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1. ROZŁADUNEK
Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. 
Duże komory montowane są w większości przypadków u klienta, ze względu na brak możliwości wniesienia ich do po-
mieszczenia. Mniejsze komory można przewozić w całości i wówczas należy stosować się do zasad:
Urządzenie należy rozładować ręcznie lub za pomocą odpowiedniego podnośnika, zawsze w pozycji normalnego użytko-
wania. Maksymalny kąt odchylenia od pionu do 15 stopni. W przypadku rozładunku za pomocą podnośnika urządzenie 
należy ustawić na odpowiednim podeście. W przypadku, gdy opakowaniem urządzenia jest skrzynia drewniana użycie 
podestu do rozładunku nie jest już konieczne.

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
2.1. Przeznaczenie
Komory produkowane przez fi rmę „Igloo” należą do profesjonalnych urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Przeznaczone 
są do schładzania i przechowywania produktów lub towarów spożywczych, których termin przydatności lub trwałość są 
bardzo mocno uzależnione od temperatury przechowywania. Mają zastosowanie m. inn. w zakładach gastronomicznych, 
zakładach mięsnych, czy sieciach sklepów. Przechowywanie produktów spożywczych w stanie schłodzonym pozwala 
na zachowanie ich walorów smakowych, zapachowych i estetycznych. Gwarantowane temperatury wewnątrz komór 
chłodniczych (typu „Magda”): +2ºC/+8ºC, a wewnątrz komór mroźniczych (typu „Dorota”): -10ºC/-20ºC przy temperaturze 
otoczenia +15ºC/+25ºC i wilgotności wzgl. powietrza do 60%. 

2.2. Opis urządzenia
Komory typu „Magda” i „Dorota” montowane są z gotowych paneli modułowych, izolowanych pianką produkowanych 
przez fi rmę „IGLOO”. Panele łączy się za pomocą zamków hakowych typu cam-lock umieszczonych w warstwie izola-
cyjnej. Grubość wszystkich paneli: ściennych, sufi tu czy podłogi w komorach chłodniczych wynosi 70mm, a w komorach 
mroźniczych 100mm. Komory mroźnicze w standardzie mają podłogę wykonaną z paneli izolowanych i blachy ryfl owa-
nej.  Podłoga izolowana w komorach chłodniczych jest dostępna w opcji. Do wszystkich standardowych komór (typu 
„Magda” i „Dorota”) stosujemy drzwi rozwierne (prawe lub lewe). Ościeżnica drzwi komór mroźniczych w standardzie jest 
podgrzewana.  Do typowych (katalogowych) wymiarów komór oferujemy Państwu agregaty chłodnicze i mroźnicze do 
montażu bezpośrednio na komorze lub w odległości do 6m od instalowanej komory. Komory wyposażone są w odszra-
nianie automatyczne i elektroniczny termostat opcjonalnie współpracujący z modułem do rejestracji temperatury pozwa-
lającym na rejestrację i sygnalizację za wysokiej i za niskiej temperatury w urządzeniu. W opcji wykonania montujemy w 
komorach kurtyny paskowe, celem zminimalizowania strat ciepła i ograniczeniu przedostawania się wilgoci do komory. 
Możemy również wykonać wszelkie obróbki PCV. Na specjalne zamówienie klienta montujemy również urządzenia alar-
mowe „Alarm-Człowiek w Komorze”.

Urządzenia „IGLOO” wykonywane są w/g nowoczesnych technologii i posiadają wymagane prawem certyfi katy.

Nasza fi rma wychodząc naprzeciw różnym oczekiwaniom klienta oferuje Państwu usługi w zakresie kompleksowego 
montażu komór nietypowych przy wykorzystaniu paneli warstwowych innych producentów. Płyty na wymiar przycinane 
są na miejscu budowy, a całość łączona za pomocą obróbek blacharskich.
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L – Długość komory 
S – Głębokość komory 
A – Wysokość komory - wymiar użytkowy – we-

wnątrz komory
B – Wysokość komory – wymiar zewnętrzny – 

bez izolowanej podłogi
C – Wysokość komory – wymiar zewnętrzny – z 

izolowaną podłogą

Rys.1 Zarys komory

Rys.2 Modułowość komory chłodniczej „Magda”

Rys.3 Modułowość komory mroźniczej „Dorota”

Nasza fi rma wychodząc naprzeciw różnym oczeki-
waniom klienta oferuje Państwu usługi w zakresie 
kompleksowego montażu komór nietypowych przy 
wykorzystaniu paneli warstwowych innych produ-
centów. Płyty na wymiar przycinane są na miejscu 
budowy, a całość łączona za pomocą obróbek bla-
charskich.
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*Pierwszy wymiar w symbolu (typie) komory określa długość komory [cm]  w którym znajduje się otwór drzwiowy. 
Otwór drzwiowy standardowo znajduje się po stronie lewej komory.

2.3. Dane techniczne
Tabela 1 Dane techniczne komory chłodniczej „Magda”

Typ L* / S [cm] Pojemność [m3] Moc znamionowa [W] Prąd znamionowy [A]
134* / 94 1.92 450 2.0
134* / 134 2.88 450 2.0
134* / 174 3.84 680 3.0
134* / 214 4.8 680 3.0
134* / 254 5.76 760 3.5
134* / 294 6.72 760 3.5

174* / 94 2.56 450 2.0
174* / 134 3.84 680 3.0
174* / 174 5.12 680 3.0
174* / 214 6.4 760 3.5
174* / 254 7.68 760 3.5
174* / 294 8.96 1070 4.9

214* / 94 3.2 450 2.0
214* / 134 4.8 680 3.0
214* / 174 6.4 680 3.0
214* / 214 8 1070 4.9
214* / 254 9.6 1070 4.9
214* / 294 11.2 1070 4.9

254* / 94 3.84 680 3.0
254* / 134 5.76 680 3.0
254* / 174 7.68 760 3.5
254* / 214 9.6 1070 4.9
254* / 254 11.52 1070 4.9
254* / 294 13.44 1070 4.9

294* / 94 4.48 680 3.0
294* / 134 6.72 760 3.5
294* / 174 8.96 1070 4.9
294* / 214 11.2 1070 4.9
294* / 254 13.44 1070 4.9
294* / 294 15.68 1310 6.0

Rys.4 Przykład rozłożenia paneli w komorze typu 294/214
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*Pierwszy wymiar w symbolu (typie) komory określa długość komory [cm]  w którym znajduje się otwór drzwiowy. 
Otwór drzwiowy standardowo znajduje się po stronie lewej komory.

Tabela 2 Dane techniczne komory mroźniczej „Dorota”
Typ L* / S [cm] Pojemność [m3] Moc znamionowa [W] Prąd znamionowy [A]

140* / 100 1.92 750 2.0
140* / 140 2.88 1100 2.7
140* / 180 3.84 1290 3.2
140* / 220 4.8 1500 3.7
140* / 260 5.76 2000 3.0
140* / 300 6.72 2000 3.0

180* / 100 2.56 750 2.0
180* / 140 3.84 1280 3.2
180* / 180 5.12 1500 3.7
180* / 220 6.4 2000 3.0
180* / 260 7.68 2000 3.0
180* / 300 8.96 3100 4.7

220* / 100 3.2 1100 2.7
220* / 140 4.8 1500 3.7
220* / 180 6.4 2000 3.0
220* / 220 8 2000 3.0
220* / 260 9.6 3100 4.7
220* / 300 11.2 3100 4.7

260* / 100 3.84 1290 3.2
260* / 140 5.76 2000 3.0
260* / 180 7.68 2000 3.0
260* / 220 9.6 3100 4.7
260* / 260 11.52 3100 4.7
260* / 300 13.44 3100 4.7

300* / 100 4.48 1500 3.7
300* / 140 6.72 2000 3.0
300* / 180 8.96 3100 4.7
300* / 220 11.2 3100 4.7
300* / 260 13.44 3100 4.7
300* / 300 15.68 3100 4.7

3. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI
3.1. Wymagania dotyczące miejsca instalacji

• Sprawdź, czy przekrój przewodów zasilających jest odpowiedni dla poboru prądu instalowanego urządzenia
• Zabrania się podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze
• Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego, prawidłowo wykonanego obwodu elektrycznego. 
Obwód elektryczny powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem odpowiedniej wartości w zależności od mocy znamio-
nowej - patrz Tabela 1 (str.4) i Tabela 2 (str.5).

Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporaże-
niowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami!

• Komory mogą być instalowane na zewnątrz budynków, ale odpowiednio zabezpieczone przed bezpośrednim 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych np. montowane pod zadaszeniami (wiatami). Stal, z której wykonane 
zostały elementy komory może reagować na warunki atmosferyczne (śnieg, deszcze, słońce), czego niepożądanym 
efektem może być czasowe lub trwałe odkształcenie. Posadzka w miejscu, gdzie będzie montowana komora, powin-
na być wypoziomowana, gładka i zabezpieczona przed przemakaniem. 
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W każdej typowej komorze typu: Magda i Dorota panel wyjściowy z otworem drzwiowym znajduje się po lewej 
stronie urządzenia

• Komory mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zapewniona jest odpowiednia wenty-
lacja. Komora powinna być ustawiona w dobrze wentylowanym miejscu, suchym, nienasłonecznionym  z dala od 
źródeł ciepła (piece, baterie c.o., nagrzewnice itp.). Wilgotność względna pomieszczenia, gdzie zamontowana będzie 
komora nie powinna przekraczać 60%, natomiast temperatura tegoż pomieszczenia nie powinna być większa niż 
25oC. Posadzka w pomieszczeniu, gdzie będzie montowana komora, powinna być wypoziomowana i gładka. Po-
sadzka musi być zabezpieczona przed przemakaniem. W przypadku przygotowania zagłębienia pod podłogę należy 
zwrócić uwagę czy otwór został wykonany z należytą starannością (równy, gładki, odpowiednio głęboki, poziomy 
oraz czy zapewnia odpowiednią ilość miejsca do manipulacji przy montażu płyt ściennych).

 Pomieszczenie powinno posiadać otwory wentylacyjne usytuowane tak, aby zapewniały przepływ świeżego powie-
trza przez całe pomieszczenie (zaleca się wykonanie wentylacji wymuszonej przez zastosowanie wentylatora wycią-
gowego). 

3.2. Instrukcja montażu paneli komory

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI:

Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania komory w trakcie eksploatacji, który pozwoli na 
spełnienie wymagań związanych z izolacyjnością cieplną, akustyczną oraz szczelnością na przenikanie atmosfery. 

1. Sprawdzić zgodność wymiarów wewnętrznych pomieszczenia gdzie ma być montowana komora.
2. Sprawdzić poziom podłoża – niespełnienie tego warunku może spowodować rozszczelnienie komory.
3. Rozpakować elementy komory i sprawdzić zgodność z zamówieniem (szerokość, głębokość, wysokość, kierunek 

otwierania drzwi).
4. Zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi komór. 
5. W przypadku komory wyposażonej w podłogę izolowaną montaż rozpocząć od płyt podłogowych Rys.7/5 (str.7).

Montaż komór nie wyposażonych w podłogę izolowaną rozpoczynamy od zamontowania dostarczonych elemen-
tów bazowych po obrysie zewnętrznym komory Rys.5 (str.7).

6. Montaż płyt ściennych rozpocząć od ściany tylnej łącząc wzajemnie ściany za pomocą klucza Rys.10 (str.8). Części 
wzajemnego łączenia płyt mogą zostać uszczelniona za pomocą masy uszczelniający (sylikon lub butyl – zalecane 
w komorach mroźniczych). 

7.Panel frontowy z otworem drzwiowym zabezpieczony jest kątownikiem na czas transportu – należy ściągnąć go 
(roznitować) przed montażem! – patrz Rys.6 (str.7)

8.Montaż płyt sufi towych rozpocząć po zamontowaniu ostatniego elementu ściennego – postępować podobnie jak 
przy montażu elementów ściennych.

9.Na panelu podłogowym umieścić blachę ryfl owaną, a następnie wykonać obróbki kątownikiem przypodłogowym. 
Uwaga: Większy wymiar kątownika ma być umieszczony na panelach ściennych!

10. Po zmontowaniu komory przystąpić do zamontowania drzwi i dokonać stosownych regulacji – patrz. Rys.15 (str.9); 
Rys.16 (str.10) i Rys.17 (str.10).

11. Usunąć folię ochronną zabezpieczającą drzwi i elementy komory bezpośrednio po ich zamontowaniu.
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L – Zarys długości komory 
S – Zarys głębokości komory – większy wymiar kątownika 

(46mm) należy umieścić na panelach ściennych.
1 – Panel frontowy drzwiowy 

(odrzwia)
2 – Kątownik zabezpieczający 

odrzwia na czas transportu  
- należy zdemontować go 
przed montażem komory

1 – Panel frontowy z otworem 
drzwiowym 

2 – Panel ścienny (boczny)
3 – Panel ścienny (tył)
4 – Panel dachowy
5 – Panel podłogowy
6 – Ryfel progu
7 – Ryfel podłogi
8 – Kątownik przypodłogowy - 

wykończeniowy (montowany 
na ryfl u)

Rys.5 Kątowniki bazowe (dotyczy tylko komór bez izo-
lowanych paneli podłogowych)

Rys.6 Demontaż kątownika 
zabezpieczającego odrzwia

Rys.7 Elementy składowe 
           komory

Montaż komór nie wyposażonych w podłogę izolowaną 
rozpoczynamy od zamontowania dostarczonych kątow-
ników bazowych po obrysie zewnętrznym montowanej 
komory.

UWAGA: Kątowników bazowych nie mon-
tować w świetle drzwi!
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Do złożenia elementów komory (pane-
li) konieczny jest klucz, który umożliwia 
zamknięcie zamka hakowego.

1 – Zamek otwarty
2 – Zamek zamknięty

Rys. 8 Zamek hakowy typu cam-lock

Rys.9 Montaż kołków ustalających

Rys.11 Złożenie ścian narożnych

Rys.12 Złożenie ścian bocznych Rys.13 Montaż zaślepki otworu

Rys.10 Wprowadzenie klucza do skręcania paneli
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3.3. Montaż drzwi komory

W komorach mroźniczych w pobliżu panela drzwiowego doprowadzić 
zasilanie do puszki hermetycznej  służącej do zasilania grzałki w fu-
trynie i progu celem wyeliminowania przymarznięcia uszczelki drzwi. 
Sprawdzić zasilanie urządzeniem pomiarowym oraz przez sprawdze-
nie powierzchni futryny czy jest ciepła.

P– Zaślepka odrzwi prawa – maskująca przewód grzewczy ościeżnicy

1 – Klamka z zamknięciem na klucz (część montowana na drzwiach zewnętrznych)
2 – Klamka wewnętrzna 
3 – Element zatrzasku montowany na drzwiach
4 – Zawias ZDP-45 (wzniosły) – zawias uniwersalny do drzwi P/L

Rys.14 Montaż zaślepek odrzwia (dotyczy komór mroźniczych 
„Dorota”)

Rys.15 Montaż drzwi z zamknięciem na klucz

UWAGA: Odległości montażu zatrzasku na drzwiach są odległościami sugerowanymi.
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UWAGA: W przypadku zastosowania rączki RD-30 na ościeżnicy zamiast elementu Rys.17/7 (str.10) zaleca 
się zamocowanie kawałka blachy ryfl owanej, aby trzpień rączki nie powodował uszkodzeń ościeżnicy.

5 – Rączka RD-30

6 - Element zatrzasku montowany na ościeżnicy
7 – Element klamki montowany na ościeżnicy– montowany tylko w przypadku zastosowania klamki z zamkiem na klucz

Rys. 16 Montaż drzwi z rączką RD-30

Rys.17 Montaż drzwi na ościeżnicy
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Rys.18 Panel termostatu „Igloo”

3.4. Podstawowe informacje montażu agregatu wewnątrz pomieszczeń

3.5. Uruchomienie komory

Przed montażem agregatu chłodzącego pamiętać, aby strumień powietrza wypływający z wentylatora chłodnicy nie 
może być skierowany bezpośrednio na drzwi komory.
Skraplacz agregatu zainstalować (o ile jest taka możliwość) naprzeciw otworu wentylacyjnego pomieszczenia
w którym znajduje się komora chłodnicza/mroźnicza. Pomieszczenie powinno posiadać instalację kanalizacyjną, 
w celu odprowadzenia skroplin z chłodnicy.

• Umieścić wtyczkę przewodu przyłączeniowego bezpośrednio w gnieździe wtykowym (zabrania się podłączania urządze-
nia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze!)

