
Hűtött vitrin 
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Használati Útmutató 

MAGYAR 
A termék helyes hulladékgyűjtőbe helyezése 

( Használatos az Európai Unió és más európai országok  területein ahol szelektív hulladékgyűjtés működik ) 

A jelölés a terméken vagy a használati útmutatón azt jelenti , hogy az élettartam lejárta után tilos a többi hulladékkal együtt 
elszállítani. Kérem, válasszák külön a terméket a többi hulladéktól a környezet és az emberi egészség megóvása érdekében.   
Válogassák szét a termékek tartozékait, hogy azok újrahasznosításra kerülhessenek. Az eszköz használójának kötelessége a 
szállítóhoz fordulni és konzultálnia az adásvételi szerződés feltételeiről. Ez a termék nem kerülhet kidobásra más ipari 
hulladékkal együtt. 
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BEVEZETÉS 

 Az említett “Csemegepult” mod. berendezések-t “ MASTER — MASTER PLUS — MASTER LUX” 
megfelelően gyártották minden EK rendeletnek a szabad mozgással kapcsolatos ipari és kereskedelmi 
árukat az EU-s országokban (lásd “Irányelv az elektromágneses kompatibilitás” – Irányelv 2004/108/EC az 
Európai Parlament és Tanács; lásd “Kisfeszültségű szóló irányelv” – Irányelv 2006/95/EC) az Európai 
Parlament és Tanács. A berendezések megfelelnek az irányelvnek- EU2002/95/EC – RoHs.  

Ezért, az egységek el vannak látva az összes dokumentáció által előírt szabványokkal.  
A gyártó azzal a szándékkal tervezte meg a készüléket, hogy biztosítsa a biztonságos használatot. Kivéve 
néhány elektromos biztonsági berendezést vagy a gyártó védelmi eszközeinek a szétszerelése komolyan 
veszélyeztetik a fennt említett biztonsági feltételeket. Továbbá, ezek feltételek teljesítésétől függően a telepítési 
utasítások és a tápegység követelményei az egységtől, melyet kötelezően be kell tartani. A készüléket a 
kézikönyv előírásai szerint kell használni. Ezért ajánlatos figyelmesen elolvasni a telepítési utasításokat, az 
elindítási- és kikapcsolási eljárástAzt tanácsoljuk, hogy fordítson különös figyelmet az összes utasításra. A 
megfelelő szabványok és irányelvek betartása biztosítja a készülék biztonságos használatát és megfelelő 
kezelését. A karbantartási műveleteket egy erre szakosodott szakemberrel kell elvégeztetni. A maximális 
tartósságot és a legjobb működési folyamatot célszerű az útmutatóban követni. 

Használati utasítás 
A használati és karbantartási útmutató szerves részét képezi a hűtött asztal. A kézikönyvet meg kell őrizni 
és biztonságos helyen tárolni a készülék egész élettartama alatt. Ha a készülék egy másik tulajdonoshoz kerül 
át, a kézikönyvet is vele együtt át kell adni. A kézikönyv könnyen elérhető helyen legyen, hogyha szükséges 
bárki számára elérhető legyen. A készülék tartalmazza az összes előírt hatályos szabályozás dokumentumait 
ammelyek során találkozott a terveési és gyártási fázis alatt. Az összes utasítás ebben a kézikönyvben segíti az 
üzemeltető és a szakember munkáját, hogy minden telepítési eljárás, kapcsolatok használata a rendszer 
karbantartása egy biztonságos módon valósuljon meg. Ez a kézikönyv tartalmazza a használathoz és a 
karbantartáshoz szükséges információkat a készülék kezelésére. 

Megőrzése 
Célszerű a kézikönyvet úgy használni, hogy az ne sérüljön meg és ne vesszen el a tartalma. Semmilyen 
körülmények között ne tépjen ki belőle oldalakat és ne írja át a tartalmát. 
Tartsa a kézikönyvet nedvesség és hő elöl elzárva. Használat után tegyük vissza a kézikönyvet a helyére.  

A vállalat nem vonható felelősségre semmilyen hiba vagy törés esetén, ha nem tartotta be a kézikönyvben 
leírtakat. Továbbá a vállalat nem felelős azért, ha a felhasználó bármilyen módosítást végzett rajta, vagy ha nem 
engedélyezett tartozékokat helyezett a készülékbe. 

A gyártó fenntartja azt a jogot, hogy a saját termékén végzett technikai módosításokat előzetes 
értesítés nélkül végezze el. 
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Az egység leírása 

Ezt a kézikönyvet utaljuk a hűtőszekrényhez alkalmas élelmiszeripari termékek megőrzésére akár csomagolt, 
akár nem; A készülék kapható Serve Over változatban. A vitrin alkalmas Tej- és tejipari termékek tárolására: 

Mod. MASTER:  

•  Az üveg felépítmény az alátámasztó konzolok nélkül, hogy támogassa az elülső üveget; nyitható üveg
dugattyú nélkül fentről lefelé haladva 

Mod. MASTER PLUS: 

• A felépítmény az alátámasztó konzolok nélkül, hogy támogassa az elülső üveget; nyitható üveg 
dugattyú nélkül fentről lefelé haladva

Mod. MASTER LUX: 

• A felépítmény az alátámasztó konzolok nélkül, hogy támogassa az elülső üveget; nyitható üveg 
dugattyúval lentről felfelé haladva 

Mindkettő nem multiplex képes 

A szabványos hűtőszekrényt a mellékletekkel együtt szállítjuk:

• Beépített hűtő egységgel ellátva
• Elektromos vezérlő és főkapcsoló
• Felső világítás
• Szabványos feszültség 230V - 1P - 50Hz

A medence alacsony környezeti hatásra van szigetelve, nem CFC szigetelést 
használtunk.  
Minden művelet az alábbiakban felsorolt fejezetekben található meg: 1, 2, 3, 4, 5,  

• A készülék elhelyezése
• Tisztítási utasítások
• Elektromos csatlakozások és földelési kapcsolatok
• Ajánlások és figyelmeztetések
• Karbantartás

Ezt szakembernek kell elvégeznie! 
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1___Hűtőszekrény elhelyezése 
 

Kirakosás/berakodás előtt döntse el, hogy hová fogja állítani a hűtőszekrényt. Győződjön meg róla, hogy 
elolvasta-e a ”Hűtőszekrény elhelyezése” című fejezetet. A használati utasítás minden egyes tartozékot 
megemlít. 

1_10_____Szállítás 



  Ne helyezze el a hűtőszekrényeket egymáson (ez csak akkor valósítható meg, ha egyesével 
vannak becsomagolva a keretben). A hűtőszekrényeket célszerű függőleges helyzetben 
szállítani (lásd a jelzéseket a dobozon). Abban az esetben, ha a hűtőszekrény beépített 
egységgel rendelkezik, ügyeljen arra, hogy szállítás után legalább nyolc órát várjon az 
elindítással.  

