Experience Difference With Us

دفترچٍ راَىمای استفادٌ از

فریسرَای درب شیشٍ ای کشًئی
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تا سالم .اص ایٌىِ هحػَالت ایي ضشوت سا جْت خشیذ اًتخاب وشدُ ایذ ووال تطىش ٍ لذسداًی
سا داسین ٍ ایي اطویٌاى خاطش سا تِ ضوا هی دّین وِ سالْا اص ایي هحػَل تْشُ تثشیذ.
تجشتِ چٌذیي سالِ دستَلیذ ٍتَصیغ فشیضسّای تستٌی تاػث گستشش ٍسیغ ایي واال ضذُ ٍ ها سا
لادس ساختِ تا تتَاًین ًیاصّای هشتثط تا سیستنّای اًجواد ٍ تشٍدتی ضوا سا تشآٍسد ساصین.
تواهی ًگْذاسًذُّا ،فشیضسّا ٍیخچالْای ایي ضشوت تا دسًظشگشفتي تاالتشیي دسجِ هوىي تشای
هحیط ،تَلیذ هی گشدد ٍ ولیِ گاصّای استفادُ ضذُ دس تَلیذات ایي ضشوت %100غیشفشیًَی
هیثاضذ .ووپشسَس ایي هحػَالت اص ًَع سٍغٌی ٍ فالذ ) PCB

( Polychlorinated biphenyl

هیثاضذ.
هحػَالت ایي گشٍُ طثك استاًذاسدّای تیي الوللی تشای ًگْذاسی تستٌی ٍغزاّای هٌجوذ
طشاحی ضذُ است .
تشای تذست آٍسدى ًتیجِ هطلَب اصایي هحػَل دفتشچِ ساٌّوای فَق سا تطَس واهل هطالؼِ
ًوَدُ ٍ طثـك آى ػول ًوائیذ .

ّشذار !
استفادُ اص سایش اتضاسّای هىاًیىی تشای سشػت تخطیذى تِ سًٍذ تشفىضدائی دس فشیضس،
اویذاً هوٌَع هیتاضذ.
اصآسیة سساًذى تِ لَلِ ّای جشیاى گاص هثشد اویذاً خَدداسی گشدد
استفادُ اص اتضاسّای الىتشیىی دس لسوت داخل فشیضس هوٌَع هیتاضذ.
دسٌّگام ضستطَ ٍ یا جا تِ جایی فشیضس سا حتواً اص هٌثغ تغزیِ جذا ًوَدُ ٍ تا لثل اص
خطه ضذى واهل اص اتػال واتل تغزیِ تِ هٌثغ تغزیِ جذدا خَدداسی ًوائیذ.
ایي فشیضس جْت استفادُ تشای افشاد تضسگسال طشاحی ٍ ساختِ ضذُ است.
لطفاً تؼذ اص سسیذى فشیضس تِ حالت پایذاس ( 48ساػت تؼذ اص اتػال) تاسگزاسی سا اًجام
دّیذ .
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ایي دستگاُ حتواً تایذ تِ هٌثغ تغزیِ است داس ٍغل گشدد.
دٍ ضاخِ ایي فشیضس اتضاس تاصی وـَدواى ًیست.
اص وطیذى دٍضاخِ تغزیِ اص تشق یا اتـػال تِ پشیضّای هختلف یا فالذ استاًذاسد جــذاً
خَدداسی گشدد.
دٍ ضاخِ سا تِ هٌثغ تغزیِ ای ٍغل وٌیذ وِ جشیاى تشق هتٌاٍب ٍ خَاستِ ضذُ سٍی پالن
هطخػات تشق سا فشاّـن وٌذ ،همذاس آى دساسٍپا ٍ 230لتّ 50 -شتض ،دساًگلستاىٍ 240لت-
ّ 50شتض ٍدسایشاى ٍ 220لتّ 50-شتض است.
اص ٍغل وشدى دستگاُ تَسط هٌثغ تغزیِ چٌذگاًِ تِ تشق وِ ّوضهاى دستگاّْای دیگشی ًیض
تَسط هٌثغ تغزیِ هزوَس تغزیِ هیطًَذ اویذاً خَدداسی وٌیذ چشا وِ ایي اهش تاػث افت ٍلتاط
ضذُ ٍ دس استاست ووپشسَس هطىل تَجَد هی آٍسد .دستگاُ سا تِ یه پشیض هستمل ٍغل وٌیذ.
تَغیِ هی ضَد اص یه پشیض تا واتل  2هیلی هتش تغزیِ ضَد.
ایي دستَسالؼول افشاد ( ضاهل وَدواى ) تا تَاًایی فیضیىی  ،حسی یا ػملی هحذٍد یا افشاد ون
تجشتِ ٍ ون داًص ٍ تاصی وشدى وَدواى تا ایي ٍسایل سا دس تش ًوی گیشد.
وَدواى تایذ سشپشستی ٍ ًظاست ضًَذ تا اطویٌاى حاغل ضَد وِ تا ٍسیلِ تاصی ًوی وٌٌذ.
اگش تٌذ تغزیِ غذهِ تثیٌذ تشای جلَگیشی اص خطش تایذ تَسط ساصًذُ یا تؼویش واس هجاص یا
ضخع داسای غالحیت هطاتِ تؼَیؽ ضَد.
هَاد لاتل اًفجاس هاًٌذ لَطی ّای حاٍی هَاد پخص ضًَذُ تا لاتلیت اضتؼال سا دس ایي ٍسیلِ
رخیشُ ًٌواییذ.

