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Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, 
w celu zapewnienia odpowiedniej eksploatacji zamrażarki niskotemperaturowej SUFsg należy przeczytać 
niniejszą instrukcję użytkowania w całości i uważnie oraz przestrzegać zawartych w niej wskazówek. 

 

1. Bezpieczeństwo 

1.1 Kwalifikacje personelu 

Instalację, kontrolę oraz uruchomienie urządzenia wolno powierzyć jedynie wykwalifikowanemu 
personelowi, który jest zaznajomiony z montażem, uruchomieniem i eksploatacją urządzenia. Personel 
specjalistyczny to osoby, które dzięki specjalistycznemu wykształceniu, umiejętnościom oraz 
doświadczeniu, a także znajomości odpowiednich norm analizują i wykonują powierzone im prace oraz są 
w stanie rozpoznać potencjalne niebezpieczeństwa. Muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, zostać 
poinstruowane oraz być uprawnione do prac przy urządzeniu. 

Urządzenie może być użytkowane jedynie przez odpowiednio przeszkolony w tym celu personel 
laboratoryjny zapoznany ze wszelkimi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi prac w laboratorium. 
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących minimalnego wieku personelu laboratoryjnego. 

 

1.2 Instrukcja użytkowania (instrukcja obsługi) 

Niniejsza instrukcja użytkowania wchodzi w zakres dostawy. Należy przechowywać ją zawsze w zasięgu 
ręki w pobliżu urządzenia. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję użytkowania 
kolejnemu nabywcy. 

Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
zawartych w instrukcji użytkowania. Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad bezpieczeństwa może 
prowadzić do poważnych zagrożeń.  

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa 
oraz instrukcji. 
Ciężkie obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia. Niebezpieczeństwo utraty 
życia. 
 Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji 

użytkowania. 
 Należy przestrzegać instrukcji postępowania zawartych w niniejszej instrukcji 

użytkowania. 
 Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia należy w całości i bardzo 

uważnie zapoznać się z jego instrukcją użytkowania. 
 Należy ją także zachować do późniejszego użycia. 

 

 
Upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia i związanych z nim środków 
roboczych przeczytały i zrozumiały instrukcję użytkowania. 

Niniejsza instrukcja użytkowania jest w razie potrzeby uzupełniana i aktualizowana. Należy zawsze 
korzystać z najnowszej wersji. W razie wątpliwości informacje na temat aktualności i zakresu 
obowiązywania niniejszej instrukcji użytkowania można uzyskać pod numerem infolinii serwisowej 
producenta. 

 

1.3 Informacje prawne 

Niniejsza instrukcja użytkowania (instrukcja obsługi) zawiera wymagane informacje na temat użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowego posadowienia, uruchomienia, obsługi oraz konserwacji 
urządzenia.  
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Znajomość i przestrzeganie zawartych w instrukcji obsługi informacji stanowi warunek bezpiecznego 
użytkowania oraz bezpieczeństwa eksploatacji i konserwacji. 

Niniejsza instrukcja użytkowania nie może uwzględniać każdego możliwego zastosowania. Jeżeli 
potrzebne są dodatkowe informacje lub w razie szczególnych problemów, które nie zostały w niniejszej 
instrukcji użytkowania dostatecznie objaśnione, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. 

Dodatkowo zwracamy uwagę, że treść niniejszej instrukcji użytkowania nie stanowi części wcześniejszego 
lub istniejącego uzgodnienia, przyrzeczenia albo stosunku prawnego ani go nie zmienia. Wszystkie 
zobowiązania producenta wynikają z umowy kupna-sprzedaży, która zawiera pełne i wyłącznie 
obowiązujące regulacje gwarancyjne. Te umowne postanowienia gwarancyjne nie zostają rozszerzone ani 
ograniczone przez informacje zawarte w instrukcji użytkowania. 

 

1.4 Struktura wskazówek bezpieczeństwa 

W niniejszej instrukcji użytkowania stosowane są poniższe określenia i symbole oznaczające sytuacje 
niebezpieczne (w oparciu o harmonizację normy ISO 3864-2 i ANSI Z535.6). 

 

1.4.1 Poziomy ostrzegawcze 

Zależnie od stopnia ciężkości i prawdopodobieństwa wystąpienia skutków niebezpieczeństwa są 
oznaczone słowem sygnałowym, odpowiednim kolorem ostrzegawczym i ew. znakiem bezpieczeństwa. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, w przypadku braku uniknięcia, prowadzi bezpośrednio do 
śmierci lub ciężkich (nieodwracalnych) obrażeń. 

 

 OSTRZEŻENIE 

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, w przypadku braku uniknięcia, potencjalnie może skutkować 
śmiercią lub ciężkimi (nieodwracalnymi) obrażeniami. 

 

 OSTROŻNIE 

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, w przypadku braku uniknięcia, może potencjalnie skutkować 
umiarkowanymi lub lekkimi (odwracalnymi) obrażeniami. 

 

NOTYFIKACJA! 
Wskazuje sytuację, która w przypadku braku uniknięcia, może potencjalnie spowodować uszkodzenie 
produktu i/lub jego funkcji lub przedmiotu w jego otoczeniu. 

 

1.4.2 Znak niebezpieczeństwa 

  
Znak niebezpieczeństwa ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń.. 
Aby uniknąć obrażeń lub śmierci, należy realizować wszystkie działania oznaczone znakiem 
niebezpieczeństwa. 
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1.4.3 Piktogramy 

Ostrzeżenia 

 
Niebezpieczeństwo 
spowodowane przez 
porażenie prądem 

elektrycznym 

 
Bardzo zimna 
powierzchnia 

 
Atmosfera  

wybuchowa 

 
Przewrócenie 

urządzenia 

 
Niebezpieczeństwo 

uduszenia CO2 

 
Butle gazowe  

Zagrożenie dla 
środowiska 

 
Substancje szkodliwe 

dla zdrowia 

 
Zagrożenie biologiczne 

 
Niebezpieczeństwo 
korozji i/lub oparzeń 

chemicznych 

  

Nakazy 

 
Nakaz 

 
Należy przeczytać 

instrukcję użytkowania 

 
Wyciągnąć wtyk 

sieciowy 

 
Aby podnieść, należy 

skorzystać z 
mechanicznych 
podnośników 

 
Przestrzegać przepisów 

z zakresu ochrony 
środowiska 

 
Nosić rękawice 

 
Nosić okulary ochronne 

 

Zakazy 

 
Nie dotykać 

 
Nie spryskiwać wodą 

 
Nie wchodzić na sprzęt 

 

 

 
Wskazówki, których należy przestrzegać w celu zagwarantowania optymalnego działania 
urządzenia. 

 

1.4.4 Struktura tekstu wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa 

Rodzaj niebezpieczeństwa / przyczyna 
Możliwe konsekwencje 
∅ Instrukcja postępowania: Zakaz 
 Instrukcja postępowania: Nakaz 
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W celu uniknięcia usterek, które mogłyby spowodować pośrednie lub bezpośrednie szkody osobowe i 
materialne należy także przestrzegać innych, niepodkreślonych w szczególny sposób wskazówek i 
informacji. 
 

1.5 Lokalizacja oznaczeń bezpieczeństwa na urządzeniu 

Na urządzeniu znajdują się następujące tabliczki informacyjne:  

Oznaczenia bezpieczeństwa (ostrzeżenia) Informacja 

 

Bardzo zimna powierzchnia: 
niebezpieczeństwo zamrożenia 

 

Symbol Energy Star  
(tylko urządzenia UL) 

 

Niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń 
Przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa zawartych w 
instrukcji użytkowania 
(tylko w urządzeniach UL i w 
urządzeniach z opcją chłodzenia 
awaryjnego CO2). 

 

Łatwopalne czynniki chłodnicze  
(tylko SUFsg 5001,123, SUFsg 
7001,123, SUFsg 5001,137, 
SUFsg 7001,137) 

 

  

 

Urządzenie standardowe 
SUFsg 

SUFsg z opcją chłodzenia 
awaryjnego CO2 

Warianty napięcia SUFsg 115 V i 
208-230 V, z tyłu 

Rys.1: Położenie tabliczek informacyjnych na zamrażarce niskotemperaturowej SUFsg 

 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa muszą być zawsze kompletne i czytelne. 

Nieczytelne tabliczki z informacjami na temat bezpieczeństwa należy wymienić. Można je otrzymać w 
serwisie producenta.  
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1.6 Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony na dole po lewej stronie urządzenia.  

 
Rys.2: Tabliczka znamionowa SUFsg (przykład SUFsg 5001,001) 

 

 
Rys.3: Tabliczka znamionowa SUFsg (przykład SUFsg 5001,137) 

 

Dane na tabliczce znamionowej (przykład) 

 Informacja 
LIEBHERR Dystrybutor: Liebherr Hausgeräte GmbH 
SUFsg 5001-70B 001 Model 
Ultra Low Temperature Freezer Nazwa urządzenia: zamrażarka niskotemperaturowa 
Serial No. 69.000.001.4 Numer seryjny urządzenia 
Service No. 993356901 Numer serwisowy urządzenia 
Nominal temp. -90°C 

-130°F Temperatura znamionowa 

Ambient temp. +16°C – +32°C Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy 
IP protection 20 Stopień ochrony IP zgodnie z normą EN 60529 
1,60 kW Moc znamionowa  
7,0 A Prąd znamionowy  

230 V / 50 Hz Napięcie znamionowe +/- 10% przy podanej częstotliwości 
sieciowej 

Faza x1 N ~ Rodzaj prądu 
Gross volume: 491 liters Objętość wewnętrzna urządzenia 
Max. operating pressure 28 bar Maks. ciśnienie robocze w układzie chłodzenia  
Contains hydrocarbon gases Zawiera gazy węglowodorowe. 

Stage 1: R290 – 0,15 kg Czynnik chłodniczy do chłodzenia 1. poziomu: Typ i 
pojemność 

Stage 2: R170 – 0,15 kg Czynnik chłodniczy do chłodzenia 2. poziomu: Typ i 
pojemność 

  

Nominal temp. -90 °C 1,60 kW / 7,0 A 

 

  
 

Gross volume: 491 liter 
 -130 °F 230 V / 50 Hz Max. operating pressure 28 bar 

Ambient temp. +16 °C - +32 °C  Contains hydrocarbon gases 
IP protection 20  Ultra-Tiefkühlschrank 
Phase 1 N ~ 107  Congélateur à ultra-basse temp 
  Ultra Low Temperature Freezer Низкотемпературный морозильник 
Stage 1: R290 
Stage 2: R170   

0,15 kg 
0,15 kg 

SUFsg 5001-70B 001 
 

 

Liebherr Hausgeräte GmbH 
Memminger Straße 77-79  
D-88416 Ochsenhausen 

Service No. 
993356902 

Serial No. 69.000.001.4 
Made in Germany / Сделано в Германии 

 

Nominal temp. -90 °C 1,40 kW / 11,7 A 

 

  

Gross volume: 491 liter 
 -130 °F 115 V / 60 Hz Max. operating pressure 28 bar 

Ambient temp. +16 °C - +32 °C  Contains hydrocarbon gases 
IP protection 20  Ultra-Tiefkühlschrank 
Phase 1 N ~ 107  Congélateur à ultra-basse temp 
  Ultra Low Temperature Freezer Низкотемпературный морозильник 
Stage 1: R290 
Stage 2: R170   

0,15 kg 
0,15 kg 

SUFsg 5001-70B 137 
 

 

Liebherr Hausgeräte GmbH 
Memminger Straße 77-79  
D-88416 Ochsenhausen 

Service No. 
090433602 

Serial No. 69.000.001.4 
Made in Germany / Сделано в Германии 
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Symbole na tabliczce znamionowej 

Symbol Dotyczy Informacja 

 

wszystkich 
urządzeń Oznaczenie zgodności CE 

 

wszystkich 
urządzeń 

Urządzenie elektryczne lub elektroniczne, które zostało 
wprowadzone do obrotu w UE po 13 sierpnia 2005 r. i które należy 
zutylizować osobno zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

 

SUFsg 5001,001 
SUFsg 7001,001 
SUFsg 5001,H72 
SUFsg 7001,H72 

Sprzęt jest certyfikowany zgodnie z przepisami technicznymi Unii 
Celnej (CU TR) dla Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, 
Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan). 

 

SUFsg 5001,137 
SUFsg 7001,137 

Urządzenie posiada certyfikat „UnderwritersLaboratories Inc.®“ 
przyznany na podstawie następujących norm: 
• UL 61010-1, 3rd Edition, 2012-05, Rev. 2018-11  
• CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, 3rd Edition,  

Amendment 1:2018, 2012-05, Rev. 2018-11  
• IEC 61010-2-011:2019 
• UL 61010-2-011 (IEC 61010-2-011:2016) 

 

 

1.7 Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące posadowienia i eksploatacji  
urządzenia 

W zakresie eksploatacji zamrażarki niskotemperaturowej i miejsca posadowienia należy przestrzegać 
obowiązujących w danym kraju lokalnych i krajowych przepisów.  

Producent odpowiada za parametry urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa jedynie wówczas, gdy 
prace w zakresie utrzymania i naprawy są wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków lub 
upoważniony przez producenta specjalistyczny personel oraz gdy elementy, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo urządzenia, są w razie awarii wymieniane na oryginalne części zamienne. 

Urządzenie wolno użytkować wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta lub akcesoriami 
zatwierdzonymi przez producenta. Użytkownik ponosi ryzyko podczas używania niezatwierdzonych 
akcesoriów.  

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo przegrzania wskutek niedostatecznej wentylacji 
Uszkodzenie urządzenia 
 NIE ustawiać urządzenia w niewentylowanych niszach. 
 Zapewnić wystarczającą wentylację w celu odprowadzenia ciepła. 
 Należy upewnić się, że wszystkie otwory wentylatora w obudowie lub w przeznaczonej 

do montażu konstrukcji nie są osłonięte. 
 Podczas posadowienia przestrzegać zalecanych, minimalnych odstępów (rozdz. 3.4) 

 

 

NOTYFIKACJA 
Zagrożenie dla środowiska spowodowane wyciekiem czynnika chłodniczego w 
przypadku awarii urządzenia 
Szkody dla środowiska 
 Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca posadowienia.  
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Urządzenia nie wolno ustawiać i użytkować w obszarach zagrożenia wybuchem. 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek działania palnych pyłów lub wybuchowych 
mieszanin w otoczeniu urządzenia. 
Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć spowodowane oparzeniami i/lub ciśnieniem 
wybuchu. 
∅ NIE używać urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem. 
∅ Upewnić się, że w otoczeniu urządzenia NIE ma palnych pyłów lub mieszanek 

rozpuszczalników oraz powietrza. 

Urządzenie nie posiada żadnych środków ochrony przed wybuchem. 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek wprowadzenia substancji łatwopalnych lub 
wybuchowych do urządzenia 
Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć spowodowane oparzeniami i/lub ciśnieniem 
wybuchu 
∅ NIE wprowadzać do urządzenia palnych w temperaturze roboczej lub wybuchowych 

substancji. 
∅ Upewnić się, że we wnętrzu urządzenia NIE ma wybuchowych pyłów ani mieszanin 

rozpuszczalników i powietrza. 

Ewentualnie znajdujący się w załadowywanym towarze rozpuszczalnik nie może mieć właściwości 
wybuchowych ani łatwopalnych. Oznacza to, że niezależnie od stężenia rozpuszczalnika w pomieszczeniu 
parowym NIE może powstawać wybuchowa mieszanka z powietrzem. Temperatura we wnętrzu musi być 
niższa od punktu zapłonu lub niższa od punktu sublimacji załadowywanego towaru. Należy także pozyskać 
informacje na temat fizycznych i chemicznych właściwości załadowywanego towaru. 

Trzeba też powziąć wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ze strony załadowywanego 
towaru. Przed uruchomieniem urządzenia należy podjąć odpowiednie działania w celu wykluczenia 
zagrożeń. 

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo zatrucia i zakażenia wskutek zanieczyszczenia urządzenia 
toksycznym, zakaźnym lub radioaktywnym materiałem. 
Szkody dla zdrowia 
 Wnętrze urządzenia należy chronić przed zanieczyszczeniem toksycznym, zakaźnym 

lub radioaktywnym materiałem. 
 Podczas wprowadzania i wyjmowania materiałów toksycznych, zakaźnych lub 

radioaktywnych należy zachować odpowiednie środki ostrożności. 
 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wskutek przedostania się wody 
do urządzenia 
Śmiertelne porażenie prądem 
∅ Upewnić się, że podczas eksploatacji, czyszczenia lub konserwacji urządzenie NIE 

ulegnie zamoczeniu. 
∅ NIE umieszczać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani w kałużach. 
∅ Ustawić urządzenie w pozycji zabezpieczonej przed tryskającą wodą. 
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Urządzenia są skonstruowane zgodnie z odpowiednimi przepisami VDE i przetestowane zgodnie z VDE 
0411-1 (IEC 61010-1). 

Podczas eksploatacji wewnętrzne powierzchnie urządzenia stają się bardzo zimne. 

 

 

 OSTROŻNIE 

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek odmrożenia w razie dotknięcia 
zimnych części urządzenia podczas eksploatacji lub po jej zakończeniu 
Lokalne odmrożenia 
∅ Podczas pracy urządzenia NIE dotykać bezpośrednio wewnętrznych powierzchni i 

załadowywanych towarów. 
∅ Unikać kontaktu skóry z powierzchniami wewnętrznymi i akcesoriami.  
 Podczas otwierania drzwi wewnętrznych i manipulowania nimi należy korzystać z 

rękawic ochronnych.  
 

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzeń w wyniku przewrócenia 
urządzenia lub oderwania się wystającej dolnej pokrywy obudowy 
Obrażenia ciała i uszkodzenia urządzenia oraz wsadu 
∅ NIE należy obciążać dolnej pokrywy obudowy ciężkimi przedmiotami ani wchodzić na 

nią, gdy drzwi urządzenia są otwarte. 

 

1.8 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania oraz wskazówek dot. konserwacji (rozdz.24). 

Stosowanie urządzeń bez przestrzegania wymogów określonych w niniejszej instrukcji 
użytkowania (instrukcji obsługi) jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. 
Inne zastosowania niż opisane w tym rozdziale są niedozwolone. 
Zastosowanie 
Zamrażarki niskotemperaturowe SUFsg to techniczne środki robocze przeznaczone wyłącznie do 
stosowania podczas pracy. Nadają się do bezpiecznego przechowywania różnego rodzaju materiałów w 
temperaturach do -90°C, zwłaszcza do długotrwałego przechowywania próbek biologicznych, medycznych 
i chemicznych w stale niskiej temperaturze. Sprawdzają się pod kątem zastosowania w przemyśle 
farmaceutycznym, medycznym, naukach przyrodniczych, przemyśle tworzyw sztucznych, a także do 
przechowywania podzespołów elektronicznych i żywności itp. 

Zamrażarki niskotemperaturowe można wykorzystywać do składowania bezpiecznych towarów.  

W przypadku zgodnej z przewidywaniami eksploatacji urządzenia integracja urządzenia z systemami lub 
szczególne warunki otoczenia lub użytkowania w rozumieniu normy EN 61010-1:2010 nie powodują 
zagrożenia dla użytkownika. W tym celu należy korzystać z urządzenia oraz wszystkich jego przyłączy 
zgodnie z przeznaczeniem.  

Wymagania dotyczące towarów przeznaczonych do załadunku 
Przeznaczone do załadunku towary nie mogą zawierać substancji powodujących korozję, które mogłyby 
zaatakować komponenty urządzenia ze stali szlachetnej. Należą do nich w szczególności kwasy i 
halogenki. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wskutek korozji 
spowodowane korzystaniem z takich substancji.  

Żaden ze składników załadowywanego towaru nie może tworzyć z powietrzem mieszanki wybuchowej. 
Elementy załadowywanego towaru NIE mogą spowodować ulotnienia się niebezpiecznych gazów.  
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Urządzenie nie posiada żadnych środków ochrony przed wybuchem. 

 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo wybuchu lub implozji oraz niebezpieczeństwo zatrucia wskutek 
wprowadzenia nieodpowiednich towarów do załadunku  
Zatrucia Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć spowodowane oparzeniami i/lub 
ciśnieniem wybuchu 
∅ Do urządzenia NIE WOLNO wprowadzać palnych lub wybuchowych materiałów, w 

szczególności nośników energii, takich jak baterie czy akumulatory litowo-jonowe. 
∅ Do urządzenia NIE WOLNO wprowadzać wybuchowych pyłów ani mieszanin 

rozpuszczalników i powietrza. 
∅ Do urządzenia NIE wolno wprowadzać substancji, które mogą spowodować ulatnianie 

się niebezpiecznych gazów.  

Należy w bezpieczny sposób zapobiegać zanieczyszczeniu urządzenia toksycznym, zakaźnym lub 
radioaktywnym materiałem. 

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo zatrucia i zakażenia wskutek zanieczyszczenia urządzenia 
toksycznym, zakaźnym lub radioaktywnym materiałem  
Szkody dla zdrowia 
 Wnętrze urządzenia należy chronić przed zanieczyszczeniem toksycznym, zakaźnym 

lub radioaktywnym materiałem. 
 Podczas wprowadzania i wyjmowania materiałów toksycznych, zakaźnych lub 

radioaktywnych należy zachować odpowiednie środki ostrożności. 
 
Wyroby medyczne 
Urządzenia nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu dyrektywy 93/42/EWG i 2017/745/UE. 

Wymagania w stosunku do personelu 
Posadowienie, instalację, uruchomienie, eksploatację, czyszczenie i wyłączenie z eksploatacji urządzenia 
wolno powierzać jedynie przeszkolonemu personelowi, który jest zaznajomiony z instrukcją użytkowania. 
Warunkiem przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych są dodatkowe wymagania 
specjalistyczne (np. znajomość zasad elektrotechniki) oraz zaznajomienie się z instrukcją serwisową. 

Wymagania dotyczące miejsca posadowienia 
Urządzenia są przeznaczone do posadowienia w zamkniętych pomieszczeniach.  

Należy przestrzegać wymogów dotyczących miejsca posadowienia i warunków otoczenia opisanych w 
instrukcji użytkowania (rozdz.3.4). 

 
OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń, które pracują w trybie ciągłym bez nadzoru, w 
razie składowania stałych próbek stanowczo zaleca się w miarę możliwości podzielenie 
próbek na minimum dwa urządzenia. 
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1.9 Przewidywalne nieprawidłowe zastosowanie 

Inne zastosowania urządzenia niż te opisane w rozdz. 1.8 są niedozwolone.  

Obejmuje to w wyraźny sposób poniższe przykłady nieodpowiedniej eksploatacji (lista nie jest 
wyczerpująca), które mimo bezpiecznej konstrukcji oraz dostępnych technicznych instalacji ochronnych 
stanowią źródło ryzyka: 

• nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania; 

• nieprzestrzeganie informacji i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu (np. wskazówki na sterowniku, 
oznaczenia dot. bezpieczeństwa, sygnały ostrzegawcze); 

• powierzenie instalacji, uruchomienia, obsługi, konserwacji lub naprawy urządzenia nieprzeszkolonemu, 
niewystarczająco wykwalifikowanemu lub nieuprawnionemu personelowi; 

• brak prac konserwacyjnych i kontroli lub wykonywanie ich z opóźnieniem; 

• nieuwzględnienie śladów zużycia lub uszkodzeń; 

• wprowadzanie materiałów wykluczonych w tej instrukcji użytkowania lub materiałów niedozwolonych; 

• nieprzestrzeganie dopuszczalnych parametrów obróbki lub składowania danego materiału; 

• prace instalacyjne, kontrolne, konserwacyjne i naprawcze w obecności rozpuszczalników; 

• Montaż części zamiennych oraz zastosowanie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych innych niż 
określone i zatwierdzone przez producenta; 

• pomijanie lub zmienianie zabezpieczeń, eksploatacja urządzenia bez przewidzianych urządzeń 
ochronnych; 

• nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących czyszczenia i dezynfekcji urządzenia; 

• zalanie urządzenia wodą lub środkiem czyszczącym, wniknięcie do urządzenia wody podczas 
eksploatacji, czyszczenia lub konserwacji; 

• czyszczenie przy włączonym urządzeniu; 

• korzystanie z urządzenia w razie uszkodzenia obudowy albo przewodu sieciowego; 

• dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku ewidentnego, nieprawidłowego działania; 

• umieszczanie przedmiotów, zwłaszcza metalowych, w szczelinach wentylacyjnych lub innych otworach 
albo szczelinach urządzenia; 

• błędy spowodowane przez człowieka (np. brak doświadczenia, kwalifikacji, stres, zmęczenie, własna 
wygoda). 

W celu uniknięcia ww. oraz innego rodzaju ryzyka spowodowanego błędną obsługą zaleca się opracowanie 
instrukcji obsługi i instrukcji roboczych (SOP) przez operatora. 

 

1.10 Ryzyko resztkowe 

Niedające się uniknąć cechy konstrukcyjne urządzenia oraz zgodne z przeznaczeniem zastosowanie mogą 
spowodować potencjalne zagrożenie także w razie poprawnej obsługi. Ryzyko resztkowe obejmuje 
zagrożenia, których nie można wykluczyć mimo stabilnej konstrukcji, dostępnych technicznych urządzeń 
zabezpieczających i środków bezpieczeństwa oraz uzupełniających środków ochronnych.  

Informacje umieszczone na urządzeniu oraz w instrukcji użytkowania ostrzegają przed ryzykiem 
resztkowym. Skutki takiego ryzyka resztkowego oraz sposoby jego uniknięcia określono w instrukcji 
użytkowania. Dodatkowo operator winien podjąć odpowiednie działania na rzecz zminimalizowania 
zagrożenia wskutek niemożliwych do uniknięcia ryzyk resztkowych. Obejmuje to w szczególności 
opracowywanie instrukcji obsługi. 

Poniższa lista zawiera podsumowanie zagrożeń, przed którymi ostrzega niniejsza instrukcja użytkowania 
oraz podręcznik serwisowy. Zaprezentowano też działania ochronne: 
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Rozpakowywanie, transport i instalacja 

• Ześlizgnięcie lub upadek urządzenia 

• Posadowienie urządzenia w niedopuszczalnych obszarach 

• Instalacja uszkodzonego urządzenia  

• Instalacja urządzenia z uszkodzonym doprowadzającym przewodem sieciowym 

• Nieodpowiednie miejsce posadowienia 

• Brak połączenia przewodu ochronnego 

Normalny tryb pracy 

• Błędy montażowe  

• Dotknięcie zimnych powierzchni wewnątrz i na drzwiach 

• Emisja promieniowania niejonizującego przez sprzęt elektryczny 

• Dotknięcie elementów znajdujących się pod napięciem w normalnym stanie  

Czyszczenie i dekontaminacja 

• Wnikanie wody do urządzenia  

• Nieodpowiednie środki czyszczące i odkażające 

• Zatrzaśnięcie osób we wnętrzu 

Wadliwe działanie i uszkodzenia 

• Dalsza praca urządzenia w przypadku widocznego nieprawidłowego działania lub awarii urządzenia 
chłodniczego 

• Dotknięcie elementów znajdujących się pod napięciem w przypadku błędu 

• Użytkowanie urządzenia z uszkodzonym doprowadzającym przewodem sieciowym 

Prace konserwacyjne 

• Prace konserwacyjne wykonywane pod napięciem 

• Powierzenie prac konserwacyjnych nieprzeszkolonemu/niewystarczająco wykwalifikowanemu 
personelowi  

• Brak kontroli bezpieczeństwa elektrycznego podczas corocznej konserwacji  

Wyszukiwanie błędów i naprawa 

• Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji serwisowej 

• Wyszukanie błędów pod napięciem bez wdrożenia zalecanych działań na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa 

• Brak kontroli poprawności w celu wykluczenia potencjalnych błędnych oznaczeń komponentów 
elektrycznych 

• Powierzenie prac naprawczych nieprzeszkolonemu/niewystarczająco wykwalifikowanemu personelowi  

• Nieodpowiednie naprawy, które nie spełniają standardów jakości określonych przez producenta 

• Zastosowanie części innych niż oryginalne części zamienne producenta 

• Brak kontroli bezpieczeństwa elektrycznego po przeprowadzeniu napraw  
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1.11 Instrukcja obsługi 

Zależnie od rodzaju zastosowania urządzenia i miejsca posadowienia zaleca się, aby operator określił 
wytyczne dot. jego bezpiecznej eksploatacji w instrukcji obsługi. 

