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Beskrivelse av enheten 
Enheten er en luftkjølt eller vannkjølt (tilvalg) condensing unit, enten bygget som en kompakt 
løsning eller som en splittet løsning. 

Condensing uniten er plassert utenfor kjølerommet og fordamperen sitter på innsiden av rommet. 
Det er et elektrisk kontrollpanel på selve condensing uniten. I tillegg er det et kontrollpanel for 
fjernbetjening av enheten (ekstrautstyr på enkelte modeller) 

Hvordan enheten virker 
Zanotti single blocks er kompressorenheter der kulde produseres ved å fordampe et flytende 
kuldemedium (HFC-type) ved lavt trykk i en varmeveksler (fordamper). Dampen bringes deretter 
tilbake til væskefase, gjennom mekanisk kompresjon til et høyere trykk etterfulgt av en avkjøling i 
en annen varmeveksler (kondensator). Kompressoren er en hermetisk stempelkompressor, enten 
med enfaset eller trefaset el-motor. Avriming styres automatisk i forvalgte intervaller, enten med 
varmgass eller varmestaver (avhengig av modell og tilvalgt utstyr). Avriming kan også kjøres 
manuelt. 

Sikkerhetsutstyr 
Følgende mekanisk sikkerhetsutstyr er montert: 

• Fast kapsling på fordamper og kondensator festet med låseskruer 
• Faste viftegitter foran alle vifter 

Følgende elektrisk sikkerhetsutstyr er montert 
• Viftemotorene er utstyrt med beskyttelse som hindrer overbelastning, har automatisk reset 
• Høytrykksbryter (kun for spesielle komponenter) som slår ut ved for høye trykk i systemet, 

har automatisk reset 

Advarsel!  
Ovenfor nevnte utstyr har blitt utviklet for å ivareta brukerens sikkerhet. 
Å fjerne beskyttelsesutstyr mens enheten er i drift er forbudt.  

 

Kompakt   Kontrollpanel   Splittet løsning 
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Kontrollpanel  
Kontrollampe (Grønn) 
PÅ: Kompressoren går, enheten kjøler 
Blinker: Kompressoren er i startforsinkelsesmodus 
AV: Kompressoren er av, romtemperaturen er nede på valgt nivå 

 
Kontrollampe (Grønn) 
PÅ: Fordamperviften går 
Blinker: Fordamperviften er i startforsinkelsesmodus 
AV: Fordamperviften er av, avriming pågår 

 
Kontrollampe (Gul) 
PÅ: Automatisk eller manuell avriming pågår 

 
 
 

Alarmlampe (Rød) 
PÅ: Alarm er utløst som følge av; sensorfeil, at høytrykksbryteren har utløst eller at 
kjøleromstemperaturen avviker fra tillatt nivå 
OFF: Enheten er i normal drift 

 
Display 
Ved tilkobling av enheten til strøm viser displayet OFF for å vise enhetens tilstand. 
Ved å holde ON/OFF-tasten inne i tre sekunder skrus enheten PÅ, og displayet viser 
kjøleromstemperaturen. Ved programmering vises de aktuelle parameterne i 
displayet. Ved alarm vises den aktuelle alarmkoden i displayet. 

 
SET-tasten 
Om den holdes inne i tre sekunder tennes et lys i den, og ønsket kjøleromstemperatur 
kan stilles inn. Etter at temperaturen er stilt inn trykker man igjen på SET, eller 
venter fem sekunder. Ved programmering av regulatoren brukes denne tasten til å gå 
fra en meny til en overliggende meny 

 
NED / KJØLEROMSLYS-tasten 
Ved justering av romtemperaturen eller i programmeringsmodus benyttes denne 
tasten til å redusere verdien som vises i displayet. Ellers benyttes den til å skru lyset i 
kjølerommet av og på. 

 
 

SB.M. / OPP-tasten 
Ved justering av romtemperaturen eller i programmeringsmodus benyttes denne 
tasten til å øke verdien som vises i displayet. Om den holdes inne i mer enn fire 
sekunder settes manuell avriming i gang. 
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AV / PÅ-tasten 
Om den holdes inne i tre sekunder skrus enheten av eller på. 

 
 
 

ENTER-tasten 
Ved programmering av regulatoren gir denne tasten tilgang til menyer og 
undermenyer.  

Advarsel! 
Programmering skal kun utføres av kvalifisert personell. 

 

Vedlikehold og reparasjon 
Jevnlig vedlikehold er avgjørende for å sikre at levetid, effekt og at sikkerhetsnivå opprettholdes for 
enheten. 