مکان سنسور دمایی (نمایشگر دمایی):
در محفظه موتورخانه و زیر پلکانی لوله های به قطر داخلی  5.8 mmو خارجی 21 mm
وجود دارد که سنسور دمایی در داخل آن قرار میگیرد.
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راٌّوای ًصة دستگاُ :
لثل اص ًػة فشیضس حتواً ولیِ لسوت ّا ساچه ًوَدُ ٍدسغَستی وِ دستگاُ آسیة دیذُ
تاضذ تِ فشٍضٌذُ اطالع دّیذ.
فشیضس سا دس یه سطح غاف تِ فاغلِ  15cmاص دیَاس لشاس دّیذ تطَسی وِ ًضدیه آى
ّیچگًَِ هٌثغ تَلیذ گشهای لَی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ازقرار دادى فریسر در هقاتل تاتش
هستقین ًَر آفتاب اکیذاً خَدداری گردد.
دستگاُ لثل اص تاسگیشی ٍ اسسال دسواسخاًِ تویضضذُ است پیطٌْاد هیوٌین لثل اص
استفادُ ،هجذداً داخل فشیضس ضستطَ گشدد .اص ضَیٌذُّای وِ احتوال داسد تِ ضیطِ آسیة
تشساًذ ٍ خشاش ایجاد وٌذ خَدداسی ًوائیذ.
ایي دستگاُ داسای سین دٍضاخِ هخػَظ هیثاضذ چٌاًچِ تا هٌثغ تغزیِ ضوا ساصگاس
ًیست حتواً هٌثغ تغزیِ سا تؼَیؽ ًواییذ اص ػَؼ وشدى سین دٍضاخِ دستگاُ جذاً
خَداسی گشدد.
لثل اص استفادُ اص دستگاُ حتوا اص یه هحافظ هٌاسة استفادُ گشدد.

تَجِ:
کٌترل دهای فریسر :
هىاى تشهَستات دس سٍی ضثىِ هحافظ هَتَس خاًِ دستگاُ تؼثیِ ضذُ ٍ ًثایذ تی دلیل دستىاسی
گشدد .جْت واّص دهای فشیضس دسجِ تشهَستات سا دس جْت ػمشتِ ّای ساػت تچشخاًیذ.
جْت تٌظین یا سگالط تشهَستات تایذ اص یه فشد هاّش دس ایي صهیٌِ ووه گشفتِ ضَد .
اگش دهای هحیط تیي  +25cالی  +30 cاست پیطٌْاد هیىٌین دسجِ تشهَستات ثاتت ًگِ داضتِ
ضَد.
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ترفک زدائی :
ّـش 2هاُ یىثاس فشیضس سا تشفه صدایی وٌیذ .تشفه صدایی صهاًی الصم است وِ ؾخاهت تشفه تِ
 5mmتشسذ .پیطٌْاد هی ضَد لثل اص تشفىضدایی داخل فشیضس واهال خالی گشدد.
هوىي است تا گزضت صهاى دس لسوت ّای هختلف فشیضس تشفه ایجاد گشدد تخػَظ دسلثِ
ّای صیش دسب ضیــطِ ای هخػَغاً جایی وِ دٍ دسب تاالی ّوذیگش لشاسهیگیشًذ .
جْت اصتیي تشدى ایي تشفه ّا هیتَاًیذ دسفَاغل صهـاًی هؼیي تَسط یه واسدن چَتی یا
پالستیــىی تشفه ّـا سا تخشاضیذ ٍ اص ٍسایل فلضی تشای ایٌىاس استفادُ ًگشدد چشا وِ تاػث
آسیة دیذگی تذًِ فشیضس ٍ حتی لَلِ وطی آى خَاّذ ضذ.
طریقِ ترفک زدائی ٍ تویسکاری:
فشیضس سا اص تشق جذا ًوائیذ.
تستٌی ّا سا اص فشیضس خاسج وشدُ ٍ دس یه فشیضس دیگش ًگْذاسی ًواییذ.
دستْای فشیضس سا تاص وٌیذ.
جْت تشفه صدایی اصیه واسدن ٍ یا یه ٍسیلِ هٌاسة پالستیىی یا چَتی استفادُ
ًوائیذ ٍ ّشگض اص چالَ یا ٍسایل تیض ٍ فلضی تشای ایي هٌظَس استفادُ ًٌوائیذ .