 
Instrukcję obsługi utrzymaną w zrozumiałej formie i języku pracowników umieścić na stałe w 
widocznym miejscu posadowienia. 

 

 

1.12 Działania podejmowane w celu zapobiegania wypadkom 

Użytkownik urządzenia musi przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących eksploatacji urządzenia oraz 
zastosować środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wypadków. 

W celu zapobieżenia zapłonowi lub wybuchowi producent podjął następujące działania: 

• Dane na tabliczce znamionowej 
Por. rozdział 1.6. 

• Instrukcja użytkowania 
Dla każdego urządzenia dostępna jest instrukcja użytkowania (instrukcja obsługi). 

• Nadzór temperatury 
Urządzenie jest wyposażone w możliwy do odczytania z zewnątrz wskaźnik temperatury. 

Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy czujnik wyboru temperatury. Sygnał optyczny i akustyczny 
(brzęczyk) wskazuje na przekroczenie temperatury. 

• Urządzenie zabezpieczające, pomiarowe i regulujące 
Urządzenia zabezpieczające, pomiarowe i regulujące są łatwo dostępne. 

• Ładunek elektrostatyczny 
Elementy wewnętrzne są uziemione. 

• Promieniowanie niejonowe 
Promieniowanie niejonowe nie jest wytwarzane w sposób celowy, lecz jedynie emitowane przez sprzęt 
elektryczny (np. silniki elektryczne) w zależności od uwarunkowań technicznych. Maszyna jest 
wyposażona w silne magnesy stałe. Pod warunkiem, że osoby mające wszczepione aktywne implanty 
(np. rozrusznik serca, defibrylatory) zachowują bezpieczną odległość (odległość od źródła pola do 
implantu) 30 cm, można z dużą pewnością wykluczyć wpływ na te implanty. 

• Zabezpieczenie powierzchni przed dotykiem 
Sprawdzone zgodnie z normą EN ISO 13732-3:2008. 

• Podłogi 
Por. instrukcja użytkowania rozdz. 3.4 dot. posadowienia 

• Czyszczenie 
Por. instrukcja użytkowania rozdz. 23. 

• Testy 
Tylko urządzenia z certyfikatem UL: Urządzenie posiada certyfikat „UnderwritersLaboratories“ przyz-
nany na podstawie następujących norm: UL 61010-1, 3rd Edition, 2012-05, Rev. 2018-11; CAN/CSA-
C22.2 No. 61010-1-12, 3rd Edition, Amen-dment 1:2018, 2012-05, Rev. 2018-11; IEC 61010-2-
011:2019; UL 61010-2-011 (IEC 61010-2-011:2016) 
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2. Opis urządzenia 
Zamrażarki niskotemperaturowe SUFsg są produkowane przy zachowaniu wysokiej staranności oraz przy 
wykorzystaniu najnowszych metod rozwoju i produkcji. Służą one do niezawodnego składowania próbek 
przez dłuższy czas w niskiej temperaturze i można je użytkować w zakresie temperatur -90°C do -40°C. 

Urządzenia są dostępne w różnych wariantach napięcia. 

Blokowana osłona wyłącznika głównego (opcja) 
Opcjonalnie dostępny jest system blokad z kluczykiem do głównego przełącznika zamrażarki 
niskotemperaturowej. 

Sterowniki i zabezpieczenia 

Wydajny sterownik urządzenia jest w ramach seryjnego zakresu dostawy wyposażony w wiele 
przejrzystych funkcji obsługi, a także dodatkowe funkcje zapisu i alarmu. 

Temperaturę można ustawiać z dokładnością do jednostek dziesiętnych stopnia. Sterownik jest 
umieszczony na umożliwiającej optymalną obsługę wysokości. 

Sterownik jest wyposażony w system analizy błędów, który generuje akustyczne i optyczne komunikaty 
ostrzegawcze i alarmowe. Za sprawą podtrzymywanego przez zasilanie bateryjne systemu alarmowego 
alarm i sterowanie są w razie awarii prądu podtrzymywane przez 72 godziny. Sterownik umożliwia ochronę 
menu ustawień hasłem.  

Nadzoruje temperaturę otoczenia i emituje alarm, gdy przekracza ona określoną wstępnie wartość. 

Za sprawą zawartego w seryjnym zakresie dostawy sterownika nadzorującego również w przypadku błędu 
sterownika wstępnie wybrana temperatura jest nadal regulowana. 

W przypadku awarii prądu przy temperaturze -80°C temperatura -60°C nie zostaje przy pustej zamrażarce 
przekroczona przez co najmniej 3,5 godziny, w przypadku załadowanej zamrażarki (pomiar przy 
napełnieniu wodą 30 kg) przez ok. 7 godzin. 

Obudowa 

Wnętrze i wewnętrzna strona izolowanych drzwi zewnętrznych są wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 
(nr W 1.4016, amerykański ekwiwalent AISI 430). Obudowa, wraz ze wszystkimi narożami i krawędziami, 
pokryta jest powłoką z tworzywa sztucznego. Powierzchnie wewnętrzne są gładkie, a przez to łatwe w 
czyszczeniu. Za sprawą łatwego dostępu od przodu filtr można wyczyścić bez konieczności użycia 
narzędzi. W seryjny zakres dostawy wchodzą 3 przepusty 28 mm. Służą do mocowania przewodu czujnika 
dodatkowego miernika, a górny lewy (6a) także do podłączenia opcjonalnego chłodzenia awaryjnego CO2. 

Dzięki doskonałemu zamknięciu drzwi (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) w tym obszarze tworzy 
się jedynie minimalna warstwa lodu. Precyzyjny rozkład zimna we wnętrzu zapewnia składowanie 
wszystkich próbek w tej samej temperaturze. Eliminacja mostków cieplnych chroni przed rozmrażaniem. 
Połączenie techniki izolacji próżniowej (technologia VIP = vacuum insulation panels) oraz niezawierającej 
FCKW pianki PU pozwala zyskać najlepszą możliwą wartość izolacji. 

Zamrażarka niskotemperaturowa ma dwoje drzwi wewnętrznych. Za sprawą elastycznych wkładów ze stali 
szlachetnej wnętrze można dowolnie aranżować i optymalnie wykorzystywać. Inwentarz urządzenia jest 
dostępny fakultatywnie. 

Zamrażarka niskotemperaturowa może być przesuwana na kółkach. 

Układ chłodzenia 
Wydajne, energooszczędne i ciche urządzenia chłodnicze wykorzystują przyjazne dla środowiska „zielone” 
czynniki chłodnicze R290 (propan) i R170 (etan). Nie zawierają chlorowanych węglowodorów (FCKW, 
HFCKW). 

Sterowanie dwustopniowym urządzeniem chłodniczym: 1. poziom włącza się bezpośrednio. Dodatkowo 2. 
poziom włącza się zależnie od temperatury. 
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System alarmowy z buforem akumulatorowym 
Urządzenie jest wyposażone w akumulator (akumulator, 12 V, 7,2 Ah). Jego napięcie jest systematycznie 
monitorowane. Zbyt niskie napięcie akumulatora spowoduje wyemitowanie alarmu. Poziom napięcia 
akumulatora można odczytać dzięki menu sterownika. 

System analizy błędów nadzoruje funkcje urządzenia i generuje akustyczne, a także optyczne komunikaty 
ostrzegawcze i alarmowe. Sprawdza się na przykład, czy drzwi są zamknięte. 

Awaryjne chłodzenie CO2 (opcja, rozdz. 20) umożliwia dodatkowe chłodzenie, np. po wniknięciu ciepła do 
urządzenia, w przypadku przerwania zasilania prądowego lub uszkodzenia urządzenia chłodzącego. 

Rejestrowanie danych i dokumentacja 
Urządzenie jest standardowo wyposażone w bezpotencjałowe wyjście alarmowe (rozdz. 14.4.7) oraz, 
opcjonalnie, w wyjście analogowe 21.2) celem podłączenia do systemów klienta.  

Urządzenie jest standardowo wyposażone w złącze Ethernet (rozdz. 21.1) służące do komunikacji z 
komputerem. Dzięki temu można je monitorować przez sieć.  
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2.1 Przegląd urządzenia 

 

 
 
 

(A) 
 
 
 
 
 

(B) 
 
 
 
 

(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) 
(E) 

 
 
 

(F) 
 

 

Rys.4: Zamrażarka niskotemperaturowa SUFsg (przykład: SUFsg 7001), widok od przodu 

 

 

(A) Drzwi zewnętrzne 

(B) Obudowa zamknięcia i sterownika (opis rozdz. 2.2) 

(C) Klamka drzwi 

(D) Komora sprężarki 

(E) Pokrywa (kontrola i czyszczenie/wymiana filtra rozdz. 24.2.1) 

(F) Kółka (z przodu, z hamulcem postojowym) 
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Rys.5: Zamrażarka niskotemperaturowa SUFsg 7001, otwarta 

 

 

(A) Drzwi zewnętrzne 

(B) Obudowa zamknięcia i sterownika (opis rozdz. 2.2) 

(C) Klamka drzwi 

(D) Komora sprężarki 

(E) Pokrywa (kontrola i czyszczenie/wymiana filtra rozdz. 24.2.1) 

(F) Kółka (z przodu, z hamulcem postojowym) 

(G) Przedział ze zmiennym wkładem 

(H) Drzwi przedziałowe 

(I)  Zawór wyrównawczy ciśnienia (wewnętrzna strona drzwi za obudową zamknięcia i sterownika) 
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2.2 Obudowa zamknięcia i sterownika 

Panel sterowania sterownika jest wbudowany w obudowę zamknięcia i sterownika (B) urządzenia. 

Klamka drzwi (C) służy do otwierania i zamykania drzwi urządzenia. 

 
 Widok z przodu Lewa strona urządzenia 

 

Rys.6: Obudowa zamknięcia i sterownika z polem obsługi sterownika oraz klamką drzwi 

 

(B)  Obudowa zamknięcia i sterownika 

(C) Klamka drzwi 

(18)  Zamek drzwi 

 

 

2.2.1 Obsługa zamka drzwi 

Z lewej strony urządzenia, przed klamką, znajduje się zamek drzwi (18). W zakres dostawy wchodzą dwa 
kluczyki. Aby zablokować zamek, przekręcić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Klucz można 
wyjąć w obydwu pozycjach (otwarty / zablokowany). 

Przed otwarciem drzwi upewnić się, że kluczyk został wyjęty. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia zamknięcia drzwi. 

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku otwarcia drzwi przy włożonym kluczu 
Uszkodzenie zamka drzwi 
 Przed otwarciem drzwi za pomocą klamki wyciągnąć kluczyk. 

  

(C) (C) 

(B) 

(18) 
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2.3 Wyłącznik główny 

Wyłącznik główny znajduje się u dołu z prawej strony urządzenia. 

Opcjonalnie dostępna jest dodatkowo blokowana klapa ochronna nad wyłącznikiem głównym. Można ją 
odblokować za pomocą kluczyka, a następnie zdjąć.  

 

 
 
 
 
 
 
 
(4) 

 

 
 
 
(5a) 
 
(5) 

Urządzenie standardowe Urządzenie z opcjonalną blokowaną klapą ochronną 

Rys.7: Pozycja wyłącznika głównego i blokowanej klapy ochronnej (opcja) z prawej strony urządzenia 

(4) Wyłącznik główny 

(5) Blokowana klapa ochronna (opcja) 

(5a) Zamek blokowanej klapy ochronnej 

 

 

  
Wyłączony Włączony 

 
Rys.8: Wyłącznik główny (4) z prawej strony urządzenia 
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2.4 Tył urządzenia 

 
 
 
 

(6a) 
 
 
 

(6b) 
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(6b) 
 
 
 
 
 
 

(6c) 
 
 
 

(I) 
 

(7) 

 
 Urządzenie bez chłodzenia awaryjnego CO2  Urządzenie z chłodzeniem awaryjnym CO2 

(opcja) 

Rys.9: Tył urządzenia 

 

(6a) Przepust 28 mm do podłączenia chłodzenia awaryjnego CO2 (opcja) lub do przewodu 
dodatkowego miernika 

(6b),(6c) Przepusty 28 mm, np. do przewodu dodatkowego miernika 

(7) Gniazdo przyłączeniowe do wtyku urządzenia chłodniczego z uchwytem kablowym odciążającym 

(I) Panel połączeń 

(J) Chłodzenie awaryjne CO2 (opcja, rozdz. 20)  
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(8) 
 
 

(9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 

(11) 

Rys.10: Panel połączeń (I) z tyłu urządzenia, z opcjami 

 

(8) Złącze Ethernet (rozdział 21.1) 

(9) Gniazdo przyłączeniowe do bezpotencjałowego styku alarmowego (rozdz. 14.4.7) 

(10) Gniazdo przyłączeniowe do wyjścia analogowego 4-20 mA (opcja, rozdz. 21.2) 

(11) Gniazdo przyłączeniowe do przyłącza elektrycznego awaryjnego chłodzenia CO2 (opcja, rozdz. 20) 

 
 

2.5 Drzwi 
2.5.1 Drzwi zewnętrzne 

W celu zapewnienia stabilnych warunków we wnętrzu w normalnym trybie pracy drzwi zewnętrzne muszą 
być zamknięte. 

 
Czas opóźnienia dla alarmu otwarcia drzwi: 
Po zamknięciu zewnętrznych drzwi alarm drzwi otwartych dla programowalnego czasu 
opóźnienia jest wyłączony (ustawienie fabryczne: 1 minuta). 

 
 

2.5.2 Drzwi przedziału 

Wnętrze zamrażarki niskotemperaturowej jest podzielone na 4 przedziały, które są oddzielone od otoczenia 
za pomocą 2 drzwi. Umożliwia to wprowadzanie lub wyjmowanie próbek danego przedziału bez znacznej 
modyfikacji temperatury w innych przedziałach. 

Drzwi wewnętrzne pozostają zamknięte w przypadku otwarcia drzwi zewnętrznych i nie trzeba ich blokować 
mechanicznie. 

W celu uniknięcia wzrostu temperatury we wnętrzu zamrażarki niskotemperaturowej drzwi wewnętrzne 
powinny być otwarte tylko przez krótki czas. Kąt otwarcia drzwi wewnętrznych może wynosić maks. 100°. 

W celu zapewnienia dodatkowej izolacji cieplnej i uszczelnienia wewnętrznych drzwi przedziału dostępna 
jest teraz nowa opcja „Drzwi przedziału, izolowane”. W tym celu na drzwi przedziału aplikowana jest pianka, 
co zapewnia dodatkową izolację termiczną. 
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3. Zakres dostawy, transport, składowanie i posadowienie 

3.1 Rozpakowanie, kontrola i zakres dostawy 

Po rozpakowaniu urządzenia oraz ewentualnych opcjonalnych akcesoriów należy sprawdzić je na 
podstawie dowodu dostawy pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. 
Uszkodzenia podczas transportu należy natychmiast zgłosić spedytorowi. 

 

 

 OSTROŻNIE 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia wskutek ześlizgnięcia lub 
upadku urządzenia w przypadku niewłaściwego podnoszenia 
Obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia 
∅  NIE podnosić urządzenia za drzwi, obudowę zamknięcia i sterownika ani za dolną 

osłonę obudowy. 
∅ NIE podnosić urządzenia ręcznie. 
∅ W miarę możliwości NIE transportować urządzenia w pozycji leżącej. W pozycji leżącej 

może być transportowane TYLKO po stronie zawiasów lub po stronie tylnej, lecz przed 
włączeniem musi stać pionowo przez co najmniej 24 godziny. 

 W celu podniesienia urządzenia z palety użyć odpowiedniego sprzętu technicznego 
(wózek widłowy). Ustawić wózek widłowy z boku lub od tyłu na środku urządzenia. 
Wszystkie poprzeczki muszą spoczywać na widłach (kontrola: widły wystają po 
przeciwległej stronie).  

 Nosić odpowiednie obuwie (obuwie ochronne). 

W zależności od testu końcowego nowych urządzeń możliwe są ślady wkładów po wewnętrznej stronie 
kotła. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia. 

Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i kleje w urządzeniu oraz na nim i na drzwiach oraz 
wyjąć instrukcje użytkowania oraz załączony materiał z wnętrza. 

 
Przed uruchomieniem urządzenia zdjąć z wewnętrznych powierzchni metalowych 
ewentualne folie ochronne. 

 

 
Po transporcie za pomocą urządzeń technicznych (rozdz. 3.2.2) przed uruchomieniem 
odczekać min. 8 godzin. 

W przypadku konieczności wysyłki zwrotnej należy użyć oryginalnego opakowania i przestrzegać 
wskazówek dotyczących bezpiecznego transportu (rozdz. 3.2). 

Utylizacja opakowania transportowego por. rozdz25.1. 

Zakres dostawy 

• Zamrażarka niskotemperaturowa SUFsg  

• 3 wkłady i 12 wsporników z 6 śrubami 

• Wtyk bezpotencjałowego wyjścia alarmowego (podłączony) 

• Zestaw z 2 podkładkami dystansowymi urządzenia 

• Instrukcja użytkowania (zestaw) 

• Zestaw przyłączeniowy wody w urządzeniach z chłodzeniem wodnym 
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3.2 Wskazówki dotyczące bezpiecznego transportu 

3.2.1 Przesuwanie zamrażarki niskotemperaturowej w ramach budynku 

Przed przesunięciem urządzenia zwolnić hamulce postojowe przednich kółek urządzenia. Kółka 
urządzenia są przeznaczone tylko do przesuwania w ramach budynku. Można to zrobić tylko na 
bezspoinowym podłożu (czyli np. nie na płytkach), należy również unikać drgań, choć urządzenie może 
być załadowane (maks. załadunek, por. dane techniczne rozdz. 26.3).  

Jeżeli urządzenie ma być przetransportowane przez większe progi lub np. do windy w celu przeniesienia 
na inne piętro, należy je opróżnić i umieścić wszystkie podłogi wkładów na podłogę wnętrza.  

Jeśli urządzenie jest przechylone pod kątem poniżej 5°, można je ponownie włączyć po przesunięciu 
(najwcześniej 10 minut po wyłączeniu). W przeciwnym razie odczekać przynajmniej 8 godzin do 
ponownego uruchomienia.  

Gdy urządzenie znajdzie się w pozycji stojącej, zaciągnąć hamulce przednich kółek. 

 
Podczas przesuwania urządzenia należy nosić odpowiednie obuwie (obuwie ochronne). 

Przesuwanie na bardzo krótkie odległości (w obrębie zasięgu kabla zasilania) jest możliwe podczas pracy 
urządzenia.  

Jeżeli urządzenie zostaje wyłączone (wyłączenie wyłącznikiem głównym, pociągnięcie wtyku sieciowego) 
po przesunięciu urządzenia należy odczekać 10 minut do ponownego włączenia, co pozwoli uniknąć 
uszkodzenia urządzenia chłodzącego. 

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia układu chłodniczego z powodu zbyt szybkiego 
ponownego uruchomienia urządzenia chłodniczego po jego przesunięciu 
Uszkodzenie urządzenia 
 Po przesunięciu urządzenia przed ponownym uruchomieniem zamrażarki 

niskotemperaturowej należy odczekać 10 minut.  

W celu przesunięcia urządzenia w wąskich przejściach (drzwi, wąskie korytarze) należy otworzyć drzwi 
urządzenia: 

 
Rys.11: SUFsg z otwartymi drzwiami urządzenia 

Do transportu poza budynkiem należy korzystać z pomocy technicznych (rozdz. 3.2.2).  
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3.2.2 Transport na zewnątrz budynku 

Przed przesunięciem urządzenia zwolnić hamulce postojowe przednich kółek urządzenia. Kółka 
urządzenia są przeznaczone tylko do przesuwania w ramach budynku (przestrzegać wskazówek w rozdz. 
3.2.1).  

Jeśli urządzenie było użytkowane, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi tymczasowego 
wyłączania z eksploatacji (patrz rozdz. 25.2).  

 

 

 OSTROŻNIE 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia wskutek ześlizgnięcia lub 
upadku urządzenia w przypadku niewłaściwego transportu 
Obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia 
∅ NIE podnosić ani transportować urządzenia za drzwi, obudowę zamknięcia i 

sterownika ani za dolną osłonę obudowy. 
∅ NIE podnosić urządzenia ręcznie. 
∅ W miarę możliwości NIE transportować urządzenia w pozycji leżącej. W pozycji leżącej 

może być transportowane TYLKO po stronie zawiasów lub po stronie tylnej, lecz przed 
włączeniem musi stać pionowo przez co najmniej 24 godziny. 

 Urządzenie transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.  
 Na czas transportu urządzenie należy zabezpieczyć pasami transportowymi. 
 Wkłady położyć jeden nad drugim na podłodze wnętrza. 
 Umieścić urządzenie na palecie transportowej przy użyciu urządzeń technicznych 

(wózka widłowego). Ustawić wózek widłowy z boku lub od tyłu na środku urządzenia. 
Wszystkie poprzeczki muszą spoczywać na widłach (kontrola: widły wystają po 
przeciwległej stronie). 

 Urządzenie transportować wyłącznie na oryginalnej palecie. Układać wózek paletowy 
TYLKO z paletą. W przypadku braku palety występuje poważne niebezpieczeństwo 
upadku. 

 Nosić odpowiednie obuwie (obuwie ochronne). 

• Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas transportu: -20°C do +60°C. 

Opakowania i palety do celów transportowych można zamawiać w serwisie producenta. 

 
Podczas transportu urządzenia należy nosić odpowiednie obuwie (obuwie ochronne). 

 

 
Po transporcie przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej 8 godzin. 
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3.3 Składowanie 

Tymczasowe składowanie urządzenia w zamkniętym i suchym pomieszczeniu Przestrzegać wskazówek 
dotyczących tymczasowego wyłączenia z eksploatacji (rozdz. 25.2). 

• Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas składowania: -20°C do +60°C. 

• Dopuszczalna wilgotność otoczenia: maks. 70% wilg. wzgl., bez kondensacji. 

Zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym stoczeniem się przez zaciągnięcie hamulców przednich 
kółek.  

Urządzenie musi stać pionowo, Aby uniknąć wycieku oleju z obudowy silnika, a tym samym uszkodzenia 
układu chłodzenia. Maks. kąt nachylenia : 10°. 

Jeśli po składowaniu w zimnym otoczeniu urządzenie zostanie przeniesione do miejsca posadowienia w 
celu uruchomienia, może wystąpić obroszenie wewnątrz i na obudowie. Przed włączeniem urządzenia 
należy odczekać co najmniej 1 godzinę, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową i całkowicie 
wyschnie. W zależności od rodzaju transportu (rozdz. 3.2) przed uruchomieniem należy odczekać co 
najmniej 8 godzin. 
 

3.4 Miejsce posadowieniai warunki otoczenia 

Zamrażarka niskotemperaturowa jest przeznaczona do posadowienia w zamkniętych pomieszczeniach. 
Urządzenie należy ustawić w odpowiednio wentylowanym, suchym miejscu, na płaskiej powierzchni bez 
drgań. Zablokować hamulce przednich kółek urządzenia i wypoziomować urządzenie za pomocą 
poziomicy. Nośność miejsca posadowienia musi być dostosowana pod kątem masy urządzenia (patrz dane 
techniczne, rozdz. 26.3).  

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo przegrzania wskutek niedostatecznej wentylacji 
Uszkodzenie urządzenia 
∅ NIE ustawiać urządzenia w niewentylowanych niszach. 
 Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca, umożliwiająca odprowadzenie 

ciepła wentylacja. 
 Należy upewnić się, że wszystkie otwory wentylatora w obudowie lub w przeznaczonej 

do montażu konstrukcji nie są osłonięte. 
 Podczas posadowienia przestrzegać zalecanych, minimalnych odstępów. 

 

 

NOTYFIKACJA 
Zagrożenie dla środowiska spowodowane wyciekiem czynnika chłodniczego w 
przypadku awarii urządzenia 
Szkody dla środowiska 
 Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca posadowienia.  

• Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +16°C do +32°C. W wysokich temperaturach pomieszczenia 
mogą występować wahania temperatury.  

 
Temperatura otoczenia nie powinna znacząco przekraczać podanej temperatury otoczenia 
+22 +/-3°C, do której odnoszą się dane techniczne. W przypadku odmiennych warunków 
otoczenia możliwe są inne dane. 

Należy unikać zasysania przez zamrażarkę niskotemperaturową ciepłego powietrza z innych urządzeń. 

 
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie ustawiać 
urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń emitujących wysokie ciepło. 

• Dopuszczalna wilgotność otoczenia: maks. 70% wilg. wzgl., bez kondensacji. 

• Wysokość ustawienia: maks. 2000 m nad poziomem morza.  
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Minimalne odległości: 

• pomiędzy kilkoma urządzeniami: 250 mm  

• Odległość od ściany do tyłu: 100 mm (dostarczony zostaje wspornik dystansowy urządzenia, rozdz. 4.2) 

• Odstęp od ściany po bokach bez ogranicznika drzwi (strona bez zawiasów): 100 mm 

• Odstęp od ściany po bokach z ogranicznikiem drzwi (strona z zawiasami): 240 mm  

• Powyżej urządzenia: 100 mm 

Nie blokować otworów wentylacyjnych. Zachować odstęp co najmniej 100 mm od otworów wentylacyjnych 
z przodu i z tyłu zamrażarki niskotemperaturowej. 

Urządzenie musi stać pionowo, Aby uniknąć wycieku oleju z obudowy silnika, a tym samym uszkodzenia 
układu chłodzenia. Maks. kąt nachylenia : 10°. 

 
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyk sieciowy. 
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyk był łatwo dostępny i w razie 
niebezpieczeństwa można go było bez problemu wyciągnąć. 

Jeśli w powietrzu otoczenia występują znaczne ilości kurzu, wentylator kondensatora należy czyścić kilka 
razy do roku (odsysać albo przedmuchiwać). Częściej kontrolować filtr powietrza kondensatora i ew. go 
oczyszczać (rozdz. 24.2.1). 

W otoczeniu nie mogą znajdować się żadne pyły przewodzące, zgodnie ze stopniem zanieczyszczenia 2 
urządzenia (IEC 61010-1). 
Użytkownik nie jest narażony na działanie chwilowych przepięć zgodnie z normą EN 61010-1:2010. 

Urządzenia NIE wolno ustawiać i użytkować w obszarach zagrożenia wybuchem.  

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek działania palnych pyłów lub wybuchowych 
mieszanin w otoczeniu urządzenia 
Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć spowodowane oparzeniami i/lub ciśnieniem 
wybuchu 
∅ Upewnić się, że w otoczeniu urządzenia NIE ma palnych pyłów ani mieszanek 

rozpuszczalników oraz powietrza. 
 Urządzenie ustawiać jedynie poza strefami zagrożenia wybuchem. 

 

Urządzenia chłodzone wodą: 

 
aby zapobiec szkodom wywołanym działaniem wody, w lokalizacji urządzenia należy 
przewidzieć odpływ podłogowy. Miejsce posadowienia należy dobrać w taki sposób, aby 
uniknąć szkód spowodowanych przez tryskającą wodę. 
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4. Instalacja i podłączenia 

4.1 Instrukcja obsługi 

Zależnie od rodzaju zastosowania urządzenia i miejsca posadowienia zaleca się, aby przedsiębiorca 
(operator urządzenia) określił wytyczne dot. jego bezpiecznej eksploatacji w instrukcji obsługi. 

 
Instrukcję obsługi utrzymaną w zrozumiałej formie i języku pracowników umieścić na stałe w 
widocznym miejscu posadowienia. 

