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kylaggregat CKA

CKA är en komplett kylanläggning
och används med fördel till mind re
kylrum, till vin- eller viltkyl, som
sval rum eller rotfruktsrum. 

Passar utmärkt till avfallsrum
eller liknande med ett temperatur -
området på +3°– +15°C.

CKA – från den varma sidan. 

CKA – från sin kalla sida. 

3 CKA är ett kompakt kylaggregat med minimala installations och underhållskostnader.

3 CKA kan monteras i både inner- och yttervägg, upp till 300 mm tjocklek. Specialmått på beställning.

3 CKA levereras klart för drift, funktionsprovat i vår fabrik innan leverans.

3 CKA har lätt demonterbara paneler för inspektion och service.

3 CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning.

3 CKA  är tillverkade enligt svensk kylnorm. Max omgivningstemp. 32°C

Det mest ekonomiska alternativet för mindre kylrum.

KALLA FAKTA:

Hjälmarödsvägen 15 . 277 32 Kivik . Sweden . Tel. 0414-41 42 60

www.kylprodukter.se

Extra utrustning:
• Extra djup maskindel.

• Inbyggd elvärme – Ev.

• Hetgasavfrostning – Ha.

• Vätskekyld kondensor – Vk.

• Kondensvattenpump.



Tekniska data – Modell CKA

Data            Storlek                                         5                           10                          15                           20                            30

Spänning Volt/fas/Hz                                   230-1-50                     230-1-50                    230-1-50                     230-1-50                   400-3N-50

Avsäkring  A-trög                                                       10                                10                                10                                10                                 10

Anslutningseffekt  W                                              580                              750                           1100                           1500                             2000

Kyleffekt  W1                                                           650                              900                           1500                           2250                             2980

Strömförbrukning  A                                                3,5                               4,5                               7,0                               8,5                                6,0

Köldmedium typ                                               R 134a                        R 134a                        R 134a                        R 134a                         R 134a

Ljudnivå - maskindel Db(A)2                                     52                                53                                55                                57                                 59

Vikt i kg                                                                      40                                45                                50                                75                                 80

Lämplig rumsvolym vid +5°C m3                               5                                   9                                15                                25                                 35

Lämplig rumsvolym vid +10°C m3                             8                                15                                24                                40                                 60

Ramförsedd öppning i vägg placeras ca 300 mm från tak och

har innermått 510 mm × 640 mm.

Dimensioner:

Upp

Modell     CKA 5    CKA 10   CKA 15     CKA 20    CKA 30

Mått A      240          240           240            280            280  

1

1 = Frontpanel = Maskindel = Fläktkylare
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Befintlig vägg

Diff. spärr

Isolering

Beklädnadsskiva

Träram

Tätningslist

Kondensvatten-
anslutning

A320
Varm 
sida

Kall 
sida

1. Kyleffekt gäller + 5°C kylrumstemperatur samt + 25°C omgivande temperatur. 
2. Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.

3. Rumsvolymen är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m2 °C.

Varuinlast = 30 kg/m3/dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

Ramförsedd öppning i vägg placeras ca 300 mm från tak och

har innermått 800 mm × 700 mm.

2 3

2 3

CKA 20/30

CKA 5/10/15
‘

Plåtlist

Plåtskoning

630

15

Kylrumspanel

ÅTERFÖRSÄLJARE
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Montering och driftsättning av 
Compact kylaggregat CKA

Uppackning
Kontrollera att aggregatet ej är transportskadat
och att alla tillbehör finns med:

• 4 st montageskruvar
• Kondensvattenanslutning
• Kondensslang
• Täcklist

Montering
Tag upp ett hål i kylrumsväggen samt 
förse denna med en ram som är invändigt 
10 mm större än chassiets yttermått. 
Ovankant på hålet ca 300 mm till tak, 
samt minst 50 mm till vägg.
Undvik att placera kompressordelen 
(den varma sidan) i små utrymmen, om 
så ändå måste göras – ventilera utrymmet 
med en termostatstyrd fläkt. Lämplig
omgivnings temperatur +20–25°C.

• CKA monteras inifrån kylrummet.

• Skruva fast CKA med de fyra 
skruvarna.

• Fäst täcklisterna i väggen mot 
kompressordelen.

• Anslut elkabeln enligt gällande 
elsäkerhetsföreskrifter.

• Anslut kondensvattenslangen till 
en golvbrunn.
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Driftsättning av CKA-aggregatet

• Vid fast inkopling; slå på arbetsbrytaren. 
• Slå på manöverbrytaren på fläktkylarens front.
• Ställ in temperaturregulatorn och kontrollera med termometer att önskad temperatur uppnås. 
Övriga inställningar enligt temperaturregulatorns manual.

Underhåll
Regelbunden underhåll förlänger aggregatets livslängd och minskar risken för haveri med åtföljande repara-
tionskostnader.
att aggregatet håller inställd temperatur.
att varor lagras på ett sådant sätt att god luftcirkulation erhålls i kylrummet.
att frontpanelens in- och utblåshål är fria från tilltäppande föremål som kan hindra luftcirkulationen.
att kondensorn inte är igensatt av smuts och damm.
att kondensorfläkt(ar) och förångarfläkt(ar) fungerar.

OBS! Kondensfläktar styrs av pressostat – varför dessa vid kall omgivningstemperatur slår till och från.

Rengöring av aggregatet
Aggregatet tål ej överspolning med vatten. Behövs aggregatet rengöras skall en fuktig trasa med eventuellt
något milt tvättmedel användas.
Kondensorn dammsuges eller renblåses med reducerad tryckluft.

Vid fel kontrollera:
att nätsladden eller arbetsbrytaren till aggregatet är spänningssatt.
att yttre säkring(ar) är hela.
att högtryckspressostaten inte har löst ut.
att temperaturregulatorn är OK.
att förångaren ej är igensatt av is eller smuts.

Vid 3-fas utförande:
att manöversäkring och motorskydd i aggregatets manövercentral ej har löst ut.

Vid service:
Kontakta alltid en behörig kyltekniker för er service!



Manual för
Temperaturregulator typ EKC 
Compactkyl CKA, standard.

                            

             Regulatorns Meny-knappar.
 Inställning av meny.
 1. Tryck på övre knapp tills den visar en parameter.
 2. Tryck på övre eller nedre knapp och finn den parameter du vill ändra.
 3. Tryck på set knappen  och värdet för parametern visas.
 4. Tryck på den övre eller nedre knapp finn det nya värdet.

5. Tryck igen på set knappen för att bekräfta det nya värdet.

Inställning av temperatur
1. Tryck på set knappen tills temperaturvärdet visas.

 2. Tryck på den övre eller nedre knapp och finn det nya värdet.
3.        Tryck på set knappen för att avsluta inställningen.

          
          Avläsa temperaturen vid avfrostningsgivaren.
 Kort tryck på den nedre knappen.

 Manuell start av en avfrostning
 Tryck på den nedre knappen i ca 5 sek till avfrostningssymbolen går in, -d- visas i displayen.

 Alarm
 Lysdioderna blinkar, kontrollera alarm kod-åtgärda. Återställ genom kort tryck på den övre knappen.
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Settingschema EKC 102D CKA -  - stan  ndard  d Program m 3 2012.06.052012.06.05
SW = 1.1x 

Parameter Regulator Regulator 

Funktion  Kod Min.-värde Max.-värde Fabriks inst. Aktuell inst.

Normal drift 

Temperatur (börvärde) -50°C 50°C 2°C 

Termostat 

Di!erens r01 0,1 K 20 K 2 K 

Max.begränsning av börvärdesinställning r02 -49°C 50°C 50°C 
15

Min.begränsning av börvärdesinställning r03 -50°C 49°C -50°C 
2

Justering av temperaturvisning r04 -20 K 20 K 0.0 K 

Temperaturenhet (°C/°F) r05 °C °F °C 

Kalibrering av signal från Sair r09 -10 K 10 K 0 K 

Manuell service(-1), stopp reglering(0), start reglering (1) r12 -1 1 1 

Förskjutning av referenstemperatur under nattdrift r13 -10 K 10 K 0 K 

Aktivering av referensförskjutning r40 r39 OFF on OFF 

Värde på referensförskjutning r40 -50 K 50 K 0 K 

Larm 

Fördröjning av temperaturlarm A03 0 min 240 min 30 min 

Fördröjning av dörrlarm A04 0 min 240 min 60 min 

Fördröjning av temperaturlarm efter avfrostning A12 0 min 240 min 90 min 

Hög larmgräns A13 -50°C 50°C 8 °C 
15

Låg larmgräns A14 -50°C 50°C -30°C 
2

Larmfördröjning DI1 A27 0 min 240 min 30 min 

Hög larmgräns för kondensortemperatur (o69) A37 0°C 99°C 50°C 

Kompressor 

Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min 
3

Min. OFF-tid c02 0 min 30 min 0 min 
3

Kompressorrelä cutin och cutout inverterad (NC-funktion) c30 0 / OFF 1 / on 0 / OFF 

Avfrostning 

Avfrostningsmetod(ingen/EL) d01 no EL EL 

Avfrostning stopptemperatur d02 0°C 25°C 6°C 

Intervall mellan avfrostningsstarter d03 0 h 48 h 8 h 
4

Maxtid för avfrostning d04 0 min 180 min 45 min 
30

Förskjutning av tid för avfrostning vid start-up d05 0 min 240 min 0 min 

Avdroppningstid d06 0 min 60 min 0 min 

Fördröjning av fläktstart efter avfrostning d07 0 min 60 min 0 min 

Starttemperatur, fläkt d08 -15°C 0°C -5°C 
0

Fläkt ON under avfrostning d09 no yes yes 

Avfrostningsgivare (0=tid, 1=S5, 2=Sair) d10 0 2 0
1

Avfrostning vid uppstart d13 yes no
no

Max. ackumulerad kyltid mellan två avfrostningar d18 0 h 48 h 0 h 
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Parameter Regulator Regulator 

Funktion  Kod Min.-värde Max.-värde Fabriks inst. Aktuell inst.