1_15______A hűtőszekrény kirakodása / Méret / Súly 

A modell típusától függően győződjön meg róla, hogy alaposan tájékozott-e mindenki a hűtőszekrény 
súlyáról és méreteiről mielőtt elhelyeznék az üzletben. Ne helyezze el a hűtőszekrényeket egymáson (ez 
csal akkor valósítható meg, ha egyesével vannak csomagolva a keretben).  

1_20________Csomagolás

Távolítsa el a külső dobozt a hűtőszekrényről, távolítsa el a zárat, ami a készüléket rögzíti a raklaphoz. 
Ezek műveletek elvégzése után távolítsa el az öntapadó fóliát. A csomagolóanyagokat gyűjtse az 
újrahasznosításra. Pl. a karton, műanyag, fa és vas segítik megmnenteni a nyersanyagokat. Kérem, 
vegye fe a kapcsolatot az engedélyezett újrafeldolgozási és hulladékkezelési központ rendelkezésére 
álló területen.  

1_25_______Kondenzált víz csatorna / Csatorna csatlakozás 

A következő változatok állnak rendelkezésére a hűtőpultok közül:  

Beépített hűtőegységgel:  
• A hűtőszekrény tartalmazza az automatikus újbóli elpárolgását a kondenzvíznek. Állítható kiolvasztási
idővel  

Version made-ready for remote units: 

• A hűtőszekrény „Master Line” modell leereszthető tömlővel van felszerelve és az U-trap
csatlakozik a vízelvezető hálózathoz (az ügyfél által kell elvégezni).

A hűtőszekrényt soha nem szabad at U-trap nélkül telepítnei. Minden lefolyónak csak egy U-trap kell. 

További információért nézzen utána a MŰSZAKI ADATOK “TÍPUS VÁLTOZATOK” pontban. 
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1_30_______Lábazat beállítása 

A hűtőszekrényt teljes vízszintes helyzetbe kell helyezni, ha ez nem megoldható, akkor a lábazatok 



állításával elérhetjük a kívánt színtet; használjon vízmértéket, hogy pontos legyen a beállítás. A 
hűtőszekrénynek képesnek kell lennie arra, hoy egy jól elhelyezett helyen kiválóan működjön és lehetővé 
tegyea víz kondenzalást/felolvasztását. A helyzet abban is segít, hogy elkerüljük a motor zajos hangját. 

1_35_______A készülék üzembehelyezése az üzleten belül 

Célszerű a hűtőszekrény belsejébe egy legkondícionáló rendszert felszerelni. Kérem, vagye 
figyelembe, hogy az esetlegesen felmerülő területeket, amelyek nem rendelkeznek 
légkondíciónálóval (pl. páralecsapódás) ott könnyen előfordulhat a meghibásodás. 

Kérem, fordítsanak nagy figyelmet a következő iránymutatásokra a hűtőszekrény megfelelő 
működéséhez:

• Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol ki van téve a napsugárzásnak vagy más, mint pl. a
magas intenzítású hagyományos izzó rendszerek: sütő vagy más egyéb sugárzó fűtési források 
(radiátor stb.)

• Ne helyezze el a készüléket nyíló légáramlatok, ajtó vagy ablak közelében vagy ahol közvetlenülki
vannak téve ilyen veszélynek

• Ne akadályozza meg a hűtőgép (beépített egység) levegő áramlását
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a hűtőgépre, beleértve dobozokat vagy más objektumokat; így a

levegő szabadon tud keringeni.
• Ne helyezze el a hűtőgépet belső területeken, ahol magas a relatív páratartalom (ez páralecspódást

okozhat)
• Ne tegye a hűtőgépet egy zárt fülkébevagy közel a falhoz, mivel ott nincs elegendő légáramlás és ez 

a hűtőgép tönkremenetelét okozhatja
• Ne helyezze el a készülékeket egymáson.

Győződjön meg róla, hogy elegendő légcsere zajlott le a záróra előtt, mert az lehetővé teszi a 
hűtőgép kiváló működését. 

1_45_______Hűtőszekrény beépített hűtő aggregáttal felszerelve 

A hűtőszekrény beépített hűtő aggregáttal van felszerelve, aminek a hátsó oldalán van a levegő beszívó rács 
és ezt soha nem szabad elzárni; ez biztosítja a levegő légáramlását. Ezért nem szabad agyagokat vagy más 
termékeket a hűtőszekrényen hagyni. Tájékoztatjuk Önt, hogy a szobahőmérséklet emelkedése vagy a nem 
megfelelő mennyiségű levegő csökkenti a hűtőszekrény teljesítményét. Ez a hűtőszekrényben tárolt 
termékek romlását okozza és növeli az energiafogyasztást. Ha a hűtőszekrénybe frdén van beszerelve a 
kondenzátor, akkor várjon legalább nyolc órát az elindítással.  

1_50______Hűtőszekrény beépített aggregát nélkül  
          (Telepített aggregát) 

Úgy kell végezni az elektromos csatlakozást, hogy az szigorúan összhangban legyen a jelenlegi elektromos 
szabvánnyal; Felhívjuk a figyelmét, hogy az lektromos és hűtő berendezések elhelyezését, karbantartását 
szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.   
Minden hűtőszekrényről (beépített hűtő aggregát nélkül) győződjön meg, hogy olyan helyen van tárolva, 
ahol védett mindenféle környezeti behatásoktólGyőződjön meg arról, hogy megfelelnek-e a fal távolságok, 
mivel akadályozhatják a levegő áramlását.  
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 2___Tisztítási utasítások 

2_1_______A hűtőszekrény tisztítása 

A hűtőszekrényt minden alkalommal tisztán kell tartani. A hűtőszekrény nyugalmi helyzetében kell elvégezni 
az összes tiztítási műveletet; a hűtőszekrény valamint a hűtő egység teljesen kikapcsolt állapotban legyen.  

Soha ne folyó vízzel mossa ki a hűtőszekrényt, mert sérülhetnek az elektromos berendezések.  
Ne használjon fém estközöket a jégtelenítéshez.  
Csak meleg vízzel és semleges mosószerrel tisztítsa ki a hűtőszekrényt. Gondoskodjon róla, hogy puha, 
száraz ronggyal töröle ki mosás után a készüléket.  Kerülje el a klórt tartalmazó termékeket vagy a hígított 
anyagokat, valamint a nátrium-hidroxidot, sósavecetet, fehérítőt vagy más ilyen anyagokat amelyek 
karcolják, vagy károsítják a hűtőszekrényt . 
Ajánlatos a medence alját hetente lemosni. A hűtőszekrény külső részét is tisztítószerrel kell letakarítani. 
Figyelem: tisztítás közben célszerű védőkesztyűt használni 
A baktériumok kialakulásának megakadályozása érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a tej-
tejtermékeket, húst tároló hűtőszekrényeket. 
A fagyasztott árukat tároló hűtőszekrényt ajánlatos havonta letisztítani. 