Rutinekontroll 
For at enheten skal fungere best mulig er det viktig at kondensatoren rengjøres med jevne 
mellomrom. (Hvor ofte dette skal gjøres avhenger av omgivelsene enheten er montert i). 
 
Koble fra enheten og rengjør kondensatoren ved å blåse luft fra innsiden og utover. Om trykkluft 
ikke er tilgjengelig, benytt en langhåret kost og børst på utsiden av kondensatoren. Om enheten har 
vannkjølt kondensator må den rengjøres med kjemiske rengjøringsmidler av en rørlegger. 

Advarsel! 
Beskytt hendene dine med hansker for å unngå kutt. 

Advarsel! 
Koble fra enheten før du utfører arbeid på den.  

 

Periodisk vedlikehold 
Kontroller med jevne mellomrom om det er slitasje på elektriske koblinger og brytere, om 
nødvendig skal disse skiftes ut. 

Servicearbeid skal kun utføres av kvalifisert personell 
Følgende arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell eller produsenten. Bruker tillattes ikke 
under noen omstendighet å: 

• Bytte ut elektriske komponenter 
• Utføre arbeid på det elektriske utstyret 
• Reparere mekaniske deler 
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• Utføre arbeid på kjølekretsen 
• Utføre arbeid på kontrollpanelet, PÅ/AV- og nødbrytere 
• Utføre arbeid på beskyttelses- eller sikkerhetsutstyr 
 

Feilsøking 
Følgende feil kan oppstå under drift: 
 
Kompressoren stopper. Enheten er utstyrt med et temperaturvern som stopper kompressoren dersom 
temperaturen i motorens viklinger blir for høy.  
Mulige årsaker kan være: For dårlig ventilasjon i rommet der kondensatordelen er. Avvik i 
nettspenningen. Feil på kondensatorviften.  
Enheten resettes automatisk 
 
Det dannes et islag på fordamperen som hindrer luftgjennomstrømning.  
Mulige årsaker kan være: Døren til kjølerommet åpnes for ofte. Feil på fordamperviften. Feil på 
avrimingssystemet. Feilinnstilt avrimingsintervall eller avrimingstemperatur. 

Advarsel! 
Bruk ikke varmt vann, skarpe gjenstander eller metallgjenstander til å 
fjerne is fra fordamperen. 

 
Lys i displayet tennes ikke.  
Kontroller: At det er strøm på enheten. At hovedstrømkabelen er godt nok festet. Om det er 
sikringer i kontrollpanelet som har gått.  
 
Enheten starter ikke når tasten AV/PÅ trykkes inn (når displayet er på).  
Kontroller: Om bryteren som registrerer om kjøleromsdøren er åpen eller lukket er korrekt montert. 
 
Dersom enhetens kjøleeffekt ikke er tilfredsstillende.  
Kontroller: At kjøleromsdørene er tette. At det ikke settes inn væsker eller næringsmidler som ikke 
er frossent inn i et fryserom. At fordamperen ikke er dekket med is.  

Advarsel! 
Å fjerne beskyttelsesutstyr mens enheten er i drift er forbudt. De har 
blitt utviklet og montert for å beskytte brukeren. 

 

Alarmer 
Om en alarmtilstand utløses vil følgende varslingsutstyr bli aktivert (avhengig av hvilken type 
alarm det er snakk om og utstyret på enheten): 

• Alarmlampe 
• Summealarm 
• Alarmrelé 
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Summealarmen og alarmreleet dempes om man trykker på en vilkårlig tast på kontrollpanelet. 
Alarmlampen vil fortsette å blinke så lenge det er alarmtilstand.  
 
For å se alarmkoden holdes ENTER-tasten inne i tre sekunder. ”FnC” blir synlig. Trykk på 
SB.M/OPP-tasten inntil ”AL” vises i displayet og trykk på ENTER. Da vil koden for den aktuelle 
alarmen vises i displayet. For å gå ut av alarmmenyen: vent i 15 sekunder, eller hold SET-tasten 
inne til kjøleromstemperaturen igjen vises i displayet. 

Advarsel! 
Arbeid og service på enheten skal kun utføres av kvalifisert personell. 

 

Avfallshåndtering 
Kast ikke enheten eller dens deler i naturen. De må leveres som avfall til mottak som kan håndtere 
spesialavfall og gjenvinning i henhold til gjeldende lover og regelverk i landet der enheten har vært 
i drift. 

Advarsel! 
Slipp ikke kuldemedier ut i atmosfæren. Kuldemedier skal samles opp 
og leveres til godkjent mottak. 

 


