KUNA SYSTEM
Dystrybutor w Polsce
ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biała
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886
biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl

Przegląd modeli
Wstęp
U2 jest modelem wytrzymałym, łatwym
w użytkowaniu i konserwacji oraz
posiada wielokranową baterię, którą
charakteryzuje wyjątkowa estetyka i
design.
Dystrybutor podblatowy ma postać
chłodziarki oraz saturatora wody
wykorzystującego bloki suchego

Borg & Overström

lodu (CO2). Dystrybutor dostarcza
wodę niegazowaną o temperaturze
pokojowej, wodę zimną oraz
gazowaną. Wszystkie materiały i
części przechodzą testy na każdym
etapie procesu produkcyjnego, aby
spełnić wszystkie oczekiwania klientów.

UKŁAD CHŁODZENIA

Wężownica wykonana z
nierdzewnej stali użyta w modelach
chłodzenia przepływowego
odpowiedzialna jest za
natychmiastowy proces chłodzenia
(za pomocą bloków CO2 w
stanie stałym). Wysokowydajny
system sprężania z chłodzeniem
kapilarnym. Czynnik chłodniczy
R134a przyjazny dla środowiska.

NISKA TEMPERATURA

2°C - 10°C.

PRZEPUSTOWOŚĆ NA
GODZINĘ

40 litrów wody zimnej i gazowanej
przy <10°C.

ROZLEWANIE

Bateria wielokranowa z opływowymi
dźwigniami dla każdego z kranów.

MAKS. OPERACYJNY POBÓR
MOCY

570 W (podczas odzyskiwania),
znamionowa moc wejściowa 277
wat.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230 V AC (50 Hz)

PODŁĄCZENIE WODY

Wejście sieciowe - Złącze zatrzaskowe/bateria 1/4" - Złącze
zatrzaskowe 1/4"

PODŁĄCZENIE CO2

Złącze zatrzaskowe 1/4"

WYMIARY

(szer./gł./wys.) 330 x 370 x 362
mm

MASA

26 kg

WENTYLACJA SZAFKI

Wymagana

Instrukcja instalacji i obsługi
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Przegląd części/funkcji
Kran u2 - główne komponenty

Dźwignia
dozowania

Kran wody zimnej
Kran wody o temp. pok.
Kran wody gazowanej

Obudowa główna

Uszczelka

Gwintowany trzpień
i nakrętka oporowa

Spis treści:
1 x Korpus kranu
2/3 x Pierścienie podwyższające dla kranu
2/3 x Zestaw dźwigni baterii
1 x Zestaw etykiet u2
1 x Nakrętka do kranu u2
1 x Uszczelka mocująca u2

Przewód wody zimnej
Przewód wody gazowanej
Temperatura pokojowa
Przewód wodny

Uwaga:
Zestaw do podłączenia do sieci oraz filtry dostarczane są dodatkowo zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
dotyczącymi zamówienia.
Przewód wody o temp. pok. jest zawsze najdłuższy

Borg & Overström
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Główne komponenty

Wylot wody zimnej
Wylot wody gazowanej
Wylot wody o temp. pok.

Wlot wody

Wlot CO2
Panel górny

Podłączenie zasilania

Panel sterowania
Eliwell

Uchwyt do
przenoszenia
segmentu

Panel boczny

Panel przedni

Spis treści:
1 x Segment podblatowy
1 x Zestaw przewodów zasilających 2,0 m.
1 x Regulator CO2 wyposażony w manometr i
rurkę połączeniową (tylko dla wody gazowanej)
1 x Taca ociekowa z nierdzewnej stali
(wyposażona w korek odpływowy)
1 x Zestaw wentylacyjny
1 x Kratka wentylacyjna
3 x Przewody odpływowe

Borg & Overström
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Instalacja
Montaż kranu
1
Znajdź odpowiednią lokalizację dla segmentu
podblatowego. Powinien zostać umieszczony
w odległości 1,0 m. od baterii oraz 2,0 m. od
odpowiednich połączeń z mediami:

Wymagania dotyczące mediów komunalnych

2

3

4

168 mm

50 mm/35 mm

148 mm

Woda: Woda pitna z sieci - zalecane ciśnienie 2,0 bara. Min. 1,0 bara
Prąd elektryczny:
Zasilanie 13 A - wraz z przewodem uziemiającym.

