Monitoimiallas
Hot-Cold

Asennus- ja käyttöohjeet
Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista

17.1.2018
4231660, 4231662, 4231664

METOS Hot-Cold

SISÄLLYSLUETTELO
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.

2|

Yleistä..........................................................................................................................................................3
Tietoa käyttöohjeesta...................................................................................................................................3
Käsikirjassa käytetyt symbolit.......................................................................................................................3
Korvausvastuu ja takuu.................................................................................................................................3
Tekijänoikeussuoja........................................................................................................................................4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus..................................................................................................................4
Turvallisuus.................................................................................................................................................4
Yleistä...........................................................................................................................................................4
Laitteen turvallisuusohjeet............................................................................................................................4
Käyttötarkoitus..............................................................................................................................................5
Kuljetus, pakkaus ja varastointi................................................................................................................5
Vastaanotto ja tarkistus................................................................................................................................5
Pakkaus........................................................................................................................................................5
Varastointi.....................................................................................................................................................5
Tekniikka.....................................................................................................................................................6
Tekniset tiedot..............................................................................................................................................6
Laitteen yleiskuva.........................................................................................................................................7
Asennus ja käyttö.......................................................................................................................................8
Käyttöturvallisuusohjeet...............................................................................................................................8
Asennus ja kytkentä.....................................................................................................................................8
Käyttö...........................................................................................................................................................9
Puhdistus ja ylläpito.................................................................................................................................10
Puhdistuksen turvallisuusohjeet................................................................................................................. 10
Puhdistus.................................................................................................................................................... 10
Ylläpidon turvallisuusohjeet........................................................................................................................ 11
Mahdolliset viat........................................................................................................................................ 11
Hävittäminen............................................................................................................................................ 11
Asennuspiirrokset....................................................................................................................................12
Vaatimusmukaisuusvakuutus.................................................................................................................15

17.1.2018

METOS Hot-Cold

1.

Yleistä

1.1.

Tietoa käyttöohjeesta

17.1.2018

Tämä käyttöohje neuvoo asennuksessa, käytössä ja laitteen huollossa ja toimii tärkeänä tietolähteenä
laitteelle.
Kaikki tieto, mikä on koottu käyttöohjeeseen on välttämätöntä laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön
kannalta.
Lisäksi laitteen käyttöä koskevia kaikkia paikallisia sääntöjä ja yleisiä määräyksiä on noudatettava, missä
sitä käytetään.
Käyttöohje on osa laitetta ja sitä tulee pitää laitteen välittömässä läheisyydessä jatkuvasti, jotta ohjetta
voidaan hyödyntää asennuksessa, käytössä, ylläpidossa ja puhdistuksen yhteydessä.

1.2. Käsikirjassa käytetyt symbolit
Tässä käyttäohjeessa käytetyt symbolit ovat tärkeitä teknisissä- ja turvallisuusohjestuksissa. Näitä ohjeita
täytyy noudattaa tarkasti, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta, loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta.

VAROITUS!

Tämä symboli varoittaa tilanteista , joissa voi syntyä vammoja. Käyttöoppaan ohjeita on noudatettava vaihinkojen ehkäisemiksi.

VAROITUS! Sähköiskun vaara!

Tämä symboli varoittaa sähkölaitteeseen liittyvästä vaarasta. Turvallisuusohjeen laiminlyönti voi
johtaa loukkaantumisvaaraan tai jopa hengenvaaraan!

HUOMIO!

Tämä symboli ilmaisee varoitusta, mikäli se on jätetty huomioimatta voi se aiheuttaa vauriota,
vikaa tai jopa laitteen riikkoontumista.

TIEDOKSI

Tämä symbooli korostaa vihjeitä ja tietoja, joita täytyy noudattaa, että laitteen käyttö sujuisi tehokaasti ja häriöttä

1.3. Korvausvastuu ja takuu
Kaikki tiedot ja neuvot tässä käyttöohjeessa on koottu ottaen huomioon sovellettavia määräyksiä, nykyisen tekniikan kehityksen tilaa ja yrityksemme monen vuoden tietämys ja kokemus.
Tuotteiden todellinen laajuus voi poiketa käyttöohjeen selitteestä ja kuvituksesta esimerkiksi, kun kyseessä on erikoisversio, lisävaruste tai uusi tekninen muutos. Ota yhteyttä valmistajaan kaikissa kysymyksissä.

