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1.  Beskrivelse av aggregat

TQC kondensinguniter leveres i:
Trefase utførelse har de en kjølekapasitet fra 6,6 til 42 kW.
Kondensingunitene kommer standard med:

Scroll kompressor
Drift- og feilsignal
Kondensatortrykk regulator
Lavtrykk pressostat
Høytrykk pressostat
Innebygget motorvern, kontaktorer etc.
Kabinett i lakkert galvanisert stål
Fasevakt

1.1  Generelt å tenke på ved installasjon
Når man installerer eller utfører service- arbeidet på aggregatet er det 
viktig at man har lest veiledene instrukser nøye.

- Arbeid må kun utføres av godkjente  fi rmaer

- Hvis ikke denne instruksjoner følges ved installasjon og service, 
bortfaller garantien.

VIKTIG! Sjekk at aggregatet er spenningsløst før arbeidet påbeg-
ynnes

2.0 Inspeksjon, oppheising & plassering 

2.1  Inspeksjon
Når aggregatet har ankommet skal det sjekkes at det ikke har oppstått 
transportskader. Eventuelle skader skal noteres på fraktseddelen. Det 
skal også meldes i fra både muntlig og skriftlig til Theodor Qviller a.s. 
Reklamasjonen må skje innen 5 arbeidsdager etter mottagelsen.

2.2  Oppheising
Ved oppheising av aggregat bør stor forsiktighet vises, slik at ingen 
skader oppstår.
Når man heiser aggregatet med kran må en være nøye med stroppene er 
festet skikkelig. Beskytt sidene for slag og støt.
Ved anvendelse av gaffeltruck er det viktig å balansere aggregatet riktig 
og at man er forsiktig når gafl ene kjøres under maskinen.
Uansett hvilken metode man bruker bør man være obs på at aggregatet 
ikke tipper over på den ene siden, løsner fra oppheising-ordningen eller 

•
•
•
•
•
•
•
•
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vrir seg ved selve løftet.
2.3  Plassering
Ved valg av plass for aggregatet bør man tenke på følgende:
- Plassering av aggregatet og hvordan rørene skal ansluttes.
- Strømtilførsel
- Plass for service, vedlikehold av aggregatet og  dens komponenter
- Underlaget der aggregatet plasseres.
- At det ikke er hinder foran den luftkjølte  kondensatoren.

Alle TQC aggregater er bygd slik at de skal kunne plasseres utendørs. 
Under ingen omstendigheter får man tildekke aggregatet 

Skal aggregatet plasseres på gulvet/bakken, anbefales det å lage et 
fundament for dette.
Selv om aggregatets vibrasjonsnivå er lavt anbefales det likevel å legge 
en gummimatte eller lignende
mellom aggregatet og fundamentet.
Man bør unngå å plassere aggregatet nær kontor eller andre rom/steder 
som krever ekstra lave lydnivåer.

3.  Installasjon

3.1  Utendørsplassering
Utover de lokale foreskrifter gjelder følgende:
-Man må være nøye med at den luftkjølte kondensatoren får tilstrekkelig 
med luft. 
-Resirkulasjon av kondensatorens luften må unngåes; følgen blir ellers 
dårlig drift eller aktivering av 
 sikkerhetskontrollene. P.g.a. disse forhold er det  viktig å ha nok plass 
rundt aggregatet.

3.2  Anbefalinger for røranslutning
Røranslutning må gjøres i følge de lokale regler og foreskrifter som 
gjelder.

Det bør monteres tørrefi lter, seglass etc i henhold til vedlagt rørskjema
Når kondenseringsdelen er montert 3 m og høyere enn fordamperen 
skal det monteres oljesekker for    
unngå kompressorhavari.
Kjølerørene monteres i henhold til rørskjema på side 6 og 7
De  ferdig ansluttede  rørene skal sjekkes om de er tette og evakueres 
før kranene åpnes.

•
•

•
•
•
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3.3  Omgivende temperatur
Aggregatene er designet og tilpasset for drift med en omgivende temper-
atur på  mellom -15°C til +42°C. 
OBS! Ved omgivende temperaturer som er under -15°C, sørg før at ag-
gregatet ikke utsettes for vind, som kan forårsake lave kondenserings 
temperaturer. 

