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FRIGO PLUS

FRIGO PLUS satset tidlig på propan som kuldemedium under slagordet «Smart & Natural  
Cooling», og samarbeider med en rekke av verdens mest anerkjente produsenter av  
komponenter. FRIGO PLUS produserer maskiner for varme og klimakjøling samt kjøle- og  
fryseapplikasjoner.  

FRIGO PLUS har sammen med ABK-Qviller utviklet en maskinserie for de mest etterspurte 
applikasjonene, men kan også designe og bygge maskiner etter behovene i hvert enkelt  
prosjekt. Maskinene fra FRIGO PLUS er dermed tilpasset og optimalisert etter faktisk  
behov. Kjøleeffekter fra 5 kW til 1000 kW per aggregat. 

Maskinene leveres som undertrykksventilerte kabinett og selv på store effekter klarer 
man ofte å oppnå fyllingsmengder på under 5 kg per krets. 

Egenskaper
• Hovedfokus på naturlige kuldemedier 
• Design og bygging av maskin etter kundens behov
• Pålitelige maskiner med høy energieffektivitet
• Smart kapasitetsregulering 
• Nøyaktig implementering av forskrifter, normer og bransjestandarder

Egenskaper standard PRD-serie
• Frascold kompressorer 
• Modbus TCP/IP
• 160mm spirotilkobling

Opsjoner på forespørsel
• Integrerte sirkulasjonspumper 
• Frikjøling (luft-vann maskiner)
• Ekstra lydisolering 
• Annen kommunikasjon (BACnet, Mbus RTU etc.)
• Hetgassveksler for tappevannsproduksjon
• Andre kompressorfabrikater

Kuldemedium for fremtiden

Propan R290 er både et miljøvennlig og 
et effektivt kuldemedium, som egner 
seg i alle typer bygg. Det naturlige 
kuldemediet er brannfarlig, og maskinene 
fra Frigo Plus er derfor produsert iht. 
EN378 for enklere å kunne ivareta  
myndighetskrav på en god måte. 

R290

Risikoanalyse

Ved installasjon av maskiner med R290 
propan kuldemedium er det lovpålagt å 
utarbeide en risikoanalyse for å sikre at 
installasjonen er tilstrekkelig sikret med 
nødvendige tiltak.

I risikoanalysen tas det blant annet hen-
syn til plassering, kabinettventilering, 
avblåsning fra sikkerhetsventil, EX-soner i 
og rundt installasjonen, skilting av 
installasjon og gassdeteksjon.

Det stilles kompetansekrav til gjennom-
føring av risikoanalyse. Normalt gjøres 
dette av ekstern rådgiver i samarbeide 
med maskinleverandør, byggherre og  
installatør. ABK-Qviller kan bidra med for-
midling og råd dersom det er ønskelig.
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Salgs- og 
leveringsbetingelser

GENERELT
Salgs- og leveringsbetingelsene er sist revidert november 2021 og erstatter alle tidligere betingelser 
og avtaler. Deler av Salgs- og leveringsbetingelsene kan avvike når dette på forhånd er skriftlig avtalt 
som ved kjedeavtaler, forhandleravtaler eller lignende. Kundens egne innkjøpsbetingelser er kun  
gjeldende i tilfeller hvor det foreligger en skriftlig aksept. Salgs- og leveringsbetingelsene bygger på sed-
vaner, maler og bransjestandarder. 

ABK-Qviller (senere forkortet til ABKQ) leverer til profesjonelle kunder og det forutsettes og pålegges 
kunde og ha kompetanse, systemer og evne til sikker bruk, risikovurdering, montering, feilsøking, repa-
rasjon og utbedring på de produkter som handles. 

ABKQ, og de selskapene som representeres, merkenavn, logo, dette dokument, utarbeidede løsninger, 
tekniske skisser, tegninger, fotografier og beskrivelser er beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke kopieres 
eller benyttes uten en spesifikk avtale.  

ABKQ er en del av NIBE Group og følger de forretningsprinsipper, arbeidsmetoder og verdier som gjelder 
i konsernet. ABKQ er tilknyttet NHO og medlem av VKE, NOVAP og VVP. 

PRISER, TILBUD, RABATTER OG BETALINGSBETINGELSER
Gjeldende priser oppgis i netthandelsløsning eller som utarbeidet skriftlig tilbud og kan vises eksk-
lusiv statlig særavgift på kuldemedium og miljøavgift som for eksempel EE-regulativet. Alle priser op-
pgis eksklusiv merverdiavgift ex-works (uten frakt). Utarbeidede skriftlige tilbud er gyldig i 60 dager. 
Det tilstrebes å begrense prisendringer til 01 januar og 01 juli. Ved endrede innkjøpspriser, valuta- 
svingninger over 5 %, avgifter og andre forhold som ligger utenfor ABKQs kontroll, kan priser endres med 
umiddelbar virkning. Prisendring varsles via nyhetsbrev, på ekstranett og til kjedekontorer.

Priser i netthandelsløsning vises netto etter fradrag for avtalt rabatt. En ordre er ikke behandlet eller bind-
ende inntil utsendelse av ordrebekreftelse. Ved feil på pris eller rabatt som resulterer i redusert pris ut over 
15%, kan ordren ensidig avvises og slettes. Det tas forbehold om skrive- eller trykkfeil i oppgitte priser i 
tilbud, prisark og kataloger. Priser på trykt materiell kan være utdatert. Bilder benyttet på nett eller på trykt 
materiell vil ofte være ment som illustrasjon og ikke et faktisk bilde av bestilt produkt. Lagerstatus eller 
neste levering kan ikke forstås som en garanti for leveringsdyktighet.   

Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager etter fakturadato. Delleveranser blir delfakturert. Ved bes-
tilling av produkt produsert etter kundens ordre, kan det påløpe hel eller delvis forhåndsbetaling. Sen 
betaling belastes med den forsinkelsesrente som Finansdepartementet fastsetter. Det påløper geb-
yr ved purring. I tilfeller en leveranse anses å kunne medføre kredittrisiko, kan det kreves forskudds- 
betaling eller annen sikkerhet.

LEVERINGSTIDER OG SALGSOMRÅDER
Oppgitte leveringstider er veiledende og ikke bindende inntil ordrebekreftelse med en avtalt leveringstid. 
Ved uforutsette hendelser som ABKQ ikke rår over, kan ordrebekreftelse oppdateres. 

I tilfelle en ordre inneholder varelinjer som ikke er på lager vil delleveranser skje. I tilfelle kunden kan doku-
mentere et tap utløst av en forsinket levering iht. ordrebekreftelse, kan kunden kreve en konvensjonalbot 
pr. uke på opptil 0,5 % på beløp opptil kr. 100.000.- og 0,25 % på beløp over kr. 100 000,-. Konvensjonalbot 
regnes ut fra verdien på forsinkede produkt. Maksimal konvensjonalbot er 7,5 % av verdien på forsinket 
produkt. Det betales ikke konvensjonalbot ved force majeure som også anses å innebære forsinkelser 
grunnet trafikale problemer og arbeidskonflikter. 

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for leveranser i Norge. I tilfelle produkt skal videreselges eller 
monteres utenfor Norges grenser skal dette oppgis i forkant av tilbud og handel. Blir produktet eksportert 
vil rett til reklamasjon etter norsk lovgivning bortfaller hvis ikke annet er spesifikt avtalt.   

LEVERING OG RISIKOOVERGANG. SKADER VED TRANSPORT OG FEILLEVERANSER.
Leveringsbetingelser er Ex Works (INCOTERMS 2021) lager Brobekk i Oslo. Leveringsbetingelsene  
anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Produkter sendes for kundens regning og 
risiko. Kunden plikter å holde produkter fullverdiforsikret til den er fullt ut betalt. Kunden plikter å motta 
produktet til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Er det 
ikke avtalt noen leveringstidspunkt, plikter kunden å hente produktet så fort denne er tilgjengelig. Even-
tuelt avrop eller lagring av bestilte produkter kan avtales. 

Kunden skal ved varemottak kontrollere opp mot ordrebekreftelse. Ved manko, skader på emballasje eller 
produkt, eller ved frakt i strid med anvisning på emballasjen (typisk veltet eller opp/ned), skal forholdet 
anmerkes på fraktbrevet og meldes til ABKQ uten forsinkelse. 

Hvis feil utsendt produkt, dekker ABKQ kostnader ved forhåndsavtalt retur og ny-utsendelse. Kunden skal 
ferdiggjøre produkt for returfrakt etter anvisning.

SALGSPANT
ABKQ forbeholder seg salgspant i leverte produkt inntil fullt oppgjør har funnet sted. Når flere produk-
ter er kjøpt med salgspant under ett, anses panteretten å hefte på samtlige produkter til sikkerhet for 
hele kravet. Kunden er uberettiget, ut over vanlig og forutsatt bruk, til å råde over produktet, faktisk eller 
rettslig, på en måte som forringer produktets verdi eller selgers dekningsadgang.
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RÅDGIVNING
ABKQ er ikke å anse som Rådgivende Ingeniør, men bistår kunden uten kostnad og etter beste vilje med råd og forslag til løsninger innenfor de fagfelt våre 
produkter blir benyttet. Kostnadsfri bistand i forbindelse med løsningsforslag er å anse som ikke bindende og ikke heftende. I tilfelle råd og forslag fra ABKQ blir 
benyttet, hviler det på kunden å kritisk kontrollere mottatt informasjon og også vurdere om Rådgivende Ingeniør bør engasjeres.
 
RETUR, AVBESTILLING OG HEVING AV KJØP
Retur av produkter som lagerføres skal på forhånd være avtalt. Kunden belastes for et gebyr tilsvarende ABKQs vurdert kostnad og produktets verdi- 
forringelse. Produkter skal returneres i original, uåpnet emballasje og i en tilstand som da den ble levert ut. Kunden skal ved retur følge krav til  
dokumentasjon. I tilfelle emballasjen er brutt, påløper kostand for re-emballering og eventuell testing. NIBE produkter i brutt emballasje returneres fabrikk og 
påløpt kostnad dekkes av kunde. Bare normalt lagerførte produkter kan returneres. 

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Produkter som produseres etter kundens ordre kan normalt ikke avbestilles. 

Ved rettet heving av kjøp grunnet vesentlige mangler eller ved ut over 5 ukers forsinkelser på hele eller vesentlige deler av leveransen, returnerer kunden pro-
duktet eller stiller lokaler til rådighet slik at levert produkt kan demonteres og fraktes. Bygningstekniske kostnader knyttet til heving, omlevering eller uttransport 
dekkes ikke. Følgeskader eller tredjemannsinteresser dekkes uansett årsak ikke. 

REKLAMASJON 
Reklamasjonsretten gjelder for feil eller mangler på produkt som kan tilbakeføres til produksjon. Reklamasjonsretten gjelder også om produktet ikke tåler den 
driftsbelasting produktet er konstruert å virke under, eller om produktet mangler vesentlig egenskap i forhold til spesifikasjoner. Reklamasjonsansvaret er be-
grenset til leverte produkter. Om annet ikke er forhåndsavtalt, begrenses reklamasjon til materialkostnader og frakter. 

En reklamasjon skal skje snarest mulig etter at en mangel er, eller burde vært, oppdaget. Brudd på frist for melding om reklamasjon vil føre til tap av denne 
rettigheten. Generell reklamasjonsfrist er på 24 måneder etter levering. Der hvor leveransen faller inn under Forbrukerkjøpsloven, gjelder en reklamasjonsfrist 
på 60 måneder. Det aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfelle produktet har vært lagret hos kunden eller hvor førstegangsbruk av produkt 
er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold. For de deler av produktet som det er foretatt utbedring på, løper en ny reklamasjonsfrist 
for utskiftet del tilsvarene et nytt produkt eller del, men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på produkt hvor delen er montert.

GJENNOMFØRING AV HEVD REKLAMASJON
Ved behov for utskifting av defekt komponent hvor det skal hevdes reklamasjon, opprettes en SAK med et unikt SAKs nummer. Eventuelt ny komponent leveres 
fra ABKQ og faktureres iht. gjeldende priser og rabattstruktur og med forfall 60 dager etter utsendelse. Med ny komponent følger et reklamasjonsskjema og 
Blålappen påført et unikt SAKsnummer. SAKsnummer og Blålapper kan også fås ved henvendelse til supporttjenesten. I tilfelle kunden hevder reklamasjon, skal 
defekt komponent på ført Blålappen sammen med utfylt reklamasjonsskjema og annen nødvendig informasjon returneres. Returforsendelsen skal sendes med 
ABKQs foretrukne transportør og uten kostnad for kunden. ABKQ avgjør om reklamasjon aksepteres i etterkant av utført oppdrag og mottatt og kontrollert retur 
av komponent/reklamasjonsskjema. Ved akseptert reklamasjon fakturerer kunden ABKQ sin nettopris for levert komponent og med henvisning til saksnum-
mer. Ved retur av ikke benyttede forseglede komponenter krediteres kunden av ABKQ. Ved retur av ny komponent i brutt forsegling skal det kun faktureres i 
tilfeller komponent har vært benyttet i forbindelse med gjeldende reklamasjon. Kundens fakturaer til ABKQ som er knyttet til en reklamasjon, skal inneholde 
nødvendige saksopplysninger og ha forfall 30 dager etter tilbakesendt komponent og/eller rapport. For å dekke kundens administrasjonskostnad kan alle 
reklamasjonsfakturaer fra kunden til ABKQ tillegges et administrasjonsgebyr på kr. 500.- eks mva. Det aksepteres ikke generelt fakturagebyr eller andre gebyrer 
for administrasjon. I tilfeller der komponent, gass eller væske av praktiske årsaker leveres direkte av kunden, skal komponent, gass eller væske faktureres med 
kundens nettopris. I tilfeller kunden kun returnerer ubrukte komponenter, beregnes ikke administrasjons-gebyr.