 

4.2 Wspornik dystansowy urządzenia 

Przymocować oba wsporniki dystansowe urządzenia do tylnej części urządzenia za pomocą dostarczonych 
śrub. Pozwala to zapewnić przepisową odległość od ściany do tyłu (min. 100 mm). 

  
Rys.12: Wspornik dystansowy urządzenia Rys.13: Tył zamrażarki niskotemperaturowej 

z zamontowanymi wspornikami dystansowymi urządzenia 
 

 

4.3 Wkłady z opcją regulacji wysokości 

Standardowo dostarczane są trzy wkłady z opcją regulacji wysokości. Te i inne, opcjonalne wkłady można 
mocować w różnych pozycjach w odstępach co 24 mm. W standardowej pozycji w odstępach każdorazowo 
310 mm wkłady tworzą podłogę przedziałów, przez co zyskuje się maksymalne miejsce przedziału na 
opcjonalne systemy inwentarzowe.  

Wkłady z opcją regulacji wysokości należy na stałe przykręcić, tak aby nikt nie mógł zostać uwięziony we 
wnętrzu zamrażarki niskotemperaturowej. Aby wyjąć wkłady, należy usunąć śruby, podnieść wkłady, 
ustawić je w pozycji ukośnej, a następnie wyjąć do przodu. 

 

Mocowanie wkładów z opcją regulacji wysokości: 

• Umieścić wspornik wkładu na pożądanej wysokości na szynach wspornika wkładu. 

• Włożyć wkłady i za pomocą śrubokręta krzyżakowego skręcić ze wspornikami wkładów. 
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Rys.14: Wykorzystywanie wybranych pozycji i narzędzi we wsadach ze wspornikiem budynku. 

 

W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni zalecamy następujące rozmieszczenie wkładów: 

Rozmieszczenie 3 wkładów do 4 
przedziałów o tej samej 
wysokości przestrzeni 

Rozmieszczenie 4 wkładów (1 
opcjonalny) do 5 przedziałów o 
tej samej wysokości przestrzeni  

Rozmieszczenie 3 wkładów dla 
maksymalnej liczby próbek: 2 
przedziały o wysokości 
przestrzeni 334 mm i 2 
przedziały o wysokości 
przestrzeni 279 mm 

   
Uchwyty wkładów wkładać na 
następujące pozycje szyn 
wsporników wkładów (od dołu): 
18, 35, 53 

Uchwyty wkładów wkładać na 
następujące pozycje szyn 
wsporników wkładów (od dołu): 
13, 29, 42, 58 

Uchwyty wkładów wkładać na 
następujące pozycje szyn 
wsporników wkładów (od dołu): 
21, 36, 53 

 
Dozwolone obciążenie wkładów: 

Rozmiary urządzenia SUFsg 5001 SUFsg 7001 
Dopuszczalne obciążenie standardowego wkładu 50 kg 50 kg 

Dopuszczalne całkowite obciążenie wszystkich standardowych 
wkładów 

200 kg 200 kg 

Jeśli najwyższa półka jest załadowana maksymalnym obciążeniem, należy zachować odstęp co najmniej 
24 cm od sufitu wnętrza. Dlatego też wsuwanie nie może być wyższe niż w pozycji 59 (od dołu) prowadnic 
nośnika wsuwania. 
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4.4 Przyłącza wody chłodzącej dla urządzeń z chłodzeniem wodnym 

Chłodzenie wodą redukuje ciepło oddawane do otoczenia w trybie chłodzenia. 

Zestaw we wnętrzu urządzenia zawiera zestaw przyłączeniowy do dopływu wody chłodzącej i jej odpływu.  

 
 „OUT”  „IN” 

 

Rys.15: Przyłącza wody chłodzącej z tyłu urządzenia (urządzenia z chłodzeniem wodą)  
(przykład SUFsg 7001,H72) 

 

Przyłącze „IN” do dopływu wody chłodzącej z gwintem zewnętrznym 3/4” i gwintem wewnętrznym 3/8”  

Przyłącze „OUT” do odpływu wody chłodzącej z gwintem zewnętrznym 3/4” i gwintem wewnętrznym 3/8” 

 

 

4.4.1 Przyłącze odpływu wody chłodzącej do chłodzenia wodnego 

Przymocować wąż wody chłodzącej 1/2” na przyłączu odpływu wody chłodzącej „OUT” z tyłu urządzenia. 
Należy przy tym uwzględnić następujące kwestie: 

• Do odpływu wody chłodzącej można użyć części dostarczonego węża. Jeśli używany jest inny wąż, 
musi wytrzymać temperaturę do 50°C przez długi czas i być odporny na ciśnienie do 10 barów. 

• Wąż umieścić na tulei węża ze złączem śrubowym i zabezpieczyć za pomocą jednej z czterech 
załączonych opasek węża. Połączyć tuleję węża z przyłączem „OUT” i nakręcić nakrętkę złączkową. 

• W celu wykonania przyłącza węża do przyłącza wody po stronie klienta zalecamy stosowanie 
załączonych tulei węża z mocowaniem śrubowym oraz zabezpieczenie za pomocą jednej z czterech 
załączonych opasek węża. 

• Przed włączeniem urządzenia sprawdzić szczelność przyłącza. 

Temperatura odprowadzanej wody chłodzącej w zależności od urządzenia wynosi od 27°C do 29°C. 
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4.4.2 Przyłącze dopływu wody chłodzącej do chłodzenia wodnego 

 
Przed podłączeniem dopływu wody chłodzącej należy podłączyć odpływ wody chłodzącej. 

Wymagania dotyczące stosowanej wody chłodzącej: 

• Rodzaj wody: woda chłodząca, klimatyzacyjna lub woda wodociągowa  

• Temperatura dopływu: 8°C do 23°C 

• Wartość pH: 4 do 8 

• Twardość wody: maks. 8,0° dH (twardość niemiecka) = 1,4285 mmol/l 

• Wielkość cząstek < 100 µm 

• Ciśnienie przyłączeniowe od 1 bara do 10 barów nadciśnienia 

• Różnica ciśnień między dopływem a odpływem: co najmniej 0,2 bara, zalecane 0,5 bara. Wyższe 
ciśnienia różnicowe mogą powodować hałas związany z przepływem. 

• Przewód przyłączeniowy dopływu i odpływu powinien być wyposażony w zasuwę odcinającą lub kurek 
wody. 

• Temperatura powrotu: 27°C do 29°C (ustawiane fabrycznie na zaworze regulacyjnym SUFsg) 

Zapotrzebowanie na wodę:  

• przeciętnie 10-50 l/h, zależnie od temperatury dopływu 

• chwilowo (do 2 min) do 400 l/h 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody u klienta.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy i błędne działanie spowodowane 
odmienną jakością wody. Dotyczy to w szczególności zbyt dużej zawartości cząstek stałych, 
które mogą zatkać zawór regulujący przepływ wody. 
Użycie wody o innej jakości powoduje utratę gwarancji. 

Przymocować wąż wody chłodzącej 1/2” na przyłączu „IN” na tylnej stronie urządzenia. Należy przy tym 
uwzględnić następujące kwestie: 

• Do dopływu wody chłodzącej można użyć części dostarczonego węża. Jeśli używany jest inny wąż, 
musi być odporny na ciśnienie do 10 barów. 

• Wąż umieścić na tulei węża ze złączem śrubowym i zabezpieczyć za pomocą jednej z czterech 
załączonych opasek węża. Połączyć tuleję węża z przyłączem „IN” i nakręcić nakrętkę złączkową. 

• W celu wykonania przyłącza węża do przyłącza wody po stronie klienta zalecamy stosowanie 
załączonych tulei węża z mocowaniem śrubowym oraz zabezpieczenie za pomocą jednej z czterech 
załączonych opasek węża. 

• Przed włączeniem urządzenia sprawdzić szczelność przyłącza.  

Dostarczanie wody odbywa się automatycznie przez przyłącze wody „IN”. 

 

4.4.3 Zestaw przyłączeniowy do wody chłodzącej 

Do zamrażarki niskotemperaturowej z chłodzeniem wodnym dołączony jest zestaw przyłączeniowy. Składa 
się z: 

• zabezpieczenia lokalizacji węża 

• 4 tulei węża z mocowaniem śrubowym (nakrętki złączkowe) 

• 4 opasek węża 

• węża wodnego 6 m 1/2”, podzielonego na sekcję dopływu i odpływu, dopuszczonego do ciśnienia maks. 
15 barów, maks. 95°C  
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Zasada ochrony zabezpieczenia lokalizacji węża 
Zabezpieczenie lokalizacji węża chroni przed zalaniem wskutek pęknięcia węży wodnych. Produkt jest 
przeznaczony do eksploatacji urządzenia na przewodzie wody wodociągowej. Jeżeli urządzenie jest 
użytkowane na obiegu wody chłodzącej lub klimatyzacyjnej, użytkownik powinien sprawdzić, czy 
zabezpieczenie lokalizacji węża zapewnia dostateczną ochronę. Zależy to przede wszystkim od 
wystarczającego średniego ciśnienia w układzie. 

W przypadku dużego przepływu wody od ok. 18 l/min spowodowanego np. pękniętym wężem pomiędzy 
kurkiem wodnym i urządzeniem zawór się od razu zamyka. Zamknięcie jest sygnalizowane dźwiękiem 
kliknięcia. Pobór wody jest teraz przerwany do czasu manualnego odblokowania zabezpieczenia lokalizacji 
węża. 

 
Montaż: 
Przykręcić zabezpieczenie lokalizacji węża przez obrót w prawo na kurku wodnym za pomocą gwintu 
zewnętrznego G 3/4”. Złącze jest samouszczelniające. Za pomocą części dostarczonego węża połączyć 
zestaw przyłączeniowy i urządzenie oraz zabezpieczyć obie strony węża za pomocą załączonych opasek. 

Aby uniknąć skręcenia węża podczas nakręcania zestawu bezpieczeństwa, należy go nałożyć jako ostatni. 

Powoli odkręcać kurek, aby zapobiec aktywacji zabezpieczenia lokalizacji węża. 

 
Rys.16: Montaż zestawu przyłączeniowego 

 
Odblokowanie zabezpieczenia lokalizacji węża 
Jeżeli zasilanie wodą zostało przerwane przez zabezpieczenie lokalizacji węża, wówczas należy znaleźć 
przyczynę i ją ewentualnie usunąć. Zamknąć zawór (kurek) wody. Zawór odblokowuje się w wyniku 
półobrotu części radełkowanej w lewo, co jest sygnalizowane przez odgłos kliknięcia. Następnie uszczelnić 
radełkowaną część poprzez obrót w prawo z powrotem w stosunku do kurka wodnego i powoli otworzyć 
ponownie kurek wodny. 

  
Konserwacja i kontrola zabezpieczenia lokalizacji węża: 
Osad z kamienia może mieć niekorzystny wpływ na działanie zaworu. Zalecamy coroczne przeglądy 
wykonywane przez instalatora. Powinien on zdemontować zabezpieczenie lokalizacji węża i sprawdzić 
zawór ręcznie pod kątem działania i osadów kamienia lub blokady 

 

NOTYFIKACJA 
Ryzyko zakłócenia pracy zaworu ze względu na osadzający się kamień.. 
Uszkodzenie urządzenia. 
 Należy się upewnić, że instalator przeprowadza coroczny przegląd zaworu. 
 Usunąć osad z kamienia, zanurzając element w wodzie z octem lub kwasie 

cytrynowym.  
 Następnie sprawdzić działanie i szczelność zamontowanej jednostki.  

Kontrola: Szybkie odkręcenie kurka wodnego w przypadku niepodłączonego urządzenia: zawór 
zabezpieczenia lokalizacji węża musi się natychmiast zablokować.  
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4.5 Przyłącze elektryczne 

Zamrażarki niskotemperaturowe SUFsg są dostarczane w stanie gotowym do podłączenia. Dostępna jest 
wtyczka urządzenia chłodzącego. 

Zamrażarka niskotemperaturowa jest zabezpieczona wewnętrznym wyłącznikiem ochronnym mocy przed 
nadmiernym prądem.  

Model 
Wtyk sieciowy  

przewodu 
doprowadzającego 

Napięcie znamionowe +/-10% 
przy podanej częstotliwości 

sieciowej 
Rodzaj 
prądu 

Bezpieczn
ik 

SUFsg 5001,001 
SUFsg 7001,001 
SUFsg 5001,H72 
SUFsg 7001,H72 

Wtyczka z uziemieniem 230 V przy 50 Hz 1N~ 10 A 

SUFsg 5001,137 
SUFsg 7001,137 NEMA 5-15P 115 V przy 60 Hz 1N~   13 A 

SUFsg 5001,123 
SUFsg 7001,123 NEMA 6-15P  208-230 V przy 60 Hz 2~ 10 A 

• Gniazdo klienta musi również posiadać przewód ochronny. Należy upewnić się, że połączenie od 
przewodu ochronnego instalacji domowej do przewodu ochronnego urządzenia jest zgodne z aktualnym 
stanem techniki. Przewody ochronne gniazda i wtyku muszą być kompatybilne!  

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wskutek braku połączenia 
przewodu ochronnego 
Śmiertelne porażenie prądem 
 Upewnić się, że wtyczka sieciowa i gniazdo sieciowe są do siebie dopasowane, a 

elektryczne przewody ochronne urządzenia i instalacji budynku są ze sobą 
bezpiecznie połączone. 

• Należy używać wyłącznie oryginalnych kabli przyłączeniowych. 
Urządzenia UL: Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego z certyfikatem UL (kategoria UL 
ELBZ), SJT 3x14 AWG (2,08 mm²); C13L. Poza USA należy używać certyfikowanego przewodu 
zasilającego zgodnie z wymogami krajowymi. 

• Sprawdzić napięcie sieciowe przed podłączeniem i pierwszym uruchomieniem.. Porównać wartości z 
danymi na tabliczce znamionowej urządzenia (lewa strona urządzenia, prawa strona na dole, rozdz. 
1.6).  

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo nieprawidłowego napięcia sieciowego spowodowane 
nieprawidłowym podłączeniem 
Uszkodzenie urządzenia 
 Przed podłączeniem i uruchomieniem należy sprawdzić napięcie sieciowe. 
 Porównać napięcie sieciowe z danymi na tabliczce znamionowej. 

• Należy zwrócić uwagę na wystarczające zabezpieczenie prądowe, odpowiednie do liczby zamrażarek 
niskotemperaturowych, które mają być eksploatowane. Zaleca się stosowanie wyłącznika 
różnicowoprądowego. 

• Przy podłączaniu należy przestrzegać przepisów lokalnego zakładu energetycznego a także lokalnych 
bądź krajowych przepisów w zakresie elektryki.  

• Stopień zanieczyszczenia wg IEC 61010-1: 2 
• Kategoria przepięcia wg IEC 61010-1: II 

Por. też dane elektryczne (rozdz. 26.3).  
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Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyk sieciowy. 
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyk był łatwo dostępny i w razie 
niebezpieczeństwa można go było bez problemu wyciągnąć.  

 

5. Przegląd funkcji sterownika urządzenia 
Sterownik urządzenia reguluje temperaturę wewnątrz urządzenia. 

Pożądaną wartość zadaną można wprowadzić na regulatorze w menu „Set points” (Wartości zadane). 

Sterownik sygnalizuje różne komunikaty o stanie i alarmach, zarówno wizualnie, jak i akustycznie. 
Wszystkie ustawienia sterownika obowiązują do następnej ręcznej zmiany. Również po wyłączeniu 
urządzenia pozostają one zapisane w pamięci. 

 

 
Ikony statusu 

 
 

 

 

Wartość temperatury 

 

 

 

 
 

Tekst informacyjny 

 
 

     

 
 

 
       

 
 

     

    

 

 

   

Temperature 
Rys.17: Sterownik urządzenia, normalne wskazanie (przykładowe wartości) 
 

Ikony statusu na wyświetlaczu sterownika 

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie 

 
Urządzenie chłodzi 

 

Wyświetlanie aktywowanych specjalnych funkcji 
sterownika  
1 = włączone chłodzenie awaryjne CO2 
2 = aktywowany test chłodzenia awaryjnego 
3 = aktywna wartość zadana serwisu 

 
Nie otwierać drzwi 

 
Drzwi otwarte 

 
Informacja 

 
Alarm zbiorczy 

 

Przyciski funkcyjne sterownika 

Przycisk Znaczenie Funkcja 

 
Przycisk strzałki w 
górę 

• Przełączanie pomiędzy menu, podmenu i innymi funkcjami  
• W menu ustawień: zmiana ustawienia, podwyższenie wartości 

 
Przycisk strzałki w dół 

• Przełączanie pomiędzy menu, podmenu i innymi funkcjami  
• W menu ustawień: zmiana ustawienia, zmniejszenie wartości 

 
Przycisk OK 

• Menu, podmenu, wybór funkcji 
• W menu ustawień: Potwierdzenie wprowadzonych danych 

 
Przycisk wstecz Powrót do poprzedniego poziomu menu 

 
Przycisk trybu 
czuwania (standby) bez funkcji 
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5.1 Struktura menu sterownika i poziomy uprawnień 

Wychodząc z normalnego wskazania można za pomocą przycisków strzałek przełączać się pomiędzy 
menu.  

Za pomocą przycisku można przejść do dalszych podfunkcji menu.  

Naciskając przycisk wstecz, można przejść do poprzedniej funkcji, a w końcu z powrotem do normalnego 
wskazania. 

Dostępne funkcje są zależne od aktualnego uprawnienia „User (Użytkownik), „Admin” (Administrator) lub 
„Service” (Serwis), dla których zależnie od ustawienia może być konieczne wprowadzenie hasła. 

Hasła można ustawiać dla różnych poziomów dostępu:  

• User (Użytkownik): Hasło umożliwia dostęp do standardowych funkcji obsługi. Ustawienie fabryczne: 
00 00 (brak przypisanego hasła). 

• Admin (Administrator): Hasło umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji sterownika i ustawień. 
Ustawienie fabryczne: 00 01. 

• Service (Serwis): Hasło umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterownika (tylko dla serwisu). 

Od razu po nadaniu hasła dostęp do odpowiednich funkcji sterownika jest zablokowany i będzie ponownie 
dostępny dopiero po podaniu hasła. 

Menu Wymagane uprawnienie Funkcje 

Setpoints 
(Wartości 
zadane) 

„User” • Ustawienie wartości zadanej temperatury  
• Ustawienie wartości zadanej chłodzenia awaryjnego 

CO2 (opcja)  
• Ustawianie sterownika nadzorującego 
• Aktywacja/dezaktywacja chłodzenia awaryjnego CO2 

(opcja) oraz zadanej wartości serwisu, test chłodzenia 
awaryjnego CO2 (opcja) 

Chamber info 
(Informacje o 
urządzeniu) 

Każdy użytkownik • Funkcje wyświetlacza (informacje o konfiguracji, 
sprzęt i oprogramowanie sterownika, wejścia 
analogowe) 

• Wyświetlanie stanu akumulatora (system alarmowy z 
buforem akumulatorowym) 

• Wyświetlanie konfiguracji interfejsu (np. adres MAC, 
adres IP) 

Settings 
(Ustawienia) 

„Admin” • Ogólne ustawienia sterownika (data, godzina, język 
menu, jednostka temperatury, jasność ekranu itp.) 

• Ustawienia sieci 
• Ustawianie interwału zapisu rejestratora danych 
• Ustawienie granicy alarmowej dla alarmu pasmowego 

i czasu opóźnienia dla alarmu otwartych drzwi i 
alarmu pasmowego, ustawienie wartości zadanej 
serwisu 

• Zmiana hasła dla „User” i „Admin” 

Service 
(Serwis) 

„Service” • Ustawienia konfiguracyjne (tylko dla serwisu) 
• Zmiana hasła dla User” i „Admin” 

USB Eksport: Każdy użytkownik 
Import: „Admin” 

• Eksport danych konfiguracji, zapisu i serwisu 
• Importowanie danych konfiguracji 
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O ile nie wskazano inaczej, ilustracje zawarte w tej instrukcji pokazują zakres funkcji, który jest dostępny 
dla użytkowników z uprawnieniem „Admin”. 

Notyfikacja: w przypadku podania ścieżki dla danej funkcji nie uwzględniono jeszcze wymaganego 
wprowadzenia hasła. 
 

6. Uruchomienie 

 
Po transporcie odczekać przynajmniej 8 godzin przed uruchomieniem. 

Sprawdzić, czy wnętrze zamrażarki niskotemperaturowej jest puste. Przed przystąpieniem do 
uruchomienia nowego urządzenia lub w razie braku informacji co do ostatniego celu zastosowania 
urządzenia należy higienicznie wyczyścić i zdezynfekować wnętrze (rozdz. 23). 

Po podłączeniu przewodów zasilających włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (4) (pozycja 1). Świeci 
się wskaźnik gotowości do pracy. 

Sterownik sygnalizuje normalne wskazanie i reguluje temperaturę do ostatnio wprowadzonej wartości 
zadanej. 
 

6.1 Wstępne ustawienia fabryczne 

Urządzenie jest dostarczane z następującymi ustawieniami wstępnymi, które zmienić można w 
odpowiednich menu:  

Wartość zadana temperatury -80 °C 

Sterownik nadzorujący 
Rodzaj wartości 
zadanej „Limit” 
-65 °C 

Maksymalne dopuszczalne przekroczenie (w dół lub w górę) wartości zadanej 
temperatury jako granica alarmu alarmu pasmowego +/- 5 K 

Czas opóźnienia alarmu po otwarciu drzwi 1 minuta 
Czas opóźnienia alarmu po opuszczeniu granicy alarmu dla alarmu 
pasmowego 
(alarm pasmowy zostaje po otwarciu drzwi i włączeniu urządzenia aktywowany 
dopiero po osiągnięciu wartości zadanej) 

60 minut 

Hasło do uprawnienia „User”  0 (brak blokady) 
Hasło do uprawnienia „Admin” 1 

 

6.2 Zachowanie po włączeniu urządzenia 

W fazie regulacji przez ok. 8 godzin po włączeniu urządzenia występują we wnętrzu niezdefiniowane stany 
temperatury. W tym czasie nie zasilać urządzenia materiałem próbek.. 

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo wahań temperatury 
Zniszczenie materiału próbki 
 Urządzenie należy ładować dopiero po dostosowaniu temperatury. 

Jeżeli funkcja “Language selection at restart” (Wybór języka po ponownym uruchomieniu) jest aktywowana 
(rozdz. 12.5, ustawienie fabryczne: ON (WŁ.)), po włączeniu urządzenia wyświetlą się następujące 
ustawienia: 

• Język menu(rozdz. 12.1):  

Wybrać pożądany język przyciskami strzałek , potwierdzić przyciskiem OK. 
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• Jednostka temperatury (rozdz. 12.2):  

Wybrać pożądaną jednostkę temperatury przyciskami strzałek, potwierdzić przyciskiem OK. 

• Aktualna data (rozdz. 12.3), format DD.MM.RRRR: 

ustawić dzień przyciskami strzałki, dalej przyciskiem OK. 

Ustawić miesiąc przyciskami strzałek, dalej przyciskiem OK. 

Ustawić rok przyciskami strzałki, potwierdzić przyciskiem OK. 

• Aktualna godzina (rozdz. 12.4), format GG:MM: 

Ustawić godziny przyciskami strzałki, dalej przyciskiem OK.  

Ustawić minuty przyciskami strzałki, potwierdzić przyciskiem OK. 

Za pomocą sterownika ustawić wartość zadaną temperatury (rozdz. 7), z jaką ma być eksploatowana 
zamrażarka niskotemperaturowa. 

 
Jeżeli wskazana wartość rzeczywista i wartość zadana na wyświetlaczu nie zgadzają się, 
zgodna z przeznaczeniem eksploatacja urządzenia nie jest zagwarantowana.  

 

 

7. Wprowadzenie wartości zadanej temperatury 
Wymagane uprawnienie: „User”. 

Zakres nastawy i regulacji: -40°C do -90°C 
 W celu ustawienia niższej wartości zadanej do celów testowych lub regulacji można wprowadzić i 
aktywować wartość zadaną serwisu (rozdz. 19). To ustawienie leży poza obszarem sterownika i nie jest 
przeznaczone do normalnej pracy. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints  Temperature 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie temperatury 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądaną wartość zadaną za 
pomocą przycisków strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK. 

  

      

 
 
   

     

  

       

Temperature 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Setpoints” (Wartości zadane), a w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
W trybie sterownika nadzorującego “Limit” (Wartość graniczna) sterownik nadzorujący należy 
ponownie nastawić po każdej zmianie wartości zadanej temperatury. Ustawić wartość 
sterownika nadzorującego o ok. 15°C wyższą niż wartość zadana temperatury sterownika 
(rozdz. 11). 
Zalecane ustawienie: Tryb sterownika nadzorującego „Offset” z wartością sterownika 
nadzorującego 15°C. 

 
Próbki wkładać do zamrażarki niskotemperaturowej dopiero wtedy, gdy osiągnie stabilny stan roboczy. 

Czas regulacji temperatury do -80°C wynosi ok. 6 godzin (SUFsg 5001)/ok. 7,5 godziny (SUFsg 7001).  
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8. Wprowadzenie próbek do urządzenia 
Przed umieszczeniem cennych próbek w celu rozpoznania uszkodzeń transportowych (np. pęknięcia 
wielkości włosa) należy przeprowadzić 10-dniowy bieg testowy zamrażarki niskotemperaturowej w 
pożądanej temperaturze. Następnie zamrażarkę niskotemperaturową można załadować wstępnie 
schłodzonymi próbkami.  

 
OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń, które pracują w trybie ciągłym bez nadzoru, w 
razie składowania stałych próbek stanowczo zaleca się w miarę możliwości podzielenie 
próbek na minimum dwa urządzenia. 

W fazie regulacji przez ok. 8 godzin po włączeniu urządzenia występują we wnętrzu niezdefiniowane stany 
temperatury. W tym czasie nie zasilać urządzenia materiałem próbek. 

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo wahań temperatury 
Zniszczenie materiału próbki 
 Urządzenie należy ładować dopiero po dostosowaniu temperatury. 

Gdy nieschłodzone wstępnie próbki zostaną umieszczone w zamrażarce niskotemperaturowej, dojdzie do 
wzrostu temperatury we wnętrzu. Dlatego urządzenie powinno być ładowane stopniowo. Im więcej energii 
cieplnej zostanie dostarczone, tym dłużej potrwa ponowne osiągnięcie temperatury zadanej. 

Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia dla danego przedziału ani dopuszczalnego obciążenia 
całkowitego (por. rozdz. 26.3). 

Podczas eksploatacji wewnętrzne powierzchnie urządzenia stają się bardzo zimne. Podczas otwierania 
zamrażarki niskotemperaturowej i wkładania lub wyjmowania materiału należy zawsze nosić rękawice 
ochronne. 

 

 

 OSTROŻNIE 

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek odmrożenia w razie dotknięcia 
zimnych części urządzenia podczas eksploatacji 
Lokalne odmrożenia 
∅ Podczas pracy urządzenia NIE dotykać bezpośrednio wewnętrznych powierzchni i 

załadowywanych towarów. 
∅ Unikać kontaktu skóry z powierzchniami wewnętrznymi i akcesoriami.  
 Podczas otwierania drzwi wewnętrznych i manipulowania nimi należy korzystać z 

rękawic ochronnych.  

Po zamknięciu drzwi zewnętrznych ponowne otwarcie możliwe jest dopiero po okresie oczekiwania. Czas 
ten w sposób dynamiczny zależy od czasu od ostatniego otwarcia drzwi: 

• ponad 7 dni od ostatniego otwarcia drzwi: Czas oczekiwania 90 sekund 

• mniej niż 7 dni, ale więcej niż 24 godziny od ostatniego otwarcia drzwi: 70 sekund oczekiwania 

• mniej niż 24 godziny od ostatniego otwarcia drzwi: Czas oczekiwania 30 sekund 

Czas oczekiwania jest wyświetlany na regulatorze w postaci zwykłego wskaźnika odliczania. Ponadto 
świeci się symbol informacji i miga symbol "nie otwierać drzwi”. 