3.4  Turtallsregulering av kondensatorvifte
TQC er standard utrustet med kondensatortrykksregulering. Dette tillater 
aggregatet å fungere under lave utetemperaturer, gjennom å redusere 
kondensatorens luftstrøm og på den måten opprettholde kondensator-
temperaturen. Turtallsreguleringen minsker også lydnivået når omgiv-
elsestemperaturen synker.

3.5 Elektriske anslutninger/tilkoblinger
Det er viktig at man tilkobler aggregatet til den spenning som står oppgitt 
på aggregatet.

For tilkobling av kabel bruk kabelgjennomføring som fi nns på aggre-
gatet.
Kabelstørrelsen må være tilstrekkelig med hensyn til maks opptak av 
strøm, for å unngå overheting.
Spenningsvariasjoner i ledningene må ikke variere mere enn+/-5% fra 
den nominelle verdien, spennings forskjellen mellom to faser må  ikke 
overstige 2%.
Elektriske anslutninger må være innen de krav som settes ellers 
gjelder ikke garantien.
Elektriske anslutninger må gjøres i samsvar med instruksjonene som 
oppgis på koblingsskjemaet.
Anslutning til jord er nødvendig. Installatøren må tilkoble jord til ag-
gregatet i elskapet.

3.6 Vifteforrigling
Sjekk at den eksterne automatikken ikke gir startsignal hvis tilluftsviften i 
ventilasjonsanlegget ikke er i drift.

3.7 Begrensningstermostat 
Ved inngående lufttemperatur til DX-batteriet under +13°C skal ikke 
kondensingunitene få starte. DX-batteriet kan ise ned. Gjøres ved hjelp 
av en begrensningstermostat i friskluftinntaket.

3.8 Trykktesting og vakumering av anlegget
Det er meget viktig at anlegget trykktestes og vakumeres

•

•

•

•

•

•



TQCTQCTQCTQC

6

3.8 Trykktesting og vakumkjøring av TQC kondensingu-
niter
 (TQC er fabrikkfylt med nitrogen) 

Styrke prøving tiltenkt store anleggsprodukter – ikke rør som er testet i 
fabrikk – heller ikke uniter som er testet på fabrikk. Loddinger trenger 
ikke styrkeprøves. Rørmuffer og bend som ligger i overlapp med rørene 
vil ha dobbelt styrke sammenlignet med rørene som er testet på fabrikk. 
Røranlegget skal kun tetthets testes og vakumeres.
Butt i butt sveising må styrkeprøves.
Anlegget med snaut dimensjonerte kondensatorer må følge tabell 2 i 
kuldenormen. TQC har en rikelig dimensjonert kondensator og SAT  45°C  
kondensering ved utetemp. 30°C dvs. 19 BAR. Anlegget kan da tetthets 
prøves med f.eks. 1,1 X 19 BAR dvs. 21 BAR.
Anleggets rør og kjølebatteri testes med tørr oksygenfri nitrogen, sjekk at 
alle seksjoner i anlegget blir trykktestet, med unntak av TQC unit som er 
trykkfylt med nitrogen:

Fyll på trykk til 5 BAR og sjekk etter større lekkasjer for eksempel 
pga. transportskader.
Lytt og test med såpevann.
Fyll etter slik at trykket når 21 BAR.
Test med såpevann og holdes i 30 min.
Senk trykket til 19 BAR, TQC unitens kraner åpnes og trykket holdes 
i 6 timer.
Trykket senkes til 1 BAR og anlegget vakumeres til min.130 Pa abso-
lutt (1000 micron) og holdes i 30 min.
Dette brytes med tørr nitrogen. Systemet blir evakuert til 130 Pa 
absolutt og holdes i 6 timer.
TQC unit, rør og kjølebatteri fylles med 1-6 kg. R-407C i veskeform 
(se tabell).
Trykktesting og vakumkjøring skal loggføres og 68-332TQ skjema 
sendes TQ for at reklamasjoner skal gjelde.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
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68-332TQ Attest for strykeprøve, tetthetsprøve og vakuumprøve R-407c
Utført etter prosedyre som beskrevet i Norsk Kuldenorm