Planując podłączenie do
mediów, zawsze zostaw
dodatkowe miejsce na łatwo
dostępną armaturę izolacyjną
oraz zewnętrzny filtr wody.

Borg & Overström
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Znajdź odpowiednią lokalizację
dla kranu. Wymagany jest otwór
o średnicy 50 mm (maks.) dla
baterii z trzema kranami oraz
35 mm (maks.) dla baterii z
dwoma kranami.

5

Przy montażu nad istniejącą
miską odpływową zlewu weź
pod uwagę wysokość dźwigni
baterii lub znajdź odpowiednie
miejsce na tacę ociekową. 168
mm do środkowego kranu, 148
mm do kranów bocznych.
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6

5

7

470 mm

70mm

Weź również pod uwagę
wysokość dźwigni baterii
podczas montażu pod wiszącą
szafką/półką.

8

Borg & Overström

Zostaw miejsce potrzebne na
wykonanie otworu. Zmierz
wybraną pozycją w odniesieniu
do spodu blatu i sprawdź, czy
nie ma żadnych przeszkód.

9

Zostaw odpowiedni odstęp dla
montażu nakrętki oporowej do
trzpienia baterii.

10

Ostrożnie wytnij otwór przy
użyciu frezu odpowiedniego
do cięcia materiału, z którego
wykonana jest powierzchnia
robocza. Weź pod uwagę
wszystkie lokalne wymagania
dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa pracy.

Odkręć nakrętkę oporową z
kranu, a następnie ostrożnie
przeciągnij końce przewodu
łączącego przez otwór wycięty
w powierzchni roboczej.
Upewnij się, że gumowa
uszczelka została poprawnie
umieszczona u podstawy kranu.

Gdy kran znajduje się w
odpowiednim położeniu, zakręć
z powrotem nakrętkę. Postaraj
się nie przykręcić jej zbyt
mocno.

11

12

13

Zamontuj elementy układu
wentylacyjnego według
dostarczonych instrukcji/
szablonów.

Wstaw opcjonalną tacę
ociekową (jeśli wybrano).

Gdy układ wentylacyjny
zostanie zainstalowany, ustaw
segment zgodnie z otworami
wentylacyjnymi według instrukcji
oraz wykonaj kroki opisane na
stronie 9.
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Wymiary kranu
215mm

200mm

285mm

470mm

240mm

150mm

200mm

285mm

470mm

240mm

Wymiary na powierzchni roboczej
120mm
103mm

Potrójny kran

Borg & Overström
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Podwójny kran

7
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Wymiary tacy ociekowej

250mm
220mm

A

400mm
430mm

56 mm

30 mm

1mm

Section A - A

12.7mm

Borg & Overström
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Instalacja układu wentylacyjnego

Podczas montowania segmentów
podblatowych u2 Borg & Overström
wewnątrz szafy lub
obudowy zalecane jest zapewnienie
odpowiedniej wentylacji w celu jak
najlepszej ich funkcjonalności.
Podczas cyklu chłodzenia normalnym jest, że
segment wytwarza ciepło i celem wentylacji
jest dostarczenie powietrza, które pochłonie
wytworzone ciepło. W przeciwnym
wypadku ciepło zbierałoby się wewnątrz
szafki lub obudowy i tym samym obniżało
wydajność chłodzeniową urządzenia.

Ilość wytwarzanego ciepła podczas cyklu
chłodzenia zależy bezpośrednio od ilości
użytkowania - im wyższe użytkowanie, tym
więcej wytwarzanego ciepła.
Aby zapewnić odpowiedni poziom
wentylacji, zalecamy zamontowanie w
szafce krat wentylacyjnych/odpowietrzników
w dostarczonej postaci (lub utworzenie
własnych otworów wentylacyjnych), aby
zapewnić odpowiedni przepływ powietrza,
jak pokazano poniżej. Z reguły jest to
wystarczające w każdych warunkach.

