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

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
Alkuperäisen asiakirjan kieli: italia. Valmistaja ei vastaa transkriptio- tai käännösvirheistä. Tämän käsikirjan 
kopiointi, edes osittain, on kielletty.
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Käyttö

Turvallisuusohjeet

Turvallinen käyttö
• Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja säilytä se huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä 

varten. 
• Käyttö ja puhdistus, jotka eivät ole tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden ja ohjeiden mukaisia, kat-

sotaan sopimattomiksi, ja ne voivat aiheuttaa vahinkoa, onnettomuuksia tai vakavia onnettomuuksia, 
jotka aiheuttavat takuun ja valmistajan vastuun kumoamisen.

• Ennen laitteen käyttöönottoa tulee henkilökunnan saada tarvittavaa kolutusta laitteen käytöstä ja yllä-
pidosta.

• Älä kosketa sähkökomponentteja märillä käsillä tai jos olet paljain jaloin.
• On ehdottomasti kiellettyä ohittaa tai peukaloida laitteen turvalaitteita (turvaritilät, varoitusmerkit jne.). 

Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena, jos näitä ohjeita ei noudateta.
• Älä työnnä ruuvimeisseliä tai muita esineitä laitteen turvalaitteiden läpi (tuulettimen turvaritilä, höyrys-

timen suoja jne.).
• Varmista kompressorin ja höyrystimen ilmankierto, älä koskaan peitä laitteen tuuletusaukkoja.
• HUOM.: Tulipalon sattuessa ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa vedellä, käytä CO2 (hiilidioksidi) 

sammutinta ja jäähdytä laitteen koneistoa mahdollisimman nopeasti.

Oikea käyttö
• Tätä laitetta pidetään tuotteena, joka on tarkoitettu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa (EU-asetus 

(EU) N: o 1935/2004), ja sen tarkoituksena on käsitellä elintarvikkeita teollisissa ja ammattikäyttöön 
tarkoitetuissa keittiöissä. Laitteessa ei ole tarkoituksenmukaista varastoida farmaseuttisia, kemiallisia 
tai muita ei-elintarvikkeita.

• Ominaista:
 - Lasivitriinit (+2/+8°C): sopii pullojen, pakattujen ruokien ym. säilytykseen ja esille panoon.
 - Jääkaapit (-2/+8°C): sopii tuoreiden elintarvikkeiden sekä ja valmiiden pakattujen elintarvikkeiden ja 

juomien lyhytaikaiseen säilytykseen.
 - Pakastekaapit (-22/-15°C): sopii jäädytettyjen tuotteiden pitkäaikaiseen säilytykseen.
 - Pikajäähdytyslaitteet (+90/+3°C) (+90/-18°C): sopii ruokien pikajäähdytykseen
 - Nostatuskaapit (-15/+40°C) (-2/+40°C): sopii taikinan nostattamiseen ja säilytykseen.

• Jotta laitteesta saataisi paras hyöty, ovat seuraavat säännöt ratkaisevan tärkeitä:
 - Älä aseta laitteeseen lämpimiä / kuumia tuotteita (paitsi pikajäähdytyksen yhteydessä), nesteitä 

avonaisessa astiassa, eläviä eläimiä tai syövyttäviä aineita.
 - Peitä ja suojaa eteenkin voimakkaasti tuoksuvia tuotteita.
 - Aseta tuotteet laitteeseen siten, etteivät ne estä laitteen ilmankiertoa. Älä peitä ritilähyllyjä paperilla, 

kartongilla tai vastaavalla.
 - Älä avaa ovea tai pidä sitä auki tarpeettomasti.
 - Odota muutama sekunti ennen kuin ovi avataan uudelleen sulkemisen jälkeen.
 - Täytä laite alhaalta ylöspäin ja tyhjennä laite päinvastaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Max. 

kuormitus = 40 kg (tasaisesti jaettuna) laatikkoa tai johdetta kohden.
• Näissä laitteissa on kaikki tarvittavat toiminnot käyttäjän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. 

Laitteessa ei ole vaarallisia kulmia tai teräviä reunoja. Laite on vakaa myös oven ollessa auki. On kiel-
lettyä roikkua ovelle.

• Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja, onnettomuuksia tai vakavia tapaturmia ja 
johtaa takuun lakkauttamiseen.
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Virhetilanteen sattuessa
• Kytke laite pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen 

valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.
• Varmistaaksesi, että laite toimii täydellisesti ja on turvallinen käyttää, suosittelemme, että pätevä huol-

tohenkilö tarkistaa laitetta vähintään kerran vuodessa.

Muut riskit
• PYÖRIIN LIITTYVÄT RISKIT: Jos laitteessa on pyörät, varo siirtäessäsi laitetta. Älä työnnä laitetta voi-

makkaasti, jotta se ei kaadu. Ole varovainen myös kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla. Pyörillä varustet-
tuja laitteita ei voi säätää, varmista, että alusta on tasainen ja suora. Lukitse jarrut aina, kun laitetta ei 
liikuteta.

• LIIKKUVIIN OSIIN LIITTYVÄT RISKIT: Ainoat liikkuvat osat ovat puhallin/puhaltimet, ja ne ovat hyvin 
suojattuja turvaritilöillä.

• MATALAAN / KORKEAAN LÄMPÖTILAAN LIITTYVÄT RISKIT. Tarroja, joissa teksti ”TEMPERATURE 
HAZARD” on kiinnitetty lähellä vyöhykkeitä, joissa voi esiintyä korkeita / matalia lämpötiloja.

• SÄHKÖÖN LIITTYVÄT RISKIT: Sähköiskun vaaraa on vähennetty suunnittelemalla sähköjärjestelmä IEC 
EN 60335-1: n mukaisesti. ”High voltage” tekstillä varustetut tarrat osoittavat, että jännitteelliset kom-
ponentit sijaitsevat osan takana.

Yleistä 

Mitä pikajäähdytys / pikapakastus tekee?
Laite laskee nopeasti laitteeseen sijoitetun tuoreiden tai kypsytettyjen elintarvikkeiden lämpötilan.
Elintarvikkeet ovat parhaimmillaan tuoreina tai heti kypsennyksen jälkeen. Jos niitä ei syödä heti, ne 
menettävät hiljalleen alkuperäiset laatuominaisuudet ja jonkin ajan kuluttua niihin alkaa muodostaa mikro-
organismeja, jotka voivat olla haitallisia ihmisille.

Pikajäähdytys käytetään jäähdyttämään ruokaa, jota ei syödä kahden tunnin kuluessa valmistumisen jäl-
keen. Pikajäähdytys laskee ruoan lämpötilan -> +3°C 90 minuutissa. Tämän jälkeen ruoka on säilytettävä 
jääkaapissa 0/3°C lämpötilassa, jossa se voidaan säilyttää jopa 5 päivää.

Pikapakastus käytetään silloin kun ruoka on säilytettävä yli 5 päivää. Pikapakastus laskee ruoan läm-
pötilan -> -18° C. Tämän jälkeen ruoka on säilytettävässä pakastimessa lämpötilassa -20°C, jossa ruoka 
voidaan säilyttää 3 - 18 kuukautta riippuen tuotteesta edellyttäen, että kylmäketjumääräykset täyttyvät.

Säilytys on vaihe, jossa elintarvike pidetään tietyssä lämpötilassa pikajäähdytys / pikapakastusohjelman 
jälkeen.
Säilytys on jaettu kahteen kategoriaan:
Jääkaappilämpötila, pikajäähdytyksen jälkeen.
Pakastinlämpötila, pikapakastuksen jälkeen.

Tavanomaiset jääkaapit ja pakastimet, pikajäähdytys- / pikapakastuskaapeista poiketen, eivät pysty laske-
maan tuotteen tarpeeksi nopeasti jolloin tuotteen koostumus ja maku kärsivät.
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Laitteen täyttäminen
 - Kuva 11 u. Tuotteen on sijoitettava yhteen kerrokseen astiaan:
 - ilman kantta
 - astia tulee olla elintarviketurvallinen
 - astia tulee kestää lämpötiloja jotka voivat esiintyä pakastuksen ja matalalämpökypsennyksen yhte-

ydessä
 - astia tulee olla matalareunainen (max 4,5 cm).