TIEDOKSI

Tähän käyttöohjeeseen tulee perehtyä kunnolla, varsinkin ennen laitteen käyttöönottoa. Valmistaja ei korvaa vahinkoja, jotka syntyvät jos käyttöohjetta ei noudateta.
Säilytä käyttöohje laitteen välittömässä läheisyydessä, jotta se on laitetta käyttävien henkilöiden
saatavilla. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin tuotteeseen koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ominaisuuksien parantamiseksi.
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1.4. Tekijänoikeussuoja
Käyttöohje tekstineen, kuvituksineen ja piirroksineen on tekijänoikeuslain suojaamia. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen osittainenkin kopiointi kielletty.

TIEDOKSI

Graafiset piirrokset saattavat paikoitellen poiketa todellisesta tuotteesta jonkin verran.

1.5. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Laite vastaa EU:n voimassa olevia normeja ja määräyksiä. Olemme vahvistaneen EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Lähetämme sinulle mielellään vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
tarvittaessa.

2.

Turvallisuus
Tämä osio antaa yleiskuvan tärkeistä turvallisuusaspekteista.
Lisäksi yksittäiset osiot sisältävät turvallisuusohjeita symbolien muodossa vaarojen välttämiseksi. Laitteessa esiintyviä varoitusmerkintöjä tulee noudattaa ja niitä tulee säilyttää luettavassa kunnossa.
Kaikkien turvallisuusohjeiden noudattaminen takaa optimaalisen suojan mahdollisia vaaroja vastaan ja
laitteen häiriöttömän toiminnan.

2.1. Yleistä
Laite on rakennettu huippuluokan tekniikasta. Tämä ei kuitenkaan takaa, että laite olisi vaaraton jos sitä
käytetään väärin.
Käyttöohjeen sisällön tiedostaminen on yksi vaatimuksista, mikä tarjoaa suojan vaaroja ja vahinkoja vastaan ja näin varmistaa laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia, jotka saattavat tehdä laitteen vaarallliseksi ja käynnin epävakaaksi.
Laitteistoa saa vaan operoida teknillisesti moitteettomassa ja vakaassa ympäristössä.

2.2. Laitteen turvallisuusohjeet
Työturvallisuuteen liittyvät EU:n määräykset ovat olleet voimassa, kun laite on valmistunut.
Jos laitetta käytetään kaupallisesti on käyttäjä velvoitettu tarkistamaan, että laitteen työturvallisuus ohjeet
noudattavat paikallisia määräyksiä ja seurata uusien määräyksien voimaantuloa, kun laitetta käytetään.
Euroopan Unionin ulkopuolella on noudatettava työturvallisuus lakeja ja paikallisia määräyksiä, joita sovelletaan laitteen käyttöpaikassa.
Lisäksi käyttöohjeessa esitettyjen työturvallisuusohjeiden, yleisesti voimassa olevia turvallisuus- ja tapaturmatorjuntamääräysten sekä ympäristösuolejumääräysten, joita sovelletaan laitteen käyttöpaikassa
täytyy seurata ja noudattaa.

HUOMIO!

• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät
eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.
• Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella.
• Säilytä käyttöohjetta huolellisesti. Jos laite luovutetaan kolmannen osapuolen käyttöön on käyttöohje
annettava laitteen yhteydessä.
• Kaikki henkilöt, jotka käyttävät laitetta täytyy seurata käyttöohjeissa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita.
• Laitetta saa ainoastaan käyttää suljetussa tilassa
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2.3. Käyttötarkoitus
Laitteen luotettavan toiminnan takaa ainoastaan se, että laitetta käytetään tarkoituksen omaisesti ja käyttöohjeessa annettuja ohjeiden mukaisesti.
Kaikki teknilliset toimenpiteet, mukaan lukien asennus ja ylläpito on suoritettava yskinomaan ammattitaitoisen huoltohenkilön toimesta.
Monitoimiallas on tarkoitettu pitämään ruuan lämpimänä tai viileänä (laitetta ei ole tarkoitettu aterioiden lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen).
HUOMIO!
Laitteen käyttäminen muuhun kuin sen varsinseen käyttötarkoituksen on kielletty ja katsotaan
käyttötarkoituksen vastaiseksi.
Laitteen virheellisetä käytöstä esitettyjä vaateita laitteen valmistajalle tai tämän edustajalle ei
oteta huomioon.
Käyttäjä on yksin vastuussa vahingosta, mikä johtuu virheellisestä käytöstä.