Oprócz wlotowej kratki wentylacyjnej
zamontowanej z przodu cokołu zaleca
się zainstalowanie skrzyni wentylacyjnej
oraz kanału wentylacyjnego u podstawy
szafki. Dodatkowy otwór u podstawy

odpowiedzialny jest za przepływ powietrza
obok kondensatora umieszczonego z tyłu
dystrybutora. Instrukcje instalacji elementów
układu wentylacyjnego są następujące:

1

Panel dolny

Otwór dolny z tyłu
Otwór dolny
Otwór w listwie
przypodłogowej

Listwa przypodłogowa

Za pomocy dostarczonych szablonów wytnij otwory w podstawie szafki oraz w listwie przypodłogowej.

Borg & Overström
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2

Skrzynia wentylacyjna

Kanał wentylacyjny

Wstaw skrzynię wentylacyjną do otworu w panelu dolnym. Następnie wstaw kanał wentylacyjny do skrzyni wentylacyjnej aż
do oporu. Następnie skróć kanał wentylacyjny tak, aby pasował do listwy przypodłogowej.

3

Umieść kratkę wentylacyjną na środku otworu w listwie przypodłogowej, a następnie użyj samoprzylepnych śrub do przykręcenia płytki.

4

Otwór
tylny

Ustaw kanał
równo z tylnym
otworem

Przepływ powietrza
Przepływ
powietrza

Segment musi zostać odpowiednio umiejscowiony, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza.
Borg & Overström
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Montaż podblatowy i podłączenie wody

3

2

1

Umieść urządzenie w
odpowiednim miejscu,
zapewniając wystarczającą
przestrzeń do montażu
dostarczonego zestawu
wentylacyjnego.

Podłącz kran u2 do wylotów
wody zimnej, o temp. pok.
oraz gazowanej.

Podłącz segment do zasilania
elektrycznego i włącz
zasilanie.

Po około 10 minutach, gdy
chłodziarka uzyska swoją
normalną temperaturę pracy,
zatrzyma się sprężarka i
wentylator.

Podłącz chłodziarkę do
wody i otwórz zawór
odcinający zasilanie
sieciowe.

20

sek.

min.

6

4

Podłącz dopływ CO2 z
regulatora gazu, upewniając
się, że ciśnienie jest
ustawione na poziomie 58
PSI (4 bary) i włącz dopływ.

10
5

40 PSI

7

8

Saturator powinien zostać
pozbawiony powietrza
poprzez spuszczanie
gazowanej wody przez około
20 sekund.

Odetnij dopływ wody i
włącz rozlewanie gazowanej
wody. Gdy układ wodny
zostanie opróżniony,
pozostały gaz zostanie
wydalony w ciągu około 5
sekund. Natychmiast po tym
czasie podłącz z powrotem
dopływ wody, aby napełnić
układ.

9

Odlej po kolei wodę o
temp. pok., niegazowaną
i gazowaną, aby pozbyć
się powietrza z układu.
Czas trwania tego procesu
zależy od długości przewodu
pomiędzy segmentem a
kranem.

Borg & Overström
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Kran

Przewód CO2
Przewód wodny

Butla CO2

Bezpieczeństwo
Segment powinien zostać odcięty od zasilania elektrycznego przed zdjęciem pokrywy. Podczas pracy z dwutlenkiem węgla pod wysokim ciśnieniem ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. W żadnym wypadku nie można podnosić ciśnienia
powyżej 58 PSI (4 bary).

Borg & Overström
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Natężenie przepływu wody gazowanej
UWAGA: Natężenie przepływu wody sodowej jest ustawione na 35 ml/sek. przy ciśnieniu
58 PSI (4 bary). Aby wyregulować natężenie przepływu wody sodowej, wykonaj następujące
kroki:
1

2

Odkręć 3 śruby
przytrzymujące pokrywę i ją
zdejmij.