Astiat tulee sijoittaa tasaisesti laitteeseen.
Oikea sijoitus mahdollistaa vapaan ilmankierron laitteen kammiossa. Vältä ilmanvaihtoaukkojen peittämis-
tä ja laitteen ylikuormittamista.

Parempien tulosten ja turvallisten työolojen saavuttaminen
 - Kuva 12 u. Pidä koneikon ilmanvaihtoaukot vapaina ja pölyttöminä.
 - Puhdista ja vaihda koneikon ilmanvaihtoaukon takana oleva suodatin säännöllisesti

   Suodattimen irrotus, katso ”Puhdistus”.

 - Sijoita jäähdytettävät ja valmistettavat tuotteet laitteeseen edellisen luvun ohjeiden mukaan.
 - Sulje laitteen ovi huolellisesti jokaisen työvaiheen aikana.
 - Pidä aina sulatusveden tyhjennysreikä vapaana.
 - Vältä laitteen oven avaamista käynnissä olevan ohjelman aikana.
 - Suorita säännölliset ylläpitotoimenpiteet ohjeiden mukaisesti.

  Suodattimen irrotus, katso ”Puhdistus”.

Tuotteen sisälämpötila-anturin käyttö
Kuva 13 u. Tuotteen sisälämpötila-anturi mittaa tuotteen ydinlämpötilaa jäähdytyksen tai valmistuksen 
aikana. Kun asetettu arvo tai oletusarvo saavutetaan, on ruoka jäähtynyt (pikajäähdytys / -pakastus).
Anturi työnnetään kokonaan tuotteeseen niin, että anturin pää on mahdollisimman lähellä tuotteen ydintä 
eikä työnny ulos tuotteen toiselta puolelta.

Älä työnnä anturia tuotteen rasvaisiin osiin tai lähelle luita.
Jos tuote on liian ohut, aseta anturi tukipinnan suuntaisesti.
Pidä aina anturipuhtaana ja desinfioituna.

  KÄSITTELE ANTURI VAROVASTI. SE ON TERÄVÄ JA VOI  RUOAN VALMISTUKSEN 
 YHTEYDESSÄ KUUMENTUA.

 Anturia voidaan lämmittää, jolloin se on helpompi irrottaa pakastetusta tuotteesta, 
 katso ”Sisälämpötila-anturin lämmitys”.
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Ohjauspaneeli

+3°C

-18°C

start

stop

- +

set
L1

L2 L3
LED, desimaalipilkku ajan näytössä.

LED joka osoittaa, että pikapakastustoiminto 
on valittuna.

Palava LED osoittaa, että pikajäähdytys / pika-
pakastusohjelma on käynnissä.
Vilkkuva LED osoittaa, että säilytysohjelma 
on käynnissä.

L1

L2

L3

+ 

SET

ALAS

YLÖS

SEL

YLÖS + ALAS

Lyhyt painallus

Lyhyt painallus

Pitkä painallus

Lyhyt painallus

Pitkä painallus

Lyhyt painallus

Jatkuva painallus

Pitkä painallus

Pitkä painallus

x4 sek.

x4

x4 sek.

x4 sek.

SELITYS

Pikajäähdytyksen / pikapakastuksen käynnistys ja pysäytys (start - stop) 
sekä vahvistaminen

Arvon hidas pienentäminen ja hälytysäänen hiljentäminen
Ohjelman aikana näyttää tuotteen sisälämpötila-anturin lämpötilan

Arvon nopea pienentäminen ja sulatuksen aktivointi

Arvon hidas suurentaminen ja kammiolämpötilan näyttäminen

Arvon nopea suurentaminen ja AUX lähdön aktivointi (UV -sterliointiva-
lo, tuotteen sisälämpötila-anturin lämmitys tai lauhduttimen ylimääräi-
nen puhallin

Pikajäähdytyksen / pikapakastuksen valinta

Painettuna näyttää kuluneen pikajäähdytys / pikapakastusohjelma-ajan 
tai ohjelman pituuden.

Valmiustila (stand by) käytössä

Päästäksesi parametrien asetustilaan, paina ALAS ja YLÖS painikkeita 
samanaikaisesti 4 sekunnin ajan (vain laitteen ollessa pysäytysvaihees-
sa tai jos mitään ohjelmia ei ole käynnissä).
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Päälle kytkeminen
Kun näyttö syttyy, se suorittaa itsetestin (vilkuttaa kaikkia segmenttejä ja pisteitä 5 sekunnin ajan).
Kun näyttö kytketään päälle ensimmäistä kertaa, näyttö on valmiustilassa (näytössä näkyy kolme vaakavii-
vaa “---”, yksi kutakin numeroa kohti). Seuraavan kerran kun se kytketään päälle tai sähkökatkon jälkeen, 
kytkeytyy laite päälle tilaan, joka oli käytössä ennen virransyötön katkeamista.

Hiljennä summeri painamalla ALAS -painiketta.

Ohjelman aikana:
 - LED L2: Ei pala pikajäähdytysohjelman aikana, palaa pikapakastusohjelman aikana
 - L3 LED: Palaa pikajäähdytys / pikapakastusohjelman aikana, vilkkuu säilytysvaiheen aikana
 - Painamalla YLÖS -painiketta saadaan tuotteen sisälämpötila-anturin lämpötila näytölle 5 sekunniksi.
 - Pitämällä SET -painiketta painettuna saadaan näytölle käynnissä olevan pikajäähdytys- / pikapakastusoh-

jelman kuluneen ohjelma-ajan. Jos säilytysvaihe on käynnissä, näkyy loppuun suoritetun pikajäähdytys- 
/ pikapakastusohjelman kesto.

Ohjelman lopussa, ennen seuraavan ohjelman käynnistämistä, näkyy näytöllä viimeksi käytetyn ohjelman 
tiedot.
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Automaattinen ohjelma
Valitse ja käynnistä automaattinen ohjelma alla olevan mukaisesti:
 - Paina SEL -painiketta, kunnes näytöllä näkyy pikajäähdytysohjelma (oletus +3°C - parametri P13) tai 

pikapakastusohjelma (oletus -18°C - parametri P14).

  SEL -painikkeen toistuva painaminen saa näytön näyttämään vuorotellen pikajäähdytysohjelman 
 ja pikapakastusohjelman asetusarvoja.

 - Vahvista valinta odottamalla 5 sekunti tai painamalla SET -painiketta (lämpötilanäyttö lakkaa vilkkumas-
ta).

 - Käynnistä ohjelma painamalla SET -painiketta. Ohjelman aikana näkyy lämpötilanäytöllä tuotteen sisä-
lämpötila-anturin mittaama lämpötila.

  Käyttäjä voi muuttaa lämpötilaparametreja.

SEL SET SET

OHJELMAN
VALINTA

OHJELMAN
VAHVISTUS

OHJELMAN
KÄYNNISTYS

Odota
5 sek.

Pikajäähdytys / pikapakastusohjelman lopussa näkyy näytöllä tuotteen sisälämpötila-anturin mittaama 
lämpötila. Lämpötila, vilkkuu, jos asetettua lämpötilaa ei ole saavutettu (parametrit P13 - P14).

Pikajäähdytys / pikapakastusohjelman kesto määritetään yhdellä seuraavista olosuhteista:
 - asetettu lämpötila saavutettu (parametrit P13 -P14);

 - Pikajäähdytysohjelman jälkeen on (parametri P19) u kammion lämpötila = parametri P17 asetusarvo
 - Pikapakastusohjelman jälkeen on (parametri P20) u kammion lämpötila = parametri P18 asetusarvo
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Manuaalinen ohjelma (aikaohjattu)
Valitse ja käynnistä manuaalinen ohjelma alla olevan mukaisesti:
 - Paina SEL -painiketta, kunnes näytöllä näkyy pikajäähdytysohjelma (oletus +3°C - parametri P13) tai 

pikapakastusohjelma (oletus -18°C - parametri P14).

