiden avulla laitetta käytetään oikealla tavalla.
Näiden suositusten huomioitta jättäminen voi aiheuttaa laitteelle toimintahäiriöitä tai vahingoittaa ympäristöä!
Tämä symboli varoittaa potentiaalisesta tai välittömästä vaarasta terveydelle ja / tai mahdollisesta vaaratilanteesta. Näiden viittauksen huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin terveydellesi
ja / tai vahinkoa omaisuudellesi.
Tämä symboli varoittaa: Kuumista pinnoista, joiden koskemista pitää välttää. Huomio, palovamman riski!
Hyllyjen päälliset, lasit ja s/s pylväät laitteen takana voivat olla kuumia!
Tämä symboli viittaa käyttösuositukseen ja erityisesti hyödyllisiin tietoon laitteen optimaalisesta käytöstä.
Auttaa sinua käyttämään laitteen kaikkia toimintoja optimaalisesti!

1.2. Käyttöturvallisuus
Kaikki kytkennät ja teknilliset muutostyöt jäähdytysjärjestelmään saa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö suorittaa. Tämä pätee erityisesti jäähdytysjärjestelmään, sähköasennuksiin, vesiliitäntöihin ja mekaanisiin toimenpiteisiin.
Muutostyöt täytyy olla valmistajan hyväksymät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Symbolein varustetun suojakannen saa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö avata!
Pohja- ja takakansien puhdistus painepesurilla on kielletty.
Kalusteen voi liittää vain maadoitettuun pistorasiaan
Suojauksia ei saa irrottaa loukkaantumisvaaran vuoksi!
Ohjausyksikön huollon ja raja-arvojen säädön voi suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilö
Älä asenna kalustetta lähelle lämpölähdettä tai alttiiksi ilmavirroille, kuten ilmastointia tai avointa ovea,
jotta jäähdytysyksikön tehokas toiminta ei häiriinny.
Kaluste on suunniteltu toimimaan tilassa, jonka lämpötila on +10...+25°C ja suhteellinen kosteus max.
60%.
Tuotteiden sisälämpötila täytyy olla +5° C tai kylmempi, ennen kuin ne täytetään kalusteeseen.
Lasiosia tulee käsitellä huolellisesti, jotta rikkoutuneen lasin tuottamista vammoista vältyttäisiin.
Komponentteja ja käyttölaitteita voi ainoastaan vaihtaa alkuperäisosiin.
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Käyttö

2.1. Käyttötarkoitus
Metos Gastro kylmälasikot on suunniteltu linjastoihin kylmien tuotteiden, ruokien sekä juomien esittelyyn
ja säilyttämiseen. Valikoimaan kuuluu sekä palvelu- että itsepalvelumallit. Lasikko toimitetaan joko omalla
kylmäkoneella tai keskuskylmällä. Lasikon lämpötila-alue on +4...+12°C.
Laite ei sovellu tuotteiden jäähdyttämiseen. Lasikon sisälle laitettavat tuotteet täytyy jäähdyttää
ennakkoon.
Ennen kuin asetat ruokia tai juomia lasikkoon. Varmista, että laite on saavuttanut asetetun lämpötilaan.
Älä täytä lasikkoa ylitäyteen tai liian kuumilla ruuilla!

2.2. Laitteen asianmukainen käyttö
Drop-in jäähdytetyt lasikot ovat nykyisen huipputeknologian mukaisia. Ne on rakennettu voimassa olevien
turvallisuusmääräysten mukaisesti ja ne ovat luotettavia.
Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle voi kuitenkin aiheutua vaaraa terveydelle ja / tai hengelle tai vaurioita laitteeseen tai muuhun omaisuuteen jos yksikköä käyttää kouluttamaton henkilöstö tavalla, joka ei
ole asianmukainen tai jätetään määräyksiä huomioimatta.
Laitetta saa käyttää vain teknisesti hyväksyttävissä olosuhteissa ja kaikkien määräysten, turvaohjeiden ja
käyttöohjeiden mukaisesti. Kaikki muu käyttö, joka ei vastaa alkuperäistä käyttötarkoitusta pidetään määräysten vastaisina ja tällöin valmistaja / toimittaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tällaisista
toimista.
Vastuu on käyttäjällä. Määräysten mukainen käyttö sisältää asennus- ja käyttöohjeiden sekä tarkastus- ja
huoltotarpeiden noudattamista. Puhdistuksen jälkeen laite on tarkistettava mahdollisten irrallisten liitosten, viiltojen ja vaurioiden varalta. Löydetyt viat on korjattava.
Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Laitteen muutokset tehdään yksinomaan valmistajan toimesta! Kylmäaineen täyttämiseen käytä vain laitteen merkinnässä ilmoitettua kylmäainetta.
Täytön suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö.

2.3. Laitteen sopimaton käyttö
Lasikot eivät sovellu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Mitään elintarvikkeita, joiden lämpötila on suurempi kuin ilmoitettu, on täytettävä kylmäaltaaseen. Turvallinen toiminta alle +2 °C:n lämpötiloissa ei ole
mahdollista.
Lasikon etu- ja takapaneelissa olevia ilmanvaihtokanavia ei saa peittää koska tällöin ilmankierto
katkeaa ja estää jäähdytystoiminnan.

2.4. Turvallisuusohjeet
Valmistuksen aikana noudatettiin kaikkia turvallisuusmääräyksiä, erityisesti VDE-määräyksiä (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies) sekä kansainvälisiä IECEE-sääntöjä. Laitteeseen
suoritettiin kattava lopputarkistus tehtaalla.
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2.5. Käynnistys
Lasikon sijoittamisen tai siirtämisen jälkeen odota vähintään kaksi tuntia ennen lasikon käynnistämistä.
Tämä lepoaika on välttämätön, jotta öljy voi valua takaisin kompressoriin. Se on voinut siirtyä kuljetuksen
aikana (vain laitteet omalla jäähdytyskoneikolla).
Suosittelemme laitteen puhdistamista sopivalla desinfiointiaineella ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
Laitteen on oltava saavuttanut tuotteen valmistajan ilmoittaman lämpötilan ennen ensimmäistä täyttöä.
On suositeltavaa käynnistää uusi laite 24 tuntia ennen ensimmäistä täyttöä.

2.6. Laitteen käynnistäminen
Jäähdytysyksikkö voi käynnistää ja käynnistää ja
sammuttaa painamalla STANDBY painiketta (5).
Painikkeiden yläpuolella on säätimen digitaalinäyttö. Tämä näyttää keskilämpötilan ja mahdolliset
viat.
Ennen lasikon täyttöä, odota, että laite on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Painike 1

UP

Sulatuksen voi aloittaa milloin
vian painamalla UP painiketta 3
sekunnin ajan.

Painike 2

DOWN

DOWN painikellaa pystyy kuittaamaan hälytyksen.

Painike 3

LIGHTING

Painike lasikon sisävalolle.

Painike 4

SET

SET painiketta painaessa, asetusarvo on merkitty.

STANDBY

Tällä painikkeella ohjain siirtyy
valmiustilaan. Painamalla painiketta toisen kerran, käynnistyy
laite uudelleen.

Painike 5

2.7.

Lämpötilan säätö
Lasikko käynnistetään ja suljetaan painamalla STANDBY näppäintä
Näppäimistön yläpuolella on digitaalinen näyttöruutu, josta näkyy kalusteen keskilämpötila sekä mahdolliset vikailmoitukset.
Lämpötilaa säätelee elektroninen termostaatti, joka sijaitsee kylmäaltaan alapuolella.
Kalusteen lämpötila on säädetty tehdasasetuksena +5C asteeseen. Mikäli tarpeellista lämpötilaa voi säätää
painamalla SET näppäintä ja samalla painamalla Ylös tai Alas-nuolinäppäimiä.
Lämpötilaa voi säätää vain ennalta asetetulla lämpötila-alueella.
Kun kaluste on saavuttanut halutun lämpötilan, on se syytä tarkistaa erillisellä lämpömittarilla. Lämpötila
on muutoinkin hyvä tarkistaa aika ajoin.
Lämpötilan säätäminen liian alhaiseksi voi aiheuttaa jään muodostumista kylmäkoneeseen ja sitä kautta
heikentää laitteen toimintaa.