2_2_______Kondenzációs egység tisztítása 

Minden tisztítási műveletet a hűtőszekrényen vagy a beépített hűtőegységen belül nyugalmi helyzetben kell 
elvégezni, az áram legyen kikapcsolva.  A tisztítási műveleteket egy képzett személyzet hajtsa végre.  
A jó működési teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a kondenzátor egységet. Továbbá 
ajánlatos belülről levegőt fújatni a külső kondenzátor egységbe; ha ez nem lehetséges, akkor használjon egy 
hosszú sörtéjű kefét a kondenzátor külső részenek tisztításához. 
Vigyázzon, hogy ne sértse meg a hűtőszekrény hűtőközegét! 

Figyelem: Minden művelet elvégzéséhez használjon védőkesztyűt!
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3_______Elektromos csatlakozások és földelési kapcsolatok 

3_1_____Áramellátás 

A telepítést és az elektromos rendszereket úgy kell elvégezni, hogy azok 
megfelelőek legyenek a hatályban lévő elektromos szabványoknak. Ezeket a 
műveleteket egy szakképzett embernek kell elvégeznie. A cég nem vonható 
felelősségre, ha az elektromos szabványokat nem megfelelően használta. 

Lásd a hűtőszekrény kapcsolási rajzának a táblázatát. 



Beindítás előtt tisztítsa ki a hűtőszekrényt meleg vízzel és használjon semleges mosószert. Ezután törölje 
ki alaposan egy ronggyal (figyelem: olvassa el figyelmesen a tisztítási utasításokat). Annak érdekében, 
hogy megfeleően csatlakoztassa a hűtőszekrényt, olvassa el figyelmesen a következőket: 

• Előzetesen rendezze el a diferenciál mágneses kapcsolót és ellenőrizze, hogy a 
frekvencis/feszültség vonal megfelel-e az egyik feltüntetett hűtőszekrény azonosító táblájának
(lásd a lemez elhelyezését)

• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség ponton szállítás + - 10% indításkor a kompresszor
• Célszerű csatlakoztatni egy hálózati bipoláris főkapcsolót érintkező nyílással legalább 3mm 

legyel a konnektortól feljebb. Ez a főkapcsoló akkor kötelelő, ha a terhelés meghaladja az 1000 
Wattot. A termomágneses kapcsolót a hűtőszekrény közelében kell elhelyezni, hogy jól látható 
legyen a javításokat végző szakembernek.

A hálózati kábel átmérőjének alkalmasnak kell lennie az elfogyasztott energianak az 
hűtőszekrény által.  

• A törvény szerint a hűtőszekrényt le kell földelni, ezért kell kialakítani egy hatékony földelési
rendszert. A kockázatok megelőzése érdekében, ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt egy 
szakember cserélje ki. Azt is javasoljuk, hogy ne használjanak más elektromos készüléket a 
hűtőszekrény belsejében. 

• A kockázatok megelőzése érdekében, ha a kondenzátor megsérül, azt egy szakember javítsa 
meg. Célszerű egy thermo-mágneses különbség kapcsolót használni. Hiba estén áramtalanítsa
az egész rendszert

3_2______Hűtőszekrény elindítása 

 Győződjön meg róla a következő fejezet megkezdése előtt, hogy elolvasta-e azt: 

• A beépített aggregáttal felszerelt hűtőszekrényt függőleges helyzetben kell szállítani, mert ha 
ferdén helyezték el, legalább nyolc órát várjon a beindítással.

• Abban az esetben, ha állítani akarja az üzemi paramétereket, nézzen utána az elektromos
vezérlés fórum résznek a használati útmotatóban.

• for refrigerated display cabinet with built-in units make sure that the disconnecting switch is
open, in position 0, OFF or green, before connecting the plug into the power socket, then
connect the plug and close the switch.

• Az első indítási műveletet vagy a telepített aggregátot egy képzett szakembernek kell 
elvégeznie.

Figyelem: Mielőtt az árut a hűtőszekrénybe bepakolná, győződjön meg róla, hogy elérte-e a 
kívánt hőmérsékletet a vezérlő panel.  
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4    Ajánlások és figyelmeztetések 

Leolvasztás 
A hűtőszekrény egy automatikus leolvasztóval van felszerelve, amelynek időtartamát és intervallumát a 
kezelőpanel segítsgével lehet beállítani; ezt a műveletet bizonyos esetekben egy szakembernek kell kézzel 
elvégeznie, vagy egyszerűen kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, ami egy idő után leolvasztja magát 
(ez a elyiségtől és a jég mennyiségétől függ).  
Havi tisztítása javasolt, beleértve a jégtelenítést is. A hűtőszekrény külső részet ajánlott napi szinten 



tisztítani, valamint a belső részen az ajtó közelében lévő tömítéseket is.  

4.2___________A polcok maximális terhelhetősége 

A polcok maximum 35kg-al terhelhetők   

4.3_________Áruk megőrzése és tárolása  

 
 A hűtőszekrényeket úgy tervezték, hogy azok megőrizzék a bennük lévő mirelt áruk 
hőmérsékletét.  
 Ne helyezzen forró termékeket a hűtőszekrénybe, mert a benne lévő többi termék már 
le van fagyasztva. Mielőtt belepakolná az árut a hűtőszekrénybe, győződjön meg róla, 
hogy eléri-e a kívánt hőmérsékletet, amit a vezérlőpanelen tud beállítani.  

Annak érdekében, hogy a hűtőszekrény megfelelően működjön, úgy kell elhelyeznie az árukat, hogy 
azok ne akadályozzák a hűtött levegő áramlását a készülék belsejében. 

Fontos információ: Ne terheljék áruval a párologtató légáramlás felső részét! 

Ha úgy alakulna, hogy a fagyasztott termékeket több, mint két órán keresztül nem tudjuk visszarakni a 
hűtőszekrénybe, helyezzük el őket egy másik készülékben.  
A hűtőszekrény megfelelő működéséhez be kell tartani a következő pontokat:  

• Ha kinyitjuk a hűtőszekrény ajtaját, akkor a hideg levegő kiáramlik, ezért csak a szükséges 
időre hadjuk nyitva azt  

• Nem fagyasztott termékeket tilos a hűtőszekrény belsejében tárolni.  
 Győződjön meg róla, hogy azösszes bemeneti és kimeneti nyílás akadálymentes-e.  
 