ّرگس جْت ترفک زدایی از آب گرم یا سشَار تِ ّیچ عٌَاى استفادُ ًٌواییذ.
ایي عول هَجة آسیة رساًذى تِ ٍاى یخچال هیگردد.
دسیچِ داخل فشیض سا تشداضتِ ٍپطت دسیچِ فشیضس یه سیٌی تگزاسیذ تا یخ آب ضذُ اص
آى خاسج گشدد.
خَدواتیي ٍ دستْا تَسط یه هحلَل هخػَظ ( یه لاضك چای خَسی سذین تی
وشتٌات سا تِ 1/2لیتــش آب گشم اؾافِ ًوَدُ ) ٍ سپس آى سا تویض تطَئیذ ٍ سپس تطَس
واهل خطه ًوائیذ .
ّشگض جْت ضستطَ اص ضَیٌذُ ّای اسیذی استفادُ ًٌواییذ.
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عیة یاتی :
دسغَست تشٍص اختالل لطفاً تِ تَغیِ ّای صیش ػول وٌیذ.
کوپرسَر فریسر کار ًویکٌذ :
اگش فشیضس تِ هٌثغ اغلی ٍغل ضذُ است فیَص تشق سا وٌتشل وٌیذ دسخَد تذًِ فشیضس ّیچ
گًَِ فیَصی تىاس ًشفتِ است.
دلت وٌیذ تشهَستات فشیضس تستِ ًثاضذ.
درجِ دهای فریسر خیلی تاالست :
احتوال داسد فشیضس اخیشاً تا تستٌی پشضذُ تاضذ .لزا جْت سسیذى تِ دهای هطلَب صهاى
الصم خَاّذ تَد.
هوىي است دسب ّا صیاد تاص هاًذُ تاضذ .
هوىي است تشهَستات دسست تٌظین ًطذُ تاضذ.اگشچٌیي تَد دسجِ تشهَستات سا دس
جْت ػمشتِ ّای ساػت تچشخاًیذ.
فشیضس هوىي است دستشخَسد تا تاتص هستمین ًَس خَسضیذ تاضذ یا ًضدیه تِ یه سیستن
گشهایطی لشاس گشفتِ است.
ؾخاهت تشفه داخل فشیضس تیص اص 5mmتاضذ اگشچٌیي است فشیضس سا تشفه صدایی
وٌیذ.
کوپرسَر فریسر تطَر دائن کار هیکٌذ :
احتواال دسجِ تشهَستات صیاد چشخاًیذُ ضذُ است ٍ تایستی دسجِ آى تٌظین گشدد دسغیش
ایٌػَست سگالط تشهَستات تایذ تَسط یه فشد هاّش تٌظین گشدد.
اگش ووپشسَس تطَس دائن واس هیىٌذ ٍ تشهَستات دس 5یا  4تٌظین ضذُ تاضذ احتواالً یا
َّای هحیط صیاد گشم است یا دسب فشیضس تطَس واهل تستِ ًطذُ است .
اگش تؼذ اص اًجام تواهی ایي هشاحل ًتَاًستیذ ػیة فشیضس سا تشطشف ًوائیذ تا خذهات پس اص
فشٍش واسخاًِ تواس حاغل فشهائیذ .
6

