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1. Laitteesta
Tässä käsikirjassa on kuvattu yleisimmät kuljetuksesta, siirrosta, asennuksesta tai huollosta aiheutuvat
vahingot. 

Edellytämme, että asennuksesta ja huollosta vastuussa olevat henkilöt perehtyvät mahdollisiin vaarati-
lanteisiin ja oppivat välttämään vahinkoja.

Valmistaja ei vastaa huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvista vahingoista. Jokaisen asen-
nus- ja huoltohenkilön on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Laitteen osat ja ohjekirjan kuvat voivat muuttua, koska valmistaja pidättää itsellään oikeuden parantaa
laitetta, uudelleen säätää sitä tai muuttaa ohjekirjan sisältöä. Tätä oikeutta voidaan käyttää koska tahan-
sa, ilman ennakkoilmoitusta, silloin kun kysymyksessä on rakenteelliset parannukset tai innovatiivisten
lisälaitteiden sovittaminen laitteeseen.

Lasikon oikean toiminnan ehdottomia edellytyksiä ovat oikea asennus, oikea käyttö ja säännöllinen 
huolehtiminen laitteen kunnosta.

Seuraavan kappaleen ohjeet on tarkoitettu auttamaan ja ohjaamaan käyttäjää laitteen oikeaan käyttöön.

Lasikkoa on saatavana useana eri versiona. Versioiden ominaisuudet on kuvattu tämän käyttöohjeen 
Teknisiä tietoja kappaleessa.

1.1. Ohjeet ja standardit
Valmistaja ilmoittaa, että laitteet on valmistettu direktiivien CEE 98/37-336/89-73/23-EN 60204-1 vaati-
musten
mukaisesti. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista tai tapaturmista.

Takuu on voimassa vain silloin, kun laitetta on käytetty annettujen ohjeiden mukaisesti.

Laitteen osat ja ohjekirjan kuvat voivat muuttua, koska valmistaja pidättää itsellään oikeuden parantaa
laitetta, uudelleen säätää sitä tai muuttaa ohjekirjan sisältöä.

Tätä oikeutta voidaan käyttää koska tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, silloin kun kysymyksessä ovat
rakenteelliset parannukset tai innovatiivisten lisälaitteiden sovittaminen laitteisiin.
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1.2. Lämpötilaluokitus
Zita Mini V lasikot on suunniteltu ja hyväksytetty ISO 23953-2 mukaisiksi. Tämä standardi luokittelee
lasikot kahteen pääluokkaan:

1. Ympäristön lämpötila ja kosteus - Ympäröivän ilman luokitus (kts. taulukko 1)
2. Ruoka-aineiden lämpötila - Lämpötilaluokitus (kts. taulukko 2)

Ympäröivän ilman luokka ISO 23953-2 mukaan taulukko 1.

Ilmanala 
luokka

Lämpötila

°C

Suhteellinen
kosteus

%

Kastepiste

°C

Kuivan ilman
vesipitoisuus

g/kg

0 20 50 9,3 7,3

1 16 80 12,6 9,1

2 22 65 15,2 10,8

3 25 60 16,7 12,0

4 30 55 20,0 14,8

5 27 70 21,1 15,8

6 40 40 23,9 18,8

7 35 75 30,0 27,3

8 23,950 55 14,3 10,2

Huomioitavaa: kylmälaitteen käyttöön ja energiankulutukseen vaikuttava tekijä on 
vesihöyryn massan suhde kuivailman massaan. -> suhteellinen kosteus

Zita Mini V yksiköt (jos toisin ei mainita) on suunniteltu luokan 3 mukaisiksi. Mikäli ympäristöolosuhteet
eivät ole samat kuin taulukossa 1 esitetyt, poikkeaa laitteen teho ilmoitetusta optimista.

Lämpötilaluokitukset M-pakkaus ISO 23953-2:2005(E) taulukko 2.

Lämpötila-
luokka

Korkein lämpötila Matalin lämpötila Alhaisin lämpötila

°C

L1 -15 - -18

L2 -12 - -18

L3 -12 - -15

M1 +5 -1 -

M2 +7 -1 -

H1 +10 +1 -

H2 +10 -1 -

S Erikoisluokitus

Laitteen lopullinen luokka määräytyy yhdistämällä nämä kaksi luokitusta. Eli laitteen luokitus merkitään,
ympäristöluokitus 3 + lämpötilaluokitus M2 = 3M2. Ympäristöolosuhteiden tulee olla t +25°C ja suhteel-
linen kosteus 60%, kun taas tuotteen lämpötilan tulee olla -1°C (kylmin tuote) ja +7°C (lämpimin tuote)
välillä. Lämpötilat mitataan tuotteen keskeltä.
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2. Yleistä

2.1. Arvokilpi ja CE merkintä
Laiteen arvokilpi löytyy ylärakenteen kehyksestä. (Sivu 6, kuva 1).
Ottaessanne yhteyttä laitteen myyjään, tarkistakaa laitteen sarjanumero arvokilvestä.

2.2. Huoltotyö
Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä tai huollosta.

2.2.1. Huollon suorittajan vastuu

Laitteen huollon ja korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilö ja ne on suoritettava tässä käyt-
töohjeessa annettujen ohjeiden sekä paikallisten työturvallisuus määräysten mukaisesti. 
Laitteen huoltajan on tutustuttava tähän käyttöohjeeseen ennen korjaustöihin ryhtymistä.