A termékeket a rácsokon kell elhelyezni, nem pedig a készülék tetején; ez lehetővé teszi a levegő 
légáramlását és hogy a termék friss maradjon. Így megelőzi a termékek párásodását. A hűtőszekrény fiókjait 
és ajtóit csak rövid idejig szabad nyitva tartani, mert kiáramlik a hideg levegő, a meleg pedig befelé és így a 
hűtőszekrény több energiát fogyaszt. Annak érdekében, hogy a hűtőszekrény jól működjön, ne helyezzen el 
olyan helyen termékeket, ahol akadályozzák a légáramlatot.  

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszanak a hűtőszekrénnyel vagy annak közelében! 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

5_____Karbantartás 
 

Karbantartás, javítás vagy tiszztítás alatt a hűtőszekrény legyen áramtalanítva. Ezeket a műveleteket 
csak szakembernek szabad elvégeznie.  

5_1_______Időszakos ellenőrzések  
A hűtőszekrényt évente legalább egyszer ellenőrizni kell. A következőket kell leellenőrizni:  

• A kondenzvíz elvezető rendszer megfelelően működik 
• Ellenőrizze a gáz hűtőközeg szivárgását és hogy a hűtő kondenzátor megfelelően működik-e 
• Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer megfelelően működik-e 
• Ellenőrizze, hogy az ajtók jól zárnak-e 
• Tisztítsa meg a hűtőközeg kondenzátort 

 



5_2 Az üvegdugattyú cseréje (**)  
Az első üveget ki kell nyitni, de csak addig ameddig kiüríti vagy kitakarítja a hűtőszekrényt. A hűtőgép 
normális működése estén az első üveget nyitva kell tartani. Minden egyes üvegnek két dugattyú áll a 
rendelkezésére, amik segítik a kinyitást és a biztosítják a stabilitást. A jó munka érdekében meg kell 
vizsgálni. Amikor nehezebbé válik a hűtőszekrény üvegének kinyitása, az azt jelenti, hogy az egyik vagy 
mindkét dugattyú rosszul működik és azokat egy szakembernek kell kicserélnie.  

5.3 Az üveg cseréje (**)                          
Kár esetén az első/oldalüveg cserélhető. A tönkrement üveget helyesen távolítsuk el. 

       Viseljen védőkesztyűt!  

5_2_______A mennyezeti fény helyett  (**)  
A fényxsöveket csak azonos teljesítményű lámpákra szabad kicserélni. A lámpák maximum 
teljesítményét a lámpák melletti címkén találja. 
Az elektromos tápegységet ki kell kapcsolni, a pultot lecsatlakoztatjuk vagy kinyitjuk a hűtőszekrény tetején 
található elektromos szolgáltató kapcsolót, amikor ki kell cserélni a lámpát. Forgassa el 90° -al amíg 
nemhallja, hogy kattan. A lámpa vseréjénél ügyeljen arra, hogy az ne törjön el. Az új lámpa beüzemelésénél 
vegye figyelembe a kézikönyvben leírtakat. 

 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

5_5_______A kompresszor kicserélése / Gázcsere (**)  

Ha a kompresszor sérült és ki kell cserélni, figyeljen oda, hogy megakadályozza az olaj terjedését a 
környezet felé 

5_6_______A hűtőszekrény kondenzátor tisztítása   

Kérem, térjen vissza a „Kondenzátor tisztítása” részhez.  

5_7_______Hűtőszekrény felszerelt elektromos leolvasztóval.  

Ha a hűtőszekrénynek elektromos leolvasztója van, ne érjen a hűtőszálakhoz, mert azok forrók lehetnek. 
Várjon amíg kihül, majd folytassa a karbantartási és tisztítási műveleteket. 

 Viseljen védőkesztyűt! 

5_8_______Az anyagok ártalmatlanítása (**) 



Lámpa anyagok, üveg és műanyagtömítések mindegyikét egy felhatalmazott hulladékgyűjtő 
központba kell szállítani. Kérem, vegye fel a kapcsolatot az engedélyezett újrafeldolgozási és 
hulladékkezelési központ rendelkezésére álló területen.  

 
 

 
Használati adapter 
A felhasználónak van egy kijelzője és négy kulcsa, amely ellenőrzi a készülék indításakor a programozást és 
elvégz a tesztet; néhány másodpercig a „LED” fog villogni, hogy ellenőrizzék azok sértetlenségét és 
műkösését. A hűtőszekrény fő menüje: a “Készülék állapot” 

Kulcsok és menük 

 
Menü használata 
A menüben források vannak elhelyezve, amelyek elérhetők a „set kulcs” megnyomásával (“Készülék 
állapot”).   

Készülék Állapot Menü (Lásd a készülék állapota menüben).  
To access the “Machine Status” menu Press and quickly release the “set” key. If alarms are not present, the 
label “SEt” appears. By using the “UP” and “DOWN” keys you can scroll through the other folders in the 
menu: -Pb1: probe 1 value folder; -SEt: Setpoint setting folder.  

Paraméterek állítása 
A program paramétereinek módosítása utá figyelje a kijelzőt. 

Beállítási pont 
Ha nem használja a billentyűzetet több, mint 15 másodpercig vagy ha lenyonyja az „fnc” billentyűt 
egyszer, az utolsó érték jelenik meg a kijelzőn. 

A leolvasztási folyamat manuális aktiválása 
A felolvasztási folyamat aktiválásához nyomja meg a „fel” gombot kb. 5 percig.  

 Kompresszor vagy 
csere 

Nyomja meg az „ON”-t a kompresszor elindításához; késedelem esetén 
villog 

 Leolvasztás Ha leolvasztás,akkor nyomja meg az „ON”-t; villog ha lehetővé teszi 

 Riasztó „ON”, amikor a riasztót bekapcsolja; villog, ha a riasztó el van hallgattatva 

 Beállítási pont A beállítási pontért nyomja meg az „ON” -t 



 
 
DIAGNOSTIC  
A riasztási állapotot mindig a csengő jelzi (ha van) 
A riasztó ikon :  
A riasztási jelzés, amit egy hibás próba okozott (próba1), E1-ként jelenik meg a műszerfelon.  

Kijelző hiba 

Ha az érzékelő hibát észlel:  
• A kód E1 a kijelzőn 
• the compressor is activated as indicated by the "On" and "Off" parameters if  
• programmed for the duty cycle or:  

 
Ont   Oft    Kompresszor kimenet  
0  0  OFF  
0  >0  OFF  
>0  0  ON  
>0  >0  dc  

Telepítés  
A paneleket a hűtőszekrényre tervezték. Készítsen egy 29x71 mm-es lyukat, helyezze el a készüléket és a 
polcokat. Ne szerelje fel az eszközt nedves vagy piszkos, igen szennyezett helyre.  