  SEL -painikkeen toistuva painaminen saa näytön näyttämään vuorotellen pikajäähdytysohjelman 
 ja pikapakastusohjelman asetusarvoja.

 - Vahvista valinta odottamalla 5 sekunti tai painamalla SET -painiketta (lämpötilanäyttö lakkaa vilkkumas-
ta).

 - Aseta pikajäähdytys- / pikapakastusohjelman pituus  YLÖS ja ALAS -painikkeiden avulla (näytölle ilmes-
tyvä aika on oletusarvo, parametri P19 pikajäähdytyksen kohdalla tai P20 pikapakastuksen kohdalla).

  Vahvista valinta odottamalla 5 sekunti tai painamalla SET -painiketta (ohjelman aika lakkaa 
 vilkkumasta).

 - Käynnistä ohjelma painamalla SET -painiketta. Ohjelman aikana näytöllä näkyy ohjelman kokonaisaika 
(parametri P19 pikajäähdytyksen kohdalla tai P20 pikapakastuksen kohdalla).

  Aika näytöllä näytetään desimaaleina, esimerkiksi ”1.30” tarkoitta 1 tunti 30 minuuttia 
 (90 minuuttia).

 - Pikajäähdytysohjelman jälkeen on (parametri P19) u kammion lämpötila = parametri P17 asetusarvo
 - Pikapakastusohjelman jälkeen on (parametri P20) u kammion lämpötila = parametri P18 asetusarvo

SEL SET SETSET

OHJELMAN
VALINTA

OHJELMAN
VAHVISTUS

OHJELMAN
KÄYNNISTYS

Odota
5 sek.

OHJELMA-
AJAN ASETUS

OHJELMA-
AJAN 

VAHVISTUS

Odota
5 sek.

YLÖS

ALAS
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Erikoistoimintojen valinta ja käynnistys
Laite on varustettu erikoistoiminnoilla:
 - Manuaalinen sulatus.
 - Kammion sterilointi (optio).
 - Tuotteen sisälämpötila-anturin lämmitys (optio).

Säilytysvaihe käynnistyy automaattisesti pikajäähdytys- / pikapakastusohjelman jälkeen. Tällöin kuuluu 
myös merkkiääni asetetun ajan.
Hiljennä merkkiääni painamalla ALAS -painiketta.

Manuaalinen sulatus
Sulatus suoritetaan normaalisti käyttäjän toimesta laitteen oven ollessa auki (kammion lämmitys). Oven 
avaamisella tai sulkemisella ei ole vaikutusta sulatusprosessiin.
Käynnistä sulatus pitämällä ALAS -painiketta painettuna 4 sekunnin ajan.

  Sulatus ja sen ja kesto määritetään parametreilla P5, P7, P11, joita käyttäjä voi muokata. 
 Sulatuksen aikana näytöllä näkyy “dEF”.

Kammion sterilointi
Sterilointi voidaan aktivoida, jos parametrin P23 arvo = 1.
Steriloinnin käynnistäminen edellyttää, ettei mikään ohjelma ole käynnissä ja että laitteen ovi on suljettu.

Käynnistä sterilointi pitämällä YLÖS -painike painettuna 4 sekunnin ajan.

  Steriloinnin käynnistys ja sen ja kesto määritetään parametreilla P8, P24, P25, joita käyttäjä 
 voi muokata. Steriloinnin aikana näytöllä näkyy “StE”.

Kammioanturihälytyksen ”Er2” sattuessa:
 - Ennen käynnistämistä, sterilointi ei käynnisty.
 - Steriloinnin aikana, sterilointi suoritetaan normaalisti loppuun.
Jos kammion lämpötila on käynnistyksen yhteydessä tai sterilointijakson aikana alhaisempi kuin asetus-
arvo (parametri P25), näkyy näytöllä “cLd”.

Tuotteen sisälämpötila-anturin lämmitys
Tuotteen sisälämpötila-anturin lämmitys voidaan aktivoida, jos parametrin P23 arvo = 2
Oven avaamisella tai sulkemisella ei ole vaikutusta anturin lämmitykseen. Lämmityksen käynnistäminen 
edellyttää, ettei mikään ohjelma tai erikoistoiminto ole käynnissä.

Käynnistä anturin lämmitys pitämällä YLÖS -painike painettuna 4 sekunnin ajan.

  Tuotteen sisälämpötila-anturin lämmitys määritetään parametreilla P28 ja P29, joita käyttäjä 
 voi muokata. Steriloinnin aikana näytöllä näkyy “Prb”.

Ohjelman tai erikoistoiminnon pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen
Pysäytä käynnissä oleva ohjelma tai erikoistoiminto painamalla SET -painiketta.
Jos ohjelma on päättynyt, paina SET -painiketta uudelleen käynnistääksesi sen uudestaan kohdasta, 
jossa se keskeytettiin

  Jos käynnistetään manuaalista ohjelmaa uudestaan, käynnistyy se alusta uudelleen.

Jos erikoistoiminto ei ollut suoritettu loppuun ei ole mahdollista käynnistää se uudestaan kohdasta, jossa 
se keskeytettiin
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Ylläpito
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä ja käytä aina asianmukaisia 
suojavälineitä (esinerkiksi suojahanskoja) suoritettaeassasi ylläpitotoimenpiteitä.

Käyttäjä tulee suorittaa ainoastaan rutiininomaiset ylläpitotehtävät (puhdistus). Muu huolto ja ylläpito, ota 
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärin suoritetusta ylläpidosta (esimerkiksi sopi-
mattoman puhdistusaineen käyttö) tai suorittamatta jätetystä ylläpidosta. Tällöin raukeaa myös takuu.

Kuva 14 u Laitteen ja sen osien puhdistuksen yhteydessä, ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ:
 - hionta-aineita sisältäviä puhdistusaineita
 - vahvoja tai syövyttäviä puhdistusaineita (esimerkiksi suolahappo tai rikkihappo, lipeäkiveä ym.). Varoi-

tus! Älä myöskään koskaan käytä näitä aineita laitteen alla tai ympärillä olevan lattian puhdistamiseen.
 - hiovia tai teräviä työkaluja (esimerkiksi hioma-aineet, lastat, teräsharjat ym.)
 - höyry- tai painepesu.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, puhdista hyllyt ja kammio liinalla joka on kostutettu lämpimällä saip-
puavedellä ja huuhtele ja kuivaa lopuksi. Poista ”uuden laitteen” tuoksu käyttämällä laitetta 30 minuuttia 
tyhjillään.

Puhdistus

Ulkoisten teräspintojen puhdistus
Kuva 14 u Puhdista ulkoiset teräspinnat liinalla joka on kostutettu lämpimällä saippuavedellä tai teräksel-
le tarkoitetulla puhdistusaineella. Huuhtele ja kuivaa lopuksi.

Kammion puhdistus
Puhdista kammio päivittäin korkean hygienian ja laitteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
Käytä aina lämpimässä saippuavedessä kostutettua liinaa ja huuhtelu ja kuivaa lopuksi.

Kosketusnäyttö
Puhdista kosketusnäyttö liinalla, joka on hiukan kostutettu lasinpuhdistusaineella, seuraa puhdistusaine-
valmistajan ohjeita.
Älä suihkuta suuria määriä puhdistusainetta, puhdistusaine saattaa tunkeutua kosketusnäyttöön vaurioit-
taen sitä.

Ilmanvaihtoaukot
Kuva 16 u Pidä ilmanvaihtoaukkoja vapaina esteistä ja pölystä, puhdista ne usein pölynimurilla tai harjalla.

Kuva 17 u Suosittelemme, että irrotat etupaneelin kerran viikossa kuvien mukaisesti  ja puhdistat suo-
datinta lämpimällä saippuavedellä. Vaihda suodatin tarvittaessa (ota yhteyttä jälleenmyyjään varaosien 
tilaamiseksi)
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Fig. 17



| 15

METOS BF051SEE ED. 07-2019

Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan
Katkaise sähkö- ja vedensyöttö jaos laitetta ei käytetä vähään aikaan. Suojaa ulkoiset teräspinnat levittä-
mällä niihin ohut kerros vaseliiniöljyä pehmeällä liinalla.
Jätä laitteen ovi raolleen jottei kammioon muodostu ummehtunutta hajua.

