
NOVA JA DROP-IN
KYLMÄ- JA NEUTRAALIYKSIKÖT

KYLMÄALLAS CB
HUURRETASO FrP
HILEALLAS CIB

NEUTRAALIYKSIKKÖ N
TARJOILUPÖYTÄ SB

TYYPPI: 450, 800, 1200, 1600 

Asennus- ja käyttöohjeet
S/N: 10990607100010 Rev.:  1.1



Metos Nova Plus Drop-in
D-I CB Nova+ 4322039, 4322042, 4322044, 4322046
D-I FrP Nova+ 4322056, 4322058, 4322060, 4322062
D-I CIB Nova+ 4322048, 4322050, 4322052, 4322054 
 
Metos Nova Drop-in
D-I CB Nova  4138739, 4138742, 4138744, 4138746  
D-I FrP Nova 4138756, 4138758, 4138760, 4138768 
D-I CIB Nova 4138748, 4138750, 4138752, 4138754   
 
 Metos Drop-in 
D-I CB  4138646, 4138656, 4138666, 4138974
D-I FrP  4138648, 4138658, 4138668, 4138676
D-I CIB 4138650, 4138660, 4138670, 4138678 
 
Metos Nova
CB   4308800, 4308816, 4308840, 4308864, 4309000, 4309016, 4309040, 4309064
FrP  4308804, 4308820, 4308844, 4308863, 4309004, 4309020, 4309044, 4309068
CIB 4308802, 4308818, 4308842, 4308866, 4309002, 4309018, 4309042, 4309062   
N     4308814, 4308826, 4308862
SB   4308920, 4308922, 4308924



11.2.2008  Rev.  1.1
Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yh-
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:___________________________________________

Yhteyshenkilö:_______________________________________________________
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Yleistä
1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen
huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou-
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irrottaa vain jännitteettömänä, kun laitteen syöttökaapelin pistotulppa on
irrotettu pistorasiasta. Laitteen säätöpaneelin saa avata ainoastaan henkilö, jolla on sähkö-
laitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön on syytä noudattaa seuraavia turvaohjeita.

• Kalustetta siirrettäessä sekä huoltotoimenpiteitä tehtäessä on laite aina kytkettävä
irti sähköverkosta. 

• Pesua suoritettaessa on varottava, etteivät kalusteen sähkölaitteet joudu veden
kanssa kosketuksiin. Veden suihkuttaminen kalusteen välittömässä läheisyydessä
on kielletty.

• Laitteen altistaminen sateelle on kielletty.

Mikäli laite poistetaan pidemmäksi ajaksi käytöstä, se kannattaa kytkeä irti sähköverkos-
ta, puhdistaa ja kuivata sisältä.

2.2 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

Laite sisältävää osia ja komponentteja, joiden hävittäminen vaatii erikoiskäsittelyä. Käy-
töstä poistetun kalusteen hävittämisestä on syytä tiedustella ohjeita paikallisilta viran-
omaisilta.
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Laitteen käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen ja jakeluun ruokaloissa
ja ravintoloissa.

Laitteen valmistaja ei vastaa tilanteista, jotka saattavat syntyä, mikäli tässä ohjeessa ole-
via varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

3.1.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Laitteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Ota yhteys valmistajaan, mikäli aiot käyttää laitetta muuhun kuin ohjeessa mainittuun tar-
koitukseen.
3
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3.2 Toimintaperiaate

Kylmäallas ja huurretaso on varustettu omalla kylmäkoneikolla.

Hileallas on eristetty, mutta ei sisällä kylmäkonetta.

3.2.1 Käyttökytkimet

Kylmäallas ja huurretaso

1. Pääkytkin

2. Termostaatti
3. Lauhdutin
4
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4. Käyttöohjeet

4.1 Käyttö

4.1.1 Kylmäallas CB ja huurretaso FrP

Ennen tuotteiden sijoittamista kalusteeseen tulee kalusteen lämpötilan antaa tasaantua ter-
mostaatilla säädettyyn lämpötilaan.

Tuotteiden oikealla säilytyksellä voidaan edesauttaa keittiön ja tarjoilulinjan tehokasta
toimintaa sekä vaikuttaa energiakustannuksiin. Käytössä huomioitavia seikkoja:

• Laita kalusteeseen tuotteita vasta sitten, kun se on saavuttanut oikean toimintaläm-
pötilansa.