• Załączyć przycisk wyłącznika głównego, co spowoduje załączenie regulatora temperatury, a następnie agregatu urządze-
nia 

•  Na panelu regulatora temperatury Rys.18 (str.11) ustawić żądaną temperaturę 

1 – Przycisk włącz/wyłącz chłodzenie 
2 – Przycisk ręcznego odszraniania
3 – Kontrolka pracy agregatu i odszraniania
4 - Przycisk podglądu temp. na czujniku odszraniania
5 – Przycisk zmiany temp. do góry
6 – Przycisk zmiany temp. w dół

1 2 3 4 65

Sprawdzanie nastawionej temperatury (wewnątrz urządzenia) – Naciskając przycisk „▲” lub „▼” jeden raz możemy 
sprawdzić nastawioną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawia się nastawiona temperatura, przy której świeci się czerwo-
na mrugająca kropka (dioda). Wyjście z podglądu następuje automatycznie po ok. 3 sekundach. 

Obniżenie (lub podwyższenie) temperatury – naciskamy przycisk „▼” (lub „▲”) i na panelu pojawi się ustawiona tempe-
ratura. Naciskając przycisk „▼” obniżamy temperaturę do żądanej wartości. Wyjście z funkcji następuje automatycznie 
po ok. 3 sek.

Instrukcja obsługi regulatora temperatury produkcji „Igloo” serii MRT 8v.12 znajduje się na str. 16

4. EKSPLOATACJA 
Temperatura chłodzonej przestrzeni komory i cykl pracy agregatu mogą ulegać wahaniom. Zależą one od wielu 
czynników m. in. od temperatury otoczenia oraz od ilości i temperatury włożonych do komory produktów.
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Uwagi i wskazówki

• Pierwsze zapełnienie przestrzeni chłodniczej/mroźniczej dokonywać po uprzednim jej wychłodzeniu do tem-
peratury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji

• Nie wstawiać ciepłych produktów do komory
• W urządzeniu mroźniczym nie wolno przechowywać butelek i puszek z napojami. Ich zawartość może się 

rozszerzać podczas zamarzania, rozrywając pojemnik. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń!
• W przeciągu doby nie należy umieszczać w komorze urządzenia więcej produktów niż wynosi jej zdolność 

zamrażania
• Aby zapobiegać przymarzaniu opakowań należy dokładnie je wysuszyć przed umieszczeniem w urządzeniu
• Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych, co mogłoby utrudnić cyrkulację schłodzonego powietrza. 

Należy zapewnić również prawidłowy obieg powietrza wokół agregatu urządzenia - w żadnym wypadku nie 
wolno zakrywać otworów wentylacyjnych agregatu!!! 

• Utrzymywać skraplacz w czystości. Zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie sprężarki i w efekcie 
doprowadzić do awarii urządzenia, co nie jest objęte gwarancją!

• Wewnątrz komory do przechowywania produktów żywnościowych nie używać przyrządów elektrycznych
• Po zamknięciu drzwi urządzenia nie należy próbować otwierać ich na siłę. Podciśnienie powstające wewnątrz 

urządzenia jest wyrównywane w przeciągu 1-2 minut, co pozwala na swobodne otwarcie drzwi
• Unikać niepotrzebnego otwierania drzwi i pozostawienia ich otwartych przez dłuższy czas
• Mycie urządzenia prowadzić po odłączeniu go od napięcia.

4.1. Regulacja temperatury

 Obsługa termostatu (regulatora temperatury) „Igloo” znajduje się w rozdziale 3.5 (str.11)

Podstawowym zadaniem termostatu jest sterowanie agregatem chłodniczym tak, aby uzyskać zadaną temperaturę we-
wnątrz urządzenia i utrzymywać ją w określonych przedziałach. Wszystkie nastawy regulatora temperatury konieczne do 
normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez producenta. Użytkownik przed pierwszym uruchomie-
niem urządzenia powinien sprawdzić i ewentualnie ustawić na panelu żądaną temperaturę wewnątrz urządzenia. 

Cyfrowy wyświetlacz – wyświetla bieżącą temperaturę wewnątrz urządzenia 

Wszelka ingerencja w ustawienia fabryczne termostatu powoduje utratę gwarancji!

5. KONSERWACJA
5.1. Czyszczenie i konserwacja

Wszelkie czynności konserwacyjne należy prowadzić po odłączeniu urządzenia od napięcia!

Chronić przed uszkodzeniem lub zalaniem wodą instalację elektryczną

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody, a jedynie wilgotnej ściereczki

Nie należy stosować żadnych ostrych przedmiotów celem usuwania zabrudzeń!

Raz na miesiąc zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia jego wnętrza, naturalnego 
odszronienia parownika i sprawdzeniu stanu uszczelek drzwi.

W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie posługiwać się środkami mechanicznymi!
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Skraplacz urządzenia należy utrzymywać w czystości. 
Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, powodu-
jąc m. in. wzrost zużycia energii elektrycznej i mogą 
spowodować uszkodzenie sprężarki agregatu.
Aby wyczyścić skraplacz należy wysunąć wiatrownicę 
z zaczepów unosząc ją do góry. Lamele skraplacza 
czyścić za pomocą miękkiej szczotki lub pędzla. Przy 
mocnym zabrudzeniu (zapchaniu lamel) skraplacza 
wskazane jest użycie odkurzacza lub sprężonego azotu 
w celu odessania / wydmuchania zabrudzeń znajdują-
cych się miedzy lamelami.

Za uszkodzenia agregatu skraplającego powstałe w wyniku nieprzestrzegania czystości skraplacza pro-
ducent nie ponosi odpowiedzialności!

Podczas eksploatacji urządzenia jak również podczas prac konserwatorskich należy uważać, aby nie uszko-
dzić czujnika temperatury Rys.6 (str.7)

Uszczelkę drzwi należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków myjących i pamiętać o jej 
dokładnym wysuszeniu. Uszczelka nie może mieć kontaktu z substancjami tłustymi ani olejami! 
Podczas czynności konserwujących należy sprawdzić czy drzwi zamykają się właściwie. 
Próba: umieścić kartkę papieru pomiędzy uszczelką, a obudową i zamknąć drzwi. Papier powi-
nien stawiać wyczuwalny opór przy próbie wyciągania

W przypadku eksploatowania urządzenia na zewnątrz (na otwartej przestrzeni) konieczne jest stosowa-
nie preparatów zabezpieczających uszczelki gumowe (w drzwiach) przed uszkodzeniem:
Latem -  zabezpieczenie uszczelki przed wysuszaniem i pękaniem
Zimą – zabezpieczanie uszczelki przed przymarzaniem. 
Preparaty takie powodują, że uszczelki gumowe zachowują swoją giętkość, konserwują gumę i chronią 
ją przed uszkodzeniem.

Urządzenie należy umyć wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40ºC z dodatkiem neutralnych środ-
ków czyszczących. Do mycia i czyszczenia urządzenia zabrania się stosowania środków zawiera-
jących chlor i sód różnych odmian, które niszczą warstwę ochronną i elementy składowe urzą-
dzenia! Ewentualne pozostałości klejów czy silikonu na elementach metalowych urządzenia usuwać 
wyłącznie benzyną ekstrakcyjną (nie dotyczy elementów z plastiku i tworzyw sztucznych!). Nie wolno 
używać innych rozpuszczalników organicznych. 

Elementy urządzenia mogą korodować przy niewłaściwym użytkowaniu i konserwacji. Należy 
przestrzegać zasad: 
• Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni urządzenia z środkami zawierającymi chlor i/lub sodę w róż-
nych odmianach, które niszczą ich warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia (dotyczy również 
różnych gatunków stali nierdzewnej) 

Rys.19 Czyszczenie skraplacza
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6. SERWIS
6.1. Identyfi kacja i naprawa usterek

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas uruchamiania urządzenia lub podczas jego eksploatacji należy 
powrócić do tych rozdziałów instrukcji obsługi, które wyjaśniają wykonywaną operacje. Ma to na celu upewnienie się, czy 
urządzenie jest prawidłowo obsługiwane. Jeżeli trudności występują nadal, poniższe wskazówki pomogą w ich usunięciu.