DEKKES IKKE AV REKLAMASJON
Bygningstekniske arbeider, følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon. Arbeidstid, transport og opphold i forbindelse med reklam-
asjonsarbeider dekkes kun hvis det er spesifikt avtalt. I produktet kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en 
følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. Forbrukerkjøpsloven. I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke 
av den generelle reklamasjonsfristen. Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av 
temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke. ABKQ har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktivi-
teter i regi av kunden eller andre. Feil ved produkter som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, 
manglende smøring, korrosive omgivelser, forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt 
regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke. Reklamasjon på verktøy og borstål aksepteres maksimalt i 6 måneder etter levering og etter de til enhver tid gjel-
dende betingelser fra produsent.

SERIELL FEIL
I tilfelle en seriell feil på en produktserie etter produsentens definisjon, dekkes kostnader knyttet til arbeider, transport og opphold etter spesifikk instruks og 
etter en fastsatt sats. Fastsatt sats er beregnet å dekke alle direkte kostnader for kunden knyttet til utbedring. Kunden kan ikke fraskrive seg ansvaret for å gjen-
nomføre en utbedring hos bruker for fastsatt sats.

SUPPORT OG TILGJENGELIGHET
ABKQ tilbyr kostnadsfri teknisk telefonsupport til sine kunder, men det er kunden som har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker. Kunden skal bare 
henvise bruker direkte såfremt dette er spesifikt avtalt. Support av kunde på brukers anleggsadresse tilbys som betalbar tjeneste. Kun ved spesielle tilfeller kan 
det avtales direkte kontakt mellom ABKQ og bruker. I tilfeller en forbrukerkunde retter et krav til ABKQ som bakenforliggende selskap iht. Forbrukerkjøpsloven, 
kan ABKQ utføre handling og rette et regresskrav til kunden.
 
PERSONVERNOPPLYSNING 
ABKQ behandler personopplysninger iht. gjelde forskrift. Kunder som har personopplysninger behandlet av ABKQ vil til enhver tid kunne få inn-
syn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Detaljerte opplysninger om personvern finnes på vår hjemmeside:  
www.abkqviller.no/personvern/

TVISTER
ABKQs rettskrets gjelder som verneting i alle tvister som gjelder denne avtale. 

Oslo. November 2021.
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2. Generelt 
Det anbefales å lese igjennom manualen og oppbevare den i nærheten av enheten, med tanke på fremtidig bruk. 
Enheten er designet og produsert i henhold til de gjeldende Europeiske bestemmelser, for å kunne møte alle  
sikkerhetsstandardene. Vær allikevel aktsom ved bruk av enheten med tanke på andres og egen sikkerhet. 

• Arbeid på enheten må kun utføres av kompentente og opplærte teknikkere. 
• Det forventes at alt arbeid på enheten utføres i henhold til de lokale standarder og bestemmelser. 

Enheten skal ikke brukes dersom det finnes synlige skader på den, eller dersom unormal drift observeres. 
Kontakt i dette tilfelle teknisk personell. Enheten kan kun benyttes under de driftsbetingelsene den er konstruert 
for. Driftsområdet er spesifisert i kapittel 7.1 og i vedlegg 2. Produsenten tar ikke ansvar for endringer utført på 
enheten, eller annen type bruk av enheten enn det den er konstruert for. 

Produsenten frasier seg ansvar for enhver direkte eller indirekte skade på folk eller eiendom, som skyldes at
instruksjoner og varsler i denne manualen ikke er blitt fulgt. 
 
Dersom man har spørsmål relatert til drift og vedlikehold av enheten, og ikke finner svar i manualen, kan man 
kontakte ABK-Qviller, eller autorisert servicepersonell. 

Generelle varsler og sikkerhetsbestemmelser
Kapittelet inneholder både generelle varsler, viktige varsler og generelle sikkerhetsregler. 

Varselskilt står ved siden av tekst som man bør lese nøye!

Enheten må installeres på en slik måte at den blir trygg å bruke. Enheten må ikke belastes av eksterne fysiske 
krefter på hverken chassis eller på tilhørende rørledninger. Dette kan skade utstyret på innsiden av enheten og sette 
sikkerheten i fare. 

Når enheten er tilkoblet eksterne rørledninger, må disse rørene ha egen innfesting og ikke belaste innfestingen på 
enhetens interne rørledning. 

Enheter med luftavkjølte kondensatorer og aksialvifter kan bli mekanisk skadet av for mye snø og is-last dersom
de står for ubeskyttet. Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår på grunn av for mye snø og is-last. 

Husk å slå av enheten under service og under vask! 
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Kjølemediet kan i noen tilfelle være brannfarlig. Dette er tilfelle med propan og propylen.
Røyking og åpen flamme vil derfor være strengt forbudt i området nær enheten. 

Kjølemedie, og da spesielt de som er brannfarlige, må aldri tømmes ukontrollert ut. 
For de brannfarlige mediene vil dette innebære risiko for brann og eksplosjon, og for de andre
mediene vil dette innebære store utslipp av miljøskadelige gasser.    

Kjølemediet R290 Propan er brannfarlig.  
Sikkerhetsdatablad for kjølemediet ligger som vedlegg 9.

Ikke fjern viftens beskyttelsesdeksel under drift. 

Dersom elektriske ledninger har synlige skader må de ikke berøres. 
Ikke berør elektrisk utstyr mens dette er i drift. Bytt ut skadede ledninger straks. 
Før arbeid kan utføres på elektriske  komponenter må tilførselspenningen kobles vekk. 

Under drift av enheten må ikke uautoriserte personer tillates å åpne opp enheten på noe vis. 
Ikke ta på rørene på kjølemediekretsen, da dette kan forårsake brannskade på hud.

Unngå å puste inn gass fra kjølemediet og unngå direkte kontakt med kjølemediet via hud, 
øyne eller noen annen del av kroppen. Direkte kontakt med flytende kjølemedie kan forårsake 
kuldeskade eller lokal forfrysning. 

Det anbefales å bruke personlig verneutstyr, som hansker og vernebriller. Da spesielt under service 
og ved bytte av olje. Ikke slipp olje ut i miljøet og ikke slipp ut noen væsker ut i miljøet, dersom 
dette da ikke dreier seg om helt rent vann.

Ikke utsett enheten for ekstremt korrosive miljøer, korrosive stoffer eller eksplosive stoffer.  
Ikke utsett enheten for varme fra sterke varmekilder. 

Pass på at det ikke er ventilasjonsenheter fra nærliggende byggninger for nært plasseringen av 
utedelen til kjøleren. Dersom varm luft fra disse blåser inn på utedelen, vil dette ha negativ effekt 
på energieffektiviteten.   
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Ta en grundig visuell sjekk av enheten før installasjonen starter.  
Sjekk også alle tilkoblinger og skruer. Da spesielt i elektrisk kabinett, kompressordeksel og viftedeksel. 

Emballasjen må samles inn og returneres til egnet mottak. 
Dersom det skulle oppstå brann, skru av spenningen på enheten om det er mulig å komme til 
spenningsforsyningen. Forsøk slukking, evakuer og ring brannvesenet.

Produsentens kontaktinformasjon
Frigo Plus d.o.o.
Address: Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete, CROATIA
e-mail:  frigo-plus@frigo-plus.hr
Tel.:  +385 1 202 0010
Fax:  +385 1 200 3801
Web: www.frigo-plus.hr

ABK-Qviller kontaktinformasjon: Se siste side i manualen (baksiden). 

3. Hva er en kjølemaskin? 
En luftavkjølt kjølemaskin benyttes til indirekte kjøling av rom eller prosess. Systemvannet blir kjølt ned og deretter 
distribuert via rørsystemet ut til rommene eller til prosessen. Enheten er designet for utendørsinstallasjon, da den 
har luftavkjølte kondensatorer. Enheten må sikres en fri lufttilgang på uteluft, slik at den kan fungere optimalt. 

Minimum nødvendig plass rundt enheten er spesisfisert i vedlegg 4. Unntaksvis kan slike enheter også plasseres 
innendørs, men da må det sikres fri tilgang til kald uteluft, og den oppvarmede luften må kunne distribueres vekk 
fra enheten. Før en slik innendørsenhet bestilles, må Frigo Plus ha alle detaljer om innendørsplasseringen. 

En vannavkjølt kjølemaskin er beregnet for indirekte kjøling av rom eller prosess. Systemvannet blir kjølt ned og 
distribuert via rørsystemet ut til rommene eller prosessen. Vannavkjølte enheter er designet for innendørs-
installasjon, men kan også blir installert utendørs. Utendørsversjonen er en spesiell versjon av enheten. 
Vannavkjølte enheter har kondensatorer som kjøles ned med systemvann. Disse må tilkobles et system for 
vannkjøling, slik som en tørrkjøler, eller annet system for varmedumping. 

Enheten er designet for de driftsbetingelsene som er spesifisert i oversikten over tekniske data. Se vedlegg 2. 

Brukeren kan ikke modifisere enheten uten først å sjekke med produsent om 
dette er greit. Dersom dette ikke gjøres, vil bruker selv stå ansvarlig for eventuelle 
skader som oppstår på grunn av  modifiseringen.  

Når enheten en gang skal settes ut av drift og kasseres, er det viktig å følge de lokale reglene for avfallshåndtering. 
Disse generelle rådene bør alltid følges: 

• Ikke kast enheten i naturen. 

• Enheten skal resikuleres så langt det er mulig. 

• Kjølemediet skal tappes av og leveres inn, det skal ikke slippes fri i miljøet.  

• Ikke tapp av kjølemediet i nærheten av enheter som kan forårsake gnister eller åpen flamme.  

• Ikke tøm oljen i naturen. Returner oljen til gjenvinning.

3.1 Beskrivelse av enheten og kjølemediekretsen
Enheten arbeider etter prinsippet for termodynamisk kjøling. Enhetens hensikt er å kjøle ned et medie, som vannet
i et vannbårent system.  Alle komponentene i systemet er installert inne i enheten. Hovedkomponentene er: 
Kompressor, kondensator (luft eller vannavkjølt), Economizer, ekspansjonsventil og fordamperenhet. 
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Kjølemedie i gassform suges inn i kompressoren via sugerøret (1). Der komprimeres gassen til høyere trykk/tempetur 
og føres videre i hetgassrøret (2). Så går kjølemediet til kondensatoren, (luft eller vannavkjølt), der vil kjølemediet 
kondensere, på grunn av avkjølingen, og gå videre (3) i væskerøret. Flytende kjølemedie når frem til Economizer 
hvor det blir underkjølt. (På samme tid blir kjølemedie i gassform her overhetet før det når frem til kompressoren.) 
Flytende kjølemedie fra Economizer (4) føres til ekspansjonsventilen, hvor trykket reduseres (5). Mediet går videre til 
fordamperen, hvor kjølemediet fordamper ved å ta varmeenergi ut av systemvannet og dermed kjøle dette ned.   
              

Beskrivelse av kjølemediekretsen

Kondensatoren - Luftavkjølt variant - avgir varmeenergi til uteluften

Kondensatoren - Vannavkjølt variant

inne i fordamperen går kjølemediet over i gassform, og via sugerøret (6) går nå gassen via Economizer, hvor den blir 
tilført ytterligere litt varme slik at man er sikker på at alt kjølemedie er kommet over på gassform, før det suges inn i 
kompressoren igjen. Slik er kretsen nå fullendt og sluttet.  

                                  T-s Diagram                       P-h Diagram 

Fordamperen - tar varmeenergi ut 
av systemvannet og kjøler det ned.   

Kompressoren

Ekspansjonsventilen 

Systemvann 

Kjølemedie i gassform

Kjølemedie i væskeform

Kompressoren
Fordamperen 

Kjølemedie i gassform

Systemvann 

Kjølemedie i væskeform

Economizer 

Economizer 

Kjølemedie i gassform, med 
høyere trykk og med høyere
temperatur 
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Tilbehør til kjølekretsen

• Hetgass-veksler for oppvarming av tappevann 

• Varmegjenvinning - Seriell tikobling

• Varmegjenvinning - Paralell tilkobling 

Tilbehør kan monteres i både luftavkjølte og i vannavkjølte kjølemaskiner. 
En hetgass-veksler kan monteres  i kombinasjon med annet tilbehør. 