Kun laite taas otetaan käyttöön:
 - puhdista laite ja sen lisävarusteet huolellisesti
 - kytke sähkö- ja vedensyöttö laitteeseen
 - tarkista laite ennen käyttöä
 - käynnistä laite matalalla lämpötilalla ja anna sen käydä vähintään 60 minuuttia ilman ruokaa kammiossa.

Jotta laite toimisi kunnolla ja turvallisesti, suosittelemme, että valtuutettu huoltohenkilöstö tar-
kistaa ja huoltaa laitteen vähintään kerran vuodessa.

Vianetsintä
Jos laite vikaantuu tai toimii normaalista poiketen:
 - katkaise sähkön- ja vedensyöttö laitteeseen
 - käy läpi alla oleva taulukko löytääksesi mahdollisen ratkaisun
Jos taulukko ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä huoltoon ja kerro:
 - vian laatu
 - laitteen valmistusnumero joka löytyy laitteen tyyppikilvestä.

 Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää laitteen huoltamiseen. Valmistaja ei ole vastuussa 
 mahdollisista virheistä, jos muita kuin alkuperäisiä varaosia on käytetty. Tällöin raukeaa myös takuu.

Vika Tarkista ennen huollon kutsumista että...

Laite on kokonaan pois päältä • laitteen sähköpistoke on kunnolla liitetty pistorasiaan.

Laite ei jäähdy tarpeeksi • mikään ulkoinen lämmönlähde ei vaikuta laitteen toimintaan
• laitteen ovi on kunnolla kiinni
• pöly tai esineet eivät tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja
• tuotteet laitteessa on jaettu tasaisesti eivätkä estä ilmankier-

toa kammiossa
• laitetta ei ole ylikuormitettu liian suurella määrällä tuotteita 

(seuraa ohjeita)

Laite on äänekäs • laite ei ole mekaanisessa kosketuksessa muihin laitteisiin tai 
esineisiin

• laite seisoo suorassa
• kaikki näkyvät ruuvit ovat tiukalla
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Laitteen poistaminen käytöstä (ympäristön suojelu) 

Laitteen poistaminen käytöstä (ympäristön suojelu)
Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudatettava voimassa olevia 
paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mikäli käytöstä poistettua laitetta säilytetään valvomattomassa tilassa, on 
syytä varmistua siitä, että ilmatiiviisti sulkeutuvat ovet eivät aiheuta vaaratilanteita ihmisille.
Laitetta EI saa hävittää talousjätteiden tai metalliromun seassa. Varo erityisesti vahingoittamasta jäähdy-
tyspiiriä, varsinkin lämmönvaihtimen lähistöllä. 

Vain pätevä henkilöstö saa irrottaa koneen sähkö- ja vesijohtoverkosta.
Ota tarvittaessa talteen ja hävitä:
- Kylmäaine
- Mahdolliset jäätymisenestoaineet

Kaikki laitteet on valmistettu kierrätettävistä metallisista materiaaleista (ruostumattomasta teräksestä, 
raudasta, alumiinista, galvanoidusta ohutlevystä, kuparista jne.), Painoprosentteina yli 90%.
Poista laitteisto hävittämistä varten poistamalla virtajohto ja kaikki lokeron tai kammion lukituslaitteet 
(tarvittaessa).
Kiinnitä huomiota tämän tuotteen hallintaan sen käyttöiän lopussa, ympäristölle aiheutuvien haittojen 
vähentämiseen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantamiseen noudattamalla ”joka saastuttaa 
maksaa” -, ennaltaehkäisyn, uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen valmisteluperiaatteita.
Muista, että laittomasta tai virheellisestä tuotteen hävittämisestä on rangaistavaa. 

Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin maissa
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua WEEE koskevaa yhteisön direktiiviä on rinnastettu eri tavoin kussakin 
maassa. Siksi suosittelemme ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään pyytääksesi 
oikeaa hävitysmenetelmää.

 Odottaessaan purkamista ja hävittämistä laitteet voidaan väliaikaisesti varastoida jopa ulkona,
 mikäli sähkö-, jäähdytys- ja LVI-piirit ovat ehjät ja suljettuina. Varmista myös, että ovia ei voida 
 sulkea ja lukita. Noudata käyttäjän maan ympäristönsuojelulakeja.

Takuu
Takuu ei kata osia kuten lasia, esteettisiä osia, tiivisteitä, lamppuja ja muita käytön aikana kuluvia osia
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Asennus

Turvaohjeet
• Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja säilytä se huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä 

varten. 
• Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Muista, 

että mikä tahansa asennustoimenpide tai huolto, joka poikkeaa käyttöohjeessa ilmoitetusta, voi aihe-
uttaa vahinkoja, loukkaantumisia tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

• Luvattomat toimenpiteet, luvaton muuttaminen tai muokkaukset, jotka eivät noudata tässä oppaassa 
annettuja tietoja, voivat aiheuttaa vahinkoja, loukkaantumisia tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia, 
ja mitätöivät takuun.

• Asennuksen ja erityiset huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja valtuutettu teknikko, 
jolla on hyvät tiedot jäähdytys- ja sähköjärjestelmistä, käyttömaassa voimassa olevien lakimääräysten 
mukaisesti ja järjestelmiä sekä työturvallisuutta koskevien standardien mukaisesti.

• Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jän-
nitettä.

• Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen ylläpito tai puhdistustoimenpiteitä (käännä pääkytkin 
asentoon OFF ja irrota pistoke)

• LAITETTA EI SAA ASENTAA TILAAN JOSSA ON RÄJÄHDYSVAARA. Älä pidä tässä laitteessa räjähtä-
viä aineita, kuten paineistettuja astioita, joissa on syttyviä ponneaineita.

• Tarkista ennen asennusta:
 - Että paikka, johon laite asennetaan, soveltuu ruoantuotantoon.
 - Että järjestelmät ovat käyttömaassa voimassa olevien lakimääräysten ja laitteen tyyppikilven vaati-

musten mukaisia;
 - Laitteen suojaamiseksi ylikuormituksilta ja oikosuluilta tulee liitäntä varustaa vikavirtasuojalla (30 

mA).
 - Että vesiliitäntä on laitteen läheisyydessä.
 - Että laiteen läheltä löytyy maadoitettu pistorasia.
 - Että alusta asennuspaikalla on suora, varsinkin jos laite on varustettu pyörillä.

• Asennuksen aikana:
 - Henkilöiden, jotka ei osallistu laitteen asentamiseen, oleskelu työalueella on kiellettyä.
 - Käytä henkilökohtaisia suojaimia (käsineitä, turvakenkiä jne.),
 - Työskentele työturvallisuusmääräysten mukaisesti (esim. älä lähesty sähköosia märillä käsillä tai 

paljain jaloin jne.).
• Alkuperäisiä varaosia suositellaan. Valmistaja kiistää kaiken vastuun jos ei-alkuperäisiä varaosia on käy-

tetty.
• Koska pakkausmateriaalit saattavat olla vaarallisia, ne on pidettävä lasten tai eläinten ulottumattomissa 

ja hävitettävä asianmukaisesti paikallisten standardien mukaisesti.
• Laite tarkastetaan visuaalisesti, toiminnallisesti sekä sähköisesti ennen toimitusta.
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Malli BF051DG

Tyyppi BC/BF

Kylmäaine R290

GWP 3

Määrä kg 0.1

Pikajäähdytysohjelma HARD

Jäähdytyskapasiteetti kg 12.00

Jäähdytysaika 65 > +10 °C min 105

Kulutus jäähdytyksen aikana kWh/kg 0.0632

Pikapakastusohjelma HARD

Pakastuskapasiteetti kg 6.00

Pakastusaika 65 > -18 °C min 205

Kulutus pakastuksen aikana kWh/kg 0.560

Fig. 18

Tyyppikilven tiedot
1 Valmistaja
2 Sarjanumero
3 Koodi
4 Malli
5 Jännite
6 Virrankulutus
8 Sulatusvastuksen teho
9 Sulatusvastuksen teho
10 Muiden vastusten nimellisteho
11 Lampun teho
12 Suurin ja pienin paine
13 Kylmäaine, tyyppi ja määrä
15 Eristyksen kaasutyyppi
16 Valmistusvuosi
17 Ilmastoluokka (#)

Tekniset tiedot
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BF051SEE

Mitat Leveys mm 790

Syvyys mm 720

Korkeus mm 850

Jalat Määrä kpl 4

Korkeus mm 80

Ovi Leveys mm 670

Korkeus mm 380

Kammio Syvyys mm 410

PU eristys Paksuus mm 60

Ilmastoluokka 5

Pikajäähdytyskapa-
siteetti 90 min.