Urządzenie nie pracuje...- Upewnić się, czy:
• Urządzenie jest podłączone do sieci prądu elektrycznego
• Napięcie i częstotliwość w sieci są odpowiednie z tymi, jakie zaleca producent
• Włączony jest wyłącznik główny
• Termostat jest załączony (Dotyczy term. Igloo – Jeśli na wyświetlaczu wyświetlają się jedynie dwie kropki – włącz termostat)

Urządzenie nie osiąga odpowiedniej temperatury, oświetlenie świeci...-Upewnić się, czy:
• Wyłącznik główny jest w pozycji załączonej
• Nastawa temperatury na termostacie jest odpowiednio ustawiona
• Termostat działa poprawnie 
• Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyścić
• Temperatura otoczenia nie jest wyższa niż 25ºC. Minęło wystarczająco dużo czasu dla schłodzenia produktów
• W komorze nie umieszczono zbyt wiele świeżej żywności i nie przekroczono maksymalnej zdolności zamrażania
• Drzwi urządzenia zamykają się właściwie i czy uszczelka przylega do ościeżnicy komory
• Otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane

(Dotyczy term. „IGLOO”) Termostat wyświetla C0 lub C1 lub C2 zamiast temperatury - sygnalizacja uszkodzeń 
czujników:

 W przypadku wykrycia przez regulator uszkodzenia czujnika,  regulator  eliminuje ten czujnik i przechodzi w tryb pracy 
awaryjnej. Jednocześnie na wyświetlaczu, zamiast wskazywanej temperatury, pojawia się symbol:

 C0 – oznaczający uszkodzenie czujnika sterującego
 C1 – oznaczający uszkodzenie czujnika odszraniającego
 C2 – oznaczający uszkodzenie trzeciego czujnika (występuje jeżeli w trybie nastaw dokonano ustawienia trzeciego czuj-

nika)
 Tryb pracy awaryjnej:
 - Uszkodzenie czujnika sterowania – regulator przechodzi do pracy okresowej tzn. wg nastaw: maksymalny czas pra-

cy agregatu (CE), minimalny czas  postoju agregatu (FI); funkcja odszraniania działa normalnie. Wyświetlacz wyświetla 
uszkodzenie czujnika –C0 

 - Uszkodzenie czujnika odszraniania – regulator w funkcji sterowania temperaturą  pracuje normalnie; natomiast funkcja 
odszraniania przechodzi na pracę czasową czyli funkcja włącza się po upływie nastawionego czasu między kolejnymi 
włączeniami odszraniania  (EC) i trwa wg nastaw dokonanych w maksymalnym czasie odszraniania (EF). Wyświetlacz 
wyświetla uszkodzenie czujnika –C1

 - Uszkodzenie trzeciego czujnika – regulator pracuje normalnie (wyeliminowana zostaje trzecia czujka). Wyświetlacz wy-
świetla uszkodzenie czujnika –C2 

 Uwaga:
 W celu prawidłowej pracy regulatora w trybie awaryjnym ważnym jest właściwe ustawienie następujących parametrów:
 - maksymalny czas pracy agregatu (CE);
 - minimalny czas postoju agregatu (FI);
 - maksymalny czas odszraniania (EF).

(Dotyczy term. „IGLOO”) Urządzenie pracuje, włączona sygnalizacja dźwiękowa...- Funkcje alarmowe
 Regulator MRT8v.12 posiada dwa niezależne systemy nadzoru temperatury i ostrzegania sygnalizacją dźwiękową jeżeli 

zostaną one przekroczone. Regulator pozwala na zaprogramowanie różnych kombinacji aktywności obu systemów alar-
mowych – patrz tabela programowania. 

 1. Sygnalizacja przekroczenia temperatury w komorze chłodniczej (grzewczej) – dźwięk przerywany
 Jeżeli temperatura mierzona w komorze chłodniczej odbiega zarówno w górę jak i w dół od wartości zaprogramowanej, to 

wówczas ulega wzbudzeniu alarm dźwiękowy. Dźwięk od tego alarmu ma charakter przerywany. Ten system alarmowy  
jest wyłączany na czas trwania cyklu odszraniania oraz posiada szereg dodatkowych ustawień umożliwiających:

 - opóźnienie aktywacji po wyjściu z cyklu odszraniania;
 - opóźnienie aktywacji po załączeniu urządzenia do pracy;
 - opóźnienie aktywacji po zaistnieniu przyczyny alarmu.



15

pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMORY CHŁODNICZE I MROŹNICZEwww.igloo.pl

 2. Sygnalizacja przekroczenia temperatury skraplacza (lub w dodatkowym obwodzie grzejnym) – dźwięk ciągły. 
 Jeżeli temperatura mierzona na skraplaczu przekroczy zadaną wartość, to wówczas ulegnie wzbudzeniu alarm dźwięko-

wy. Dźwięk od tego alarmu ma charakter stały. 
 Funkcja ta umożliwia nadzór nad prawidłowością działania wentylatora skraplacza, czystością skraplacza oraz przekro-

czeniem dopuszczalnej temperatury otoczenia.

UWAGA
 1. W momencie wystąpienia alarmu można wyłączyć alarm przyciskając przycisk „S”. Systemy alarmowe zostaną wów-

czas wyłączone na 10 minut. Jeżeli po tym czasie nie ulegnie zanikowi przyczyna alarmu, to alarm ponownie ulegnie 
wzbudzeniu.

 2. Jeżeli aktywne są oba systemy alarmowe to pierwszeństwo w sygnalizacji ma zawsze alarm sygnalizujący niewłaściwą 
temperaturę w komorze chłodniczej (grzewczej).   

  Odgłosy wydawane przez urządzenia pracujące są zjawiskiem normalnym. W urządzeniach znajdują się 
wentylatory, silniki i sprężarki, które włączają się i wyłączają automatycznie. Każda sprężarka wytwarza 
pewien hałas podczas pracy. Dźwięki te wytwarzane są przez silnik agregatu oraz przez czynnik 
chłodniczy przepływający w obwodzie. Zjawisko to jest cechą techniczną urządzeń chłodniczych i 
nie oznacza ich wadliwej pracy. 

6.2. Serwis
Tel. do serwisu IGLOO: +48 (14) 662 19 56 lub +48 605 606 071 e-mail: serwis@igloo.pl
Jeśli po sprawdzeniu punktów opisanych w rozdziale 6.1 „Identyfi kacja i naprawa usterek” urządzenie nadal nie działa 
prawidłowo, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym fi rmy Igloo.

UWAGA: W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DO-
TYCZĄCYCH PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA, PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OD-
STĄPIENIA OD OBOWIĄZKÓW GWARANTA!!!

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmienione przez „IGLOO” bez powiadamiania użytkownika. 

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego urządzenia.
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Regulator temperatury typu MRT-8v12 jest uniwersalnym mikroprocesorowym sterownikiem temperatury przeznaczonym 
do zastosowania w urządzeniach chłodniczych, chłodniczo-grzejnych oraz grzejnych. Regulator ten umieszczony jest w 
zwartej jednoczęściowej obudowie przeznaczonej do mocowania na szynę.

FUNKCJE REGULATORA W ZASTOSOWANIU CHŁODNICZYM LUB CHŁODNICZO-GRZEJNYM

1. Funkcja sterowania agregatem w zależności od temperatury w komorze chłodniczej;
2. Funkcja automatycznego rozmrażania realizowaną w trzech możliwych do wyboru wariantach:
 • rozmrażanie konwekcyjne; 
 • rozmrażanie przy użyciu grzałek;
 • rozmrażanie gorącymi parami (odwrócony obieg). 
 Funkcja ta nadzorowana jest jednym lub dwoma czujnikami temperatury oraz zabezpieczona wyłącznikiem czasowym 

ograniczającym nadmiernie długi czas odszraniania;
3. Funkcja ociekania.
4. Funkcja blokowania wyświetlacza temperatury na czas rozmrażania i ociekania wraz z czasowym opóźnieniem wyjścia 

z trybu blokady.
5. Funkcja sterowania wentylatorem skraplacza w zależności od pracy agregatu i temperatury skraplacza;
6. Funkcja sterowania wentylatorem parownika;
7. Funkcja sterowania ewentualnym dodatkowym układem grzejnym niezależnym od układu chłodniczego (realizowana 

przez trzeci czujnik). Funkcja ta może znaleźć zastosowanie np. przy podgrzewaniu szyb w celu zapobieżenia ich paro-
waniu lub w instalacjach chłodniczo–grzejnych; 

8. Funkcja umożliwiająca nastawianie różnych temperatur sterowania chłodzenia dla pracy w trybie dziennym i nocnym.
9. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujników temperatury.
10. Funkcja pracy awaryjnej. 
11. Funkcja dźwiękowej sygnalizacji stanów alarmowych: 
 • przekroczenia górnego zakresu dopuszczalnej temperatury w komorze chłodniczej 
 • przekroczenia dolnego zakresu dopuszczalnej temperatury w komorze chłodniczej 
 • przekroczenia dopuszczalnej temperatury występującej na skraplaczu lub też w dodatkowym obwodzie grzejnym  

Regulator posiada również zabezpieczenia dotyczące pracy agregatu: 

 • minimalny czas postoju agregatu;
 • minimalny czas pracy agregatu;
 • maksymalny czas pracy agregatu

Regulator temperatury MRT-8v12 wyposażony jest w: 

 • wyłącznik agregatu umożliwiający wyłączenie w dowolnej chwili pracę agregatu bez odłączenia zasilania urządzenia 
chłodniczego;

 • wyłącznik oświetlenia umożliwiający włączanie i wyłączanie oświetlenia urządzenia chłodniczego,  połączony z funkcją 
umożliwiającą ustawianie odmiennych nastaw temperatury sterowania w trybie dziennym i nocnym;

 • przycisk ręcznego odszraniania ,  pozwalający na włączenie cyklu odszraniania w dowolnym momencie pracy urządze-
nia chłodniczego (niezależnie od funkcji automatycznego odszraniania);

 • przycisk umożliwiający podgląd temperatury na czujniku lub czujnikach odszraniania oraz czujniku nadzoru temperatury 
skraplacza i temperatury grzania. Przycisk ten umożliwia również wejście w tryb programowania funkcji regulatora;

 • cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający na bieżącą kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia chłodniczego ( 
regulator pozwala na blokowanie wskazań miernika w momencie odszraniania oraz powrót wskazań z opóźnieniem w 
stosunku do czasu wyjścia z funkcji odszraniania).

 • sygnalizację świetlną obrazującą stan pracy urządzenia chłodniczego.

WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA:

- wyjście sterowania agregatem;
- wyjście sterowania oświetleniem;
- wyjście sterowania wentylatorem parownika
- wyjście sterowania wentylatorem skraplacza podczas odszraniania gorącymi parami;
- wyjście sterowania wentylatorem skraplacza w zależności od dokonanych ustawień ;
- wyjście sterowania dodatkowym elementem grzejnym w zależności od temperatury na trzecim czujniku
- wyjście sterownia grzałkami lub elektrozaworem podczas odszraniania;
- wyjście do podłączenia wyłącznika krańcowego wyłączającego wentylator parownika;

REGULATOR TEMPERATURY SERIA   MRT8V.12
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 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

 • zakres temperatur sterowania chłodzeniem -40...+30 OC
 • zakres temperatur sterowania  dodatkowym układem grzejnym  0...99 OC
 • zakres temperatur końca odszraniania +1....+30 OC
 • zakres temperatur sygnalizacji alarmowej na czujniku nr1 -40...99 OC
 • zakres temperatur sygnalizacji alarmowej na czujniku nr3 30...99 OC
 • zakres histerezy sterowania chłodzeniem 1....20O
 • zakres histerezy sterowania grzaniem 1....10O
 • czas zabezpieczenia max. długości odszraniania 0....3h
 • zakres czasu pracy do momentu odszraniania 1....12h
 • ilość czujników pomiarowych  2 lub 3
 • długość czujników pomiarowych standardowo 3,2m
 • obciążalność styków przekaźnika sterującego chłodzeniem 30A 250V AC 
 • obciążalność styków przekaźnika oświetlenia 10A 250V AC
 • obciążalność styków przekaźnika wentylatorów 10A 250V AC
 • obciążalność styków przekaźnika grzałki/elektrozaworu odszraniania 10A 250V AC 
 • obciążalność styków przekaźnika obwodu grzejnego 10A 250V AC
 • zasilanie 230V AC +10%-15%
 • temperatura otoczenia +5....+40 OC
 • wilgotność 20....80%RH
 • stopień ochrony  IP30

FUNKCJE REGULATORA W ZASTOSOWANIU GRZEJNYM

Regulator MRT8v.12 posiada możliwość sterowania dwoma niezależnymi od siebie układami grzejnymi. 
 1. Funkcja sterowania obwodem grzejnym w zależności od temperatury mierzonej przez czujnik nr 1 (obwód grzejny nr 1)
 2. Funkcja wyświetlania temperatury mierzonej przez czujnik nr 1
 3. Funkcja sterowania obwodem grzejnym w zależności od temperatury mierzonej przez czujnik nr 3 (obwód grzejny nr 2)
 4. Funkcja chwilowego podglądu temperatury mierzonej przez czujnik nr 3 
 5. Funkcja dźwiękowej sygnalizacji stanów alarmowych: 
 c) przekroczenia górnego zakresu dopuszczalnej temperatury w obwodzie grzejnym nr 1
 d) przekroczenia dolnego zakresu dopuszczalnej temperatury w obwodzie grzejnym nr 1 
 e) przekroczenia dopuszczalnej w obwodzie grzejnym nr 2

WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA: 
 • wyjście sterowania obwodem grzejnym nr 1
 • wyjście sterowania obwodem grzejnym nr 2
 • wyjście sterowania oświetleniem

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
 • zakres temperatur sterowania – obwód grzejny nr 1 -40...+99 OC
 • zakres temperatur sterowania – obwód grzejny nr 2  0...99 OC
 • zakres histerezy sterowania – obwód grzejny nr 1 1....20O
 • zakres histerezy sterowania – obwód grzejny nr 1 1....20O
 • zakres histerezy sterowania – obwód grzejny nr 2 1....10O
 • zakres histerezy sterowania – obwód grzejny nr 2 1....10O
 • ilość czujników pomiarowych  2 
 • długość czujników pomiarowych 0,9m, 1,5m,  3,2m, 5m
 • obciążalność styków przekaźnika sterującego obwodem nr 1 30A 250V AC 
 • obciążalność styków przekaźnika sterującego obwodem nr 2 10A 250V AC
 • obciążalność styków przekaźnika oświetlenia 10A 250V AC
 • zasilanie 230V AC +10%-15%
 • temperatura otoczenia +5....+40 OC
 • wilgotność 20....80%RH
 • stopień ochrony  IP30



18

pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMORY CHŁODNICZE I MROŹNICZE www.igloo.pl

wyłącznik oświetlenia

sygnalizacja pracy agregatu oraz odszraniania

wyłącznik agregatu

nastawa temperatury

przycisk włączenia podglądu 
temperatury na czujniku odszraniającym oraz wejscia w tryb 

nastaw

sygnalizacja dokonywanych nastaw, 
odczytów oraz wyłaczenia agregatu

przycisk ręcznego rozmrażania

BUDOWA

Na przedniej ściance panelu odczytowo nastawczego znajdują się:
 • wyłącznik oświetlenia pozwalający na włącznie i wyłączanie oświetlenia;  
 • wyłącznik pracy urządzenia sterowanego;
 • przycisk ręcznego odszraniania :
 • przycisk oznaczony symbolem „S” – krótkie przyciśnięcie powoduje wyświetlenie temperatury na dodatkowych czujni-

kach, długie przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje przejście do trybu programowania regulatora (patrz progra-
mowanie);

 • przyciski przeznaczone do nastawy temperatury sterowania;
 • dioda sygnalizująca stan pracy urządzenia chłodniczego lub obwodu grzejnego nr 1 – światło ciągłe sygnalizuje pracu-

jący agregat/grzałka, światło migające sygnalizuje wejście w tryb odszraniania- 
 • diody sygnalizujące: dokonywanie nastaw temperatury sterowania (pulsuje ostatnia dioda), odczyt temperatury na do-

datkowych czujnikach odszraniania ( 2 czujnik –świeci dioda ostatnia, 3 czujnik – świecą obie diody), wyłączenie agregatu 
(świecą obie diody –wyświetlacz wygaszony)

Na bocznych ściankach obudowy regulatora znajdują się listwy przyłączeniowe do podłączenia:
 • czujników;
 • zasilania;
 •  wyjść sterowniczych

Listwa zaciskowa zasilania i wyjść sterowniczych Listwa zaciskowa 
czujników

Gniazdo do podłączenia 
rejestratora lub dodatko-
wego wyświetlacza
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OPIS CYKLU PRACY REGULATORA W ZASTOSOWANIACH CHŁODNICZYCH

Praca regulatora temperatury do urządzeń chłodniczych  składa się z trzech faz, które następują kolejno po sobie:

faza chłodzenia → faza odszraniania → faza ociekania

W momencie podłączenia regulatora do sieci, po zwłoce wynoszącej 5 sek., regulator przechodzi do fazy chłodzenia. W 
fazie tej następuje porównywanie temperatury występującej na czujniku sterowania (umieszczonej w komorze chłodzenia) z 
dokonanymi nastawami i w zależności od wyniku następuje włączanie i wyłączanie przekaźnika sterującego agregatem. 
Po upływie określonego czasu regulator przechodzi do fazy odszraniania. W fazie tej głównym zadaniem regulatora jest 
odszronienie tzn. zlikwidowanie lodu na elementach wymiany temperatury – parowniku. Koniec fazy odszraniania nadzoro-
wany jest jednym lub dwoma czujnikami, oraz zabezpieczony czasowo.
Kolejną fazą pracy regulatora jest ociekanie. Zadaniem tej fazy jest pozbycie się  resztek wody z odszronionych elementów. 
Po zakończeniu fazy ociekania regulator przechodzi z powrotem do fazy sterowania .
W każdym z faz pracy regulatora, regulator wykonuje szereg dodatkowych zadań umożliwiających w optymalny sposób 
realizację sterowania urządzeniem chłodniczym. 
W celu zapewnienia właściwego i skutecznego sterowania należy, w zależności od potrzeb, dokonać odpowiednich nastaw.

Nastawy regulatora podzielone są na trzy grupy:
• dostępne dla użytkownika
• dostępne dla serwisu
• dostępne dla serwisu wymagające wpisania kodu dostępu

Regulator MRT8v.12 fazie produkcji jest zaprogramowany standardowym zestawem nastaw. 
Podstawowe parametry zaprogramowane w fazie produkcji podane są na tabliczce znamionowej.

Uwaga
Zalecane jest zweryfi kowanie fabrycznie zaprogramowanych parametrów i przystawanie ich do konkretnego za-
stosowania

Poniżej przedstawiono schemat uniwersalnego układu chłodniczego z zaznaczeniem elementów, które mogą być sterowa-
ne przez regulator MRT-8v.12

STEROWANIE SPRĘŻARKĄ
Faza chłodzenia
Sterowanie sprężarki  w fazie chłodzenia następuje w funkcji temperatury występującej w komorze chłodniczej. Regula-
tor może sterować temperaturą chłodzenia w zakresie – 40 do +30 OC. W celu ograniczenia zakresu sterowania tak aby 
uniemożliwić użytkownikowi urządzenia chłodniczego ustawienie temperatury z poza tego zakresu, należy ustawić we wła-
ściwych zakresach parametry:  „Górny zakres temperatury sterowania” , „Dolny zakres sterowania”. Ważnym jest również 
właściwe ustawienie histerezy sterowania. Histereza sterowania jest to parametr, który wyznacza różnicę temperatury przy 
której następuje wyłączenie a następnie włączenie sprężarki, np. jeżeli temperatura sterowania ustawiona jest na wartość
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4 OC,  histereza 2 OC, to wyłączenie sprężarki nastąpi po osiągnięciu 4 OC, a ponowne włączenie po wzroście temperatury 
do 4+2 = 6 OC. Wartość temperatury sterowania z wcześniej zaprogramowanego  zakresu ustawia się przyciskając przyciski 
oznaczone symbolami „▲”, „▼”. Przy czym krótkotrwałe przyciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków  powoduje wyświe-
tlenie aktualnie nastawionej wartości, a kolejne przyciśnięcie zmianę tej wartości.
Regulator posiada również funkcję umożliwiającą automatyczne ustawienie różnych temperatur sterowania  w trybie dzien-
nym i nocnym. Funkcja ta jest sprzężona z wyłącznikiem oświetlenia. Tryb nocny – oświetlenie wyłączone, tryb dzienny – 
oświetlenie włączone. W celu uaktywnienia tej funkcji należy:
 • ustawić parametr HE = 1 

• ustawić żądane wartości temperatur sterowania przyciskami „▲”, „▼” przy włączonym i wyłączonym oświetleniu

Regulator wyposażony jest w funkcje zabezpieczające sprężarkę takie jak : „Minimalny czas postoju agregatu”, Minimalny 
czas pracy agregatu” oraz  „Maksymalny czas pracy agregatu”. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie tych parametrów 
może również wpływać na rzeczywiste wahania temperatury w komorze chłodniczej. Jeżeli np. minimalny czas pracy sprę-
żarki ustawiony został  na 5 min. natomiast temperatura sterownia została osiągnięta po 3 min, to sprężarka nie zostanie 
wyłączona wcześniej niż po upływie 5 min. To samo dotyczy minimalnego czasu postoju agregatu. W takim przypadku 
wahania temperatury w komorze chłodniczej będą większe niż wynikałoby to w ustawionej histerezy. 
Właściwe ustawienie wyżej wymienionych parametrów ma również wpływ tryb awaryjnej pracy regulatora w przypadku 
uszkodzenia czujnika sterowania. Regulator wówczas przechodzi na pracę wg czasów zadanych w tych parametrach.

Faza odszraniania 
W fazie odszraniania praca sprężarki zależy od dokonanych ustawień w parametrze „Rodzaj odszraniania”.
W przypadku ustawień „Konwekcyjny” lub „Grzałkami”, praca sprężarki zostaje wyłączona na cały czas trwania fazy od-
szraniania.
Przy ustawieniu „Gorącymi parami” sprężarka pracuje w sposób ciągły czasie trwania odszraniania.

Faza ociekania
W fazie ociekania praca sprężarki zostaje wyłączona.

STEROWANIE WENTYLATOREM SKRAPLACZA

Regulator MRT8v.12 posiada dwa wyjścia sterownicze wentylatora skraplacza do których wariantowo, w zależności od 
potrzeb, można podłączyć wentylator:

Wyście oznaczone nr 12
Wyjście to przeznaczone jest do sterowania wentylatorem skraplacza w procesie odszraniania gorącymi parami. Na wyjściu 
tym wentylator skraplacza w fazie sterowania pracuje w rym sprężarki a po wejściu w tryb odszraniania przechodzi na pracę 
ciągłą. W fazie ociekania wentylator nie pracuje.
Na wyjściu tym nie ma możliwości przeprogramowania innego trybu pracy wentylatora - tryb ten jest stały i niezmienny.

Wyjście oznaczone nr 13 
Wyjście to jest wyjściem programowanej pracy wentylatora skraplacza. Można zaprogramować następujące warianty pracy:
 •  Praca ciągła 
 •  Praca zależna od temperatury skraplacza. W tym trybie wentylator pracuje w sposób ciągły do aż do momentu wychło-

dzenia się skraplacza poniżej nastawionej wartości. W tym momencie następuje wyłączenie pracy wentylatora. Ponowne 
włączenie następuje po wzroście temperatury z uwzględnieniem zaprogramowanej histerezy.

 •  Praca zależna od temperatury skraplacza i pracy sprężarki. W tym trybie wentylator skraplacza pracuje w rytm pracy 
sprężarki aż do momentu wychłodzenia się skraplacza poniżej nastawionej wartości. Po uzyskaniu tego stanu wentylator 
przestaje pracować. Powrót pracy wentylatora w rytm pracy agregatu nastąpi po wzroście temperatury skraplacza z 
uwzględnieniem zaprogramowanej histerezy

 •  Praca zależna od pracy agregatu . W tym trybie wentylator pracuje w rytm pracy agregatu.

