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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.

Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita jossa saattaa esiintyä korkeita lämpötiloja
1
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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.
2
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Noudata seuraavia varoituksia ja ohjeita tarkasti:

• Katkaise aina sähkönsyöttö laitteeseen irottamalla pistoke ennen siirtämistä tai en-
nen puhdistoimenpitetiä.

• Sammuta laite aina ennen puhdistustoimenpiteitä. Vettä ei saa joutua kosketuksiin 
sähköosien kanssa. Suihkuttaminen vedellä kielletty.

• Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan tulee sähkönsyöttö katkaista ja sisäosat 
puhdistaa huolellisesti.

2.2 Laitteen poistaminen käytöstä

Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voi-
massa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä 
ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien matieriaalien hyödyntä-
minen tapahtuu käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna.
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Käyttötarkoitus

Tätä kylmälaitetta tulee käyttää ainoastaan elintarvikkeiden ja juomien kylmäsäilytyk-
seen. Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista jos tätä laitetta käytetäänn muuhun kun 
edellämainittuun tarkoitukseen.

Tämän laitteen rakenne ja lauhduttimen teho on suunniteltu esijäähdytettyjen tuotteiden 
kylmäsäilytykseen. Liian lämpimien tuotteiden sijoittaminen laitteeseen vahingoittaa 
muita tuotteita laitteessa  sekä saattaa aiheuttaa häiriöitä lauhduttimen toiminnassa.

Valmistaja ei ota vastuuta ja takuu raukeaa jos laitteelle on tehty mekaanisia/sähköisiä 
muutoksia. 

Takuu raukeaa myös jos laitetta on peukaloitu tai jos muutoksia on tehty tämän ohjeen 
vastaisesti ja ilman valmistajan lupaa 

3.2 Rakenne

Etupaneli on varustettu seuraavilla komponenteilla:

Etupaneli
1. Pääkytkin
2. Lämpötilanäyttö/elektroninen termostaatti

1 2
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4. Käyttöohjeet

4.1 Käyttö

Tuotteiden oikea kylmäsäilytys on tärkeä tekijä turvallisessa ja hygienisessä  elintarvike-
tuotannossa ja sillä voidaan edesauttaa keittiön tehokasta toimintaa sekä vaikuttaa ener-
giakustannuksiin. Käytössä huomioitavia seikkoja:

• Älä laita tuotteita laitteeseen ennen kun se on saavuttanut asetetun lämpötilan.
• Pidä tuotteet hyvässä järjestyksessä.
• Poista pilaantunut ruoka laitteesta. 
• Pyyhi kosteus laitteesn sisäosasta tarvittaessa.
• Tarkkaile päivittäin säilytyslämpötilaa.

Tuotteet tulisi sijoittaa laitteeseen siten, että ilma pääsee kiertämään. Jätä tuotteiden väliin 
tilaa äläkä laita tuotteita niin että ne ovat kosketuksissa laitteen seiniin.

4.2 Käytön jälkeen

4.2.1 Puhdistus

Puhdistustarve riippuu käyttöintensiteetistä. Tarkkaile käyttöä, ja ajoita puhdistusvälit 
tarpeen mukaan . 

Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen voidaan käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä puh-
distusaineita. Sisäosat suositellaan puhdistettavaksi aika ajoin myös desinfioivalla puh-
distusaineella. Yleensä pinnassa olevat epäpuhtaudet saadaan poistettua kostealla liinalla 
pyyhkimällä

Vettä ei saa joutua kosketuksiin sähköosien kanssa. Suihkuttaminen vedellä kielletty.
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4.2.2 Käyttäjän suorittama ylläpito

Normaalikäytössä laitteet vaativat vain vähäistä ylläpitoa. Käyttäjä voi suoriettaa seuraa-
vat toimenpiteet:

• Ulko- ja sisäpintojen puhdistaminen päivittäin tai tarvittaessa.
• Lauhduttimem puhdistus vähintään 2 kertaa vuodessa. Pölyisessä käytössä useam-

min. Sammuta laite ja irrota pistoke pistokkeesta ennen puhdistusta. Käytä pölyn-
imuria tai pehmeää harhaa. Varo vahingoittamasta lauhduttimen säleikköä. 

• Tarkista että puhallin on kunnolla kiinnitetty kehykseensä. 
• Tarkista mahdollisuuksien mukaan ettei puhallin ole epätasapainossa mikä ilme-

nee epänormaalina äänenä tai tärinällä.
• Tarkista sähköjohto vaurioiden, hankaumien, viiltojen tai kulumien varalta jotka 

voivat vaarantaa eristystä ja johdon turvallisuutta. kutsu tarvittaessa huolto vaihta-
maan johtoa. 

4.2.3 Valtuutetun huollon suorittettava huolto

Kaikki muut ylläpitötoimenpiteet paitsi edellämainitut tulee suorittaa valuutetun hullon 
toimesta. Huollon tarve riippuu käyttöolosuhteista sekä käyttöintensiteetistä.

Ota yhteys huoltton lisäohjeita varten. Laitteen tunnistamistiedot löytyvät laitteen arvo-
kilvestä joka on sijoitettu laitteen sisäosaan. 
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä. Älä sijoita lähelle uunia, lämpöhaudetta ym. 
Laite on suunniteltu käytettäväksi  +16 ºC - +32 ºC lämpötilassa.