Hetgass-veksler 

En hetgass-veksler er en varmeveksler som installeres mellom kompressoren (1) og kondensatoren (3). Meningen er 
å hente ut varme fra den overoppvarmede gassen (2). Denne varmen kan benyttes til oppvarming av tappevann. Denne 
varmeveksleren har omtrent 25% varmekapasitet sammenliknet med kretsens totale kapasitet, men kan allikevel  
varme opp vann til en relativ høy temperatur. For at hetgass-veksleren skal kunne fungere, må man ha kontroll på at 
vannet på inngangen ikke har så lav temperatur at kjølemediegassen kan begynne å kondensere i hetgass-veksleren.  
Temperaturen på inngående vann til hetgass-veksleren bør ikke gå under omtrent 35 0C 

Varmegjenvinning - seriell tilkobling

Seriell tilkobling av varmegjenvinner er en standard måte å gjenbruke spillvarme. Kjølemediegassen kommer ut av 
kompressoren og føres så igjennom den vannavkjølte varmegjenvinneren for kondensering, og deretter igjennom 
enhetens egen kondensator. Varmegjenvinneren vil ikke alltid klare å kondensere all gassen, dette vil være 
avhengig av gjenviningsbehovet til en hver tid. Enhetens egen kondensator vil dermed måtte ta ut restvarmen og sørge 
for at kjølemediegassen kondenserer fullstendig. En væsketank monteres i kretsen for å sørge for at det alltid er nok  
kjølemedie tilgjengelig.  

Kondensatoren

Kompressoren 
systemvann 

Kompressoren 

Varmegjennvinning  Kondensatoren

Fordamperen 

Væsketank

systemvann 

Hetgass-veksler 

Fordamperen 

Vann 

Vann 
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Varmegjenvinning - parallell tilkobling
Parallellkobling av en varmegjenvinner er en avansert måte å gjennbruke spillvarme. Kjølemediegassen kommer ut 
av kompressoren og føres så til en tre-veis ventil. Et microprosessorstyrt kontrollsignal styrer deretter ventilen slik 
at om det er behov for varmeenergi, vil kjølemediegassen ledes inn til varmeveksler-kondensatoren for utnyttelse 
av energien. Denne løsningen har de fordelene at den kan ta ut den nødvendige varmeenergien, samtidig som den 
sørger for et lavere trykkfall i systemkretsen. Dette gir også en større energieffektivitet i kjølemediekretsen. 

Beskrivelse av Frigo Plus kjølemaskin 
Design og komponenter er i henhold til den høyeste standard. Se Declaration of Conformity i vedlegg 12.
Dette gjelder montasje også. Se Declaration of Conformity i vedlegg 11.

I de tilfelle enheten har flere kompressorer, vil kompressorene forsyne separate kjølemediekretser. 
Alle kjølemediekretsene vil være tilkoblet det samme samleregister. Flere kjølemediekretser gir større operasjonell 
sikkerhet. Det øker ogå muligheten til å regulere bedre. Antall uavhengige kjølemediekretser er oppgitt i de tekniske 
data for enheten (se vedlegg 1) og står også på enhetens navneskilt.  

Enheter med brennbart kjølemedie, slik som Propan (R290), har ekstra krav relatert til driftssikkerhet. Propan er 
brennbar, ikke giftig og klassifisert i kjølemediegruppe A3. Kjølemediekretser med Propan er gjerne dekslet inn 
som en stor enhet (bortsett fra luftbaserte kondensatorer, som utgjør en egen separat del) for å møte kravene til 
sikkerhet. 

Inndeksling 
Inndekslingen er utført i rustbeskyttet pulverlakkert galvansisert metall. Inndekslingen er robust, kompakt og er
inndelt i seksjoner. Enheter som benytter brennbart kjølemedie, slik som Propan og Propylene, har kompressoren 
og komponenter som tilhører kjølemediekretsen plassert i en egen seksjon. I denne seksjonen er det også plassert 
sikkehetsutsyr for deteksjon av lekkasjer. Se mer i avsnittet ”Ekstra sikkerhetselementer i tilfelle av lekkasje av 
brennbart kjølemedie” på side 12 i denne manualen. Sikkerheten i seksjonen er ytterligere forbedret ved at alle de 
elektriske komponenetene i kretsen er i henhold til ATEX direktivet. 

Det elektriske kabinettet er plassert i en egen separat inndeksling. Dette er for å skille kabinettet fra de delene som 
håndterer propan og vann. Det er også med tanke på at det elektriske kabinettet skal være enkelt tilgjengelig. 

Kompressoren

Varmegjenvinning  

systemvann 

Vann 

Varmeveksler-kondensatoren  
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Dorin semi-hermetisk stempelkompressor 
Alle varianter av HEX kompressorer er designet i henhold til de sikkerhetskrav som stilles for bruk i brannfarlige 
områder, (sone 2, gassgruppe IIB.) som definert i ATEX direktivet. Kompressorene benytter elektriske komponenter 
som er i henhold til dette.   

Dorin kompressorene har disse egenskapene:

• Høy COP verdi, takket være en væskedynamisk optimalisering, høyeffektiv motor og High-Tech komponenter.

• Kan benyttes til kjølemedier med Hydrokarboner (HC). 

• Lavt lydnivå.

• Kan styres med frekvensomformer.

• Standard elektrisk boks IP65.

• PTC sensor for kontroll av utladningstemperatur er standard på alle kompressorvariantene.

• Oljenivå seglass.

• PAG olje med en passende viskositet for HC kjølemedier.

• Oljetrykksvakt (Standard for HEX5, HEX6, og HEX7). 

• Elektrisk oljevarmer leveres på alle variantene, kategori 3G beskyttelse EX nA.

Varianter Sylindere Mulig kapasitetsbegrensning Antall kapasitetsavlaster

HEX 35 4 50 % 1

HEX 41 4 50 % 1

HEX 5 4 50 % 1

HEX 6 6 66 % til 33 % 1-2

HEX 7 8 75 % til 50 % 1-2 

1. Magnetventil 
2. Lavtrykkskammer
3. Høytrykkskammer 
4. Stopper
5. Kapasitetsavlaster
6. Returfjær

Når magnetventilen for kapasitetsbegrensning får signal fra 
kontrolleren, åpnes en kanal inn til stopperen. Trykket vil øke 
i kammeret over stopperen, og stopperen vil bevege seg. 
Stopperen vil så lukke inngangen til lavttrykkskammeret, 
og strømmningen av kjølemiddel vil bli avbrutt. Stempe-
let vil vil da fortsette å arbeide, men uten fortrengning. 

Bilde 1:  Full kapasitet Bilde 2:  Kapasitetsbegrenset
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Frascold semi-hermetisk stempelkompressor 
Kompressorer i AXH-serien er designet til å oppfylle kravene for installasjoner klassifisert for å kunne benyttes
i områder hvor det kan være brennbar gass ( Sone 2, gruppe IIB), som definert i ATEX direktivet. 
Kompressorene benytter kun elektriske komponenter som er i henhold til dette.   

AXH Kompressorene har disse egenskapene:

• Mekanisk optimalisert for å kunne brukes i forbindelse med kjølemedier som inneholder hydrokarboner (HC). 

• PAG olje med en passende viskositet for HC kjølemedier.

• Alle elektriske komponenter er koblet til samme elektriske potensiale for å unngå spenningsforskjeller. 

• Elektrisk koblingsboks for ATEX applikasjoner.

• Elektrisk oljevarmer, EX design. 

• PTC sensor for kontroll av utladningstemperatur, EX design. 

• Elektronisk oljetrykksvakt, EX design.

• Elektronisk kontrolmodul INT 69 /INT69M for fjernstyring. 

• Kapasitetsavlaster og avlastet start, EX design. 

Frascold semi-hermetiske stempelkompressorer kan også utstyres med kapasitetsavlaster, slik som 
Dorin kompressorene. I tillegg kan kompressorene også utstyres med RSH ventiler for kapasitetsbegrensning. 

Varianter Sylindere
Standard kapasitetsavlaster RSH ventil

Kapasitetsbegrensning Antall kapasitetsavlastere Kapasitetsbegrensning Antall kapasitetsavlastere

D 2 - - 50 1

Q 4 50 1 75-50 2

S 4 50 1 75-50 2

V 4 50 1 75-50 2

Z 6 66-33 1-2 83,34 - 66,67 - 50 3

W 8 75-50 1-2 87,5 -75 - 62,5 - 50 4

RSH ventil Av -full effekt RSH ventil På - kapasitetsbegrensning
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En RSH ventil fungerer på samme måte som en standard kapasitetsavlaster. Når signalet sendes til 
magnetventilen, vil denne delvis lukke inngangen til lavtrykkkammeret. Kompressorstempelet vil forsette å 
suge kjølemediegass, men strømmen av kjølemediegass i lavtrykkkammeret er redusert, så stempelet vil derfor 
kun få en redusert mengde kjølemedie å jobbe med. Kompressorens kapasitet blir dermed begrenset. 

RSH ventiler har følgende fordeler sammenlignet med standard kapasitetsavlastere.

• Kan også brukes til to-sylindrede kompressorer.
• Alle stemplene er i drift.
• Ved begrensning er det ikke mer vibrasjoner enn ved fulleffekt drift. 
• Ingen ventiler vil overopphete, da tilførselen ikke avbrytes.
• Det er ingen begrensingstid på kapasitetbegrenset drift.

En viktig ting å huske på er at under kapasitetsbegrensning ved hjelp av RSH ventil, vil ikke kjølekapasitet og 
strømforbruk nødvendigvis følge samme utvikling som en kompressor med en standard kapasitetsavlaster. 

Frascold semi-hermetisk skruekompressor
Skruekompressorer i CXH serien er designet for pålitelighet og minimalt med vedlikehold. 
Det er implementert tekniske løsninger med tanke på støyreduksjon og høy virkningsgrad.

Skruekompressorene har følgende fordeler:

• Energieffektiv elektrisk motor med mykstart. 
• Termisk beskyttelse ved hjelp av PTC sensorer integrert i viklingene.
• Trinnbasert kapasitetskontrollsystem som leverer gode energieffektivitetsverdier, både ved delvis og ved full 

belastning. I tillegg kan systemet kontrollere en oppstart uten belasting. 

• Den meget høyeffektive tre-trinns integrerte oljeseparatoren minimerer mengden smøremiddel som sirkulerer i 
kjølemediesystemet. 

• Smøresystemet inkluderer en lett tilgjengelig utbyttbar oljefilterpatron. Som tilbehør kan filteret utstyres med 
en diffrensial oljetrykksbryter, for å få tilbakemelding på om filteret er tett. Det kan også som tilbehør leveres 
ekstra oljetrykksvakt og oljenivåsensor. 

• Den innovative utformingen på lagrene beskytter skrueparene fra mulig motrotasjon under en standby periode. 
• Lagrene er spesielt designet for å lage lite støy, tåle store belastinger, og ha lang levetid.  
• Kompressorens elektriske motor kan styres av en frekvensomformer (30- 70 Hz). Ta kontakt med importør om 

denne funksjonen skal benyttes.  Dette leveres ikke som standard. 

• Kompressorens rotor, med rotorens spesielle dobbeltveggede konstruksjon, og designet på skrueprofilene, 
bidrar til å redusere støyen fra disse kompressorene til et nivå som er lavere enn tilsvarende andre modeller på 
markedet. Dette gir også veldig kompakte og små dimensjoner på produktene. 

Oljetrykk  

Glideventil
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Det trinnbaserte systemet for kapasitetskontroll og oppstart av skruekompressoren, består av 3 stk. ventiler. 
Systemet tillater 4-trinns kapasitetskontroll. Den første ventilen (25 % kapasitet) benyttes for ubelastet start av 
kompressoren. De andre to ventilene inngår i trinnbasert kapasitetskontroll. 

Standardutstyr for skruekompressorene: 

• Hetgassventil og sugegassventil med loddemuffe.

• Kapasitetskontroll og avlastet start.

• Tilbakeslagsventil på utløp.

• Oljevarmer med temperaturkontroll.

• Dobbelt seglass for oljenivåer (for minimum og maksimum verdier). 

• Ventil for oljeskift. 

• Lett tilgjengelig og utbyttbar oljefilterpatron.

• Sugefilter.

• PTC sensor for oljetemperatur. 

• Elektronisk  beskyttelsesmodul T00EC45A. Overvåker temperaturer, fase og rotasjonsretning. 
   