6|

METOS Gastro

21.8.2017

2.8. Automaattinen sulatus
Elektroninen termostaatti hoitaa sulatuksen ja se on täysin automaattinen
Sulatusprosessi kestää korkeintaan 30 minuuttia. Sulatuskierrot ovat esiohjelmoituja ja käynnistyvät joka
kolmas tunti (itsepalvelulasikot) tai 2 tuntia (palvelulasikot). Uudelleenjäähdytys alkaa automaattisesti heti
sulatustoiminnon loppumisen jälkeen.

2.9. Manuaalinen sulatus
Sulatus käynnistyy painamalla Ylös-nuolinäppäintä 3 sekunnin ajan. Sulatuksen aikana syttyy näytön sulatusta esittävä merkkivalo. Vilkkuva sulatuksen merkkivalo osoittaa, että sulatus on tarpeen, mutta asetuksien vuoksi automaattisulatus ei ole ajankohtainen.

2.10. Valaistus
Valaistus syttyy sekä sammuu painamalla valonäppäintä (3)

3.

Täyttöohjeet
Täytä lasikko esijäähdytetyillä tuotteilla takaovista. Voit sijoittaa tuotteet lasisille hyllyille tai pohjatasoille.
Lasikko on suunniteltu ylläpitämään lämpötila esijäähdytetyille tuotteille!
Tämä jäähdytetty lasikko ei omaa jääkaappimaista jäähdytystehoa. Mikäli siihen laitetaan lämpimiä tuotteita voi lasikon sisälämpötila nousta ja suorituskyky laskee.
Täytettäessä on huomioitava ilman kierto. Kuvan (alla) osoittamat varjostetut alueet tulee jättää vapaiksi.
Huomioi hyllyjen maksimi kantavuus seuraavalla sivulla.
Kalusteen ovet tulee pitää suljettuina käytön ajan.

Oikea tapa

Väärä tapa

Hyllyjen tavarat eivät estä ilmavirran
vapaata kierto!

Ylitäytetyt hyllyt estävät ilmavirran vapaan
virtauksen!

Optimaalinen jäähdytys ja tavaraoiden esittely!

Tehoton jäähdytys ja sekava esittely tavaraoista.

Pohjatasot

Pohjatasot
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Toiminta
On tärkeätä ylläpitää riittävästi tilaa, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti lasikon sisällä. Tuotteet tulisi
pitää poissa varjoisista paikoista kuten kuvista käy ilmi. 40 mm vapaata tilaa tulisi jättää valojen ja tuloilmakammion väliin. Ilmanvaihtoaukkoja lasikon edessä (1) ja takana (3) ei saa koskaan peittää.

Maksimi korkeus.
Hyllyille saa korkeintaan laittaa 50
kg painon.
Pohjatasoille saa
korkeintaan laittaa
150 kg painon.

Esillä olevat tuotteet ovat pysyvät kylmän ilmavirran ansiosta jäähdytettyinä.
Tämä ilmavirta syntyy, kun puhaltimet imevät tuloilmaa säleiköiden kautta tuloilmakammioon (1) ja sisään höyrystimeen (2)
Pohjatasojen alla olevassa tilassa tuloilma jäähtyy ja ohjautuu ylös ilmanvaihtoaukkojen läpi takana olevan tuloilmakammion kautta lasikkoon.
Poistoilman säleikköjä ei saa koskaan peittää!
Edellä mainittujen komponentit on suunniteltu jakamaan tasaisen kylmän ilman virran, jotta lasikon lämpötila pysyy tasaisena.

Pohjatasot

Maksimi kuormitus: Hyllyt kestävät kukin 50 kg ja pohjatasot 150 kg
kuorman.

Gastro lasikot on varustettu säädettävillä pohjatasoilla. Syvän jäädytysaltaan ansiosta voit esitellä tuotteita eri korkeuksilla, tasaisella tai kaltevalla pinnalla. Tasot voi halutessaan jopa poista esimerkiksi juomia varten.

GN- astioita voi luonnollisesti käyttää lasikossa. GN 1/1 astian voi
asentaa suoraan altaaseen. Pienemmät astiat vaativat sovitin palkkeja
(pituussuunnassa ja poikittain - katso kuva vasemmalla).
GN-astioita joiden syväys on korkeintaan 150 mm voi käyttää lasikossa.
Erilaiset yhdistelmät kuten GN-astiat, säädettävät pohjatasot ja juomien säilytys altaassa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tuotteiden
esittelyyn.

Tuuletusaukot lasikon sisäpuolella ei saa koskaan peittää!
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4.1. Vetolaatikolliset lasikot
Tietyt lasikot on varustettu vetolaatikolla, jotka tarjoavat helpomman tavan täyttyä
pohjatasoa huoltopuolelta, kun kyseessä on isot tuotteet kuten kakut yms.
Poista vetolaatikko puhdistaaksesi höyrystimen ja altaan sisäpinnan (kuva 1). Vedä vetolaatikko ääriasentoon. Nosta sitten vetolaatikkoa noin 5 cm poistaaksesi sen lasikon
teleskooppikiskoilta (kuva 2).
Vetolaatikon irrottamisen jälkeen voi irrottaa ruostumattomasta teräksestä valmistetun
levyn (kuva 3). Tämän jälkeen nosta höyrystinpatterit kiinteään asentoon (kuva 4, lukko
löytyy kahvan vasemmalta puolelta). Nyt voit puhdistaa altaan sisäseinät ja höyrystinpatterit.

On erittäin tärkeätä pitää lasikon ovet suljettuna. Jos ovet eivät ole kokonaan kiinni, vaikeutuu
tasaisen lämpötilan ylläpito lasikossa.

4.2. Säädettävät hyllyt
Brillant ja Smaragd lasikoissa on mahdollistaa säätää hyllyjen korkeutta ja niitten kulmaa (kallistusta).
Tämä mahdollistaa tuotteiden erilaiset esittelytavat. Hyllyjä voi säätää yhden askeleen ylös tai alas (± 25
mm) keskitasosta.

Irrota lasi
Ennen hyllyn säätämistä irrota lasi. Nosta lasi ylös asiakaspuolelle kunnes rst-korvake (U-profiili suojaa lasia) luiskahtaa pois
kannattimesta (katso kuva vasemmalla).

Siirrä kannattimia
Hyllyjen kannattimet kiinnittyvät kahden kielekkeen avulla.
Ylemmässä kielekkeessä on kahdet lovet, jotka mahdollistavat joko tasaisen tai kallistetun kiinnityksen.
• Nosta kiinnike
• Vedä korvake ulos
• Aseta kiinnike uuteen asentoon
• Valitse tasainen / kallistettu asento
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Vapaasti seisovat yhdistelmälasikot jäähdytetyllä alustalla
Tietyt vapaasti seisovat yhdistelmälasikot toimitetaan jäähdytin alustalla, jossa puhallin jakaa jäähdytys
ilmaa lasikkoon. Riippuen tilauksesta, lasikko jäähdytetyllä alustalla tulee ovilla ja hyllyillä (vakiovaruste) tai
vetolaatikoilla GN-astioita varten (optio).

4.3. Lämpötilan asettaminen jäähdytinyksikössä
Jäähdytinyksikön voi kytkeä päälle tai pois päältä painamalla
vihreää päävirtakytkintä. Pääkytkimen vieressä sijaitsee digitaalinäyttö. Asetetta lämpötila ja mahdolliset virheilmoitukset näkyvät myös siinä. Lämpötilan tehdasasetus on +5 °C.
Tyhjällä laitteella voi kestää jopa 3 tuntia ennen kuin se jäähtyy asetettuun lämpötilaan. Mikäli laite on täynnä tuotteita
voi jäähtymiseen kulua jopa 24 tuntia. Asetetun lämpötilan
saavuttamiseen vaikutta myös ympäristölliset olosuhteet
(huoneen lämpötila ja kosteus).