Kunde :

Kontaktperson:                                                                                    

Høytrykk luftkjølt SAT= 55°C= 23,5 BARO
Høytrykk vannkjølt SAT= 43°C= 17,6 BARO
Lavtrykk SAT= 32°C= 13 BARO

Krets 1 2
Beskrivelse av seksjon Høytrykk Lavtrykk Høytrykk Lavtrykk
Største arbeidstrykk, Baro, SAT 23,5 13 23,5 13

Styrkeprøve 1,0 x SAT - 1,3 x SAT
Prøvetrykk, Baro 25 14 25 14
Holdetid, min 30 30 30 30
Prøvemedium
Merknader
Dato/ Signatur

Tetthetsprøve Slipp trykket med til SAT
Prøvetrykk, Baro 23,5 13 23,5 13
Holdetid, Timer 4 4 4 4
Prøvemedium
Merkander
Dato/ Signatur

Vakuumprøve (NB. Vakuumpumpen skal være avstengt)
Prøvetrykk, Mikron 1000 1000 1000 1000
Holdetid, Timer 6 6 6 6
Merknader
Dato/ Signatur

Anlegget er trykkprøvet vakuumert / fylt med overtykk med 407C - fylt i væskestadie

Dato/ Signatur

Rørlengde målt til           m
Materialliste utfylt Dato: Sign:



TQCTQCTQCTQC

8



9

TQCTQCTQCTQC



TQCTQCTQCTQC

10

4. Kontrollpunkter før start

4.1 Elektrisk tilknytning
OBS! Efterdra samtlige elanslutninger til aggregatet før første start.
-Spenningen på fasene må være 230 V +/- 5%. eller 400V +/- 5%.

4.2 Kjølerørsanlegget
-Kontroller med en lekasjesøker at det ikke fi nnes lekkasjer i kjøleme-
diekretsen.
-Kontroller alle røranslutninger og føringer er riktig installert.

4.3 Bunnkassevarmer
For å unngå skader på kjølekompressoren er det viktig at 
styrestrømen kobles til 6 – 24 timer før anlegget startes. 
Oljen i kompressoren vil da rekke å bli varmet og koke ut 
eventuelt kjølevæske.

4.4 Kjølemedie
Advarsel!  Overfyll ikke anlegget. Dette gir for høye trykk i anlegget og 
kan medføre at kompressoren blir ødelagt. Mål underkjølingen. For stor 
underkjøling indikerer for mye kjølevæske.

4.5 Oppstart og testkjøring av TQC kondensinguniter
( TQC må ikke startes før oljevarmer har vert strømsatt i min. 24 timer/
sjekk kompressorens dreieretning ) 

Alle data, som er mulig å måle, skal fylles ut på igangkjøringsrapporten 
med unntak av oljestand der oljeseglass mangler og oljetrykk der 
oljepumpe ikke fi nnes.

Måling av lufttemperatur inn/ut på kjølebatteri og kondensator gir oss en 
indikasjon på luftmengden og må måles med alle trinn i gang.
Bruk batteridrill og  bor målehull i kanal og tett med kanaltape etter bruk.

Det forutsettes at anlegget er trykkprøvet, vakum kjørt, påfyllt overtrykk 
og kraner åpnet.  Strøm påsatt i 24 timer.

