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FLÄKTFÖRÅNGARE
DRIFT OCH SKÖTSEL 

1. Uppackning  

.  Kontrollera att innehållet stämmer med vad som står på fraktsedeln och att det inte fi nns några skador   
 på förångaren.

-  Eventuella skador skall omgående rapporteras till fraktaren och en skadeanmälan upprättas tillsam-  
 mans med denne. Skador som upptäcks vid uppackningen skall antecknas på fraktsedeln. 

2. Installation 

-  Förångaren kan beroende på modell monteras på golv/vägg eller i tak.

-  För att säkerställa en bra drift och avrinning av kondensvatten skall aggregatet 
 noggrant kontrolleras att det monteras horisontellt . 

-  Kontrollera alltid att kondensvattenavrinningens funktion. 

-   Köldmedieledningar och elanslutning skall utföras av auktoriserad person och i enlighet med lokala föreskrifter. 

-   Sugledning, isoleras för att förhindra kondens. 

-   För handhavande av fjärrkontroll se separat instruktion 

-   Förångaren är utförda för fast elanslutning. 

- All elektrisk ledningsdragning skall ske i överensstämmelse med lokala föreskrifter. Oavsett krav rekom- 
 menderas alltid en extern strömbrytare.

3. Drift
-    Förångaren skall ej tas i drift utan fi lter. 
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4. Skötsel
- En servicetekniker bör kontrollera förångaren minst en gång per år. 
-  Kontrollera  att inga missljud eller vibrationer förekommer 
-  Kontrollera köldmedieledningarna med avseende på läckage
-  Kontrollera köldmedieledningarnas isolering med avseende på skador

- Utöver den årliga kontrollen bör aggregatets fi lter och kondensavlopp kontrolleras en gång i månaden   
 under förångaren driftperiod. 

- Innan underhållsarbete utföres skall kraftmatningen till aggregatet brytas.

Batteri
- För rengöring av batteriet använd en borste i kombination med en dammsugare.

Dräneringsledning 
- Ett stopp i kondensavloppet kan få dyrbara följder, därför är det mycket viktigt att avloppets funktion 
 kontrolleras regelbundet.

Fläkt
- Kontrollera och rengör även fl äkten i aggregatet. 
 Alla motorer har permanentsmorda lager. 
 OBS! Glöm ej att bryta kraftmatningen innan fl äktdelen inspekteras

Filter 
- Filtret bör kontrolleras regelbundet då ett igensatt fi lter reducerar aggregatets kapacitet. Filtret rengöres  
 med dammsugare alternativt med vatten, beroende av fi ltertyp.

5. FELSÖKNING

Fel  Orsak  Åtgärd 
Aggregatet fungerar inte  Strömavbrott  Säkringen för inkommande kraftmatning är  
  utlöst. Byt ut den utlösta säkringen. Om den  
  nya säkringen också löser ut, slå ifrån agg- 
  regatets strömbrytare och tillkalla service 
  tekniker. 
 
 Aggregatets strömbrytare Ta reda på orsaken till att strömbrytaren  
 är frånslagen  är frånslagen innan den  slås till. Någon   
  annan kanske arbetar med aggregatet. 

Aggregatet kyler/värmer  Styrutrustningen (extern) Justera. Vid behov, tillkalla servicetekniker 
dåligt eller inte alls är felinställd  

 Luftfi ltret är igensatt  Rengör luftfi ltren 
  
Det droppar vatten från  Luftfi ltret är igensatt Rengör luftfi ltren 
aggregatet
 Kondensavloppet är igen- Tillkalla servicetekniker. 
 satt  
 