Zlokalizuj regulator
przepływu. Znajduje się on
na górze puszki saturatora
i jest podłączony do
środkowego portu w puszce.

3

Poluzuj nakrętkę
zabezpieczającą, ale jej nie
zdejmuj.

4

Następnie możesz
dostosować przepływ
poprzez przekręcenie śruby
regulacyjnej w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby
zwiększyć przepływ oraz
zgodnie ze wskazówkami
zegara, aby go zmniejszyć.
Po każdej regulacji natężenie
przepływu powinno zostać
zmierzone.

Po uzyskaniu prawidłowego natężenia wykonaj kroki 1, 2 i 3 w odwrotnej kolejności.

Borg & Overström
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Ogólne zasady bezpieczeństwa

Borg & Overström
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•

Zawsze trzymaj dystrybutor w pozycji pionowej na powierzchni, która
jest w stanie utrzymać jego ciężar.

•

Podczas użytkowania urządzenie
musi pozostać w pozycji pionowej.

•

Wentylacja powinna być utrzymana na odpowiednim poziomie zalecamy wykorzystanie dostarczonego zestawu wentylacyjnego.

•

Trzymaj urządzenie z dala od światła słonecznego, gorąca i wilgoci.

•

Punkty zasilania elektrycznego i
wodnego muszą być dostępne
blisko dystrybutora i muszą spełniać
kryteria opisane w sekcji „Specyfikacje” w niniejszym podręczniku.

•

Środowisko, w którym montowane
jest urządzenie musi być wolne od
kurzu oraz żrących/wybuchowych
gazów.

www.kunasystem.pl
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Obsługa
Funkcje i ustawienia

Kran wody
o temp. pok.

Kran wody zimnej

Kran wody gazowanej

ZAMKNIĘTY

OTWARTY

OTWARTY

Dźwignia kontroli przepływu
Zwiększ lub zmniejsz natężenie przepływu przy pomocy zaworów po bokach kranów. Dźwignia w pozycji pionowej oznacza
zamknięcie dopływu.

Borg & Overström
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Panel sterowania Eliwell
Wyświetlacz cyfrowy

Przycisk sterowania

Przycisk sterowania

8888

Przycisk funkcyjny

Przycisk ustawień

Ustawienia

Gniazdo elektryczne
Uwaga: segment podblatowy
automatycznie włączy się, gdy
podłączony zostanie przewód
zasilający.

Ustawienia podstawowe
Regulacja punktu nastawy:

8888

1. Włącz zasilanie w sieci - wyświetlacz
4. Zwiększ lub zmniejsz tę liczbę wg
zamiga kilka razy, a następnie uruchomi
potrzeby przy użyciu strzałek w górę
się układ chłodzenia i na wyświetlaczu
lub w dół po lewej stronie okna
pokaże się temperatura czujnika w
wyświetlacza.
zbiorniku wody.
5. Gdy wyświetli się prawidłowe ustawienie,
2. Naciśnij i zwolnij przycisk „Set” - wyświetli
naciśnij przycisk „Set” i na wyświetlaczu
się napis „SET”.
wyświetli się napis „SET”.
3. Naciśnij ponownie „Set” i na
6. Przyciśnij przycisk FNC, aby powrócić do
wyświetlaczu wyświetli się wartość
odczytu z sondy temperatury.
numeryczna (np. 9°C).

8888

Zmiana nastawy różnicowej:

8888

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” aż
5. Po dokonaniu zmiany naciśnij ponownie
do momentu wyświetlenia napisu „CP” na
„Set” i na wyświetlaczu wyświetli się
wyświetlaczu. Zwolnij przycisk.
napis DIF.
2. Naciśnij ponownie „Set” i na
wyświetlaczu wyświetli się napis „DIF”.
3. Naciśnij ponownie „Set” i na
wyświetlaczu wyświetli się wartość
numeryczna (np. 1°C, wartość domyślna). 6. Jeśli nie potrzebne są żadne inne zmiany,
4. Zwiększ lub zmniejsz tę liczbę wg
ponownie wciśnij FNC, aby zakończyć.
potrzeby przy użyciu strzałek w górę
lub w dół po lewej stronie okna
wyświetlacza.

