
– Norskprodusert kvalitet –

Montasje- og bruksanvisning

Thermolux Splittaggregater
TL6 - TL10 - TL16



Før montering
Pakk opp aggregatet og sjekk at alle deler som er i listen følger med. Ta kontakt med
leverandør ved eventuelle mangler eller skade.

Det skal benyttes 6 mm og 8 mm (5/16” & ¼”) godkjente kobberrør på TL6 og TL10
modellene. TL16 bruker ¼” & 3/8”. El kabelen mellom fordamper og kompressordel
skal være 3-leder+ jord. (4x0,75 )
Det  skal kobles på drenering  under fordamperen som føres til et avløp/beholder.    
Ved kobling mot sluk må det lages vannlås. 
Kjølerørene må legges rett eller med et lite fall fra høyeste punkt over fordamper til-
bake til kompressordel, og oljelåser på sugerør  ved høydeforskjell på  mer enn 1,5mtr
opp igjen til kompressordel.

Medfølgende deler
1 stk. Bruks- og monteringsanvisning.
2 stk. 5 pol han-kontakt med lokk for elektrisk tilkobling mellom varm og kald del.
4 stk. Gummidempere for metall kasse varmedel .
1 stk. termostat-knott for vegg/takfordamper.
2 stk. skiver brukes evt. sammen med 2 stk 4x40 til varmdel innfestning.
4 stk. 3,5x13 skrue brukes sammen med 5-pol han-kontakt .
5 stk. 4x40 skrue for innfestning varm og kald del.
4 stk. 4,2x15 skrue for innfestning plastdeksel takfordamper og varmdel.
1 stk. gummidrensrør for vegg/tak fordamper.
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Generelt
Thermolux splitaggregater er et norskprodusert høykvalitetsprodukt med utvalgte
komponenter gjennom 30 års erfaring. Aggregatene leveres  i 3 størrelser: fra 1-8M3
fra 2-12M3 og fra 4-17M3. Hurtig mon ter ing, enkel i bruk og meget stille gående.

Kjøleaggregatene er beregnet til privat husholdning og små kjølerom i storkjøkken og
institusjoner o.l. Varm og kald del er atskilt, og kald del (fordamper) monteres i
kjølerommet, mens den varme delen plasseres i et dertil egnet rom. Det kan være tek-
nisk rom, vaskerom eller bod hvor man kan utnytte varm en mesteparten av året.         

Rommet hvor varm del plasseres må ha god ventilasjon sommerstid, slik at gjennom-
snittstemperatur ikke overstiger 27 grader.

Montering av splitaggregatet skal utføres av godkjent kuldemontør og utføres etter
Norsk kuldenorm. Avstand mellom Varm og kald del bør ikke overstige 10 mtr.

Varm og kald del forbindes med 8 mm og 6 mm kobberrør som er isolert og ledning
min.0,75 kvadrat 3 leder + jord.
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Energizer Split

VeggfordamperTakfordamper

Kompressoraggregat TL6-10-16



Bruk og vedlikehold
Innstilling av temperaturen:
Termostaten har et arbeidsområde på 3-12 grader Celcius. Når termostatbryteren vris
med urviser senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølerommet. Mot urviser
varmere. Riktig varetemperatur stilles med et termometer som plasseres i et glass
vann. 5°C i vannglasset er idiell temperatur for de fleste matvarer. Med vare temperatur
på 5°C vil lufttemperatur ligge mellom 3 og 7°C i luften i kjølerommet. Ved å vri bryter -
en helt til venstre, og videre opp i et brytepunkt  (OFF) slås kompressor av og kjøledelen
tvangsavrimes.   

AVRIMINGINGSUR:TL10 og TL16 har avrimingsur og skal være levert fra fabrikk med
avriming 4x15 min per 24 timer. Avrimingsuret justeres etter behov i hvert enkelt til -
felle. 1 knast ut er 15 min.avriming.

RENGJØRING: Kompressoraggregatet har et støvfilter i front som trekkes ut og støv -
suges 4 ganger årlig eller etter behov. Husk å trekke ut støpselet ved rengjøring. Ved
rengjøring av deksel på fordamper og inne i kjølerommet, brukes et mildt såpevann
med litt klor for å unngå muggdannelse. Drenering av kondensvann sjekkes jevnlig at
vannet renner fritt til beholder eller avløp.