+90>+3°C kg 12

Pikapakastuskapa-
siteetti 240 min

+90>-18°C kg 6

Kylmäaine Tyyppi R290

Määrä kg 0.1

Johteet Maksimi kpl 5

Astiatyyppi GN1/1
Astiakapasiteetti 45 mm välein -

60 mm välein kpl 5

75 mm välein -

Sähköliitäntä V/˜/Hz 220-
240/1/50

Jäähdytysteho (*) W 1369

(**) W 728

Tehonkulutus Tehonkulutus W 2660

A 12.72

Pakkauksen koko Leveys mm 850

Syvyys mm 780

Korkeus mm 1005

Paino Netto kg 86

Brutto kg 101

Ääriolosuhteet= Höyrystinlämpötila=-10°C / Lauhdutinlämpötila =+55°C
(*) Höyrystinlämpötila =-10°C / Lauhdutinlämpötila=+40°C
(**) Höyrystinlämpötila =-25°C / Lauhdutinlämpötila=+40°C

Sähköliitäntä

Vesiliitäntä

Poistovesiliitäntä
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Tyyppikilven sijoitus
Kuva 18 u Tyyppikilpi on sijoitettu ulkopuolelle, laitteen sivulle tai takaosaan ja laitteen sisälle moottori-
tilaan.
Tyyppikilvessä on tärkeitä teknisiä tietoja jotka ovat välttämättömiä laitteen huollon tai korjauksen yhtey-
dessä: suosittelemme, että et poista, vahingoita tai muokkaa tyyppikilpeä.

Melutaso
Leq meluisimmassa osassa 1 m työolosuhteissa
<70 dB (A)
Lpc 1m työolosuhteissa
<130 dB (C)

Testiympäristö
Testit suoritettiin suorakaiteen muotoisessa huoneessa ilman äänieristystä. Koneen lähellä ei ollut mer-
kittäviä esteitä.

Standardit
Äänitestit suoritettiin lakiasetuksen 277 mukaisesti noudattaen standardissa ISO 230-5 kuvattuja mene-
telmiä direktiivissä 2006/42 / EY vaadittujen tietojen saamiseksi.

Koneen käyttöolosuhteet
”Pulldown”- testi on suoritettu vaikeimmissa olosuhteissa

Käytetyt materiaalit ja nesteet
Ympäristönsuojelun varmistamiseksi käytetyt materiaalit ovat laki-asetuksen nro. 151, 25. heinäkuuta 
2005, RoHS (2002/95 / EY) ja WEEE (2002/96 / EY ja 2003/108 / EY) -direktiivien täytäntöönpanossa, 
myös vaarallisten aineiden käytön vähentämisestä sähköisissä ja elektronisissa laitteissa jätteenkäsit-
telynä. Käytetyt jäähdytyskaasut tai polyuretaanivaahtoa laajentavat kaasut ovat asetuksen (EY) N:o 
842/2006 mukaisia.
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Laitteen kuljetus ja käsittely

Varoitusmerkinnät on painettu pakkaukseen. Ne osoittavat rajoitukset, joita on noudatettava laitteen tur-
vallisen lastaamisen, purkamisen ja kuljetuksen varmistamiseksi.

Kuva 1 u Laitteen kuljetus ja käsittely on tehtävä seuraavasti:

 - Pidä pakkaus pystysuorassa asennossa merkintöjen mukaisesti (tämä varotoimenpide on tarpeen kom-
pressorin sisältämän öljyn kiertämisen estämiseksi, mikä voi vahingoittaa venttiilejä ja aiheuttaa ongel-
mia kompressorin käynnistyksen yhteydessä).

 - Käytä sopivia käsittelyvälineitä. Älä käsittele tavaroita käsin. Käytettäessä esimerkiksi haarukkatrukkia 
tai pumppukärryä, on paino tasapainotettava huolellisesti.

Pakkaus koostuu yleensä polystyreenistä ja joustavasta kalvosta puisella kuormalavalla, joka kiinnitetään 
laitteen pohjaan turvallisempaa kuljetusta ja käsittelyä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat kuljetuksista muissa olosuhteissa kuin aiemmin 
määritellyt.

Kaltevalla alustalla on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska laitteen painopiste ei ole pak-
kauksen keskellä.

OK
Fig. 1

Pinoamisrajat
Laitteita, mallista riippumatta, EI SAA pinota kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Laitteen tarkistus
Kuva 2 u Suosittelemme, että pakkauksen poistamisen jälkeen tarkistat laitteen eheyden ja varmista, 
ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset vaurioita tai poikkeamia, älä asenna laitetta ja 
ilmoita heti toimittajalle.
Vaurioituneita laitteita ei voida palauttaa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman ennakkoon annettua kirjallista 
lupaa.

Kuva 3 u Pakkauksen purkamisen jälkeen, älä työnnä tai vedä laitetta liikuttaessasi sitä, jotta vältetään 
kaatumisen vaara, tai että osat (esimerkiksi jalat) vaurioituvat. Älä koskaan kallista laitetta oven sivulta.
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Asennuksen valmistelu
Kuva 4 u Järjestelmien on oltava käyttömaassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisia.

Asennuspaikalta pitää löytyä:
- A: Vikavirtasuoja (30 mA);
- B: Sähköliitäntä
- C: Vesiliitäntä
- D: Viemäri (optio).

 Liitäntöjen arvot, katso ”Tekniset tiedot”

Asennuspaikan vaatimukset
Asennuspaikan tulee olla:

 - Yhteensopiva teollisen elintarvikkeiden käsittelyn kanssa.
 - Varustettu riittävällä ilmastoinnilla
 - Varustettu tarvittavilla sähkö, vesi ja viemäriliitännöillä, jotka ovat yhteensopivia
 - Käyttömaassa voimassa olevien lakimääräysten ja työturvallisuusvaatimuksine kanssa.
 - Lämpötila  +15° ... +43°C.
 - Suojattu sateelta ja säältä
 - Varistettu lattialla, joka kestää laitteen painon täydellä kuormalla.

Jos laite on varustettu pyörillä (sarja myydään erikseen), sitä ei voi säätää. Siksi pinnan on oltava täysin 
vaakasuora, tasainen ja täysin sileä.

Suojamuovin poistaminen
Kuva 5 u Jos laite on ehjä, poista suojakalvo hitaasti.

 Mahdolliset liimajäännökset voidaan poistaa sopivalla liuottimella. 
 Älä käytä työkaluja tai hankaavia tai vahvoja puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintoja.

Poistetut suojakalvot voivat olla vaarallisia lapsille ja eläimille. Suojakalvot on hävitettävä asian-
mukaisesti paikallisten standardien mukaisesti.

Fig. 5
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Laitteen sijoitus
Laite tulee ainoastaan sijoittaa lattialle. Lattian vaatimukset:

 - Lattia ei saa olla herkkä lämmölle eikä syttyvästä materiaalista
 - Lattian tulee olla täysin suora
 - Lattian pinta tulee olla täysin tasainen
 - Lattian tulee kestää laitteen painon täydellä kuormalla.

Kuva 6 u Pidä kuvatut vähimmäisetäisyydet laitteen ympärillä: tämä helpottaa liitäntöjen tekemistä ja 
laitteen ylläpitoa.
Kuva 7 u Pyri aina sijoittamaan laite suoralle tasaiselle lattialle. Säädä tarvittaessa laite suoraksi säädet-
tävien jalkojen avulla.