8888

8888

UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 15 sekund, wyświetlacz wróci do trybu wyświetlania
temperatury i wszystkie zmiany w ustawieniach zostaną zapisane.
Borg & Overström
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Instalacja butli CO2
1

2

Wypakuj regulator CO2 i zamontuj
kolanko na wylocie króćca.

3

Zamontuj regulator do wymiennej butli z
CO2, upewniając się, że ciśnieniowy
zawór upustowy w trzpieniu nie jest
skierowany na Ciebie lub inną osobę.
Upewnij się, że regulator jest zamknięty.
Zabezpiecz, dokręcając ręcznie.

4

5

Postaw butlę w odpowiednim miejscu.

58 PSI

Zaleca się ustawienie pomiędzy 3,5 - 4
bary (58 PSI) (maks.) Nie przekraczaj
ciśnienia 4 barów.

Podłącz zmontowaną butlę CO2 i regulator
do wlotu CO2 przy użyciu przewodu
1/4".

6

Konieczne jest napełnienie układu saturacji
CO2 - przytrzymaj dźwignię gazowanej
wody na kilka sekund aż zacznie
wylatywać CO2. Sprawdź i dostosuj
ciśnienie CO2 według zapotrzebowania

7

10

min.

Pozostaw urządzenie na 8-12 minut aż
zakończy się proces wstępnego chłodzenia.

Borg & Overström
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Konserwacja i czyszczenie
Instrukcja dezynfekcji
UWAGA: Wszystkie prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane, gdy dystrybutor
jest wyłączony. Czynność może być wykonywana tylko przez przeszkolony personel. Co 6
miesięcy zaleca się przeprowadzenie następującej procedury dezynfekcji:
2

1

Odłącz dopływ wody z sieci.

4

3

Na chwilę przytrzymaj dźwignię
wody zimnej/o temperaturze
pokojowej, aby spuścić
wewnętrzne ciśnienie wody z
urządzenia.

Wyjmij filtr.

5

Należy użyć żelu ochronnego
do rąk Bioguard oraz założyć
rękawice ochronne.

6

Dodaj 25 ml płynu
dezynfekującego wewnętrznej
Bioguard, aby wyczyścić oraz
opróżnić wkład filtra serwisowego.

Podłącz do głowicy filtra.

8

7

9

5

min.

RÓŻOWY
Włącz dopływ wody aż
do wypełnienia się wkładu
serwisowego/dozownika.

Borg & Overström
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Wypuść wodę przy użyciu
dźwigni wody zimnej aż zmieni
kolor na różowy. Spuść również
trochę wody o temperaturze
pokojowej. Powtórz procedurę z
dźwignią wody gazowanej (jeśli
obecna).
18

Pozostaw roztwór wewnątrz
urządzenia w celu uzyskania
efektu dezynfekcji (minimum 5
minut), czyszcząc w międzyczasie
urządzenie z zewnątrz.
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10

11

5

12

min.

5

min.

Do tego celu zalecamy użycie
piany do usuwania kamienia i
dezynfekcji w sprayu Bioguard.

Zwróć szczególną uwagę na
krany oraz dźwignie. Do tego
celu użyj zewnętrznego środka
odkażającego i czyszczącego
w sprayu oraz Ściereczek
czyszczących Bioguard.

W razie potrzeby użyj środka
ochronnego do usuwania
zarysowań Bioguard.

13

14

15

RÓŻOWY

Nie zapomnij o tacy ociekowej.
Jeśli zainstalowany został system
ostrzegania przed przelewem,
opróżnij go i przepłucz, a w
razie potrzeby użyj małej ilości
płynu dezynfekującego.

Gdy ukończyłeś czyszczenie
z zewnątrz (minimum 5
minut), spłucz urządzenie
za pośrednictwem dźwigni
zimnej wody do momentu, aż
rozlewana woda będzie czysta.
Powtórz czynność dla dźwigni
wody o temperaturze pokojowej
oraz wody gazowanej.

