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MJK Kylskåp för vattenprover
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MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med 
vatten provtagare (se t.ex. datablad MJK 780 eller GLS).

Kylskåpet är godkänt för användning i så kallade 
våtutrymmen, IP45. Godkännande från RISE Research 
Institutes of Sweden AB (f.d. SP).

Skåpet är utrustat med elektronisk termostat för bästa 
temperaturkontroll.

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade.

Kylskåpet levereras med genomföring för provslangen samt 
som standard med 2 stycken 10 liters prov dunkar.

Tekniska data
Spänning 230 V AC

Märkeffekt 80 W

Kylmedia R600a

Yttermått (H × B × D) 845×553×590 mm

Genomföring 
innerdiameter 23 mm

Vikt ca 30 kg

Kapsling IP 45 (klassning av RISE)

CE-intyg 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) 
2011/65/EU (RoHS 2).

Vid leverans ingår
•	 En	genomföring	för	provtagningsslang

•	 2	stycken	provbehållare	på	10	liter

Tillbehör
•	 Benställning	i	rostfritt	stål,	höjd	≈200	mm	(annan	

höjd	på	beställning)

•	 Extra	genomföring	för	provtagningsslang

•	 Provbehållare	5,	9,	10	och	20	liter

•	 Provtagare	MJK	780

•	 Provtagare	ISCO	GLS	inkl.	montageplåt	ovanpå	kyl

Kylskåp utrustat med benställning, 
höjer skåpet ca 20 cm ovan golvet.

Kylskåpets ungefärliga innermått.
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Montage

Det är viktigt att kylskåpet står helt plant, vågrätt. 
Med hjälp av ställskruvarna på skåpets ben kan man 
justera skåpet.

Då man använder benställningen i rostfritt stål, 
har denna justerbara fötter som kan ställas så att 
kylskåpet kommer i våg.

Om kylskåpet under transport eller lagring har legat 
ned eller om omgivnings-temperaturen varit under 
+5 °C ska kylskåpet ha en viloperiod på minst 
3 timmar innan det tas i bruk

Display

Under normal drift visas temperaturgivarens värde i 
displayen.

Börvärdet

Tryck in set  släpp, symbolen  börjar blinka och 
aktuellt börvärde visas i displayen.

Använd  eller  för att ändra börvärdet.

Tryck set  eller vänta i 15 s. Instrumentet återgår till 
normal drift med det nya börvärdet.

Avfrostning

Kylskåpet är utrustat med en automatisk 
avfrostnings funktion. Vid leverans inställt på avfrost-
ning var 24:e timma.

Manuell avfrostning aktiveras genom att  hålls 
intryckt i ca 4 s.

Summern

Tryck på valfri knapp för att tysta summern

Övrigt

Rengör skåpdörrens tätningslist för att säkra lång 
hållbarhet.

Kylskåpets dörr kan monteras höger- eller vänster-
hängd.

Tips

Kompressorn går inte.

Kontrollera att det finns spänning fram till kylen.

Rassel eller brum

Kontrollera att kylen står vågrätt.

Tilltäppt tövattenavlopp

Tilltäppning kan uppstå i plastböjen vid tövatten-
avloppet inne i skåpet. Avlägsna tilltäppningen t.ex. 
med en piprensare. Om inte detta hjälper kontrollera 
även rörets utlopp vid tövattenskålen som är place-
rad ovanpå kompressorn.

Observera

Kompressorn kan behöva en vilopaustid innan 
återstart kan genomföras. Startautomatiken 
bestämmer själv tiden.

Viktigt

Kylskåpet är testat och godkänt för installation i 
våtutrymmen med kapslingsklass IP 45 (fyran står för 
damm och femman för fukt).

All elektrisk inkoppling är fuktsäkrad. Ingrepp i det 
elektriska systemet får ej göras.

Kontakta MJK för information.

Skrotning

När den uttjänta kylen ska skrotas, måste det ske 
på ett miljömässigt korrekt sätt. Var uppmärksam på 
vilka lokala regler som gäller och som ska uppfyllas.

Beställningsnummer
Kylskåp CKS2852V CKS2852V

Extra genomföring HS-DUBBEL

Benställning MJKCKS

Plastdunk HDPE, 5 l, 100 mm hals, 273×190×141 mm (h×b×d) 11314425

Plastdunk HDPE, 10 l, 100 mm hals, 376×235×158 mm (h×b×d) 1034

20 l rektangulär provbehållare HDPE, 100 mm hals, 381×318×219 mm (h×b×d) 10180341

9 l rektangulär provbehållare PP, 100 mm hals, 360×220×153 mm (h×b×d) 10507921


