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1. INLEDNING 

 
 



 
 

1.1  INLEDNING 

Cerlic HKS 2343 är ett rostfritt syrafast kylskåp för förvaring av prover tagna med provtagare Cerlic 
COW-µP eller andra typer av automatiska provtagare. Kylskåpet är utrustat med kylelement i rostfritt 
stål och ett kylsystem med kapillärrör. Den specialinkapslade omställbara termostaten är från fabrik 
inställd på +2…+4°C (differens 2°C). Vid nedkylning av prover, vilket är ett krav vid flertalet 
analyser, avstannar de kemiska/biologiska reaktionerna och proven hålls representativa. Kylskåpet kan 
kompletteras med Cerlics provväxlare för uppdelning av prov på dygn, timme, etc.  
Cerlic HKS 2343 uppfyller elsäkerhetsverkets krav för elektrisk utrustning för uppställning i våta 
utrymmen och är CE-märkt. 
Cerlic HKS 2343 är utrustat med fläkt, lås och automatisk avfrostning. 
 
 
 
 
 
 

1.2 ANKOMSTKONTROLL 

Vid mottagande av godset, kontrollera emballaget noggrant. Vid eventuell skada av emballaget, 
kontrollera också godset. Om brister i transporten upptäcks, kontakta leverantören, Cerlic Controls 
AB. I de fall Ni valt eget transportbolag, kontakta detta. Transportskada skall anmälas till 
everantör/transportbolag inom sju dagar.  l

 
OBS! SPAR ALLTID  EMBALLAGET NÄR SKADA HAR UPPTÄCKTS I TRANSPORTEN.  
 



 

2. INSTALLATION 
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2.1 INSTALLATION - UPPSTÄLLNING. 

Placera kylskåpet, som är försett med ställbara fötter, på plats. Se till att kylskåpet står helt vågrätt. 
Använd vattenpass för detta. Det är viktigt att kylenheten står helt vågrätt för att säkerställa 
avrinningen från kylelementet vid avfrostning. 
 
 
 
 
 
 

2.2 INSTALLATION - ELANSLUTNING 

Tag fram nätsladd samt slang för kondensavlopp. Dessa är instuckna under kylskåpet bakifrån. Anslut 
till jordat eluttag respektive golvbrunn. 
 

NOTERA!  
 
Det är viktigt att kontrollera att uttaget är jordat. Vid osäkerhet, anlita behörig elektriker. Kylskåpets 
kyddsform är (S33) IP44. s

 
2.3 PROVVÄXLARE 

mpressorn under skåpet. Lossa skruvarna på sidoplåten till höger för att komma åt 
lkopplingslådan. 

Provväxlarens stickkontakt anslutes i vägguttag i kylskåpets tak. I elkopplingslådan på kylskåpet är 
anslutning förberedd för yttre styrning av eluttag för provväxlare i kylutrymmet. Elkopplingslådan är 
placerad vid kylko
e
 

NOTERA!  

 
 



 

3. DRIFT OCH SERVICE 

 
 
 
 



TEKNISK DEL 
7 

 

 

3.1 ÅTGÄRDER UNDER ANVÄNDNING AV ENHETEN. 

Justering av temperaturen. 
Termostaten är från fabrik inställd på +2°…+4°C (differens 2°C).  
Termostaten är placerad i skåpet.  
Lossa skruvarna på termostatkåpan för att komma åt termostaten. Önskas lägre temperatur vrids 
termostatratten moturs. Önskas högre temperatur vrids termostatratten medurs. 
Termostatskalan på ratten vrids i förhållande till indexmarkeringen. 
 
 
AVFROSTNING 
 
Avfrostningen sker automatiskt efter förinställning från fabrik, fyra gånger per dygn, c:a 15 minuter per 
gång. Vid ökat eller minskat avfrostningsbehov, ställ om tiduret för avfrostning efter egna önskemål. 
Tiduret för avfrostning är monterat i elkopplingslådan. Lossa skruvarna på sidoplåten till höger för att 
komma åt elkopplingslådan. 
 
DAGLIGEN 

ontrollera dagligen temperaturen via yttre temperaturindikator. K
 
VID BEHOV 
Avfrosta skåpet manuellt genom att dra ut stickproppen. 

nvänd i handeln förekommande lämpliga rengörings- och putsmedel som ej repar. 

 
RENGÖRING 
A
 
 

NOTERA!  

YLSKÅPET FÅR EJ RENGÖRAS MED HÖGTRYCKSTVÄTT. 

 
 

 
K
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4. TEKNISKA DATA 
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4.1 TEKNISKA DATA 

Anslutningsspänning  230V, 50Hz, 1-fas 
Effekt    0,25kW  
Omgivningstemperatur  +2...+30°C 
Temperatur förvarat prov +2...+4°C 
Köldmedium   R134a 
Skyddsform   IP44 
Vikt    78 kg 
Dimensioner   650x1000x600mm (BxHxD) Yttermått 
     540x630x430mm   (BxHxD) Innermått 
Utrymme mellan lister för   
provväxlare   430mm (B) Innermått 
Anslutning   Jordad kabel 
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5. SERVICE OCH UNDERHÅLL 
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Vid eventuellt fel på enheten, kontrollera först följande innan service påkallas: 
 
INGEN KYLA ELLER DÅLIG KYLA 
 
A.  Att enheten är elansluten. 
 
B.  Att inte stickproppen är uttagen av misstag. 
 
C.  Att säkringarna är hela. 
  Åtgärd: Byt ev. trasig säkring. 
 
E  Att kylelementet ej är belagt med is elle

 Åtgärd: Stäng av kylen för avfrostning. 
. r frost. 

 
 

NOTERA!  
 
 
Rör ej inställningar av kylens automatik utöver vad som står i instruktionen. Ändring av inställningar 
kall utföras av behörig personal. s

 
Om kylskåpet efter ovanstående kontrollåtgärder ej fungerar: 

 av service, ange typ, modell och fabrikationsnummer på typskylten på den bakre, 
edre plåten. 

Anlita auktoriserad servicefirma för kylservice eller kontakta Cerlic Controls AB. 

 
Under garantitiden 
Kontakta Cerlic Controls AB . 
Garantireparationer får ej utföras av annat företag utan vårt medgivande. 
Vid beställning
n
 
Efter garantitidens utgång 
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