
 

 

 

 

Produktbeskrivelse

MONTAGEVEJLEDNING
KEMIKALIEKØLESKAB

JRV - Flexoduct® Pharma

Transport

Kemikaliekøleskabet leveres indpakket på en transportpalle. Før udpakning kontrollere om emballagen har medført 
nogen former for skader. Hvis der findes skader på emballagen, skal der tages stilling til, om produktet også kan være 
beskadiget. Hvis skaden er af alvorliggrad, kontakt JRV A/S.
 
Transportpallen fjernes ved at løsne skruer og fjerne beslagene, der holder kemikaliekøleskabet fast. På grund af 
skabets vægt, bør der mindst være 2 personer til at fjerne pallen.

Indpakning og folien på skabet og hylderne skal fjernes inden rengøring og brug af enheden. Rengør indersiden af 
kabinettet med varmt vand med et mildt rengøringsmiddel. Brug en blød klud og skyl med rent vand og tør grundigt.

Lad køleskabet forblive lodret i mindst en time, før den tændes. Lad køleskabet køre ved den ønskede temperatur i 
mindst 12 timer før.

Hvis skabet har været transporteret liggende, skal det stå i 2 timer før det tændes, idet olien fra kompressoren skal 
bruge tid at løbe retur i skabet.

Montering 

Ved montering af kemikaliekøleskabet vil skabet være monteret med kontrolboks og spjældudstyr lige til at montere 
på eksisterende ventilation. Montagen bør udføres af en tekniker. Den elektriske tilslutning skal ske iht. medfølgende 
tilslutningsdiagram. Installation, mekanisk såvel som elektrisk, skal kun udføres af autoriseret elinstallatør. 

Flyt skabet til den ønskede placering. Køleskabet skal stå minimum 5-7 cm fra væg. Det er vigtigt at sikre ventilation 
over, under og omkring apparatet. Dvs. der skal minimum være 25mm i begge side samt 150mm bagved til nærmest 
flade.

Bemærk: Kemikaliekøleskabet kan placeres i en omgivelsestemperatur mellem +16 °C og +35 °C. Skabet bør ikke stå 
i direkte sollys, da dette kan påvirke skabets temperatur.

Ventilationskanaler (med fittings, lyddæmper og øvrige tilbehør) tilsluttes til i toppen af kemikaliekøleskabet og føres til 
ventilatoren samt videre fra ventilatoren til afkasthætten. Kemikaliekøleskabet tilsluttes til stikkontakt. 

Hvis enheden er installeret et sted, der ikke opfylder nedenstående betingelser, er det muligt, at der ikke opnås den 
korrekte ydeevne eller mulige funktionsfejl kan opstå.

• Et sted, der ikke udsættes for direkte sollys.
• Et sted, hvor enheden ikke er eksponeret for regn eller vandpåvirkning.  (I et tørt, godt ventileret rum)
• Væk fra varmekilder
• Et sted med minimale variationer i rumtemperaturen.
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