 

 Standardowy wskaźnik w czasie oczekiwania po zamknięciu drzwi 
zewnętrznych (przykład) 

       
 
   

     

 
 

    

 
 

  
 

Wait 56s 
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Notyfikacja: Jeśli drzwiczki nie były otwierane przez dłuższy czas (ponad 5 dni), zaleca się odszranianie 
uszczelek drzwi i wewnętrznego otwarcia zaworu wyrównującego ciśnienie (I), (a rozdz. 24.2.3). Następnie 
można je otworzyć nawet po krótszym czasie bez stosowania większej siły. 

 

9. Ustawienie specjalnych funkcji sterownika 
W menu „Functions on/off” (Funkcje wł./wył.) ustawić można stan przełączania do 4 funkcji sterownika. 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints   Functions on/off  
 
Z opcją chłodzenia awaryjnego CO2  

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints   Functions on/off 
 
Funkcje są wyświetlane od lewej do prawej strony.  

Przykład: Funkcja 1 aktywowana = 1000. Funkcja 1 dezaktywowana = 0000. 
 

 

Podmenu „Functions on/off” (Funkcje wł./wył.) 

W tym widoku wyświetlane są stany przełączania czterech dostępnych 
funkcji. 

„1” = funkcja aktywowana 

„0” = funkcja dezaktywowana 

       
 
   

     

  

     

 
 

   

Functions on/off 

Wcisnąć przycisk OK, aby wywołać pierwszą funkcję. Za pomocą przycisku strzałki w dół można 
przełączać się na poniższe funkcje.  

 
Funkcje 1 i 2 są dostępne tylko w urządzeniu z opcją chłodzenia awaryjnego CO2. 

• Funkcja 1 „CO2 emer.cooling on/off“ (Chłodzenie awaryjne CO2 wł./wył.): Włączanie chłodzenia 
awaryjnego CO 2; rozdz. 20.3.2 

• Funkcja 2 „CO2 cooling test on/off” (Test chłodzenia awaryjnego wł./wył.): Bieg testowy chłodzenia 
awaryjnego CO2, rozdz. 20.3.3 

• Funkcja 3 „Service setpoint on/off” (Serwisowa wartość zadana wł./wył.): Aktywacja serwisowej wartości 
zadanej, rozdz. 19.2 

• Funkcja 4 nie działa w tym urządzeniu. 

Nacisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie pożądanej funkcji i wybrać stan przełączania funkcji „1” 
(funkcja aktywowana) lub „0” (funkcja wyłączona). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Functions on/off” (Wartości zadane), a w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

W normalnym wskazaniu aktywowane funkcje są sygnalizowane przez symbol z liczbą danej funkcji. 
 

 
Na przykład: 
Normalne wskazanie z aktywowaną funkcją 1 “CO2 emer.cooling 
on/off” (Chłodzenie awaryjne CO2 wł./wył.) 

 
 

      

 
 
   

     

  

    

 
 
   

Temperature 
 

 
Ustawienia chłodzenia awaryjnego CO2 (opcja) opisano w rozdz. 19. 
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10. Hasło 

10.1 Zapytanie o hasło 

Aby uzyskać dostęp do menu z ograniczeniem dostępu, należy wprowadzić odpowiednie hasło. 

Po wywołaniu odpowiedniej funkcji menu za pomocą przycisku OK pojawia się zapytanie o hasło. 
 

 

Zapytanie o hasło  
Obie dwie lewe cyfry migają. Wprowadzić pożądane liczby 
przyciskami strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Password 
 

 

 

Zapytanie o hasło  
Migają obie prawe cyfry. Wprowadzić pożądane liczby przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Password 
 

Po wprowadzeniu błędnego hasła pojawi się komunikat „Wrong password ” (Nieprawidłowe hasło) 
 

 

Komunikat „Wrong password“ (Nieprawidłowe hasło). 
Po 3 sekundach sterownik ponownie przełączy się na wprowadzanie 
hasła. 
Należy wprowadzić poprawne hasło. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Wrong password  

Po wprowadzeniu prawidłowego hasła zostanie wyświetlona żądana funkcja menu. 

 

10.2 Wprowadzenie/zmiana hasła 

W tym menu można przydzielać i zmieniać hasła dostępu User” (użytkownika) i „Admin” (administratora). 

Wymagane uprawnienie: „Admin”.  
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10.2.1 Wprowadzanie/zmiana hasła „User” (użytkownika) 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings  Chamber     Password User 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie hasła „User” (użytkownika). 
Migają obie pierwsze cyfry. Wprowadzić pożądane liczby przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Password User 
 

 

 

Ustawienie hasła „User” (użytkownika). 
Migają obie ostatnie cyfry. Wprowadzić pożądane liczby przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Password User 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można przejść teraz do wprowadzenia hasła administratora. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Chamber“ (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
Należy zapamiętać hasło. Bez prawidłowego wprowadzenia hasła dostęp do odpowiednich 
funkcji menu nie jest już możliwy.  

 

10.2.2 Wprowadzanie/zmiana hasła „Admin” (administratora) 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings  Chamber      Password Admin 
Wcisnąćprzycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie hasła „Admin” (administratora).  
Migają obie pierwsze cyfry. Wprowadzić pożądane liczby przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Password Admin 
 

 

 

Ustawienie hasła „Admin” (administratora). 
Migają obie ostatnie cyfry. Wprowadzić pożądane liczby przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Password Admin 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Chamber“ (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
Należy zapamiętać hasło. Bez prawidłowego wprowadzenia hasła dostęp do odpowiednich 
funkcji menu nie jest już możliwy.  
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10.3 Postępowanie podczas awarii sieci i po jej ustaniu oraz w razie wyłączenia 
urządzenia 

Podczas awarii zasilania sieciowego baterie podtrzymują działanie sterowników. Wyświetlacz sterownika 
jest ciemny i można go aktywować, naciskając dowolny przycisk przez ok. 5 sekund. Urządzenie chłodzące 
nie działa. Funkcję chłodzenia urządzenia można utrzymać przez chłodzenie awaryjne CO2 (opcja, rozdz. 
19). Bezpotencjałowy styk alarmowy (9) (rozdz. 14.4.7) jest przełączany podczas awarii prądu. 

Po przywróceniu zasilania lub włączeniu urządzenia praca jest kontynuowana z ustawionymi parametrami. 
Urządzenie reguluje temperaturę do ostatnio wprowadzonej wartości zadanej.  

 
Wszystkie ustawienia i wartości zadane pozostają zapisane podczas awarii zasilania i po 
wyłączeniu urządzenia. 

Należy zatwierdzić alarmy, które ewentualnie wystąpiły podczas awarii zasilania sieciowego (np. alarm 
pasmowy, sterownik nadzorujący) Por. rozdział 14. 

 

11. Sterownik nadzorujący (czujnik wyboru temperatury) 
Zamrażarka niskotemperaturowa SUFsg jest wyposażona w elektroniczny czujnik wyboru temperatury. 
Nosi też miano „sterownika nadzorującego” Ten drugi, niezależny elektrycznie sterownik temperatury 
przejmuje w razie błędu regulację w przypadku regulowanej temperatury maksymalnej. Służy on do 
ochrony załadowywanego towaru przed niedopuszczalnymi, nadmiernymi temperaturami. Sterownik 
nadzorujący jest niezależny od urządzenia regulującego temperaturę i w razie usterki przejmuje funkcję 
regulacji.  

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. 

Sterownik nadzorujący nadmiernej temperatury służy do ochrony urządzenia, jego otoczenia oraz 
wprowadzanego towaru przed niedozwolonym przekroczeniem temperatury. W przypadku awarii ogranicza 
temperaturę wewnątrz do ustawionej wartości monitorowanej. Ten stan (stan alarmu) jest sygnalizowany 
optycznie, a w przypadku włączenia brzęczyka (rozdz. 14.3) dodatkowo przez sygnał akustyczny. Alarm 
trwa tak długo, aż urządzenie ulegnie schłodzeniu poniżej ustawionej wartości sterownika nadzorującego i 
do czasu zresetowania na sterowniku. 

 
Systematycznie sprawdzać ustawienie sterownika nadzorującego. Nastawić wartość 
temperatury sterownika nadzorującego na ok. 15°C wyższą od wartości zadanej temperatury. 

 

 
Sterownik nadzorujący jest aktywny dopiero po osiągnięciu wartości zadanej. 

 

 
Ustawienia sterownika nadzorującego w trybie akumulatorowym, przy otwarciu drzwi, awarii 
sieci chłodzenia awaryjnego CO2 (opcja) nie działają. Zostają ponownie aktywowane po 
powrocie zasilania sieciowego i/lub ponownym uruchomieniu urządzenia przez wyłącznik 
główny (4). 

Można przełączyć tryb sterownika nadzorującego na „Limit” lub „Offset”.  

• Limit: Wartość graniczna, maksymalna dopuszczalna temperatura bezwzględna 

To ustawienie zapewnia wysokie bezpieczeństwo, ponieważ nie można przekroczyć ustawionej 
wartości granicznej temperatury. Istotne jest, aby dopasować wartość sterownika nadzorującego po 
każdej zmianie wartości zadanej temperatury. W przeciwnym razie wartość graniczna może być zbyt 
wysoka, aby zapewnić skuteczną ochronę lub, w odwrotnym przypadku może zapobiec osiągnięciu 
przez sterownik ustawionej wartości zadanej, jeśli leży ona poza wartością graniczną. 

• Offset: wartość przesunięcia, maksymalna nadmierna temperatura powyżej aktywnej wartości zadanej 
temperatury Wynikająca z tego temperatura maksymalna zmienia się wewnętrznie w sposób 
automatyczny przy każdej zmianie wartości zadanej. 
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Przykład:  
wymagana temperatura -80 °C, wymagana wartość sterownika nadzorującego -65 °C.  

Możliwe ustawienia tego przykładu: 

Wartość zadana temperatury Tryb sterownika 
nadzorującego 

Wartość sterownika 
nadzorującego 

-80 °C 
Limit Wartość graniczna -65 °C 

Offset Wartość przesunięcia 15 °C 
 

11.1 Ustawienie trybu sterownika nadzorującego 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints    Safety controller  Mode 

Z opcją chłodzenia awaryjnego CO2  

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints     Safety controller  Mode 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Ustawienie trybu sterownika nadzorującego  
Bieżący wybór miga. Za pomocą przycisków strzałek wybierać 
pomiędzy LIMI (Limit) oraz OFFS (Offset). 
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Mode 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przejść do ustawienia wartości sterownika nadzorującego 
(rozdz. 11.2) 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Safety controller” (Sterownik nadzorujący), 
a w przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

11.2 Ustawieniewartości sterownika nadzorującego 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Najpierw należy ustawić pożądany tryb sterownika nadzorującego (rozdz. 11.1). W zależności od 
wybranego ustawienia trybu pojawia się jedno z dwóch poniższych menu ustawień. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie  Setpoints    Safety controller   Limit lub Offset 
Z opcją chłodzenia awaryjnego CO2  

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints    Safety controller  Limit lub Offset 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie wartości sterownika nadzorującego za pomocą trybu 
sterownika nadzorującego „Limit”. 
Wartość bieżąca miga. Wprowadzić za pomocą przycisków strzałek  
pożądaną wartość graniczną. Zakres nastaw: -20 °C do -110 °C. 
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Limit 

lub 

  



  
  

  

SUFsg 04/2022 Strona 47/108 

 
 

 

Ustawienie wartości sterownika nadzorującego za pomocą trybu 
sterownika nadzorującego „Offset”. 
Wartość bieżąca miga. Wprowadzić za pomocą przycisków strzałek  
pożądaną wartość przesunięcia.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

   

   

 
 
   

     

  

 

 

  

 
 
 

  

Offset 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Safety controller” (Sterownik nadzorujący), 
a w przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
Systematycznie sprawdzać ustawienie trybu sterownika nadzorującego oraz wartość 
sterownika nadzorującego. 
Nastawić wartość sterownika nadzorującego na ok. 15°C wyżej od wartości zadanej 
temperatury. 

 

 

11.3 Komunikat i postępowanie w przypadku alarmu 

Stan alarmowy jest sygnalizowany w normalnym wskazaniu optycznie, a w przypadku aktywowanego 
brzęczyka (14.3) dodatkowo sygnałem akustycznym. Przyczyna alarmu jest wyświetlana w postaci 
tekstowego komunikatu. Świeci się symbol alarmu zbiorczego. Gdy alarm dźwiękowy jest włączony, 
słychać brzęczyk. Nacisnąć przycisk OK, aby wyłączyć brzęczyk. 

Komunikat alarmowy “Safety controller” (Sterownik nadzorujący) i symbol “alarm zbiorczy” są tak długo 
wskazywane na sterowniku, aż na sterowniku wciśnięty zostanie przycisk OK i temperatura wnętrza 
zostaje schłodzona poniżej ustawionej wartości sterownika nadzorującego.  

• Jeśli przy naciśnięciu przycisku OK temperatura wnętrza znów będzie poniżej wartości sterownika 
nadzorującego, komunikat alarmowy “Safety controller” (Sterownik nadzorujący) oraz symbol “alarm 
zbiorczy” zostaną zresetowane razem z brzęczykiem. 

• Jeżeli przy naciśnięciu przycisku OK stan alarmu jeszcze się utrzymuje, czyli temperatura wnętrza jest 
jeszcze powyżej wartości sterownika nadzorującego, początkowo resetowany jest tylko brzęczyk. 
Komunikat alarmowy “Safety controller” (Sterownik nadzorujący) i symbol “alarm zbiorczy” znikną, gdy 
temperatura wnętrza schłodzi się poniżej wartości sterownika nadzorującego. 

 

 Normalne wskazanie ze wskazaniem alarmu sterownika 
nadzorującego (wartość przykładowa) 

  

      

 
 
   

     

  

      
 

Safety controller 

Notyfikacja:  
jeśli sterownik nadzorujący został aktywowany, należy odłączyć urządzenie od sieci i zlecić zbadanie oraz 
usunięcie przyczyny usterki specjaliście. 

 

11.4 Kontrola działania 

W odpowiednich odstępach czasu sprawdzać sterownik nadzorujący pod kątem sprawności. Zaleca się, 
aby tę kontrolę przeprowadzał także upoważniony personel obsługowy, np. przed rozpoczęciem dłuższego 
procesu roboczego. 

  



  
  

  

SUFsg 04/2022 Strona 48/108 

 

12. Ogólne ustawienia sterownika 
Ustawienia te można znaleźć w menu “Settings” (Ustawienia). Jest dostępne dla użytkowników 
posiadających uprawnienia „Service" i „Admin”. Tutaj wprowadzić można datę i godzinę, wybrać język kraju 
menu sterownika oraz pożądaną jednostkę temperatury, jest także opcja konfiguracji funkcji komunikacji 
sterownika.  

Opcja wyświetlania niektórych ustawień sieciowych jest dostępna dla wszystkich użytkowników w menu 
“Chamber info” (Informacje o urządzeniu). 

 

12.1 Wybór języka menu sterownika 

Sterownik urządzenia komunikuje się przez przejrzyste prowadzenie po menu za sprawą tekstu w językach: 
niemieckim, angielski, francuskim, hiszpańskim oraz włoskim. 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu (rozdz. 6): „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings  Chamber    Language * 
* Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu: Sprache / Language / Langue / Idioma / Lingua, zależnie 

od wybranego przed wyłączeniem urządzenia języka.  

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  
 

 

Ustawianie języka menu (przykład: angielski). 

Bieżące ustawienie miga. Wybrać pożądany język przyciskami 
strzałek.  

Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Language 

Za pomocą przycisku strzałka w dół (2x) można przejść teraz do ustawienia jednostki temperatury. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
 

12.2 Wybór jednostki temperatury 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu (rozdz. 6): „User”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings  Chamber      Temperature unit 
Wcisnąćprzycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawianie jednostki temperatury 

Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek wybierać 
pomiędzy stopniami Celsjusza °C i stopniami Fahrenheita °F.  

Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Temperature unit 

Jako jednostkę temperatury wybrać można stopnie Celsjusza °C i stopnie Fahrenheita °F. 

W przypadku zmiany jednostki wartość zadana temperatury i granice zostają odpowiednio przeliczone. 

 
C = stopnie Celsjusza  
F= stopnie Fahrenheita 

   0°C   =    31°F 
100°C   =  212°F 

Przeliczanie: 
[Wartość w °F] = [wartość w °C] ∗ 1,8 + 
32 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania.  
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12.3 Ustawienie aktualnej daty 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu (rozdz. 6): „User”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings  Chamber  Date 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie daty: Dzień 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić aktualny dzieńprzyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

        

 
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Date 
 

 

 

Ustawienie daty: Miesiąc 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić aktualny miesiąc przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

        

 
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Date 
 

 

 

Ustawienie daty: Rok 
Obielewe cyfry migają. Należy podać pierwsze dwie cyfry aktualnego 
roku za pomocą przycisków strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

        

 
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Date 
 

 

 

Ustawienie daty: Rok 
Migają obie prawe cyfry. Należy podać ostatnie dwie cyfry aktualnego 
roku za pomocą przycisków strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

        

 
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Date 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można przejść teraz do ustawienia aktualnej godziny. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
Sprawdzić datę przy pierwszym uruchomieniu lub przy lokalnych zmianach czasu letniego i w 
razie potrzeby dostosować. 
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12.4 Ustawienie aktualnej godziny 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu (rozdz. 6): „User”. 

Ścieżka:  Standardowe wskazanie    Settings  Chamber   Time 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie godziny: Godziny 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić aktualną godzinę przyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

       

 
 
   

     

  

    

 
 
   

Time 
 

 

 

Ustawienie godziny: Minuty 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić aktualne minutyprzyciskami 
strzałek.  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

  

       

 
 
   

     

  

    

 
 
   

Time 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

 

12.5 Funkcja „Language selection at restart“ (Wybór języka przy ponownym 
uruchomieniu) 

Jeżeli aktywowana jest funkcja “Language selection at restart” (Wybór języka przy ponownym 
uruchomieniu), język menu, data, godzina i jednostka temperatury kontrolowane są przy każdym włączeniu 
urządzenia i można je zmienić także dzięki uprawnieniu „User”. 

Wymagane uprawnienie: „Admin”.  

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings  Chamber     Language selection at 
restart 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Funkcja “Language selection at restart” (Wybór języka przy ponownym 
uruchomieniu) 
Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek wybierać 
pomiędzy ON (WŁ.) i OFF (WYŁ.).  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

Language sel. at restar  

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przełączyć się teraz do kolejnego parametru (adres 
urządzenia). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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12.6 Wprowadzenie adresu urządzenia 

To ustawienie jest wymagane do komunikacji z komputerem. Ustawienie adresu urządzenia w użytym 
oprogramowaniu i regulatorze urządzenia musi być zgodne. 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings  Chamber       Chamber 
address 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Ustawianie adresu urządzenia 

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądany adres przyciskami 
strzałek. Zakres nastaw: 1 do 254 

Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK.  

       
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Chamber address 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (jasność ekranu). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

 

12.7 Jasność wyświetlacza 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings  Chamber        Brightness 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Ustawienie jasności wyświetlacza 

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądaną wartośćprzyciskami 
strzałek. Zakres nastaw: 10% do 100% 

Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK.  

       
 
   

     

  

     

 
 

   

Brightness 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przełączyć się teraz na kolejny parametr (alarm akustyczny, 
rozdz. 14.3). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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13. Ustawieniegranicy alarmowej dla alarmu pasmowego i opóźnień 
alarmu 

W tym menu można określić, przy jakim odchyleniu wartości rzeczywistej od zadanej ma zostać 
aktywowany alarm pasmowy. Ustawiona wartość definiuje granicę dozwolonego odchylenia od wartości 
zadanej (przekroczenie i nieosiągnięcie o podaną wartość). Po osiągnięciu tej granicy aktywowany jest 
alarm pasmowy. 

Dodatkowo użytkownik może określić czas opóźnienia dla alarmu pasmowego i alarmu otwartych drzwi. 

Po opuszczeniu granicy alarmowej dla alarmu pasmowego w czasie opóźnienia nie pojawi się komunikat 
alarmowy: 

• Po otwarciu drzwi: ustawiony na stałe czas opóźnienia 1 godz. 

• Po włączeniu urządzenia lub powrocie zasilania sieciowego: na stałe ustawiony czas opóźnienia 12 
godz. 

• Po opuszczeniu granicy alarmowej dla alarmu pasmowego w trybie normalnej pracy: Możliwość 
ustawienia czasu opóźnienia (rozdz. 13.2) 

Jeżeli wartość rzeczywista leży poza granicą alarmu dla alarmu pasmowego, po wybranym czasie 
opóźnienia we wskazaniu normalnym pojawia się komunikat alarmowy „Temperature range” (Pasmo 
temperatury) (rozdz. 14.1). Gdy brzęczyk alarmowy jest aktywny (rozdz. 14.3), rozlega się akustyczny 
sygnał ostrzegawczy. 

Ta funkcja jest aktywna dopiero po pierwszym osiągnięciu wartości zadanej. 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

 

13.1 Ustawianie czasu opóźnienia dla alarmu otwarcia drzwi 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings     Various  Door alarm delay (min) 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Ustawienie opóźnienia alarmu drzwi. 

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądany czas, po którym ma 
zostać wywołany alarm otwartych drzwi. Obszar wprowadzania 
danych: od 1 do 600 minut. Ustawienie fabryczne: 1 minuta. 

Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

     
 
 
 

  

Door alarm delay (min  

Za pomocą przycisku strzałka w dół można przejść teraz do ustawienia czasu opóźnienia alarmu 
pasmowego. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Various” (Inne/pozostałe), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

13.2 Ustawienie czasu opóźnieniaalarmu pasmowego 

Alarm pasmowy zostaje po otwarciu drzwi i włączeniu urządzenia aktywowany dopiero po osiągnięciu 
wartości zadanej. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings     Various   Range alarm delay (min) 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
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Ustawienie opóźnienia alarmu pasmowego. 

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądany czas, po którym ma 
zostać wywołany alarm pasmowy. Obszar wprowadzania danych: od 1 
do 300 minut. Ustawienie fabryczne: 60 minut. 

Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

     

 
 
 

  

Range alarm delay (mi  

Za pomocą przycisku strzałka w górę można powrócić do ustawienia czasu opóźnienia alarmu drzwi. 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można teraz przejść do ustawienia granicy alarmu pasmowego. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Various” (Inne/pozostałe), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

13.3 Wprowadzenie granicy alarmu dla alarmu pasmowego 

Tutaj pasmo temperatury (granica alarmu) jest definiowane symetrycznie wokół wartości zadanej. Jeżeli 
wartość rzeczywista temperatury leży w ramach tej granicy alarmu i następnie ją opuszcza, po ustawionym 
czasie opóźnienia (rozdz. 13.2) wywołany zostaje alarm pasmowy. 

 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings     Various    Temperature range 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Ustawienie pasma temperaturowego (granica alarmu) 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądane pasmo 
temperaturowe za pomocą przycisków strzałek. Obszar 
wprowadzania danych: 1,0°C do 10,0°C.  
Ustawienie fabryczne: +/- 5 K. 
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

    

  

 
 
   

     

  

 

 

   

 
 
   

Temperature range 

Za pomocą przycisku strzałka w góręmożna powrócić do ustawienia czasu opóźnienia alarmu 
pasmowego. 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przejść do ustawienia wartości zadanej serwisu (rozdz. 19.1). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Various” (Inne/pozostałe), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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14. Funkcje alarmu 

14.1 Komunikaty alarmowe 

 
OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń, które pracują w trybie ciągłym bez nadzoru, w 
razie składowania stałych próbek stanowczo zaleca się w miarę możliwości podzielenie 
próbek na minimum dwa urządzenia. 

W przypadku wystąpienia usterek roboczych, w razie odchylenia temperatury od ustawionej granicy alarmu 
dla alarmu pasmowego przez sterownik emitowane są optyczne oraz ewentualnie akustyczne komunikaty 
alarmowe. Za pomocą bezpotencjałowego styku alarmowego (9) (rozdz. 14.4.7) komunikaty alarmowe są 
na przykład przekazywane do centralnej instalacji nadzorującej.  

Alarmy otwarcia drzwi i opuszczenia granicy alarmu dla alarmu pasmowego są emitowane po ustawionym 
czasie (rozdz. 13), pozostałe bezpośrednio po wystąpieniu przyczyny błędu. Alarm pasmowy jest tłumiony 
po otwarciu drzwi urządzenia lub włączeniu zamrażarki niskotemperaturowej aż do osiągnięcia wartości 
zadanej, a następnie przez wybrany czas opóźnienia. 

 
We wskazaniu normalnym przyczyna alarmu jest sygnalizowana jako komunikat tekstowy. Miga 
symbol alarmu zbiorczego. Gdy alarm dźwiękowy jest włączony, słychać brzęczyk. 

Jeżeli jednocześnie występuje kilka komunikatów alarmowych, zostają one wyświetlone cyklicznie, jeden 
po drugim. 

Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić alarm i wyłączyć brzęczyk. Przez czas trwania stanu alarmowego 
świeci się symbol „alarm zbiorczy”. 

 

 Wskazanie alarmowe (przykład: alarm sterownika nadzorującego)  

  

     

 
 
   

     

       
 
  

 

Safety controller 
 
Przegląd komunikatów alarmowych: 

Stan Komunikat alarmowy 
Czas komunikatu alarmowego i 

przełączanie bezpotencjałowego styku 
alarmowego 

Drzwi urządzenia otwarte „Door open” 
(Drzwi otwarte) 

Po ustawionym czasie (rozdz. 13).  
Ustawienie fabryczne: 1 minuta 

Przekroczona wartość zadana 
sterownika nadzorującego 

„Safety controller” 
(Sterownik nadzorujący) natychmiast 

Aktualna wartość rzeczywista 
temperatury poza granicą alarmu 
dla alarmu pasmowego (rozdz. 13) 

„Temp. range” 
(Pasmo temperaturowe) 

Po ustawionym czasie (rozdz. 13) 
Ustawienie fabryczne: 60 minut 

Sprężarka pracuje stale, 
urządzenie chłodzące uszkodzone 
Należy skontaktować się z 
serwisem 

„Continuous operation” 
(Tryb pracy ciągłej) 

• 12 godzin po włączeniu, jeśli nie 
osiągnięto wartości zadanej  

• Po osiągnięciu wartości zadanej: 
60 minut 

Wyczyścić/wymienić filtr powietrza 
kondensatora (rozdz. 24.2.1) 

„Condenser temp.” 
(Temperatura 
kondensatora) 

natychmiast 

Awaria sprężarki Należy 
skontaktować się z serwisem 

„Compressor defective” 
(Awaria sprężarki) natychmiast 
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Stan Komunikat alarmowy 
Czas komunikatu alarmowego i 

przełączanie bezpotencjałowego 
styku alarmowego 

Usterka czujnika temperatury we 
wnętrzu Sterowanie odbywa się za 
pomocą czujnika temperatury-
sterownika nadzorującego. 

„Inner temp. Sensor” 
(Czujnik temperatury we 

wnętrzu) 
natychmiast 

Usterka czujnika temperatury 
sterownika nadzorującego 

„Safety control sensor” 
(Czujnik sterownika 

nadzorującego) 
natychmiast 

Usterka czujnika temperatury we 
wnętrzu i  
czujnika temperatury sterownika 
nadzorującego. Chłodzenie jest 
włączone na stałe. 

Zmieniające się komunikaty: 
„Inner temp. Sensor” 

(Czujnik temperatury we 
wnętrzu) oraz „Safety control 
sensor” (Czujnik sterownika 

nadzorującego) 

natychmiast 

Usterka czujnika temperatury Pt100 
na kondensatorze urządzenia 
chłodzącego  

„Condensate temp.  
sensor” (Czujnik  

temp. Kondensatu) 
natychmiast 

Usterka czujnika temperatury Pt100 
na kaskadzie urządzenia 
chłodzącego. Chłodzenie jest 
włączone na stałe. 