Plassering/montering
Fordamperen skal plasseres slik at den ikke blåser på døren, da dette kan forårsake kon-
dens i karm. Det er også viktig at den plasseres slik at det oppstår god sirkulasjon i
rommet. Rørstrekk mellom kompressor og fordamper skal ikke overstige 10 meter. Ved
montering i ferdige elementrom og kjølehjørne/spiskammer tres rørene fra fordamper
opp gjennom tak og loddes sammen på oversiden av taket. Rørstrekket imellom må være
godt isolert. Det er viktig å unngå lange oljelommer i rørstrekket (rette rør).

1. Monter fordamperdel i tak/vegg med 4 skruer 4x35 mm. Klargjør for hensiktsmessig
sammenlodding over tak. Husk også lang nok ledning til 5-stikker for hurtigkobling.

2. Vent med å skru på plastdeksel til etter vakuumering og fylling.
3. Sett på avløpsslange. Trekk gummien gjennom avløpshullet. 

Kompressordelen monteres på vegg, eller settes på gulv på dertil egnet sted. Det må
tas hensyn til lufttilgang og luftutkast fra aggregatet. Ikke plasser enheten inne under
trapp/avlukke e.t.c. der det er minimalt med luftskifting. 

1. Kompressorbraketten  påsettes 4 stk. gummidempere på undersiden
2. Kompressorbraketten plasseres på en formontert hylle eller skrues fast i vegg.
3. Sikre aggregatet med skive og skruer gjennom de 2 ytterste gummidempere
(hylle/gulv).

4. Suge- (8mm) og væskerør (6mm) loddes til henholdsvis kompressorstuss og filter. 
5. Anlegget vakumeres,  og lekkasjetestes med droptest. Omgivelsetemperatur ved
vakumering bør være over 15°C. Ved lekkasje må anlegget trykktestes, og vaku mer -
es på nytt.

6. Fyll anlegget med134 a etter henvist fyllemengde + ca. 15-20 gr. pr. meter rørstrekk.
7. Koble ledningene i riktig farge etter tegning på skjema til 5-pol hurtigkobling, og
sett på plass i respektive koblinger. Normalt sugetrykk ved drift ligger mellom minus
10-15°C.

Fordamperdel uten påsatt deksel skal rime over hele ved riktig fylling.  Sjekk at termo-
stat stopper kompressor ved å vri termostat helt til venstre og i OFF.  Påmonter deksel,
og avløpslange. Sett en eske eller legg et håndkle over hele fordamperkassen for ras-
kere sjekk av riktig fylling, og inn/utkobling på termostat. 
For riktig sugetrykk er det også viktig  at deksel på kompressoraggregat er påsatt.
Sett termostat kl.1. Etter 1-2 døgn  gangtid justerer sluttkunde inn riktig temperatur.
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Enkel feilsøking
Feil Årsak Behov
Dårlig kjøling Støvfilter tett Rengjør filter

Viftemotor varm side defekt Bestill ny vifte
For høy omgivelsetemperatur Forbedre ventilering

Viftemotor på kald side defekt Bestill ny vifte
Fordamper tett av is Manuell avriming

Ingen kjøling Kompressor går ikke Sjekk sikring/kontakt
Kompressor går ikke Ring 69102402 

Vann renner over Avløpet tett Åpne avløp
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Kompressoraggregat TL6-10-16
Meget stillegående kompressoraggregat med støvfilter, vibrasjonsdempere 
på aggregatkasse, kompressor og vifte.

Kompressoraggregat m/deksel
Støvfilter rengjøres hver 3 mnd. eller ved behov.
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Kompressoraggregat Luve 6-10-16
Denne modellen er velegnet for plassering f.eks. på kryploft, små rom osv.

Veggfordamper
Veggfordamper har 20% større
kjøle kapasitet enn takfordamper, 
og benyttes i  både selvbygger og
ferdigrom i varierende størrelse: 
TL 6 fra 1-8M3 – TL10 fra 2-12M3 
TL16 fra 3-17M3

Takfordamper
Takfordamper benyttes  kun til små
elementrom, og mindre selvbyggerrom
med garantert diffusjonsperre montert
på varm side av isolasjon.