Elektromos diagramm 
Figyelem! Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha az nincs áramtalanítva. A készülék el van látva 
csatlakoztatható csavaros lábakkal és 2.5mm átmérőjű elektromos vezetékekkel. A készülék kapacitását a 
raajta lévő címkén találja. A váltás kapcsolatok feszülségmentesek. Ne haladja meg a maximálisan 
megengedett áramerősséget. Ellenőrizze, hogy a szükséges tápfeszültség megfelel-e a hűtőszekrénynek. 
A 12V-os változatban a biztonsági transzformátor védelmére egy olyan tápegységet kell biztosítani, ami 
egy 250 A-ral rendelkezik. A próbák nem állnak összefüggésben a polarítással és egy szabványos 
bipoláris kábelt meg lehet hosszabítani (szenteljen nagy odafigyelést a kábelezzésre). A próba kábelt, 
atápkábelt és aTTL soros kábelt kell az erőforráskábeltől távol elhelyezni. 
 
Felhasználási feltételek 
Engedélyezett használat  
A készüléket biztonsági okokból a használati kézikönyv szerint kell telepíteni, és kölönösen figyeljen arra, 
hogy azok a részek, amik normális körülmények között elérhetők. The device must be adequately protected 
from water and dust as per the application and must also only be accessible via the use of tools (with the 
exception of the frontlet). The device is ideally suited for use on household appliances and/or similar  
refrigeration equipment and has been t Ested with regard to the aspects concernine European reference 
standards on safety.  
Az alábbiak minősülnek:  

• Az előállítás szerint: mint az automatikus elektromos berendezést függetlenül kell szerelni;  
• Az autómatikus tulaj-struktúráknak megfelelően: mint az ’B típusú üzemeltetett ellenőrzés 

típusú; mint az A típusú osztály  
 
Tiltott használat  
Más célra felhasználni tilos!  

Felelősség és a fennmaradó kockázatok 

Eliwell & Controlli s.r.l. nem tehető felelőssé semillyen kár esetén:  
• Telepítésnél/használatnál nem az előírtak szerint járt el;  
•   Ha a készüléket olyan helyen helyezte el, ahol víz vagy por érte; nem tisztította rendszeresen; 

tiltott szerszámokat használt a javításhoz 
• a termék meghamisítása/módosítása;  
• telepítés/felhasználási táblá, amik nem felelnek meg a hatályos szabványoknak  

 



Műszaki adatok 

Elülső panel védelem: IP65. 

Burkolat: plastic body in resin type PC+ABS UL94 V-0, inspection window in polycarbonate, buttons in 
thermoplastic resin.  

Méret: elülső panel 74x32 mm, mélység 60 mm.  

Telepítés: on panel, with drilling tem- plate 71x29 mm (+0.2/–0.1 mm).  

Ahol használják, ott a hőmérséklet: –5…55 °C. 
Tárolási hőmérséklet.: –30…85 °C.  
Ahol használva van, ott a párataartalom: 10…90 % RH (nem kondenzációs). 
Tárolási páratartalom: 10…90% RH (nem kondenzációs).  
Vizuális tartomány: –50…99 tizedes pont nélkül 2 számjegyű + mark kijező 
Analóg bemenetek: egy PTC vagy NTC bemenet (választható paraméter H00*). 
Sorozat: TTL for connection to Copy Card.  
Digitális kimenetek: 1 relay contactSPDT 8(3)A 250Va.  
Mérési tartomány: -50-től 90°C-ig.  
Szabatosság: 0.5% better than end scale + 1 digit. Resolution: 1°C.  
Fogyasztás:  

• modell 230V: 3 VA max.  
• modell 12V: 1,5 VA max.  

Áramellátás: 12 Va/c ±10% or 230Va ±10% 50/60 Hz.  
 
MODEL 16A 2hp  
Digitális kimenet: 1 N.O. relay SPST  16A 2hp;  250VA.               
Fogyasztás: 3 VA max.                            
Áramellátás: 230 Va ±10% 50/60 Hz.  

*Jegyzék 1: Kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket after changing the input type NTC/PTC (par. H00)  

Jegyzék 2: Elennőrizze a tápegységet a készülék címkéjén, majd az 
áramellátás és váltó (contact the Sales Office).      
           
                   
Kérem, vegye figyelembe: A méréssel kapcsolatos műszaki adatok szerepelnek 
ebben a dokumentumban (tartomány, szabatosság, felbontás stb.). Ez azt jelenti 
pl., hogy a hibát, az érzékelőt hozzá kell adni az eszköz egyikéhez.  
Kábelezési diagramm        
                             
TERMINALS (12 and 230V)  
1-2 N.C. kompresszor csere  
1-3 N.O. kompresszor csere  
6-7 Áramellátás:  

- modell 230V: 3 VA max.  
- modell 12V: 1,5 VA max.  

8-9 Probe 1 bemenet (hőszabályzó)  

A TTL bemenet for Copy Card  

Jegyzék:  
• Alapértelmezett használati utasítások 
• A sugárzás kapacitását ellenőrizze az eszköz címkéjén 
• A diagramm azt mutatja, hogy a sugárzások 8(3) 0V képességgel és 12/230 áramellátással 

rendelkeznek  



 

 
 

 

 

Eliwell & Controlli s.r.l.  
Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi  
32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY 



Telefon +39 0437 986111 
Fax +39 0437 989066  
Internet http://www.eliwell.it  
 
 
 Technical Customer Support:  
Email: techsuppeliwell@invensys.com 

 

Telefon:+39 0437 986300 
Invensys Controls Europe  

Part of the Invensys Group  

1/2005 ita 
cod. 9IS42060  

Cáfolat: 
Ez okirat kizárólagos tulajdona  Eliwell & Controlli S.r.L és nem lehet lemásolni kivéve,ha jogosultsága van rá 
az Eliwell & Controlli S.r.L.-től. Az alkalmazottak közül, valamennyi személy vagy társaság elkészítette 
írásban ezt a bonyolult kézikönyvet. Eliwell & Controllis.r.l.-t lefoglalja a helyes elkészítése az előbbi értesítés 
valamennyi változása és újítása nélkül 

 

 
Használati adapter 
 
A felhasználónak van egy kijelzője és négy kulcsa, amely ellenőrzi a készülék indításakor a programozást és 
elvégz a tesztet; néhány másodpercig a kijelzőn villogni fog a LED 

 

 

Helyzet Kapcsolódó funkció Állapot 
 Kompresszor csere ON a kompresszor elindításáért; késedelem esetén villog 

 
Leolvasztó ON, ha a leolvasztot programozza; villog ha a bemenet használható 

 Riasztó ON az aktív riasztóért; villog, ha a riasztó hangtompításon van 

 Ventillátor ON, ha a ventilátor be van kapcsolva 
 
 
Használati menü 
A források gyors kiadását a „set” gomb megnyomásával érheti el. (Készülék állapot)  

mailto:techsuppeliwell@invensys.com


Használati menü 
Resources are arranged in a menu that can be accessed by pressing and quickly releasing the “set” button 
(Készülék állapot menü) or by holding the “set” button down for more than 5 seconds (Programozás menü). 
Ha meg akarjuk nézni az egyes mappák által megjelölt rész, akkor nyomjuk meg a „set” gombot. Akkor most 
lépje át az egyes mappák tartalmát. Ha a billentyűzetet több, mint 15 másodpercig nem használja vagy az 
„fnc” gomb megnyomásával az utolsó értéket fogja kimutatni a kijelzőn. 
 