2.2.2. Huollon vastuu

Jos huoltohenkilö havaitsee laitteessa turvallisuutta vaarantavan vian, tulee hänen välittömästi ilmoittaa
asiasta organisaationsa vastuuhenkilölle.
Laite on aina sammutettava ja kytkettävä irti sähköverkosta ennen huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
Korjauksiin tulee aina käyttää alkuperäisiä varaosia.

2.2.3. Koulutus

Laitteen huoltaja tulee olla paitsi ammattitaitoinen myös perehdytetty laitteen huoltamiseen.

2.2.4.  Käyttäjän vastuu

Jokainen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan myyjän organisaatiolle välittömästi huomaamistaan lait-
teen vioista tai puutteista, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteen. Mahdolliset korjaukset on annettava 
myyjän valtuuttaman huoltoliikkeen hoidettaviksi.

Laitteen käyttö muuhun kuin pakattujen ruoka-aineiden säilytykseen on kiellettyä.
Säilytettävien tuotteiden tulee olla Ph>3,5.

2.2.5. Yleiset turvamääräykset

Käyttäjien tulee noudattaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä
• käyttäjien tulee olla täysin työkuntoisia, ei lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisia tai muutoin 
väsyneitä
• laitetta ei saa käyttää silloin kun sen suojaukset ovat poissa käytössä / suojat irrotettuna.
• laitetta ei saa käyttää silloin kun sen suojalaitteet eivät ole käytössä
• laitteen maadoitus on oltava kunnossa, mikä todennetaan toistuvilla tarkastuksilla

Vian sattuessa laite on aina irrotettava sähköverkosta.

• varmista aina, että laite ei pääse käynnistymään vahingossa

STOP

STOP
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1.2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät

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

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

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdol-
lisuus vältetään.

1.2.2. Laitteessa käytetyt merkinnät

Merkit varoittavat välittömästä varasta. Varoitusmerkit löytyvät vaara-alueen kohdista.

Varoitus henkilöön kohdistuvasta mistä tahansa vaarasta.

Varoitus helposti särkyvistä osista.

Jännitteellisiä osia - sähköiskun vaara.

Maadoitus - runko.

Varastoitavien tuotteiden ylin täyttöraja.

Älä - vedä - työnnä - nosta.

1.2.3. Turvallisuutta koskevat varoitukset

Valmistaja seurasi työskentelyä laitteella ja kirjasi kaikki mahdollisesti syntyvät vaaratekijät tähän ohjeeseen. 
Vaarat on esitetty kuvassa 1.

STOP

 -10- 

2.2.8.1 Danger
The following signs warn a person against presence of danger. The signals are 
placed in close proximity of dangerous areas of equipment.   
 

GENERAL DANGER  
The sign warning against general danger 
 

 
  GENERAL DANGER 
   Sign indicating fragile items (glass, mirror) 

 
DANGER DUE TO ELECTRIC VOLTAGE PRESENT 
This danger will vanish after electricity is disconnected with main 
switch. 
 
GROUND/EARTH 
Grounding/earthing of chassis. 

 
 Maximal height of goods storing 
 

 
Do not pull / push / pick up. 
 
 

2.3 GENERAL SAFETY WARNINGS 
 
Pastorkalt a.s. Nové Zámky analysed carefully every interaction between 
operation and cooling equipment (display counter) during the whole life-span 
cycle of this equipment. It was done in a phase of projecting and writing of this 
technical manual.  
 
Hazards are shown in Fig. No 1. 
 
3 GENERAL DESCRIPTION OF DISPLAY COUNTER
 
Multishelf display counters  meet all claims to presentation and self-service sale of food.  
 
Technical specifications are described in detail in the Technical Data, which is 
bundled together with instructions. 
 
The device does not contain foams with fluorinated greenhouse gas emissions 
according to Kyoto Protocol.  -10- 
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3. Laitteen kuvaus
Delilasikko Zeta Mini V:n suunnittelussa on otettu huomioon kaikki tuotteiden esittelyn ja itsepalvelun 
asettamat vaatimukset.

Laitteen tekniset ominaisuudet löytyvät tämän käsikirjan osuudesta Tekniset tiedot.

Laite ei sisällä eristysvaahtoja jotka Kyoton sopimuksessa on luokiteltu kasvihuoneilmiötä edistäviksi 
tuotteiksi.

Asennusohjeet löytyvät tämän käsikirjan osiosta Tekniset tiedot.

Lisätietoja ja teknistä neuvontaa tarvittaessa saa soittamalla myyjän teknisen neuvonnan osastolle.

4. Laitteen kuljetus ja käsittely

4.1. Laitteen vastaanotto
Laitteet toimitetaan pakattuna puulavalle. 
 
Laitetta kuljetettaessa ja siirrettäessä on hyvä suojata se alkuperäisellä pakkauksella. 

Ennen laitteen nostoa, tarkista pakkauksen kyljestä tai kuormakirjasta laitteen paino.

Käsittele pakkausta sivun 9 kuvan mukaisesti. Sama kuva on kiinnitetty pakkauksen kylkeen.

Ennen nostoa tarkista, että kuljetuspaikalla on riittävästi tilaa laitteen käsittelyyn.

Laitetta ei saa haalata. 

Laitteen käsittely tulee jättää kokeneen varastohenkilön tehtäväksi.

Varmista, että käytössä oleva trukki soveltuu laitteen nostoon.

Jokainen laite tarkastetaan tehtaalla ennen lähetystä.
Tarkista vastaanoton yhteydessä, että pakkaus tai laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Mahdollisista vaurioista on tehtävä huomautus kuormakirjaan sitä allekirjoitettaessa,  sekä ilmoitus siitä,
että pakkaus avataan laitteen tarkistusta varten. 
 