Copeland Scroll hermetisk kompressor 
Den nye ZB*KCU Copeland Scroll kompressor serien, for R290 propan, er det ideelle valget for små kjølere med 
lavere kapasitet, slik som Frigo Plus Mini Line.  Alle variantene i kompressorserien, er designet i henhold til de 
sikkerhetskrav som stilles for bruk i brannfarlige områder. (sone 2, gassgruppe IIB) Som definert i ATEX direktivet.
De er også i henhold til Emerson pålitelighetsstandard. 

Kompressorene har disse egenskapene:

• I henhold til ATEX direktivet

• IP65 teminalboks

• Full hermetisk tett design, ingen seglass, ingen Schraderventil   

• Stort arbeidsområde

• Olje som er tilpasset bruk av propan som kjølemedie

• Passer til systemer med middels returtemperaturer

• Egnet for kjølemaskiner og små kaskadesystemer

• Lav vekt, kompakte og høyeffektive kompressorer

• Axial og radial kompatibel

• II3G Ex nA IIA T2
 

Ekstra sikkerhetselementer i tilfelle av lekkasje av brennbart kjølemedie
Kjølemediekretsen er plassert i et lukket kabinett, eller lukket separat inndeksling. I dette lukkede område er 
det plassert sikkehetsutsyr for dekteksjon av lekkasjer av kjølemedie i sikkerhetsgruppe A2 og A3.
Sikkerhetsutstyret består av en vifte, en propansensor og alarm/kontrollsystem. 

I henhold til norm EN 378-2 (art. 6.2.14) tilbyr Frigo Plus et valg av beskyttelsesstrategier.

a) Permanent ventilasjon med en differansetrykkføler 

 - EBM vifte og differansetrykkføler
 - Maico eller SystemAir Ex-vifte og differansetrykkføler, Ex design. Viften går konstant, og dersom
    sensoren oppdager at luftstrømmen forsvinner, vil kompressoren stoppe etter kun 5 sekunder.  

b) Ventilasjon som starter etter deteksjon av gass.

 - Maico eller SystemAir Ex-vifte og en brennbargass-deteksjonssensor.
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I henhold til norm EN 378-2 (art. 6.2.14) må viften starte når konsentrasjonen av brennbar gass i sikkerhetsgruppe 
A2 eller A3 overstiger 25 % av grensen for antenning (LFL). Dersom propansensoren detekterer et nivå av gass som 
overstiger 25 % av grensen for antenning (LFL), vil det derfor sendes et signal for oppstart av sentrifugalvifte. Denne 
vil starte ventilering av seksjonen der kjølekretsen er installert. Enheten vil ikke stoppe, men et varsel vil bli gitt om 
konsentrasjon av gass i seksjonen. 

Dersom konsentrasjonen av gass i seksjonen overstiger 50% av grensen for antenning (LFL) vil enheten stoppe. 
Viften vil forsette å ventilere seksjonen og melding om feil vil bli gitt. For å omstarte enheten må autorisert 
servicepersonell inspisere enheten, finne årsaken til lekkasje, utbedre denne, og til slutt manuelt omstarte enheten. 
En annen viktig funksjon som viften har, er å ventilere seksjonen dersom luftemperaturen i seksjonen går over 
en innstilt maksimalverdi. 

Kondensatoren
Luftavkjølte kjølere benytter kondensatorer av aluminium med mikrokanaler. Aluminium reduserer vekten og 
dimensjonene på kondensatoren, mens mirokanalene øker varmeoverføringen og overflaten for varmeutveksling.  
Kondensatorer med mirokanaler reduserer også den totale mengden kjølemedie som er nødvendig for anlegget.
Vannavkjølte kjølere benytter varmevekslere med plater. Kjøleribbene og det spesielle mønsteret de er montert i, er 
med på å øke varmeoverføringen, som igjen kan redusere avstanden mellom platene. Vannavkjølte kondensatorer 
kjennetegnes ved deres kompakte størrelse og lave kjølemedievolum. 

Aksialviften
Viftene som benyttes er avanserte aksialvifter av typen ZAplus. Viftene er kjent for sine gode aerodynamiske 
vifteblader, som gir god energieffektivitet, både ved normal viftehastighet og ved lavere viftehastighet.  
Viftene er meget støysvake på grunn av de aerodynamiske viftebladene. Hver rotor er dynamisk balansert, noe 
som resulterer i en stillegående og stabil rotasjon. Vifter med elektrisk AC motor er robuste og enkle. Vifter med 
elektrisk EC motor har en høy energieffektivitet, lavt strømforbruk, og er enkle å hastighetsregulere. 
Viftene er beskyttet med en stålrist. Denne stålristen må ikke fjernes fra viften. 

Fordamperen
Platevarmevekslere i rustfritt stål benyttes. Kjøleribbene er optimalisert for å fordampe kjølemediet effektivt.
Disse fordamperne er kjent for sitt lave kjølemedievolum, sine store varmeoverføringsoverflater og sine gode 
varmeoverføringsegenskaper, dette på grunn av en turbulent strømmning mellom varmevekslerplatene.    

Economizer
Economizer benyttes som standard for propankjølere for å øke effektiviteten, forbedre driften av enheten, og sørge 
for sikker drift av kompressoren. En høyere temperatur på kjølemediegassen inn på kompressoren vil sørge for en 
bedre separasjon av olje fra kjølemediet, og vil også forhindre at kompressoren suger opp kjølemedie i væskeform. 

Ekspansjonsventil (EEV)
Elektroniske ekspansjonsventiler (EEV) brukes som standard. Disse har mange fordeler. De leverer omtrent det 
samme nivå av overheting innenfor et meget stort kapasitetsspekter. Dette gir en bedre utnyttelse av fordamperens 
overflate. EEV reduserer temperaturforskjellen i selve fordamperen og tilpasser trykket etter systemets behov. 
Ved lave omgivelsestemperaturer vil kondenseringstrykket kunne bli lavere enn designtrykket. Dersom dette skjer 
vil ekspansjonsventilen kunne motvirke dette og samtidig sørge for en stabil overheting.

Minimums stabilt signal 
Overheting EEV
Overheting TEV

Overheting

Fordamperens - 
kapasitesområde
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Komponenter i kjølemediekretsen 
Kompressoren, kondensatoren, tørkefilter på væskelednigen, seglass, sikkerhetsventil på lav og høytrykksiden, 
trykkvakt og ventil for vedlikehold og påfylling av kjølemedie. Sugerøret til kompressoren, fordamperen og 
economizeren, som alle skal isoleres mot varme-energitap. En væsketank kan monteres inn i kjølekretsen, som 
tilbehør om nødvendig. Dersom anlegget er utstyrt med gjenvinningskomponenter, vil en væsketank være montert 
som standardkomponent. 

Komponenter i systemvannkretsen
Kjøleren benyttes til indirekte kjøling av rom eller prosess. Kjølemediekretsen tar imot energi fra systemvann 
kretsen.  Frigo Plus har en rekke tilbehørsprodukter, men som standardkomponenter leveres: 

• Silfilter

• Avstengningsventiler 

• Strømmningsvakt 

• Isolering av vannrørene

   

Utstyr for vedlikehold og sikkerhet: 

• Manometer

• Lufteventil

• Dreneringsventil

• Tilbakeslagsventil

• Sikkerhetsventil 

Utstyr som forbedrer driften:

• Sirkulasjonspumpe (nødvendig)

• Tre-veis ventil 

• Buffertank med to tilkoblinger

• Buffertank med fire tilkoblinger (separator) 

• Ekspansjonskar 

• Frikjølingsmodul

• Vakuumavgasser  

• Magnetfilter med partikkelfilter

• Kjemiske tilsettnigninger for rens og forebygging 

Utstyr som skal forbedre driften er hovedsaklig ment for bruk i luftkjølte maskiner. 
Noe av dette utstyret kan også monteres i anlegg med vannkjølte maskiner, da på fordamper og kondensatorsiden. 
Sirkulasjonspumpe og tre-veis ventil kan monteres. Montering av annet utstyr vil endre på hvordan maskinen
fremstår.  

Isolering av vannrørene 

Silfilter 

Strømmningsvakt

Avstengningsventil

Avstengningsventil
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Frikjølingsmodul

Kondensator

Kompressor

Systemvann

Pumpe og 
3-veis ventil 

Hetgass 
varmeveksler 

Fordamper

Kjølemedie

Systemvann

For enheter med gjenvinningsutstyr, som vannkjølte kondensatorer for vannkjølte maskiner og hetgassveksler,  
anbefales det å montere en sirkulasjonspumpe og en tre-veis ventil. Dette er for å sørge for en god drift av 
varmeveksleren og for å hindre at for kaldt vann kommer inn i varmeveksleren. 

 
Montering av tilbehør:

  

Montering av tilbehør: 

På skissen over er tilbehørsproduktene for forbedring  av drift vist (systemvannkretsen). 

  

Kondensator

Kompressor

FordamperKjølemedie

Systemvann

Buffertank

EkspansjonskarSirkulasjonspumpe

3-veis ventil 

Frikjølingsmodul med tørrkjøler 

Economizer 

Economizer 
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Frikjøling med fellesvifte: 
Produktserien MODULAR har frikjøling montert slik at den står sammen med den luftkjølte kondensatoren. 
Begge varmevekslerne har en felles vifte. Produktserien V-LINE har frikjøling som en separat enhet som består 
av minst to tørrkjølere og tilsvarende antall aksialvifter.  Frikjøling kontrolleres av en mikroprosessorkontroller som 
henter inn informasjon fra flere temperatursensorer. Modulerende frikjøling veksler mellom bruk av frikjøler og 
kompressor / kjølemediekrets for å kjøle ned systemvannet. Dette vil både spare energi og redusere slitasje. 

• Kjølekretsens retning går fra punkt 1 til punkt 6

Frikjøling med separat vifte: 
Frikjøling benyttes til direkte kjøling av systemvannet ved hjelp av kald omgivelsesluft, eller kald uteluft. 
Dersom omgivelsestemperaturen er endel lavere enn systemvannets utløpstemperatur, kan systemvannet kjøles 
ned ved hjelp av en luftvarmeveksler (tørrkjøler). Kjølemaskinen kan da være avslått, eller kjølemaskinen kan kjøre 
med en mye lavere belastning. Dette vil både spare energi og redusere slitasje på kjølemaskinen. 

• Kjølekretsens retning går fra punkt 1 til punkt 6

Luft kondensator

Frikjølingsmodul med tørrkjøler 

Systemvann 

Fordamper 

Kompressor 

Kjølemediekrets

Isvann inn

Isvann ut

Economizer Pumpe

3-veis ventil 

Luftkjølt kondensator 

Kondensator

Systemvann 

Fordamper 

Kompressor 

Kjølemediekrets

Economizer 
Pumpe

3-veis ventil 

Frikjølingsmodul som står sammen med luftavkjølt kondensator 

Isvann ut

Isvann inn
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Sirkulasjonspumpe
Sirkulasjonspumpen dimensjoneres slik at den kan håndtere interne trykkfall i enheten og i tillegg mulige trykkfall
i systemvannkretsen. I de tekniske data spesifiser produsenten (Frigo Plus) det trykkfallet hver pumpe kan håndtere. 
Se vedlegg 1. Det kan enten monteres en pumpe, en dobbelt pumpe, eller to parallelle pumper inne i enheten. 

Doble pumper har to identiske pumper montert inn i en og samme enhet. Disse kan driftes på forskjellig måte. 
Enten kan en pumpe gå og den andre stå i backup som reserve, eller den kan settes opp til å håndtere 
drifts-toppene. En dobbeltpumpe er interessant på grunn av dens kompakte størrelse og færre tilkoblinger. 
To parallellkoblede pumper kan fungere på samme måte som en dobbeltpumpe, men fordelen av å ha separate 
pumper er at de to er fysisk adskilte, slik at en kan kobles ut for service, mens den andre fortsatt er i drift.  

Sirkulasjonspumpen kontrolleres av en mikroprosessorkontroller og alle nødvendige elektriske komponenter 
installeres i kjølemaskinens elektriske kabinett. Det kan velges sirkulasjonspumper med en fast eller med en 
variabel hastighet. Pumper med variabel hastighet har en innebygget frekvensomformer for å kontrollere den 
elektriske motoren til pumpen. Disse leveres også med innebyggede sensorer for bruk av frekvensomformeren. 

Tre-veis ventil 
En tre-veis ventil kan monteres mellom innløp og utløp på fordamperen. Ventilen sørger da for en stabilt drift av 
fordamperen. Markante temperaturvariasjoner på vannet inn på fordamperen kan skape forstyrrelser på 
driften av fordamperen. Ved å montere en tre-veis ventil kan dette bli mer stabilt. 

Ekspasjonskar
Et ekspansjonskar kan monteres inne i enheten. Det er ikke behov for å sette av ekstra plass til montering 
av dette i rommet der hvor kjølemaskinen skal plasseres. 

Buffertank 
Det er to måter man kan installere en buffertank. Den første måten er vist tidligere i skissen med 
tilbehørsprodukter for systemvannkretsen på side 15 i denne manualen. (Tank med to tilkoblinger).  