STEROWANIE WENTYLATOREM PAROWNIKA
Na wyjściu sterowniczym wentylatora parownika można ustawić następujące cykle pracy:
•  wentylator wyłączony podczas odszraniania i ociekania, w pozostałych okresach czasu praca ciągła;
•  praca ciągła, wyłączenie następuje tylko w przypadku wyłączenia chłodzenia przyciskiem wyłączającym znajdującym się 

na czołówce regulatora ;
•  wentylator wyłączony podczas odszraniania i ociekania, w pozostałych okresach czasu praca w rytm pracy agregatu;  
•  praca w rytm agregatu, praca ciągła podczas odszraniania, wyłączony na czas ociekania.
W tych ustawieniach pracy wentylatora parownika w których następuje postój wentylatora na czas odszraniania lub od-
szraniania i ociekania,  powrót do pracy może następować z opóźnieniem potrzebnym na wychłodzenie się parownika. 
Opóźnienie to może zostać ustawione jako czasowe lub temperaturowe.
Regulator posiada wejście wyłącznika krańcowego umożliwiające przerwanie pracy wentylatora parownika na czas np. 
otwarcia drzwi komory chłodniczej.  
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STEROWANIE DODATKOWYM UKŁADEM GRZEJNYM
Wyjście oznaczone nr 13 może zostać zaprogramowane jako wyjście sterujące dodatkowym układem grzejnym. Przy takim 
zaprogramowaniu ulega likwidacji  programowalne wyjście sterujące wentylatorem skraplacza jak i również nadzór tempe-
ratury wentylatora skraplacza.

ODSZRANIANIE
Regulator MRT8v.12 posiada funkcję automatycznego odszraniania urządzenia chłodniczego. 
Możliwe jest również ręcznie wyzwolenie funkcji odszraniania z przycisku znajdującego się na czołówce regulatora.
Regulator umożliwia ustawienie trzech różnych metod odszraniania urządzenia chłodniczego:
1. odszranianie konwekcyjne 
2. odszranianie grzałkami
3. odszranianie gorącymi parami
Regulator posiada wyjście sterownicze do podłączenia grzałek odszraniających lub elektrozaworu otwierającego obieg go-
rących par ( wyjście nr14). 
W celu prawidłowego ustawienia procesu odszraniania należy ustawić:
 • rodzaj odszraniania;
 • ilość czujników mierzących temperaturę parownika (temperaturę końca odszraniania). Możliwe są tutaj trzy warianty: 
1. odszranianie czasowe bez pomiaru i określenia temperatury końca odszraniania;
2. koniec procesu odszraniania nadzorowany jednym czujnikiem;
3. koniec procesu odszraniania nadzorowany dwoma czujnikami. Na obu czujnikach musi zaistnieć nastawiona tempera-

tura końca odszraniania aby zakończony został proces odszraniania. W przypadku wykorzystania dwóch czujników jako 
czujniki nadzoru końca odszraniania likwidacji ulega możliwość sterowania wentylatorem skraplacza w zależności od 
temperatury, nadzór temperatury skraplacza oraz możliwość sterowania dodatkowym układem grzejnym.  

 • temperaturę końca odszraniania;
 • czas między kolejnymi cyklami odszraniania. Możliwe jest również ustawienie wyzwalania odszraniania jedynie poprzez 

przyśniecie przycisku ręcznego odszraniania
 • zabezpieczenie czasowe maksymalnego dopuszczalnego czasu odszraniania. Ustawienie tego parametru ma również 

dodatkowe znaczenie, gdyż określa czas odszraniania w przypadku awaryjnej pracy regulatora na wskutek uszkodzenia 
czujnika odszraniajacego.

WYŚWIETLACZ

Regulator wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz. Na wyświetlaczu tym wskazywana jest aktualna temperatura występują-
ca na czujniku sterujący. Pomiar temperatury wykonywany jest w pełnym zakresie pomiarowym tzn. od –40 do+99 OC z roz-
dzielczością co 1 OC. Wartość temperatury wyświetlanej na wyświetlaczu może być zablokowana na czas fazy odszraniania 
i ociekania. W takim przypadku podczas procesu odszraniania wyświetlacz wskazuje ostatnią temperaturę jaka wystąpiła 
przed wejściem w cykl odszraniania. Odblokowanie wskazań temperatury na wyświetlaczu może być opóźniane czasowo 
w stosunku do zakończenia procesu odszraniania i ociekania. 
Regulator posiada również funkcję podglądu temperatury na pozostałych czujnikach temperatury.

Podgląd taki realizuje się poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku „S” i ewentualne przyciśnięcie przycisku „▲”. 
Do regulatora MRT8v.12 mogą być dołączone dodatkowe wyświetlacze, które można umieścić w innym miejscu niż regu-
lator (np. skierowane w stronę klienta ). Wyświetlacz ten będzie wskazywał ta samą wartość co wyświetlacz regulatora i 
podlegał również blokadzie na czas odszraniania i ociekania.
Wyświetlacz ten oferowany jest jako dodatkowe wyposażenie.

FUNKCJE ALARMOWE

Regulator MRT8v.12 posiada dwa niezależne systemy nadzoru temperatury i ostrzegania sygnalizacją dźwiękową jeżeli 
zostaną one przekroczone. Regulator pozwala na zaprogramowanie różnych kombinacji aktywności obu systemów alarmo-
wych – patrz tabela programowania. 

1. Sygnalizacja przekroczenia temperatury w komorze chłodniczej (grzewczej) – dźwięk przerywany
Jeżeli temperatura mierzona w komorze chłodniczej odbiega zarówno w górę jak i w dół od wartości zaprogramowanej, to 
wówczas ulega wzbudzeniu alarm dźwiękowy. Dźwięk od tego alarmu ma charakter przerywany. Ten system alarmowy  jest 
wyłączany na czas trwania cyklu odszraniania oraz posiada szereg dodatkowych ustawień umożliwiających:

• opóźnienie aktywacji po wyjściu z cyklu odszraniania;
• opóźnienie aktywacji po załączeniu urządzenia do pracy;
• opóźnienie aktywacji po zaistnieniu przyczyny alarmu.

2. Sygnalizacja przekroczenia temperatury skraplacza (lub w dodatkowym obwodzie grzejnym) – dźwięk ciągły. 
Jeżeli temperatura mierzona na skraplaczu przekroczy zadaną wartość, to wówczas ulegnie wzbudzeniu alarm dźwiękowy. 
Dźwięk od tego alarmu ma charakter stały. 
Funkcja ta umożliwia nadzór nad prawidłowością działania wentylatora skraplacza, czystością skraplacza oraz przekrocze-
niem dopuszczalnej temperatury otoczenia.
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UWAGA
1. W momencie wystąpienia alarmu można wyłączyć alarm przyciskając przycisk „S”. Systemy alarmowe zostaną wówczas 
wyłączone na 10 minut. Jeżeli po tym czasie nie ulegnie zanikowi przyczyna alarmu, to alarm ponownie ulegnie wzbudzeniu.
2. Jeżeli aktywne są oba systemy alarmowe to pierwszeństwo w sygnalizacji ma zawsze alarm sygnalizujący niewłaściwą 
temperaturę w komorze chłodniczej (grzewczej).   

    
PROGRAMOWANIE 

Ręcznie – poprzez przyciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem „S” i przytrzymanie go przez ok. 15s następuje  wejście 
w tryb ręcznego programowania. 
Na wyświetlaczu pojawia się symbol AA  oznaczający wpisanie kodu dostępu.
Jeżeli nie dokona się wpisu prawidłowego kodu dostępu, to kolejne przyciśnięcie przycisku S powoduje przejście do zubo-
żonego zestawu możliwych nastaw. 
W tym trybie można dokonać nastaw następujących funkcji:
 • dolny zakres temperatury
 • górny zakres temperatury
 • histereza sterowania
 • temperatura końca odszraniania
 • czas między kolejnymi fazami odszraniania
Pełny zestaw ustawień otwiera się w momencie wpisania prawidłowego kodu dostępu.
Poniżej przedstawiono procedurę programowania:.
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KOD DOSTĘPU AA - 11

Ustawienie trybu pracy regulatora: chłodzenie/grzanie LC 0 – chłodzenie
1-grzanie

0

Dolny zakres temperatury               
sterowania                                                                                                                                           

AF -40.....+99 OC -20

Górny zakres temperatury sterowania                                                                                              AH -40.....+99 OC 10

Histereza sterowania                         HI 1....20 O 2

Tryb pracy nocnej HE 0 – brak
1 - włączony

0

Minimalny czas postoju agregatu FA 0.....30 min
co 1 min  ( 0 - brak funkcji)

3

Minimalny czas pracy agregatu FI 0.....60 min
co 1 min ( 0 - brak funkcji)

3

Maksymalny czas pracy agregatu CE 0....9,5 h 
co 0,5h (0 – brak funkcji)

1.0

Opóźnienie włączenia agregatu nr 2 LA 0 0

0późnienie wyłączenia agregatu nr 2 LB 0 0

Rotacja kolejności agregatów LO 0 0

Ilość czujników pomiarowych FC 0 – czujnik sterujący
1 – czujnik sterujący + czujnik nr 2
2 – czujnik sterujący + czujnik nr 2 + 
      czujnik nr 3
3 – czujnik sterujący + czujnik nr 3

2

Ustawienie funkcji czujnika nr 3                                                                       CA 0 – czujnik odszraniania
1 – czujnik skraplacza
2 – czujnik sterowania grzaniem 

1

Rodzaj odszraniania EI 0 – konwekcyjny
1 – grzałkami
2 – gorącymi parami

1

Temperatura końca odszraniania                              FE 1.....30 OC 14

Czas między kolejnymi włączeniami fazy  
odszraniania                                                                

EC -1 – odszranianie wyzwalane jedynie
        przyciskiem
 0 – brak odszraniani
1.....12 czas co 1 godz.