Sjekk isolering og festing av X-ventilenes følere.
Skriv opp maskinens typenummer og serienummer.
Kontroller at ventilasjonsanlegget fungerer.
Sjekk kondensavløp. OBS! Vannlås, anmerk mangler på igangkj.rapport.
Frakoble strøm og dra til alle elektriske koblinger.
Tilkoble manometersett og fl aske. Luft slangene.
Fjærn kortslutning og påsett hovedstrøm.
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Start kompressor ved lask 5-7 eller el.bryter på og mål sug og trykk. 
Hvis trykkene er nesten like, kompressor varm og trekker lite Amp, snu 
dreieretning ved å bytte to tilførselsledninger.
Anlegget kan nå testkjøres og eventuelt etterfylles med R407c i veske-
form bruk stussen mellom X-ventil/stupeorgan og kjølebatteri.
Fyll anlegget slik at underkjøling er ca 8 °C.  Kondensatortrykket må 
ligge over 15 BAR.
Mål HP, LP, varmgassteemp, sugerørtemp., veskerørtemp., bunnkasse-
temp., volt og amper. Regn ut overheting og evt. juster denne til ca 6-10 
°C ved kompressor.  Vær tålmodig, vent til stabilt signal etter hver juster-
ing -–kan ta ½ time.
Kontroller varmgass-temperatur normalt 70°C.  Hvis for lav (under 65°C) 
øk overhetning.
Sjekk oljestand på store Copeland  kompressorer.
Kjør alle maskiner og mål temp.diff.på luft. over kjølebatteri og over 
kond.batteri.
Ta av plastfolie, sett på TQ-merker og ”norsk” merking.
Igangkjøringsrapport er nå utfylt og maskinen igangkjørt.
OBS!  Alle hetter påsettes.

Maskinene skal kjøres i gang og papirer fylles ut selv om det mangler 
avløp eller kjølesignal fra automatikk.
Måledata skal loggføres og 68-413TQ skjema sendes TQ for at rekla-
masjoner skal gjelde.
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68-413TQ    IGANGKJØRINGSRAPPORT   DX-kjøling

Kunde : 
Tlf:

                              Telefax:

Kontaktperson:                                                     Mobiltlf:                           

Prosjekt navn:                                      Ordrenr: Dato:

Adresse: Etg.
Type rom: Avtalt igangkjøring:
Kontaktperson: Tlf:

Fabrikat: Type: Størrelse: Serienr:

Kontroll av :
Kondensator luft temp inn / ut : / °C Kuldemedium type:
Fordamper luft temp inn / ut : / °C Arbeidstermostat setpunkt : Trinn 1 °C
Tilluftsvifte forrigling : ok Arbeidstermostat setpunkt : Trinn 2 °C
Avtrekksvifte forrigling : ok Arbeidstermostat setpunkt : Trinn 3 °C

Kontroll av : Kompressor 1 Kompressor 2
Sugerørtemperatur fordamper °C °C
- Sugetrykk fordamper kPa °C kPa °C
= Overhetningstemperatur °C °C
Kondenseringstemperatur kPa °C kPa °C
- Væskerørtemperatur °C °C
= Underkjølingstemperatur °C °C
Varmgasstemperatur °C °C
LP pressostat just til: ut / inn / kPa / kPa
HP pressostatt just til: ut / inn        / kPa / kPa
Oljestand ok ok
Olje trykk og temperatur kPa °C kPa °C
Amper R            Spenning R - S A V A V
Amper S             Spenning R - T A V A V
Amper T             Spenning T - S A V A V
Driftstimer / Antall starter t stk t stk
Seglass : Bobler / Farge ok ok ok ok

Notat:

Dato :         Sign:                                                             
 .
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5.0 Vedlikeholdsskjema

Kode Arbeidsbeskrivelse Tid
.00 TILSYN GENERELT

Kontroller kondensinguniten for ulyder, vibrasjoner, lekkasjer etc
M1

.01 RENHOLD, generelt Å1

.02 KJØLEVÆSKEMENGDE
Væskeglasset skal være klart

.03 KJØLEKOMPRESSOROLJE
Olje må sees i glasset på kompressoren og være klart.

M1

.04 KJØLEKRETSEN
Funksjonstesting av kjølekretsen må kun utføres av kvalifi sert servi-
cetekniker.
Kontroller :

For kjølemedielekkeasje
Høytrykk skal ligge mellom 11 – 19 bar
Lavtrykk skal ligge mellom 3,5 – 6 bar
Kondensatorvifte for urenheter, kast, vibrasjoner og ulyder
Batterilameller børstes og støvsuges om nødvendig.
Etterdra elektriske tilkoblinger
Kontroller at kondensatortrykkregulatoren regulerer. Settpunktet er 
justert til ca. 42°C
Strømspenning
Rørføringer med hensyn til oppheng, isolasjon og korrosjon.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

M6

.05 EKSTERN AUTOMATIKK 
Den eksterne automatikken som regulerer hele anlegget må sjekkes i 
forbindelse med:

Startsignal til kondensinguniten
Begrensningstermostaten, som forhindrer at kondensinguniten  
starter ved for lave temperaturer 
At ikke kondensinguniten får startsignal hvis ikke tilluftsviften i 
ventilasjonsanlegget går.