„Cascade temp. sensor” 
(Czujnik temp. Kaskady) 

natychmiast 

Usterka czujnika temperatury Pt100 
temperatury otoczenia lub wlotu 
powietrza chłodzenia, poziom 1 
(urządzenie chłodzące)  

„Ambient temp. sensor” 
(Czujnik temp. otoczenia) natychmiast 

Zasilanie bateryjne (podczas awarii 
zasilania prądem) 

„Battery operation” (Zasilanie 
bateryjne) natychmiast 

Nie wykryto baterii. Przyczyna: 
Brak baterii lub bateria jest 
uszkodzona. Komunikat pojawia się 
w trybie zasilania sieciowego. 

„Battery defective” (Bateria 
uszkodzona) natychmiast 

Urządzenie z opcją chłodzenia 
awaryjnego CO2: Aktywowane 
chłodzenie awaryjne zostało 
automatycznie włączone z powodu 
awarii zasilania sieciowego i działa. 

„CO2 emergency cooling” 
(Chłodzenie awaryjne CO2) natychmiast 

Urządzenie z opcją chłodzenia 
awaryjnego CO2: niewystarczające 
zasilanie CO2 systemu chłodzenia 
awaryjnego przy aktywnym 
chłodzeniu awaryjnym 

„CO2 pressure”  
(Ciśnienie CO2) natychmiast 

Awaria sieci (urządzenie bez baterii 
lub z komunikatem „Battery 
defective” (Bateria uszkodzona)) 

-- natychmiast (tylko styk 
alarmowy) 

Aby potwierdzić alarm, nacisnąć przycisk OK. 

• Potwierdzenie, gdy trwa stan alarmowy: Wyłączony zostaje tylko brzęczyk. Optyczny komunikat 
alarmowy jest nadal wyświetlany, aż stan alarmu zostanie usunięty. Następnie następuje automatyczny 
reset. 

• Potwierdzenie po zakończeniu stanu alarmowego: Brzęczyk i optyczny komunikat alarmowy są 
wspólnie resetowane. 
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14.2 Komunikaty informacyjne 

Komunikaty informacyjne dotyczą dokonanych ustawień oraz stanu baterii. 

 
We wskazaniu normalnym stan sygnalizowany jest jako komunikat tekstowy. Świeci się symbol 
„Info”. 

 
 

 Komunikat informacyjny (przykład: bieg testowy chłodzenia 
awaryjnego CO2 aktywny). 

  

      

 
 
   

     

   

  

  
 
  

 

CO2 cooling test acti 
 

Przegląd komunikatów informacyjnych: 

Stan Komunikat informacyjny Czas komunikatu 
informacyjnego 

Bardzo niskie napięcie baterii (od 1 V do 11 
V). 
Niskie napięcie baterii podczas pracy na 
zasilaniu bateryjnym. 
Komunikat pojawia się w trybie zasilania 
bateryjnego i w trybie sieciowym. 

„Low battery voltage” 
(Niskie napięcie baterii) 

natychmiast 

Aktywna wartość zadana serwisu 
„Service setpoint active” 

(Wartość zadana 
serwisu aktywna) 

natychmiast 

Bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2  
aktywny 

„CO2 cooling test active” 
(Test chłodzenia 

awaryjnego aktywny) 
natychmiast 

 
 

 

14.3 Aktywacja/dezaktywacja alarmu dźwiękowego (brzęczyk) 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings  Chamber         Audible 
alarm 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Ustawienie brzęczyka alarmowego 

Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek wybierać 
pomiędzy ON (WŁ.) i OFF (WYŁ.).  

Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK.  

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Audible alarm 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Chamber” (Urządzenie), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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14.4 Postępowanie w przypadku alarmu 

 
Naprawy powierzać wolno jedynie autoryzowanym przez producenta specjalistom. 
Naprawione urządzenia muszą spełniać podane standardy jakościowe producenta. 

 

14.4.1 Alarm temperatury sterownika nadzorującego 

Ustawiona wartość temperatury sterownika nadzorującego została przekroczona. 

Alarm włączy się natychmiast. 

• Komunikat alarmowy “Safety controller” (Sterownik nadzorujący), symbol “alarmu zbiorczego”) 

• Alarm akustyczny (brzęczyk)  

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego 

Działania: 

• należy sprawdzić, czy drzwi urządzenia przez dłuższy czas były otwarte lub niedomknięte. W razie 
potrzeby zamknąć drzwi. Przy otwartych drzwiach może nastąpić dodatkowy alarm otwartych drzwi. 

• Sprawdzić ustawienie sterownika nadzorującego (rozdz. 11). Wartość graniczna powinna być ok. 15 K 
wyższa od wartości zadanej temperatury. W razie potrzeby zmienić odpowiednią wartość. 

• Sprawdzić, czy do zamrażarki niskotemperaturowej włożono próbki mogące emitować ciepło. 

• Sprawdzić warunki otoczenia. Zamrażarkę niskotemperaturową należy chronić przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. Aby zapobiec powstawaniu zatorów cieplnych w urządzeniu, miejsce 
posadowienia musi być dostatecznie wentylowane. 

• Jeśli wymienione punkty można wykluczyć jako źródło błędu, może to oznaczać usterkę urządzenia. 
Powiadomić serwis. 

 
 

14.4.2 Alarm pasmowy temperatury (nadmierna temperatura i niedostateczna 
temperatura) 

Alarm pasmowy temperatury jest aktywny dopiero po osiągnięciu wartości zadanej. 

Po opuszczeniu granicy alarmowej alarmu pasmowego następuje alarm po zdefiniowanym czasie 
opóźnienia (rozdz. 13). Ustawienie fabryczne: 60 minut. 

• Komunikat alarmowy “Temp. range” (Pasmo temperaturowe”), symbol „alarmu zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk) 

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego 

Działania: 

• ustawienie fabryczne to +/- 5 K. 

• Należy sprawdzić na podstawie wskazanej na sterowniku temperatury rzeczywistej, w jakim kierunku 
(za zimna lub za gorąca) została przekroczona granica alarmowa alarmu pasmowego. 

Zbyt niska temperatura (alarm dot. zbyt niskiej temperatury) 

• Możliwa przyczyna: wstawianie dużych ilości próbek schłodzonych wstępnie ciekłym azotem. 
Zresetować komunikat alarmowy za pomocą przycisku OK. 

• Możliwa przyczyna: praca ciągła urządzenia chłodzącego po awarii jednego lub kilku czujników 
temperatury (rozdz. 14.4.6). Dodatkowo włączy się alarm pracy ciągłej. Powiadomić serwis. 
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Zbyt wysoka temperatura (alarm dot. zbyt wysokiej temperatury) 

• Należy sprawdzić, czy drzwi urządzenia przez dłuższy czas były otwarte lub niedomknięte. W razie 
potrzeby zamknąć drzwi. Dodatkowo występuje alarm otwartych drzwi. 

• Sprawdzić uszczelki drzwi pod kątem uszkodzeń. Zlecić wymianę uszkodzonych uszczelek. 

• Sprawdzić obszar uszczelnienia pod kątem oblodzenia. Ewentualnie wykonać odlodzenie. 

• Sprawdzić, czy do zamrażarki niskotemperaturowej włożono próbki mogące emitować ciepło do 
urządzenia. 

• Sprawdzić warunki otoczenia. Zamrażarkę niskotemperaturową należy chronić przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. Miejsce posadowienia zamrażarki niskotemperaturowej musi być w 
dostatecznym stopniu wentylowane tak, aby uniknąć zatoru cieplnego urządzenia. 

• Jeśli wymienione punkty można wykluczyć jako źródło błędu, może to oznaczać usterkę urządzenia. 
Powiadomić serwis. 

 
Jeśli ten sam komunikat alarmowy pojawi się ponownie, należy wówczas powiadomić serwis. 

 

14.4.3 Alarm drzwi otwarte 

Przełącznik stykowy drzwi kontroluje otwarty lub zamknięty stan drzwi urządzenia. Wskutek wzrostu 
temperatury przy otwarciu drzwi zostaje włączone urządzenie chłodzące. 

Po otwarciu drzwi, po zdefiniowanym czasie opóźnienia rozlega się alarm (rozdz. 13), ustawienie 
fabryczne: 1 minuta.  

• Komunikat alarmowy “Door open” (Drzwi otwarte), symbol „alarmu zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk)  

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego 

Działania: 

• zamknąć drzwi zewnętrzne.  

• Brzęczyk można wyłączyć także przy otwartych drzwiach, przez wciśnięcie przycisku OK. 

• Komunikat alarmowy zniknie. 

• Wywołany styk alarmowy przełącza się z powrotem. 

 

14.4.4 Alarm awaria sieci 

• Brak komunikatu alarmowego (wyświetlacz wył) 
Wyświetlacz można włączyć przyciskiem OK, wyłącza się ponownie po 10 sekundach. 

• Alarm akustyczny (brzęczyk) natychmiast  

• Bezpotencjałowy styk alarmowy jest przełączany. 

 
OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń, które pracują w trybie ciągłym bez nadzoru, w 
razie składowania stałych próbek stanowczo zaleca się, w miarę możliwości, podzielenie 
próbek na minimum dwa urządzenia. 
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14.4.5 Komunikaty dotyczące systemu zarządzania baterią 

Alarmy i komunikaty informacyjne są aktywowane natychmiast. 

 

Zasilanie bateryjne 

• Komunikat alarmowy “Battery operation” (Tryb bateryjny/zasilanie bateryjne), symbol „alarmu 
zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk) 

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego 

Komunikat pojawia się w trybie bateryjnym (podczas awarii zasilania prądem) po wciśnięciu przycisku 
OK (por. rozdz. 10.3) 

Napięcie baterii jest wystarczające. 

 

Brak baterii, jest całkowicie rozładowana (< 3 V) lub uszkodzona  

• Komunikat alarmowy “Battery defective” (Bateria uszkodzona), symbol „alarmu zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk) 

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego 

Komunikat pojawia się w trybie zasilania sieciowego, jeśli bateria nie została rozpoznana. 

Działania: 

• Jeżeli bateria jest uszkodzona: wymienić ją. 

• Zresetować komunikat alarmowy. Brak automatycznego resetu 

 

Niskie napięcie baterii 

• Komunika informacyjny “Low battery voltage” (Niskie napięcie baterii), symbol “Information” (informacji) 

Komunikat pojawia się w trybie bateryjnym oraz w trybie sieciowym. 

Napięcie baterii jest bardzo niskie (< 12 V). Jeżeli ten komunikat utrzymuje się ponad 2 godziny, bateria 
może być uszkodzona. 

Działania: 

• sprawdzić zasilanie sieciowe. 

• Sprawdzić napięcie ładowania w menu sterownika (rozdz. 18.2). 

• Jeżeli bateria jest uszkodzona: wymienić ją. Powiadomić serwis. 

• Zresetować komunikat alarmowy. Brak automatycznego resetu 
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14.4.6 Komunikaty dotyczące awarii czujników temperatury 

Alarmy są emitowane natychmiast. 

• Alarm akustyczny (brzęczyk)  

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego  

 
Usterka czujnika temperatury we wnętrzu 

• Komunikat alarmowy “Inner temp. sensor” (Czujnik temperatury we wnętrzu), symbol „alarmu 
zbiorczego” 

• Przyczyna: usterka czujnika temperatury we wnętrzu 

• Regulacja temperatury odbywa się za pomocą czujnika temperatury sterownika nadzorującego. 

 
Usterka czujnika temperatury sterownika nadzorującego 

• Komunikat alarmowy “Safety control sensor” (Czujnik sterownika nadzorującego), symbol „alarmu 
zbiorczego” 

• Przyczyna: Uszkodzenie czujnika temperatury sterownika nadzorującego 

 
Usterka czujnika temperatury we wnętrzu i czujnika temperatury sterownika nadzorującego  

• Wyświetlacz temperatury pokazuje „- - - - “ lub „<-<-<“ albo „>->->“ 

• Komunikaty alarmowe “Inner temp. sensor” (Czujnik temperatury we wnętrzu) oraz “Safety control 
sensor” (Czujnik sterownika nadzorującego) naprzemiennie, symbol „alarmu zbiorczego” 

• Przyczyna: oba czujniki temperatury wnętrza i sterownika nadzorującego są uszkodzone. 

• Urządzenie chłodzące jest przełączane na tryb pracy ciągłej. 

 
Uszkodzenie czujników temperatury na urządzeniu chłodzącym 

• Komunikat alarmowy “Condensate temp. sensor” (Czujnik temperatury kondensatu), symbol “alarmu 
zbiorczego” 

Przyczyna: uszkodzony czujnik temperatury na kondensatorze urządzenia chłodzącego 

• Komunikat alarmowy “Cascade temp. sensor” (Czujnik temperatury kaskadowej), symbol “alarmu 
zbiorczego” 

Przyczyna: uszkodzony czujnik temperatury na kaskadzie urządzenia chłodzącego 

Urządzenie chłodzące jest przełączane na tryb pracy ciągłej przy tej awarii czujnika. 

• Komunikat alarmowy “Ambient temp. sensor” (Czujnik temperatury otoczenia), symbol „alarmu 
zbiorczego” 

Przyczyna: czujnik temperatury otoczenia lub wlotu powietrza chłodzenia 1. stopnia urządzenia 
chłodzącego uszkodzony 

 

Działania: 

• powiadomić serwis. 

• Jeżeli temperatura wzrasta, czyli uszkodzenie urządzenia chłodzącego (alarm temperatury sterownika 
nadzorującego i/lub alarm pasmowy temperatury):  

• Przenieść próbki do innej niskotemperaturowej zamrażarki. 

• Wyłączyć zamrażarkę niskotemperaturową. 

• W razie potrzeby wyczyścić i zdezynfekować zamrażarkę niskotemperaturową. 
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14.4.7 Komunikaty dot. chłodzenia awaryjnego CO2 (urządzenia z opcją chłodzenia 
awaryjnego CO2) 

Alarmy i komunikaty informacyjne są aktywowane natychmiast. 

 
Chłodzenie awaryjne CO2 jest aktywowane 

• Brak komunikatu, symbol funkcji 1 wyświetla się (rozdz. 20.3.2) 
 
Chłodzenie awaryjne uruchomione (bieg testowy) 
Komunikat informacyjny “CO2 cooling test active” (Test chłodzenia awaryjnego aktywny), symbol informacji 

Przyczyna: bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2 został aktywowany w sterowniku (rozdz. 20.3.3) 

Działania: 
w razie potrzeby dezaktywować bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2 w sterowniku (rozdz. 20.3.3) 

 
Chłodzenie awaryjne działa (awaria sieci) 

• Komunikat alarmowy “CO2 emergency cooling” (Chłodzenie awaryjne CO2), symbol „alarmu 
zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk)  

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego  

Przyczyna: awaria sieci Aktywowane chłodzenie awaryjne zostało automatycznie włączone z powodu 
awarii zasilania sieciowego i działa. 

 
Niedostateczne zasilanie CO2 systemu chłodzenia awaryjnego 

• Komunikat alarmowy “CO2 pressure” (Ciśnienie CO2), symbol „alarmu zbiorczego” 

• Alarm akustyczny (brzęczyk)  

• Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego  

Przyczyna: Włączono chłodzenie awaryjne, ciśnienie przyłącza CO2 jest zbyt niskie. 

Działania: 

• sprawdzić, czy dopływ gazu CO2 jest otwarty. 

• Podłączenie nowej butli z gazem pod ciśnieniem CO2 

 
Poziomu napełnienia butli z gazem pod ciśnieniem CO2 nie można określić przez ciśnienie 
butli. Regularnie ważyć butlę, aby ją wymienić w odpowiednim czasie. 

 

Niskie napięcie baterii w przypadku chłodzenia awaryjnego CO2 w trybie baterii 

• Komunika informacyjny “Low battery voltage” (Niskie napięcie baterii), symbol informacji 

• Napięcie baterii jest bardzo niskie (< 12 V).  

Działania: 

• sprawdzić połączenia baterii. 

• Naładować baterię (tryb ładowania: prąd, ok. 160 mA). 

• Jeżeli bateria jest uszkodzona: wymienić ją. Powiadomić serwis. 

• Zresetować komunikat alarmowy. 
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14.5 Bezpotencjałowy styk alarmowy 

Wyjście alarmu zbiorczego przez bezpotencjałowy styk alarmowy 
Urządzenie jest z tyłu wyposażone w bezpotencjałowy styk (9), przez który można podłączyć zewnętrzną 
instalację nadzorującą w celu zewnętrznego nadzoru i rejestrowania komunikatów alarmowych 
generowanych przez zamrażarkę niskotemperaturową SUFsg. 

Styk bezpotencjałowy jest przełączany bez opóźnienia, gdy zaświeci się symbol “Collective alarm” (Alarm 
zbiorczy). Styk bezpotencjałowy jest przełączany w przypadku wszystkich alarmów oraz awarii sieci. 

Jeżeli podłączenie zewnętrznego nadzoru alarmu następuje przez styki COM i NO, nadzór alarmu może 
się odbywać przy zabezpieczeniu przed pęknięciem przewodu. Oznacza to, że jeżeli połączenie pomiędzy 
zamrażarką niskotemperaturową i zewnętrznym nadzorem alarmu zostanie przerwane, dojdzie wówczas 
do aktywacji alarmu. Również awaria zasilania prądem spowoduje w takim wypadku aktywację alarmu.  

 

 

COM = styk 1 

NC = styk 2 

NO = styk 3 

  COM-NC COM-NO 
 Urządzenie 

włączone, 
brak alarmu 

0 1 

 Urządzenie 
włączone, 
alarm aktywny 

1 0 

 Urządzenie 
wyłączone 1 0 

Rys.18: Schemat styków bezpotencjałowych i rozmieszczenie pinów gniazda (9) 

 

Jeśli urządzenie jest włączone i nie ma alarmu, styk COM jest zamknięty z NO. 

Jeżeli urządzenie jest wyłączone lub jeżeli występuje alarm, styk COM z NC jest zamknięty. 

Przełączenie bezpotencjałowego styku alarmowego odbywa się przez zamknięcie styku COM z NC. 

Maksymalna obciążalność zestyków przełączających: 24 V AC/DC – 2,0 A 

  

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zbyt dużego 
obciążenia przełączeniowego 
Śmiertelne porażenie prądem Uszkodzenie zestyków przełączających i gniazda 
przyłączeniowego 
∅ Należy upewnić się, że NIE przekroczono maksymalnego obciążenia przełączającego 

24 V AC/DC, 2,0 A. 
∅ NIE podłączać urządzeń o wyższym obciążeniu przełączeniowym. 

Komunikat alarmowy na wyświetlaczu sterownika zostaje zachowany podczas alarmu za pośrednictwem 
bezpotencjałowego styku alarmowego. Po ustaniu przyczyny alarmu lub jeśli komunikat alarmowy 
zresetowano, alarm jest resetowany przez bezpotencjałowy styk razem z komunikatem alarmowym na 
wyświetlaczu sterownika. 

W przypadku awarii sieci alarm zostaje zachowany przez bezpotencjałowy styk w czasie całej awarii sieci. 
Po przywróceniu zasilania napięciem styk zamyka się automatycznie.  
Podłączanie do zewnętrznego urządzenia nadzorującego  

W celu zapewnienia sobie zabezpieczonego przed pęknięciem przewodu nadzoru alarmowego, który 
wywoła alarm, gdy połączenie pomiędzy zamrażarką niskotemperaturową i zewnętrznym nadzorem alarmu 
zostanie przerwane, należy podłączyć zewnętrzny nadzór alarmu przez gniazdo przyłączeniowe (9) do 
bezpotencjałowego styku alarmowego z zamrażarką niskotemperaturową. 

  

COM 
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15. Ustawienia sieci Ethernet 
Ustawienia w tym podmenu służą do komunikacji z komputerem urządzeń ze złączem Ethernet. 

 

15.1 Wyświetlanie ustawień sieciowych 

Wymagane uprawnienie: „User”.  

W podmenu „Ethernet” można wyświetlić następujące informacje po kolei lub pojedynczo. 

• Adres MAC urządzenia 

• Adres IP 

• Maska podsieci 

• Standardowa bramka 

• Adres serwera DNS 

• Nazwa urządzenia DNS 

 

15.1.1 Wyświetlenie adresu MAC 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet  MAC address 
 

 
 

 

       

Wyświetlanie adresu MAC 
(ilustracja przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

MAC address 00:00:00:00:00:00 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (adres IP). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.1.2 Wyświetlanie adresu IP 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet   IP address 
 

 
 

 

       

Wyświetlanie adresu IP (ilustracja 
przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

IP address 0.0.0.0 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (maska podsieci). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

  



  
  

  

SUFsg 04/2022 Strona 64/108 

 

15.1.3 Wyświetlanie maski podsieci 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet    Subnet 
mask 

 

 
 

 

       

Wyświetlanie maski podsieci 
(ilustracja przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

Subnet mask 0.0.0.0 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (standardowa 
bramka). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.1.4 Wyświetlanie standardowej bramki 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet     Standard 
gateway 

 

 
 

 

       

Wyświetlanie standardowej bramki 
(ilustracja przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

Standard gateway 0.0.0.0 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (adres serwera 
DNS). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.1.5 Wyświetlenie adresu serwera DNS 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet      DNS 
server address 

 

 
 

 

       

Wyświetlanie adresu serwera DNS 
(ilustracja przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

DNS server address 0.0.0.0 

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru (nazwa 
urządzenia DNS). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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15.1.6 Wyświetlenie nazwy urządzenia DNS 

Ścieżka: Normalne wskazanie   Chamber info       Ethernet       
DNS chamber name 

 

 
 

 

       

Wyświetlanie nazwy urządzenia 
DNS (ilustracja przykładowa) 
Za pomocą przycisku wstecz i 
przycisku OK można przełączać 
się pomiędzy opcjami. 

       
 
 

       
 
     

          

  

    

 
 
 

  

    

 
 
     

DNS chamber name 000cd80a281 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.2 Zmiana ustawień sieciowych 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

W podmenu „Ethernet” można wywołać następujące ustawienia po kolei lub pojedynczo. 

• Wybór rodzaju przydzielenia adresu IP (automatycznie lub ręcznie), rozdz. 15.2.1 

Jeśli wybrano automatyczne przydzielanie adresu IP: 

• Wybór rodzaju przypisania adresu serwera DNS (automatycznie lub ręcznie), rozdz. 15.2.2. 

Jeśli wybrano ręczne przydzielanie adresu IP: 

• Wprowadzenie adresu IP rozdz. 15.2.3 

• Wprowadzenie maski podsieci, rozdz. 15.2.4 

• Wprowadzenie standardowej bramki, rozdz. 15.2.5 

Jeśli wybrano ręczne nadawanie adresu IP lub ręczne nadawanie adresu serwera DNS: 

• Wprowadzenie adresu serwera DNS, rozdz. 15.2.6 

 

15.2.1 Wybór rodzaju przydzielenia adresu IP (automatyczne/ręczne). 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet  IP address assignment 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Wybór rodzaju przydzielenia adresu IP. 

Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek można 
dokonać wyboru pomiędzy AUTO (automatyczny) i MANU (ręczny).  

Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK.  

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

IP address assignmen  

Za pomocą przycisku strzałki w dółmożna przełączyć się teraz do kolejnego parametru. 

• Jeśli wybrano ręczne przydzielanie adresu IP: Nadanie adresu IP (rozdz. 15.2.3) 

• Jeśli wybrano automatyczne przydzielanie adresu IP: Wybór typu adresowania serwera DNS (rozdz. 
15.2.2. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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15.2.2 Wybór rodzaju przydzielenia adresu serwera DNS (automatyczne/ręczne) 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano automatyczne przydzielanie adresu IP (rozdz. 15.2.1). 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet    DNS server 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Wybór rodzaju przydzielenia adresu serwera DNS 

Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek można 
dokonać wyboru pomiędzy AUTO (automatyczny) i MANU (ręczny).  

Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK.  

       
 
   

     

  

    

 
 
 

  

DNS server 

Jeśli wybrano ręczne przypisanie adresu serwera DNS, można teraz przyciskiem strzałki w dół  
przełączyć się do przydzielenia adresu serwera DNS (rozdz. 15.2.6) 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.2.3 Wprowadzenie adresu IP 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano ręczne przydzielanie adresu IP (rozdz. 15.2.1). 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet    IP address 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

Wprowadzenie adresu IP odbywa się w czterech krokach, zgodnie z sekcjami kolejności cyfr: (1).(2).(3).(4) 

Zasada wprowadzania:  

• Za pomocą przycisku OK wybrać w górnym wierszu pożądaną część adresu IP 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 

• Za pomocą przycisków strzałek nadać wartość wybranej części adresu IP. 
 

 

Przydzielanie adresu IP (przykładowe wartości) 

Pierwsza część adresu IP jest wyświetlana. Wprowadzić pożądaną 
wartość przyciskami strzałek. 

Za pomocąprzycisku OK potwierdzić wprowadzone dane i przejść do 
drugiej części adresu IP.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
 

  

IP address 
 

 

 

Przydzielanie adresu IP (przykładowe wartości) 

Druga część adresu IP jest wyświetlana. Wprowadzić pożądaną wartość 
przyciskami strzałek. 

Za pomocąprzycisku OK potwierdzić wprowadzone dane i przejść do 
trzeciej części adresu IP.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
 

  

IP address 
 

 

 

Przydzielanie adresu IP (przykładowe wartości) 

Trzecia część adresu IP jest wyświetlana. Wprowadzić pożądaną 
wartość przyciskami strzałek. 

Za pomocąprzycisku OK potwierdzić wprowadzone dane i przejść do 
ostatniej części adresu IP.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
 

  

IP address 
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Przydzielanie adresu IP (przykładowe wartości) 

Czwarta część adresu IP jest wyświetlana. Wprowadzić pożądaną 
wartość przyciskami strzałek. 

Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

  

 

 

 

  
 
   

     

  

   
 

 
 
 

  

IP address 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można teraz przejść do wprowadzenia maski podsieci. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.2.4 Wprowadzenie maski podsieci 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano ręczne przydzielanie adresu IP (rozdz. 15.2.1). 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet     Subnet mask 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

Wprowadzenie maski podsieci odbywa się w czterech krokach, zgodnie z sekcjami kolejności cyfr: 
(1).(2).(3).(4) 

Zasada wprowadzania:  

• Za pomocą przycisku OK wybrać w górnym wierszu pożądaną część maski podsieci 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 

• Za pomocą przycisków strzałek nadać wartość wybranej części maski podsieci. 

Szczegóły: patrz porównywalna procedura w rozdz. 15.2.3 „Nadawanie adresu IP”. 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można teraz przejść do wprowadzenia standardowej bramki. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

15.2.5 Wprowadzenie standardowej bramki 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano ręczne przydzielanie adresu IP (rozdz. 15.2.1). 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet      Standard gateway 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

Wprowadzenie standardowej bramkiodbywa się w czterech krokach, zgodnie z sekcjami kolejności cyfr: 
(1).(2).(3).(4) 

Zasada wprowadzania:  

• Za pomocą przycisku OK wybrać w górnym wierszu pożądaną część standardowej bramki 1/4, 2/4, 
3/4, 4/4. 

• Za pomocą przycisków strzałek nadać wartość wybranej części maski standardowej bramki. 

Szczegóły: patrz porównywalna procedura w rozdz. 15.2.3 „Nadawanie adresu IP”. 

Za pomocą przycisku strzałka w dół można teraz przejść do wprowadzenia adresu serwera DNS. 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku kilkukrotnego 
wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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15.2.6 Wprowadzenie adresu serwera DNS 

Ta funkcja jest dostępna, jeśli wybrano ręczne nadawanie adresu IP (rozdz. 15.2.1) lub ręczne nadawanie 
adresu serwera DNS (rozdz 15.2.2). 

 
W przypadku ręcznego nadawania adresu IP:  

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet      DNS server address 

W przypadku ręcznego nadawania adresu serwera DNS:  

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings   Ethernet    DNS server address 

 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

Wprowadzenie adresu serwera DNS odbywa się w czterech krokach, zgodnie z sekcjami kolejności cyfr: 
(1).(2).(3).(4) 

Zasada wprowadzania:  

• Za pomocą przycisku OK wybrać w górnym wierszu pożądaną część adresu serwera DNS 1/4, 2/4, 
3/4, 4/4. 