3.

Kuljetus, pakkaus ja varastointi

3.1. Vastaanotto ja tarkistus
Vastaanottaessasi tuotteen tarkista heti tuotteen kunto mahdollisten kuljetusvaurioitten varalta. Älä vastaanota toimitusta, mikäli siinä on näkyviä kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita.
Kirjaa vahinkojen laajuus kuormakirjaan ja tee valitus.
Ilmoita piilevistä vioista heti niiden ilmennettyä. Korvausvaatimuksissa on tietty huomautusaika.

3.2. Pakkaus
Älä hävitä tuotteen pakkausta. Saatat tarvita sitä jatkossa siirtäessä tuotetta tai lähettäessä sitä huoltoon.
Poista pakkausmateriaalit tuotteen ympäriltä ennen kuin otat sen käyttöön.
TIEDOKSI
Jos kuitenkin haluat hävittää pakkausmateriaalit huomio paikalliset jätteitä koskevat säännöt.
Palauta kierrätettävä pakkausmateriaalia kierrätyspisteeseen.
Tarkista, että laite ja sen lisävarusteet ovat kunnossa. Jos osia puuttuu, ota yhteys asiakaspalveluumme.

3.3. Varastointi
Pidä pakkaus suljettuna ennen asennusta ja noudata pakkauksen kyljessä olevia asennus- ja varastointimerkintöjä.
Säilytä pakkausta seuraavia ehtoja noudattaen:
•
•
•
•
•
•

Älä varastoi ulkona
Pidä kuivana ja pölyttömänä
Älä altista syövyttäville aineille
Suojaa auringonvalolta
Vältä iskuja ja tärinää
Jos säilytät tuotetta kauemmin kuin 3 kuukautta. Tarkista osien yleinen kunto säännöllisesti. Uudista
tai vaihda osia tarvittaessa.
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Tekniikka

4.1. Tekniset tiedot
Kuvaus
(jäähdytyskaasun määrä)

Monitoimiallas ”Hot-Cold”
Sisäänrakennettu tai asennettu keskusjäähdytysjärjestelmään
1/1 GN (~35gr)

Materiaali:

2/1 GN(~38gr)

3/1 GN(~41gr)

Kotelo: rst-teräs 18/10;
Pinta: kolmikerroksinen alumiini erikoisella suojatiivistyksellä
Alusrakenne: Monikerroksisella materiaalilla

Lämpötilan säätöalue

-5 °C ja +140 °C välillä, vapaasti säädettävissä

Jäähdytysneste

R600a / Z saatavilla myös R134a, R404a, R507a

Sähköliitännät

70 W

140 W

210 W

240 V ~50/60 Hz
Mitat (mm):

Leveys 425
Syvyys 630
Korkeus 250/190

Erillinen ohjauspaneeli:
Varaamme oikeuden teknillisiin muuotoksiin.

6|

L 770
S 630
K 250/190

W 1100
D 630
H 250/190

Leveys 120 x Syvyys 55 x Korkeus 41mm, Kaapelin pituus: 1,0m
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4.2. Laitteen yleiskuva

Allas

Tuuletin
Kompressori
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Asennus ja käyttö

5.1. Käyttöturvallisuusohjeet
VAROITUS! Sähköiskun vaara!

Laitetta saa vain kytkeä oikeanlaisiin maadoitettuihin pistorasioihin.
Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta.
Sähköjohto ei saa tulla kosketukseen kuuman pinnan kanssa.
• Varmista ettei laitteen sähköjohto tule kosketuksiin lämpölähteiden tai terävien reunojen kanssa. Älä
anna sähköjohdon riippua pöydän reunan ulkopuolella.