En buffertank kan installeres enten på tur-røret eller på retur-røret. Volumet i tanken vil kunne øke systemets
treghet, sørge for en mer stabil drift og redusere antall start og stopp av kjølemaskinen.   

En annen måte å bruke en buffertank på, er som en separator mellom en primær og sekundær systemvannkrets. 

      

Buffertanken har fire rørtilkoblinger. Den ene siden av buffertanken er koblet til kjølerens sytemvannkrets 
(primærkrets) og den andre siden er koblet til forbruker systemvannkrets (sekundærkrets. Løsningen med denne 
buffertanken muliggjør en installasjon av to sirkulasjonspumper, primær og sekundær. Primærpumpen brukes til å 
sørge for en konstant strømmning igjennom fordamperen. På grunn av små trykkfall kan da en pumpe med mindre 
ΔT velges. Man reduserer også faren for frostsprengning i fordamperen med denne løsningen.

Sekundærpumpen brukes til å distributere systemvann ut til forbruker. Denne pumpen må kunne tåle mye større
strømmningsforskjeller og trykkforskjeller. En frekvensregulert pumpe som dekker alle hastighetsbehov bør 
benyttes her. En frekvensregulert pumpe er også mer energieffektiv. 

Buffertank med 4 tilkoblinger

Systemvann ut 
til forbruker

Systemvann inn 
til  fordamperen
med retur 

Primærkrets Sekundærkrets 

Isvann inn

Isvann ut
Pumpe for sekundærkretsen

Pumpe for primærkretsen
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Skissen over viser en buffertank med fire tilkoblinger brukt i et system. Buffertanken, primærpumpen og 
sekundærpumpen er her bygget inn i kjølemaskinen. Primærpumpen sørger for at det alltid er en jevn og konstant 
gjennomstrømmning i fordamperen. Sekundærpumpen er en frekvensregulert pumpe. Pumpen kan automatisk 
endre strømmningen trinnløst, avhengig av hvilket behov som finnes ute i systemvannkretsen. 

Fan coils (viftekonvektorer) er montert i kjølerommet. Balaseringsventiler (som Danfoss ABQM) er montert før hver 
enkelt Fan Coil. En tradisjonell kontrollerenhet er montert inne i kjølerommet for hver enkelt enhet. Ved hjelp av 
temperatursensorer vil kontrollerenhetene kunne kontrollere balanseventilene og med det Fan Coil enhetene. 
På denne måten vil kjølemaskinen kunne jobbe uavhengig av kjølerommet og temperaturen reguleres på en enkel 
og tradisjonell måte.  

Elektrisk kabinett
Alle elektriske komponenter som er nødvendige for drift av enheten er plassert inne i det elektriske kabinettet. 
Hovedbryter, nødstoppbryter, releer, sikringer, transformatorer, kontrollere og lamper (montert på kabinettdøren).
Nødstoppbryteren kan benyttes for å manuelt stoppe enheten, men en omstart av enheten er da først mulig etter at 
nødstoppbryteren er fristilt ved hjelp av nøkkel. Skilletransformatorer er montert for å lage et galvanisk skille 
mellom tilførselsspenningen på 230 V og driftsspenningen til kontrollerne på 230 V. I tillegg finnes det et varmeelement 
for kabinettet, en stikkontakt, en lampe med egen stikkontakt og en elektrisk vifteenhet. Frekvensomformer er 
tilbehør. Det er satt av plass i kabinettet og det er mulig å koble denne mot mikroprosessorkontrolleren til enheten. 

Mikroprosessorkontroller (se også vedlegg 5 og 6) 
Mickroprosessorkontrolleren kontrollerer driften av enheten. Den kontrollerer driften av kompressoren, vifte, og 
ekspansjonsventil. Parameterne for drift bestemmes av signalene fra temperatursensorer. Se også vedlegg 5 og 
vedlegg 6 for en oversikt over alle parametere for microprosessorkontroller.

3.2 Tekniske data (se også vedlegg1) 
De tekniske data for kjølemaskinenhetene presenteres i vedlegg 1 til denne tekniske manualen.

    

Kjølemaskin med buffertank (4 tilkoblinger )

Systemvann inn 

Systemvann ut 

Fan Coil - Viftekonvektor med 
kontroller og balanseringsventil 

Primærpumpe 

Sekundærpumpe 

Fan Coil - Viftekonvektor med 
kontroller og balanseringsventil 

Fan Coil - Viftekonvektor med 
kontroller og balanseringsventil 
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3.3 Frigo Plus merkeskilt 
Merkeskiltet inneholder generell informasjon om produktet.
De forskjellige merkeskilt for de forskjellige enhetene er presentert i vedlegg 3. 

Generelt eksempel:  (se neste side i manualen for mer detaljer om innholdet)
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Følgende data er listet opp på merkeskiltet: ( Engelsk / Norsk ) 

• Model name:    Modellnavn 

• Coolant type:    Systemvanntypen som benyttes 

• Working Conditions:   Arbeidsområde

• Cooling Capacity:    Kjølekapasitet (kW)

• Voltage/Phase / Frequency:   Driftsspenning / Fase / Frekvens

• Max.power consumption:   Maksimalt effektforbruk (kW)

• Max.operating current:   Maksimalt strømtrekk (A)

• Oil type:     Oljetype som benyttes

• Weight:     Vekt 

• Year of production:    Produksjonsår 

• Serial number:    Serienummer

• Refrigerant:    Kjølemedie som benyttes (Normalt er dette propan R290)

• Refrigerant circuit number:   Antall kjølekretser

• Refrigerant charge per. circuit: Mengde påfylt kjølemedie per. krets

• PED category of assembly:   PED Trykk-kategori 

• Pressure system:     Lavt systemtrykk / høyt systemtrykk 

• Pressure PS:    Designtrykk (bar)

• Test pressure:    Testtrykk (bar) 

• Min./Max. TS:    Kjølemediumtemteratur minimum/maksimum  0C

• Pressure PS, Water side:  Designtrykk på systemvannside (bar) 

4. Dimensjonstegningen (se også vedlegg 4)
Dimensjonstegningen finner man i vedlegg 4. På dimensjonstegningen finnes de eksterne målene på enheten og 
man finner plasseringene til antiviberasjons brakettene.  Hvor mye fri plass det må settes av rundt enheten for å 
kunne komme til for å utføre vedlikehold og drift er også påført tegningen. 

5. Transport, løfting og plassering
Kjølemaskinenheten leveres innpakket for transport. Før og under utpakking må man kontrollere om enheten er 
blitt påført skade under transport. 

Frigo Plus er ikke ansvarlig for skader påført under transport eller løfting av enheten. 

Alt innpakkingsmateriale må håndteres på en slik måte at barn ikke kommer i kontakt med det og blir påført skader. 
Lever materialet til gjenvinning. 

• Enheten må ikke lagres i nærheten av varmekilder.

• Enheten må heller ikke lagres ute uten solskjerming.

ADVARSEL !

Kjølemediet i enheten er brannfarlig!
Enheten må ikke lagres på steder hvor 
temperaturen kan bli høyere enn + 40 0C
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Løfting og flytting av enheten skal kun utføres av autorisert personell, og ved bruk av riktig løfteutstyr. 
Mindre enheter kan løftes med gaffeltruck, mens større og tyngre enheter skal løftes ved bruk av kran og stropper. 

Stropper må festes i de gule ringene for løfting, som er plassert på den nedre drageren på enheten.

Før enheten løftes, er det nødvendig å sjekke om stroppene er riktig plassert. Løft enheten jevnt, sakte og forsiktig.
Man kan finne vekten til enheten på navneskiltet til enheten, eller i de tekniske data i vedlegg 1.
Se også vedlegg 4 - instruksjoner for løfting . 

Hvordan løfte enheten ved hjelp av gaffeltruck: 

Hvordan løfte større enheter ved hjelp av stropper eller tau:
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Instruksjon for løfting av enhetene finnes også i vedlegg 4.

Før man løfter lasten, må man vurdere (i henhold til enhetens dimensjoner og vekt) om det er 
nødvendig å bruke bjelker (avstandsstenger) for å løfte. Dette  for å eliminere belastningen, 
forårsaket av press fra stropper, mot enheten.

OBS: Sørg for en sikker forankring av enheten under alle løfteoperasjoner.
Dette for å unngå utilsiktet velting eller fall.

Stropper og løftemateriell må velges av en person som har tilstrekkelig
kunnskap, og som kan påta seg alt ansvar knyttet til bruken av dem.

Maskinen skal være balansert. Hold uansett gaflene lavt når enheten skal flyttes på. 
Bruk ballast ved ubalanse. Det er forbudt å støtte opp de utstikkende delene med hendene.

Det er forbudt å gå under eller i nærheten av lasten. Transport må utføres av truckfører eller 
kranfører utstyrt med nødvendig opplæring og personlig beskyttelse. (arbeidsdress, vernesko, 
hansker, hjelm og briller). 

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til eventuelle ulykker som skyldes manglende overholdelse av  
advarselene nevnt i manualen.
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Kjølemaskinenhetens plassering
Frigo Plus anbefaler å vie ekstra oppmerksomhet på valg av enhetens installasjonsplassering.  
Installasjonsplassering må velges av kvalifiserte og profesjonelle personer, og det må tas hensyn til alle enhetens 
egenskaper, samt de lokale lover og forskrifter som er knyttet til installasjon av maskinteknisk utstyr.

Ved valg av plassering anbefales det å ta hensyn til bestemmelser
fra standard EN 378-1. Spesielt er det nødvendig å være oppmerksom på
maksimal kjølemediefylling hvis kjølemediet er fra A2- eller A3-gruppen.

Luftkjølte kjølere er normalt beregnet for utendørs installasjon, mens vannkjølte kjølere primært er beregnet for 
installasjon i maskinrom. Hvis enheten er installert i maskinrom, er anbefaling fra Frigo Plus at bestemmelser fra 
norm EN 378-3 skal følges. Dette må også være i samsvar med lokale forskrifter om maskinrommet.

Kontroller horisontalplassering ved hjelp av vater
For at enheten skal fungere riktig er det svært viktig at enheten er riktig horisontalt plassert.
Installasjonsflaten skal være slett og horisontal. Hvis installasjonsflaten er ujevn, kan posisjonen korrigeres med 
de justerbare antivibrasjonsfestene som er montert på enheten. Hvis overflaten er betydelig ujevn, er det nødvendig 
å bruke ekstra skiver. Horisontal posisjon kontrolleres med vater. For referanse, velg en lavt plassert horisontal flate 
på enheten. Etter at posisjonen til enheten er justert, er det nødvendig å feste enheten til underlaget. 

Tilkobling av rørledningen må utføres på en slik måte at rørene til enheten ikke belastes. Rørledningen må ha sine 
egne støtter. Rørene på enheten må ikke brukes som støtte for tilkobling av rørledningen. 

Den tilkoblede rørledningen bør være sentrert med enhetens rør for å eliminere spenningsoverføring på enhetens 
interne rør og komponenter. Hvis tilkoblingsrørledningen ikke kan kobles til på anbefalt måte og/eller hvis det er 
nødvendig å redusere overføring av vibrasjoner fra enheten til tilkoblingsrørledningen, anbefales det å 
installere en gummikompensator mellom de to rørledningene.

Gummikompensatorer:  Se eksempel under. 

Gummikompensator

Gummikompensator
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6. Installasjonsveiledning
Enheten må plasseres i henhold til instruksjonene som er gitt i kapittel 5 om plassering. Det er nødvendig å sette av 
god nok plass rundt enheten for vedlikehold og håndtering, som nevnt i kapittelet om vedlikehold av enheten. 
Se også kapittel 9 og i vedlegg 4. Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person.

6.1 Hvordan fylle på systemvann
Rørledningen for systemvann må tilkobles som spesifisert i kapittel 5. Enheten er ment å fungere med systemvann 
av typen spesifisert i tekniske data og på enhetens navneskilt. Det er nødvendig å ta hensyn til risikoen for frost i 
systemvann, se kapittel 8. Påfylling av systemvann er på bunnen av buffertanken, eller på samlerøret hvis det ikke er 
buffertank. På de følgende bildene vises ventilen for fylling og tømming av systemvann.

DN PN G L L1 B H H1 d Sw

10 12,5 bar 1/2 " 83 mm 53 mm 40 mm 37 mm 23 mm 15 mm 24 nøkkel

1. Sjekk om rørledningen er riktig koblet til kjølemaskinenheten.

2. Åpne alle avstengningsventiler i systemet.

3. Fyll systemet med systemvann av typen som er beskrevet på navneskiltet.

4. Fjern luften fra rørledningen.

5. Slå på sirkulasjonspumpen for å skyve på mulig innestengt luft i systemet.

6. Fjern luften fra rørledningen igjen og fyll på mer systemvann om nødvendig.

7. Utfør en trykktest for å oppdage mulige lekkasjer.

8. Overhold de lokale forskrifter knyttet til mulige lekkasjer til miljøet.
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6.2 Hvordan koble enheten til det elektriske nettet
Enhetens elektriske krets er designet for elektrisk nett av typen: 

380 – 400 V / 3 + PE + N / 50 Hz , eller alternativt spesifisert i det elektriske diagrammet for enheten (se vedlegg 8). 