• Za pomocą przycisków strzałek nadać wartość wybranej części adresu serwera DNS. 

Szczegóły: patrz porównywalna procedura w rozdz. 15.2.3 „Nadawanie adresu IP”. 

Za pomocą przycisku wstecz można następnie powrócić do podmenu „Ethernet”, a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

16. Rejestrator danych 
Wewnętrzny rejestrator danych zapisuje dane urządzenia i zdarzenia w trzech zestawach danych.  

Za pomocą funkcji eksportu “Export recorder data” (Eksport danych rejestratora) (rozdz. 17.3) można 
zapisać trzy zestawy danych przez interfejs USB w trzech plikach na dysku USB. Są one opracowywane 
w języku danego kraju jako arkusz z końcówką „.csv” i można je następnie dalej edytować dowolnym 
programem. Dane są niezaszyfrowane. Zawsze odczytywana jest cała pamięć danych. 

 

16.1 Zapisane dane 

Wszystkie dane są wyprowadzane w formie tabeli. Nagłówki wartości “number” (Numer), “date” (Data), w 
“time” (Godzina) są wyświetlane w wybranym języku, a pozostałe w języku angielskim. 

• Dane urządzenia użytkownika „DL1” 
Tabelaryczne przedstawienie wartości rzeczywistej i wartości zadanej temperatury z datą i godziną 
zgodnie z ustawionym interwałem zapisu (rozdz. 16.3. Wartości temperatury są zawsze podawane w 
°C. 

• Dane urządzenia dla serwisu producenta „DL2” 
Te dane są przeznaczone dla serwisu producenta. Interwał zapisu jest ustawiony na stałe (1 minuta). 
Wartości temperatury są zawsze podawane w °C. 

• Lista zdarzeń 
Komunikaty dotyczące sterownika i rejestratora danych oraz komunikaty alarmowe z datą i godziną: 

• Wykonano aktualizację oprogramowania sprzętowego. 

• “New config (USB)” (Nowa konfiguracja (USB)) Nowa konfiguracja wgrana przez USB 
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• “Data recorder cleared” (Rejestrator danych opróżniony) Rejestrator danych + lista zdarzeń 
skasowane poprzez program konfiguracyjny 

• Inne komunikaty o zdarzeniach zgodnie z istniejącymi alarmami 

Opcja “On/Off” (Wł./Wył.) określa moment włączenia/wyłączenia stanu alarmowego. 

 

16.2 Pojemność pamięci 

Pojemność rejestratora danych jest określana przez liczbę wpisów. 

• DL1 = 110 000 wpisów (odpowiada 76 dniom przy interwale zapisu 1 minuta), ustawienia patrz rozdz. 
16.3) 

• DL2 = 27 000 wpisów (odpowiada 18 dniom przy ustawionym na stałe interwale zapisu 1 minuta) 

• Lista zdarzeń: 200 zdarzeń 

Im krótszy jest ustawiony interwał zapisu, tym bliżej leżą zapisane punkty pomiarowe i tym są 
precyzyjniejsze. Krótszy jest jednak dokumentowany okres. 

Po osiągnięciu pojemności zapisu rejestratora danych rozpocznie się nadpisanie najstarszych wartości. 

 

16.3 Ustawienie interwału zapisu dla danych rejestratora „DL1” 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie    Settings    Data recorder  Storage interval 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Funkcja „Storage interval“ (Interwał zapisu). 

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądany interwał zapisu za 
pomocą przycisków strzałek. Zakres nastaw: od 1 minuty (ustawienie 
fabryczne) do 60 minut. 

Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Storage interval 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Data recorder” (Rejestrator danych), a w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

16.4 Kasowanie rejestratora danych 

Podczas importowania konfiguracji za pomocą pamięci USB (rozdz. 17.2) i przy wgrywaniu nowej wersji 
oprogramowania sprzętowego przez serwisanta następuje skasowanie całej pamięci danych. 

Serwis producenta może także wgrać konfigurację za pomocą programu konfiguracyjnego bez kasowania 
danych.  

Niezależnie od tego serwis może skasować dane przez program konfiguracyjny. 

Wgranie nowej konfiguracji za pomocą pamięci USB spowoduje skasowanie rejestratora danych.  

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo utraty informacji podczas wgrywania nowej konfiguracji za 
pomocą nośnika pamięci USB. 
Utrata danych 
 Przed wgraniem nowej konfiguracji z nośnika pamięci USB należy zabezpieczyć dane. 
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17. Menu USB: Transfer danych przez interfejs USB 
W obudowie zamknięcia i sterownika znajduje się interfejs USB do transferu danych przez pamięć USB 
(drugi interfejs micro-USB jest wykorzystywany jedynie w zakładzie producenta).  

Sterownik zapewnia przez interfejs USB funkcję importu oraz trzy funkcje eksportu. 

Funkcja importu (rozdz. 17.2): 

• Dane konfiguracyjne w pliku „KONF380.set” 

Funkcje eksportu (rozdz. 17.3): 

• Dane konfiguracyjne w pliku „KONF380.set” 

• Dane rejestratora 

- DL1 (dane urządzenia dla użytkownika): “DL1_[adres MAC urządzenia].csv” 

- DL2 (dane urządzenia dla serwisu producenta): “DL2_[adres MAC urządzenia].csv” 

- Lista zdarzeń: “EvList_[MAC address of the chamber].csv” 

Zawartość plików por. rozdz. 16.1. 

• Dane serwisowe  

W pamięci USB utworzony zostaje folder "Service" („Serwis”), który może zostać przesłany do serwisu 
producenta. Oprócz danych konfiguracyjnych i danych rejestratora zawiera dodatkowe istotne dla 
serwisu informacje. 

 

17.1 Podłączenie pamięci USB 

Podłączyć pamięć USB do interfejsu w trójkącie sterownika.  

 
Do interfejsu USB podłączać wolno jedynie pamięci USB. 

Po włożeniu pamięci USB wyświetla się początkowa funkcja “Import configuration” (Import konfiguracji). 

Dopóki podłączona jest pamięć USB, dostępne są jedynie funkcje transferu danych. Inne funkcje 
sterownika dostępne są dopiero po wyjęciu pamięci USB. 

 

17.2 Funkcja importu 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 
 

 
Funkcja “Import configuration” (Import konfiguracji). 

Aby zaimportować dane konfiguracyjne z pamięci USB, należy wcisnąć 
przycisk OK.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Import configuration 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przejść do funkcji “Export configuration” (Eksport konfiguracji). 
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17.3 Funkcje eksportu 

Wymagane uprawnienie: każdy użytkownik 
 

 
Funkcja “Export configuration” (Eksport konfiguracji) 

Aby zapisać dostępne w sterowniku dane konfiguracji na pamięci USB, 
należy wcisnąć przycisk OK.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Export configuration 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przejść do kolejnej funkcji. 
 

 
Funkcja “Export recorder data” (Eksport danych rejestratora) 

Aby zapisać dostępne w sterowniku dane rejestratora na pamięci USB, 
należy wcisnąć przycisk OK.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Export recorder data 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przejść do kolejnej funkcji. 
 

 
Funkcja “Export service data” (Eksport danych serwisu) 

Aby zapisać dostępne w sterowniku dane urządzenia na pamięci USB, 
należy wcisnąć przycisk OK.  

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Export service data 
 
 

17.4 Trwa transmisja danych 

Bieżący symbol strzałki wskazuje postęp przesyłania danych. 

Na przykład: 
 

 Trwa transfer danych... 

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Export service data 

Uwaga! Niebezpieczeństwo utraty danych! Nie odłączać pamięci USB od urządzenia podczas przesyłania 
danych! 

Po pomyślnie przeprowadzonym transferze sterownik ponownie pokazuje pierwotną funkcję “Import 
configuration” (Import konfiguracji) 
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17.5 Błąd podczas przesyłania danych 

W przypadku wystąpienia błędu wyświetla się wskazówka ERR (error, błąd). 
 

 Błąd odczytu (przykład) 

  

   

  
 
   

     

  

    

 
 
   

Import configuration 
 

17.6 Usunięcie pamięci USB 

Wyrejestrowanie pamięci USB nie jest możliwe/wymagane. 

Zwrócić uwagę, czy nie trwa aktualnie transfer danych (rozdz. 17.4). 

Po usunięciu pamięci USB sterownik ponownie znajdzie się w tym samym menu, co wcześniej, przy 
podłączaniu pamięci USB. 

 

 

18. Zarządzanie baterią 
W tym menu sterownika można sprawdzić, czy dostępna jest bateria, a także skontrolować jej poziom 
ładowania. Są to jedynie funkcje wyświetlania bez możliwości ustawień. 

 

18.1 Zasilanie bateryjne 

To menu sygnalizuje, czy urządzenie działa w trybie zasilania bateryjnego  

• Wskaźnik „YES” (TAK): Zasilanie bateryjne (podczas awarii zasilania prądem) 

• Wskaźnik „NO” (NIE): bateria jest ładowana, zasilanie prądowe jest włączone. 

Jeżeli nie wykryto baterii (brak baterii, jest całkiem pusta (< 3 V) lub uszkodzona, w trybie sieciowym 
emitowany jest komunikat alarmowy “Battery defective” (Bateria uszkodzona) (rozdz. 14.4.5.  

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie   Chamber info      Battery management  Battery 
operation 

 

 
Wskaźnik „Battery operation” (Tryb bateryjny). 
„YES” (TAK) = tryb bateryjny, brak zasilania sieciowego 
„NO” (NIE) = bateria jest ładowana, zasilanie prądowe zewnętrzne 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Battery operation 

Za pomocą przycisku strzałki w dół można przejść do funkcji „Charging voltage” (Napięcie ładowania). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Battery management” (Zarządzanie 
baterią), a w przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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18.2 Napięcie ładowania 

To menu pozwala wyświetlić bieżące napięcie baterii. Prawidłowy poziom napięcia wynosi > 12 V. 

Gdy wartość graniczna napięcia akumulatora spadnie poniżej 12 V, w trybie zasilania sieciowego oraz w 
trybie zasilania bateryjnego pojawi się komunikat informacyjny „Low battery voltage” (Niskie napięcie 
baterii) (rozdz. 14.4.5). 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie   Chamber info      Battery management   
Charging voltage 

 

 Wskaźnik aktualnego napięcia ładowania baterii 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Charging voltage 

Za pomocą przycisku strzałki w górę można przejść do funkcji “Battery operation” (Tryb bateryjny). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Battery management” (Zarządzanie baterią) 
i w przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

 

19. Ustawianie i aktywacja serwisowej wartości zadanej 
W celu ustawienia niższej wartości zadanej do celów testowych lub regulacji można wprowadzić i 
aktywować wartość zadaną serwisu. To ustawienie leży poza obszarem sterownika i nie jest przeznaczone 
do normalnej pracy. 

Po aktywowaniu wartości zadanej serwisu wartość zadana temperatury standardowej jest nieaktywna. 
Dopiero po wyłączeniu wartości zadanej serwisu urządzenie zostaje ponownie wyregulowane na wartość 
zadaną temperatury (standard). 

 

19.1 Ustawienie wartości zadanej serwisu 

Wymagane uprawnienie: „Admin”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings     Various     Service setpoint 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 

 

 

Ustawienie wartości zadanej serwisu.  

Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić żądaną wartość. Zakres 
wprowadzenia: +20°C do -99°C. Ustawienie fabryczne to -99°C. 

Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Service setpoint 

Za pomocą przycisku strzałka w górę można przejść do ustawienia granicy alarmu pasmowego (rozdz. 
13.3). 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Various” (Inne/pozostałe), a w przypadku 
kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 
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19.2 Aktywacja wartości zadanej serwisu 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints   Functions on/off    Service setpoint on/off 
Z opcją chłodzenia awaryjnego CO2 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints    Functions on/off    Service setpoint 
on/off 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie. 
 

 

Ustawienie funkcji 3 “Service setpoint on/off” (Wartość zadana serwisu 
wł./wył.) 
Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek wybrać 
pomiędzy „1” (aktywna wartość zadana serwisu ) i „0” (nieaktywna 
wartość zadana serwisu).  
Potwierdzić ustawienie przyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Service setpoint on 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Functions on/off” (Funkcje wł./wył.) i w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 
 

 Normalne wskazanie z komunikatem “Service setpoint active” (Wartość 
zadana serwisu aktywna) 

 
 

      

 
 
  

      

  

    

 
 
  

 

Service setpoint acti  

Wartość zadana serwisu pozostaje aktywna do czasu wyłączenia funkcji 3 “Service setpoint on/off” 
(Wartość zadana serwisu wł./wył.). 
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20. Chłodzenie awaryjne CO2 (opcja) 

 
 

Rys.19: Widok tylny SUFsg z systemem chłodzenia awaryjnego CO2 

 

(J)  Chłodzenie awaryjne CO2 

(11) Gniazdo przyłączeniowe do przyłącza elektrycznego awaryjnego chłodzenia CO2 

(12)  Wylot CO2 do podłączenia węża odprowadzenia 

(13) Przewód do gniazda przyłączeniowego (11) do przyłącza elektrycznego awaryjnego chłodzenia CO2 

(14)  Otwór wyrównawczy ciśnienia (widoczny od wewnątrz) Tutaj również wydostaje się CO2. 

(15) Przewód gazowy do podłączenia butli gazowej ciśnieniowej CO2 

  

(14) 

(15) 

(12) 

(13) 

(11) 

(J) 
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Zasterowywanie i pomiar temperatury sterownika urządzenia są wykorzystywane do chłodzenia 
awaryjnego CO2, przez co tej opcji nie można wykorzystywać do zamrażarek niskotemperaturowych innych 
producentów. 

 
Opcja chłodzenia awaryjnego CO2 jest przeznaczona tylko do pracy z tą zamrażarką 
niskotemperaturową SUFsg. 

System chłodzenia awaryjnego CO2 umożliwia dodatkowe chłodzenie, jeśli temperatura wnętrza wzrośnie 
na tyle, że zostanie osiągnięta ustawiona temperatura chłodzenia awaryjnego. Może być to konieczne na 
przykład w przypadku wniknięcia ciepła do urządzenia, w przypadku przerwania zasilania prądowego lub 
uszkodzenia urządzenia chłodzącego.  

Zasada działania: CO2 jest pobierany z butli gazowej w postaci płynnej i w razie potrzeby doprowadzany 
do zamrażarki niskotemperaturowej SUFsg. Tam gaz jest rozprężany i intensywnie się schładza, przy czym 
powstaje mieszanka gazu CO2 i śniegu CO2. Śnieg CO2 zapewnia za sprawą przejścia do stanu gazowego 
konieczną moc chłodzenia. 

Urządzenie do chłodzenia awaryjnego jest zintegrowane w łańcuchu bezpieczeństwa urządzenia. W 
przypadku awarii sieci chłodzenie awaryjne CO2 jest zasilane akumulatorami, podczas normalnej pracy za 
pomocą zasilacza impulsowego 24 V DC. Akumulator jest zaprojektowany pod kątem maks. przerwania 
zewnętrznego zasilania prądem na 72 godziny, tak, że przy dostatecznej liczbie butli ciśnieniowych CO2  
działanie chłodzenia awaryjnego CO2  jest zagwarantowane przez weekend.  

System chłodzenia awaryjnego CO2 ustawić można w zakresie pomiędzy -40°C i -70°C. Aby z podanymi 
zasobami CO2 można było zagwarantować możliwie długi czas chłodzenia awaryjnego, należy wybrać 
możliwie wysoką temperaturę chłodzenia awaryjnego. 

Opcja systemu chłodzenia awaryjnego CO2 jest dostępna jako zestaw uzupełniający. Skontaktować się ze 
sprzedawcą producenta.  

 
Górny lewy przepust 28 mm (6a) na tylnej stronie zamrażarki niskotemperaturowej służy do 
podłączenia chłodzenia awaryjnego CO2. 

 

 

20.1 Podłączenie butli ciśnieniowej CO2 i wymiana butli 

 
System chłodzenia silnika CO2 pracuje tylko z płynnym CO2. Użyć przycisków z rurą wznośną 
CO2 z przyłączem zaworu bezpieczeństwa W21,8 x 1 ¼ cala. Maksymalna temperatura otoc-
zenia dla butli z rurą wznośną nie może przekraczać 35°C. Rura wznośna we wnętrzu umożli-
wia niemal pełny pobór cieczy. Butle z rurą wznośną CO2 muszą podczas pobierania stać 
pionowo. 

Wskazówka dotycząca miejsca posadowienia butli z gazem: 
Wydajność chłodzenia spada wraz ze wzrostem temperatury cieczy CO2. Butli gazowej nie stawiać w 
obszarze prądu wywiewowego powietrza zamrażarki niskotemperaturowej. 

Dostarczony wąż gazowy (15) jest już połączony z systemem chłodzenia awaryjnego CO2, to połączenie 
nie może zostać poluzowane przez użytkownika. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany węża, prosimy o 
kontakt z serwisem producenta. W celu podłączenia ciśnieniowej butli gazowej podłączyć wolny koniec 
węża gazowego do butli gazowej (SW 30). Następnie odkręcić zawór butli gazowej. 

Przed dokonaniem wymiany butli gazowej należy najpierw zamknąć zawór pustej butli. Przeprowadzić 
próbny bieg chłodzenia awaryjnego CO2w celu zredukowania ciśnienia w systemie chłodzenia awaryjnego 
CO2. Dopiero wtedy odkręcić wąż gazu.  

 
Sprawdzić przyłącze wężowe po podłączeniu butli gazowych za pomocą roztworu mydła pod 
kątem szczelności gazu. Należy upewnić się, że przyłącze węża jest szczelne. 
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Przed dokręceniem lub odkręceniem węża gazowego zawór butli gazowej zawsze musi być zamknięty.  

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek uwolnienia zgromadzonej energii 
ciśnienia przy otwarciu zaworu butli niepodłączonej butli. 
Urazy. 
 Przed podłączeniem lub odłączeniem węża gazu należy zamknąć zawór butli gazowej. 

Zabezpieczyć butlę ze sprężonym gazem przed przewróceniem się i innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek uwolnienia zgromadzonej energii 
ciśnienia przy zerwaniu zaworu bezpieczeństwa. 
Urazy. 
 Zabezpieczyć butlę z gazem przed przewróceniem się (zakotwić ją). 
 Butle gazowe należy transportować za pomocą wózka do butli. 

 

 
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z butlami gazowymi CO2: 
• Aby uniknąć uderzeń ciśnienia, zawór butli z gazem otwierać powoli. 
• Na czas składowania i eksploatacji zabezpieczyć butle z gazem przed przewróceniem 

(przymocować łańcuchami). 
• Butle gazowe transportować na odpowiednim wózku, nie przenosić ich, nie toczyć ani nimi 

nie rzucać. 
• Zawór zamykać także w przypadku potencjalnie pustych butli; dokręcanie nakrętki w 

przypadku braku eksploatacji. Przed zwrotem butli gazowych należy zamknąć zawór. 
• Nie otwierać butli z gazem przy użyciu siły i w razie uszkodzenia oznaczyć. 
• Chronić butle gazowe przed pożarem, np. nie przechowywać razem z cieczami palnymi. 
• Przestrzegać właściwych przepisów dotyczących posługiwania się butlami gazowymi CO2. 

 
Wskazówki dla użytkownika na temat wymagań i przepisów dotyczących stosowania gazowych butli 
ciśnieniowych w laboratorium (mogą być niekompletne).  
 Składowanie gazowych butli ciśnieniowych (utrzymywanie w magazynie, brak podłączenia w celu 
opróżnienia, przechowywanie w celu późniejszego użycia lub przekazania) w laboratorium bez szafy 
magazynowej jest zasadniczo niedozwolone. Wymagania dotyczące szaf na ciśnieniowe butle gazowe z 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym są opisane w normie DIN EN 14470-2:2006. 

Operacje przygotowania (podłączony do przeznaczonych do opróżnienia miejsc i przygotowany do 
szybkiego podłączenia zbiornik rezerwowy) oraz użytkowania (przygotowanie, czynności, opróżnianie) 
ciśnieniowych butli gazowych wolno realizować tylko poza szafami lub pomieszczeniami magazynowymi 
pod warunkiem przestrzegania wymogów bezpieczeństwa. Dotyczy to pracy systemu chłodzenia 
awaryjnego CO2. 

• Należy przestrzegać wszystkich odnośnych lokalnych i krajowych przepisów, w szczególności 
wytycznych dotyczących przygotowywania/opróżniania gazowych butli ciśnieniowych. 

• W laboratorium należy umieścić ponad 6 butli w szafkach na butle, specjalnych pomieszczeniach lub 
na zewnątrz. Po zakończeniu pracy (wyłączenie zamrażarki niskotemperaturowej) butle należy 
przechowywać w bezpiecznym miejscu składowania. 

• Należy przeprowadzić kontrole szczelności. 

• Gaśnice muszą być dostępne w celu ochrony butli przed ogrzaniem w razie pożaru. 
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• W pobliżu ciśnieniowych butli gazowych umieszczona musi być instrukcja obsługi dotycząca 
podłączania i wymiany butli, utrzymana w zrozumiałej formie i zawierająca wszystkie dane istotne z 
punktu widzenia techniki bezpieczeństwa. 

• Laboratoria, w których ustawiono gazowe butle ciśnieniowe, muszą być 
oznaczone znakiem W019 „Ostrzeżenie przed butlami gazowymi”. 

 
• W strefach, w których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru, butle gazowe należy w miarę 

możliwości przechowywać bezpiecznie poza pomieszczeniami i na stałe orurować.  

CO2 w wysokim stężeniu (> 4% obj.) jest szkodliwy dla zdrowia. Jest bezbarwny i w dużej mierze 
bezzapachowy, przez co praktycznie nie da się go wykryć. Wydostający się ew. CO2 jest cięższy niż 
powietrze i gromadzi się na ziemi lub ewentualnie na niższych częściach budynku. Istnieje 
niebezpieczeństwo uduszenia i zatrucia. Należy w skuteczny sposób unikać zagrożeń ze strony 
ulatniającego się w sposób niekontrolowany gazu.  

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo uduszenia i zatrucia z powodu CO2 w wysokim stężeniu (> 4% 
obj.). 
Śmierć wskutek uduszenia.  
 Korzystać z chłodzenia awaryjnego CO2 tylko w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 
 Zapewnić odpowiednią wentylację. Zainstalować odpowiednie odprowadzenie na 

wylocie CO2 awaryjnego układu chłodzenia. 
 Należy przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z CO2. 
 Przerwać dopływ CO2 podczas wyłączania urządzenia z eksploatacji. 

Podczas ustawiania butli ciśnieniowych CO2 zwracać uwagę na uwarunkowania konstrukcyjne.  

• Urządzenie należy posadowić w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu (naturalna 
wentylacja/odpowietrzenie). W przypadku pomieszczeń o powierzchni podstawowej ≤ 12 m2 ze 
znajdującymi się ze wszystkich stron stałymi, bezotworowymi ścianami obowiązują dodatkowe przepisy 
(maks. dwie butle 14 l CO2, wskazówka „Niebezpieczeństwo uduszenia” i zakaz zamykania drzwi po 
wejściu). 

• Miejsce posadowienia musi być technicznie wentylowane i odpowietrzane (Wentylacja techniczna) i 
zabezpieczone instalacją ostrzegawczą CO2 (ostrzeżenie przed gazami) 

Zdecydowanie zalecamy ciągłe monitorowanie zawartości CO2 w powietrzu otoczenia chłodzenia 
awaryjnego CO2. Należy stale dbać o to, aby nie została przekroczona maksymalna dopuszczalna wartość 
graniczna w miejscu pracy (AGW, wcześniej MAK) 0,5% obj. CO2. 
 

20.2 Eksploatacja systemu chłodzenia awaryjnego CO2 

Podczas pracy systemu chłodzenia awaryjnego CO2 wnętrze zamrażarki niskotemperaturowej jest 
wypełnione CO2. CO2 w wysokim stężeniu (> 4% obj.) jest szkodliwy dla zdrowia. Jest bezbarwny i w dużej 
mierze bezzapachowy, przez co praktycznie nie da się go wykryć. Używać systemu chłodzenia awaryjnego 
CO2 tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Uwolniony gaz CO2 musi za sprawą odpowiedniej 
wentylacji lub odpowiedniego przyłącza zostać bezpiecznie skierowany do wyciągu lub odprowadzenia na 
wylocie CO2 (12) z tyłu systemu chłodzenia awaryjnego CO2. Należy przestrzegać maksymalnej 
dopuszczalnej granicy na stanowisku pracy AGW (wcześniej maks. stężenie miejsca pracy, MAK) dla CO2 
(AGW/MAK dla Niemiec 5000 ml/m3 (ppm) = 0,5% obj.). Zalecamy instalację systemu alarmowego CO2. 

Nawet przy ostrożnym i należytym obchodzeniu się z CO2 lub urządzeniami pracującymi z CO2 występuje 
pewne ryzyko resztkowe, które w określonych okolicznościach może prowadzić do sytuacji zagrażających 
życiu. Zdecydowanie zalecamy zatem ciągłe monitorowanie zawartości CO2 w powietrzu otoczenia 
chłodzenia awaryjnego CO2. Należy stale dbać o to, aby nie została przekroczona maksymalna 
dopuszczalna wartość graniczna w miejscu pracy (AGW, wcześniej MAK) 0,5% obj. CO2. 
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo uduszenia i zatrucia z powodu CO2 w wysokim stężeniu (> 4% 
obj.). 
Śmierć wskutek uduszenia.  
 Korzystać z chłodzenia awaryjnego CO2 tylko w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 
 Zapewnić odpowiednią wentylację. Zainstalować odpowiednie odprowadzenie na 

wylocie CO2 awaryjnego układu chłodzenia. 
 Należy przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z CO2. 
 Przerwać dopływ CO2 podczas wyłączania urządzenia z eksploatacji. 

Zaleca się podłączenie przewodu wylotowego do wylotu CO2 (12) oraz odprowadzenie na zewnątrz lub do 
układu wydechowego. Z uwagi na to, że system chłodzenia awaryjnego CO 2 aktywny jest także w razie 
awarii prądu dla instalacji wentylacyjnej zaleca się stałe zasilanie napięciem. 

Sterownik urządzenia mierzy i kontroluje temperaturę w pomieszczeniu użytkowym. W zależności od 
spadku lub wzrostu temperatury sterownik będzie sterował chłodzeniem awaryjnym CO2 podczas awarii 
zasilania oraz w normalnym trybie. Po osiągnięciu wstępnie ustawionej temperatury chłodzenia awaryjnego 
w przestrzeni użytkowej urządzenia otwiera się zawór elektromagnetyczny urządzenia do chłodzenia 
awaryjnego, a płynny CO2 z butli ze sprężonym gazem jest wtryskiwany w odstępach czasu do przestrzeni 
użytkowej urządzenia. Płynne CO2 zostaje przy tym rozprężone do ciśnienia otoczenia i odparowuje w 
powierzchni użytkowej urządzenia. W ten sposób pomieszczenie użytkowe jest schładzane do wstępnie 
ustawionej temperatury chłodzenia awaryjnego. 

Po otwarciu drzwi urządzenia wtrysk CO2 zostaje przerwany. Zapobiega to potencjalnemu odmrożeniu 
wskutek wpływającego gazu CO2 w razie manipulacji we wnętrzu urządzenia. 

 

Po włączeniu urządzenia chłodzenie awaryjne CO2 jest wyłączane, dopóki wartość zadana 
CO2 chłodzenia awaryjnego nie zostanie osiągnięta. 

Rozkład temperatur podczas pracy układu chłodzenia awaryjnego CO2 może odbiegać od danych tech-
nicznych w temperaturze -80°C (rozdz. 26.326.3).  

Aktywacja chłodzenia awaryjnego CO2 

• Otworzyć zawór butli CO2.  

• Ustawianie temperatury chłodzenia awaryjnego na sterowniku (rozdz. 20.3.1) 

• Włączanie chłodzenia awaryjnego CO2 w sterowniku (rozdz. 20.3.2) 

• Ewentualnie przeprowadzić bieg próbny (rozdz. 20.3.3. 