VAROITUS! Kuuma pinta!

Osa laitteen osista kuumenee käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi älä kosketa laitteen
kuumia osia.
• Älä käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, on vaurioitunut tai on pudonnut.
• Älä käytä lisälaitteita tai varaosia, jota valmistaja ei ole hyväksynyt. Kyseiset lisälaitteet ja varaosat
voivat olla vaaraksi käyttäjälle ja täten aiheuttaa vaurioita laitteelle tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Tällaisissa tilanteissa takuu raukeaa.
• Älä peitä sähköjohtoa. Pidä sähköjohto kaukana alueelta missä tehdään työtä. Älä upota sähköjohtoa
veteen.
• Älä liikuta tai kaada laitetta käytön aikana.
• Älä lämmitä ruokia tai nesteitä suljetuissa astioissa tai pulloissa. Paineen kerääntyminen voi aiheuttaa
räjähdyksen.
• Älä käytä allasta säilytysalustoina. Vahinkokäynnistykset tai jälkilämpö voi sulattaa tai polttaa altaaseen
jätetyt esineet.
• Altaissa ei ole automaattista veden täyttö toimintoa! Tarkista vedenkorkeus säännöllisesti!

VAROITUS! Sähköiskun vaara!

Laite voi aiheuttaa loukkaantumista jos se asennetaan väärin.
Ennen asennusta tarkista paikallisen sähköverkon teho ja vertaa sitä laitteen vaatimukseen käyttöohjeesta kappaleesta 4.1 Tekniset tiedot tai katso tyyppikilvestä laitteen takaa.
Kytke laite ainoastaan jos arvot täsmäävät. Seuraa turvaohjeita.

5.2. Asennus ja kytkentä
HUOMIO!

Laitetta saa ainoastaan asentaa koulutettu ammattilainen.

Altaan asennus

• Aseta laite tasaisella, vakaalle ja turvalliselle alustalla, mikä kestää laitteen painon.

HUOMIO!

Ennen käyttöönottoa, pidä allas vaakatasossa ainakin 15 minuuttia.
• Laitetta ei saa kallistaa yli 10° jäähdytyksen aikana, muutoin tasainen jäähtyminen ei ole taattu.

Altaan (kalusteeseen upotettava) asennus
• Kalusteeseen upotettavat yhdistemätasot voi asentaa samaan tasoon kaikkiin alustatasoihin (puu,
graniitti, Corian, tai kromi-nikkeli teräkseen).
• Riittävä ilmanvaihto täytyy taata upotetuissa laiteratkaisuissa.
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TIEDOKSI

Piirrokset erilaisista asennusmahdollisuuksista ovat käyttöohjeen lopussa kappaleesta 9.

Sähköasennukset

• Sähkörasian virtapiiri täytyy olla vähintään 16A sulakkeen suojaama. Laite täytyy kytkeä suoraan seinäpistorasiaan. Jatkojohtoja ja muita liitoskaapeleita ei saa käyttää ylikuumentumisvaaran takia.
• Aseta laite siten, että pistoke on saatavilla ja tarvittaessa helposti irrotettavissa .

5.3. Käyttö
• Puhdista laitteista noudattaen ohjeita kappaleessa 6.2. ”Puhdistus”.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
• Paina

painiketta käynnistääksesi laitteen.

Ohjauspaneeli
Altaita säädetään ja käytetään kosketusnäyttöisestä ohjauspaneelista, mikä on laitteen etuosassa. Viidestä näppäimestä säädetään, vaihdetaan (lämmitys tai jäähdytys tilan välillä), pikavalinta esiasetettujen
arvojen ja parametrien määrittämisessä. Painikkeita ei saa käyttää teräväkärkisillä esineillä.

Näppäin ja näytön toiminnot
Painike

Tällä painikkeella hallitset asetusarvoa S1 tai S2 ja
hallinta parametrejä.

Painike

Tällä painikkeella hallitset asetusarvoa S1 tai S2 ja
hallinta parametrejä.