Vifte

Vibrasjonsdemper

Kondensator

Støvfilter

Kompressor

Nettledning

Hurtikobling lys

Hurtikobling lys

Hurtikobling varm og kald

Hurtikobling 
varm og kald

Vibrasjonsdemper

Startkondensator

Tidsur

Koblingsboks
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Koblingsskjema for splittaggregat Informasjon om apparatet
Vennligst skriv ned opplysningene fra apparatets typeskilt nedenfor for referanse for å
hjelpe THERMOCOLDs kundeservice i tilfelle det oppstår en feil med apparatet og for
å registrere apparatet for garantiformål.

Apparatmodell: ___________________________

Serienummer: ___________________________

CE-konformitetserklæringer:
Dette apparatet er designet, konstruert og markedsført i overensstemmelse med
sikkerhetskravene i EØF-direktiv 2006/95/EØF (lavspenning) og kravene i EMC-direktiv
2004/108/EØF.
Dette apparatet har blitt produsert etter de strengeste standarder og oppfyller alt gjeld-
ende lovverk, inkludert elektrisk sikkerhet (LVD) og elektromagnetisk intereferens-
komptatibilitet (EMC). Deler som har til hensikt å komme i kontakt med mat oppfyller
kravene i EØF/89/109.4

VIKTIG INFORMASJON FOR RIKTIG AVHENDING AV PRODUKTET 
I OVERENSSTEMMELSE MED EF-DIREKTIV 2002/96/EF.
På slutten av levetiden må produktet ikke kastes med husholdningsavfall. 
Det må tas til et spesielt lokalt avfallsinnsamlingspunkt eller en forhandler som tilbyr
denne tjen esten.

Separat avhending av et husholdningsapparat forhindrer mulige negative kon-
sekvenser for miljø og helse som følge av feil avhending og gjør det mulig for
de brukte materialene å gjenvinnes for å oppnå betydelige besparelser for

energi og ressurser. Som en påminner om behovet for å kaste husholdningsapparater
separat, er produktet merket med en avfallsbeholder med et kryss over.

Merk:
Dette apparatet er designet kun til å kjøle et kjølerom. Andre typer bruk er ikke tillatt
og kan være farlig. THERMOCOLD KFD A/S skal ikke holdes ansvarlig for noen skader
som oppstår som følge av feil bruk av apparatet.
• Les alle anvisningene nøye før bruk.
• For å beskytte mot brann, elektriske støt og skade på personer, skal ledningen eller
støpselet ikke neddykkes i vann eller annen væske.

• Bruk av tilbehør/reservedeler som ikke anbefales av THERMOCOLD KFD A/S kan
føre til brann, elektrisk støt eller personskade.

• Hvis apparatet er slått av, skal du la det gå fem minutter før du slår det på igjen for
å forhindre unødvendig skade på kompressoren.

1. Hurtigkobling
2. Termostat
3. Ford. vifte
4. Kond. vifte
5. Kompressor relay.
6. Avrimingsur

Tekniske spesifikasjoner
Modell TL6 TL10 TL16
Kjølemiddel R134A CFC fri 0,29kg R134A CFC fri 0,30kg R134A CFC fri 0,39kg
Spenning 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Kompressor Danfoss FR8,5G Danfoss FR10G Danfoss SC15G
Kjøleeffekt 8000ltr./390W 12000ltr./450W 17000ltr./780W
Termostat innstilling 3-12°C 3-12°C 3-12°C
Omgivelsestemperatur 10-27°C 10-27°C 10-27°C
Nettovekt 23 kg 24 kg 26 kg
Støvfilter Ja Ja Ja
Tidsur for avriming Nei Ja Ja
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Næringskjøp
Med næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp. Dersom produktene står i
kafeer, restauranter, gatekjøkken, hoteller ,moteller, bedrifter eller annen ervervs-
messig virksomhet, samt brukt i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehager, idretts-
anlegg, felles husholdninger, og der kunden helt eller delvis tar betaling for bruken av
apparatet eller utleieforhold, samt apparatet benyttes til å vedlikeholde en vare kunden
omsetter. Reklamasjonstiden og garantitiden er da på 1 år. Dette gjelder ethvert tap
mangelen måtte forårsake som f.eks.driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske
konsekvenstap. Denne begrensning i leverandørens ansvar gjelder ikke dersom han
har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. For øvrig gjelder betingelsene som i forbruker-
kjøp.