•
•

•
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6.0 FEILSØKNINGSSKJEMA

A - Aggregatet starter ikke

ÅRSAK
Feilaktig spenning

Servicebryteren er slått av

Driftssignal er ikke aktivert

Eventuelt ekstern forrigling er ikke aktivert

Tidsforsinkning er aktivert

Kondensatorviftens internbeskyttelse er utløst

Noen av sikkerhets utrustningene har løst ut

Feil på kompressoren

UTBEDRING
Kontroller spenning

Slå på servicebryteren

Kontroller automatikkanlegget for ventilasjonsan-
legget

Kontroller og utbedre

Kontroller innstilt tid (4min.)

Se F

Se C -D 

Se B

B- Kompressoren starter ikke

Kompressoren er brent

Kompressoren har skåret seg

Kompressor kontaktoren er ikke aktivert

Automatiskesikringen har løst ut

Bytt ut kompressoren

Bytt ut kompressoren

Kontroller og utbedre

Kontroller og utbedre

Overfylt anlegg

Uren kondensator

Ukondenserbare gasser i kjølesystemet

Høytrykkpressostat feiljustert

Kontroller kjølemediefylling

Rengjør kondensator

Tapp av kjølevæske - lever til destruksjon – vakumer
og fyll opp riktig mengde kjølemedie

Juster riktig innslagspunkt

C – Anlegget slår ut på høytrykkpressostat
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Kjølemedielekkasje

Tett magnetventil

Tett ekspansjonsventildyse

Tett tørrefi lter

Frost på batteri

Finn lekkasje og etterfyll kjølemedie

Utbedre

Utbedre (monter tørrefi lter foran X-ventilen)

Skift fi lter

Se punkt J

E- Kompressoren starter og stopper

Lavtrykkspressostaten har løst ut

Kompressor kontaktor defekt

Kompressor defekt

Kjølemediesvikt

Se E   (Ikke standard på enfase maskinene)

Kontroller og utbedre

Kontroller og utbedre - Se B

Se G

F- Kondensatorviften (e) starter ikke

Defekt kontaktor eller kondensatormotor

Termobeskyttelse slått ut

Kondensatortrykksregulering feilaktig

Kontroller og bytt ut

Kontroller og utbedre

Kontroller og utbedre

G - Varm sugeledning /skumming seglass

Kjølemediesvikt

Tett ekspansjonsventildyse

Avstengningsventil væskeledning er ikke fullt åpen

Tørkefi lter i kjølemediekretsen er tett

(med varm menes ca. 20 – 25°C)

Kontroller og utbedre

Se D

Kontroller og utbedre

Kontroller og utbedre

D – Anlegget slår ut på lavtrykkpressostat



TQCTQCTQCTQC

16

H - Kompressoren arbeider uavbrutt

Aggregatet underdimensjonert

Kompressorventiler defekt

Driftstermostat innstilt på for lav verdi

Utilstrekkelig mengde kjølemedie

Tørkefi lter er tett (stor trykkforskjell)

Kontroller virkelig kjølebehov

Bytt ut kompressor

Kontroller og innstill rett

Kontroller og utbedre

Bytt ut fi lter

J - Frost på sugeledning og DX batteri

Luftfi lter på ventilasjonsanlegget er tett

Viftereimer på vent.aggregatet slurer

Luftemengde for lav

Lufttemperatur for lav

Skift luftfi lter

Skift viftereim / juster 

Juster luftemengden til prosjektert verdi

Juster setpunkt

K - Unormal lyd

Kjølemedierørene vibrerer

Kompressoren har ulyder

Ekspansjonsventil “bråker”

Kontroller klammring

Kontroller og utbedre

Kontroller driftstrykk og kjølemediefylling
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9.0 Tekniske data
Kondensinguniten kommer standard med :