Benytt en elektrisk kabel av riktig type, med tversnitt og kvalitet dimensjonert for enhetens maksimalstrøm.    
På navneskiltet og i de tekniske data er det angitt nominell elektrisk effekt og maksimal driftsstrøm.
På første side av det elektriske diagram er det spesifisert anbefalt dimensjon av kobber for elektrisk kabel for de 
forskjellige enhetene.

Riktig dimensjon på den elektriske tilkoblingskabelen er nødvendig for å overholde lokale forskrifter og lover.
En elektriker bør bekrefte den endelige dimensjonen. Frigo Plus er ikke ansvarlig for skader som følge av bruk av 
feil type elektrisk kabel eller feil dimensjon på denne. 

Den elektriske kabelen kobles til hovedbryteren. Benytt isolerte kabel-endehylser eller isolerte ringkabelsko.
Isolerte kabel-endehylser brukes mest for tilkobling til hovedbrytere opp til 160 A og for større hovedbrytere brukes 
isolerte ringkabelsko. 

Ikke koble enheten til strømnettet mens dette er spenningssatt!
Tilkobling må alltid utføres av en kvalifisert elektriker!

Faserekkefølgen må strengt respekteres når den elektriske kabelen 
kobles til hovedbryteren, for i det elektriske skapet er det komponenter 
som trenger riktig faserekkefølge for riktig funksjon! 

En kvalifisert elektriker må jorde enheten.
Alle metalldeler må kobles til jord (grønn - gul ledning).

Den elektriske kabelgjennomføringen må strammes 
for å beskytte mot vanninntrengning i skapet.

Kontroller om alle ledninger er festet med riktig moment.  
Sjekk om dekslene til den elektriske boksen er lukket tett.
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6.3 Beskrivelse av kjølemediet og håndteringsinstruksjoner for kjølemediet
Sikkerhetsdatablad fra produsenten av kjølemediet (propan R290) er plassert i vedlegg 9.
Kun kompetente personer skal håndtere kjølemediet. Ta hensyn til instruksjonene fra sikkerhetsdatabladet.
Oppbevar kjølemediet på et trygt sted i henhold til instruksjonene fra sikkerhetsdatabladet.
Propan er en fargeløs gass (ved omgivelsestrykk og temperatur), luktfri, ikke-giftig og brannfarlig.
Kjølemediet propan (R290) tilhører sikkerhetsgruppen A3 i henhold til klassifiseringen EN 378-1 (Se vedlegg 9). 
PED-væskegruppen er 1.

6.4 Fylling og tømming av kjølemedie (R290)
Den mengde med kjølemedie som allerede er fabrikkpåfylt, er oppført på merkeskiltet. 
Etterfylling eller tømming av kjølemedie fra systemet gjøres kun om nødvendig.  Ved arbeid på kjølemediekretsen, 
som for eksempel ved utskifting av komponenter, er det nødvendig å tømme kjølemediet helt fra kjølesystemet.

• Utfør fylling og tømming av kjølemedie kun når enheten er slått av.

• Vent til enheten er avkjølt, det er fare for berøring av varme overflater.

• Kjølemediet bør kun håndteres av en autorisert person.

Etterfylling av kjølemedie (R290)

1. Systemet påfylles med flytende propan.

2. Slipp først ut litt kjølemedie fra propantanken for å tømme tilkoblingsslangen for luft.

3. Koble til slangen til væskeledningen i kjølemediekretsen via påfyllingsventilen.

4. Fyll på systemet den nødvendige mengde propan.

5. Noter i enhetsloggboken den påfylte mengde med propan.

 

ADVARSEL !
Propan R290 er brannfarlig! 
Håndter kjølemediet forsiktig og ansvarlig!
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Redusering av kjølemiddel (R290) 

1. Overflødig kjølemedie trekkes fra i gassform.

2. Koble til trykkledningen.

3. Slipp ut overflødig kjølemiddel, gjenvinn om mulig kjølemiddel og ikke slipp det ukontrollert ut i miljøet.

4. Det er forbudt å slippe ut kjølemedie i områder med tennkilder eller steder der kjølemediet kan samle seg.

5. Skriv ned fratrukket mengde kjølemedie i loggboken.

Systemnedtapping (komplett tømming) (R290)
Nedtapping utføres når det er nødvendig å gjøre reparasjoner på kjølekretsen, eller ved utskifting av deler.

1. Slipp ut kjølemedie fra systemet til systemtrykket er lik atmosfærisk trykk, gjenvinn om mulig kjølemediet.

2. Ikke slipp ut kjølemedie i områder med antennelseskilder eller steder der det kan samle seg.

3. Blås ut resten av gassen fra kjølemediesystemet ved å bruke nitrogen (inert gass).

4. Utfør deretter reparasjoner på kjølekretsen.

Påfylling av kjølemedie (R290)
Påfylling av kjølemedie består av to deler:
vakuumprosedyren og fylling av kjølemedie.

Vakuumprosedyren: ( Det er strengt forbudt å kjøre kompressoren under vakuumprosedyren) 

1. Utfør først trykktesten med inertgass.

2. Trykktest må utføres med nitrogen, ikke med oksygen, på grunn av eksplosjonsfaren.

3. Evakuer systemet ved et trykk som er lavere enn partialtrykket til vanndamp for aktuell omgivelsestemperatur.

4. Ved mye fuktighet i systemet, gjenta evakueringsprosedyren 3 ganger. 

5. Etter den første og andre evakueringen fylles systemet med nitrogen ved 1 bar trykk.

6. Etter siste runde skal trykket i systemet være i henhold til tabellen under.

Omgivelsestemperatur Partialtrykk H2O

  5 0C   9 mbar 

10 0C 12 mbar

15 0C 17 mbar

20 0C 23 mbar

25 0C 42 mbar
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Fylling av kjølemedie (R290)

• Slipp først ut litt kjølemedie fra propantanken for å tømme påfyllingsslangen helt for luft. Dette for å unngå 
fuktig luft inn på anlegget.

Fylling består av to faser:

• Første fase er å fylle enheten med et flytende kjølemedie, da mens kompressoren er avslått. 

• Om det blir nødvendig, start også andre fase med gassformig kjølemedie, da mens kompressoren er på.             
   

Første fase – fylling med flytende kjølemedie (R290)

1. Koble tilkoblingsslangen til væskerørledningen.

2. Fyll systemet kun med flytende propan.

3. Fyll systemet med den mengden som er oppført på navneskiltet.

4. Hvis enheten etter den første fasen av fyllingen ikke er fylt med en den mengde kjølemedie som er skrevet på      
       navneskiltet, start med den andre fasen av fyllingen.

Andre fase – kun fylling med kjølemedie i gassform (R290)

1. Slå på kompressoren.

2. Koble tilkoblingsslangen til sugerørledningen.

3. Fyll systemet kun med kjølemedie i gassform.

4. Total systempåfylling må nå tilsvare den mengden som er skrevet på navneskiltet.

Dersom det er nødvendig å øke trykket i propantanken, bruk kun de originale varmeelementene til tanken.
Ikke bruk upassende oppvarming eller åpen ild, da det er brennbart kjølemedie i tanken.
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7 . Start, stopp og stillstand

Hvordan starte opp enheten
Enheten kan bare startes hvis den er riktig montert og koblet til som spesifisert i manualen.
Før man starter enheten er det nødvendig å gå gjennom følgende sjekkliste.

1 Sjekk om enheten er i riktig posisjon og om den er festet til underlaget

2 Sjekk om det er synlige skader på enheten

3 Sjekk om enheten er riktig koblet til strømnettet

4 Sjekk om enheten er riktig koblet til tilkoblingsrørledningen

5 Sjekk om ventilene på rørledningen er åpnet

6 Sjekk at alle skruene er strammet

7 Sjekk om alle elektriske ledninger og klemmer er godt nok festet. Vær spesielt 
oppmerksom på koblingene i elektriske bokser for kompressor og vifte

8 Sjekk om alle beskyttelsesgitter er montert på viftene

9 Sjekk om kompressoren er påfylt olje (sjekk oljenivå)

10 Sjekk om både trykkventil og sugeventil på kompressoren er åpnet før oppstart

Ved unaturlig støy, harde vibrasjoner, sterk lukt, røyk, eller 
annen uvanlig hendelse må enheten stoppes umiddelbart!

De første 48 driftstimene etter oppstart er det viktig å følge litt ekstra med.

Enheten er designet for automatisk og selvstendig drift, men det er nødvendig å kontrollere enhetens drift med jevne 
mellomrom. Under drift kan det være farlig å åpne enheten og utføre servicearbeide på den.

Ikke enheten mens den er i drift!
• Ikke åpne enheten mens den er i drift!
• Ikke berør de elektriske ledningene! 
• Ikke berør rørene i kjølekretsen!
• Fare for varme overflater!

Det er av stor betydning å sjekke om kompressoren er påfylt olje. 
Mangel på olje kan forårsake store skader, selv under kort tid uten olje.

Fremgangsmåte for å starte opp enheten (det er viktig med oppvarming av oljen i kompressoren)

1. Før første igangsetting og før igangkjøring etter lengre tid i stillstand er det nødvendig å varme opp oljen
       i kompressoren før kompressoren startes opp. (Sjekk også at ventilene på kompressoren er åpne). 

2. Enhetens kontrollmodul skal først slås av. Sett deretter hovedbryteren i posisjon “ON”. 

3. Enheten må være i den tilstanden 6 til 8 timer for å varme opp oljen i kompressoren og klargjøre for drift.

4. Slå på enheten (automatisk drift).

5. Overvåk driften av enheten en stund.

Sjekk om både trykkventil og sugeventil på kompressoren er åpnet
før oppstart av kompressoren. Dersom disse er lukket kan kompressoren skades. 
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Hvordan stoppe enheten
For å stoppe enheten benyttes bryteren som er montert på døren til det elektriske kabinettet. 

Hvordan stoppe enheten ved en nødsituasjon
Ved en nødsituasjon kan enhetens nødstoppbryter benyttes til å stoppe enheten.  Nødstoppbryteren er 
enten plassert på døren til det eletriske kabinettet, eller på en av sidene til det elektriske kabinettet. 

Etter at nødstoppbryteren er aktivert, må denne tilbake i startposisjon igjen for at enheten skal kunne startes opp. 
Nødstoppbryteren må da først fristilles ved hjelp av nøkkel. 

Stillstand
Dersom det forventes at enheten skal stå uvirksom over en lengre periode, skal enheten settes i stillstandsmodus. 
Stopp enheten ved hjelp av hovedbryteren, skru av den elektriske tilførselen og lukk ventilenene på rørledningene. 
Det anbefales også å drenere systemvannet om dette er utsatt for frost.

• Frost i systemvannet kan skade enheten! 
• Ved stillstand må man også passe på at omgivelsestemperaturen ikke blir for høy! (maksimalt +40 0C ).  

Ved oppstart av enheten følges prosedyre som beskrevet på side 29. (Hvordan starte opp enheten). 

7.1 Driftsområde for enheten
Enhetens driftsområde er beskrevet i vedlegg nr. 2 

7.2 Driftsystemene og kontrolleren
Styringssystemet kjøres på mikroprossessorbaserte kontrollere. Mer informasjon om kontrolleren kan lastes ned 
direkte fra kontrollerleverandørens nettside, eller ta kontakt med importør.
Kontrolleren er programmert med tanke på de driftsbetingelsene som er videre spesifisert i avsnittet om de 
tekniske data. Parameterne til kontrollsystemet er spesifisert i vedlegg nr.5 og nr.6. 

Styringssystemet kontrollerer hele enheten. Det kontrollerer kompressorer, vifter, frikjølingsmodulen og utstyr for 
varmegjenvinning. Systemet kontrollerer elektroniske ekspansjonsventiler og pumpene. Systemet holder kontroll 
på noen av driftsparameterne og gir ut alarmer. Det er plassert et display på døren til det elektriske kabinettet, 
sammen med hovedbryter, nødstoppbryter og indikatorlys. På denne måten kan man få informasjon og starte og 
stoppe uten å måtte åpne opp det elektriske kabinettet.  

ADVARSEL !

Kjølemediet i enheten er brannfarlig!
Enheten må ikke lagres på steder hvor 
temperaturen kan bli høyere enn + 40 0C
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1. Hovedbryter 

2. Nødstoppbryter 

3. Kontrollerdisplay 

4. Driftsbryter

5. ATEX vifte 

6. Omstartsbryter

7. Gul lampe - Spenningssatt

8. Grønn lampe - PÅ

9. Rød lampe - FEIL 

Komponenter montert på døren til det elektriske kabinettet 

Kompressor - Driftsstyring 
Kompressorer med kapasiteskontroll, eller enheter med flere enn en kompressor kontrolleres på denne måten.
(se skisse under).

