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TECTO REFRIGO TAKMASKINER FOR KJØLE- OG FRYSEROM

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader 
må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

VED MOTTAGELSE
Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. . 

Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale 
bestemmelser.

Takmaskinen består av selve maskinen. 

Remote controller. 

Luftleder som plasseres inne i rommet.

Fra maskinens front, luftinntak må det være minst 600 mm klaring.

Kondensatorens luftutblåsing er på sidene og det må være minst 750 mm 
klaring på begge sider.

Det må være minst 100 mm klaring over maskinen for å komme til å utføre 
service på maskinen.

Kjølemaskin CM C0700 CM C0900 CM C1300 CM C1900 CM C3300 CM C4200
Utvendige mål, se mål tegning 1 1 2 2 3 3

Frysemaskin CM F0800 CM F1100 CM F1300 CM F1700 CM F2900 CM F4100
Utvendige mål, se mål tegning 1 1 2 2 3 3

Fordampervifte maks. lengde 
luftsirkulasjon, m

5 5 10 10 15 15

Luftbehov kondensator, m3/t 690 880 1180 1610 2570 3410
Utvendige mål, B x D x H mm 945 x 900 x 445 1035 x 1070 x 550 1450 x 1530 x 645
Utsparingsmål i tak, B x D, mm 570 x 405 740 x 450 1200 x 690
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UTSPARING FOR TAKMASKIN
Dersom man har bestilt rom med takmaskin, er utsparingen 
for maskinen foretatt på fabrikken.

Denne beskrivelsen er for ettermontering av takmaskiner.
Maskinene har ulike utsparingsmål og størrelse. Se side 2 for 
se hvilken av de 3 størrelsene maskinen som skal monteres 
har.
Tegning utsparingsmål størrelse 1 er på side 8
Tegning utsparingsmål størrelse 2 er på side 8
Tegning utsparingsmål størrelse 3 er på side 9

Før man skjærer ut utsparingen sørg for nødvendig plass for 
service og ventilasjon som beskrevet på side 2.

1: Takelement
2: utsparing for takmaskinen.
3: Legg tetnings-tapen som vist på tegning slik at den flukter 
mot utsparingen.

MONTERING AV LUFTLEDEREN

Skjær ut hull for maskinen og bor 8 mm hull for luftlederen i 
henhold til tegningen. 
Sørg for å beskytte hullene og utskjæringene mot korrosjon.

1: Sett inn de fire neoprene festene i hullene for luftlederen. 
Som i uthevet bilde i fig 2. 
2: Monter luftlederen med 4 x M4 skruer med plastskiver. 
Påse at lutretningen er innover i rommet. 
3: Silikoner rundt luftlederen mot tak.

Løsne det isolerte fordaperhuset ved hjelp av eksenterlåsene.
Ta bort huset og løft maskinen på plass. 

NB! IKKE LØFT I FORDAMPEREN!

Påse at forbindelsen mellom luftlederen og dryppannen er 
tett. 
Dersom det er ulik høyde, kan man høydejustere ved hjelp av 
skruene merket 2 i figuren over.
Den fjernstyrte enheten (remote controller) har magnet i bak-
platen som man kan feste derman ønsker. Dersom det ikke er 
magnetisk underlag der den festes, kan man ta beskyttelsen 
på og benytte den selvklebene tapen.
Det er ikke nødvendig å benytte andre festemetoder. 

Sett på plass fordamperhuset og lås det med eksenterlåsene. 
Sett inn de medfølgende pluggene i hullene. 

Fig 2
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ELEKTRISK KOBLING
Det medfølger en 4-polet ledning som festes til fordamperen 
og ledes bort til koblingsboksen ved døren.

Koble ledningene som bildet over viser. 

Dersom man ønsker å benytte dørbryter kobles denne som 
skjemaet viser. ”C” er dørbryter.

Se bruksanvisningen for styringen for å sette funksjonen for 
dørbryteren.

ALARMUTGANG

På maskinens hovedkort er mulig å koble til den potensialfrie 
alarmutgangen. 

Kontroller at maskinens typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Maskinen skal kobles til en separat 16A 
jordet kurs 230V/1/50Hz eller 400V/3/50Hz.
Sett  støpslet i kontakten. Etter en programmert tidsforsin-
kelse vil maskinen starte. 

JEVNLIG VEDLIKEHOLD
Hver måned skal maskinens kondensator kontrolleres for støv. 
Eventuelt støv fjernes med en støvsuger påmontert en myk 
børste.
En gang i året skal maskinen etterses av autorisert serviceper-
sonell. 
Følges ikke dette kan det føre til skader på maskinen som ikke 
dekkes av garantien. 

ETTER ENDT LEVETID
Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent 
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI
Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leverings-
dato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:
• Transport
• At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen 
og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
• At produktet er overbelastet
• Spenningsvariasjoner utover ±5%, tordenvær
• Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av 
andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av 
Colia AS
• Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller 
under montering.
• Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:
• Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av
Colia AS
• Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under 
ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte 
oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av 
hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN
Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte ser-
viceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på 
produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke 
inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienum-
mer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!
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Måltegning størrelse 1
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Måltegning størrelse 2
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Måltegning størrelse 3
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Utsparingsmål størrelse 1

Utsparingsmål størrelse 2

Vegg

Utsparing

Utblåsning

Utsparing størrelse 1 og 2
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Utsparing størrelse 3
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Dørbryter
(ekstrautstyr)

Nettilkobling
230V/1/50Hz - 16A

Magnetventil
væskerør

Kondensator-
vifte

Fordamper-
vifte

Kompressor

Magnetventil
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Varmelement
dryppanne

Magnetventil til
kondensatoren
(Kun på TK anlegg)
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Elskjema kjølemaskin 230V/1/50
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Elskjema frysemaskin 230V/1/50

5-polet støpsel 

Fordamper-
vifte

Kondensatorvifte

Kompressor

Magnetventil
væskerør

4-pol støpsel

Dør-
bryter

(ekstrautstyr)

PTC varmeelement

Nettilkobling
230V/1/50Hz - 16A
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Elskjema maskiner 400V/3/50

Display

0 - 10V

0 - 10V

gnd

gnd

Oljevarmer
(ekstrautstyr)
Personvern
(ekstrautstyr)

Lavtrykkspressostat
(ekstrautstyr)

3-fas vakt

3-fas vakt

Høytrykks-
pressostat

Kondensatorføler

Fordamperføler

Termostatføler

Alarm

CoVa

Drener.

Avriming

Ford.

Kond.

Kond.

Væske

Komp.

Dør

Inngang

Potensialfri alarmutgang

Magnetventil kondensator
Kun på TK anlegg

Varmeelement
dryppanne

Magnetventil
avriming 4-pol støpsel

Fordampervifte

Kondensatorvifte A

Kondensatorvifte B
Kun på BG 3

Magnetventil
væskerør

Kompressor

4-pol støpsel

Dør-
bryter

(ekstrautstyr)

Nettilkobling
400V/3/50Hz - 16A

K1



Festivo Group – en sterk allianse
Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett 
privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. I deres moderne fabrikk 
produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, 
buffeter, vinskap samt snusskap. 

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk 
markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. 
Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy 
kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle 
med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer 
som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte 
fremtidens utfordringer. 

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no