 

20.3 Ustawienia sterownika urządzenia 

W regulatorze musi być aktywna obecność CO2 chłodzenia awaryjnego, aby następujące menu regulatora 
(rozdział 20.3.1 do 20.3.3) było wyświetlone. W przypadku urządzeń z chłodzeniem awaryjnym CO2 jest to 
domyślne, ustawienie można sprawdzić w następującym menu: 

Ścieżka:  Normalne wskazanie    Settings     Various      Opt. CO2 
emerg. cooling 

To menu musi mieć włączone ustawienie „1“.  
 

 
Menu “Opt. CO2 emerg. Cooling”. 
Ustawienie „1“ (dostępne chłodzenie awaryjne) 
Ustawienie „0“ (brak chłodzenia awaryjnego) 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Opt. CO2 emerg. cooli  
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Jeżeli dostępne jest chłodzenie CO2, ale ustawienie ma wartość „0“ (brak chłodzenia awaryjnego), na 
przykład w następstwie modernizacji, wcisnąć przycisk OK, aby aktywować. 

 

 

Menu ustawień „Opt. CO2 emerg. Cooling“. 
Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek ustawić 
wartość „1“ (aktywne chłodzenie awaryjne). 
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

Opt. CO2 emerg. cooli  

Notyfikacja: W urządzeniach bez chłodzenia awaryjnego CO2 ustawienie musi wynosić „0“ (brak chłodzenia 
awaryjnego). 

Poniższe menu sterownika jest dostępne tylko w urządzeniach z aktywowaną opcją chłodzenia silnika CO2. 

 

 

20.3.1 Ustawianie wartości zadanej temperatury chłodzenia awaryjnego CO2 

 

Zalecamy ustawienie wartości zadanej chłodzenia awaryjnego CO2 min. 10°C powyżej tempe-
ratury zadanej urządzenia i powyżej granicy alarmowej dla alarmu taśmowego. 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints   CO2 emergency cooling 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  
 

 

Ustawianie wartości zadanej temperatury chłodzenia awaryjnego 
CO2 
Bieżące ustawienie miga. Wprowadzić pożądaną wartość zadaną za 
pomocą przycisków strzałek. Zakres nastaw: -30°C do -70°C 
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       

  
     

  

       

 
 
   

CO2 emergency cooling 

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Setpoints” (Wartości zadane), a w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

20.3.2 Aktywacja chłodzenia awaryjnego CO2 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka: Normalne wskazanie  Setpoints    Functions on/off  CO2 emer.cooling on/off 
Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  

 

 

Ustawienie funkcji 1 „CO2 emer.cooling on/off” (Chłodzenie awaryjne 
CO2 wł./wył.). 
Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek dokonać 
wyboru pomiędzy „1” (chłodzenie awaryjne aktywowane) i „0” 
(chłodzenie awaryjne dezaktywowane). 
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

CO2 emer.cooling on/o  
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Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Functions on/off” (Funkcje wł./wył.) i w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania. 

 

 Normalne wskazanie z aktywnym chłodzeniem awaryjnym 

 
 

      

 
 
  

      

  

    

 
 
   

Temperature 
 

 

 
Normalne wskazanie przy aktywnym chłodzeniu awaryjnym z 
komunikatem alarmowym „CO2 emergency cooling” (Chłodzenie 
awaryjne CO2) 

  

      

 
 
   

     

  

    

 
 
  

 

CO2 emergency coolin  

 

 
Zawór butli CO2 musi być otwarty, w przeciwnym razie wywołany zostanie alarm ciśnieniowy. 

 
Dezaktywacja chłodzenia awaryjnego CO2  
1.  Dezaktywować chłodzenie awaryjne  CO2 w sterowniku. 

2.  Zamknąć zawór butli CO2. 

 

20.3.3 Bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2  

Bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2 można wykonać w dowolnym momencie, nawet jeśli nie jest 
aktywowane chłodzenie awaryjne CO2. 

Bieg testowy chłodzenia awaryjnego CO2 trwa do momentu jego wyłączenia po uruchomieniu. 

Wymagane uprawnienie: „User”. 

Ścieżka:  Normalne wskazanie  Setpoints    Functions on/off   CO2 cooling test 
on/off 

Wcisnąć przycisk OK, aby aktywować ustawienie.  
 

 

Ustawienie funkcji 2 „CO2 cooling test on/off” (Test chłodzenia 
awaryjnego wł./wył.). 
Bieżące ustawienie miga. Za pomocą przycisków strzałek dokonać 
wyboru pomiędzy „1” (bieg testowy aktywowany) i „0” (bieg testowy 
dezaktywowany).  
Potwierdzić wprowadzone daneprzyciskiem OK. 

       
 
   

     

  

    

 
 
   

CO2 cooling test on/o  

Za pomocą przycisku wstecz można powrócić do podmenu “Functions on/off” (Funkcje wł./wył.) i w 
przypadku kilkukrotnego wciśnięcia z powrotem do normalnego wskazania.  

 

 
Wskazanie normalne przy biegu testowym chłodzenia awaryjnego z 
komunikatem “CO2 cooling test active” (Test chłodzenia awaryjnego 
aktywny) 

 
 

      

 
 
  

      

  

    

 
 
  

 

CO2 cooling test acti  

Po wykonaniu przebiegu testowego należy ponownie wyłączyć ustawienie.  
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21. Rejestrowanie danych i dokumentacja 

21.1 Złącze Ethernet 

Standardowo urządzenie wyposażone jest w interfejs Ethernet (8) do komunikacji z komputerem, 
umożliwiający nawiązywanie połączenia w celu wymiany danych i rejestrowania ich. Adres MAC 
urządzenia jest podany w menu sterownika „Ethernet” (rozdz. 15.1.1).  

 
 

21.2 Wyjście analogowe temperatury (opcja) 

Zamrażarka niskotemperaturowa jest wyposażona w wyjście analogowe (4–20 mA) do temperatury. 
Wyjście to może służyć do przekazywania danych do zewnętrznych systemów zbierania danych lub 
urządzeń rejestrujących. 

Przyłącze jest wykonane jako gniazdo DIN (10) w panelu przyłączeniowym z tyłu urządzenia w następujący 
sposób. 

  

WYJŚCIE ANALOGOWE 4-20 mA DC 
STYK 1: Temperatura – 
STYK 2: Temperatura + 
Zakres temperatur:     +40°C do -100°C 
W zestawie znajduje się odpowiedni wtyk. 

Rys.20: Rozkład styków w gnieździe (10) dla opcji wyjścia analogowego 
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22. Inwentarz urządzeń: Systemy typu tack i pojemniki Kryo (opcja) 

22.1 Systemy typu rack z pojemnikami i bez pojemników Kryo 

Aby optymalnie wykorzystać wnętrze przedziałów urządzenia, potrzebne są następujące stelaże: 

• Stelaże szefowe z bocznym dostępem, z aluminium lub stali szlachetnej 

• Stelaż szufladowy, ze stali szlachetnej 

 
 

Stelaż szafki z bocznym dostępem  
oraz pojemniki Kryo 

Stelaż szufladowy z łatwo montowanymi 
wkładami (szuflady) i pojemnikami Kryo 

Rys.21: Systemy typu rack i pojemniki Kryo 

Wszystkie stelaże są dostępne jako 2 różne opcje wysokości: 

• Wysokość 280 mm dla 5 standardowych pojemników Kryo (50 mm / 2 cale) nad sobą 

• Wysokość 330 mm dla 6 standardowych pojemników Kryo (50 mm / 2 cale) nad sobą 

Stelaże są dostępne w stanie pustym lub ze standardowymi pojemnikami Kryo 

Pojemniki Kryo z kartonu mają wkład rastrowy do podziału komór 9 x 9 (81 próbek). 

Wysokość 
stelaża 

Liczba 
przegródek na 
pojemniki Kryo 

(wys. x gł.) 

Pojemniki 
Kryo 

Stelaż 
szafkowy, stal 

szlachetna 
Nr art. 

Stelaż 
szafkowy, 
aluminium 

Nr art. 

Stelaż szuflady ze 
stali szlachetnej 

Nr art. 

280 mm 5 x 4 Bez pudełek 7790 027 7790 003 7790 031 

280 mm 5 x 4 Z pudełkami 7790 029 7790 015 7790 033 

330 mm 6 x 4 Bez pudełek 7790 028 7790 014 7790 032 

330 mm 6 x 4 Z pudełkami 7790 030 7790 025 7790 036 
 

22.2 Pojemniki Kryo 

Zestaw 36 standardowych pojemników Kryo z kartonu, kolor biały, wysokość 50 mm / 2 cale z podziałką 
komór 9 x 9  

 

 

 

 

 

Rys.22: Pojemniki Kryo z wkładką rastrową, nr art. 7790 038 
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23. Czyszczenie i dekontaminacja 
Aby uniknąć ewentualnych szkód w wyniku korozji spowodowanych składnikami ładowanego towaru, 
należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.  

Po wszystkich pracach w zakresie czyszczenia i dekontaminacji urządzenie należy przed ponownym 
uruchomieniem całkowicie osuszyć. 

Podczas pracy: Przetrzeć jedynie zewnętrzne powierzchnie wilgotną ściereczką i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia.  

  

  

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wskutek przedostania się wody 
do urządzenia 
Śmiertelne porażenie prądem 
∅ NIE zalewać wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni urządzenia wodą lub środkami 

czyszczącymi. 
∅ W szczelinach lub otworach urządzenia NIE umieszczać akcesoriów do czyszczenia, 

takich jak ściereczki czy szczotki. 
∅ Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć 

wtyk sieciowy.  
∅ Przed ponownym uruchomieniem urządzenie należy całkowicie osuszyć. 

 

23.1 Czyszczenie 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od napięcia. Wyjąć wtyk sieciowy.  

 
Wnętrze urządzenia należy zawsze utrzymywać w czystości. Dokładnie usunąć resztki 
załadowywanych towarów. 

Wytrzeć powierzchnie wilgotną ściereczką. Dodatkowo można użyć następujących środków czyszczących, 
które należy nanosić ściereczką: 

Powierzchnie zewnętrzne, 
obudowa zamknięcia i 
sterownika z panelem 
sterowania sterownika, 
wnętrze (stal szlachetna) 
wkłady, uszczelki drzwi 

Dostępne w powszechnej sprzedaży środki czyszczące bez dodatku 
kwasów i halogenków. 
Roztwory alkoholu. Neutralny środek czyszczący 

Panel połączeń z tyłu 
urządzenia 

Dostępne w powszechnej sprzedaży środki czyszczące bez dodatku 
kwasów i halogenków 
Neutralny środek czyszczący 

Ocynkowane części 
zawiasów, tylna ściana 
obudowy 

Dostępne w powszechnej sprzedaży środki czyszczące bez dodatku 
kwasów i halogenków 
NIE stosować neutralnego środka czyszczącego na powierzchniach 
ocynkowanych. 

Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących, które wskutek reakcji z elementami urządzenia lub 
załadowanego towaru mogą spowodować zagrożenie. W razie wątpliwości dotyczących tego, czy 
określone środki czyszczące są odpowiednie prosimy o kontakt z serwisem producenta.  

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wskutek korozji 
spowodowane korzystaniem z nieodpowiednich środków czyszczących. 
Producent nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia spowodowane korozją wynikające z 
zaniechania czyszczenia urządzenia. 
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NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo korozji w wyniku zastosowania nieodpowiednich środków 
czyszczących 
Uszkodzenie urządzenia 
∅ NIE używać środków czyszczących zawierających kwas ani halogenki. 
∅ NIE aplikować neutralnego środka czyszczącego na ocynkowane części zawiasów ani 

tylną ścianę obudowy. 
 

 
W celu ochrony powierzchni przeprowadzić sprawne czyszczenie. 
Po zakończeniu czyszczenia całkiem usunąć z powierzchni środek czyszczący wilgotną 
ściereczką. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia. 

 

 
Z uwagi na to, iż ług mydlany może zawierać chlorki, NIE należy go stosować do 
czyszczenia.  

 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo uwięzienia osób wewnątrz urządzenia 
Śmierć w wyniku uduszenia lub zamarznięcia 
 Przed zamknięciem drzwi należy upewnić się, że we wnętrzu nie pozostały żadne 

osoby. 
 Przed wejściem do wnętrza (np. w celu przeprowadzenia czyszczenia) wyciągnąć wtyk. 

 

 
Podczas każdego czyszczenia należy zapewnić dostosowaną pod kątem zagrożenia ochronę 
osób. 

Po czyszczeniu należy pozostawić drzwi urządzenia otwarte lub wyjąć zaślepki przepustów. 

 

Neutralne środki czyszczące mogą w razie kontaktu ze skórą lub połknięcia spowodować 
uszczerbek na zdrowiu. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących użytkowania i 
bezpieczeństwa podanych na butelce neutralnego środka do czyszczenia. 

Zalecane środki ostrożności: Do ochrony oczu stosować szczelne okulary ochronne. Nosić rękawice 
ochronne. W razie pełnego kontaktu odpowiednie rękawice ochronne: Kauczuk butylowy lub nitrylowy, czas 
przebicia > 480 min  

  

  

 

 OSTROŻNIE 
Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego w razie kontaktu ze skórą 
lub połknięcia  neutralnych środków czyszczących.  
Uszkodzenie skóry i oczu Szkody dla środowiska 
∅ Neutralny środek czyszczący NIE może się przedostać do kanalizacji. 
 Zapobiegać połknięciu neutralnego środka czyszczącego. Neutralny 

środek czyszczący przechowywać z dala od artykułów spożywczych i 
napojów. 

 Nosić rękawice i okulary ochronne.  
 Unikać kontaktu skóry z neutralnym środkiem czyszczącym. 

 

 
Klamkę, zawiasy drzwiowe i element zamykający należy czyścić co najmniej raz w roku. 
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23.2 Dekontaminacja/dezynfekcja chemiczna 

W przypadku zanieczyszczenia urządzenia substancjami niebezpiecznymi operator musi zapewnić 
profesjonalną dekontaminację.  

Przed przystąpieniem do chemicznej dekontaminacji należy odłączyć urządzenie od napięcia. Wyjąć wtyk 
sieciowy. 

Nie wolno stosować żadnych środków do dekontaminacji, które wskutek reakcji z elementami urządzenia 
lub załadowanego towaru mogą spowodować zagrożenie. W razie wątpliwości dotyczących tego, czy 
określone środki do dekontaminacji są, odpowiednie prosimy o kontakt z serwisem producenta. 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wskutek korozji 
spowodowane korzystaniem z nieodpowiednich środków do dekontaminacji. 

 

 
Podczas każdej dekontaminacji/dezynfekcji należy zapewnić dostosowaną pod kątem 
zagrożenia ochronę osób. 

 

 

Roztwór środka dezynfekującego może spowodować uszkodzenie oczu przez poparzenie 
chemiczne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi 
bezpieczeństwa roztworu dezynfekującego podanymi na butelce. 

Zalecane środki ostrożności: do ochrony oczu należy używać szczelnie przylegających okularów 
ochronnych. 

 

 

 OSTROŻNIE 
Niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego w przypadku kontaktu oczu 
z roztworem dezynfekującym 
Obrażenia oczu Szkody dla środowiska 
∅ Roztwór dezynfekujący NIE może się przedostać do kanalizacji. 
 Używać okularów ochronnych.  

 

 
Po użyciu roztworu dezynfekującego pozostawić urządzenie do przeschnięcia i wywietrzenia. 

Alternatywnie można użyć następujących środków dezynfekujących, które należy nanosić szmatką: 

Wnętrze (stal nierdzewna) 
Dostępne w powszechnej sprzedaży środki do dezynfekcji powierzchni 
bez dodatku kwasów i halogenków (nie tworzące kropli) 
Roztwory alkoholu 

Drzwi przedziału 
Dostępne w powszechnej sprzedaży środki do dezynfekcji powierzchni 
bez dodatku kwasów i halogenków (nie tworzące kropli) 
Roztwory alkoholu maks. 10% 

Zewnętrzna uszczelka drzwi 
(PVC) i wewnętrzna uszczelka 
drzwi (silikon) 

Roztwory alkoholu 

 

 
Po zakończeniu czyszczenia całkiem usunąć z powierzchni środek do dezynfekcji sterylną, 
wilgotną ściereczką. 

Przed uruchomieniem urządzenie musi zawsze dobrze przeschnąć i zostać w pełni wywietrzone, ponieważ 
w toku dezynfekcji może dojść do tworzenia się wybuchowych gazów. 
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24. Konserwacja i serwis , Wyszukiwanie błędów, 
naprawa/serwisowanie i kontrole 

24.1 Informacje ogólne i kwalifikacje personelu 

• Prace konserwacyjne 
Patrz rozdz. 24.3 

• Prace serwisowe wykonywane przez klienta 
W celu utrzymania sprawności urządzenia prace te należy systematycznie powierzać personelowi 
obsługowemu (rozdz. 24.2). 
Wymagania w stosunku do personelu patrz rozdz. 1.1 

• Łatwe wyszukiwanie błędów 
Do wyszukiwania błędów przez personel obsługowy służą dane zawarte w rozdz24.3. W tym celu nie 
jest konieczna techniczna ingerencja w urządzenie ani demontaż jego części.  

Wymagania w stosunku do personelu patrz rozdz. 1.1 

• Szczegółowe wyszukiwanie błędów 
Jeżeli błędów nie da się zidentyfikować przez łatwe wyszukiwanie błędów, wówczas należy zlecić 
dodatkowe wyszukiwanie błędów przez serwisantów producenta bądź przeszkolonych przez niego 
partnerów serwisowych albo techników wg opisu w instrukcji serwisowej. 

Wymagania dotyczące personelu patrz: instrukcja serwisowa 

• Naprawa / serwisowanie 
Serwisowanie urządzenia wolno powierzyć serwisantom producenta lub wykwalifikowanym przez 
producenta partnerom serwisowym albo technikom zgodnie z opisem w instrukcji serwisowej.  

Po przeprowadzeniu prac serwisowych, przed ponownym włączeniem do eksploatacji, urządzenie musi 
zostać poddane kontroli. 

• Kontrola elektryczna 
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażeniem prądem elektrycznym emitowanym przez wyposażenie 
elektryczne urządzenia, konieczna jest coroczna, powtórna kontrola oraz kontrola przed pierwszym 
uruchomieniem i uruchomieniem po konserwacji lub naprawie. Kontrola ta musi być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami lokalnych władz Zalecamy kontrolę według normy DIN VDE 0701-0702:2008 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji serwisowej. 

Wymagania dotyczące personelu patrz: instrukcja serwisowa 
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24.2 Prace serwisowe wykonywane przez klienta 

24.2.1 Kontrola i czyszczenie/wymiana filtra powietrza kondensatora 

Filtr powietrza kondensatora zapobiega gromadzeniu się kurzu na kondensatorze. Jeżeli filtr jest 
zaczopowany kurzem, może to zmniejszyć moc chłodzenia. 

Użytkownik powinien wykonywać wizualną kontrolę filtra pod kątem zabrudzenia co miesiąc. Szczególnie 
w przypadku komunikatu alarmowego „Condenser temp.” (Temperatura kondensatora, rozdz. 14.1) filtr 
może być zabrudzony. Filtr można umyć i użyć ponownie. 

 
Regularnie sprawdzać filtr wzrokowo pod kątem zabrudzeń.  

Filtr jest łatwo dostępny za osłoną (E) w dolnej osłonie obudowy i można go w razie potrzeby łatwo wyjąć 
oraz oczyścić lub wymienić.  

 
 

Rys.23: Wyjmowanie filtra powietrza kondensatora 

 
(E) Osłona 

(E1) Filtr powietrza kondensatora 

(E2) Listwy podtrzymujące  

 
 

• Wyciągnąć osłonę (E) do przodu z urządzenia. 

• Unieść listwy podtrzymujące (E2) i przeciągnąć je w lewo. 

• Wyjąć filtr powietrza kondensatora (E1). 

• Umyć filtr powietrzny kondensatora wodą i pozostawić go do wyschnięcia. W razie potrzeby wymienić 
filtr. 

• Zamontować filtr powietrza kondensatora, a następnie ponownie listwy podtrzymujące (E2). 

• Ponownie założyć osłonę (E). 

 
Filtr powietrza kondensatora, listwy podtrzymujące i osłonę należy po czyszczeniu lub 
wymianie filtra ponownie w poprawny sposób zamocować. 

  

(E1) 

(E2) 

(E) 
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24.2.2 Czyszczenie kondensatora 

Co 6 miesięcy usuwać widoczny pył z płytek kondensatora za pomocą odkurzacza, w razie potrzeby 
przedmuchać płytki sprężonym powietrzem. 

Jeśli w powietrzu otoczenia występują znaczne ilości kurzu, kondensator należy czyścić kilka razy do roku. 
W takim wypadku zalecamy kontrolę płytek kondensatora (za osłoną (E) raz w tygodniu. W przypadku 
widocznego zabrudzenia wyłączyć urządzenie i odessać płytki kondensatora. 

 

24.2.3 Odlodzenie i odtajanie 

 
Zalecamy, aby w przypadku materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku lekkiego 
nagrzania, zapewnić odpowiednie możliwości przechowywania (np. w drugim 
urządzeniu/ciekłym azocie). 

W górnej części zamrażarki niskotemperaturowej oraz na drzwiach wewnętrznych może się tworzyć lód. 
Nadmierne oblodzenie może spowodować podniesienie temperatury wewnętrznej. Usuwać nagromadzony 
na drzwiach lód skrobaczką.  

 
Systematycznie, najlepiej co miesiąc, usuwać nagromadzony na drzwiach lód skrobaczką. 

Jeśli drzwiczki nie były otwierane przez dłuższy czas (ponad 5 dni), zaleca się odszranianie uszczelek drzwi 
i wewnętrznego otwarcia zaworu wyrównującego ciśnienie (I). Następnie można je otworzyć nawet po 
krótszym czasie bez stosowania większej siły. 

Po dłuższym czasie pracy urządzenie powinno zostać rozmrożone. 

W celu odtajania całego urządzenia należy wykonać następujące czynności: 

• Wyłączyć zewnętrzne systemy protokołów (opcja), jeśli są dostępne.  

• Przetransportować składowany materiał do innej zamrażarki niskotemperaturowej lub zbiornika 
wypełnionego suchym lodem lub ciekłym azotem. 

• Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (4) i odłączyć je od sieci elektrycznej.  

• Otworzyć drzwi zewnętrzne i wszystkie drzwi wewnętrzne. 

• Odczekać, aż lód się rozpuści. 

 

NOTYFIKACJA 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wnętrza i komponentów obwodu chłodzenia 
wskutek tarcia i wiercenia ostrymi przedmiotami 
Uszkodzenie urządzenia 
∅ Do usuwania lodu NIE stosować ostrych przedmiotów. 
∅ W celu przyspieszenia procesu odlodzenia NIE stosować mechanicznych narzędzi ani 

innych środków pomocniczych. 
 Używać wyłącznie środków pomocniczych zalecanych przez producenta. 

• Wytrzeć resztki wody roztopowej wewnątrz za pomocą chłonnych ściereczek. 

• Pozostawić wnętrze zamrażarki niskotemperaturowej do wyschnięcia, oczyścić i wykonać 
dekontaminację (rozdz. 23) 

 
W przypadku ponownego uruchomienia przestrzegać informacji zawartych w rozdz. 6.2. 

• Włożyć wtyk sieciowy i włączyć zamrażarkę niskotemperaturową wyłącznikiem głównym (4). 

• Uruchomić urządzenie na co najmniej 9 godzin. Następnie do zamrażarki niskotemperaturowej można 
wprowadzić materiał. 

• Włączyć zewnętrzne systemy protokołów, jeśli są dostępne.  
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Podczas odtajania woda roztopowa może się gromadzić na wkładach i podłodze. Procedura: 

• Za pomocą wycieraczki gumowej przetransportować wodę z wkładów i dna szafy do wanny odpływowej.  

• Następnie wysuszyć wszystkie części wewnętrzne chłonną ściereczką. 
 
 

Stosowanie wanny odpływowej na kondensat  
Wanna odpływowa służy do zbierania wody podczas odtajania. Jest umieszczona za osłoną (E). W stanie 
roboczym otwór w wannie odpływowej zamknięty jest zaślepką. 

W celu odtajania należy zdjąć osłonę (E). 

 

 
Rys.24: Zamrażarka niskotemperaturowa w pozycji odtajania 

• Wyłączyć urządzenie. 

• Wyciągnąć osłonę (E) do przodu z urządzenia. 

• Otworzyć drzwi możliwie szeroko. Teraz kondensat wpływa do wanny. 

• Umieścić zbiornik pod otworem w prawym przednim rogu wanny i wyciągnąć zaślepkę, aby woda mogła 
spłynąć. 

• Po zakończeniu odtajania zamknąć otwór z powrotem zaślepką i ponownie założyć osłonę (E). 

 
 

24.2.4 Konserwacja zamknięcia drzwi 

Klamkę, zawiasy drzwiowe i element zamykający należy czyścić co najmniej raz w roku. (rozdz. 23.1).  

  

(E) 

(E) 



  
  

  

SUFsg 04/2022 Strona 91/108 

 

24.3 Interwały konserwacyjne i serwis 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku prac 
konserwacyjnych pod napięciem 
Śmiertelne porażenie prądem 
∅ NIE należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia podczas pracy ani konserwacji. 
∅ NIE odkręcać tylnej ściany urządzenia ani klap konserwacyjnych po stronie 

urządzenia. 
 Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych wyłączyć urządzenie wyłącznikiem 

głównym i wyciągnąć wtyk sieciowy. 
 Ogólne prace konserwacyjne powierzać wolno jedynie wykwalifikowanym elektrykom 

lub autoryzowanemu przez producenta personelowi specjalistycznemu. 
 Prace konserwacyjne w układzie chłodniczym wolno powierzać tylko personelowi 

specjalistycznemu, który posiada wykształcenie zgodnie z normą DIN EN 13313:2011 
(np. monter urządzeń chłodniczych/mechatronik specjalizujący się w technikach 
chłodzenia) i zaświadczenie dotyczące posiadanych umiejętności, zgodnie z 
rozporządzeniem 303/2008). Należy przestrzegać przepisów krajowych. 

Upewnić się, że urządzenie jest poddawane konserwacji co najmniej raz do roku, a także że są 
przestrzegane ustawowe wymogi w zakresie kwalifikacji personelu serwisowego, zakresu kontroli i 
dokumentacji. Wszystkie prace przy układzie chłodniczym (naprawy, kontrole) należy udokumentować. 

 
Jeżeli prace konserwacyjne zostaną powierzone nieautoryzowanym serwisantom, spowoduje 
to wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.  

Jeśli w powietrzu otoczenia występują znaczne ilości kurzu, wentylator kondensatora należy czyścić kilka 
razy do roku (odsysać albo przedmuchiwać). Częściej kontrolować filtr powietrza kondensatora i ew. go 
oczyszczać/wymieniać (rozdz. 24.2.1). 

 

24.4 Przypomnienie o serwisie 

Czas pozostały do kolejnego przeglądu można wyświetlić w sterowniku. Wcisnąć i przytrzymać przycisk 
OK przez 5 sekund.  

 

 

Czas pozostały do następnego przeglądu jest wyświetlany w polu 
tekstowym na wyświetlaczu sterownika. 
Przykład: „Service in 364.9 days” (Przegląd za 364,9 dni) 
Wcisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat. 

  

      

 
 
   

     

  

    

 
 
  

 

Service in 364.9 days 

Po upływie zalecanego interwału konserwacji (rok czasu pracy) pojawi się wskazówka na sterowniku. 
 

 
W polu tekstowym na wyświetlaczu sterownika wyświetlany jest 
komunikat “Service due!” („Konieczny serwis!”). 
Wcisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat. 

  

      

 
 
   

     

  

    

 
 
  

 

Service due! 