Kompressor-kapasitetskontroll
Dersom kontrollvariablen (temperaturmålingen) befinner seg innenfor “Nøytralsone”, vil enheten forsette å kjøre 
med det samme antall kompressorer, eller på samme status som før, men straks temperaturen øker inn i “Kom-
pressor aktiveringsone”, og blir der lenger enn forsinkelsestiden (ST30), vil behovet for mer kompressorkraft føre til 
at kompressoren enten øker hastigheten med et kompressortrinn, eller en ny kompressor starter opp. Dersom be-
hovet vedvarer ut tiden C004, vil kompressoren øke med ytterligere et trinn, eller enda en kompressor vil starte opp.   

Dersom kontrollvariablen (temperaturmålingen) faller ned i området”Kompressor avviklingsone”, og blir der lengre 
enn forsinkelsestiden (ST32), vil kompressoren enten redusere med et kompressortrinn, eller en av kompressorene 
vil stanse. Dersom behovet vedvarer ut tiden C005, vil kompressoren redusere med ytterligere et trinn, eller enda en 
kompressor vil stanse. 

Skissen er ment som et eksempel, og kan avike noe 
fra hvordan den aktuelle døren vil se ut. 

Nøytralsone  

Kompressor aktiveringssone

Kompressor avviklingssone
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Kjølere med mange kompressorer blir kontrollert av kontrollere med innebygget FIFO logikk. Disse kontrollerne 
registrerer hvor mange arbeidstimer og hvor mange start og stopp hver enkelt kompressor har hatt. Basert på dette 
vil logikken starte og stoppe den kompressoren som skal starte eller stoppe neste gang et behov melder seg. 
Målet er at alle kompressorene skal få omtrent det samme antall arbeidstimer og start/stopp over tid. 

Dersom en av kompressorene er frekvensstyrt, vil denne bestandig være den første til å starte opp og den siste til å 
stenge ned. Kompressorer som kan startes uten last er utstyrt med en egen ventil for dette, eller de har en elektro 
motor med to sett vindinger for myk oppstart. 

Kontrolleren styrer en frekvensstyrt kompressor på denne måten (se skisse under): 

Kontrolleren vil sende et kontrollsignal til frekvensomformeren. På bakgrunn av dette signalet vil omformeren 
avgjøre hvordan kompressoren skal kjøres. Kontrolleren har en innebygget funksjon for beskyttelse av frekvensstyrt 
kompressor. Parameteren CO42 definerer den minste tillatte belastningen (hastigheten) som kompressoren kan gå 
med over en ubegrenset tid. 

Kompressoren trenger å gå med høyere hastighet, med jevne mellomrom, for å få opp oljetrykk og god smøring. 
Tidsparameteren CO43 er den lengste tiden kompressoren får lov å gå med hastighet under den grensen 
som er satt av parameter CO42. Når denne tiden er gått, vil kompressoren få beskjed om å gå en periode med 
maksimal hastighet. Kompressoren vil trinne forsiktig opp, og vil deretter gå med en maksimal hastighet i hele 
perioden CO44.  På denne måten sikrer man at kompressoren ikke går med dårlig smøring over for lang tid.   

Under er et eksempel med to kompressorer, hvor en er frekvensstyrt og den andre er av typen av/på.  
Den øverste kurven viser signalet fra kontrolleren med info om behov for kompressorkraft. 

kompressor 2 aktiv 

kompressor 1 aktiv 

kompressor 1 med 
varierende frekvensomformer 
styrt belasting  

Behov for kompressorkraft 

Inverterpådrag i prosent 

Kontrollersignal for styring  
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Andre hastighetsparametere kan også settes opp i kontrolleren. Slik som minimum viftehastighet og maksimum 
viftehastighet, proposjonal hastighetsreguleringsområde og nivå for når viften skal stoppe. 

Drift av frikjøling (se også side 16)
For drift av frikjøling behøves informasjon om utetemperatur, temperatur på innkommende systemvann og 
temperatur på utgående systemvann fra fordamperen. Når utetemperaturen er lav nok vil kontrolleren slå på 
frikjølingsmodulen. Viftene på frikjølingsmodulen kan også ha variabel hastighetskontroll, men dette er 
avhengig av type enhet. Kontrolleren vil lese temperaturen på det utgående vannet, og dersom den ønskede 
temperaturen ikke blir oppnådd vil kjølemaskinen starte opp. Frikjølingsmodulen kan bygges som en del av 
kondensatorbatteriet, eller den kan være en uavhengig del. Se skissen under. Her er frikjølingsmodulen separert 
fra kondensatorbatteriet. Kontrolleren styrer tre-veis ventilen, og denne vil igjen kontrollere frikjølingsmodulen. 

Drift av sirkulasjonspumpen
Kontrolleren styrer driften av fordamperens sirkulasjonspumpe på følgende måte. 
Sirkulasjonspumpen kan gå hele tiden, eller kun sammen med kompressoren.
For en sikrere og bedre drift bør allikevel sirkulasjonspumpen gå en stund før kompressoren starter opp. 
Sirkulasjonspumpen går også en stund etter at kompressoren har stoppet, eller etter at enheten har stoppet. 
Dersom det er installert to pumper som jobber sammen, kan disse styres slik at de bytter på å gå, eller de kan
styres med en annen type logikk som fordeler arbeidet mellom dem. 

Drift av viften
Driften av viften kan settes opp på flere måter. En proposjonal hastighetskontroll benyttes for de luftkjølte enhetene.
Kontrolleren måler kondenseringstrykket ved hjelp av en trykkprobe. Basert på dette signalet vil det sendes et 
analogt styringsignal direkte til EC-viften, og viftens hastighet vil følge nivået på dette signalet. 
Proposjonal vifteregulering vises i skissen under.   

Frikjølingsmodul 

Kondensatorbatteriet

Fordamperkretsene

Se også side 16 hvor det står 
mer informasjon om frikjøling.  

Kontrolleren 

Viftehastighet   

Proposjonal sone 

Maksimal verdi 

Minimumsverdi

Proposjonalbånd 

Proposjonalbånd

Maksimal hastighet 

Proposjonal hastighetskontroll  

Min. viftehastighet
Tid

Tid
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Drift av varmegjenvinning ( Tilbehør - se også side 7 og 8 for systemskjema )
Varmegjenvinning kan settes igang på to forskjellige måter. Den første måten er ved hjelp av et startsignal fra 
kontrolleren, og den andre måten er styrt av vanntemperaturen. Kontrolleren kan starte varmegjenvinning direkte om 
den får en forespørsel om dette. Betingelsen for oppstart er da at minst en av kompressorene er startet opp og går. 

I det andre alternativet for inkludering av varmegjenvinning er det også nødvendig med signal fra 
temperatursensoren som sitter på systemvann utløpet på kondensatorenheten ( kurve 2 -blå ).   

Det første som sjekkes er om forholdene er gunstige for å tillate varmegjenvinning ( se diagram 3 -grønn ). 
Aktivering skjer dersom utløpstemperaturen på systemvannet faller under en satt verdi, og deaktivering vil skje når 
utløpsstemperaturen går over en tilsvarende satt verdi for maksimal tillatt utløpsverdi for systemvannet.     

Se også side 7 og side 8 hvor det står mer informasjon om varmegjenvinning.  
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7.3.  Varsler
På døren til det elektriske kabinettet er det montert en lampe som gir rødt lys ved tilfelle av feil på enheten. 
Det finnes også en lampe som gir hvitt lys. Dersom denne ikke lyser, er det ikke spenning på enheten. 

Problem Mulig årsak Tiltak

Enheten vil ikke starte opp

Ikke tilkoblet det elektriske nettet Kontroller spenningen, kontroller tilkoblingen

Ingen eksterne signaler for oppstart
Sjekk systemvannets strømmning.
Er sirkulasjonspumpen riktig tilkoblet.
Er avstengningsventilene åpnet 
Er det et reelt behov for kjøling? 

Frostbeskyttelse av enheten har blitt aktivert Sjekk utetemperaturen.
Kontakt serviceteknikker.

Lekkasje av kjølemedie Kontakt serviceteknikker.

Kompressoren starter ikke opp 

Kompressoren mangler tilførselspenning Kontroller elektriske tilkoblinger

Kompressoren er ødelagt, motor skadet Bytt kompressor

Motorvernet til kompressoren er slått ut Kompressoren belastes for mye.
Kontroller driftsbetingelsene til kompresoren.
Kontakt serviceteknikker

Lavt trykk
Utilstrekklig med kjølemedie i kretsen
Kjølemediefilteret er tett

Kontakt serviceteknikker 

Lekkasje av kjølemedie Kontakt serviceteknikker

Høyt trykk

Vifte virker ikke Vedlikehold eller bytt viften 

Skitten kondensator Rengjør kondensatoren

Tett filter Rengjør eller bytt filter

Temperaturen på innluften til kondensatoren 
er for høy. 

Mål lufttemperaturen, sjekk mot prosjektert 
maks.verdi. Kontroller luftsirkulasjonen 

For mye kjølemedie er påfylt kretsen Kontroller mengde. Kontakt serviceteknikker.

Alarm på kjølemediesensor Lekkasje av kjølemedie Skru av enheten.Kontakt serviceteknikker

Feilmelding fra strømmningsbryteren Systemvannkretsen er stengt, tett eller tom Kontroller systemvannkretsen

8. Frostbeskyttelse
Enheten er elektronisk beskyttet mot frost i systemvannkretsen på to forskjellige måter. Den første måten er å 
overvåke fordampningstrykket i kjølekretsen, og den andre måten er å måle temperaturen på systemvann utgangen.
Dersom grensen for en av disse to sensorene overskrides, så vil driften stanse og varsel gis.  

I de kalde månedene, hvor enheten muligens er ute av drift, må det gjøres tiltak for å forbygge frost i enheter 
og rørledninger.  Det første tiltaket vil være å tømme systemet for vann. Et alternativ vil være å blande inn enten 
Etylen glykol eller Propylen glykol i systemvannet. Blandingen må dimensjoneres til å tåle den laveste 
temperaturen systemet kan bli utsatt for uten at blandingen fryser. Et tredje tiltak vil være å varme opp system-
vannet ved hjelp av varmeelement eller varmeveksler. Elektrisk varmeelement kan monteres inn i buffertanken 
eller legges rundt rør eller tank som må beskyttes. Tørrkjøler for frikjøling kan ikke beskyttes med elektrisk 
varmeelement.  

Blandingens frysepunkt er avhengig av konsentrasjonen av glycol i systemvannet. 
Sjekk enhetens merkeskilt for hvilken frostvæsketilsetning som skal benyttes.  

Frostvæsketilsetning

Etylen Glykol 0 % vol . 10 % vol . 20 % vol . 30 % vol . 40 % vol . 50 % vol . 60 % vol .

Frysepunkt 0 0 C -3,6 0 C -8,9 0 C -15,7 0 C -24,8 0 C -37,1 0 C -52,0 0 C

Propylen Glykol 0 % vol . 10 % vol . 20 % vol . 30 % vol . 40 % vol . 50 % vol . 60 % vol .

Frysepunkt 0 0 C -3,4 0 C -7,4 0 C -13,1 0 C -21,5 0 C -33,7 0 C -48,0 0 C
  
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost i systemvannet. 
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8.1 Strømmningsvakten
Strømmningsvakten er en elektromekaniskbryter som benyttes til å dektektere om det er strømmning av
systemvann i systemvannkretsen.

Strømmningsvakten er standard sikkerhetsutstyr og finnes på alle kjølemaskinene. 
Den skal monteres inn på retur-rørledningen før pumpen. Monteringsretningen er meget viktig.
Det finnes en pil på toppen av strømmningsvakten, som indikerer hvilken retning systemvannet er tenkt 
å strømme igjennom.

Strømmningsvakten fungerer som en beskyttese for kjølemaskinen, og den må ikke fjernes eller settes ut av drift. 
Strømmningsvakten stopper kjølemaskinen, eller forhindrer oppstart, dersom det ikke sirkulerer nok systemvann.

Årsaken til mangel på sirkulerende systemvann kan være utilstrekkelig mengde systemvann i kretsen, det kan 
være lukkede ventiler i distribusjonsrørledningen, eller frost i rør eller fordamper. Dersom strømmningsretningen 
går feil vei kan enheten heller ikke starte opp.

Dersom strømmnigsvakten ikke gir signal tilbake til kontrolleren om at strømmningen er riktig, vil et varsel 
rapporteres og enheten vil stoppe, eller eventuelt ikke starte opp. 

Strømmningsretning for systemvann  

Pilen på toppen av strømmningsvakten viser 
riktig strømmningsretning ved montasje.
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9. Vedlikehold 
Konstant overvåking og riktig vedlikehold sørger for at enheten får en trygg og pålitelig drift, samt lang levetid.    
Hvor mye plass som må settes av rundt enheten for å kunne komme til og utføre vedlikehold er listet opp i vedlegg 4.