Älä asenna laitetta:
Lähelle lämpöä tuottavia laitteita (esimerkiksi uunit tai rasvakeittimet)
Lähelle helposti syttyviä seiniä tai huonekaluja.

 Käytä vain valmistajan pyöräpakettia (optio) laitteen tekemiseksi siirrettäväksi. 
 Asenna pyöräsarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Välikappaleiden asennus
Laitteen takaosa, jossa tuuletusaukot ja kylmäkone sijaitsevat, vaatii tarpeellisen ilmankierron.
Älä siksi koskaan asenna laitetta seinää vasten vaan jätä aina vähintään 5 cm tilaa laitteen ja seinänä väliin.

Kuva 8 u Asenna laitteen mukana toimitetut välikappaleet laitteen taakse (erityisesti jos laite on asennet-
tu pyörille), jotta laite ei tahattomasti siirry liian lähelle seinää.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja välikappaleita ja ruuveja.
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min. 5 cm

min. 50 cm

min. 5 cm

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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Sähköliitäntä

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia oh-
jeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkostoon ainoastaan tarvitta-
van ammattipätevyyden omaava henkilö.

Jos syöttökaapeli vaurioituu. on se viipymättä vaihdettava tarvittavan ammattipätevyyden omaava n hen-
kilön toimesta.

Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan:
 - Lue tämän käyttöohjeen turvaohjeet
 - Varmista ennen kytkemistä, että asennuspaikan sähkö on laitteen arvokilven mukaista. +/-10% poik-

keama on sallittu.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan .

Laite on liitettävä potentiaalin tasausjärjestelmään. Liitäntä tehdään 10mm2 kaapelilla liitäntään, joka on 
merkitty kansainvälisellä tunnuksella .

Laitteen suojaamiseksi ylikuormituksilta ja oikosuluilta tulee liitäntä varustaa vikavirtasuojalla (30 mA).
Vikavirtasuojan kapasiteettia määriteltäessä ota huomioon että: 
Imax = 2,3 In (nimellisvirta)
Icc (oikosulkuvirta) = 4500 A (230v/1~/50Hz)
Icc (oikosulkuvirta) = 6000 A (400v/3~/50Hz)

Kuva 9 u 230 V / 1 ~ / 50Hz -laitteet toimitetaan liitetyllä virtajohdolla ja Shuko -pistokkeella. Muun tyyp-
piset sähköliitännät tai kaapelikokojen muutokset ovat kiellettyjä. Kaapelia voidaan pidentää korvaamalla 
se kaapelilla, jolla on samat vaatimukset kuin alkuperäisellä (kumityyppi, poikkileikkaus jne.).
400 V / 3 ~ / 50 Hz: n laitteet toimitetaan liitetyllä virtajohdolla: Kytke sopivan tyyppinen ja kapasiteetin 
mukainen pistoke (ei kuulu toimitukseen) ottaen huomioon laitteen liitäntäteho tai kytke johto suoraan  
sähkökaappiin.

  Kytkentäkaaviot löytyvät tämän käyttöohjeen lopussa.
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air gap
min
25 mm

1”

max 200 cm

min 4°

Fig. 9 Fig. 10

Poistovesiliitäntä

Poistovesiliitännän on oltava paikallisten asetuksien mukainen ja liitännän saa suorittaa vain am-
mattipätevyyden omaava henkilö.

Poistovesi
Puhdistusvesi kerääntyy laitteen alla olevaan säiliöön.
Kuva 10 u Suosittelemme liittämään tyhjennys joustavan letkun(enimmäispituus on 200 cm, lisävaruste) 
kautta lattiakaivon tai seinässä olevan viemäriputken yläpuolelle kuvan mukaisesti.

ilmarako
väh.
25 mm
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FR711A800 - 230V/1~/50Hz

Dimensioni non quotate: / Not dimensioned
Angoli                            Smussi
Angle                             Chamfer 90°                          45°

QUESTO DISEGNO ≤ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ALI GROUP;
ESSO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, COPIATO O USATO SENZA

AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCIETÀ.

THIS DRAWING IS PROPERTY OF ALI GROUP COMPANY; IT MUST

NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED WITHOUT THEIR WRITTEN

AUTHORISATION.
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DESCRIPTION DESCRIPTION

A Power supply unit M4 Additional motorised fan

A1 Flashing power supply M5 Linear actuator

A2 Printer power supply M6 Heating and dehumidifier motorised fan

B Probe N Neutral

B1 Temperature probe O Timer

B2 Defrosting probe P Pressure switch

B3 Core probe PE Ground point

B4 Condenser probe P1 Pressure transducer

B5 Vacuum probe P2 Delayed differential pressure switch

B6 Humidity probe Q Relay

C Electric condenser Q1 Power relay

CK Buzzer Q2 Double exchange relay

D Voltage regulator Q3 Compressor overload protection relay

E Thermostat Q4 Water supply relay

E1 Safety thermostat Q5 Detergent supply relay

E2 Control thermostat Q6 Detergent pump relay

FU Fuse Q7 Drain valve relay

G Electronic thermostat Q8 Heating relay

G1 Power board Q9 Drain system relay

G2 Control board R Resistance

G3 Auxiliary board R1 Frame resistance

G4 Printer + IF RICS R2 Defrosting resistance

G5 Fan regulator R3 Evaporation resistance

G6 Encoder R4 Heating resistance

H Warning light R5 Guard resistance

H1 Power warning light R6 Drain resistance

H2 Alarm warning light R7 Pressure balancing valve resistance

H3 Defrosting warning alarm R8 Glass door resistance (in the glass)

H4 Cycle warning alarm R9 Glass door perimeter resistance

IG Main switch R10 Humidifying resistance

I1 Switch S Starter 

I2 Deviator T Transformer

I3 Door switch T1 Autotransformer

I4 Float T2 Reactor

I5 Selector U Thermometer

K1 Compressor contactor V1 Solenoid valve

K2 Condenser contactor V2 Water solenoid valve

K3 Evaporator contactor V3 Hot gas solenoid valve

K4 UVC contactor W Lamp

K5 Defrosting contactor W1 Neon lamp

K6 Delayed contact W2 UVC lamp

K8 Heating contactor X Terminal

L Line X1 Terminal board

L1 Three-phase line 1 Y1 Compressor circuit breaker

L2 Three-phase line 2 Y2 Condenser circuit breaker

L3 Three-phase line 3 Y3 Evaporator circuit breaker

M Electric motor Y5 Defrosting circuit breaker

M1 Motor-compressor Z Disturbance filter

M2 Condenser motorised fan

M3 Evaporator motorised fan

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

A Alimentatore M4 Motoventilatore supplementare

A1 Alimentatore lampeggiante M5 Attuatore lineare

A2 Alimentatore stampante M6 Motoventilatore riscald. e deumid. 