Vastuu kuljetusvauriosta, riippuu toimitusehdosta.
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Laitetta liikuteltaessa on huomioitava seuraavat seikat:

Kiinnitä laitteen liikkuvat osat ennen kuljetusta.
 
Nostoihin tulee käyttää vain trukkia, jonka nostovoima vastaa pakkauksen painoa. 
Pakkauksen paino on mainittu pakkauksen kyljessä.
 
Nostossa kiinnitä erityistä huomiota tasapainoon.
 
Älä kisko tai työnnä laitetta sen kyljistä tai lasista.

Katso kuva 2.

4.2. Laitteen varastointi
Laite tulee varastoida sisätiloissa, jossa se ei altistu lämpötilavaihteluille.

4.3. Käytön jälkeen
Olkoon käyttökatko lyhyt tai pitkä, tulee laite valmistella seuraavien ohjeiden mukaisesti:

• Sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta.
• Puhdista laite, myös sisäosat tulee puhdistaa ja kuivata.
• Käytä neutraaliin pesuaineliuokseen kostutettua liinaa.
• Suojaa laitteet pölyltä ja eläimiltä peittämällä ne.

STOP
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5. Asennus, kokoaminen ja kytkentä

5.1. Asennuspaikka
• Valmistaja ei vastaa laitteen toiminnasta silloin kun laitteen toimintaa on rikkoutumisen jälkeen muu-

tettu, säädetty, liitetty muihin laitteisiin tai laitetta on käytetty tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden 
vastaisesti.

• Asennuksen saa suorittaa vain tehtävään koulutettu henkilö ja se on suoritettava paikallisten määräys-
ten mukaisesti. Asennuksessa erityisesti huomioitavaa:

Paikalliset sähköturvallisuutta koskevat asetukset ja lait 

Paikalliset tulityötä ja paloturvallisuutta koskevat asetukset ja lait 

Muut säädökset

Asiakas on velvollinen huolehtimaan asennuspaikan oikeasta tuuletuksesta,  sähköjen maadoituksesta 
jne.

5.2. Asennuksen valmistelu
Asennusalustan tulee olla tasainen, jotta laite asettuu vaakatasoon. Alustan pinnan pitää olla tasoi-
tettu vaakasuoraksi, tarkista vesivaa’an avulla vaakaan ja pintamateriaalin tulee olla liukumatonta.  
Sähköliitäntöjen ja poistovesiputken on oltava oheistetun asennuskuvan mukaisia.

Lasikot tulee asentaa niin, että lämpölähteet, suora auringonvalo, lämmitys- tai ilmastointilaitteet jne., 
eivät häiritse niiden toimintaa. Valmistaja suosittelee fluorisoivan valon käyttöä asennuspaikalla. Lasikot 
on suunniteltu käytettäviksi enintään 600 luxin valossa, jolloin valolla ei ole vaikutusta niiden toimintaa. 
Lasikkoa ei saa asentaa suoraan ilmavirtaukseen. Lasikon oikea paikka ei ole ovien, ilmanpoistoputkien 
tai ilmastointilaitteiden läheisyydessä.

Varmista, että laite ei asennuspaikassaan altistu törmäyksille.

Laite asennetaan vähintään 100 mm etäisyydelle seinästä, jotta kondenssin muodostuminen ulkopinnoil-
le estetään.

Laite on varustettu säätöjaloilla. Kun laite on asetettu lopulliseen paikkaansa, tarkista että laite seisoo 
tukevasti vaakatasossa.

Huolehdi laitteen asennuksen aikaisesta suojauksesta.

STOP

STOP
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5.3. Laitteen kokoaminen - lasikon liittäminen laitteeseen
Kun laite on purettu pakkauksestaan, se asetetaan lopulliselle asennuspaikalleen:

1. Säädä jalat niin, että laitteen pohja nousee 10 mm alustasta. Kts. kuva 1
2. Aseta vesivaaka kylmäkalusteen päälle. Säädä laite pituussuunnassa vaakaan säätöjalkoja kiertämällä.
3. Säädä kaluste vaakaan säätöjalkoja kiertämällä myös ristikkäin.
4. Kun yhdistät lasikon yhteen kalusteen kanssa, säädä molemmat kalusteet samalle korkeudelle. Kts. 

luku Konfigurointi.

a) Jos laitteessa on alumiiniprofiileja, pujota kiinnitysnastat niihin. Nastojen tarkoitus on kohdistaa 
profiilit toisiinsa.
b) Jos laitteessa ei ole profiileja, asemoi jalat niin, että ne ovat linjassa verhouspaneelin kanssa.
Yhdistä laitteet ruuvaamalla kiinnityspultit. Kiristä pultit vaikkapa pihtejä apuna käyttäen. Laitteiden nosto 
on esitetty piirroksessa 2 sivulla 10.

5. Varmista, että kaikki jalat ovat maassa kiinni, näin laitteen paino jakautuu tasaisesti.
6. Viimeisenä vaiheena, täytä laitteiden väliset raot myrkyttömällä silikonilla estämään veden tai kon-

denssin valumisen laitteiden väliin.

5.4. Sähköliitäntä
Tee sähköliitäntä mekaanisten asennusten jälkeen. Seuraa piirustusta ja kiinnitä erityishuomio liitoksiin. 
Kylmä- ja sähköliitännät on esitetty. luvussa Tekniset tiedot. 
Liitäntäpaikat löytyvät liitäntäpiirustuksesta.