Manuális aktiválás 
Leolvasztó folyamat 
Ha a kézi leolvasztást választja, nyomja meg a „FEL” gombot (ha a konfigurált=1) 5 másodpercig. 
Ha a leolvasztási feltételek nem megfelelőek (a párologtató próba hőmérséklet magasabb, mint a 
leolvasztási hőmérséklet végén pl.) vagy a  OdO<>0 paraméterek 3-szor villognak a kijelzőn, hogy 
jelezzék a művelet nem hajtható végre.  
 
Diagnosztikák  
The alarm signal generated by a faulty thermostat control probe (probe 1), is displayed as E1. A riasztás 
miatt egy hibás elpárologtató próba (probe 2) e2 jelenik meg a kijelzőn.  

Table of faulty probes  
Képernyő hiba 
E1 meghibásodott próba 1 (termosztát szabályozó) 

Egy hibafeltétel (termosztát szabályozás) a következőket okozza:  
• E1 kód jelenik meg a kijelzőn  
• compressor is activated as indicated by “Ont” and “Oft” parameters if these are programmed for 

duty cycle or:  
 
Ont  Oft  Kompresszor kimenet  
0  0  OFF  
0  >0  OFF  
>0  0  ON  
>0  >0  dc  

Maximum és minimum hőmérsékletriasztás 
Ha riasztási körülmény jelentkezik és a riasztó kizárás idő aktív (lásd a riasztási paraméterek kizárását), A 
riasztó ikon folyamatosan világít, attól függ, hogy a sugárzás úgy van-e beállítva, mint egy risztó. Az ilyen 
típusú riaztás nem befolyásolja a készülék működését. 

Leolvasztó ellenőrzés  
A készüléket lehet használni különböző típusú leolvasztási folyamatok beállításához, a DTY 
paraméter típusú leolvasztással (leolvasztás végrehajtói mód). The dty parameter can have these 
values:  

• 0 = Elektromos leolvasztás; a kompresszor ki van kapcsolva.  
• 1 = Jégmentesítő irányváltó folyamat (meleg gáz); A kompresszor is működik 
• 2 = Szabad jégtelenítő mód. 

  (független jégtelenítő állapota a kiompresszornak)  
 
Nyitott ajtó riasztó 
Ha az ajtó ki van nyitva, a nyitott ajtó riasztó válaszul jelzi a késedelem által meghatározott TDO 
paramérnek. A risztást a villogó ikon jelzi a készüléken. Ezt a riasztási állapotot lehet megnézni a „minden” 
mappában az „OPD” címkén. 
 
NOTE: Ne adja meg a  tAo 0 paramétert, ha az ajtó zárva, hiszen, ha az ajtó folyamatosan nyitott-csukott 
állapotban van azt nem fogja jelezni. 
Mechanikai egység 
Ne telepítük a készüléket nedves, párás vagy poros helyre. Ezeket a készülékeket úgy tervezték, hogy a 
normális szennyezettségi szinten jól működjenek. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék hűtési rései szellőzni 
tudjanak. A készüléket a panel-talpazatra tervezték. Fúrjon egy 29x71mm-es lyukat a készülékbe és 
rögzítse a bracket-et. 



 
Műszaki adatok 
Elülső védelem: IP65. 
Burkolat: PC+ABS UL94 V-0 resin plasticbody, polycarbonate front, Thermoplastic resin buttons. 
Méret: eleje 74x32 mm,  60 mm mélység. 
Foglalat: and to be installed on panelswith a 71x29 mm drilling template (+0.2/-0.1 mm). 
Üzemi hőmérséklet: –5…55°C. 
Árolási hőmérséklet: -30…85°C 
Ahol használva van, ott a párataartalom: 10…90 % RH(nem kondenzációs). 
Ahol tárolják, ott a páratartalom: 10…90% RH (nem kondenzációs) 
Kijelzés: –50…110 (NTC); –55…140(PTC) °C tizedesvessző nélkül (választható paraméter) on display 3  
digits + sign. 
Analóg bemenetek: 2 PTC vagy NTC bemenet (választható paraméter). 
Digitális bemenet: 1 voltage-free parameterconfigurable digital input. 
Sorozat: TTL for connection to Copy Cardand Televis System. 
Digitális kimenet: 3 kimenet on relays: 

• (A) SPDT 8(3)A 250Va 
 

• (B) SPST 8(3)A 250Va 
 

• (C) SPST 5(2)A 250Va 
Mérési sorozat: –55-től 140°C-ig  
Szabatosság: jobb 0.5% az alsó szinten+1 számjegy.  
Felbontás: 1 vagy 0.1 °C. 
Fogyasztás: 1,5 VA (model 12Va/c ) /3 VA (modell 230Va). 
Áramellátás: 230Va vagy 12 Va/c ±10%50/60 Hz 
 
Figyelem: Ellenőrizze a tápegységet a készülék címkéjén. 

Jegyzék: A műszaki jellemzők ebben a dokumentumban a mérésekre vonatkoznak (tartomány, 
szabatosság stb.).  
 

VERSION WITH COMPRESSOR RELAY 15(8)A 1 hp  

Digitális kimenetek: 3 kimenet on relays:  
 (A) SPDT 8(3)A 250Va  
 (B) SPST 8(3)A 250Va  
 (C) SPST 15(8)A 250Va  

 Fogyasztás: 3 VA.  
 Áramellátás: 12 Va/c ±10% 50/60 Hz  

 
Felhasználási feltételek  

Engedélyezett használat 
Biztonsági okokból a készüléket telepíteni kell és az utasításoknak megfelelőenkell használni a 
mellékletet. A felhasználó nem férhet hozzá a veszélyes feszülség szint részhez normál üzemi 
körülmények között. A készüléket óvni kell a víztől és a portól, ezek tisztítása csak különleges 
szerszámok segítségével valósítható meg (kivéve az elülső billentyűzetet. A készülék felszerelhető 
háztartási vagy ezekhez hasonló hűtési ágazatban. Az európai biztonsági szabványok szerint 
tesztelték: 
Az alábbiak minősülnek: 

• A gyártás szerint: mint egy önműködő elektronikai ellenőrző egységet kell a készüléket 
corporated; 

• Mint az 1b típusra üzemeltetett berendezés tekintetében az automatikus működési jellemző; 
• Az osztály A kategória eszköz és a szoftver szerkezete tekintetében. 