16

17

Zamontuj nowy filtr. Podłącz
dopływ wody oraz zasilanie
elektryczne.

Wypłucz wstępnie nowy
filtr, pozwalając wodzie o
temperaturze pokojowej spłynąć
do tacki ociekowej aż do
momentu uzyskania wody czystej
i pozbawionej pęcherzyków
powietrza. Spuść trochę wody,
aby sprawdzić wszystkie funkcje.

Należy pamiętać, że płyn dezynfekujący zawiera
aktywny środek żrący/alkaliczny.
Korzystaj odpowiedzialnie, zachowując ostrożność
i pamiętaj, że z racji zasadowego charakteru, zbyt
wysokie stężenie płynu/zbyt długi kontakt płynu
z jakimikolwiek materiałami, w tym z metalem,
może spowodować uszkodzenie. Zawsze spłucz
wszystkie powierzchnie kontaktowe czystą wodą.
Borg & Overström
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Wyłącz wodę i wyjmij filtr
serwisowy. Zachowaj filtr
serwisowy do ponownego
użytku.

Unikaj kontaktu ze skórą i
używaj rękawic ochronnych
podczas używania płynów
dezynfekujących.
W przypadku kontaktu ze
skórą, natychmiast spłucz
czystą, zimną wodą.
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Opróżnianie zbiornika z CO2

2

1

Odłącz dopływ wody.

3

Pociągnij dźwignię wody
gazowanej aż zbiornik zostanie
opróżniony, a cały gaz CO2
wypuszczony.

Zbiornik został opróżniony z
wody jeżeli z kranu wydobywa
się tylko CO2.

4

Puść dźwignię wody
gazowanej, aby nie wypuścić
zbyt wielkiej ilości CO2,
gdyż może to spowodować
uszkodzenie zbiornika.

Borg & Overström
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Zaawansowane rozwiązywanie
problemów
Diagnozowanie usterek

Problem/zgłoszenie

Możliwa przyczyna

Zalecana czynność

Woda nie leci

Regulator ciśnienia wody

Sprawdź przepływ wody do zbiornika
przez regulator. W razie potrzeby
wymień.

Brak gazowanej wody

Brak ciśnienia CO2 - sprawdź poprzez
regulację ciśnieniowego zaworu upustowego w zbiorniku z wodą gazowaną.

Sprawdź butlę CO2, regulator, a następnie zawór zwrotny. Ciśnienie wlotowe powinno wynosić 58 PSI (4 bary). Dostosuj
lub wymień w razie potrzeby.

Zbiornik z wodą gazowaną się nie
napełnia

Sprawdź sondę w zbiorniku w razie
ewentualnego zwarcia do masy.
Sprawdź, czy nie przekroczono czasu
oczekiwania dla pompy, wyłącz zasilanie
cyklu i włącz ponownie, a następnie
oczyść saturator.
Sprawdź dopływ zasilania do pompy
wody (230 V AC) i gdy napięcie jest
obecne, a pompa nadal nie działa wymień pompę.
W razie braku napięcia i gdy czas
oczekiwania dla pompy nie został
przekroczony, sprawdź bezpieczniki w
module sterowania. W razie potrzeby
wymień moduł sterowania.

Saturacja słabej jakości

Borg & Overström

Instrukcja instalacji i obsługi

Nieprawidłowe ciśnienie CO2

Sprawdź butlę CO2, regulator, a
następnie zawór zwrotny. Ciśnienie
wlotowe powinno wynosić 58 PSI (4
bary). Dostosuj lub wymień w razie
potrzeby.

Powietrze w zbiorniku z wodą gazowaną

Odetnij dopływ zasilania elektrycznego
i włącz rozlewanie gazowanej wody aż
zacznie ulatywać gaz. Przytrzymaj dźwignię przez 5 sekund. Włącz zasilanie
elektryczne i ponownie napełnij puszkę.

Osad w zbiorniku z wodą gazowaną

Po dłuższym użytkowaniu w zbiorniku
z gazowaną wodą może rozwinąć się
osad powierzchniowy. Zapoznaj się z
instrukcją czyszczenia i dezynfekcji.