Painike 1

Asetus-painike

Näyttää asetetun arvon

Painike 2

Vasemmalle-painike

Lämpötilan vähentäminen

Painike 3

Oikealle-painike

Lämpötilan lisääminen

Painike 4

O/I-painike

Poistu konfigurointivalikosta, valmiustila

Halutun lämpötilan voi asetta +2 ja +8 °C väliin. Asetetun lämpötilan voi nähdä painamalla painiketta (1).
Painamalla painikkeita (1) ja (2) yhtäaikaisesti voi asetettua lämpötilaa alentaa. Vastaavanlaisesti lämpötilaa voi nostaa painamalla painikkeita (1) ja (3) yhtäaikaisesti.
Laitteella kestää tietty aika ennen kuin se saavuttaa asetetun lämpötilan. Tarkista laitteen sisäpuoleinen
lämpötila termometrillä varmistaaksesi lämpötilan ja säädä tarpeen mukaan. Lämpötilan säätö asennuksen aikana pitää hoitaa valtuutetun huoltohenkilön toimesta.

4.4. Pohjatason täyttörajoitukset
Sisäosa on suunniteltu juomien, pakatun ja irrallisten elintarvikkeiden säilytykseen. Tämä ei kuitenkaan
päde kala- ja äyriäisruokiin, erityisesti simpukoihin. Ruuat, mitkä sisältää korkeita happoarvoja kuten salaatit, inkivääri, kala ja äyriäiset pitää pakata astioihin, suljettaviin laatikoihin tai tyhjiöpakkauksiin.
Pakkaamaton ruoka, hyvin happamat tuotteet tuhoaa höyrystinpatteria ja aiheuttaa korroosiota
rst-osiin.
Huomioi, että tuotteet eivät ole sijoitettu liian tiivisti höyrystimen kohdalle tai tuuletusaukkojen eteen,
ettei ilmankiertoon tuli esteitä. Vetolaatikon ilmankiertoaukkoja ei saa peittää tuotteilla. Muutoin optimaalinen jäähdytys ei ole taattu. Älä myöskään ylikuormaa GN-astioita jos ne ovat höyrystimen pakoaukkojen
läheisyydessä.
Lasikon sisälämpötila on paljon herkempi lämpötilan muutoksille kuin säilytettävien tuotteiden. Tuotteiden
lämpötila muuttuu pidemmällä viiveellä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lasikko täytetään lämpimillä tuotteilla, niin lasikon lämpötilamittari näyttää haluttua lämpötilaa vaikka tuotteiden lämpötila on aivan muu.
Vältä asettamasta lasikon lämpötilaa liian matalaksi vetolaatikossa tai ovi elementissä. Juomat voivat
jäätyä ja pullot saattavat räjähtää.
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Puhdistus ja ylläpito
Kaluste on puhdistettava päivittäin sekä ulko- että sisäpinnoiltaan
Ennen puhdistusta varmista, että kalusteen kytkin on off-asennossa ja, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
Anna kalusteen sulaa.
Lasikko tulee kytkeä pois päältä aina käytön välillä sekä sähkökatkojen aikana.

5.1. Yleisiä suosituksia
• Laite pitää puhdistaa päivittäin
• Käytä siivouskäsineitä, jotka kestävät puhdistusaineita välttääksesi ihon ärsyyntymistä
• Puhdistusaineiden käytön jälkeen pyyhi pinnat vielä märällä ja kuivaa lopuksi, ettei puhdistusainejäämiä jää pinnoille.
On ehdottoman tärkeätä ylläpitää laite toimivana ja puhtaana, mikä takaa pitkän käyttöiän:
• Pidä aina ruostumattomat teräspinnat puhtaana
• Varmista, että riittävä määrä raitista ilmaa kiertää laitteessa
• Älä anna pinnan tulla kosketuksiin ruosteisen materiaalin kanssa

5.2. Puhdistusaineet
Käytä seuraavia puhdistusaineita:
• Haalea saippuavesi: Käytä haaleaa saippuavettä kaikille pinnoille, mitkä ovat kosketuksissa tavaroiden kanssa.
• Lasinpuhdistusaine: Poista rasvan lasisilta pinnoilta. Voit nostaa lasipaneelit pois, jotta lasin ja sen alla
olevien pintojen puhdistaminen helpottuisi.
• Ruostumattoman teräksen puhdistusaine: Ruostumattomat teräspinnat pitää ainoastaan puhdistaa
ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Lamput: Puhdista lamput pehmeällä paperilla tai kankaalla.
• Vetolaatikot, GN astiat: Ei vaadi työkaluja irrotukseen. Käytä harjaa, jossa muoviset tai luonnolliset
harjakset puhdistukseen.
Vältä seuraavia puhdistusaineita:
•
•
•
•

Älä käytä happopohjaisia, valkaisevia tai klooripohjaisia puhdistusaineita.
Älä koskaan käytä paine- tai höyrypesureita.
Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
Älä koskaan käytä teräväreunaisia tai metallisia työkaluja kuten teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita puhdistamiseen.
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5.3. Erityisiä puhdistusohjeita
5.3.1. Sisäpintojen ja höyrystimen puhdistus
• Poista GN-astiat ja pohjatasot (1), ilman johtimet (2) ja sisäallas pohjasta.
• Aivan ensiksi poista näkyvä lika pohjalta ettei poistoputki tukkeudu (5 ja 6).
• Avaa höyrystimen kansi (3). Koko ruostumaton teräskotelo ja höyrystinpatteri voidaan pestä turvallisesti ja helposti käsisuihkulla (4). Matalajännitteiset (24V) puhaltimet mahdollistavat turvallisen puhdistuksen.
• Nosta höyrystin ja kierrä se vasemmalle ja lukitse.(5 ja 6).
• Nyt höyrystin on kiinteästi pystyssä ja mahdollistaa kulmien ja altaan helpon puhdistuksen (7).

• HUOMIO: Varmista ennen laitteen puhdista vedellä, että vesi pääsee valumaan pois. Mikäli laitteeseen ei ole kytketty viemäröinti aseta tyhjennysastia laitteen alle tyhjennysvettä varten.
• Höyrystin ja allas pitää pestä haalealla saippuavedellä. Kuivaa allas pesun jälkeen. Tämän jälkeen poista
höyrystimen lukitse ja laita se takaisin alkuperäiselle paikalleen.
• Aseta sisäallas, sijoita ilman johtimet kiinnikkeihinsä ja aseta pohjatasot ja GN-astiat takaisin paikoilleen.
• Juoksevan veden ja painepesurin käyttö kalusteen sisäosien puhdistukseen on kielletty. Suihkuava
vesi voi osua kylmäkoneikkoon tai kalusteen sähkökytkentöihin ja aiheuttaa vaaratilanteen.
• Muut pinnat voi puhdistaa miedoilla pesuaineilla tai vedellä.

Jokainen kylmälaite vaatii säännöllistä puhdistusta, varsinkin lauhdutinyksikkö. Lauhdutin kela (ulkomuoto kuten jäähdyttimen ja on suoraan puhaltimen edessä, operointi puolella) vaatii säännöllistä puhdistusta. Likainen lauhdutin on pääsyynä jäähdytyksen ylikuumenemisen ja heikkoon jäähdytyksen tasoon.
Kuten muussakin puhtaanapidossa, niin on myös välttämätöntä puhdistaa lauhduttimen kela pölystä,
jotta tehokas ja häiriötön käynti olisi taattu.
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Lauhduttimen puhdistusohjeet

• Poista säleikkö lauhdutinkennoston edestä.
• Poista pöly lauhdutinkennosta; tämän voi suorittaa harjalla tai pölynimurilla.
• Ole varovainen äläkä taita lamelleja.
• Asenna säleikkö takaisin paikalleen.

Varmista, että säleikön ilmanottoaukot eivät ole tukitut tai peitetyt!
Huomio!
Lauhdutinkennon lamellit ovat erittäin ohuet ja terävät! Vältä suoraa kontaktia vammojen välttämiseksi.
5.3.2. Lasinpuhdistus ohjeet
Nosta lasikansi ylös puhdistamisen helpottamiseksi sisä- ja ulkopuolelta (Kuva 1 ja 2).
• HUOMIO: Pidä lasikantta ylhäällä puhdistamisen ajan!
• Etulasit on valmistettu eristetystä kaksinkertaisesta lasista ja lukittu ääriasentoon turvanarun avulla
(Kuva 3). Tue lasia narun avulla puhdistuksessa!
• Älä aliarvioi lasien painoa. Suosittelemme, että kaksi henkilöä puhdistaa lasipintoja varsinkin isommissa lasikoissa!