Painike

Painiketta painaessa asetusarvo S1 tai S2 näkyy
näytössä. Asetusarvoa voi muutta painamalla
tai
. Painiketta käytetään samalla tavalla parametrejä määritellessä.

Valintapainike

VALMIUSTILA painike
Lämmityksen näyttö

Tällä painikkeella vaihdat joko lämmityksen tai
jäähdytyksen välillä. Esiasetettu hallinnallinen asetusarvo pätee.
Tällä painikkeella kytket säätimen valmiustilaan.
Uudelleen painamalla kytket sen takaisin päälle.
Laite on lämmitystilassa.
Laite on jäähdytystilassa.

Jäähdytyksen näyttö
Lämpötilan tai asetusarvojen näyttö.
Digitaalinäyttö

|9

METOS Hot-Cold

17.1.2018

Ohjauspaneelin asetukset
• Asetusarvoja voi valita suoraan painamalla
nikkeita samaan aikaan.

painiketta tai säätää painamalla

tai

pai-

• Valittu toimintatila ilmenee joko
tai
merkkivalona. Toimintatilaa voi muutta painamalla
painiketta. Jäähdytyksen voi vasta aktivoida, kun tasojen lämpötila putoaa 80 °C.
• Jos laite sammutetaan, kun lämpötila ylittää 40 °C, vilkkuu hetkellinen lämpötila ja OFF indikaattori
vuorotellen digitaalinäytössä.

HUOMIO!

Esiasetettujen parametrien muuttamisen suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen huoltohenkilö.

VAROITUS! Palovaara käytön aikana!

Jälkilämpö ilmenee näytöstä jos taso on vielä kuuma. Sammuttamisen jälkeen lämpötilanäyttö
vilkkuu niin kauan, kun allas on kuuma (Yli 40 °C).
Älä koske altaaseen tai aseta mitään lämpöherkkiä esineitä sen päälle.
Sähkökatkoksen aikana vilkkuvat signaalit sammuvat, vaikka allas olisi edelleen kuumana.
• Älä aseta ruokaa suoraan altaaseen. Kaikki ruoka, joko lämmintä tai kylmää, pitää asettaa altaaseen
asianamukaisissa säilytysastioissa. Käytä vain sopivia astioita. Älä käytä muoviastioita.
• Älä käytä kattiloita tai pannuja, joiden pohjissa on teräviä reunoja tai emaloitu oikein. Ne voivat aiheuttaa pysyviä naarmuja.

6.

Puhdistus ja ylläpito

6.1. Puhdistuksen turvallisuusohjeet
• Ennen puhdistusta tai korjausta irrota laite pistorasiasta (irrota pistoke) ja anna laitteen jäähtyä.
• Älä käytä syövyttäviä pesuaineita ja varmista ettei vettä pääse laitteeseen.
• Välttyäksesi sähköiskulta, älä upota laitetta, johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.

HUOMIO!

Laite ei sovellu painepesuun. Älä käytä painepesuria laitetta pestessä.

6.2. Puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti
• Ennen puhdistusta sammuta laite painamalla
painiketta ja irrota pistoke.
• Anna laitteen jäähtyä.
• Pyyhi puhdistusaineella tai vedellä missä on tilkka tiskinpesuainetta. Tavanomaiset pesuaineet soveltuvat laitteen puhdistamiseen.
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmutta altaan pintoja.
• Älä raavi altaan päälystettyä pintaa veitsellä, haarukalla, metallilastalla tai muulla terävällä esineellä
(pinnoite saattaa vahingoittua).
• Kotelon osat ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä joten niitä voi käsitellä tavanomaisilla ruostumattoman teräksen puhdistusaineilla.
• Älä käytä teräviä esineitä, teräsvillaa tai vastaavaa.
• Älä puhdista kotelon ja tason liitoskohtaa terävällä esineellä.
• Puhdistuksen jälkeen käytä pehmeää kangasta kuivaukseen ja pinnan kiilotukseen.
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6.3. Ylläpidon turvallisuusohjeet
• Tarkista sähköjohdon kuntoa säännöllisesti. Älä käytä laitetta jos johto on vaurioitunut. Jos johto on
vaurioitunut täytyy se vaihtaa virallisen huoltohenkilön tai ammattitaitoisen sähköasentajan toimesta.
• Vaurion tai vian sattuessa ota yhteys asiakaspalveluun. Ennen sitä katso vianetsintä kohta 7.
• Ylläpitoa ja huoltoa saa vain hoitaa ammattitaitoinen henkilö käyttäen alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse.