Zbiornik z wodą gazowaną jest przepełniony

Jeśli pompa działa nieprzerwanie,
sprawdź połączenie z sondą poziomu
w zbiorniku. Jeśli problem nie ustępuje,
wymień płytkę drukowaną.

21
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Diagnozowanie usterek (ciąg dalszy)

Problem/zgłoszenie

Możliwa przyczyna

Zalecana czynność

Ciepłe napoje

Niewystarczający przepływ chłodnego
powietrza w lodówce.

Sprawdź, czy kondensator nie jest zablokowany.
Sprawdź dopływ zasilania do wentylatorów chłodzących (230 V AC).
Jeśli zasilanie działa, wymień wentylatory.
Jeśli zasilanie nie działa, sprawdź sprężarkę. Linie zasilania do wentylatorów i
sprężarki są połączone.

Sprężarka nie działa

Sprawdź dopływ zasilania do sprężarki
(230 V AC).
W razie braku zasilania, sprawdź czy
działa regulator lodówki Eliwell.
Sprawdź, czy układ nie jest przegrzany.
Poczekaj aż urządzenie się ochłodzi i
sprawdź, czy nie ma żadnych utrudnień
przepływu powietrza. Gdy segment się
ochłodził, układ chłodniczy powinien
się ponownie uruchomić. Jeśli problem
nie ustępuje, skontaktuj się z obsługą
techniczną.
Jeśli regulator lodówki Eliwell działa,
sprawdź czy parametry operacyjne są
poprawnie ustawione i sprawdź sondy.
W razie potrzeby wymień sondy.

Regulator lodówki Eliwell nie działa.

Sprawdź dopływ zasilania do regulatora.
Jeśli zasilanie działa, wymień regulator.
Jeśli zasilanie nie działa, sprawdź płytkę
drukowaną.

Borg & Overström

Płytka drukowana nie działa.

Sprawdź bezpieczniki na płytce oraz
we wtyczce sieciowej. Jeśli bezpieczniki
działają, wymień płytkę drukowaną.

Lodówka nie działa

Jeśli sprężarka i wentylator działają, a nie
ma chłodzenia, skontaktuj się z obsługą
techniczną.
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Szczegółowe schematy i lista
części
Szczegółowy schemat kranu
604032
604010

609124

609124

609124

604606

604631

604002
604023

604003

604022

462869

Borg & Overström
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Szczegółowy schemat modułu wody zimnej, o temp. pok. i gazowanej

632032

637425

637325

462325

462364
637426
462318

462668

635512

462359

462012

462013

462374
462014
462313

637408

637417

462667
637326
462376

637107
462362

637106

632031
462371
462384

462874

462369

462368

Borg & Overström
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Lista części do kranu
Nr części Borg &
Overstrom