 
 
Engedélyezettlen használat 
Az egység használatára vonatkozóan, ami a fenti leírástól eltérő, annak a használata tilos. 
Meg kell jegyezni, hogy az érintkezők gyakorlati típusuak-e és van-e bennük hiba.  
 
Felelősség és a megmaradó kockázat 



Eliwell & Controlli S.r.L. nem tehető felelőssé semmilyen eredő kár esetén: 
• beüzemelés/ ne használjon olyasmit, ami nem felel meg a biztonsági előírásonak; 
• Használ a lábazat, hogy az áramütés ellen melyik nem nyújt tökéletes védelmet, víz vagy por 

amikor fordított. 
• Használd a lábazatot, hogy elérd valamelyik veszélyes részt, használati eszközök nélkül. 
• Befolyása és/vagy változása a terméknek; 
Beüzemelés/ használat nem alkalmazkodik a lábazat a szabványhoz és előírás nagy számban. 

 

Technical Customer Support:  
Telefon +39 0437 986300  
Email: techsuppeliwell@invensys.com  
Invensys Controls Europe  
4/2005 eng  



cod. 9IS42067  

Cáfolat:  
Ez a kézikönyv és a tartalma az Eliwell & Controlli s.r.l. 
tulajdona marad , és nem lehet lemásolni engedély nélkül. 
Habár nagy gond lesz a gyakorlat előkészítésében az 
okiratnak. Eliwell & Controlli s.r.l. tisztviselője vagy eladója, 
nem tud elfogadni minden felelősséget, ami a használattal 
összefüggésben van. Eliwell & Controllis.r.l.-t lefoglalja a 
helyes elkészítése az előbbi értesítés valamennyi változása 
és újítása nélkül 

 

Mod. MASTER  
A hűtött készülék fölött szolgálja ki az eladó a vevőket. Tej-és tejtermék 

 

 Mod. MASTER   

Hűtőszekrény  Hossza (beleértve az oldalpaneleket) (Oldalfal: 
szigetelés: 40mm)  

 Össztömeg (csomagolással)  

Változat  mm   Kg  
100  1040   125  
150  1520   150  
200  2000   180  
250  2480   220  
300  2960   260  

 
 

 

Mod. MASTER PLUS  

A hűtött készülék fölött szolgálja ki az eladó a vevőt. Tej-és tejtermék 



 

 Mod. MASTER PLUS  
Hűtőszekrény  Hossza (beleértve az oldalpaneleket) (Oldalfal szigetelés: 

50mm)  Össztömeg (csomagolással)  

Változat mm  Kg  
100  1060  130  
150  1540  170  
200  2020  210  
250  2500  250  
300  2980  285  
350  3700  320  
400  3980  420  

 
 

 

Mod. MASTER LUX  

A hűtött készülék fölött szolgálja ki az eladó a vevőt. Tej-és tejtermék  

 



 Mod. MASTER  LUX  
Hűtőszekrény  Hossza (beleértve az oldalpaneleket) Oldalfal 

szigetelés: 50mm  
 Össztömeg (csomagolással)   

Változat mm   Kg  
100  1060   130  
150  1540   170  
200  2020   210  
250  2500   250  
300  2980   285  
350  3700   320  
400  3980   420  

 
 

  

A Hűtőszekrény vitrin adattáblája 
A lemez meghatározza a műszaki adatokat a mobil hűtőszekrény legenda szerint.   
  

LEGENDA     

 HU GB  F  DE  ES  
1  Gyártási szám  Serial number  Numéro 

matricule  
Matrikelnumbe
r  

Numero de serie  

2  
Előállítás időpontja  Date of 

production  
Date de 
fabrication  

Zeitpunkt der 
herstellung  

Data de produccion  

3  Modell  
Cabinet’s model  

Modele  Modell  Modelo  
4  Típus verzió  Version type  Type de version  Typ version  Tipo de version  

5  
Klíma osztály  Climatic class  Classe 

climatique  
Klimatische 
klasse  

Clase climatica  

6 
(*)  

Jogszabályok  
Safety Norm  

 Rechtsvorschri
ften  

Tipo de normativa  

7  
Gázbővítés  Expansion gas 

type  
Gas de 
expansion  

Gas-
Erweiterung  

Gas de expansion  

8  
Gáz, mint 
hűtőközeg 

Refrigerant gas 
type  

Gas de 
réfrigerant  

Gas als 
Kaeltemittel  

Tipo de refrigerante  



9  
Gáztöltet (gramm)  Charge of gas  Charge de gas  

Gas-Kosten  
Cantidad de  
refrigerante  

10  
Világítás 
elektromos 
teljesítménye 
(Watt)  

Top lighting total 
electrical power  Puissance  

Total de la 
lumière  

Elektrische 
Leistung von 
licht  

Potencia electrica 
de iluminacion  

11  
Kondenzációs 
elpárologtató fűtés 
(Watt)  

Condensate 
evaporation 
heater  

Resistencia 
evaporation 
condense  

Kondensatverd
ampfungshei-
zung  

Resistencia e-
vaporacion con-
densacion  

12  
Leolvasztó 
fűtőberendezés 
(Watt)  

Electric defrost 
heater  

Resistance 
degivrage  

Abtauheizunge
n  

Resistencia 
descarghe  

13  
Teljesítmény (A)  Total rated input  

Puissance de 
absorbement 
total  

Stromverbrauc
h  

Potencia de 
absorbimiento total  

14  
Töltés (Volt)  

Power supply  
Tension 
d’alimentation  Spannung  Tension de uso  

15  Fázis  N° Phases  N° phase  Phasen  Numero de fasi  
16  Frekvencia (Hz)  Frequency  Fréquence  Frequenz  Frequencia de uso  
 

(*) Megjegyzés:   

Biztonsági normák Klímaosztály Maximum környezeti hőmérséklet 
EN 60335 –2-89 3 +32°C 

 
 
 

 

 



 

Hűtővitrin hátulról  

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

LEGENDA     
 HU  GB  F  DE  ES  
1  Oldalüveg  Side glass  Vitre lateral  Seitenglas  Cristal del lateral  
2  Oldalfal  Side end wall  Joue  Seitenwand  Lateral  

3  Állítható lábazat  Regulation feet  Regulation du pied  Verstellbaren Fuß  Regulación del pie  

4  Alsó rekesz   Front panel  Frontal inférieur  Untere Blende   Chapa frontal 
superior  

5  Első konzol  Bracket support  equerre avant   vordere Halterung   soporte delantero   

6  Szélvédő  Front glass  façade en verre  Frontscheibe  vidrio frontal  

7  Üvegpadló Intermediary glass 
shelf  Tablette en verre  Glasboden  estante de cristal   