5.3.3. Yösermien puhdistusohjeet
Lasikoiden yösermit (kuten Gastro HCOE mallissa) pitää puhdistaa säännöllisesti kostealla liinalla.
Huomio!
Kun puhdistustoimenpiteet on suoritettu loppuun pitää lasikko palauttaa alkuperäiseen tilaan tehokkaan
toiminnan takaamiseksi!
Päivittäisen puhtaanapidon ohella täytyy lasikoiden huollot myös suorittaa säännöllisin väliajoin (Katso
huolto-ohjeet).
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Vianetsintä
Jos laite toimii virheellisesti tai ei ole toiminut pidemmän aikaa, niin sille löytyy yleensä helppo ratkaisu.
Tämän voi ratkaista itsenäisesti. Ennen kuin kutsut huollon paikalle, varmista seuraava:

Vika

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Laite ei toimi

Laite ei saa virtaa.

Tarkista sähköliitäntä.

Pistorasiasta ei tule virtaa

Tarkista sulake / turvakytkin.
Palauta virta laitteille.

Väärät asetukset ohjauspaneelissa tai
näyttö ei toimi.

Kutsu huolto.

Yksi tai useampi ovi on auki.

Sulje ovet ja tarkista lämpötila 30 minuutin kuluttua.

Tuuletussäleiköt ovat tukossa.

Poista tukos. Tuuletusaukot tulee pitää
vapaina.

Liian lämpimiä tai liian paljon tuotteita.

Laita ainoastaan esijäähdytettyjä tuotteita
äläkä ylitäytä lasikkoa.

Asetettu lämpötila liian korkea.

Vähennä haluttua lämpötilaa.

Ympäröivä lämpötila yli 25°C

Säädä ilmastointia, vältä lämpölähteiden
sijoitusta kylmäyksikön läheisyyteen tai
suoraa auringonvaloa.

Liian voimakas ilmavirtaa tilassa.

Laitetta ei saa sijoittaa tilaan missä on
voimakas ilmavirta.

Lauhdutinpatteri tukossa tai likainen.

Poista pöly ja roska.

Höyrystinpatteri on jäässä.

Sulata patteri (manuaalinen sulatus tai
sammuta laite)

Lauhdutinyksikkö on viallinen tai muu
lauhdutin komponentti.

Kutsu huolto.

Kylmäaineen määrä on vähäinen.

Kutsu huolto.

Sulatus ei käynnisty.
Sulatus kierto ei sovi.

Aloita manuaalinen sulatus.
Kutsu huolto.

Riittämätön tuuletus lasikon sisällä.

Jätä riittävästi tilaa kylmälle ilmavirralle.

Lasikon ovet pidetty auki liian kauan tai
liian usein.

Pidä lasikon ovet aina suljettuna.

Ympäröivä lämpötila yli 25 °C ja ilmankosteus yli 55%.

Säädä huoneiston ilmastointia siten, että
lämpötila on sopiva laitteistolle.

Puhaltimet eivät toimi.

Kutsu huolto.

Ruoka ei pysy tarpeeksi viileänä.

Höyrystin on jäätynyt.
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Vika

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Valaistus ei toimi.

Valaistus ei ole kytketty päälle.

Paina valaistuspainiketta ohjausyksikössä
noin sekunnin verran, mikäli valo ei toimi
kutsu huolto.

Loistelamppu on viallinen.

Vaihda loisteputki, jos ei toimi sittenkään
kutsu huolto.

Liian matala lämpötila lasikossa.

Jos painat SET - näppäintä pohjassa näet
asetetun arvon. Tämän ei pitäisi olla
alta 4 °C tai 5 °C lasikoissa joissa ei ole
eristettyä lasia.

Ympäröivä lämpötila liian korkea ja korkea ilmankosteus.

+25 °C lämpötila ja 55% ilmankosteutta ei
tulisi ylittää! Jos mahdollista niin käynnistä ilmastointi.

Puhallin liian nopea.

Kutsu huolto.

Kondenssia lasissa.

6.1. Tilatiedotteet ja virheilmoitukset
VIESTI

SYY

Korjaustoimenpide

Jäähdytyskammion lämpötila ylittää
hälytysrajan (Parametri A1)
Jäähdytyskammion lämpötila alittaa
hälytysrajan / (Parametri A2)
Anturi F1 virhe, oikosulku

Tarkista anturi F1

Anturi F1 virhe, katkos

Tarkista anturi F1

Anturi F2 virhe, oikosulku

Tarkista anturi F2

Anturi F2 virhe, katkos

Tarkista anturi F2

Ohjausyksikön sisäinen virhe

Lähetä ohjausyksikkö valtuutettuun huoltoon

Muisti virhe

Tarkista kaikki parametrit

Datakato parametrisessä muistissa

Lähetä ohjausyksikkö valtuutettuun huoltoon

Mikäli virhe muu kuin listassa mainittu ota yhteys asiakaspalveluun.
Valmistaja ei ole vastuussa mikäli lasikossa säilytetyt tuotteet menevät pilalle takuun vielä ollessa voimassa. On suositeltavaa, että laitteen lämpötila tarkistetaan säännöllisesti.
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Sähköenergia
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Sammuta laite välittömästi, kun sähkösyöttöön tulee häiriö.
Kaikki työ mikä suoritetaan sähkölaitteisiin tai apulaitteisiin saa ainoastaan tehdä määräysten mukaisesti
ja valtuutetun sähköalan asiantuntijan tai henkilön puolesta, joka tapahtuu sähköalan asiantuntijan valvonnan alla.
VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA!
Älä loiskuta tai kaada vettä ohjausyksikön tai sähköjohtojen päälle.
Laite ja sen komponentteja, joita tarkistetaan, ylläpidetään ja huolletaan, tulee olla kokonaan irti kytkettyjä
ja jännitteettömiä. Tarkista ensin, että jännitteelliset osat ovat nimenomaan kytketty irti sähköverkosta ja
ovat jännitteestä vapaita. Eristä myös viereiset osat, jotka saattavat olla jännitteellisiä.
VAROITUS: LOUKKAANTUMISRISKI!
Varmista, että laite on kytketty irti sähkönsyötöstä ja jännitteetön ennen tarkistusta, ylläpitoa tai huoltotoimenpidettä.

7.2.

Loukkaantumisriski
Jotkut jäähdytyslaitteet ovat varustettu kaasujousilla, mitkä pitävät höyrystimen pystyasennossa huoltotoimenpiteen aikana. Ajan myötä nämä kaasujouset alkavat heikentyä ja eivät enää jaksa pitää höyrystintä
pystyasennossa. Tällöin kaasujouset tulee vaihtaa heti valtuutetun huoltoasiantuntijan toimesta.
Ole huolellinen käsitellessäsi lasia. Virheellinen käsittely voi rikkoa lasin.
VAROITUS: LOUKKAANTUMISRISKI RIKKOUTUNEESTA LASISTA!
Pidä lasista kaksin käsin kunnes lasi on paikallaan.
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Asennus- ja käynnistysohjeet

HELPPO ASENTAA
Drop-in
Ympäröivä kiinnityslaippa;
”drop-in” asennus ylhäältä päin
tiskiin, jossa valmis tila laitteelle.

Slide-in
Asenna raskaat lasikot käyttämällä tiskin
sisään liu’utettavaa ”slide-in” yksikköä.

Säädettävä tukijalkakorkeus

Ilmankierto
Optimaalinen ilmankierto lauhdutinyksikölle:
Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot laitteen edessä ja takana ovat
pinta-alaltaan kaksinkertaisia lauhduttimeen nähden, jotta ilmanvaihto on riittävä.

OHJAUSYKSIKKÖ
• Näyttö irrotettavissa ja asennettavaksi suojakuoreen
• Vedenkestävä näyttö
• Jatkuva säätely ilman virrata puhaltimen nopeus

Sulatusveden haihtuminen
• Suljettu lasikot (vain itsenäiset)
• Toimitetaan täysin automaattisella
kondenssiveden haihtumistoiminnolla
• Irrotettava vedenkeruuastia puhdistamisen helpottamiseksi
• Kaukojäähdytyksellä ja itsepalvelulasikoissa:
Yhdistä lattiakaivo
Lauhde pannulla, tyhjentää manuaalisesti (lisävarusteita)
Sähköinen haihtuminen tarjotin (lisävarusteita)

Helppo puhdistaa
Nostettava höyrystin ja kallistettava etu- ja kansilasi mahdollistavat helpon puhdistuksen ja ylläpidon.

Vakio
Tuloilma palvelupuolelta ja
poistoilma
asiakkaan puolelle.
Tarvittaessa
Tuuletus palvelupuolelle
Ilmanotto ja -poisto myös
samalle puolelle valinnaisella laiterungolla!

Lauhduttimen suojus
Optio lisävaruste
• Ilmasuodatin suojaa lauhdutinkennoa pölyltä, rasvaiselta ilmalta ja vaurioilta.
• Helppo puhdistaa tiskikoneessa

Valitse sinulle sopivin laitekokonaisuus ennen tilausta!

| 17

METOS Gastro

9.

21.8.2017

Asennus- ja käynnistysohjeet (Valtuutetuille huoltoyrityksille)

9.1. Ensitoimet
Vastaanottotarkastus
Vastaanottaessa tuotetta on suositeltavaa varmistaa, että tuote ei ole kärsinyt kuljetusvaurioista. Mikäli vastaanotossa huomataan mahdollisia kuljetusvaurioita, on ne syytä kirjata ja saada kuljetusyhtiön
kuittaus. Vahingot, jotka aiheutuvat pakkausta purkaessa, olet velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä
toimittajaan joko kirjallisen raportin tai puhelun muodossa.
Kuljetus on vastuullanne. Jos mahdolliset kuljetusvauriot jää ilmoittamatta kuljetusliikkeelle
määrätyssä ajassa, vapautuu kuljetusliike vastuusta.
Asennus
Älä kallista jäähdytysyksikköä asennuksen aikana, kompressoriyksikkö voi vaurioitua (vain itsenäiset jäähdytysyksikköjä omaavat laitteet). Poista muovikalvo kokonaan ennen käyttöönottoa. Varmista, että taso
kestää asennettavan laitteen painon ja, että laite mahtuu tasoon. On erittäin olennaista, että taso on
tarkalleen vaakatasossa ennen laitteen asentamista.
Ilma-aukot (Tulo- ja poistoilma) suositellaan olevan kaksi kertaa niin suuret kuin lauhduttimen
pinta-ala! Vältä laitteen sijoittamista minkään höyrylähteen lähelle (esim. pesukone), koska tämä
aiheuttaa höyrystimen jäätymisen, mikä vähentää laitteen suorituskykyä.
Lasikot on suunniteltu toimimaan ympäristössä, missä vallitseva lämpötila on 25 °C ja suhteellinen kosteus 55%. Ihannetilanne olisi, että lasikot sijoitetaan niin, että liialliselta ilmavirralta vältyttäisiin kuten
ovien ja ilmastointikanavien läheisyydessä. Lämpölähteet tulee myös pitää riittävän kaukana kuten suora
auringonpaiste, valonheittimet jne.
Ohjeenmukainen asennus on tarpeen, että jäähdytys yksikön virheetön käynti on taattu. Asennuksessa täytyy seurata paikallisia sähkö, turvallisuus ja hygienia määräyksiä.
Valmistelu
Lasikot on helppo asentaa ja vaativat vain vähäisen määrän työkaluja. Kaikki muutostyöt koskien asennusta myyntipöytään tulee täyttää teknilliset vaatimukset painon, leikkauksen ja tukirakenteiden suhteen.
Kaikki drop-in laitteet tulee asentaa samaan tasoon pöydän kanssa ja me suosittelemme myyntipöydän
pinnan suojaamista asennuksen aikana, jotta mahdollisilta vahingoilta vältyttäisiin. Poista myös lasikon
pohjatasot ja lasihyllyt, ettei vahinkoja synny ja helpottaa myös samalla jäähdytysaltaaseen pääsyn.
Varmista, että myyntitiski ja sen pinta ovat täydellisesti tasossa ennen lasikon asentamista. Tyhjennys tulisi olla altaan matalimmassa kohdassa. Kokeile veden vapaa valuvuus tyhjennykseen.
Mikäli ohjeessa ei käy ilmi, niin kaikilla jäähdytyslaitteilla tulee olla liitäntä ulkoiseen tyhjennykseen tai ainakin manuaaliseen kondenssikeruuastiaan (optio) tai sähkölämmitteinen haihdutusaltaaseen
Sähköasennukset tulee suorittaa valtuutettu asentaja. Varmista, että tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
Virtalähde: Laitteet tulee ainoastaan liittää sähköliitäntään, missä on 230V yksivaiheinen jännite ja 50
Hz taajuus.
Sähköeristys: Mikäli laite kytketään pistokkeella pistorasiaan, täytyy varmistaa, että pistoke yltää pistorasiaan sen jälkeen, kun laite on asennettu lopulliseen paikkaansa. Jos laite on kytketty kiinteästi sähköverkkoon, on tarpeellista asentaa turvakytkin.
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9.2. Ohjauspaneelin asennus
Itsenäisissä lasikoissa ohjauspaneeli on asennettu laitteen alareunaan kompressori kotelon viereen. Lasikoissa, jossa erillinen jäähdytys on ohjauspaneelin kiinnitetty kevyesti.
Kukin ohjausyksikkö koostuu ohjauspaneeli /
näyttö ja PCB powerbox. Molemmat yksiköt
ovat rakennut rst-laatikkoon.
Digitaalinäyttö on kytketty PCB:hen 2m SUB-D
kaapelilla.
Digitaalinäytön voi irrottaa ja kiinnittää toiseen
paikkaan mutta korkeintaan kaapelin kantaman
päähän (2m) PCB laatikosta. Vaadittava tila
digitaalinäytölle on 87,5 x 56,5 mm.

9.3. Sähköliitäntä
Jäähdytysyksiköt toimitetaan täysin käyttövalmiina. Laitteet on säädetty optimaalisiksi tehtaalla. Asennuksen jälkeen Parametri H12 (anturi F1 korjaus) täytyy tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa uuteen sijaintiin
ja sen ehtoihin, Katso kappaleesta 8.3.4 Anturin kalibrointi. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö tulisi
muutta asetuksia.
Kaikkien puhaltimien nopeuksia hallitsee ohjelmoitu jäähdytin hallinnin STÖRK ST501, katso myös ohjelmointiohjeet.
Osa laitteista on toimitettu räätälöitynä ilman jäähdytysohjainta eli ulkoisella termostaatilla.
Virtalähde: Jäähdytysyksikön mukana toimitetaan 2m pitkä 3-johdon virtajohto, jossa pistoke ja sen saa
ainoastaan kytkeä 230 V / 1 vaiheiseen / 50 Hz pistorasiaan. Laitteen metallirungon takia virtalähde tulee
olla maadoitettu. Virtalähteessä tulee myös olla 16 ampeerin pääkatkaisija.
Sähköasennukset tulee suorittaa valtuutettu ammattilainen. Asennuksessa täytyy noudattaa paikallisia sähkö-, terveys-, ja turvallisuusmääräyksiä.

Kytkeminen toiseen jännitteeseen tai sähkötaajuuteen ei ole sallittua.
Ulkoisen jäähdytysyksikön asennuksen täytyy suorittaa valtuutettu ammattilainen.

9.4. Jäähdytysliitäntä
Kaikki yksiköt ovat varustettu päällystetyllä höyrystinpatterilla. Paisuntaventtiilit ja haaraputket ovat kytketty höyrystimeen ja jäähdytysputket ja sähköjohdot johtavat ulos pohjasta ja ovat hyvin eristetyt.
Itsenäiset yksiköt (Sisäiset)
Itsenäiset yksiköt ovat käyttövalmiita ja kaikki komponentit ovat kiinnitetty ja
jäähdytysjärjestelmä on täytetty kylmäaineella.
Paisuntaventtiilillä varustetut yksiköt toimitetaan lasisella kosteudenilmaisimella, mikä on sijoitettu jäähdyttimen viereen.
Lauhdutinyksikkö on sijoitettu ulosvedettävään rst-koteloon ja mahdollistaa
helpon pääsyn huolto- ja kunnossapitotöissä. Varmista, ettei kupariputken
silmukkaa venytetä liikaa.
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Ulkoistettu jäädytys
Yksiköt ovat myös yhdistettävissä jo olemassa olevaan jäädytysjärjestelmään. Kupariputket ovat eristetyt
ja ovat johdettu vaahtomuovitetun altaan läpi laitteen pohjaan. Kylmäaineelle vastaava paisuntaventtiili on
asennettu höyrystimeen ja järjestelmä on täytetty typellä.
Komponentit kuten magneettiventtiilit, suodattimien kuivattimet ja mahdollisesti myös höyrystimen paineensäädin täytyy hankkia muualta samoin asennustyö. Höyrystimen lämpötila täytyy myös pitää tasaisena suosituksen mukaisesti. Katos myös, tyyppikilven suositusarvoja.
Asennustyö
Kaikki asennus- ja huoltotyöt saa ainoastaan valtuutettu jäähdytyslaitteiden ammattilainen suorittaa. Asennustyön täytyy noudattaa paikallisia sähkö-, terveys-, ja turvallisuusmääräyksiä ja direktiivejä. Ennen käyttöönottoa täytyy laitteiston toiminta varmistaa kokeella. Kokeesta tulee tehdä kirjallinen raportti laitteiston
omistajalle.

9.5. Vesiliitännät
Kondenssivettä voi hävittää lukuisilla tavoilla.
Suljetut kaapit (avustettu tarjonnalla) - itsenäiset
Itsenäiset lasikot avustetulla huollolla (kokonaan suljetut, lasi edessä / yläpuolella / sivuilla ja ovet käyttäjän
puolella) toimitetaan integroidulla kondenssiveden haihduttimella.
Lasikot avustetulla tarjonnalla (kaukojäähdytys) ja kaikki itsepalvelu lasikot
Kaikki tämän tyyppiset laitteet ovat varustettu hajulukolla eli viemäröinnit tai liitännät ulkoisiin lauhteen
haihdutusastioihin täytyy noudattaa kaikkia unionin, valtion ja paikallisia LVI määräyksiä ja asetuksia.
Varmista, ettei lauhde ja jätevesi pääse virtaamaan jäähdytysaltaaseen.
Kaikki viemäröintiasennukset pitää olla valtuutetun putkimiehen suorittamia ja noudattaa DIN
1988 vesi ja DIN 1986 jätevesi asetuksia.

9.6. Yleisten virheiden ehkäisy
Oikeanlainen lauhduttimen ilmankierto on tärkeää laitteen toiminnan kannalta. Lauhduttimen tehtävänä
on siirtää lasikosta lämpöenergia huoneilmaan sekä jäähdyttää samalla kompressoria. Muissa tapauksissa voi aiheuttaa laitteen lämmön nousun ja laite rikon.
Selite:
A) Kompressori
Kompressori pumppaa jäähdytettä jäähdytysjärjestelmän läpi.
B) Puhallin
Lauhduttimen puhallin imee raitista ilmaa sisään huoneesta ja
kuljettaa sitä eteenpäin.
C) Lauhdutin
Lauhdutinkennon tehtävänä on jäähdyttää kompressorilta tuleva
kuuma kaasu, jotta se lauhtuu nesteeksi.
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Älä anna lämpimän ilman palata takaisin kalusteeseen ja kiertää uudelleen lauhduttimelle.
Kaikki itsenäiset yksiköt toimitetaan liikutettavalla rst-kompressorikotelolla. Tämä mahdollistaa
koneikon lauhduttimen kohdistamisen syvyyssuunnassa, ettei paluuilmankiertoa pääse tapahtumaan.
Myyntipuolen ilmasäleikkö on 5 mm etäisyydellä lauhduttimesta.

Myyntipuolen ilmasäleikkö on kauempana kuin 5 mm lauhduttimesta.
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Ilmankierto
Kaikki laitteet toimitetaan siten, että ilmanotto on myyjän puolella ja ilma poistuu asiakas puolelle eli
ilmavirta kulkee lasikon läpi.
Mikäli kuuma poistoilmaa ei voi purkaa asiakkaan puolelle, tulee kuuma ilma ohjata vasemmalle tai oikealle puolelle ja samalla tehdä säleikkö.

Variaatio 1:
Suora ilmavirta lauhduttimen (ja pöydän) läpi suoraviivaisesti.

Variaatio 2:
Ilmanottoaukko ja poistoilma-aukko samalla puolella (takatuuletus).

Kumpaan vaihtoehtoon päädyttekään, niin varmistakaa, että ainoastaan huoneen kylmä ilma imeytyy
lauhduttimeen. Lämmin poistoilma ei saa kiertää takaisin lauhduttimeen!
Vaihtoehdossa 1 (suoraviivainen läpivirtaus) suosittelemme tekemään tunnelin (puuta tai metallia) johtamaan kuuman ilman pois lauhduttimesta. Jos ilman purkaminen asiakkaan puolella ei ole mahdollista,
voit valita vaihtoehdon 2 (takatuuletus), jossa ilman sisääntulo ja kuuman ilman poisto tapahtuu samalla
puolella. Tässä tapauksessa lisäpuhallin on välttämätön ohjaamaan kuumaa ilmaa pois lasikosta.
Ilmanvaihtoaukkojen välinen etäisyys tulisi olla, niin laaja kuin mahdollista, jotta vältyttäisiin lämpimän poistoilman uudelleen kiertämisestä järjestelmään.
Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot tulo- ja poistoilmalle ovat riittävän leveät eivätkä ole KOSKAAN tukitut!
Ilmavirtaa ei saa häiritä tai estää missään vaiheessa. Lauhdutin toimii jäähdytysjärjestelmässä lämmönvaihtajana ja siirtää lasikoiden tuotteiden lämpöenergian ja samalla kompressorin tuottaman lämmön huoneen ilmaan.
Lauhduttimen suojaus: Säleikkö tai rst-suodatin suojaa lauhdutinta pölyltä, rasvaiselta ilmata ja vaurioilta. Lisäksi se estää loukkaantumisia, koska lauhduttimessa on teräviä lamelleja.
Ilmaritilät liian pienillä rei’ityksillä tai säleiköt missä on kapeat välit voivat lisätä ilmavastusta,
joten käytä väljää ilmaritilää. Vähimmäiskoko ritilälle tulee olla kaksi kertaa niin iso kuin lauhduttimen pinta-ala.
Ilmanvaihtoaukkoja (tulo- ja poistoilma) ei saa koskaan tukkia!
Jäähdytyskapasiteetti vähentyy merkittävästi ja kompressori voi rikkoontua.
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9.8. Antureiden kalibrointi
Jokainen asennus ja käyttöönotto vaatii tarkistuksen ja mahdollisesti korjauksen asetettuihin arvoihin 2-3 tunnin toiminta-ajan jälkeen.
Miksi?
		

Lämpötilaa mitataan ennen höyrystimeen kulkua (paluuilma), tämä arvo voi joskus vaihdella
lasikon keskilämpötilasta riippuen sijoituspaikan olosuhteista.

Tehdasasetus on säädetty 25 ºC huoneenlämmölle. Jäähdytyslaitteistoille on monta vaikutustekijää kuten
ympäröivät ilmasto. Parametrilla H12 voi korjata todellisia arvojen aiheuttamia poikkeamia kuten antureiden toleranssit, hyvin pitkät anturikaapelit, ympäristön olosuhteet tai sijainti.
Esim:
		

Auringonpaiste, lämpölähde tai nouseva huoneen lämpötila voi nostaa lasikon sisäistä läm-		
pötila ja rikkoa digitaalinäytön.

Esim:
		

Ilmastoidut huoneet (noin 22 °C) aiheuttavat matalamman lämpötilan lasikkoihin kuin mitä 		
digitaalinäyttö näyttää.

Mikä on lasikon sisäinen lämpötila?
Aseta muutama termostaatti ja mittaa lasikon todellinen sisälämpötila. Vertaa arvoa lasikon digitaalinäytön näkyvään lämpötilaa ja säädä tarvittaessa Parametri H12 (Katso ohjelmointiohje).

9.9. Ylläpito

Esim:
		

Mitattu keskilämpötila lasikon sisällä on: +7 °C, digitaalinäyttö väittää +4 °C, lisää todellis-		
een arvoon +3.

Esim:
		

Mitattu keskilämpötila lasikon sisällä on: +3 °C, digitaalinäyttö väittää +5 °C, vähennä 		
todellisesta arvosta -2.

HUOM:
		

Älä mittaa lämpötilaa sulatustoiminnon aikana! 						
(ilman lämpötila nousee mutta tuotteen lämpötila pysyy samana)

Loisteputkien vaihtaminen
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen valokoteloiden tila on erittäin rajattu. Täten suosittelemme
koko valaisimen irrottamisen loisteputken (vakio T5 lamppu) vaihdon ajaksi - katso myös: Valaisimen vaihto seuraavalla sivulla.
Huom:
ÄLÄ huolla valaisimia katkaisematta lasikon päävirtoja pääkytkimestä tai irrottamalla lasikon
		
pistoke!

Poista muovisuojus valaisimes- Pyöritä loisteputkea, kunnes elektrodit näkyvät. Vedä sitten kum- Kiinnitä muovisuojus ja asenna
ta päästäksesi loisteputkeen mankin pään elektrodit irti vastakappaleistaan. Asenna uudet put- valaisin takaisin rst-valaisinkokäsiksi.
ket ja kiinnitä kunnolla.
teloon.
KOKEILE: Kytke virrata päälle ja kokeile kuinka valaistus toimii. Mikäli normaali toiminta ei palaa loisteputken vaihdolla kutsu sähköasentaja.
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10. Ylläpito ja huolto
Valaisten vaihtaminen
Ohje miten vaihtaa kokonainen loisteputkivalaisin (lampun pidike sisäänrakennetulla elektronisella liitäntälaitteella ja polttimolla).

Ennen valaisimen vaihtoa: Kytke laite
irti sähköverkosta tai irrota pistoke.

Irrota ruuvit valaisin kotelosta, vapauttaaksesi kotelon ja sen kiinnitysklipsin. Älä
pudota valaisinta.

Kiinnitä kiinnitysklipsit takaisin laitteen
runkoon.

Kytke valaisinkotelo ja aseta se takaisin
kiinnitysklipseihin kunnes se lukittuu.

Irrota loisteputki klipsillisestä valaisinkotelosta.

Kytke virrat päälle ja kokeile miten valot
toimivat. Mikäli ne eivät toimi normaalisti
kutsu huolto.

Liukuovien irrotus

Liu’uta vasen ovi keskiasentoon. Nosta ovea kunnes
tunnet sisennyksen, liu’uta
ovea varovasti vasemmalle ja
oikealle.

Nosta ovea kunnes se irtautuu Kallista liukuovea ja irrota ovi
pienestä kiinnikkeestä (ohjaus- ylemmältä ohjauskiskolta.
levy) asennuskehyksessä.

Ovien takaisin asettelussa,
Liu’uta ovia edestakaisin, jotta
niin aloita ensin oikeanpuone asettuvat ohjainkiskoon.
leisella ovella ja liu’uta se
ohjainkiskoon. Kuvassa näet
aukon kiskossa ovien rullainta
varten.
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10.1. Huolto huomautukset
Jotta tehokkaan jäähdytyksen lasikossa voi taata samalla, kun tuotteiden esittely pysyy optimaalisena,
täytyy laitteiston tekniikkaa tarkistaa ja ylläpitää säännöllisesti.
Huolto, ylläpito ja vianetsintä
• Määrätty säätö-, huolto- ja tarkastustoiminta on suoritettava ajoissa johtajan tai tarvittaessa valtuutetun huoltoteknikon toimesta.
• Laitetta käyttävää henkilöstöä on tiedotettava ennen suoritettavia ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä.
• Laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta ennen kuin ylläpitoa, tarkastusta tai huoltoa suoritetaan. Päävirtakytkin täytyy lukita, jotta vahinkokäynnistymiseltä vältyttäisiin.
• Tarkista kaikki ruuvikiinnitykset, että ne ovat riittävän tiukalla.
• Ylläpitotoimenpiteiden jälkeen tarkista, että kaikki turvalaitteet toimii asianmukaisesti.
Seuraavat toimenpiteet voi käyttäjä suorittaa:
•
•
•
•
•

Puhdista koko jäähdytysallas
Tarkista puhaltimen toimivuus
Tarkista lasikon ja tuotteiden lämpötila
Poistovesikanavien ja kondenssiveden haihtumisen tarkistus ja puhdistus
Lauhduttimen ja jäähdytys yksikön säännöllinen puhdistus

Lauhdutinjärjestelmä täytyy pitää puhtaana jatkuvasti (säännöllinen puhdistus). Likainen lauhdutin on yleensä pääsyy jäähdytyksen ylikuumentumiseen, kompressorin ylikuormitukseen ja
huonoon jäähdytystasoon!
Seuraavat toimenpiteet suorittaa valtuutettu huoltohenkilö:
• Termostaatin säätöjen tarkistus
• Jäähdytysaineen määrä
• Laiteen turvallisuustarkastus

10.2. Varaosat
• Varaosia myy lasikoiden valtuutetut jälleenmyyjät.
• Tyyppikilvet löytyvät meidän jokaisesta laitteesta. Ne ovat sijoitettu virtalähdelaatikon alapintaan tai
kylkeen. Välittäkää laitteen tiedot huolto- tai varaosatilausten yhteydessä.
• Tärkeimmät tiedot ovat mallinimi, sarjanumero ja valmistuspäivämäärä.
Esimerkki: Mallinimi:			
		
Sarjanumero:		
Sarjanumero sisältää: 		

Gastro GE-80-53-E
419001_EU331050_001

Varmistuksen

Artikkeli

Tilauksen yksikkömäärä
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11. Ohjelmoitava digitaalinen jäähdytyksen ohjain
11.1. Ohjelmointiohjeet
Ohjainyksikkö: Laite ja ohjelmointi seloste
•
•
•
•
•

Sopiva kaikille jäädytyssovelluksille
Sulatustoiminto vapaasti valittavissa
Ilma-, sähköinen-, kuumakaasusulatukset
Joustava tuuletinpiiri
Ennakkoon asetetut parametrit (Käyttäjätaso)

Tuotekuvas
Mikroprosessiohjatussa ohjain ST501-KU3KAR.112FP koostuu palvelu ja erillisestä virtalähde kilvestä
ja sitä käytetään termostaattista lämpötilan säätöä varten yksinkertaisissa jäähdytyslaitoksissa. Se toimitetaan 230V AC:nä missä on neljä relelähdöt sekä uloskäynti DC-tuuletinta varten. Releet voidaan käyttää
eri toimintoja varten esim. kompressori, huurteenpoistolaitteella ja hälytysreleeksi jne (katso parametrit
U1-U4). Kahdet vastusanturit hyödyntävät jäähdytyskammion ja höyrystimen lämpötiloja.
Ohjaimen voi yhdistää verkkoon ST-bus liitännällä.
Yleistä tietoa
Painike T1: YLÖS
Tätä painamalla parametri tai parametri
arvoa lisätään. Lisätoiminnon painikkeelle saa parametrilla
.

Jäähdytyssäädintä hallitaan pääsääntöisesti painikkeilla
YLÖS, ALAS ja SET. Vakiona näytössä näkyy kylmävaraston lämpötila (todellinen lämpötila-arvo). Paina SET
painiketta vaihtaaksesi näytön kylmävaraston vaadittavaan lämpötilaan (asetus lämpötila).

Painike T2: ALAS
Tätä painamalla parametri tai parametriarvo vähentyy. Lisätoimintoja painikkeelle saa parametrein.

Lämpötilan voi asettaa painamalla painikkeita SET ja
UP tai SET samanaikaisesti. Painikkeita painaessa
muuttuva lämpötila-arvo näkyy näytössä. Kun lämpötila
-arvo on asetettu palaa todellinen lämpötila taas näytössä. Tämä on oletusasetus.

Painike T3: Funktiopainike
Painikkeen toiminnon voi asettaa voi
asettaa parametrilla

Jos painat STANDBY painiketta käynnin aikana (3 sekunnin ajan), kytkeytyy jäähdytyksen säädin pois päältä
ja se ilmenee OFF viestillä näytössä. Käynnistääksesi
säätimen uudestaan, paina STANDBY painiketta
uudestaan.

Painike T5: SET
SET painike ollessa painettuna, ilmenee
asetettu arvo näytössä. Painikkeen
toiminnon voi asettaa parametrilla
(muuttamaton tässä tapauksessa).
Painike T6: STANDBY
Painikkeen toiminnon voi asettaa parametrilla
. Painike on esiasetettu valmiustilapainikkeeksi. Tällä laite voidaan
kytkeä päälle tai pois päältä (sähkövirta
ei kytkeydy irti).
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Lämpötilan asettamisen lisäksi painikkeet YLÖS ja
ALAS suorittavat myös muita toimintoja. Painamalla
YLÖS 3 sekunnin ajan laukaisee toisenlaisen sulatustoiminnon jäähdytysyksikössä. Hälytyksen sattuessa
(hälytysääni soi), voi ALAS painikkeella kuitata hälytysäänen.
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11.2. Katsaus ohjelmiston ominaisuuksista
Säädin on tehdassäädetty optimaaliseksi suorituskyvyllisesti.
Mikäli muutoksia täytyy tehdä saa ne ainoastaan tehdä valtuutettu huoltohenkilö.
Pääsy USER tasoon edellyttää salasanan - Tämä käy ilmi ohjelmointiohjeissa.

11.2.1. Näyttö ja lämpötilan asettaminen
Vakiona näytössä näkyy kylmäsäilytyksen lämpötila (todellinen lämpötila-arvo). Paina SET painiketta vaihttaaksesi
näkymän kylmäsäilytystilan lämpötila näkymään (asetusarvo lämpötila).
Lämpötilan voi ainoastaan asettaa jos painaa painikkeita
SET ja YLÖS tai ALAS saman aikaisesti. Painaessa painikkeita näkyy näytössä asetettu lämpötila. Sen jälkeen,
kun asetettu lämpötila on muutettu ja painikkeet on päästetty näkyy näytössä edelleen todellinen lämpötila. Tämä
on vakio menetelmä.
Huomioi, että lämpötilan asetusarvon voi vain vaihtaa ohjearvon rajoissa.
11.2.2. Pääsy USER asetuksiin
Aktivoidaksesi parametri toimnnion paina panikkeita YLÖS
ja ALAS saman aikaisesti. Noin 3 sekunnin jälkeen tunnussana
ilmestyy näyttöön. Paina YLÖS tai ALAS vaihtaaksesi tunnussanojen
,
,
ja
välillä.
Kaikki muut asetukset / arvo eritelmät parametroasetus
toiminnosa suoritetaan käyttäen oletusarvo asetustapaa,
esim. painamalla painikkeita SET ja YLÖS tai SET ja ALAS
saman aikaisesti.
Säätimen käytön helpottamiseksi yleisimmät parametrit ovat kerätty USER tasoon.
11.2.3. User valikko
Valitsemalla tunnussana
Parametrit ovat:

ja syöttämällä oikea salasana, avautuu lista esiasetetuilla parametreillä.
ja
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11.2.4. Toimintojen kuvaus

valikko
Ohjauspiiri 1: Hystereesi
Tässä parametrissä voit määritellä ohjauksen hystereesin.
Pieni hystereesi mahdollistaa tarkan ohjauksen mutta johtaa usein releen kytkentään.
Sulatuksen aikaväli
Sulatusprosessin aikaväli määrittyy sen perusteella koska sulatustoiminto on aloitettu. Sulatustoiminnan
alkaessa, alkaa myös sulatuksen aikaväli uudelleen. Sulatustoiminnan voi myös aloittaa painamalla YLÖSpainiketta (”manuaalinen sulatus”) vähintään 3 sekuntia tai toisella parametroidulla painikkeella. Sisäisellä
viikkoajastimella sulatuksen voi aloittaa myös reaaliaikaisesti. Laittaessa päälle, ohjain alkaa jäähdyttää
välittömästi ja käynnistävät ensimmäisen sulatuksen heti, kun asetettu aika
on kulunut. Jos
[
= 0], automaattinen sulatus ei suoriteta.
Sulatustoiminto
Tässä parametrissa voit määrittää mikäli sulatus pitää suorittaa ja miten.
Voit valita yksinkertaisen kompressorin sammutuksen, sulatus sähkövastuksella tai kuuman kaasusulatuksen väliltä. Sähköinen sulatus suoritetaan aina kompressorin tauon jälkeen, määritetty
. Sulatus
kuumalla kaasulla suoritetaan aina heti jäähdytysvaiheen jälkeen. Lisäksi voit määrittää parametrien
ja
avulla jos kylmäsäilytyksen lämpötilaa pitää alentaa ennen sulatusta.
Sulatuksen lämpötila
Sulatus loppu heti, kun höyrystimeen asetettu lämpötila on saavutettu. Mikäli sulatus ei valmistu asetetussa ajassa
, pysähtyy se ajan loputtua.
Puhaltimen nopeuden hallinta toiminto, Set1
Puhaltimen nopeus normaalissa tilassa ja aktiivinen Set1
Puhaltimen nopeus sulatuksen aikana, Set1
Puhaltimen nopeus sulatustilassa ja aktiivinen Set1
Anturi F1 kalibrointi todellisen arvon muuttaminen
Tällä parametrilla on mahdollista muutta todellista arvoa, jonka poikkeaman on aiheuttanut anturin toleranssi, ylipitkä anturikaapeli tai rakenteellisia suojia (esim. este). Tässä määritetty arvo lisätään anturin
mittaamaan arvoon.
Todellisen arvon anturi F1
Lämpötila-arvo, joka näkyy, käytetään valvontaa varten. Se lasketaan seuraavasti:
Todellinen hallinta-arvo = (todellinen mitattu arvo * painoarvo) + todellinen korjausarvo
Todellinen korjausarvo ja painoarvo täytyy määrittää seuraavissa parametreissä. Tämä korjaa todellisen
arvopoikkeaman erikoissovelluksissa (jäähdytetyt hyllyt tai vastaavat) johtuen anturien epäsuotuisista sijainnista.
Näyttö standby-tilassa
Tässä parametrissa voit määrittää, mitä näytössä näkyy standby-tilassa.

Ennalta määritetyt parametrisarjat
Sisäinen: Aktiivi datasarja
Tällä parametrilla voit asetta ennalta määritetyt datasarjat. Datasarjat ovat Störck-Tronicilta. Jos uusi datasarja on ladattu korvaa tämä vanhat parametrit. Tämä jälkeen niitä voidaan muokata tarpeen mukaan.
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12. Kytkentäkaaviot
12.1. Itsenäiset lasikot ilman viive-relettä
Gastro, Gastro HCG, BAK ja Green mallit

12.2. Itsenäiset lasikot viive-releellä
Gastro, Gastro HCG, BAK ja Green mallit
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12.3. Lasikot kaukojäähdytyksellä
Gastro, Gastro HCG, BAK ja Green mallit

12.4. Lasikot HCO ja KR - Itsenäiset ilman viive-relettä
Gastro, Gastro HCG, BAK ja Green mallit
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12.5. Lasikot HCO ja KR - Itsenäiset viive-relellä

12.6. Lasikot HCO ja KR - Kaukojäähdytyksellä
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13. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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