Opis

462869

Kolanko wtykowe 8 mm

604002

Nakrętka dla podwójnego kranu u2

604003

Nakrętka dla potrójnego kranu u2

604010

Pierścień podwyższający dla kranu u2

604022

Uszczelka mocująca dla podwójnego kranu u2

604023

Uszczelka mocująca dla potrójnego kranu u2

604032

Dźwignia baterii u2 z kompensatorem

604606

Korpus podwójnego kranu

604631

Korpus potrójnego kranu

609124

Zestaw etykiet u2

Lista części

Borg & Overström

Nr części Borg &
Overstrom

Opis

462012

RURA LLDPE BU 3/8

462013

RURA LLDPE BU 1/4

462014

RURA LLDPE BU 5/16

462313

Złączka wkręcana, 3/8x1/4 BSP

462318

Złącze wtykowe „T”, 1/4

462325

Złącze grodziowe 1/4

462359

Złącze wtykowe „T”, 3/8

462362

Kolanko wtykowe, 3/8

462364

Króciec wkręcany, 3/8ODx1/4BSP

462368

Złączka wtykowa kolankowa 1/4-1/4

462369

Złączka wtykowa kolankowa 3/8-1/4

462371

Złączka wtykowa kolankowa, 3/8-3/8

462374

Reduktor, 3/8-5/16

462376

Kolanko wtykowe, 5/16

462384

Złączka wtykowa kolankowa, 5/16-5/16

462667

Pojedynczy zawór zwrotny, 5/16

462668

Pojedynczy zawór zwrotny, 1/4

462874

Złącze proste redukcyjne, 5/16-1/4

632031

Przednia owijka DRY047

632032

Pokrywa DRY045

633512

Izolacja owijki puszki

637106

Moduł sterowania zaworem elektromagnetycznym rozlewania

637107

Moduł sterowania EXL170 CLIP III

637325

Regulator przepływu

637326

Regulator Eliwell

637408

Wentylator osiowy 240 V

637417

Zasilacz 12 V

637425

ZESPÓŁ SILNIKA pompy Aquatec IPC1400

637426

Regulator BIT 1,3 bara TYP 88259R6

Instrukcja instalacji i obsługi

25

www.kunasystem.pl

PL

Informacje techniczne
Specyfikacje

UKŁAD CHŁODZENIA

Wężownica wykonana z nierdzewnej stali użyta w
modelach chłodzenia przepływowego odpowiedzialna jest
za natychmiastowy proces chłodzenia (za pomocą bloków
CO2 w stanie stałym). Wysokowydajny system sprężania
z chłodzeniem kapilarnym. Czynnik chłodniczy R134a
przyjazny dla środowiska.

NISKA TEMPERATURA

2°C - 10°C

PRZEPUSTOWOŚĆ NA GODZINĘ

40 litrów wody zimnej i gazowanej przy <10°C.

ROZLEWANIE

Bateria wielokranowa z opływowymi dźwigniami dla
każdego z kranów.

MAKS. OPERACYJNY POBÓR MOCY

570 W (podczas odzyskiwania)

MOC ZNAMIONOWA

277 wat

ILOŚĆ GAZU CHŁODNICZEGO

R134a 130 g

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

230 V AC (50 Hz)

PODŁĄCZENIE WODY

Wejście sieciowe - Złącze zatrzaskowe/bateria 1/4" - Złącze zatrzaskowe 1/4". (Podłączenie wody z kranu: 8 mm)

PODŁĄCZENIE CO2

Złącze zatrzaskowe 1/4"

WYMIARY

(szer./gł./wys.) 330 x 370 x 362 mm

MASA

26 kg

PRĄD ZNAMIONOWY

2A

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BEZPIECZNIKA

5A

CIŚNIENIE WODY DOPŁYWOWEJ

<22 PSI (1,5 bara) - regulowana wewnętrznie do poziomu
22 PSI (1,5 bara).

CIŚNIENIE CO2

58 PSI (4 bary) maksymalne

SPRĘŻARKA

Tecumseh THB4422Y

KLASA KLIMATYCZNA

N

Borg & Overström
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Schematy obwodów

KLUCZ
M

WENTYLATOR SKRAPLACZA
SONDA TEMPERATURY
WENTYLATOR

TRANSFORMATOR

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
BEZPIECZNIK
CZARNY
PURPUROWY

POMPA
DIODA MOSTKA

NIEBIESKI

ZIELONY
CZERWONY

PUSZKA SATURATORA

WLOT
230 AC

5A

9
8
7
6

5A

5
4
3
2
1
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
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Schemat połączeń wodnych

TEMPERATURA POKOJOWA
ZIMNA
GAZOWANA

WLOT CO2
ZAWÓR
ZWROTNY

REGULATOR
NATĘŻENIA
SATURACJI
ZAWÓR
ZWROTNY
ZBIORNIKA Z
WODĄ GAZOWANĄ

ZAWÓR
ZWROTNY

WĘŻOWNICA
WODNA

POMPA ZBIORNIKA
Z WODĄ GAZOWANĄ

REGULATOR
tCIŚNIENIA WODY

WLOT WODY

Borg & Overström
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Dystrybutor w Polsce :

KUNA SYSTEM

ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biała
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886
biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl

