
A hűtőkamra szállítása és beépítése benne van  
a Petit Forestier Full Service szolgáltatásában.  

A szállítást daruskamionnal végzik. Szállítás előtt terepszemlére kerül sor, amely során ellenőrzik, hogy 
a kamion be tud-e menni a telephelyre, és hogy semmilyen akadály (elektromos kábel, épület, sövény, 

autó stb.) nem fogja zavarni a mozgatást.

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI  
UTASÍTÁSOK

BEÉPÍTÉS  
A hűtőkamrát kemény, burkolt felületre helyezik, és négy sarkánál alátámasztják, amely megkönnyíti az ajtók nyitását. 
A konténer hűtőegység és a falak között minden oldalon legalább 1,5 m távolságot kell hagyni az optimális 
szellőzés és működés érdekében.   

  

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
Az ügyfél költségére a konténereket csatlakozó nélküli vezetékekkel szállítjuk. Csatlakoztatás előtt 
villanyszerelővel ellenőriztesse, hogy a mérőóra elektromos teljesítménye elegendő-e:

n  CF10 pozitív: 220 V egyfázisú - 16 amperes
n  CF10 negatív: 380 V háromfázisú + földelés + nulla - 16 amperes
n  CF25 / CF55: 380 V háromfázisú + földelés (nulla nélkül) - 32 amperes  
+ 220 V egyfázisú - 16 amperes a belső világításhoz

Minden konténert független, és a jelenleg érvényes szabályozásnak megfelelő áramellátáshoz kell  
csatlakoztatni. Elosztók használata tilos.

HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK 
n   A hűtőegység előkészítése és a hőmérséklet beállítása után néhány órát várni kell, mielőtt az árut  

berakodná.
n  A födémet soha ne takarja le hermetikusan
n  Az ajtókat minden művelet után azonnal zárja be
n  Állítsa le a motort, ha az ajtókat több mint 10 percig tartja nyitva
n  Ne tároljon semmit a motorral szomszédos válaszfal mellett
n  A konténer belsejében található piros vonalon túl ne rakodjon be árut
n  A rögzítő lemezen rendszeresen ellenőrizze a konténer belső hőmérsékletét
n  Havonta cserélje ki a Petit Forestier-től kapott rögzítő lemezt
n  6 havonta, de a használattól függően akár gyakrabban is, teljesen olvassza le a hűtőládát
n  A kondenzátort évente legalább kétszer portalanítsa

Eszközeink az áruk adott hőmérsékleten tartását biztosítják. 
Semmilyen körülmények között nem alkalmasak fagyasztásra vagy hűtésre. 

A dokumentum tájékoztató jellegű.