I tillegg til sjekklisten under, anbefales en månedlig visuell og akustisk kontroll av enheten.

Komponent Vedlikehold Hvor ofte?

Kompressoren 

• Visuell inspeksjon 
• Sjekk om det finnes unormale lyder
• Sjekk tilstramming av skruer og bolter 
• Sjekk tilstand og posisjon på ROTALOCK ventiler
• Sjekk oljenivå på kompressoreen

Årlig vedlikehold 

• Oljeskift for kompressor Etter rundt 8000 timer 

Kjølemediekretsen

• Visuell inspeksjon av rør
• Sjekk om EEV fungerer riktig 
• Sjekk om trykktransmitter fungerer
• Sjekk om pressostat fungerer 
• Sjekk om det er fuktighet i kjølekretsen (seglass) 

Årlig vedlikehold

• Bytt filterpatron om det er utbyttbart filter Dersom det er funnet fuktighet i systemet 

Luftkjølt kondensator • Visuell inspeksjon. 
• Rengjør kjøleribber og andre overflater

Årlig vedlikehold 

Aksialvifte • Visuell inspeksjon
• Sjekk om viften roterer fritt og lett 

Årlig vedlikehold

Elektrisk kabinett
• Sjekk og stram til tilkoblingenene
• Sjekk spenning
• Sjekk strømtrekk på alle fasene

Årlig vedlikehold

Pumpe • Sjekk om pumpen fungerer som den skal Årlig vedlikehold

Systemvann rørledning
• Sjekk om det er lekkasjer
• Fyll på mer systemvann om nødvendig 
• Rengjør silfilter  

Årlig vedlikehold

Ved vedlikhold kan det være nødvendig å stoppe enheten. Dette kan gjøres ved hjelp av bryterne 
på døren til det elektriske kabinettet. Kontroller at det ikke strømmer systemvann rundt i rørene 
til enheten. Steng avstengningsventilene om nødvendig. Dersom systemvann strømmer igjennom 
enheten når denne er stoppet, kan dette få kjølemedie i fordamperen til å fordampe og skape en 
uønsket trykkøking i kjølemediekretsen. Dette kan ende med at trykkavlastningsventilen åpner. 
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Prosedyre for oljeskift på kompressoren 
Oljeskift på kompressoren skal skje etter omtrent 8000 arbeidstimer. 
Oljeskift kan utføres i henhold til etterfølgende prosedyre, eller man kan benytte kompressorprodusentens egen 
instruksjon for den aktuelle kompressormodellen, om man er usikker på noen av punktene nedenfor. 

Prosedyre: 

• Steng suge-serviceventilen (SL). Vent til trykket er redusert til cirka 0,1 bar, slå av kompressoren. 

• Steng trykk-serviceventilen til kompressoren (DL). 

• Steng av kompressorens spenningsforsyning. 

• Vent til kompressoren er avkjølt. 

• Åpne sakte oljetappepluggen (E) på kompressorens veivhus. 

• La oljen renne ned i en klargjort beholder med tilstrekkelig kapasitet for oljefylling - Olje må avhendes på riktig 
måte og må ikke dreneres ut i miljøet. 

• Etter at all oljen har rent ut av kompressoren, lukk oljetappepluggen (E). 

• Forbered den nøyaktige mengden med ny olje som trengs for kompressoren i en beholder med en slange, eller 
med en håndpumpe beregnet for olje. ( Avhengig av type kompressor - se tekniske data i vedleggg 1). 

• Åpne olje-påfyllingspluggen (B) og koble til slangen/pumpen.  

• Fyll nøyaktig mengde olje i kompressorens veivhus ( Sjekk riktig oljemengde for den aktuelle kompressoren).

• Monter tilbake olje-påfyllingspluggen (B).

• Koble vakuumpumpen til suge-serviceventilen til kompressoren (SL) og vakuumer kompressoren til verdien 
anbefalt i kapittel 6.4. 

• Steng suge-serviceventilen (SL) og koble ifra vakuumpumpen. 

• Åpne trykkventilen og sugeventilen på kompressoren. 

• Slå på kompressoren 

• Kontroller oljenivået i kompressoren etter 15 til 20 minutters drift. Etterfyll om nødvendig.

• Noter dato for utført oljeskift i loggboken. 

• Kompressoren må ikke startes før trykkventilen og sugeventilen er åpnet!
       Drift av kompressor med lukkede ventiler kan skade både kompressoren og operatøren!

• Oljen til kompressoren er veldig hygroskopisk!  - (tar lett til seg fuktighet). 
       Utsett derfor ikke olje for atmosfæren eller andre fuktighetskilder!
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A Olje-seglass

B Olje-påfyllingsplugg

C Lavtrykkskran

D Høytrykkskran

E Olje-tappeplugg

F Veivhusvarmer

G Olje-retur

DL Trykk-serviceventil

SL Suge-serviceventil

Bildet av kompressoren er generelt, det trenger 
ikke samsvare med den installerte kompressoren.

Kondensatorvaskeprosedyre (for MODULAR og V-LINE enheter):

• Åpne døren til enheten på motsatt side av kondensatoren (MODULAR) eller fjern sideplaten til V-enheten for 
å komme til kondensator (V-LINE).

• Rengjør meget forsiktig med luft eller med vann. Kondensatorfinnene er veldig tynne og kan lett ta skade.

• Nøytral såpe eller vaskemiddel kan brukes. Det er viktig at såpen eller vaskemidlet er nøytralt. Ekstreme 
pH-verdier for enkelte rengjøringsprodukter kan skade det naturlige beskyttende laget av aluminiumoksid.
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10. Vedlikehold av sikkerhetsutstyr

Komponent Vedlikehold

Sensor for propan
• Sensoren for propan må kalibreres årlig.  
• Ved propanlekkasje må sensoren kalibreres umiddelbart. 
• Sensoren for propan slår på ATEX-viften; sjekk denne funksjonen når kalibrering pågår.

Trykkavlastningsventilen 
• Trykkavlastningsventilen må vedlikeholdes og kalibreres i henhold til informasjonen vedlagt  

i sertifikatet for trykkavlastningsventilen. Følg ellers de lokale forskrifter relatert til bruk av 
trykkutstyr. 

ATEX viften • Det anbefales å sjekke ATEX-viften en gang i måneden. Samtidig må det sjekkes om utblås-
ningen til viften er åpen. Ellers må vedlikeholdet utføres en gang i året. Visuell inspeksjon og 
sjekk om det er unormale lyder. 

Trykkbryterene • Det anbefales å kontrollere trykkbryterene en gang i måneden. Både for høyt og for lavt trykk. 
Ellers må vedlikehold utføres en gang i året.  Visuell inspeksjon.

11. Beskyttelse mot overtrykk
Hver enhet er konstruert og dimensjonert for det designtrykk (PS) i kjølemediekretsens lavtrykkside og 
høytrykksside som er oppført på enhetens merkeskilt (se side 19 og vedlegg 3). 

Beskyttelse mot overtrykk under normale driftsforhold er sikret ved hjelp av en elektronisk trykkbryter. 
En elektronisk trykkbryter er en arbeidspressostat, som basert på signal fra en trykktransmitter vil stoppe 
enheten i tilfelle overtrykk. 

Som standard sikkerhetsbeskyttelse av enheten mot overtrykk er valgt ( i henhold til normen EN 378-2) en løsning  
som består av en trykkavlastningsventil dimensjonert for beskyttelse av en uavhengig kjølemediekrets, samt en 
sertifisert sikkerhetstrykkbryter med manuell tilbakestilling. 

Trykkavlastningsventilen og rørledningen er dimensjonert i henhold til normen EN 13136. Den valgte ventilen har 
kapasitet nok til å avlaste overtrykk i kjølemediesystemet. Ventilen åpnes ved for stort overtrykk og vil slippe ut 
kjølemediet gjennom rørledningen ut til atmosfæren, helt til trykket i systemet blir lavere enn verdien for åpning
av ventilen. 

Utløpet til rørledningen (A) må være plassert i en sikkerhetssone, og åpen mot atmosfæren på den måten at 
ventileringen ikke setter sikkerheten til mennesker og utstyr i fare, da med hensyn til brann og eksplosjonsfare.

Utløpet bør også merkes med fareskilt, hvor det opplyses om brann og eksplosjonsfare.
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Sikkerhetstrykkbrytere
Trykkbryterene er elektromekaniske brytere med manuell reset (trykkstopp). Disse er i henhold til normen EN12263. 
Når sikkerhetstrykkbryteren for høytrykk registrerer for høyt trykk i systemet, vil denne bryte spenningstilførselen til 
enheten. For å kunne starte opp igjen er det nå nødvendig å resette sikkerhetstrykkbryteren manuelt.  
Sikkerhetsparametere er listet opp i vedlegg 6. 

Generelt finnes det tre typer sikkerhetstrykkbrytere.

• Sikkerhetstrykkbryter med automatisk reset.
• Sikkerhetstrykkbryter med manuell reset.
• Sikkerhetstrykkbryter med manuell reset ved hjelp av nøkkel.

Det er også mulig å velge andre løsninger, men de må oppfylle normen EN 378-2 .
En løsning som kan leveres fra Frigo Plus er å montere to trykkbrytere av forskjellig type.
En trykkbryter med manuall reset og en trykkbryter med manuell reset ved hjelp av nøkkel. 

Enheter som har trykktank i PED kategori 2 eller kategori 3, med mulighet til avstengning via avstengningsventiler, 
kan utstyres med to trykkavlastningsventiler og RAMP. Trykktanker i kategori 4 må alltid utstyres med to 
trykkavlastningsventiler og RAMP.  Se figur 3. 

Beskyttelsen kan alltid oppgraderes. Med flere trykkavlastningsventiler er det mulig å utføre service på en ventil 
uten å stanse kjølemaskinen.   

Eksempler på montering av flere trykkavlastningsventiler.

På lavtrykksiden av kjølemediekretsen er det montert en trykkavlastningsventil dimensjonert i henhold til normen 
EN13138. (Beskyttelse mot overtrykk). Under stillstand for kjølemaskinen kan det bygge seg opp et trykk på 
lavttrykksiden, dette på grunn av enten ekstern oppvarming av kjølemedie, eller ved at systemvann fra 
systemvannkretsen sendes gjennom fordamperen og på denne måten får kjølemedie til å fordampe og lage et 
høyere trykk. Trykkavlastningsventilen vil i disse tilfellene beskytte enheten mot overtrykk. 

12. Loggboken
I loggboken skal alle hendelser loggføres:
Vedlikehold, påfylling av kjølemedie, oljeskift, service, komponentbytter med mer. 
Det må påføres hvem som er ansvarlig for montasje, service og vedlikehold. 

Følgende informasjon skal loggføres: 

• Detaljer om prosessen, vedlikehold og reparasjoner som er utført.

• Oljeskift på kompressor.

• Mengde kjølemedie som er fylt på, som er ombrukt, eller som er restituert. 

• Informasjon om ombrukt kjølemedie, hvor mye og hvor dette kommer fra. 

• Informasjon om komponenter som er byttet og om komponenter som er ettermontert.

• Testrapporter fra tidligere periodiske tester.

• Driftslogg som viser når det har vært drift og når det har vært stillstand.  

figur 3figur 1 figur 2
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13. Risikoanalyse
I vedlegg 10 er det en oversikt over de forskjellige risikosituasjoner som kan oppstå i forbindelse med enhetene.

Underveis i denne manualen er det også listet opp relevante risikoelementer i forbindelse med de forskjellige 
beskrivelser av komponenter og funksjoner. Disse risikoelementene står da ofte ved siden av et varselsymbol. 

  

Det må også utarbeides en egen risikoanalyse for hele anlegget. 
Se mer om dette på side 3 i manualen.

14. Skjematisk tegning over kjølemediekretsen ( P&ID ) 
Se vedlegg 7. 

15. Elektrisk skjemategning   
Se vedlegg 8. 

16.  Liste over vedlegg 

• Vedlegg 1 - Tekniske data 

• Vedlegg 2 - Driftsområde 

• Vedlegg 3 - Merkeskilt

• Vedlegg 4 - Dimensjonstegning, vedlikehold, løfting og håndtering

• Vedlegg 5 - Parametere for mikroprosserorkontrolleren

• Vedlegg 6 - Instillinger og andre parametere for sikkerhet og beskyttelse 

• Vedlegg 7 - Skjematisk tegning over kjølemediekretsen ( P&ID ) 

• Vedlegg 8 - Elektrisk skjemategning 

• Vedlegg 9 - Sikkerhetsdatablad for kjølemediet

• Vedlegg 10 - Risikoanalyse 

• Vedlegg 11 - Declaration of Conformity  

• Vedlegg 12 - Sertifikater 

   

EKSEMPEL:  Varselskilt står ved siden av tekst som man bør lese nøye!
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