7.

Mahdolliset viat
Ongelma

Syy

Parannuskeino

Ei toimintoa

• Pistoke huonosti kytketty.
• Irrota pistoke ja kytke kunnolla uudestaan.
• Virtalähteen sulake on lauennut.
• Tarkista sulake, kytke laite toiseen pistorasiaan.

Jäähdytä

• Virransyötössä häiriö
• Viallinen lämpötilan säädin.
• Lämpötila yli 80 °C

• Tarkista virtalähde
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään
• Anna laitteen jäähtyä alle 80
°C

• Virransyötössä häiriö.
• Tarkista virransyöttö.
• Viallinen lämpövastus.
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Viallinen lämpötilan säädin.
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Ylhäällä mainitut viat toimivat vain viittauksina ja esimerkkeinä. Jos ne tai vastaavia ongelmia
esiintyy sulje laite heti ja lopeta sen käyttö. Ota välittömästi yhteys ammattitaitoiseen huoltohenkilöön tai valmistajaan.
Ei lämmitä

Käyntimelu (vain kompakteissa asennuksissa)
Pitääksesi valitun lämpötilan vakaana jäähdytyksen aikana. Kytke allas jäähdytyslaitteen kompressoriin
aika ajoin. Tämä toiminta tuottaa melua, mikä vähenee, kun laite saavuttaa toivotun lämpötilan. Kompressorin käynti aiheuttaa huminaa.

8.

Hävittäminen
Vanhat laitteet
Vanhan laitteen tulessa käyttöikänsä päähän. Tulee se hävittää noudattaen paikallisia määräyksiä. On suositeltavaa ottaa yhteyttä jätehuoltoyhtiöön tai paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen.

VAROITUS!

Välttääksesi väärinkäyttöä ja vaaroja. Varmista, että vanha laitteesi on käyttökelvoton ennen hävittiämistä. Irrota laite virtalähteestä ja irrota sähköjohto laitteesta.
TIEDOKSI
		
Hävittäessä laitetta noudata paikallisia määräyksiä, jotka koskevat sähköja elektroniikajätteen asianmukaista hävittämistä.
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drain 3/4"

Supply air

Dehydrator

1) Externes Display. Diese sind optional und werden
bauseits vom Kunden zur Verfügung gestellt.

A

B

C

D

E

7

Electronics

Ventilator

630

510

570

7

Vaporizer

GN 2/1 - (770)

GN 1/1 - 425

305

Pressure line with
injection valve

6

GN 1/1 - (1110)

6

A-A ( 1 : 2 )

365

5

Suction line with
integrated sensor

Ventilator

external display 3)

external display 3)

Controller

Sensor for controller

exhaust air

Regulation for compressor

30

32,5

Insulation

5

4

Format
GN 1/1
GN 2/1
GN 3/1

3

3

Mitgeltende Normen:
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Datum
28.02.2017
28.02.2017

MK
JH

Name

2

Oberfläche
/ Farbe:

Werkstoff
/ TS-Nr.:

Maßstab:

1:5

A2
2

Blattgröße:

GN 1/1

Teilebezeichnung:

Zeichnungsnummer:

1

14100000 1

View from below ( 1 : 3 )

Comfort Combi Well

Artikelbezeichnung:

Kontrolliert:

Gezeichnet:

Spare sensor or sensor for external display

Spare sensor or sensor for external display

Sensor for controller

Heating

Supply line

Compressor

Format overview
External dimensions
Cut-out dimensions
425 x 630
375 x 580
770 x 630
720 x 580
1110 x 630
1060 x 580
4

Circuit board ( 1 : 2 )

installation height min. 250mm

Special Requirement:
The supply air and exhaust air must
be ensured in the compact units!