• Tarkkaile kalusteen lämpötilaa päivittäin.
• Pidä tuotteet aina hyvässä järjestyksessä.
• Älä säilytä kalusteessa pilaantunutta ruokaa.

Termostaattia ei normaaliolosuhteissa tarvitse säätää.

4.1.2 Hileallas CIB

Altaaseen tulee laittaa jäämurskaa tai kylmämatto ennen tuotteiden sijoittamista kalustee-
seen.

Käytössä huomioitavia seikkoja:

• Sijoita tarjoiluastia mahdollisimman lähelle kylmälähdettä, mielellään suoraan
kontaktiin kylmälähteen kanssa.

• Altaan eristys pidentää jäämurskan käyttöikää, mutta käytön aikana tulee tarkkail-
la jään sulamista ja lisätä jäätä tarpeen mukaan.

• Allasta voi käyttää myös ilman kylmälähdettä, mutta ei kylmäsäilytystä vaativille
elintarvikkeille.

• Sijoita jäämurska/kylmämatto altaaseen mahdollisimman lähellä tarjoilun ajan-
kohtaa.
5
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4.2 Käytön jälkeen

4.2.1 Altaan tyhjennys

Nova- ja drop-in-yksiköissä on altaan alla poistoventtiili, jonka avaamalla altaassa oleva
vesi voidaan tyhjentää. Yksiköissä on vakiona 1 m poistoletkua, jonka avulla vesi ohja-
taan tyhjennysastiaan. Tyhjennysastian sijoituspaikka on joko huoltoluukun takana tai,
jos  tyhjennysastialle ei ole riittävästi tilaa kalusteen sisällä, tyhjennys tapahtuu kalusteen
ulkopuolelle tyhjennyksen ajaksi sijoitettuun tyhjennysastiaan.

Ellei kalusteella ole viemäröintiä, on äärimmäisen tärkeää pitää poistoventtiilin hana sul-
jettuna muulloin kuin tyhjennyksen aikana. Näin erityisesti silloin kun kalusteet on sijoi-
tettu vedelle aralle lattiamateriaalille, esimerkiksi parketille.

4.2.2 Puhdistus

Normaalissa käytössä kaluste ei vaadi muuta päivittäistä huoltoa kuin riittävän puhdistuk-
sen.

Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen tulisi käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä puhdis-
tusaineita tai kosteapyyhintää. Hankaavia aineita ei tule käyttää.

Suihkuveden käyttö laitteen puhdistuksessa on kielletty.

Puhdista kylmäkoneikon lauhdutin kerran viikossa. Muuta puhdistusta koneikko ei nor-
maalisti tarvitse. Imuroi lauhdutin käyttämällä muovisuulaketta lauhduttimen vaurioitu-
misen estämiseksi.

Ennen lauhduttimen imurointia on kaluste kytkettävä irti sähköverkosta irrottamalla syöt-
tökaapelin pistoke pistorasiasta.

Muun kuin lauhdutinpuhdistuksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

Suosittelemme, että huoltoliike puhdistaa koneiston sisältä 1-2 kertaa vuodessa.
6
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4.2.3 Lampun vaihto yläosaan

Lamppua vaihdettaessa valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta.

Lamppu on hyvä vaihtaa sen lähestyessä käyttöikänsä loppua, jotta sytytin ei vahingoitu.
Sytytin ei ole vaihdettavissa.

1. Painike
2. Lampunpidin
3. Lamppu
4. Lampunkytkin

Paina painikkeet alas, vedä lampunpitimet  ulospäin ja ota lamppu  pois. Aseta lamppu
paikoilleen ja työnnä lampunpitimet paikoilleen.

3

2

1

1

24
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5. Asennus

5.1 Käyttöolosuhteet

Laite on suunniteltu toimimaan tilassa, jonka lämpötila on +10°C – +25°C.

Kalusteen sijoittamista lähelle lämpöhauteita ja uuneja tulee välttää.

5.2 Kuljetus ja varastointi

Kaluste on kuljetettava asennuspaikan läheisyyteen kuljetuspakkauksessaan. Pakkauksen
voi purkaa vasta asennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Kaluste on kuljetettava pys-
tyasennossa.