Laite toimii (ellei toisin ilmoitettu) yksivaiheisella verkkovirralla 220/230 V jännitteellä ja 50Hz taajuudella. 
+/- 10% poikkeama on sallittua. LAITE LIITETÄÄN OMAAN PISTORASIAAN.

Tarkista, että sähköverkon maadoitus on riittävä.
Älä kytke kompressoria suoraan verkkoon, käytä relettä.
Suojaa kytkennät. Muista ruuvata suojapellit paikoilleen, kytkettyäsi laitteen sähköverkkoon.

Kaikki sähkökytkennät on tehtävä paikallisia määräyksiä noudattaen.

5.5. Vesi ja lauhteen poisto
Jäähdytyksen aikana muodostunut lauhdevesi kerätään vesilukon kautta viemäriin. 

Älä unohda liittää laitteen poistoputkea

a) lattiakaivoon ( Ø 32 mm poistoputki). Laitteiden poistoputket tulee varustaa hajulukolla.
b) keräysastiaan. Käyttäjän tulee huolehtia keräysastian säännöllisestä tyhjennyksestä. Haluttaessa as-
 tiaan voidaan asentaa haihdutusvastus.

Valmistaja ei vastaa annettujen ohjeiden vastaisesta asennuksesta.

Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.STOP

STOP
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5.6. Keskuskylmä
Laitteet voidaan asentaa keskuskylmään, joka on ympäristöluokan 3 mukainen (+25C/60% suhteellinen 
kosteus)

Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.

Jos laite toimitetaan ilman lauhdutinyksikköä, on sen höyrystin täytetty typpikaasulla.

Keskuskylmälaitteisto pitää asentaa suljettuun tilaan, jonka ilmanvaihtoon ja lämpötilaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota.
Mikäli ympäristön lämpötiloissa on voimakasta vaihtelua (kesä-talvi) on suositeltavaa asentaa tilaan val-
vontajärjestelmä, jotta paineet koneikossa pysyvät tasaisina, lämpötilan vaihtelusta huolimatta.

Kunkin yksikön kylmäkapasiteetti löytyy luvusta Teknisiä tietoja.

Valmistaja haluaa muistuttaa, että laitteen toimii parhaiten ilmastoidussa ympäristössä.

Säätö- ja testaussuositus
Valmistajan suosittelee höyrystimen lämpötilan pitämistä tasaisena, ei alle -10°C ...0°C ja välttämään 
tuotteista haihtuvaa kosteutta.

Keskuskylmässä on erityisen tärkeää huolehtia näiden toteuttamisesta. (sopiva paineventtiili säätele-
mään höyrystimen painetta).

STOP
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6. Käyttö

6.1. Laitteen toiminta

6.1.1. Laitteen käynnistys

Kun laite on saavuttanut asetetun lämpötilan, voidaan tuotteet asettaa hyllyille.
Täytössä tulee huomioida hyvä ilmankierto myös pakkausten välissä.

• Ilmakiertojäähdytys

• Ilmakierto voi olla
a) Puhallin ilmakierto: tuloilma kiertää ilmaritilän yläpuolisesta ilma aukosta (laitteen alaosassa) tai sisään-
tuloaukosta
tuotteiden pintoja pitkin.
b) Staattiset yksiköt: kylmä ilma putoaa painovoiman ansiosta kaapin alaosaan ja samalla nostaa lämmen-
neen ilman ylös, jossa ilma kylmenee uudelleen.

Jotta laite toimisi moitteettomasti, ei laitteen ilma-aukkoja saa tukkia.

• Sulatus on puoliautomaattinen. Yksiköstä riippuen sulatus on asetettu tapahtumaan 4-6-8-12-24 tunnin
välein. Sulatusjaksoon muutettavissa.

• Kompressori käynnistyy (jos pysähdyksissä) kun höyrytin saavuttaa n. +4°C.

• Höyrystin toimii jäähdyttimenä.

• Lasikkoyksiköt saavuttavat säilytyslämpötilan n. 20 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

• Lämpötila säädetään digitaalisella termostaatilla.

• Jokaisen sulatusjakson aikana lämpötila nousee noin 5 astetta.

• Asetettu lämpötila palaa noin 20 minuutin kuluttua sulatuksen päättymisestä.

• Lasikon ohjausyksikkö on varustettu bipolaarikytkimellä, lämpötila-anturilla ja digitaalisäätimellä. Bipo-
laarikytin löytyy pohjalevystä, säätimen vierestä.

6.1.2. Käytännön ohjeita

Lasikon täyttäminen
• Täytä laite vasta kun se on saavuttanut asetetun lämpötilan. Tuotteiden lämpötila ei saa ylittää lasikon 
lämpötilaa!
• Tarkkaile, että täyttö ei aiheuta suurta lämpötilan laskua. Vähennä täyttömäärää, jos laite ei pysty
yllä pitämään asetettua lämpötilaa.
• Tarkista useaan kertaan päivän aikana , että laitteen lämpötila pysyy ruoka-aineille määritellyssä
lämpötilassa.
• Älä peitä pakkauksilla ilman sisään- ja ulostuloaukoja
• Seuraa laitteelle annettuja täyttöohjeita. Maksimitäytön raja merkitty laitteeseen.
• Jätä tuotteiden väliin rakoja ilmankiertoa varten.
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6.3. Laitteen säätimet
Digitaalinen ohjausyksikkö
Pääkytkin, jäähdytyskytkin, valokytkimet

Pää- tai käyttökytkin, sijaitsevat ohjausyksikön vieressä. Valokytkimet on sijoitettu valaisimiin tai ohjausyk-
sikköön.