5

Maksymalny czas fazy odszraniania EF 0.....3 h
co 0,1 h ( 0 – brak funkcji)

0.7

Czas ociekania EH 0.....60 min.
co 1 min. ( 0 – brak funkcji) 

1

Blokada wyświetlacza podczas fazy odszraniania 
i ociekania

HH 0 – brak
1 - włączona

1

Opóźnienie wyłączenia blokady wyświetlacza EE 0....30 min.
co 1 min ( 0 – brak funkcji)

20
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Sterowanie wyjściem wentylatorem parownika HA 0 – praca ciągła, wyłączany podczas
     odszraniania i ociekania
1 – praca ciągła
2 – praca ciągła, wyłączany podczas
      ociekania
3 - praca w rytm pracy agregatu, wyłączony
     podczas odszraniania i ociekania
4 – praca w rytm pracy agregatu, podczas
      odszraniania –praca ciągła, wyłączony
      podczas ociekania 

3

Rodzaj opóźnienia włączenia wentylatora 
parownika                                                                                                   

CC 0 – opóźnienie czasowe
1 – opóźnienie temperaturowe

1

Czas opóźnienie włączenia wentylatora parownika HF 0....30 min
co 1min. ( 0 – brak funkcji)

1

Temperatura włączenia wentylatora parownika                  CB -20....+20 OC (co 1 OC) 2

Sterowanie wyjściem wentylatora skraplacza
i grzałki                                                                                                             

A8 0 – wentylator skraplacza-praca ciągła
1 – wentylator skraplacza-praca zależna od 
temperatury skraplacza
2 – wentylator skraplacza-praca zależna od 
pracy agregatu i temperatury skraplacza
3 – wentylator skraplacza-praca zależna od 
pracy agregatu
4 – grzałka 

3

Temperatura alarmu na czujniku  nr 3  (skraplacz) C! 30....99 OC (co 1 OC) 50

Temperatura wyłączenia pracy wentylatora skraplacza 
oraz wyłączenia grzania                                                     

AC 0….99 OC (co 1 OC) 20

Histereza włączenia pracy wentylatora skraplacza oraz 
wyłączenia grzania                                                    ¬¬                                                         

A0 1……10 OC (co 1 OC) 2

Alarm 8A 0 – system alarmowy nieaktywny
1 – aktywny alarm od czujnika nr 3
2 – aktywny alarm od czujnika nr 1
3 – aktywne oba systemy alarmowe

3

Dolna temperatura alarmu na czujniku nr 1 88 - 40.....+99 OC -20

Górna temperatura alarmu na czujniku nr 1 8c - 40.....+99 OC 10

Opóźnienie włączenia alarmu po włączeniu 
urządzenia

80 0....0,9 h co 0,1 h 0,3

Opóźnienie włączenia alarmu po cyklu odszraniania 8e 0...99 min co 1 min 10

Opóźnienie włączenia alarmu po zaistnieniu
przyczyny

8f 0...99 min co 1 min 2

   Funkcje dostępne bez wpisania kodu dostępu
 Funkcje dostępne po uaktywnieniu trzeciego czujnika 

W ostatniej kolumnie podane są wartości zaprogramowane fabrycznie.
 
UWAGA
Funkcje w tabeli zacieniowane a oznaczone symbolami LA, LB,LO w tym modelu regulatora są nie aktywne i nie 
należy fabrycznie nastawionych wartości tych funkcji zmieniać .

Regulator posiada również możliwość zmiany skalowania czujników. Zmianę skalowania przeprowadza się podobnie jak 
programowanie, wymaga to jednak wpisania innego kodu dostępu. Kod ten udostępniany jest jedynie po telefonicznym 
zgłoszeniu.
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PODŁĄCZENIE REGULATORA

W celu podłączenia regulatora  należy dokonać następujących czynności:

1. Zamocować regulator
2. Czujnik sterujący umieścić wewnątrz komory chłodniczej/grzejnej w miejscu najdogodniejszym do pomiaru temperatury, a 

jednocześnie osłoniętym przed przypadkowym uszkodzeniem . Czujnik ten posiada przewód w kolorze czarnym.
3. Czujnik (czujniki) rozmrażający umieścić na parowniku w miejscu występowania i utrzymywania się najniższej temperatu-

ry. Czujnik ten posiada przewód w kolorze białym. Punkt ten nie dotyczy urządzenia grzejnego.
4. W urządzeniach chłodniczych, w przypadku wykorzystywania funkcji nadzoru temperatury skraplacza, trzeci czujnik umie-
ścić w skraplaczu. 

5. W urządzeniach grzejnych lub grzejno-chłodniczych trzeci czujnik umieścić w komorze pomiaru temperatury pomocni-
czego obwodu grzejnego.

6. Dokonać podłączeń regulatora według oznaczeń znajdujących się na tabliczce znamionowej
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SYGNALIZACJA  USZKODZEŃ CZUJNIKÓW

W przypadku wykrycia przez regulator uszkodzenia czujnika,  regulator  eliminuje ten czujnik i przechodzi w tryb pracy awa-
ryjnej. Jednocześnie na wyświetlaczu, zamiast wskazywanej temperatury, pojawia się symbol:
C0 – oznaczający uszkodzenie czujnika sterującego
C1 – oznaczający uszkodzenie czujnika odszraniającego
C2 – oznaczający uszkodzenie trzeciego czujnika (występuje jeżeli w trybie nastaw dokonano ustawienia trzeciego czujnika)
Tryb pracy awaryjnej:
 • Uszkodzenie czujnika sterowania – regulator przechodzi do pracy okresowej tzn. wg nastaw: maksymalny czas pracy 

agregatu (CE), minimalny czas  postoju agregatu (FI); funkcja odszraniania działa normalnie. Wyświetlacz wyświetla 
uszkodzenie czujnika –C0 

 • Uszkodzenie czujnika odszraniania – regulator w funkcji sterowania temperaturą  pracuje normalnie; natomiast funkcja 
odszraniania przechodzi na pracę czasową czyli funkcja włącza się po upływie nastawionego czasu między kolejnymi 
włączeniami odszraniania  (EC) i trwa wg nastaw dokonanych w maksymalnym czasie odszraniania (EF). Wyświetlacz 
wyświetla uszkodzenie czujnika –C1

 • Uszkodzenie trzeciego czujnika – regulator pracuje normalnie (wyeliminowana zostaje trzecia czujka). Wyświetlacz wy-
świetla uszkodzenie czujnika –C2 

Uwaga:
W celu prawidłowej pracy regulatora w trybie awaryjnym ważnym jest właściwe ustawienie następujących
parametrów:
 • maksymalny czas pracy agregatu (CE);
 • minimalny czas postoju agregatu (FI);
 • maksymalny czas odszraniania (EF).

REJESTRACJA TEMPERATURY

Regulator typu MRT8v.12 przystosowany jest do współpracy z rejestratorami temperatury typy R-01, R-02, R-03. Zadaniem 
tych rejestratorów jest rejestrowanie i przechowywanie w wewnętrznej pamięci danych temperaturowych występujących w 
urządzeniach chłodniczych w odniesieniu do rzeczywistej daty i czasu. Odczyt zarejestrowanych danych następuje przy 
użyciu komputera, który może być podłączony na stałe lub okresowo jedynie na moment odczytu zapisanych danych.
Szersze informacje dotyczące podłączenia rejestrator- regulator oraz obsługi rejestratora zawarte są w instrukcjach po-
szczególnych typów rejestratorów.
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