Copeland Scroll kompressor for høy effektivitet og stillegående drift
Støydempende matter rundt kjølekompressoren
Fasevakt som forhindrer havari hvis strømfasene blir tilkoblet feil (kun 400V)
Kondensatortrykk regulator
Drift- og feilsignal
Lavtrykkpressostat som beskytter kompressoren mot havari ved en eventuell freonlekkasje
Høytrykkpressostat som beskytter kompressoren mot havari ved tett kondensatorbatteri etc.
Innebygget motorvern, kontaktorer
Fabrikkfyllt med Nitrogen

Modell TQC-183 TQC-253 TQC-323 TQC-403 TQC-503
Kjølekapasitet (1) kW 6.6 8.6 11,6 14 18
Kompressor type ZR22 ZR30 ZR40 ZR48 ZR61
Nom. effektforbruk kW 1,377 1,899 2,439 3,006 3,735

Lydnivå (2) dB(A) 48 48 48 54 54

Vifter
Antall stk 1 1 1 1 2
Luftmengde m3/t 1900 2160 3280 4500 6480

Dimensjon og vekt
Lengde mm 860 950 950 950 950
Dybde mm 320 390 390 390 390
Høyde mm 590 730 730 1068 1230
Vekt kg 56 73 95 100 115

Elektriske data
Maks effekt kW 2,5 3,0 4,1 4,8 5,9

Strømtilførsel 230V - 3  - 50Hz
Maks strøm A 9,0 14 16 18,5 25
Sikringer trege A 16 16 20 25 32

Strømtilførsel 400V - 3  - 50Hz
Maks strøm A 3,7 5,5 7 10 13
Sikringer trege A 10 10 10 16 20

Kjølerør
Sugerør ” 3/4 3/4 7/8 7/8 1 1/8
Væskerør ” 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2
Maks lengde m 25 25 25 25 25

Filter og seglass
Sugefi lter type KMP WSL 307S 307S 307S 419S 419S
Væskefi lter type KMP WEU 163S 304S 304S 304S 414S
Seglass Carly VCYL 33S 34S 34S 34S 34S

X-Ventil, forslag
Alco type TISE-NW TISE-NW TISE-NW TISE-NW TISE-NW
Dyse 3 3 4 4 5
(3)Fyllingsmengde R407C kg 1,6 2,0 2,1 2,2 2,8

• (1) Kjølekapasitet oppgitt ved utetemperatur 25°C og fordampningstemperatur +7°C • (2) Oppgitt 
ved 4 m i åpent felt • (3) NB!! TQC er fabrikkfyllt med Nitrogen som må vakumeres ut.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tekniske data
Models TQC-703 TQC-803 TQC-1003 TQC-1203
Kjølekapasitet (1) kW 23 30 37 42
Kompressor type ZR81 ZR94 ZR125 ZR144
Nom. effektforbruk kW 4,914 6,786 7,335 8,540

Lydnivå (2) dB(A) 58 64 64 64

Vifter
Antall stk 2 2 4 4
Luftmengde m3/h 7900 9000 11,500 11,500

Dimensjon og vekt
Lengde mm 950 950 1750 1750
Dybde mm 390 390 416 416
Høyde mm 1230 1580 1230 1230
Vekt kg 190 220 240 265

Elektriske data
Maks effekt kW 8,0 10,0 10,8 12,4

Strømtilførsel 230V - 3  - 50Hz
Maks strøm A 31 45 58 64
Sikringer trege A 40 50 63 80

Strømtilførsel 400V - 3  - 50Hz
Maks strøm A 16 23 27 31
Sikringer trege A 25 32 40 40

Kjølerør
Sugerør ” 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Væskerør ” 5/8 5/8 5/8 7/8
Maks lengde m 25 25 25 25

Filter og seglass
Sugefi lter type KMP WSL 419S 419S 7411S 7511S
Væskefi lter type KMP WEU 415S 415S 415S 755S
Seglass VCYL 35S 35S 35S 36S

X-Ventil, forslag
Alco type TCLE 750 TCLE 750 TCLE 1000 TCLE 1000
Dyse B6B B6B B7B B7B

(3)Fyllingsmengde R407C kg 3,5 4,0 5,6 6,0

(3)   NB!! TQC er fabrikkfyllt med Nitrogen som må vakumeres ut.
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