Thermocold A/S tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å
endre eventuelle produktspesifikasjoner.

Avfallshåndetering
Produkter merket med dette symbolet krever at det leveres til ditt kommunale
avfallsdeponi. Thermocold A/S er medlem i Renas gjenvinning system. Kasserte
produkter kan derfor leveres på de fleste deponier i Norge. Produsent skal kon-

taktes ved eventuell reklamasjon og garantiarbeider.  

Thermocold KFD A/S tar forbehold om event uelle trykkfeil i monteringsanvisningen.

Garanti
Thermocold A/S garanterer at produktet som er levert har de egenskaper og kvalitet
som er beskrevet i brosjyrer og annet salgsmateriale. Små avvik som følge av produkt-
endring kan forekomme. Garantitiden løper i 2 år fra produktet ble levert hos kunde. Det
er viktig at kunden følger montering/ bruks anvisningen nøye. Selv ved normal bruk vil
produktene utsettes for slitasje, som nødvendiggjør forebyggende vedlikehold, og dermed
utskifting av slitasjekomponenter som vifter, startutstyr, termostat og lys. Dette er kom-
ponenter med variabel leve tid avhengig av montasje, bruk og vedlikehold. Disse dekkes
ikke under reklamasjonsfristen på 5 år, men av garantien i henhold til kjøpsloven.
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Transport/Utbedring/Erstatning
Thermocold A/S eller forhandler kan bestemme seg i mellom om feil eller mangler
skal repareres hos kunden, på eget eller anvist verksted.

Kunden kan kreve økonomiske tap erstattet etter kjøpsloven. Leverandør er dog ikke i
noe tilfelle erstatningspliktig for indirekte tap §67 (2)
Påføres gjenstander skader som har en direkte eller nær sammenheng med produk-
tets bruk eller funksjon, er leverandør kun erstatningsansvarlig i den utstrekning dette
er følger av ufravikelige rettsregler. Dette gjelder også personskader. skader av denne
art skal behandles mellom kunde og leverandør

Thermocold A/S ansvar omfatter ikke:
1. Reparasjon/inngrep utført av  uautorisert perso nale eller uoriginale deler, 
og montering av apparatet i andre installasjoner eller produkter som 
Thermocold A/S ikke har kontroll over.                

2. Installasjon som ikke følger det lokale EL-myndighets bestemmelser, 
og monteringsanvisning.                                                                                                                                             

3. Behandling i strid med bruksanvisning (mangelfullt vedlikehold).                                                  
4. Transportskade som ikke er innrapportert til befrakter, og uhell etter levering
som ligger utenfor leverandør/forhandlers kontroll, slik som lynnedslag, 
elektriske forstyrrelser som høy/lav spenningsvariasjon utover 
10% av merkespenningen.                  

Leverandørens ansvar omfattes ikke dersom feil, skade eller mangler er en følge av: 
Feil oppbygging av kjølerommet – Dårlig ventilasjon.  
Manglende vedlikehold – Korrosjon og avleiringer som følge av omgivelser.

Forbrukerkjøp
Disse vilkår regulerer kundens rettigheter overfor Thermocold A/S som leverandør av
nye produkter beregnet på bruk i privat husholdning. Leverandøren  har plikt til å ut-
bedre feil eller mangler så sant kunden har kjøpskvittering.

Kjøpers rettigheter
Reklamasjonsfristen er 2 år. Når produktet eller deler av produktet er ment å vare
vesentlig lenger er  fristen 5 år. Ved eventuell reklamasjon er forutsetningen at
mangelen var tilstede på leveringstidspunktet.  Kunden taper imidlertid sin rett til å
fremme krav, hvis han ikke foretar reklamasjonen innen rimelig tid etter at mangelen
oppdages, eller burde vært oppdaget. Thermocold A/S har ved kjøpsrettslige mangler
rett til å reparere produktet innenfor fristen som følger forbrukerkjøpsloven.
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