Behovsavfrostning - S5 temperatur tillåten variation under påisning. På 
centralanläggningar välj 20 K (=o! ) d19 0 K 20 K 20 K 

1

Fläkt 

Fläktstopp vid kompressor cutout F01 no yes no 
ja

Fördröjning av fläktstopp F02 0 min 30 min 0 min 
3

Fläktstopp temperatur (S5) F04 -50°C 50°C 50°C 
5

Övrigt 

Fördröjning av utgångssignaler efter uppstart o01 0 s 600 s 5 s 

Ingångssignal på DI1. Funktion: o02 0 10 0
0=används ej. 1=status på DI1. 2=dörrfunktion med larm vid öppen. 3=dörrlarm 

vid öppen. 4=avfrostningsstart (pulstryck).  5=extern huvudbrytare. 6=nattdrift 

7=byte till termostatband 2. 8=larmfunktion vid stängd. 9=larmfunktion vid 

öppen. 10=diskrengöring (pulstryck). 

Nätverksadress o03 0 240 0

On/O! brytare (Service Pin meddelande) o04 OFF ON OFF 

Behörighetskod 1 (alla inställningar) o05 0 100 0

Använd givartyp (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt 

Visningssteg = 0.5 (normal 0.1 med Pt-givare) o15 no yes no 

Diskrengöring. 0=ingen diskrengöring. 1=Bara fläktar. 2=Alla utg. O!. o46 0 2 0

Behörighetskod 2 (delvis tillgång) o64 0 100 0

Spara regulatorns nuvarande inställningar till kopieringsnyckeln. Välj ditt eget nummer. o65 0 25 0
Ladda en inställnings-uppsättning från kopieringsnyckeln (tidigare sparad via o65 
funktionen) Kan bara göras när regleringen är stoppad (r12=0) 

o66 0 25 0

Ersätt regulatorns fabriksinställning med nuvarande inställningar o67 OFF On OFF 
Alternativ användning av S5-givaren (behåll inställning 0 om den används som 
avfrostnings-givare, annars 1 = produktgivare och 2 = kondensorgivare med larm) 

o70 0 2 0

Välj applikation för relä 4: 1=avfrostning/belysning, 2= larm o72 avfrost / 
larm 

belysn. / 
larm 

1 2 2
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Parameter Regulator Regulator 

Funktion  Kod Min.-värde Max.-värde Fabriks inst. Aktuell inst.
Service

Temperatur uppmätt med S5-givare u09 

Status på DI1 ingång. on/1=stängd u10 

Status på nattdrift (on eller o! ) 1=stängd u13 

Avläs aktuell regulatorreferens u28 

Status på kylrelä (Kan styras manuellt, men bara när r12=-1) u58 

Status på fläktrelä (Kan styras manuellt, men bara när r12=-1) u59 

Status på avfrostningsrelä (Kan styras manuellt, men bara när r12=-1) u60 

Temperatur uppmätt med Sair-givare u69 
Status på relä 4 (larm, avfrostning, belysning).(Kan styras manuellt, men bara när r12=-1) u71 

                                Visning av larmkoder 
A1 Övre temperaturlarm 
A2 Nedre temperaturlarm 
A4 Dörrlarm 

A15 D1 larm 
A45 Vänteläge 
A59 Rengörning 
A61 Kondensorlarm 

  
 

Visning av felkoder 
E1 Fel i regulator 

E27 S5 givarfel 
E29 Sair givarfel 

 

Visning av statuskoder 
S0 Reglering 
S2 ON-tid kompressor 
S3 OFF-tid kompressor 
S4 Avdroppningstid 

S10 Kylning stoppad av huvudbrytare 
S11 Kylning stoppad av termostat 
S14 Avfrostningssekvens. Avfrostning 
S15 Avfrostningssekvens. Fläktfördröjning. 
S16 Kylning stoppad pga. Öppen D1 ingång. 
S17 Dörr öppen (öppen D1 ingång) 
S20 Nödkylning 
S25 Manuell kontroll av utgångar 
S29 Rengörning 
S32 Fördröjning av utgångar vid uppstart 
non Avfrostningstemperatur kan ej visas. Stopp baserat på tid. 
-d- Avfrostning pågår.  
PS Kod krävs. Ange kod. 

 