Kalusteessa on hiottua rst-levyä ja muovia, joten se on arka työmaan oloissa tapahtuville
naarmuuntumisille. Kaluste tulisikin tuoda asennuspaikalle uudis- tai korjaustyön myö-
häisessä vaiheessa. Kalustetta ei saa käyttää asennusalustana.

Kalustetta ei ole tarkoitettu säilytettäväksi ulkona, ei kuljetuspakkauksessakaan.

Kylmäallas ja huurretaso

Mikäli kylmäkalustetta on säilytetty lämmittämättömässä tilassa niin, että kylmäkalus-
teen ja etenkin sen koneiston lämpötila on alle 0°C, tulee kalusteen antaa lämmetä kunnes
koneiston lämpötila on vähintään +10°C. Kylmän koneiston käynnistäminen saattaa vau-
rioittaa kylmäkalusteen kompressoria.

Mikäli kylmäkalustetta on kallistettu voimakkaasti juuri ennen aiottua käynnistyshetkeä,
tulee odottaa noin 30 minuuttia ennen käynnistämistä. Muussa tapauksessa kylmäkalus-
teen kompressorin imuaukkoihin kertynyt öljy pääsee vaurioittamaan nesteiskuilla kom-
pressoria.

5.3 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Poista rst- ja muovipintoja suojaavat muovikalvot varovasti, jotta pinnat eivät naarmuun-
nu.
8
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5.4 Drop-in-yksiköiden asennus

Drop-in-yksiköt upotetaan erikseen valmistettavaan kalusteeseen. Kalusteeseen tulee teh-
dä upotusaukko, jonka koko näkyy upotuskuvista (ks. kohta “Tekniset tiedot”). Lisäksi
tulee huolehtia pöytätason alapuolella olevan tilan riittävyydestä asennuskuvien mukai-
sesti (ks. “Tekniset tiedot”).

Drop-in-yksiköt nostetaan upotusaukkoon ja ne asettuvat pöytätason pinnalle oman pai-
nonsa varaan.

Drop-in-yksiköiden asennuksessa kalusteisiin on syytä käyttää riittävän monen ihmisen
nostoapua, jotta vältytään kalusteen tai drop-in-yksiköiden vaurioitumiselta.

5.4.1 Kaikki kalusteet

Materiaalit

Kalusteiden, joihin drop-in-yksiköt upotetaan, tulee olla kosteuden kestäviä. Suositeltava
materiaali on esimerkiksi laminaattipinnoitettu, kosteuden kestävä lastulevy. Erityisen
kriittinen on pöytatason materiaalivalinta.

Kalusteiden, joihin drop-in-yksiköt upotetaan, tulee kestää laitteen paino, joka vaihtelee
tuotteen mukaan. Lisäksi rakenteiden suunnittelussa on huomioitava laitteen käytönaikai-
nen paino, joka on suurimmillaan kun esimerkiksi kylmäallasta käytetään pulloaltaana.

Upotus

Drop-in-yksiköissä on 15 mm korkea kaulus, joka jää pöytäpinnan yläpuolelle. Poikkeuk-
sena ovat upotettava vesijakelin ja upotettava tarjoilupata,  joiden kauluksen korkeus ero-
aa mainitusta.

Upotuskuva
1. Pöytätaso
2. Allas
3. GN-astia
9
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Upotustavasta johtuen pöytätason on oltava tasainen, jotta drop-in-yksikön reunat lepää-
vät tasaisesti pöytäpinnan päällä. Näin varmistutaan siitä, ettei pöytätason ja drop-in-yk-
sikön väliin pääse kertymään likaa eikä kalusteen rakenteisiin pääse vettä.

Laite asennetaan pöytälevyn päälle omalla painollaan eikä erillistä tiivistystä tarvita. Ha-
luttaessa voidaan drop-in-yksikön ja pöytätason yhtymäkohta tiivistää silikonilla.

Mikäli drop-in-yksiköiden kaulus halutaan samalle tasolle pöytäpinnan kanssa, voidaan
tämä toteuttaa jyrsimällä pöytätasoon syvennys yksikön kaulukselle. Tällöin on huomioi-
tava, että pöytätason paksuus > kauluksen korkeus (15 mm). Lisäksi on varmistettava
pöytätason kestävyys kun sitä ohennetaan.

Drop-in-yksiköiden asennuksessa on huomioitava laitteiden upotuksessa tarvittava tila.
Upotusaukon päällä tulee olla tyhjää tilaa upotusta varten. Mahdollisesti erikseen tehtävät
yläosat tulee asentaa vasta drop-in-yksiköiden upotuksen jälkeen.

Liitännät

Kalustetta valmistettaessa on huomioitava aukotus drop-in-yksikön liitäntäjohtoa varten.
Aukon tulee olla vähintään pistotulpan läpäisevä (halkaisija min. 40 mm). Lisäksi liitän-
täjohdon aukotuksessa on huomioitava aukon reunojen viimeistely, jotta liitäntäjohto ei
vaurioidu hankauksesta aukon reunaan.

Drop-in-yksiköissä olevan liitäntäjohdon pituus on 3,2 m. Kalustetta valmistettaessa on
hyvä suunnitella liitäntäjohdon ylimääräiselle pituudelle sijoituspaikka kalusteen raken-
teissa.

Mikäli kalusteeseen upotetaan vesiliitäntöjä vaativia drop-in-yksiköitä, tulee kalusteen
valmistuksessa huomioida aukotus näitä liitäntöjä varten.

Huoltoluukku

Vakiona drop-in-yksiköiden käyttökytkimet on sijoitettu kiinteästi yksiköihin kiinni. Ka-
lusteeseen tulee tehdä huolto-ovi tai -luukku helpottamaan käyttökytkimien käyttöä.
Huoltoluukun minimimitat näkyvät upotuskuvissa (ks. “Tekniset tiedot”).

Viemäröinti

Suositeltavaa on johtaa poistovesi drop-in-yksikössä olevan poistoventtiilin kautta viemä-
riin. Tällöin kalusteen valmistuksen yhteydessä on huomioitava viemäriputken aukotuk-
set. Ellei viemäröintiin ole mahdollisuutta, veden poisto tapahtuu huoltoluukun kautta.

Drop-in-yksiköissä on poistoventtiili, jonka avaamalla altaassa oleva vesi voidaan tyhjen-
tää. Yksiköissä on vakiona 1 m poistoletkua, jonka avulla vesi ohjataan tyhjennysastiaan.
Tyhjennysastian sijoituspaikka on joko huoltoluukun takana tai, jos tyhjennysastialle ei
ole riittävästi tilaa kalusteen sisällä, tyhjennys tapahtuu kalusteen ulkopuolelle tyhjennyk-
sen ajaksi sijoitettuun astiaan.

Jos kalusteella ei ole viemäröintiä, on äärimmäisen tärkeää pitää poistoventtiilin hana sul-
jettuna muulloin kuin tyhjennyksen aikana. Näin erityisesti silloin, kun kalusteet on sijoi-
tettu vedelle aralle lattiamateriaalille, esimerkiksi parketille.
10
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5.4.2 Kylmäyksiköt D-I CB ja D-I FrP

Lauhdutusilmankierto

Kylmäkoneikossa sijaitsevalle lauhduttimelle tulevan ilman pitää tulla kalusteen ulko-
puolelta. Kylmäkoneikon edessä tulee olla ritilä tai vastaava rei'itys, joka takaa raittiin il-
man pääsemisen lauhduttimelle. Ritilän koon on oltava lauhduttimen pinta-alaa suurempi
> 0,09 m2. Kyseisestä pinta-alasta vähintään 50 % tulee olla reikää. Ritilä kannattaa si-
joittaa oveen/luukkuun, joka toimii samalla huoltoluukkuna.

Paras tapa varmistaa lauhduttimen raikkaan ilman saanti on suunnata ilma lauhduttimelle
kylmäkoneikon ja kalusteessa olevan ritilän väliin sijoitettavan kauluksen avulla.

Lauhdutusilmakiertoa voidaan entisestään parantaa jättämällä kalusteen alarakenne avo-
naiseksi ja/tai varmistamalla läpivirtaus kalusteessa. Läpivirtaus varmistetaan tekemällä
edellä kuvatunlainen ritilä myös lauhduttimen edessä olevaa ritilää vastapäätä kylmäko-
neen toiselle puolelle.

Lauhdutusilman kierto

Lauhdutusilmankierron huomiotta jättäminen johtaa kylmälaitteen toiminnan heikkene-
miseen. Puutteellinen ilmankierto saattaa merkittävästi heikentää drop-in-yksikön suori-
tuskykyä. Tämä tapahtuu varsinkin, jos ilmankierron huomiotta jättäminen johtaa
kylmäkoneen sisäiseen ilmankiertoon, jossa lauhduttimesta ulospuhallettu ilma imetään
uudelleen lauhduttimen sisään.

Puutteellinen ilmankierto kuormittaa kylmäkonetta ja  tätä kautta lyhentää komponenttien
käyttöikää. Myös energiankulutus on normaalia suurempaa drop-in-kylmäyksiköllä, jon-
ka lauhdeilmankierrosta ei ole huolehdittu.

Lauhdutusilmankierron puutteellinen huomiointi johtaa takuun raukeamiseen kylmäko-
neikon osalta.
11
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5.5 Nova-yksiköiden asennus

Jos kaluste on varustettu pyörillä, se tulee asentaa tasaiselle alustalle. Kun kaluste on pai-
kallaan, tulee pyörät lukita osoittamaan poispäin kalusteen keskipisteestä. Jos kalusteessa
on jalat, ne voidaan säätää sopivaksi myös epätasaiselle alustalle.

Jos kalusteita on linjastossa useita, ne voidaan kiinnittää toisiinsa tarjotinratojen alta mu-
kana toimitetuilla harmailla Nova-liitoskappaleilla.

5.6 Kytkeminen sähköverkkoon

Kaluste liitetään sähköverkkoon maadoitettuun pistorasiaan. Liitäntää varten tulee kulle-
kin kalusteelle varata max. 16 A:n sulakkeella suojattu pistorasia.

5.7 Käynnistys

5.7.1 Kylmäallas ja huurretaso

Sähköverkkoon liittämisen jälkeen laite käynnistetään pääkytkimestä (vihreä) ja varmis-
tutaan samalla, että kytkimessä oleva merkkivalo syttyy.

Mikäli käyttöönotossa ilmenee ongelmia, ota välittömästi yhteyttä Metos-huoltoon.
12



11.2.2008  Rev.  1.1
Vianetsintä
6. Vianetsintä

Jos laite ei toimi oletetulla tavalla, tarkasta seuraavan taulukon mukaiset asiat. Näin vältyt
aiheettomilta huoltokäynneiltä ja kustannuksilta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen toi-
minnasta, ota yhteys Metos-huoltoon. Useimmat ongelmat voidaan hoitaa puhelimitse.

Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on jätettävä valtuutetun huol-
toliikkeen suoritettavaksi.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPITEET
Kaluste ei saa virtaa, vaikka virta-
kytkintä painetaan.

Pistoke huonosti kiinni rasiassa. Kiinnitä pistoke kunnolla.
Viallinen sulake Vaihda sulake.

Kylmäallas ja huurretaso: Koneisto 
käy, mutta lämpötila ei laske asetus-
arvoon

Lauhdutin on pölyyntynyt. Imuroi lauhdutin.
Ympäristön lämpötila ylittää maksimi-
arvon (+25°C).

Tarkista, ettei kaluste ole sijoitettu voi-
makkaan lämmönlähteen välittömään 
läheisyyteen. Tarvittaessa tulee järjestää 
koneellinen ilmanvaihto.

Lauhduttimen ilmansaanti on estynyt. Poista esteet ilmankierron edestä.
13
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8. Tekniset tiedot

Kytkentäkaavio S00142 A4

Asennuskuva X01979 A3

Upotusaukon kuva, drop-in 450

Upotusaukon kuva, drop-in 800

Upotusaukon kuva, drop-in 1200

Upotusaukon kuva, drop-in 1600
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Tekniset tiedot
Upotusaukon kuva, drop-in 450
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Tekniset tiedot
Upotusaukon kuva, drop-in 800
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Tekniset tiedot
Upotusaukon kuva, drop-in 1200
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Upotusaukon kuva, drop-in 1600
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CB=KYLMÄALLAS CB,  FrP=HUURRETASO FrP,  CIB=HILEALLAS CIB,  N=NEUTRAALIYKSIKKÖ N,  SB=TAR-
JOILUPÖYTÄ SB

Määre Malli Arvo
Sähköliitäntä 230V 50Hz
Liitäntäteho, kylmäkone CB,FrP 0,43 kW
Liitäntäteho. valaisin CIB,N 18/30 W
Kylmäaine CB,FrP R134a
Eristys CB,FrP,CIB Polystyreenisolumuovi
Ohjausyksikkö CB,FrP Termostaatti
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