B Sonda N Neutro

B1 Sonda temperatura O Timer

B2 Sonda sbrinamento P Pressostato

B3 Sonda al cuore PE Punto terra

B4 Sonda condensatore P1 Trasduttore di pressione

B5 Sonda sottovuoto P2 Pressostato differenz. ritardato

B6 Sonda umidità Q Relè

C Condensatore elettrico Q1 Relè di potenza

CK Buzzer Q2 Relè doppio scambio

D Variatore di tensione Q3 Relè protettore termico compressore

E Termostato   Q4 Relè alimentazione acqua

E1 Termostato di sicurezza Q5 Relè alimentazione detergente

E2 Termostato controllo Q6 Relè pompa detergente

FU Fusibile Q7 Relè valvola drenaggio

G Teletermostato Q8 Relè riscaldamento

G1 Scheda potenza Q9 Relè sistema scarico

G2 Scheda comando R Resistenza

G3 Scheda ausiliaria R1 Resistenza cornici

G4 Stampante + IF RICS R2 Resistenza sbrinamento

G5 Regolatore ventole R3 Resistenza evaporazione

G6 Encoder R4 Resistenza riscaldamento

H Spia R5 Resistenza carter

H1 Spia tensione R6 Resistenza scarico

H2 Spia allarme R7 Resistenza valvola bilanciam. pressione

H3 Spia sbrinamento R8 Resistenza porte vetro (nel vetro)

H4 Spia ciclo R9 Resistenza perim. porte vetro

IG Interruttore generale R10 Resistenza umidificazione

I1 Interruttore S Starter 

I2 Deviatore T Trasformatore

I3 Micro porta T1 Autotrasformatore

I4 Galleggiante T2 Reattore

I5 Selettore U Termometro

K1 Contattore  compressore V1 Valvola solenoide

K2 Contattore condensatore V2 Elettrovalvola acqua

K3 Contattore evaporatore V3 Valvola solenoide gas caldo

K4 Contattore UVC W Lampada

K5 Contattore sbrinamento W1 Lampada neon

K6 Contatto ritardato W2 Lampada UVC

K8 Contattore riscaldamento X Morsetto

L Linea X1 Morsettiera

L1 Linea 1 trifase Y1 Magnetotermico compressore

L2 Linea 2 trifase Y2 Magnetotermico condensatore

L3 Linea 3 trifase Y3 Magnetotermico evaporatore

M Motore elettrico Y5 Magnetotermico sbrinamento

M1 Motocompressore Z Filtro antidisturbo

M2 Motoventilatore condensatore

M3 Motoventilatore evaporatore



METOS BF051SEE

30 |

ED. 07-2019

7
M2

P

19

55
56

7
M2 19

7
M1

M2

P

M2

M18

7
19

55
56

7
19

7
8

Keskuskoneliitäntä

Liitäntä PUMP DOWN ja keskuskylmään, liitä oikosulku liittimien 55 ja 56 väliin
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Parametrien asetus

Parametrien asettamiseksi mitään ohjelmaa tai erikoistoimintoa ei saa olla käynnissä.

Parametriluettelon näyttämiseksi pidä YLÖS ja ALAS -painikkeita painettuna samanaikaisesti 4 sekunnin 
ajan: näytöllä näkyy ensimmäisen näkyvän parametrin nimi (parametri P 0).

Muuta parametrin arvoa seuraavasti:
 - Valitse muutettava parametri YLÖS ja ALAS -painikkeiden avulla
 - Paina SEL -painiketta
 - Muuta parametrin arvoa YLÖS ja ALAS -painikkeiden avulla
 - Tallenna uusi parametriarvo painamalla SEL -painiketta.
 - Poistu parametrilistalta pitämällä YLÖS ja ALAS -painikkeita painettuna samanaikaisesti 4 sekunnin 

ajan tai odottamalla 10 sekuntia.

(X 4 sec)
+

(X 4 sec)
+

SEL SEL

Odota
10 sek.

YLÖS

ALAS

YLÖS

ALAS

YLÖS

ALAS

YLÖS

ALAS

PARAMETRI-
LISTA

PARAMETRIN 
VALINTA

VALINNAN 
VAHVISTUS

PARAMET-
RIARVON 
ASETUS

PARAMET-
RIARVON 

VAHVISTUS

POISTUMINEN
PARAMETRI-

LISTALTA
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PAR. DESCRIZIONE DESCRIPTION Default Range U. M. 

P 0 Impostazione tempo durata suono buzzer 
0 = buzzer disabilitato 

Buzzer sound time setting 
0 = buzzer disabled 10 0...60 Sec 

P 1 Selezione presenza microinterruttore di controllo 
chiusura porta  0 = assente; 1 = presente 

Door closing control microswitch presence selection 0 
= absent; 1 = present 1 0...1 flag 

P 2 
Funzionamento ventola cella durante esecuzione dei 
programmi (  ininfluente se P 7=0) 
0 = in parallelo al compressore; 1 = sempre accesa 

Cell fan operation during program execution (irrelevant 
if P 7=0) 
0 = in parallel to the compressor; 1 = always on 

1 0...1 flag 

P 3 Selezione presenza sonda spillone 
0 = assente; 1 = presente 

Needle probe presence selection 
0 = absent; 1 = present 1 0...1 flag 

P 4 Abilitazione ciclo di abbattimento negativo 
0 = disabilitato; 1 = abilitato 

Negative blast chilling cycle enabling 
0 = disabled; 1 = enabled 1 0...1 flag 

P 5 Abilitazione sbrinamento 
0 = disabilitato; 1 = abilitato 

Defrost enabling 
0 = disabled; 1 = enabled 1 0...1 flag 

P 6 
Abilitazione spegnimento carichi su attivazione del 
microinterruttore porta abbattitore 
0 = compressore + ventola cella; 1 = ventola cella 

Loads switch off enabling upon activation of the blast 
chiller door microswitch 
0 = compressor + cell fan; 1 = cell fan 

1 0...1 flag 

P 7 
Selezione carichi comandati dal rel  2 
0 = resistenza sbrinamento (P 2   ininfluente); 1 = 
ventola cella in funzione di sbrinamento 

Selection of loads driven by relay 2 
0 = defrost heater (P 2 is irrelevant); 1 = cell fan in 
defrost function 

1 0...1 flag 

P 8 Impostazione isteresi Hysteresis setting 2 1...20 °C 

P 9 
Impostazione tempo minimo che deve intercorrere 
tra uno spegnimento e la successiva accensione del 
compressore 

Setting of minimum time between compressor switch-
off/switch-on time 2 0...99 Min 

P10 
Protezione compressore: impostazione tempo minimo 
che deve intercorrere tra due accensioni consecutive 
del compressore 

Compressor protection: setting of minimum time that 
must elapse between two consecutive compressor 
start-ups

2 0...99 Min 

P11 Impostazione durata sbrinamento Defrost time setting 7 0...99 Min 

P12 Impostazione tempo di sgocciolamento Dripping time setting 0 0...99 Min 

P13 Impostazione target temperatura della sonda spillone
nel ciclo di abbattimento positivo 

Needle probe target temperature setting in the positive 
blast chilling cycle 3 -50...99 °C 

P14 Impostazione target temperatura della sonda spillone
nel ciclo di abbattimento negativo 

Needle probe target temperature setting in the 
negative blast chilling cycle -18 -50...99 °C 

P15 Impostazione setpoint temperatura della sonda cella
nel ciclo di abbattimento positivo 

Cell probe temperature setpoint in the positive blast 
chilling cycle -10 -50...99 °C 

P16 Impostazione setpoint temperatura della sonda cella
nel ciclo di abbattimento negativo 

Cell probe temperature setpoint in the negative blast 
chilling cycle -40 -50...99 °C 

P17 Impostazione setpoint temperatura della sonda cella in 
conservazione positiva Cell probe temperature setpoint in positive storage 2 -50...99 °C 

P18 Impostazione setpoint temperatura della sonda cella in 
conservazione negativa 

Cell probe temperature setpoint setting negative 
storage -20 -50...99 °C 

P19 Impostazione durata del ciclo di abbattimento positivo 
(timeout) Positive blast chilling cycle duration setting (timeout) 90 0...599 Min 

P20 Impostazione durata del ciclo di abbattimento negativo 
(timeout) Negative blast chilling cycle duration setting (timeout) 270 0...599 Min 

P21 Impostazione setpoint di attivazione ventola 
condensatore Condenser fan activation setpoint 60 -50...99 °C 

P22 Abilitazione ventola condensatore 
0 = disabilitata; 1 = abilitata 

Condenser fan enabling 
0 = disabled; 1= enabled 1 0...1 flag 

P23 
Selezione carichi comandati dal rel  4 
0 = rel  4 disabilitato; 1 = lampada UV; 2 = riscaldamento 
sonda spillone; 3 = ventola ausiliaria 

Selection of loads driven by relay 4 
0 = relay 4 disabled; 1 = UV lamp; 2 = needle probe 
heating; 3 = auxiliary fan 

2 0...3 num

P24 Impostazione durata sterilizzazione Sterilization duration setting 15 1...999 Sec 