چطَر تستٌی را تصَرت یخ زدُ ًگِ دارین :
پیطٌْاد هیوٌین وِ تواهی تستٌیّا دس دهای  ٍ -18cووتشًگْذاسی ضَد تشای تستٌیّای فلِ ای ایي دها
تایذ تا حذٍدی پاییيتش تاضذ.
تشای سسیذى تِ  6cدهای پاییي تش تایذ صهاى رخیشُ ساصی تستٌی سا دٍ تشاتش وٌیذ.
تستٌیّای تستِتٌذی ضذُ تایذ دس دهایی وِ واسخاًِ ساصًذُ تستٌی پیطٌْاد هیوٌذ ًگْذاسی گشدد.
تشای ًگْذاسی هَاد غزایی وِ دسحالت اًجواد ًگْذاسی هیضًَذ دهای  -18cپیطٌْاد هیگشدد.
تستٌی ّا سا تؼذ اص خشیذ سشیؼاً دس فشیضس تگزاسیذ اگش جْت ًگْذاسی سٍی پاوت ّـا ساٌّوـایی ٍجـَد
داسد طثك آى ػول ًواییذ.

تَجِ ّ :رگس تستٌی ّای آب شذُ را هجذداً هٌجوذ ًکٌیذ.
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هشخصات فٌی:
فشیضسّای تستٌی هؼوَال دس دٍ والس آب ٍ َّائی  30( 4دسجِ ساًتی گشاد دها ٍ 55
دسغذ سطَتت ) ٍ دس هَاسد سفاسضی تشای والس آب ٍ َّائی  27( 5دسجِ ساًتی گشاد
دها ٍ  70دسغذ سطَتت ) تَلیذ هیضًَذ.

مذل

Z400DF

کالس مىطقٍ ای
محذيدٌ دمائی

4

4

-18/-25

-18/-25

L3

L3

V

220

220

C

o

گريٌ دمایی
يلتاش

Z500DF

فرکاوس

Hz

50

50

تًان يريدی

W

290

400

جریان يريدی

A

2.3

2.71

حجم مفیذ

Lt

302

365

حجم کل

Lt

350

406

طًل خارج/داخل

mm

1180/1297

1430/1547

عرض خارج/داخل

mm

490/610

490/610

ارتفاع خارج/داخل

mm

680/950

680/950

يزن خالص

Kg

64

72

Kg

71

80

يزن کل
گاز مبرد

R404a
اوتخابی

R404a
اوتخابی

چرخ

4

4

گاز مىبسط کىىذٌ عایق

141-b

141-b

مصرف اورشی کل()TEC

4.721

6.772

سطح دَاوٍ يیتریه

0.65

0.77

سطح کل دَاوٍ يیتریه()TDA

0.528

0.637

-19,-25

-19,-25

سبذ

بیشیىٍ مقادیر ومایش دادٌ شذٌ تًسط
ومایشگر در شرایط پایذار

Kwh/day

°c
8

9

 .1ترمًستات

 .2کمپرسًر

 .3فه کىذاوسًر

ًقشِ سین کشی :

راٌّوای ًصة درتْای شیشِ ای رٍی دستگاُ
لطؼات پالستیىی الحالی دس واًال تاالئی دس سوت ساست ٍ واًال پائیٌی دس سوت چپ
جاگزاسی هیطًَذ.

دسب ّای ضیطِای سا اص داخل هحػَل تشداسیذ.
دسب تضسگتش هخػَظ واًال تاالئی ٍ دسب وَچىتش هخػَظ واًال پائیٌی هیثاضذ.
دسب وَچىتش سا دس سوت ساست واًال پائیٌی لشاس دادُ (طَسی وِ دستگیشُ دسب تِ
طشف چپ تاضذ) ٍ تِ طشف پطت فشیضس فطاس دادُ ٍ تؼذ آى سا اص طشف جلَ ًیض دس
واًال پائیٌی جا تضًیذ(.ضىل )1
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شکل 1

تؼذ اص افتادى دسب وَچه دس واًال پائیٌی آى سا تِ سوت چپ تا اًتْا حشوت دّیذ(.ضىل )2

شکل 2

جلً
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سپس دسب تضسگتش سا دس سوت چپ واًال تاالئی لشاس دادُ (طَسی وِ دستگیشُ دسب
تِ طشف ساست تاضذ) ٍ تِ طشف پطت فشیضس فطاس دادُ ٍ تؼذ آى سا اص طشف جلَ ًیض
دس واًال تاالئی جا تضًیذ(.ضىل )3

شکل 3

جلً
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تؼذ اص افتادى دسب تضسي دس واًال تاالئی آى سا تِ سوت ساست تا اًتْا حشوت دّیذ.
(ضىل )4

شکل 4
جلً
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