6.3.1. Ohjausyksikkö     

     4
     5     
     6

Asetuspainike: 
1. näyttää asetusarvon
2. ylläpitotilassa valitsee parametrin tai vahvistaa asetuksen 

Manuaalisen sulatuksen aloitus

Ohjelmointitilassa parametrien selaus tai arvon nostaminen näytöllä.

Ohjelmointitilassa parametrien selaus tai arvon laskeminen näytöllä. 

Energian säästöohjelman päällä/pois painike  (yö/päivä)

Säätimen valokytkin ei käytössä

Painikeyhdistelmät 
Näppäimistön lukitus ja vapauttaminen

Siirtyminen ohjelmointitilaan

Paluu perustilaan

LED Symbolit

LED Tila Toiminto

Palaa Kompressori käynnissä

Vilkkuu Kompressorin viive

Palaa Sulatus käynnissä

Palaa Hälytys

Palaa Turbo jäähdytys - lisätoiminto

Palaa Energiansäästö käytössä 

Palaa Perustila, lämpötilan asetusarvon näyttö

Vilkkuu Parametrit / säätötila

������ Installing and Operating Instructions 1592020022
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1. GENERAL WARNING 

1.1 PLEASE READ BEFORE USING THIS MANUAL 
• This manual is part of the product and should be kept near the instrument for easy and 

quick reference. 
• The instrument shall not be used for purposes different from those described hereunder. 

It cannot be used as a safety device. 
• Check the application limits before proceeding. 

1.2 SAFETY PRECAUTIONS 
• Check the supply voltage is correct before connecting the instrument. 
• Do not expose to water or moisture: use the controller only within the operating limits 

avoiding sudden temperature changes with high atmospheric humidity to prevent  
formation of condensation 

• Warning: disconnect all electrical connections before any kind of maintenance. 
• Fit the probe where it is not accessible by the End User. The instrument must not be 

opened. 
• In case of failure or faulty operation send the instrument back to the distributor or to 

“Dixell S.p.A.” (see address) with a detailed description of the fault. 
• Consider the maximum current which can be applied to each relay (see Technical Data). 
• Ensure that the wires for probes, loads and the power supply are separated and far 

enough from each other, without crossing or intertwining. 
• In case of applications in industrial environments, the use of mains filters (our mod. FT1) 

in parallel with inductive loads could be useful. 

2. GENERAL DESCRIPTION 
Model XR20C, format 32 x 74 mm,  is a digital thermostat with off cycle defrost designed for 
refrigeration applications at normal temperature. It provides a relay output to drive the 
compressor.  It is also provided with 2 NTC or PTC probe inputs, the first one for temperature 
control, the second one, optional, to connect to the HOT KEY terminals to signal the 
condenser temperature alarm or to display a temperature. The digital input can operate as 
third temperature probe. 
The HOT KEY output allows to connect the unit, by means of the external module XJ485-CX,  
to a network line ModBUS-RTU compatible such as the ������monitoring units  of X-WEB 
family. It allows to program the controller by means the HOT KEY programming  keyboard.  
The instrument is fully configurable through special parameters that can be easily 
programmed through the keyboard. 

3. CONTROLLING LOADS 

3.1 COMPRESSOR 
The regulation is performed 
according to the temperature 
measured by the thermostat probe 
with a positive differential from the 
set point: if the temperature 
increases and reaches set point plus 
differential the compressor is started 
and then turned off when the 
temperature reaches the set point 
value again. 

Time

Temper.

Compr.

SET

ON

In case of fault in the thermostat probe the start and stop of the compressor are timed through 
parameters “COn” and “COF”. 

3.2 DEFROST  
Defrost is performed through a simple stop of the compressor. Parameter “IdF” controls the 
interval between defrost cycles, while its length is controlled by parameter “MdF”.

4. FRONT PANEL COMMANDS 

: To display target set point; in programming mode it  selects a parameter  or confirm 
an operation. 

 (DEF) To start a manual defrost 

 (UP): To see the max. stored temperature; in programming mode it browses the 
parameter codes or increases the displayed value. 
 (DOWN) To see the min stored temperature; in programming mode it browses the 
parameter codes or decreases the displayed value. 

To activate / deactivate the  energy saving cycle.  

 Not enabled 
KEY COMBINATIONS: 

+ �� To lock & unlock the keyboard.
+  To enter in programming mode. 
+ � To return to the room temperature display. 

4.1 USE OF LEDS 
Each LED function is described in the following table. 

LED MODE FUNCTION 
ON Compressor enabled 
Flashing Anti-short cycle delay enabled 
ON Defrost enabled 
ON An alarm is occurring 
ON Continuous cycle is running 
ON Energy saving enabled 

°C/°F ON Measurement unit 
°C/°F Flashing Programming phase 

5. MAX & MIN TEMPERATURE MEMORIZATION 

5.1 HOW TO SEE THE MIN TEMPERATURE 
1. Press and release the �  key. 
2. The “Lo” message will be displayed followed by the minimum temperature recorded. 
3. By pressing the �  key again or by waiting 5s the normal display will be restored. 

5.2 HOW TO SEE THE MAX TEMPERATURE 
1. Press and release the �  key. 
2. The “Hi” message will be displayed followed by the maximum  temperature recorded. 
3. By pressing the �  key again or by waiting 5s the normal display will be restored. 

5.3 HOW TO RESET THE MAX AND MIN TEMPERATURE RECORDED 
1. Hold press the SET key for more than 3s, while the max. or min temperature is 

displayed. (rSt message will be displayed) 
2. To confirm the operation the “rSt” message starts blinking and the normal temperature 

will be displayed. 

6. MAIN FUNCTIONS 

6.1 HOW TO SEE THE SETPOINT 
1. Push and immediately release the SET key: the display will show 

the Set point value; 
2. Push and immediately release the SET key or wait for 5 seconds to  

display the probe value again. 

6.2 HOW TO CHANGE THE SETPOINT 
1. Push the SET key for more than 2 seconds to change the Set point value; 
2. The value of the set point will be displayed and the “°C” or “°F” LED starts blinking; 
3. To change the Set value push the � �or �  arrows within 10s. 
4. To memorise the new set point value push the SET key again or wait 10s. 

6.3 HOW TO START A MANUAL DEFROST 
Push the DEF key for more than 2 seconds and a manual defrost will 
start. 

1
2
3

Symbolit

3.

2.

4.

5.

6.

1.
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6.4. Käyttäjätoiminnot

6.4.1. Lämpötilat

Tallentuneet minimi- ja maksimilämpötilat
• Paina kerran nuoli alas painiketta.
• Näytöllä viesti ”Lo” ja sen jälkeen tallentunut alhaisin lämpötila.
• Pitämällä painikkeen nuoli ylös alas painettuna vähintään 3s ajan palaa näyttö takaisin normaaliin.

• Paina kerran nuoli ylös painiketta.
• Näytöllä viesti ”Hi” ja sen jälkeen tallentunut korkein lämpötila.
• Pitämällä painikkeen nuoli ylös alas painettuna vähintään 3s ajan palaa näyttö takaisin normaaliin.

Lämpötilojen nollaus ON tilassa
• Pidä SET painike alaspainettuna yli 3s ajan, samaan aikaan kun minimi- tai maksimilämpötila näkyy 

näytössä. (näyttöön ilmestyy viesti rSt tarkoittaen arvojen nollausta)
• Vahvistuksena nollauksesta viesti vilkkuu ja näyttö palaa takaisin normaaliin.

Lämpötila-asetusten katselu ON tilassa
SET    
• Paina kerran SET painiketta, jolloin näytölle ilmestyy asetusarvo
• Paina kerran SET painiketta tai odota 5s jotta näyttö palautuisi taas normaaliin.
 
Asetusarvojen muuttaminen On tilassa
• Muuttaaksesi asetusarvon, pidä SET-painike alas painettuna 2s ajan. 
• Asetusarvo näkyy näytöllä ja samanaikisesti °C LED alkaa vilkkua.
• Paina kumpaa tahansa nuolipainiketta 10s sisällä ja aseta uusi arvo nuolipainikkeita käyttäen.
• Tallenna uusi arvo painamalla SET tai odota 10s.

6.4.2. Manuaalinen sulatus

Kalusteen sulatus toimii täysin automaattisesti, mutta jos ylimääräinen sulatuskerta on tarpeen, käynnistä
se näin:
  
Pidä sulatuspainike alas painettuna 2s ajan, jolloin sulatus käynnistyy.
Sulatuksen jälkeen kaluste palaa normaaliin toimintaa

6.4.3. Näppäimistön lukitseminen ja vapauttaminen

Pidä molemmat nuolinäppäimet alas painettuina 3s ajan.
Näytöllä viesti ”POF” - näppäimet on lukittu
Viesti katoaa kun näppäimiä pidetään alas painettuna yli 3s ajan.

Painikkeet vapautuvat kun nuolipainikkeita painetaan jälleen 3s. ajan.
Näytöllä viesti ”Pon” - näppäimet on vapautettu.
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6.2. Käytössä huomioitavaa
• Laite ei ole tarkoitettu lääkeaineiden säilytykseen.
• Älä koske laitteeseen kosteilla käsillä tai jaloilla.
• Vain koulutettu huoltohenkilö saa suorittaa laitteen korjaustyöt.

Vaurioitunut laite on välittömästi sammutettava ja irrotettava sähköverkosta.

• Jos laite on poissa käytössä pidempiä aikoja, kuten viikonloppuina, on se aina sammutettava
ja irrotettava sähköverkosta.
• Älä missään olosuhteissa irrota laitteen vuorauspeltejä tai muita suojauksia.
• Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon, lähelle muita lämpölähteitä tai voimakkaaseen
ilmavirtaan.
• Laite ei ole lasten leikkikalu.

Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö laitteen puhdistukseen on kielletty.

• Painepestäessä esim. lattioita aivan laitteen läheisyydessä, on laite syytä suojata roiskevedeltä.
• Huolehdi hyvästä ilmastoinnista.
• Tarkista, että laitteen ilmanpoisto ei häiritse läheisyyden muiden kylmälaitteiden ilmanpoistoa.

Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneista tapaturmista tai muista vahingoista.

Jokaisen laitteen käyttäjän tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen ennen käytön aloittamista.

STOP

STOP
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7. Laitteen kunnossapito

7.1. Huollon turvaohjeet
Laitteen jatkuva hoito on tae sen turvalliseen ja moitteettomaan käyttöön. 

Laitteen huollosta voi huolehtia vain laitteeseen perehdytetty huoltohenkilö.

Ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä laite on aina sammutettava ja kytkettävä irti sähköverkosta.

7.2. Normaali huolto
Kaikki huoltotoimet on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.

Laite tarvitsee vain vähän huoltotoimenpiteitä. Seuraavassa on luettelossa on esitetty huoltotoimet, jotka
tulee suorittaa säännöllisesti:
1. Kondenssiveden poisto
2. Lauhduttimen imurointi (ainakin 4 kertaa vuodessa)
3. Poistoaukkojen ja poistoputken puhdistus (ainakin 4 kertaa vuodessa)

Tarkista aina, että lasikon lämpötila vastaa siinä säilytettäville ruoka-aineille annettuja määräyk-
siä.

• Lauhduttimen imurointi tulee tehdä pölyimurilla, muovista suulaketta käyttäen. Lauhduttimen kennostot
ovat helposti vaurioituvia.
• Kylmäkoneikko on hyvä imuroida pölystä ajoittain.
• Älä käytä metalliharjaa puhdistamiseen.
• Käytä korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.
• Huoltotöiden jälkeen, on huolehdittava. että kaikki turvapellit on kiinnitetty takaisin paikoilleen.

Laitteen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi, valmistaja suosittelee huoltosopimusta solmimista
valtuutetun huoltoliikkeen kanssa.

Jos laite  vaurioituu, sen sähköjohto, pistorasia tai seinäkotelo on vaurioitunut:

Laite on sammutettava välittömästi ja irrotettava sähköverkosta.
Vaurioitunutta laitetta ei saa käyttää.

Ennen huollon kutsumista, tarkista
A) onko käyttö ollut annettujen ohjeiden mukaista
B) onko asennuspaikan sähkönsyöttö kunnossa
C) onko laitteen ilmankierto esteetön

Jäänmuodostuminen höyrystimen pinnalle johtuu riittämättömästä ilmanvaihdosta. Sammuta laite ja kyt-
ke se irti sähköverkosta. Sulata jää.

Laitteen korjauksissa tulee aina käyttää valmistajan alkuperäisiä varaosia.

STOP

STOP



13.11.2017Metos Zita Mini V

20 |

7.3. Vianetsintä
Laitteen huoltoon liittyvät toimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Laite ei käynnisty tai se
sammuu itsekseen

Tarkista sähkönsyöttö
Tarkista, että pääkytkin
on päällä
Tarkista, että pistoke
on kiinnitetty oikein

Jos tarkistuksien jälkeen-
kin laite ei toimi,kutsu
huolto

Laite ei kylmene Varmista, että laitetta ei 
ole lastattu liian täyteen

Tarkista, että ilman kierto 
ei ole estynyt

Varmista, että höyrysti-
men pinnalle ei ole ker-
tynyt jäätä

Varmista, että laitetta ei 
ole asennutte lähelle läm-
mönlähteitä tai ilmastoin-
tia, avointa ikkunaa tai 
ovea

Tarkista, että laite seisoo 
vaakasuorassa

Vähennä tuotteita

Jäte tuotteiden väliin riit-
tävät raot

Sulate ja puhdista laite
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8. Puhdistus

Ennen puhdistusta laite on aina sammutettava ja kytkettävä irti sähköverkosta.

Anna laitteen kuumenevien osien jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.

• Pyyhi laitteen ulko- ja sisäpinnat neutraaliin pesuaineveteen kostutetulla liinalla. Kuivaa puhtaalla liinalla.
• Älä käytä syövyttäviä- tai hiovia puhdistusaineita tai työvälineitä.
• Puhdista altaasta mahdolliset kalkkikertymät.
• Tarkista, että ohjausyksikkö toimii moitteettomasti

Jatkuvasti suoritettu, perusteellinen puhdistus pitää laitteen toiminnan moitteettomana ja pidentää sen 
käyttöikää.

Suihkuavan veden tai painepesurin käyttö on kielletty.

8.1. Päivittäinen puhdistus
• Puhdista lasikko  päivittäin. Pyyhi sisä- ja ulkopinnat sekä hyllyt huolellisesti. Käytä neutraalia (Marseilles)
saippuaa puhdistukseen. Lopuksi kuivaa laitteen pinnat puhtaalla liinalla.
• Puhdistaaksesi etulasin irrota jouset, jotka kiinnittävät etulasin yläreunastaan. Kallista lasia edestä
15...20 astetta ja puhdista avautuvan raon kautta tai lasin kehyksineen voi myös irrottaa kokonaan
puhdistusta varten.

Varo roiskuttamasta vettä laitteen sähköosiin.
Varo vaurioittamasta koneikon osia.
Älä säilytä tavaroita lasikon päällä.
Älä nojaa lasikkoon.
Varmista, että koneikon ritilän edessä ei ole esineitä jotka estävät oikean ilman kierron.

STOP

STOP
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9. Turvaohje

9.1. Kylmäaine vuoto
Mikäli havaitset vuodon.

Sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta.

Tuuleta tila hyvin. Laitteen kylmäainemäärä on pieni, mutta aine itsessään on happea syrjäyttävää, joten
poistu tilasta.

Kutsu huolto.

9.2. Laite syttyy palamaan
Sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta.

Tee alkusammutus jauhesammuttimella.
Älä käytä vettä laitteen sammuttamiseen.

10. Laitteen poistaminen käytöstä
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11. Teknisiä tietoja
Modulien tekniset tiedot

Modulien mittakuvat

Kytkentäkaavio

Lasikon ilmakierto

Kylmäkaavio

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Moduli 937 1250 1562 1875 2500 3125

Pituus (ilman sivuseiniä) mm 937 1250 1562 1875 2500 3125

Lasikon pinta-ala m2 0,343 0,46 0,57 0,69 0,92 1,14

Lasikon kokonaispinta-ala TDA m2 0,64 0,86 1,07 1,28 1,71 2,14

Käyttöpinta-ala m2 0,63 0,84 1,05 1,26 1,68 2,10

Kokonaiskäyttöpinta-ala dm2 214 286 358 429 572 715

Hylly jen kantavuus/ hyllyjen 
lukumäärä

kg/m2
kpl

75/2 75/2 75/3 75/3 75/4 75/5

Kalusteen paino kg 135 150 160 195 230 260

Jännite V/Hz 230/50 Hz

Lämpötilaluokka °C 3M1 (-1...+5)

Kompressorin kylmäteho 
-10...45°C

W 446 446 611 611 816 1093

Kokonaisenergiankulutus (il-
man yösuojaa)

kWh/
24 h

5,8 6,2 8,7 9,9 12,2 14,8

Kylmäaineen määrä
R404a

kg 0,42 0,44 0,5 0,66 ,75 0,83

11.1. Modulien tekniset tiedot



11.2. Modulien mittakuvat
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SERVE OVER�WITH LED
V,�S, V-ZA, BO, V-SS,�RB

WIRING�DIAGRAM
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO��ZAPOJENIA

9,�12,�15,�18,�24,�30,�36,�45E,�45I,�90E,�90I
MODULES�/ TEMP.�CLASS:

N N

M

M

M

N 1 2 3

1~

1~

1~

M

1~

MAX�500W
230V�/�50Hz

4U

Only�for�models
V,�V-ZA,�V-SS

Optional�stage�pocket

2,5A

Optional�lower�lighting

PS�3�x�1,5

SL SC

FE

FSTR

SP

GH

Not�for�BO,V-SS�models

SL -�Not�for�BO,SS�models

CU�/�EMV

M

1~

4 7 -�DIXELL XR20CX5 8 11 1211

ET

PE

PT

L LP1 N K KP -�GECO�G201

9

P

2 21 3 S1S1S2S2 -�DANFOSS�ERC102

WH

Optional

4 65 7 10 9 9 8 -�CARELL PJEZS0H000

4 6 -�ELIWELL ID9615 7 8 1089

+ -

TT 24V�DC

LED

+ -

TT 24V�DC

LED

11.3. Kytrkentäkaavio
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11.4. Ilmakiertokaavio



11.5. Kylmäkaavio
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NOTE: There is no substance containing CFC in the display counter. 
 
 
 
9.  STANDARDS

STN  EN 61000-4-4 (33 3462) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-
4: Testing and measurement techniques - Electrical fast 
transient/burst immunity test. 

 
STN  EN 61000-4-5 (33 3462) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-

5: Testing and measurement techniques - Surge 
immunity test. 

 
STN  EN 61000-4-11 (33 3462) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-

11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, 
short interruptions and voltage variations immunity tests. 

 
STN EN 55014-1 (33 4214) Electromagnetic compatibility. Requirements for 

household appliances, electric tools and similar 
apparatus Part 1: Emission. 

 
STN EN 60 335-1+A1+A11   Household and similar electrical appliances. 

General technical requirements for safety and testing 
techniques. 

 
STN EN 60 335-2-89 (36 1055) Household and similar electrical appliances. 

Safety. Part 2-89: Particular requirements for 
commercial refrigerating appliances with an 
incorporated or remote refrigerant condensing unit or 
compressor. 

 
 
PK-T-6280-11 
11.7.2011 
 

12. Standardit
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13. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ES VYHLÁSENIE O ZHODE
EC  DECLARATION  OF  CONFORMITY 

Mr.    Ing. Peter Višňovský  legal representative of  
p.  (Surname, Name / Priezvisko a meno) právny zástupca – konateľ

   PASTORKALT a. s.  
 (Manufacturer’s Name / Názov výrobcu) 

located in  Považská 26, 940 01 Nové Zámky, Slovensko  
sídliaceho v (Address / Adresa) 

DECLARES / VYHLASUJE 

that the product: Refrigerated cabinet 
že výrobok        Chladiaca vitrína 

type designation: N ZITA 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125, 3750 / S, V / BA, 
     N ZITA 1250, 1875 V-ZA / BA

N ZITA  MINI 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125 /V/ BA,    
typ  N ZITA 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125, 3750 / S, V / BA, 
     N ZITA 1250, 1875 V-ZA / BA

N ZITA  MINI 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125 /V/ BA,   

of manufacturer: PASTORKALT a. s., Považská 26, 940 01 Nové Zámky, SR 
výrobcu 

has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with: 
bol navrhnutý, vyrobený a umiestnený na trh v zhode s:  

- the safety principles of the „Low voltage“ Directive 2006/95/EC 
bezpečnostnými zásadami Smernice o „Nízkom napätí“ 2006/95/EC (Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. 
z.)v znení neskorších doplnkov. 

- Directive 2006/42/EC of the european parliament and of the  council on machinery, and amending Directive 
95/16/EC 
požiadavkami Smernice europského parlamentu a rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene 

       a doplnení smernice 95/16/ES 
- the protection requirements of „EMC“ Directive 2004/108/EC
       požiadavkami Smernice o „EMC“ 2004/108/EC na ochranu, v znení neskorších doplnkov 
- and that the following relevant Standards: 

a že nasledujúce príslušné normy: 

STN EN60335-1+A11+A1     EN 61 000-4-4 
EN 60335-2-89+A11+A1     EN 61 000-4-5 
EN 55 014-1                                 EN 61 000-4-11 
STN EN 23953-1+A1 
STN EN 23953-2+A1         

in Nové Zámky, date:  08.10. 2015  

         
 Ing. Peter Višňovský   
(Signatory identification / Identifikácia signatára) (Manufacturer / Výrobca)  
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