P25 Impostazione soglia temperatura sterilizzazione Sterilization temperature threshold setting 5 -50...99 °C 

P26 Impostazione soglia temperatura condensatore 
ausiliario Auxiliary condenser temperature threshold setting 51 -50...99 °C 

P27 
Impostazione switch pressostato 
0 = switch pressostato disabilitato; 1, 2, 3, 4 = conteggio 
eventi di allarme prima di bloccare i carichi 

Pressure switch setting 
0 = pressure switch disabled; 1, 2, 3, 4 = count of alarm 
events before locking the loads 

0 0...4 num 

P28 Impostazione durata riscaldamento sonda spillone Needle probe heating duration setting 2 1...10 Min 

P29 Impostazione setpoint temperatura del riscaldamento
sonda spillone Needle probe heating temperature setpoint 4 0...90 °C 

P30 Selezione polaritˆ switch pressostato 
1 = switch attivo aperto; 0 = attivo chiuso 

Pressure switch polarity selection 
1 = open active switch; 0 = closed active 0 0..1 flag 
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Teknisten parametrien asetus

Kun näkyvien parametrien (P0 - P30)  luettelo on selattu loppuun, ilmestyy näytölle “PAS”, jonka avulla 
salasana syötetään päästäkseen teknisten parametrien asetukseen.

  Salasana koostuu 3-numeroisesta numerosta väliltä 000 - 255. Tehtaan oletusasetus on 11 
 ja vastaa parametrin PS1 arvoa.

Muuta teknisen parametrin arvoa seuraavasti:
 - Paina YLÖS tai ALAS -painiketta kunnes näytöllä näkyy PAS.
 - Paina SEL -painiketta.
 - Tarkista, että arvo näytöllä on “0”.
 - Aseta salasana YLÖS ja ALAS painikkeiden avulla. Tehtaan oletusasetus on 11 ja vastaa parametrin 

PS1 arvoa.
 - Vahvista salasana painamalla SEL -painiketta.
 - Valitse muutettava parametri YLÖS ja ALAS -painikkeiden avulla
 - Paina SEL -painiketta
 - Muuta parametrin arvoa YLÖS ja ALAS -painikkeiden avulla
 - Tallenna uusi parametriarvo painamalla SEL -painiketta.

Kun tekniset parametrit on otettu käyttöön syöttämällä salasana, ne ovat näkyvissä, kunnes laitteen virran-
syöttö katkaistaan. Aina kun laite käynnistetään uudelleen, salasana on annettava uudestaan teknisten.

PAR. DESCRIZIONE DESCRIPTION Default Range U. M. 

tP2 Selezione tipo ingresso analogico 2 Selection of analogue input type 2 
2* = PTC; 
3* = PTC  

3 2…3 num

tP3 Selezione tipo ingresso analogico 3 Selection of analogue input type 3 2 2…3 num

tP4 Selezione tipo ingresso analogico 4 Selection of analogue input type 4 2 2…3 num

PS1 Password per accesso ai parametri 
avanzati 

Password to access the advanced 
parameters 0 0…255 num 

bAU Selezione baudrate  Baudrate selection 
0 = 9600 baud
1=19200baud
3 = 38400 baud

0 0…3 num 

PtY 
Selezione bit parità per la comunicazione 
MODBUS 
0 = nessuno; 1 = pari; 2 = dispari 

Parity bit selection for MODBUS 
communication 
0 = none; 1 = even; 2 = odd 

1 0…2 num 

Adr Selezione indirizzo controllore per la 
comunicazione MODBUS 

Controller address selection for MODBUS 
communication 1 0…255 num 

* Altri valori non sono ammessi: se inseriti corrispondono a una non-con-
figurazione della sonda. Per l’ingresso PB4 la sonda è configurabile solo se 
l’ingresso stesso è settato come ingresso analogico (parametro P27=0).

* Other values are not allowed: if entered they correspond to non-confi-
guration of the probe. For the PB4 input, the probe is configurable only if 
the input is set as an analogue input (parameter P27=0).
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* Er1, Er2 not displayed if EWBC1400 is in stand-by mode.
* When the SET key is pressed the program or the special function in progress stops and the alarm events count is reset.
When switched on, EWBC1400 indicates the pressure switch alarm “PrS” if the DI2 pressure switch is open, as this input is normally
closed (NC). The pressure switch alarm has priority over the open door alarm.

ALARM CAUSE EFFECTS SOLUTIONS

Er1* Needle probe
error 

Needle probe not connected 
properly If an automatic program is in 

progress, switch to manual 
program 

Check the connection of the 
needle probe to the appliance 

Faulty needle probe Replace the needle probe 

Er2* Cell probe error 

Cell proble not connected 
properly 

If a manual program is in progress 
with the needle probe (parameter 
P 3=1), the manual program 
continues using the needle probe 
as a cell probe 
If a manual program is in progress 
without the needle probe 
(parameter P 3=0), the manual 
program stops 
If an automatic program is in 
progress, the automatic program 
stops 

Check the connection of the cell 
probe to the appliance 

Cell probe failure Replace the cell probe 

Er3 Condenser 
probe error 

Condenser probe not connected 
properly 

/

Check the connection of 
the condenser probe to the 
appliance

Condenser probe failure Replace the condenser probe 

Er4
Auxiliary 
condenser 
probe error 

The auxiliary condenser probe is 
not connected properly /

Check the connection of the 
auxiliary probe to the EWBC1400 

Auxiliary condenser probe failure Replace the auxiliary probe 

dOr Door open 
Blast chiller door opening with 
program or special function 
(except defrost) in progress 

Cell fan deactivation 
Compressor deactivation (if 
parameter P 6=0) 

Close the blast chiller door to 
resume the program normally

Prs

Pressure switch 
alarm without 
load locking 

- Opening of the pressure 
switch DI2 (if parameter P27 is
different to 0)

- Pressure switch alarm events
count <parameter P27

Increase by one unit of the alarm 
counter (initially zero) 
Blast chiller in stand-by status: 
- compressor deactivation (OUT1) 
- cell fan deactivation (OUT2)
- condenser fan activation (OUT3) 
- auxiliary fan activation (OUT4), if

parameter P23=3
- time count suspended, if a

manual program is in progress

Close the pressure switch DI2 
and wait for the compressor 
safety times (parameter P 9 and 
parameter P10) 

Pressure switch 
alarm with load 
locking

- Opening of the pressure
switch DI2 (if parameter P27 is
different to 0)

- pressure switch alarm events
count = parameter P27

Deactivation of all loads (OUT1, 
OUT2, OUT3, OUT4) Press the SET key** 

Hälytykset
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TYPE OF ERROR VISUALIZZAZIONE A DISPLAY

None (continuous display of the probe PB1 temperature)

Probe PB1 error (continuous display of “Er1”). If probe PB2 
temperature is displayed, cyclic display in succession of “Er1” 
and probe PB2 temperature

Probe PB2, PB3 and PB4 error (e.g. probe PB3 error: cyclic 
display in succession of “Er3”-”40”) 

Error of two probes, one of which is PB1 (e.g. probe PB1 and 
PB3 error: cyclic display in succession of “Er3”-”Er1”)

Error of two probes, excluding PB1 (e.g. probe PB2 and PB3 
error: cyclic display in succession of “Er3”-”40”-”Er2”-”40”)

Error of three probes, one of which is PB1 (e.g. probe PB1, PB2 
and PB3 error: cyclic display in succession of “Er1”-”Er3”-”Er1”-
”Er2”)

Error of three probes, excluding PB1 (probe PB2, PB3 and 
PB4 error: cyclic display in succession of “Er2”-”40”-”Er3”-”40”-
”Er4”-”40”)

Open door, with P 1 = 1 (continuous display of “dOr”; 
each time the SET key is pressed,  “40” or “dOr” is displayed 
alternately.)

Open pressure switch with P27 different to 0 and alarm events 
count less than P27 (flashing display of “PrS”; every time the 
SET key is pressed “40” or “PrS” are displayed alternately)

Open pressure switch with P27 different to 0 and alarm 
events count equal to P27 (continuous display of “PrS”)