Kaikki kylmälaitteet tuottavat käytössä lämpöä. Tästä syystä laitetta tulee asentaa ainoas-
taan tarvtaavalla ilmanvaihdolla varustettuun tilaan.

Asennus tulee olla voimassa olevien paikallisten säädösten ja määräyksien mukainen. 

Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähköliitäntä on laitteen arvokilven mu-
kainen.

5.2 Kuljetus ja varastointi

Laite suositellaan kuljettavaksi asennuspaikan läheisyyteen kuljetuspakkauksessaan. Ka-
lustetta siirrettäessä tulee välttää sen kallistamista.

Mikäli laitetta on kallistettu voimakkaasti, tulisi odottaa vähintään 15 minuuttia ennen sen 
käynnistämistä. Näin varmistetaan, että kompressorin öljy asettuu paikalleen. 

Laite tulee aina varastoida sisätiloihin. 

Mikäli laite on säilytetty lämmittämättömässä tilassa, niin että sen koneiston lämpötila on 
laskenut alle 0ºC tulisi sitä ennen käyttöönottoa säilyttää huoneenlämmössä vähintään 
tunnin ajan, jotta kompressorin lämpötila nousee yli 10ºC. Laitteen käynnistäminen kyl-
mänä saattaa vaurioittaa kompressoria

5.3 Laitteen poistaminen pakkauksesta

Poista laite kuljetuspakkauksesta ja tarkista kuljetusvaurioiden varalta. Poista myös seiniä 
suojaavat muovikelmut. 

Pakkausmateriaali (nuovipussit, polystyreenivaahto, naulat ym.) voivat aiheuttaa vaarati-
lanteita ja tulee pitää lasten ulottumattomilta sekä kierrättää paikallisten säädösten mukai-
sesti. 
7
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5.4 Asennus

Siirrä laite paikalleen

Mikäli siirtämisessä ja nostamisessa käytetään jotakin mekaanista apuvälinettä on varot-
tava, että laitteen pohjassa olevat rakenteet eivät pääse vaurioitumaan.

Säädä laitteen alla olevilla säätöjaloilla kaluste mahdollisimman tarkasti vaakasuoraan. 
Apuna voidaan käyttää vatupassia. Maksimipoikkeaman vaakasuorasta saa olla korkein-
taan +-0,5 astetta.

5.5 Puhdistus

Puhdista ja kuivaa laitteen sisä- ja ulkopinnat ennen käyttöönottoa. Voit käyttää neutraa-
leja tai lievästi emäksisiä pesuaineita.

5.6 Sähkökytkennät

Laite voidaan käynnistää 3 tuntia paikalleen asentamisen jälkeen. Kytke laite sähköverk-
koon maadoitetun pistorasian kautta. Tätä varten tarvitaan 16 A sulakkeella suojattua pis-
torastiaa. Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähköliitäntä on laitteen 
arvokilven mukainen.

Varmista, että laitteen syöttöjännitelinja on varustettu pääkatkaisijalla jonka kärkien 
avautumisväli on väh. 3mm.

5.7 Ensimmäinen käynnistys

Käynnistä laite pääkytkimellä. 1 minuutin kuluttua kompressori käynnistyy ja laitteen 
lämpötila putoaa vähitellen tehtaan asettamaan arvoon. Älä laita tuotteita laitteeseen enne 
kuin lämpötila on saavuttanut asetusarvonsa. Jos on tarvetta muuttaa tehdasasetusta, kts 
kappale “Säätöohjeet”.
8
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6. Säätöohjeet

6.1 Säilytyslämpötilan asettaminen ja manuaalisulatuksen käynnistäminen

 Mikroprosessoriohjattu säätöyksikkö sisältää joukon parametrejä, jotka ohjaavat laitteen 
toimintoja. Jokainen laite on valmiiksi ohjelmoitu tehtaalla. Käyttäjä voi tehdä laitteelle 
kaksi säätötoimenpidettä: säilytyslämpötilan säädön ja manuaalisulatuksen käynnistämi-
sen.

Termostaatti ID 961

6.1.1 Painikkeet 

P2: Kun painiketta P2 painetaan, asetusarvo tulee näyttöön. Asetusarvoa voidaan muuttaa 
painikkeilla P1 ja P2.

Manuaalinen sulatus P1: Manuaalinen sulatus alkaa, kun painiketta P1 pidetään painettu-
na n. 5 sekuntia. Merkkivalo L2 vilkkuu.

Led-merkkivalot

LED L1 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti hälytystä, vilkkuvana osoittaa että hälytys on 
vaimennettu. 

LED L2 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti että sulatus on käynnissä, vilkkuvana osoittaa 
manuaalisulatusta. 

LED L3 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti että kompressori käy, vilkkuvana osoittaa että 
käynnissä on viive, turvaviive tai kompressorin käynnistyminen on estetty. 
9
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7. Vianetsintä

Mikäli laite ei toimi oletetulla tavalla, on syytä käydä läpi oheinen vikalista ja selvittää, 
voidaanko laite saada toimintakuntoon ilman huoltokäyntiä. Kaikissa tiedusteluissa voitte 
ottaa yhteyttä lähimpään Metos-huoltoon. 

ONGELMA SYY TOIMENPIDE
Anturivika Anturi ei kytketty Kytke anturi takaisin termostaattiin 

Anturi viallinen Kutsu huolto
Kompressori ei käynnisty 
uudestaan 

Jokin kompressorin sähkölaitteista (rele, 
moottorisuoja  ta kondensaattori) on vialli-
nen.

Kutsu huolto

Kompressorissa käämi auki tai oikosulussa 
tai maadoitusvika

Kutsu huolto

Kompressori pysähtyy har-
voin 

Huoneen lämpötila liian korkea Varmista hyvä ilmanvaihto huoneessa
Lauhdutin likainen Tarkista lauhdutin tasaisin välein ja puhdista 

tarvittaessa 
Liian vähän kylmäainetta Kutsu huolto
Höyrystimeen on muodostunut jäätä Älä laita kuumia tuotteita tai tuotteita, joiden 

vedenpitoisuus on kovin korkea laitteeseen. 
Suorita manuaalinen sulatus. 

Kompressorin kuori jäässä Liian paljon kylmäainetta Kutsu huolto
Höyrystimeen on muodostunut jäätä Älä laita kuumia tuotteita tai tuotteita, joiden 

vedenpitoisuus on kovin korkea laitteeseen. 
Suorita manuaalinen sulatus. 

Höyrystimen puhallinmoottori(t) viallisia Kutsu huolto
Laite äänekäs Löysiä ruuveja Tarkista ruuvit ja kiristä tarvittaessa

Täriseviä putkia Katso, että ne on kunnolla kiinnitetty ja säädä 
tarvittaessa niiden välit niin että ne ei ole ko-
setuksissa toisiinsa.
10
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8. Tekniset tiedot

Kylmäputkikaavio

Kytkentäkaavio VP

Asennuskuvat 30,32; 14N,16N,18N

Asennuskuvat 31,33; 14N,16N,18N

Asennuskuvat 30,32; 14Q,16Q,18Q

Asennuskuvat 31,33; 14Q,16Q,18Q

Asennuskuvat 40,42; 14N,16N,18N,20N,21N,25N

Asennuskuvat 41,43; 14N,16N,18N,20N,21N,25N

Asennuskuvat 40,42; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q

Asennuskuvat 41,43; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q
11



Kylmäputkikaavio
Kuvaus
1 Kompressori
2 Lauhdutin
3 Kuivain
4 Kapillaariputki 
5 Höyrystin

1 2

3

4

5



Kytkentäkaavio VP
Kuvaus
M1 Kompressori
M2 Moottori, lauhduttimen puhallin
QM1 Pääkytkin 
ST1 Elektroninen termostaatti
E15 Ei keskuskoneiliitäntäisiiä malleissa



Asennuskuvat 30,32; 14N,16N,18N



Asennuskuvat 31,33; 14N,16N,18N



Asennuskuvat 30,32; 14Q,16Q,18Q



Asennuskuvat 31,33; 14Q,16Q,18Q



Asennuskuvat 40,42; 14N,16N,18N,20N,21N,25N



Asennuskuvat 41,43; 14N,16N,18N,20N,21N,25N



Asennuskuvat 40,42; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q



Asennuskuvat 41,43; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q
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Määre Malli Tyyppi Arvo
Kapasiteetti 40,41,42,43 14N,14Q 6 GN 1/3
Kapasiteetti 40,41,42,43 16N,16Q 7 GN 1/3
Kapasiteetti 40,41,42,43 18N,18Q 8 GN 1/3
Kapasiteetti 40,41,42,43 20N,20Q 9 GN 1/3
Kapasiteetti 40,41,42,43 21N,21Q 10 GN 1/3
Kapasiteetti 40,41,42,43 25N,25Q 12 GN 1/3
Kapasiteetti 30,31,32,33 14N,14Q 6 GN 1/3
Kapasiteetti 30,31,32,33 16N,16Q 7 GN 1/3
Kapasiteetti 30,31,32,33 18N,18Q 8 GN 1/3
Kokonaispaino 14N 32 Kg
Kokonaispaino 14N 20 Kg
Kokonaispaino 14Q 46 Kg
Kokonaispaino 14Q 34 Kg
Kokonaispaino 16N 35 Kg
Kokonaispaino 16N 23 Kg
Kokonaispaino 16Q 51 Kg
Kokonaispaino 16Q 39 Kg
Kokonaispaino 18N 37 Kg
Kokonaispaino 18N 25 Kg
Kokonaispaino 18Q 55 Kg
Kokonaispaino 18Q 43 Kg
Kokonaispaino 20N 39 Kg
Kokonaispaino 20N 27 Kg
Kokonaispaino 20Q 59 Kg
Kokonaispaino 20Q 47 Kg
Kokonaispaino 21N 41 Kg
Kokonaispaino 21N 29 Kg
Kokonaispaino 21Q 63 Kg
Kokonaispaino 21Q 51 Kg
Kokonaispaino 25N 45 Kg
Kokonaispaino 25N 33 Kg
Kokonaispaino 25Q 69 Kg
Kokonaispaino 25Q 57 Kg
Kokonaispaino 14N 29 Kg
Kokonaispaino 14N 17 Kg
Kokonaispaino 14Q 43 Kg
Kokonaispaino 14Q 31 Kg
Kokonaispaino 16N 32 Kg
Kokonaispaino 16N 20 Kg
Kokonaispaino 16Q 48 Kg
Kokonaispaino 16Q 36 Kg
Kokonaispaino 18N 34 Kg
Kokonaispaino 18N 22 Kg
Kokonaispaino 18Q 52 Kg
Kokonaispaino 18Q 40 Kg
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Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 14N 1460x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 14Q 1460x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 16N 1640x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 16Q 1640x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 18N 1840x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 18Q 1840x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 20N 2000x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 20Q 2000x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 21N 2190x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 21Q 2190x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 25N 2540x420x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 40,41,42,43 25Q 2540x420x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 14N 1460x360x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 14Q 1460x360x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 16N 1640x360x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 16Q 1640x360x480 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 18N 1840x360x280 mm
Pakkauksen mitat LxSxK 30,31,32,33 18Q 1840x360x480 mm
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 14N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 14Q 0,3 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 16N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 16Q 0,3 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 18N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 18Q 0,4 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 20N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 20Q 0,4 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 21N 0,3 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 21Q 0,4 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 25N 0,3 m3
Pakkaustilavuus 40,41,42,43 25Q 0,5 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 14N 0,1 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 14Q 0,3 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 16N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 16Q 0,3 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 18N 0,2 m3
Pakkaustilavuus 30,31,32,33 18Q 0,3 m3
Sähköliitäntä 230/1/50
Kompressorin kylmäteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q 111 W(CECOMAF -20+55)
Kompressorin kylmäteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q 133 W(CECOMAF -20+55)
Kompressorin kylmäteho 21N,21Q,25N,25Q 145 W(CECOMAF -20+55)
Kompressorin kylmäteho 21N,21Q,25N,25Q 174 W(CECOMAF -20+55)
Kompressorin kylmäteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q 111 W(CECOMAF -20+55)
Kompressorin kylmäteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q 133 W(CECOMAF -20+55)
Käyttölämpötila +2 / +10 °C
Kylmäaineen syöttö 40,41,30,31 Kapillaari
Sulatustyyppi Paussi
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Tekniset tiedot
30, 40=kompressori oikealla, 31, 41 =kompressori vasemmalla
14N=VP1400,  14Q=VPG1400,  16N=VP1600,  16Q=VPG1600,  18N=VP1800,  18Q=VPG1800,  20N=VP2000, 
20Q=VPG2000,  21N=VP2100,  21Q=VPG2100,  25N=VP2500,  25Q=VPG2500
LIDS=KANNET

Sulatusjaksoja vuorokaudessa / 
sulatuksen kesto min

4 / 30 min

Virta 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q 0,8 A
Virta 21N,21Q,25N,25Q 1,0 A
Virta 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q 0,8 A
Sulake 16 A
Sähköteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q 130 W
Sähköteho 20N,20Q 140 W
Sähköteho 21N,21Q,25N,25Q 155 W
Sähköteho 14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q 130 W
Kylmäaine R134a
Kylmäaineen määrä 14N,14Q,18N,18Q 90 gr
Kylmäaineen määrä 16N,16Q,20N,20Q 95 gr
Kylmäaineen määrä 21N,21Q,25N,25Q 110 gr
Kylmäaineen määrä 14N,14Q,18N,18Q 90 gr
Kylmäaineen määrä 16N,16Q 95 gr
Lämmöntuotto ympäristöön 14N,14Q,18N,18Q,20N,20Q 132 W
Lämmöntuotto ympäristöön 16N,16Q 136 W
Lämmöntuotto ympäristöön 21N,21Q,25N,25Q 177 W
Lämmöntuotto ympäristöön 14N,14Q,18N,18Q 132 W
Lämmöntuotto ympäristöön 16N,16Q 136 W
Ilmastointitarve 98 m3 / h
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	<GRAPHIC>
	S/N: 
	Rev.: 1.0
	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 lähimmä...
	METOS TEAM
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	1. Yleistä
	1. Yleistä
	1. 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
	1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.


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


	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol linen hyöty.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol linen hyöty.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol linen hyöty.


	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.



	1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät
	1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät
	<GRAPHIC>Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol tamiseen tarvittava ammattipätevyys.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol tamiseen tarvittava ammattipätevyys.
	<GRAPHIC>Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol tamiseen tarvittava ammattipätevyys.


	<GRAPHIC>Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita jossa saattaa esiintyä korkeita lämpötiloja
	<GRAPHIC>Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita jossa saattaa esiintyä korkeita lämpötiloja


	1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
	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.


	2. Turvaohjeet
	2. Turvaohjeet
	2.1 Turvallinen käyttö
	2.1 Turvallinen käyttö
	<GRAPHIC>Noudata seuraavia varoituksia ja ohjeita tarkasti:
	<GRAPHIC>Noudata seuraavia varoituksia ja ohjeita tarkasti:
	<GRAPHIC>Noudata seuraavia varoituksia ja ohjeita tarkasti:


	. Katkaise aina sähkönsyöttö laitteeseen irottamalla pistoke ennen siirtämistä tai en nen puhdistoimenpitetiä.
	. Katkaise aina sähkönsyöttö laitteeseen irottamalla pistoke ennen siirtämistä tai en nen puhdistoimenpitetiä.
	. Sammuta laite aina ennen puhdistustoimenpiteitä. Vettä ei saa joutua kosketuksiin sähköosien kanssa. Suihkuttaminen vedellä kielletty.
	. Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan tulee sähkönsyöttö katkaista ja sisäosat puhdistaa huolellisesti.


	2.2 Laitteen poistaminen käytöstä
	2.2 Laitteen poistaminen käytöstä
	Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voi massa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettä...


	3. Toiminnallinen kuvaus
	3. Toiminnallinen kuvaus
	3.1 Käyttötarkoitus
	3.1 Käyttötarkoitus
	Tätä kylmälaitetta tulee käyttää ainoastaan elintarvikkeiden ja juomien kylmäsäilytyk seen. Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista jos tätä laitetta käytetäänn muuhun kun edellämainittuun tarkoitukseen.
	<GRAPHIC>Tämän laitteen rakenne ja lauhduttimen teho on suunniteltu esijäähdytettyjen tuotteiden kylmäsäilytykseen. Liian lämpimien tuotteiden sijoittaminen laitteeseen vahingoittaa muita tuotteita laitteessa sekä saattaa aiheuttaa häiriöitä lauhdutti...
	<GRAPHIC>Tämän laitteen rakenne ja lauhduttimen teho on suunniteltu esijäähdytettyjen tuotteiden kylmäsäilytykseen. Liian lämpimien tuotteiden sijoittaminen laitteeseen vahingoittaa muita tuotteita laitteessa sekä saattaa aiheuttaa häiriöitä lauhdutti...
	<GRAPHIC>Tämän laitteen rakenne ja lauhduttimen teho on suunniteltu esijäähdytettyjen tuotteiden kylmäsäilytykseen. Liian lämpimien tuotteiden sijoittaminen laitteeseen vahingoittaa muita tuotteita laitteessa sekä saattaa aiheuttaa häiriöitä lauhdutti...


	Valmistaja ei ota vastuuta ja takuu raukeaa jos laitteelle on tehty mekaanisia/sähköisiä muutoksia. 
	Takuu raukeaa myös jos laitetta on peukaloitu tai jos muutoksia on tehty tämän ohjeen vastaisesti ja ilman valmistajan lupaa 

	3.2 Rakenne
	3.2 Rakenne
	Etupaneli on varustettu seuraavilla komponenteilla:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Etupaneli
	1
	1
	1
	Pääkytkin

	2
	2
	Lämpötilanäyttö/elektroninen termostaatti





	4. Käyttöohjeet
	4. Käyttöohjeet
	4.1 Käyttö
	4.1 Käyttö
	Tuotteiden oikea kylmäsäilytys on tärkeä tekijä turvallisessa ja hygienisessä elintarvike tuotannossa ja sillä voidaan edesauttaa keittiön tehokasta toimintaa sekä vaikuttaa ener giakustannuksiin. Käytössä huomioitavia seikkoja:
	. Älä laita tuotteita laitteeseen ennen kun se on saavuttanut asetetun lämpötilan.
	. Älä laita tuotteita laitteeseen ennen kun se on saavuttanut asetetun lämpötilan.
	. Pidä tuotteet hyvässä järjestyksessä.
	. Poista pilaantunut ruoka laitteesta. 
	. Pyyhi kosteus laitteesn sisäosasta tarvittaessa.
	. Tarkkaile päivittäin säilytyslämpötilaa.

	<GRAPHIC>Tuotteet tulisi sijoittaa laitteeseen siten, että ilma pääsee kiertämään. Jätä tuotteiden väliin tilaa äläkä laita tuotteita niin että ne ovat kosketuksissa laitteen seiniin.
	<GRAPHIC>Tuotteet tulisi sijoittaa laitteeseen siten, että ilma pääsee kiertämään. Jätä tuotteiden väliin tilaa äläkä laita tuotteita niin että ne ovat kosketuksissa laitteen seiniin.
	<GRAPHIC>Tuotteet tulisi sijoittaa laitteeseen siten, että ilma pääsee kiertämään. Jätä tuotteiden väliin tilaa äläkä laita tuotteita niin että ne ovat kosketuksissa laitteen seiniin.



	4.2 Käytön jälkeen
	4.2 Käytön jälkeen
	4.2.1 Puhdistus
	4.2.1 Puhdistus
	Puhdistustarve riippuu käyttöintensiteetistä. Tarkkaile käyttöä, ja ajoita puhdistusvälit tarpeen mukaan . 
	Sisä- ja ulko-osien puhdistukseen voidaan käyttää neutraaleja tai lievästi emäksisiä puh distusaineita. Sisäosat suositellaan puhdistettavaksi aika ajoin myös desinfioivalla puh distusaineella. Yleensä pinnassa olevat epäpuhtaudet saadaan poi...
	Vettä ei saa joutua kosketuksiin sähköosien kanssa. Suihkuttaminen vedellä kielletty.

	4.2.2 Käyttäjän suorittama ylläpito
	4.2.2 Käyttäjän suorittama ylläpito
	Normaalikäytössä laitteet vaativat vain vähäistä ylläpitoa. Käyttäjä voi suoriettaa seuraa vat toimenpiteet:
	. Ulko- ja sisäpintojen puhdistaminen päivittäin tai tarvittaessa.
	. Ulko- ja sisäpintojen puhdistaminen päivittäin tai tarvittaessa.
	. Lauhduttimem puhdistus vähintään 2 kertaa vuodessa. Pölyisessä käytössä useam min. Sammuta laite ja irrota pistoke pistokkeesta ennen puhdistusta. Käytä pölyn imuria tai pehmeää harhaa. Varo vahingoittamasta lauhduttimen säleikköä. 
	. Tarkista että puhallin on kunnolla kiinnitetty kehykseensä. 
	. Tarkista mahdollisuuksien mukaan ettei puhallin ole epätasapainossa mikä ilme nee epänormaalina äänenä tai tärinällä.
	. Tarkista sähköjohto vaurioiden, hankaumien, viiltojen tai kulumien varalta jotka voivat vaarantaa eristystä ja johdon turvallisuutta. kutsu tarvittaessa huolto vaihta maan johtoa. 


	4.2.3 Valtuutetun huollon suorittettava huolto
	4.2.3 Valtuutetun huollon suorittettava huolto
	Kaikki muut ylläpitötoimenpiteet paitsi edellämainitut tulee suorittaa valuutetun hullon toimesta. Huollon tarve riippuu käyttöolosuhteista sekä käyttöintensiteetistä.
	Ota yhteys huoltton lisäohjeita varten. Laitteen tunnistamistiedot löytyvät laitteen arvo kilvestä joka on sijoitettu laitteen sisäosaan. 



	5. Asennus
	5. Asennus
	5.1 Yleistä
	5.1 Yleistä
	Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä. Älä sijoita lähelle uunia, lämpöhaudetta ym. Laite on suunniteltu käytettäväksi +16 ºC - +32 ºC lämpötilassa.
	Kaikki kylmälaitteet tuottavat käytössä lämpöä. Tästä syystä laitetta tulee asentaa ainoas taan tarvtaavalla ilmanvaihdolla varustettuun tilaan.
	Asennus tulee olla voimassa olevien paikallisten säädösten ja määräyksien mukainen. 
	Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähköliitäntä on laitteen arvokilven mu kainen.

	5.2 Kuljetus ja varastointi
	5.2 Kuljetus ja varastointi
	Laite suositellaan kuljettavaksi asennuspaikan läheisyyteen kuljetuspakkauksessaan. Ka lustetta siirrettäessä tulee välttää sen kallistamista.
	<GRAPHIC>Mikäli laitetta on kallistettu voimakkaasti, tulisi odottaa vähintään 15 minuuttia ennen sen käynnistämistä. Näin varmistetaan, että kompressorin öljy asettuu paikalleen. 
	<GRAPHIC>Mikäli laitetta on kallistettu voimakkaasti, tulisi odottaa vähintään 15 minuuttia ennen sen käynnistämistä. Näin varmistetaan, että kompressorin öljy asettuu paikalleen. 
	<GRAPHIC>Mikäli laitetta on kallistettu voimakkaasti, tulisi odottaa vähintään 15 minuuttia ennen sen käynnistämistä. Näin varmistetaan, että kompressorin öljy asettuu paikalleen. 


	Laite tulee aina varastoida sisätiloihin. 
	<GRAPHIC>Mikäli laite on säilytetty lämmittämättömässä tilassa, niin että sen koneiston lämpötila on laskenut alle 0ºC tulisi sitä ennen käyttöönottoa säilyttää huoneenlämmössä vähintään tunnin ajan, jotta kompressorin lämpötila nousee yli 10ºC. Laitt...
	<GRAPHIC>Mikäli laite on säilytetty lämmittämättömässä tilassa, niin että sen koneiston lämpötila on laskenut alle 0ºC tulisi sitä ennen käyttöönottoa säilyttää huoneenlämmössä vähintään tunnin ajan, jotta kompressorin lämpötila nousee yli 10ºC. Laitt...
	<GRAPHIC>Mikäli laite on säilytetty lämmittämättömässä tilassa, niin että sen koneiston lämpötila on laskenut alle 0ºC tulisi sitä ennen käyttöönottoa säilyttää huoneenlämmössä vähintään tunnin ajan, jotta kompressorin lämpötila nousee yli 10ºC. Laitt...



	5.3 Laitteen poistaminen pakkauksesta
	5.3 Laitteen poistaminen pakkauksesta
	Poista laite kuljetuspakkauksesta ja tarkista kuljetusvaurioiden varalta. Poista myös seiniä suojaavat muovikelmut. 
	Pakkausmateriaali (nuovipussit, polystyreenivaahto, naulat ym.) voivat aiheuttaa vaarati lanteita ja tulee pitää lasten ulottumattomilta sekä kierrättää paikallisten säädösten mukai sesti. 

	5.4 Asennus
	5.4 Asennus
	Siirrä laite paikalleen
	<GRAPHIC>Mikäli siirtämisessä ja nostamisessa käytetään jotakin mekaanista apuvälinettä on varot tava, että laitteen pohjassa olevat rakenteet eivät pääse vaurioitumaan.
	<GRAPHIC>Mikäli siirtämisessä ja nostamisessa käytetään jotakin mekaanista apuvälinettä on varot tava, että laitteen pohjassa olevat rakenteet eivät pääse vaurioitumaan.
	<GRAPHIC>Mikäli siirtämisessä ja nostamisessa käytetään jotakin mekaanista apuvälinettä on varot tava, että laitteen pohjassa olevat rakenteet eivät pääse vaurioitumaan.


	Säädä laitteen alla olevilla säätöjaloilla kaluste mahdollisimman tarkasti vaakasuoraan. Apuna voidaan käyttää vatupassia. Maksimipoikkeaman vaakasuorasta saa olla korkein taan +-0,5 astetta.

	5.5 Puhdistus
	5.5 Puhdistus
	Puhdista ja kuivaa laitteen sisä- ja ulkopinnat ennen käyttöönottoa. Voit käyttää neutraa leja tai lievästi emäksisiä pesuaineita.

	5.6 Sähkökytkennät
	5.6 Sähkökytkennät
	Laite voidaan käynnistää 3 tuntia paikalleen asentamisen jälkeen. Kytke laite sähköverk koon maadoitetun pistorasian kautta. Tätä varten tarvitaan 16 A sulakkeella suojattua pis torastiaa. Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähköli...
	Varmista, että laitteen syöttöjännitelinja on varustettu pääkatkaisijalla jonka kärkien avautumisväli on väh. 3mm.

	5.7 Ensimmäinen käynnistys
	5.7 Ensimmäinen käynnistys
	Käynnistä laite pääkytkimellä. 1 minuutin kuluttua kompressori käynnistyy ja laitteen lämpötila putoaa vähitellen tehtaan asettamaan arvoon. Älä laita tuotteita laitteeseen enne kuin lämpötila on saavuttanut asetusarvonsa. Jos on tarvetta muu...


	6. Säätöohjeet
	6. Säätöohjeet
	6.1 Säilytyslämpötilan asettaminen ja manuaalisulatuksen käynnistäminen
	6.1 Säilytyslämpötilan asettaminen ja manuaalisulatuksen käynnistäminen
	Mikroprosessoriohjattu säätöyksikkö sisältää joukon parametrejä, jotka ohjaavat laitteen toimintoja. Jokainen laite on valmiiksi ohjelmoitu tehtaalla. Käyttäjä voi tehdä laitteelle kaksi säätötoimenpidettä: säilytyslämpötilan säädön ja manuaa...
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	6.1.1 Painikkeet 
	6.1.1 Painikkeet 
	P2: Kun painiketta P2 painetaan, asetusarvo tulee näyttöön. Asetusarvoa voidaan muuttaa painikkeilla P1 ja P2.
	Manuaalinen sulatus P1: Manuaalinen sulatus alkaa, kun painiketta P1 pidetään painettu na n. 5 sekuntia. Merkkivalo L2 vilkkuu.

	Led-merkkivalot
	LED L1 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti hälytystä, vilkkuvana osoittaa että hälytys on vaimennettu. 
	LED L2 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti että sulatus on käynnissä, vilkkuvana osoittaa manuaalisulatusta. 
	LED L3 osoittaa palaessa yhtäjaksoisesti että kompressori käy, vilkkuvana osoittaa että käynnissä on viive, turvaviive tai kompressorin käynnistyminen on estetty. 


	7. Vianetsintä
	7. Vianetsintä
	Mikäli laite ei toimi oletetulla tavalla, on syytä käydä läpi oheinen vikalista ja selvittää, voidaanko laite saada toimintakuntoon ilman huoltokäyntiä. Kaikissa tiedusteluissa voitte ottaa yhteyttä lähimpään Metos-huoltoon. 
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	Anturi ei kytketty
	Kytke anturi takaisin termostaattiin 

	<TABLE ROW>
	Anturi viallinen
	Kutsu huolto

	<TABLE ROW>
	Kompressori ei käynnisty uudestaan 
	Jokin kompressorin sähkölaitteista (rele, moottorisuoja ta kondensaattori) on vialli nen.
	Kutsu huolto
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	Kompressorissa käämi auki tai oikosulussa tai maadoitusvika
	Kutsu huolto

	<TABLE ROW>
	Kompressori pysähtyy har voin 
	Huoneen lämpötila liian korkea
	Varmista hyvä ilmanvaihto huoneessa

	<TABLE ROW>
	Lauhdutin likainen
	Tarkista lauhdutin tasaisin välein ja puhdista tarvittaessa 

	<TABLE ROW>
	Liian vähän kylmäainetta
	Kutsu huolto

	<TABLE ROW>
	Höyrystimeen on muodostunut jäätä
	Älä laita kuumia tuotteita tai tuotteita, joiden vedenpitoisuus on kovin korkea laitteeseen. Suorita manuaalinen sulatus. 
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	Kompressorin kuori jäässä 
	Liian paljon kylmäainetta
	Kutsu huolto
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	Höyrystimeen on muodostunut jäätä
	Älä laita kuumia tuotteita tai tuotteita, joiden vedenpitoisuus on kovin korkea laitteeseen. Suorita manuaalinen sulatus. 
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	Laite äänekäs
	Löysiä ruuveja
	Tarkista ruuvit ja kiristä tarvittaessa
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	Täriseviä putkia
	Katso, että ne on kunnolla kiinnitetty ja säädä tarvittaessa niiden välit niin että ne ei ole ko setuksissa toisiinsa.
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	Asennuskuvat 40,42; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q
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	Moottori, lauhduttimen puhallin
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	Pääkytkin 
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	E15
	Ei keskuskoneiliitäntäisiiä malleissa
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	Asennuskuvat 31,33; 14N,16N,18N
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	Asennuskuvat 30,32; 14Q,16Q,18Q
	Asennuskuvat 30,32; 14Q,16Q,18Q
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	Asennuskuvat 41,43; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q
	Asennuskuvat 41,43; 14Q,16Q,18Q,20Q,21Q,25Q