8  Mennyezeti 
neonfény  Neon top lighting  Plafonnier néon  Deckenleuchte 

Neonlicht  
Plafón de luz de 
neón  

9  Elektromos 
vezérlőpanel  

Electronic control 
panel  

Panneau de 
comande 
électronique  

Elektronisches 
Steuerpaneel  panel de comando  

10  Aggregát  Built-in condensing 
unit  Groupe logé  Aggregat  Grupo encorporado  

11  ? Water condensation 
tank  

Bac de 
condensation de 
l'eau  

Wasserschale für 
Kondenswasser   

tina de 
condensación del 
agua  

 
 

 



 

 

Hűtővitrin hátulról 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

LEGENDA     
 HU GB  F         ES  
1  Oldalfal Side end wall  Joue   Lateral  
2  Oldalüveg Side glass  Vitre lateral   Cristal del lateral  

3  Állítható láb Regulation feet  Regulation du pied   Regulación del pie  



4  Alsó rekesz   Low front panel  Frontal inférieur   Chapa frontal superior  

5  Felső rekesz   Up panel  frontal supérieur    Chapa frontal inferior  

6  Modern 
alátámasztás   Front bracket  Equerre avant   Apoyo frontal  

7  Mennyezeti 
neonfény Neon top lighting  Plafonnier néon   Plafón de luz de neón  

8  Hátsó támasztás Back support  Support arrière   Soporte trasero  

9  Szélvédő Front glass  façade en verre   vidrio frontal  

10  Elektromos 
vezérlőpanel 

Electronic control 
panel  

Panneau de 
comande 

électronique  
 panel de comando  

11  Aggregát Built-in condensing 
unit  Groupe logé   Grupo encorporado  

12  Wasserschale für 
Kondenswasser   

Water condensation 
tank  

Bac de 
condensation de 

l'eau  
 tina de condensación del 

agua  

 
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

6.0 Elektromos diagramm  
 

Összefoglaló kapcsolási tervek   

Kapcsolási rajz leírása  

Leolvasztás 
Egyszerű leolvasztás: 
 

 

Elektromos leolvasztás: 

 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Elektromos diagramm 220-230V- 50Hz  

 

 

 

Legenda 

1 Elektromos áramellátás 230V 

2 Semleges 
 
3 Hűtőszekrény főkaőcsoló 
 
4 Hűtőszekrény világításának főkapcsolója 
 
5 Hűtőszekrény világítás nehezékkel 
 
5A Válaszható (Master Lux) 
      A hűtőszekrény világítás nehezékek telepítése a hátsó panelen 
7 Kompresszor 
 
6 Ventilátor 
 



8 Antidemister melegítő 
 
9 Leolvasztó melegítő 

DGD     Elektromos diagramm 
 Egyszerű leolvasztás 
 Termék típusa: Tej 
 Kód: EL_MASTER_SA09 

 

  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Elektromos diagramm 220-230V- 50Hz  

 Legenda 

1 Elektromos áramellátás 

2 Semleges 
 
3 Hűtőszekrény főkaőcsoló 
 
4 Hűtőszekrény világításának főkapcsolója 
 
5 Hűtőszekrény világítás nehezékkel 
 
5A Válaszható (Master Lux) 
      A hűtőszekrény világítás nehezékek telepítése a hátsó panelen 
7 Kompresszor 
 
6 Ventilátor 



 
8 Antidemister melegítő 
 
9 Leolvasztó melegítő 
 
10 Jégmelegítő próba vége 
 
11 Hőmérséklet próba 
 

DGD     Elektromos diagramm 
 Elektromos leolvasztás 
Termék típusa: HÚS 
Kód: EL_MASTER_SE09 
 

 

MASTER Technikai adatok és jellemzők 

Feszültség: 220/230V/50 HZ, Hűtőközeg : Gas R404A, Üzemeltetési feltételek : Klímaosztály 3: 
(Szobahőmérséklet. +25°C, 60% R.F.) Minimális működési hőmérséklet HÚS (0+2°C) Hús és Tejtermékek 
(+3+5°C) Egyszerű leolvasztás.  
 

Változat  100 150 200 250 300 

Gesamtleistung  STECKERFERTIG 
VERSION 

W 360 360 490 670 790 

Elektromos KIT félig szellőztetett W 45 68 90 112 135 
Teljes kibocsátás Aggregát nélkül W 80 80 110 140 150 
A világítás energiafogyasztása W 1x18 1x36 1x58 2x36 2x36 
Megjelenítési terület m2 0,6 0,83 1,1 1,38 1,66 
Hosszúság (beleértve az oldalsó panelek) 
(Oldalfal szigetelés: 40mm) 

mm 1040 1520 2000 2480 2960 

Unterbaureserve in Liter Lt 120 249 332 415 498 
Tárolási ajtó (Az elekadt ajtó méretei: 240 x 
555mm) 

n° 1 2 2 3 4 

Hasznos szolgaáltatások a külső aggregátér, 
Watt teljesítmény (Tevap -10°C) 

W 320 480 640 800 960 

Össztömeg (Csomagolással) Kg 125 150 180 220 260 
 
 

 

MASTER PLUS / LUX Technikai adatok és jellemzők 

Feszültség: 220/230V/50 HZ, Hűtőközeg: Gas R404A, Üzemeltetési feltételek: Klímaosztály 3: (Szobahőmérséklet. 
+25°C, 60% R.F.) Minimális működési hőmérséklet HÚS (0+2°C) Hús és Tejtermékek (+3+5°C) Egyszerű 
leolvasztás.  

Változat  100  150  200  250  300  350  400  

Gesamtleistung  STECKERFERTIG VERSION  W  455  617  660  856  985  1201  1380  



Teljes kibocsátás (Tartozékok nélkül) Aggregát 
nélkül  W  55  90  125  160  175  230  265  
A világítás energiafogyasztása  W  1x18  1x36  1x58  2x36  2x36  2x58  2x58  
Megjelenítési terület m2  0,8  1,09  1,45  1,81  2,17  2,72  3,08  
Hosszúság (beleértve az oldalsó panelek) (Oldalfal 
szigetelés: 50mm)  

m 
m  1060  1520  2020  2500  2980  3700  3980  

Unterbaureserve in Liter  Lt  182  274  365  456  547  703  794  
Tárolási ajtó (Az elekadt ajtó méretei: 240 x 
555mm)  n°  1  2  2  3  4  4  4  
Hasznos szolgaáltatások a külső aggregátér, Watt 
teljesítmény (Tevap -10°C)  W  400  600  800  1000  1200  1450  1600  
Össztömeg (Csomagolással) Kg  130  170  210  250  285  320  420  
 