Compressor

A

A

105

12 |
137,5

Rev.:

A

B

C

D

E

F

9.

1,5

F

8

METOS Hot-Cold
17.1.2018

Asennuspiirrokset

8

Supply air

Dehydrator

630

510

Ventilator

1) Externes Display. Diese sind optional und werden
bauseits vom Kunden zur Verfügung gestellt.

A

B

C

D

E

570

Vaporizer

7

Electronics

7

GN 1/1 - (425)

650

Pressure line with
injection valve

6

GN 1/1 - (1110)

6

Compressor

A-A ( 1 : 2 )

5

30

32,5

Insulation

Ventilator

external display 3)

external display 3)

Controller

Special Requirement:
The supply air and exhaust air must
be ensured in the compact units!
5

1,5

Sensor for controller

Exhaust air

Regulation for compressor

A

Suction line with
integrated sensor

710

A

105

F

8

137,5

nstallation

height min. 250mm

Format
GN 1/1
GN 2/1
GN 3/1

3

3

Mitgeltende Normen:
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Datum
18.03.2017
18.03.2017

MK
JH

Name

2

Werkstoff
/ TS-Nr.:
Oberfläche
/ Farbe:

Maßstab:

1:5

A2
2

Blattgröße:

GN 2/1

Teilebezeichnung:

Comfort Combi Well

Artikelbezeichnung:

Kontrolliert:

Gezeichnet:

Spare sensor or sensor for external display

Spare sensor or sensor for external display

Sensor for controller

Heating

Supply line

Compressor

Format overview
External dimensions
Cut-out dimensions
425 x 630
375 x 580
770 x 630
720 x 580
1110 x 630
1060 x 580
4

Circuit board ( 1 : 2 )

4

Zeichnungsnummer:

14200000 1

Rev.:

View from below ( 1 : 4 )

1

A

B

C

D

E

F

METOS Hot-Cold
17.1.2018
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GN 2/1 - 770

A

B

C

D

E

Trockner

Elektronik / Platine

8

7

Kondensator

1) Externes Display. Diese sind optional und werden
bauseits vom Kunden zur Verfügung gestellt.

Ventilator

Zuluft

Ventilator

630

510

570

7

GN 2/1 - (770)

GN 3/1 - 1110

GN 1/1 - (425)

990

Druckleitung mit
Einspritzventil

Kompressor

Abflusshahn 3/4"

6

A

A

A-A ( 1 : 2 )

5

5

Format
GN 1/1
GN 2/1
GN 3/1

Ventilator

externes Display 1)

externes Display 1)

Regler

4
inbauhöhe

3

Größenübersicht
Außenmaße Wanne
Ausschnittmaß
425 x 630
375 x 580
770 x 630
720 x 580
1110 x 630
1060 x 580
4

3

Mitgeltende Normen:
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Kompressor

MK
JH

Name

2

Werkstoff
/ TS-Nr.:
Oberfläche
/ Farbe:

Maßstab:

1:6

A2
2

Blattgröße:

Multifunktionswanne GN 3/1

Teilebezeichnung:

Zeichnungsnummer:

Multifunktionswanne

Datum
07.04.2017
07.04.2017
Artikelbezeichnung:

Kontrolliert:

Gezeichnet:

Reservefühler oder Fühler für externes Display

Reservefühler oder Fühler für externes Display

Fühler für Regler

Heizung

Zuleitung

Ansicht von unten ( 1 : 5 )

1

min. 250mm

Platinenbelegung ( 1 : 2 )

137,5
Fühler für Regler

30

32,5

Isolierschaum

Wichtiger Hinweis:
Bauseits muss die Zu- und Abluft
ausreichend gewährleistet sein!

Abluft

Kompressor-Steuerung

1050

Saugleitung mit
integriertem Fühler

6

105

14 |
1,5

F

8

14300000 1

1

Rev.:

A

B

C

D

E

F

METOS Hot-Cold
17.1.2018

METOS Hot-Cold

17.1.2018

10. Vaatimusmukaisuusvakuutus
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Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland
tel. +358 204 3913

www.metos.com