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Määre
	Malli
	Tyyppi
	Arvo


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	14N,14Q
	6 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	16N,16Q
	7 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	18N,18Q
	8 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	20N,20Q
	9 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	21N,21Q
	10 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	40,41,42,43
	25N,25Q
	12 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	30,31,32,33
	14N,14Q
	6 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	30,31,32,33
	16N,16Q
	7 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kapasiteetti
	30,31,32,33
	18N,18Q
	8 GN 1/3

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14N
	32 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14N
	20 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14Q
	46 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14Q
	34 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16N
	35 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16N
	23 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16Q
	51 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16Q
	39 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18N
	37 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18N
	25 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18Q
	55 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18Q
	43 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	20N
	39 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	20N
	27 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	20Q
	59 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	20Q
	47 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	21N
	41 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	21N
	29 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	21Q
	63 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	21Q
	51 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	25N
	45 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	25N
	33 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	25Q
	69 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	25Q
	57 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14N
	29 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14N
	17 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14Q
	43 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	14Q
	31 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16N
	32 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16N
	20 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16Q
	48 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	16Q
	36 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18N
	34 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18N
	22 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18Q
	52 Kg

	<TABLE ROW>
	Kokonaispaino
	18Q
	40 Kg

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	14N
	1460x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	14Q
	1460x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	16N
	1640x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	16Q
	1640x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	18N
	1840x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	18Q
	1840x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	20N
	2000x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	20Q
	2000x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	21N
	2190x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	21Q
	2190x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	25N
	2540x420x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	40,41,42,43
	25Q
	2540x420x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	14N
	1460x360x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	14Q
	1460x360x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	16N
	1640x360x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	16Q
	1640x360x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	18N
	1840x360x280 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkauksen mitat LxSxK
	30,31,32,33
	18Q
	1840x360x480 mm

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	14N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	14Q
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	16N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	16Q
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	18N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	18Q
	0,4 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	20N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	20Q
	0,4 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	21N
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	21Q
	0,4 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	25N
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	40,41,42,43
	25Q
	0,5 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	14N
	0,1 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	14Q
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	16N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	16Q
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	18N
	0,2 m3

	<TABLE ROW>
	Pakkaustilavuus
	30,31,32,33
	18Q
	0,3 m3

	<TABLE ROW>
	Sähköliitäntä
	230/1/50

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q
	111 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q
	133 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	21N,21Q,25N,25Q
	145 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	21N,21Q,25N,25Q
	174 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q
	111 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Kompressorin kylmäteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q
	133 W(CECOMAF -20+55)

	<TABLE ROW>
	Käyttölämpötila
	+2 / +10 ˚C

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen syöttö
	40,41,30,31
	Kapillaari

	<TABLE ROW>
	Sulatustyyppi
	Paussi

	<TABLE ROW>
	Sulatusjaksoja vuorokaudessa / sulatuksen kesto min
	4 / 30 min

	<TABLE ROW>
	Virta
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q,20N,20Q
	0,8 A

	<TABLE ROW>
	Virta
	21N,21Q,25N,25Q
	1,0 A

	<TABLE ROW>
	Virta
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q
	0,8 A

	<TABLE ROW>
	Sulake
	16 A

	<TABLE ROW>
	Sähköteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q
	130 W

	<TABLE ROW>
	Sähköteho
	20N,20Q
	140 W

	<TABLE ROW>
	Sähköteho
	21N,21Q,25N,25Q
	155 W

	<TABLE ROW>
	Sähköteho
	14N,14Q,16N,16Q,18N,18Q
	130 W

	<TABLE ROW>
	Kylmäaine
	R134a

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen määrä
	14N,14Q,18N,18Q
	90 gr

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen määrä
	16N,16Q,20N,20Q
	95 gr

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen määrä
	21N,21Q,25N,25Q
	110 gr

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen määrä
	14N,14Q,18N,18Q
	90 gr

	<TABLE ROW>
	Kylmäaineen määrä
	16N,16Q
	95 gr

	<TABLE ROW>
	Lämmöntuotto ympäristöön
	14N,14Q,18N,18Q,20N,20Q
	132 W

	<TABLE ROW>
	Lämmöntuotto ympäristöön
	16N,16Q
	136 W

	<TABLE ROW>
	Lämmöntuotto ympäristöön
	21N,21Q,25N,25Q
	177 W

	<TABLE ROW>
	Lämmöntuotto ympäristöön
	14N,14Q,18N,18Q
	132 W

	<TABLE ROW>
	Lämmöntuotto ympäristöön
	16N,16Q
	136 W

	<TABLE ROW>
	Ilmastointitarve
	98 m3 / h



	30, 40=kompressori oikealla, 31, 41 =kompressori vasemmalla
	14N=VP1400, 14Q=VPG1400, 16N=VP1600, 16Q=VPG1600, 18N=VP1800, 18Q=VPG1800, 20N=VP2000, 20Q=VPG2000, 21N=VP2100, 21Q=VPG2100, 25N=VP2500, 25Q=VPG2500
	LIDS=KANNET
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