Po tygodniu pracy komunikat pojawi się ponownie. 
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24.5 Rozwiązywanie problemów / łatwe wyszukiwanie błędów 

Wady lub usterki zagrażają bezpieczeństwu eksploatacji urządzenia i mogą powodować zagrożenie dla 
osób/uszkodzenie urządzeń. W razie usterek lub braków wyłączyć urządzenie z eksploatacji i 
poinformować serwis producenta. W przypadku braku pewności co do usterki należy postępować zgodnie 
z poniższą listą. Jeżeli nie da się jednoznacznie określić danego błędu lub wystąpiła usterka, wówczas 
należy się skontaktować z serwisem.  

 
Naprawy powierzać wolno jedynie autoryzowanym przez producenta specjalistom. Naprawione 
urządzenia muszą spełniać podane standardy jakościowe producenta. 

 
Usterka/zakłócenie Możliwa przyczyna Wymagane działania 
Informacje ogólne 

Urządzenie nie działa. 

Brak zasilania elektrycznego. Sprawdzić, czy wtyk sieciowy znajduje 
się w gnieździe. 

Nieprawidłowe napięcie robocze. 
Upewnić się, że w gnieździe wtykowym 
znajduje się odpowiednie napięcie 
(rozdz. 4.5). 

Zadziałał bezpiecznik urządzenia. 

Sprawdzić bezpiecznik urządzenia i w 
razie potrzeby wymienić. Jeżeli problem 
się powtórzy, skontaktować się z 
serwisem.  

Uszkodzony sterownik. Należy skontaktować się z serwisem. 

Komunikat alarmowy “Door 
open” (Drzwi otwarte) Drzwi urządzenia otwarte. Zamknięcie drzwi urządzenia. 

Wydajność/moc chłodnicza 

Brak mocy chłodniczej po 
włączeniu urządzenia.  
Komunikat alarmowy “Safety 
controller” (Sterownik 
nadzorujący) 

Osiągnięto ustawioną temperaturę 
graniczną. 

Należy sprawdzić ustawienie wartości 
zadanej temperatury i sterownika 
nadzorującego. W razie potrzeby 
wybrać odpowiednią wartość graniczną. 

Zbyt duża ilość zewnętrznego, 
dostarczanego ciepła. 

Proszę zredukować ilość 
dostarczanego ciepła. 

Uszkodzony sterownik. 

Proszę skontaktować się z serwisem.  
Sterownik nadzorujący (rozdz. 11) 
uszkodzony. 
Awaria przekaźnika 
półprzewodnikowego. 

Urządzenie stale chłodzi, 
brak zachowania wartości 
zadanej. 

Sterownik nie został 
wyregulowany lub przekroczono 
interwał regulacji. 

Kalibracja i regulacja sterownika. 

Oblodzenie uszczelki drzwi. Usunąć lód z uszczelki drzwi za 
pomocą skrobaczki do lodu. 

Bardzo częste otwieranie drzwi. Zmniejszyć liczbę otwarć drzwi. 
Wprowadzono zbyt ciepły towar 
lub wprowadzono go za dużo. 

Wstępnie schłodzić produkty i/lub 
umieszczać w małych ilościach. 

Zbyt ciepłe miejsce posadowienia.  Proszę wybrać chłodniejszą lokalizację 
albo skontaktować się z serwisem. 

Uszkodzone uszczelnienie drzwi. 
Należy skontaktować się z serwisem. Awaria przekaźnika 

półprzewodnikowego. 

Komunikat alarmowy “Temp. 
range” (Pasmo 
temperaturowe) 

Aktualna wartość rzeczywista 
temperatury poza granicą alarmu 
dla alarmu pasmowego. 

Na początku dalsza praca jest możliwa. 
Sprawdzić ustawienia granicy alarmu. 
Jeśli pojawią się kolejne komunikaty 
błędów, usunąć przyczynę. 
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Usterka/zakłócenie Możliwa przyczyna Wymagane działania 
Wydajność chłodnicza (ciąg dalszy) 

Komunikat alarmowy „Inner 
temp. Sensor” (Czujnik 
temperatury we wnętrzu) 

Usterka czujnika temperatury wnętrza. 
Sterowanie odbywa się za pomocą 
czujnika temperatury-sterownika 
nadzorującego. 

Na początku dalsza praca jest 
możliwa. Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Komunikat alarmowy „Safety 
control sensor” (Czujnik 
sterownika nadzorującego). 

Usterka czujnika temperatury 
sterownika nadzorującego. 

Na początku dalsza praca jest 
możliwa. Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Wyświetlacz temperatury 
pokazuje „- - - - ” lub „<-<-<” albo 
„>->->”. Zmieniające się 
komunikaty: „Inner temp. 
Sensor” (Czujnik temperatury 
we wnętrzu) oraz „Safety control 
sensor” (Czujnik sterownika 
nadzorującego). 

Usterka czujnika temperatury we 
wnętrzu i czujnika temperatury 
sterownika nadzorującego. 
Chłodzenie jest włączone na stałe. 

Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Komunikat alarmowy “Cascade 
temp. sensor” (Czujnik 
temperatury kaskady). 

Awaria czujnika temperatury Pt100. 
Urządzenie chłodnicze jest ustawione 
pod kątem pracy stałej (por. rozdz. 
14.4.6. 

Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Komunikat alarmowy 
“Condensate temp. sensor” 
(Czujnik temperatury 
kondensatu) lub “Ambient temp. 
sensor” (Czujnik temperatury 
otoczenia). 

Awaria czujnika temperatury Pt100.  Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Brak wydajności chłodniczej lub 
jest ona niewystarczająca. 

Wartość zadana nie jest prawidłowo 
ustawiona na sterowniku. 

Ustawić prawidłowo wartość 
zadaną. 

Zbyt wysoka temperatura otoczenia  
> 32 °C (rozdz. 3.4).  Wybrać chłodniejszą lokalizację.  

Zbyt duża ilość zewnętrznego, 
dostarczanego ciepła. 

Proszę zredukować ilość 
dostarczanego ciepła. 

Uszkodzony czujnik Pt 100. 

Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Uszkodzony układ chłodzenia. 
Uszkodzony przekaźnik. 
Sprężarka nie jest włączona. 
Brak czynnika chłodniczego lub jego 
niewystarczająca ilość. 

Komunikat alarmowy 
“Continuous operation” (Tryb 
ciągły) 

Urządzenie chłodzące uszkodzone. 
Należy skontaktować się z 
serwisem. 

Awaria przekaźnika 
półprzewodnikowego. 
Uszkodzony sterownik. 

Komunikat alarmowy 
“Compressor defective” 
(Sprężarka uszkodzona) 

Usterka układu chłodzenia. Należy wyłączyć urządzenie i 
skontaktować się z serwisem. Wentylator kondensatora uszkodzony. 

Komunikat alarmowy “Conden-
ser temp.” (Temperatura 
kondensatora) 

Filtr powietrza kondensatora 
zabrudzony. 

Wyczyścić/wymienić filtr powietrza 
kondensatora (rozdz. 24.2.1). 

Kondensator zabrudzony. Wyczyścić kondensator (rozdz. 
24.2.2). 

Szczeliny wentylacyjne są 
zablokowane. 

Należy zapewnić swobodny dostęp 
powietrza do urządzenia z przodu i 
na dole. 

Urządzenie stoi zbyt blisko ściany 
(tzn. nie zamontowano wspornika 
dystansowego urządzenia lub jest on 
zgięty). 

Zainstalować/sprawdzić wspornik 
dystansowy urządzenia (rozdz. 4.2). 

Zbyt ciepłe miejsce posadowienia. 
Należy wybrać chłodniejszą 
lokalizację albo skontaktować się z 
serwisem.   
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Usterka/zakłócenie Możliwa przyczyna Wymagane działania 
Wilgotność 
Tworzenie się lodu na ścianach 
wewnętrznych. 

Dłuższy czas pracy. Wykonać odtajanie 
urządzenia (rozdz. 24.2.3). 

Sterownik 

Brak działania urządzenia  
(ciemny ekran). 

Awaria sieci. Aktywny tryb czuwania 
(standby) wyświetlacza. 

Wcisnąć przycisk na 
wyświetlaczu sterownika. 

Wyłącznik główny wyłączony. Włączyć wyłącznik główny. 

Funkcje menu są niedostępne. Funkcja menu niedostępna na 
bieżącym poziomie uprawnień. 

Zalogować się przy użyciu 
wymaganego wyższego 
uprawnienia. 

Stanu alarmowego nie można 
usunąć przez potwierdzenie 
alarmu. 

Przyczyna alarmu nadal występuje. 

Usunąć przyczynę alarmu. 
Jeśli stan alarmu wciąż 
występuje, skontaktować się z 
serwisem. 

Brak dostępu do sterownika. Zapomniano hasła. Należy skontaktować się z 
serwisem. 

 

24.6 Zwrot/odsyłka urządzenia 

Zwrotu urządzenia do firmy LIEBHERR (w celu przeprowadzenia naprawy albo z innych powodów) wolno 
dokonywać jedynie po wyjaśnieniu sprawy i potwierdzeniu ze strony przedstawiciela serwisu w danym 
kraju.  

Dane kontaktowe znajdują się w dołączonej do każdego urządzenia broszurze LIEBHERR lub można je 
znaleźć na stronie home.liebher.com/service. 

Przed dokonaniem zwrotu należy koniecznie wypełnić zaświadczenie o braku przeciwwskazań w zakresie 
zanieczyszczeń (rozdz 28). 

 

25. Utylizacja 

25.1 Utylizacja opakowania transportowego 

Element opakowania Materiał Utylizacja 
Taśmy do mocowania 
opakowania zewnętrznego na 
palecie 

Tworzywo sztuczne Recykling tworzyw sztucznych 

Drewniana skrzynia (opcja) 
ze śrubami metalowymi 

Nie drewno (standard IPPC) Recykling drewna 
Metal Ponowne użycie metalu 

Paleta 
z wyściółką z pianki 

Lite drewno (standard IPPC) Recykling drewna 
Pianka PE Recykling tworzyw sztucznych 

Opakowanie zewnętrzne 
z metalowymi klamrami 

Karton Recykling papieru 
Metal Ponowne użycie metalu 

Wyściółka z pianki (paleta, górna 
pokrywa urządzenia) Pianka PE Recykling tworzyw sztucznych 

Górna pokrywa urządzenia 
z wyściółką z pianki 

Karton Recykling papieru 
Pianka PE Recykling tworzyw sztucznych 

Torebka na instrukcję 
użytkowania Folia PE Recykling tworzyw sztucznych 

Folia bąbelkowa (opakowanie 
akcesoriów opcjonalnych) Folia PE Recykling tworzyw sztucznych 

Jeżeli nie ma możliwości poddania produktów recyklingowi, wszystkie elementy opakowania można 
zutylizować także z pozostałymi (domowymi) odpadami. 

  

http://home.liebher.com/service
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25.2 Wyłączenie z eksploatacji 

• Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (4) i odłączyć je od sieci elektrycznej (wyciągnąć wtyk). 

• Odczekać do rozmrożenia urządzenia (rozdz. 24.2.3. 

• Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji: Przestrzegać wskazówek dot. odpowiedniego składowania, 
rozdz. 3.3. 

• Stałe wycofanie z eksploatacji: Zutylizować urządzenie zgodnie z rozdziałem 25.3 / 25.4. 

W przypadku ponownego uruchomienia przestrzegać informacji zawartych w rozdz. 6.2. 

 

25.3 Utylizacja urządzenia w krajach UE 

Urządzenia są zgodnie z załącznikiem I dyrektywy 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) skategoryzowane jako przyrządy do nadzoru i 
kontroli (kategoria 9), przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego i NIE WOLNO ich oddawać w 
publicznych punktach zbiórki. 

Urządzenia opatrzone są znakiem (przekreślony pojemnik na odpady na krawędziach), który 
symbolizuje urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzone na rynek UE po 13 sierpnia 
2005; muszą one, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, zostać poddane oddzielnej utylizacji. 

Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą 
2012/19/UE oraz przepisami krajowymi lub skontaktować się z dystrybutorem, u którego 
urządzenie zostało zakupione, aby odebrał i zutylizował je zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE 
oraz przepisami krajowymi. 

 

 

NOTYFIKACJA 
Nieprawidłowa utylizacja stanowi naruszenie obowiązującego prawa. 
Nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. 
∅ NIE należy oddawać urządzenia w publicznych punktach zbiórki.  
 Urządzenie należy poddać specjalistycznej utylizacji zgodnie z krajowym wdrożeniem 

dyrektywy 2012/19/UE 
 lub 

 zlecić utylizację urządzenia jego sprzedawcy. Obowiązują ustalenia poczynione ze 
sprzedawcą przy zakupie urządzenia (np. jego Ogólne Warunki Handlowe – OWH). 

 Jeżeli sprzedawca nie ma możliwości odbioru urządzenia i poddania go utylizacji, 
wówczas należy się skontaktować z serwisem producenta. 

W przypadku ponownego wykorzystania zużyty sprzęt jest rozkładany na materiały (określone rodzaje) 
zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE przez certyfikowane przedsiębiorstwa. Aby wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia pracowników firm zajmujących się utylizacją, sprzęt musi być wolny od substancji toksycznych, 
zakaźnych i radioaktywnych.  

 
Użytkownik urządzenia winien zadbać o to, aby przed przekazaniem do zakładu 
utylizacyjnego było ono wolne od toksycznych, zakaźnych lub radioaktywnych materiałów. 
• Przed poddaniem utylizacji urządzenie oczyścić ze wszystkich wprowadzonych i 

przywierających toksycznych substancji. 
• Przed poddaniem urządzenia utylizacji należy usunąć z niego wszelkie substancje mogące 

stanowić źródło zakażenia. Należy pamiętać, że źródła infekcji mogą znajdować się nie 
tylko wewnątrz kotła urządzenia. 

• Jeśli nie można bezpiecznie usunąć substancji toksycznych ani źródeł infekcji, urządzenie 
należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z przepisami krajowymi. 

• Wypełnić zaświadczenie o braku zastrzeżeń (rozdz. 28) i dołączyć je do urządzenia. 

 
  



  
  

  

SUFsg 04/2022 Strona 96/108 

 

 

 

 OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo zatrucia lub zakażenia wskutek zanieczyszczenia urządzenia 
toksycznym, zakaźnym lub radioaktywnym materiałem 
Szkody dla zdrowia 
∅ Nie przeznaczać NIGDY urządzeń z przywierającymi substancjami toksycznymi ani 

źródłami infekcji do ponownego wykorzystania (dyrektywa 2012/19/UE). 
 Przed poddaniem urządzenia utylizacji należy z niego usunąć przywierające 

substancje toksyczne lub substancje stanowiące źródło zakażenia. 
 Urządzenie zawierające nieusuwalne toksyczne substancje lub źródła infekcji należy 

utylizować zgodnie z przepisami krajowymi jako odpady specjalne. 

Zastosowane środki chłodnicze R290 (propan, GWP3) i R170 (etan, GWP 6) są palne w ciśnieniu 
otoczenia. Odsysanie nie jest zalecane. Należy się upewnić, że wymagania ustawowe dotyczące 
kwalifikacji personelu i dokumentacji są przestrzegane. 

 

25.4 Utylizacja urządzenia w krajach spoza UE 

 

 

NOTYFIKACJA 
Nieprawidłowa utylizacja stanowi naruszenie obowiązującego prawa. 
Nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. Szkody dla środowiska 
 W celu ostatecznego wyłączenia z eksploatacji i utylizacji urządzenia należy 

skontaktować się z serwisem producenta. 
 Celem dokonania utylizacji przyjaznej dla środowiska należy przestrzegać odpowiednich 

publiczno-prawnych przepisów dotyczących utylizacji. 

Urządzenie zawiera akumulator, który można poddać recyklingowi (12 V, 7,2 Ah). Po zakończeniu 
eksploatacji zutylizować go zgodnie z przepisami krajowymi. 

Zastosowane środki chłodnicze R290 (propan, GWP3) i R170 (etan, GWP 6) są palne w ciśnieniu 
otoczenia. Odsysanie nie jest zalecane. Należy się upewnić, że wymagania ustawowe dotyczące 
kwalifikacji personelu i dokumentacji są przestrzegane. 

 
 

26. Opistechniczny 

26.1 Fabryczna kalibracja i regulacja 

Urządzenia zostały fabrycznie skalibrowane i wyregulowane. Kalibracja i regulacja opisane są w systemie 
QM (zarządzania jakością) producenta zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 poprzez standardowe instrukcje 
kontrolne i są w odpowiedni sposób przeprowadzane. Zastosowane środki kontrolne podlegają także 
opisanej w systemie QM producenta zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 kontroli i są systematycznie, 
zgodnie z przepisami kalibrowane i sprawdzane. 

 
Zaleca się powtarzanie kalibracji z częstotliwością 12 miesięcy. 

 

26.2 Zabezpieczenie przed nadmiernym natężeniem prądu 

Urządzenia są wyposażone w wewnętrzny bezpiecznik, który nie jest dostępny z zewnątrz. W przypadku 
zadziałania tego bezpiecznika należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisem 
producenta. 
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26.3 Dane techniczne 

 
Rozmiary urządzenia SUFsg 5001 SUFsg 7001 
Wymiary zewnętrzne 
Szerokość brutto (łącznie z zawiasami, obudową 
zamknięcia i sterownika mm 920 1204 

Wysokość brutto (łącznie z kółkami urządzenia)  mm 1966 1966 
Głębokość brutto (wraz z przyłączem sieciowym, bez 
obudowa zamknięcia i sterownika (odpowiada głębokości 
przy otwartych drzwiach)) 

mm 850 850 

Głębokość brutto (wraz z przyłączem sieciowym, obudową 
zamknięcia i sterownika) mm 1005 1005 

Odległość od ściany z tyłu (minimalna) mm 100 100 
Odstęp od ściany z boku (strona bez ogranicznika drzwi) 
(minimalna) mm 100 100 

Odstęp od ściany z boku (strona z ogranicznikiem drzwi) 
(minimalna) mm 250 250 

Drzwi 
Liczba drzwi urządzenia  1 1 
Liczba drzwi przedziałowych  2 2 
Wymiary wewnętrzne 
Liczba przedziałów  2 2 
Szerokość wnętrza mm 586 890 
Wysokość wnętrza mm 1300 1300 
Wysokość wg przedziału (z wkładami) mm 312-319 312-319 
Głębokość wnętrza mm 604 604 
Całkowita objętość wewnętrzna l 491 728 
Wkłady 
Liczba wkładów, seria/maks.  3/13 3/13 
Szerokość wkładu mm 580 860 
Głębokość wkładu mm 590 590 
Maksymalne obciążenie na wkład (standardowy wkład) kg 50 50 
Maksymalne obciążenie dna kotła kg 50 50 
Dopuszczalne obciążenie całkowite  kg  200 200 
Dane dotyczące temperatury 
Zakres nastaw i regulacji °C -40 do -90 -40 do -90 
Odchylenie temperatury przestrzeni w temp. -80°C ± K 2,5 2,5 
Odchylenie temperatury w czasie w temp. -80°C ± K 1,5 1,5 
Czas chłodzenia od +22°C do -80°C Minuty 360 450 
Czas nagrzewania przy awarii zasilania z -80°C do -60°C Minuty 230 250 
Czas nagrzewania przy awarii zasilania z -80°C do 0°C Minuty 2160 2220 
Masa 
Masa urządzenia (pustego) kg 259 301 
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Rozmiary urządzenia SUFsg 5001 SUFsg 7001 
Dane elektryczne SUFsg 5001,001 / SUFsg 7001,001/ SUFsg 5001,H72 / SUFsg 7001,H72 (230 V) 
Stopień ochrony IP zgodnie z normą EN 60529 IP 20 20 
Napięcie znamionowe (+/-10%) przy częstotliwości 
sieciowej 50 Hz V 230 230 

Rodzaj prądu  1N~ 1N~ 
Moc znamionowa kW 1,6 1,6 
Prąd znamionowy A 7,0 7,0 
Sieciowy przewód przyłączeniowy (wtyczka IEC dla 
urządzeń zimnych) 

mm 3000 3000 

Wtyk sieciowy  Wtyczka z uziemieniem 
Kategoria przepięcia wg IEC 61010-1  II II 
Stopień zanieczyszczenia wg IEC 61010-1  2 2 
Wewnętrzny zapis danych programu C 2-biegunowy A 10 10 
Dane elektryczne SUFsg 5001,137 / SUFsg 7001,137 (115 V) 
Stopień ochrony IP zgodnie z normą EN 60529 IP 20 20 
Napięcie znamionowe (+/-10%) przy częstotliwości 
sieciowej 60 Hz V 115 115 

Rodzaj prądu  1N~ 1N~ 
Moc znamionowa kW 1,4 1,4 
Prąd znamionowy A 11,7 11,7 
Sieciowy przewód przyłączeniowy (wtyczka IEC dla 
urządzeń zimnych) 

mm 3000 3000 

Wtyk sieciowy NEMA 5-15P 5-15P 
Kategoria przepięcia wg IEC 61010-1  II II 
Stopień zanieczyszczenia wg IEC 61010-1  2 2 
Wewnętrzny zapis danych programu C 2-biegunowy A 13 13 
Dane elektryczne SUFsg 5001,123 / SUFsg 7001,123 (208-230 V) 
Stopień ochrony IP zgodnie z normą EN 60529 IP 20 20 
Napięcie znamionowe (+/-10%) przy częstotliwości 
sieciowej 60 Hz V 208-230 208-230 

Rodzaj prądu  2~ 2~ 
Moc znamionowa kW 1,6 1,6 
Prąd znamionowy A 7,7 7,7 
Sieciowy przewód przyłączeniowy (wtyczka IEC dla 
urządzeń zimnych) 

mm 2000 2000 

Wtyk sieciowy NEMA 6-15P 6-15P 
Kategoria przepięcia wg IEC 61010-1  II II 
Stopień zanieczyszczenia wg IEC 61010-1  2 2 
Wewnętrzny zapis danych programu C 2-biegunowy A 10 10 
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Rozmiary urządzenia SUFsg 5001 SUFsg 7001 
Dane istotne pod kątem środowiska SUFsg 5001,001 / SUFsg 7001,001/ SUFsg 5001,H72 / SUFsg 
7001,H72 (230 V) 
Poziom hałasu (średni) dB (A) 47 47 
Zużycie energii przy -80°C i Tu = 25°C, ± 10% kWh/dzień 7,9 8,1 
Oddawanie ciepła przy wartości zadanej -80°C  Wh/h 330 340 
Ilość czynnika chłodniczego R290 (propan) 
(Chłodzenie 1. stopień, GWP 3)  kg 0,15 0,15 

Ilość czynnika chłodniczego R170 (etan) 
(Chłodzenie 2. stopień, GWP 6)  kg 0,15 0,15 

Urządzenia chłodzone wodą: Ilość czynnika chłodniczego 
R290 (propan) (Chłodzenie 1. stopień, GWP 3) kg 0,15 0,15 

Urządzenia chłodzone wodą: Ilość czynnika chłodniczego 
R170 (etan) (Chłodzenie 2. stopień, GWP 6) kg 0,15 0,15 

Dane istotne pod kątem środowiska SUFsg 5001,137 / SUFsg 7001,137 (115 V) 
Poziom hałasu (średni) dB (A) 47 47 
Zużycie energii przy -80°C i Tu = 25°C, +/- 10% kWh/dzień 7,9 8,1 
Ilość czynnika chłodniczego R290 (propan) 
(Chłodzenie 1. stopień, GWP 3) kg 0,15 0,15 

Ilość czynnika chłodniczego R170 (etan) 
(Chłodzenie 2. stopień, GWP 6) kg 0,15 0,15 

Dane istotne pod kątem środowiska SUFsg 5001,123 / SUFsg 7001,123 (208-230 V) 
Poziom hałasu (średni) dB (A) 47 47 
Zużycie energii przy -80°C i Tu = 25°C, ± 10% kWh/dzień 7,9 8,1 
Ilość czynnika chłodniczego R290 (propan) 
(Chłodzenie 1. stopień, GWP 3) kg 0,15 0,15 

Ilość czynnika chłodniczego R170 (etan) 
(Chłodzenie 2. stopień, GWP 6) kg 0,15 0,15 

Wszystkie dane techniczne obowiązują wyłącznie dla urządzeń bez obciążenia, w wersji standardowej, w 
temperaturze otoczenia +22°C +/- 3°C i przy wahaniu napięcia sieciowego +/- 10%. Dane techniczne 
określono zgodnie ze standardowymi, wewnętrznymi wytycznymi oraz normą DIN 12880:2007. 

Wszystkie dane są wartościami średnimi typowymi dla urządzeń seryjnych. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmian technicznych. 
 

 

 

26.4 Wyposażenie i opcje, akcesoria i części zamienne (wyciąg) 

 
Urządzenie wolno użytkować wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta lub 
akcesoriami zatwierdzonymi przez producenta. Użytkownik ponosi ryzyko podczas używania 
niezatwierdzonych akcesoriów. 

 

 
Producent odpowiada za parametry urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa jedynie 
wówczas, gdy prace w zakresie utrzymania i naprawy są wykonywane przez 
wykwalifikowanych elektryków lub upoważniony przez producenta specjalistyczny personel 
oraz gdy elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo urządzenia, są w razie awarii 
wymieniane na oryginalne części zamienne.  
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Wyposażenie standardowe 
Mikroprocesorowy sterownik urządzenia odpowiedzialny za temperaturę 
Elektroniczny, automatyczny system diagnostyki błędów z bezpotencjałowym wyjściem alarmowym 
Złącze Ethernet do komunikacji z komputerem 
Złącze USB 
Sterownik nadzorujący 
Technologia VIP (Vacuum Insulation Panels) 
Wydajny i energooszczędny układ chłodzenia  
4 przedziały, 2 drzwi przedziałów 
3 wkłady 
3 przepusty 28 mm 
Zestaw przyłączeniowy do wody chłodzącej (urządzenia z chłodzeniem wodnym) 
System alarmowy z buforem akumulatorowym 
Wariant napięcia 230 V, 50 Hz 
Wariant napięcia 115 V, 60 Hz lub 208-230 V, 60 Hz 
 

Opcje / akcesoria 
Zestaw standardowych wkładów ze stali szlachetnej, 1 wkład z 4 wspornikami wkładu 
Stelaż szafkowy, dostęp z boku, stal szlachetna lub aluminium, z pojemnikami Kryo albo bez nich 
Stelaż szufladowy, stal szlachetna, z pojemnikami Kryo lub bez nich 
Pojemniki Kryo z wkładką rastrową, zestaw 36 sztuk 
Blokowana klapa ochronna wyłącznika głównego 
Zestaw przyłączeniowy do wody chłodzącej (urządzenia z chłodzeniem wodnym) 
Chłodzenie awaryjne CO2 
Wyjście analogowe temperatury 4-20 mA przez gniazdo (6-stykowe) z wtykiem 
 

Części zamienne 
Uszczelka drzwi urządzenia na zewnątrz, silikon 
Uszczelka drzwi urządzenia wewnątrz, silikon 
Drzwi przedziałowe, standardowe 
Drzwi przedziałowe, z uszczelką i z pianką (opcja) 
Standardowy wkład ze stali szlachetnej do przedziału 
Możliwa do ponownego ładowania bateria (akumulator) 12 V 7,2 Ah 
Wymienny filtr powietrza kondensatora 
Bezpiecznik 4A/250 V - F - 6,3 x 32 mm 
Bezpiecznik samoczynny kategorii C 10 A (do urządzeń 230 V oraz urządzeń 208-230 V) 
 

Części zamienne 
Wtyczka do urządzeń chłodniczych UE z przewodem doprowadzającym 3 m 
Wtyczka do urządzeń chłodniczych Szwajcaria z przewodem doprowadzającym 3 m 
Wtyczka do urządzeń chłodniczych UK z przewodem doprowadzającym 3 m 
Wspornik dystansowy urządzenia 
Drzwi przedziału izolowane SUFsg 5001 
Drzwi przedziału izolowane SUFsg 7001 
Kółko przednie/rolka blokująca (z hamulcem postojowym) 
Tylna rolka blokująca/kółko 
Chłodzenie awaryjne CO2, zestaw doposażeniowy, montaż poprzez serwis  autoryzowanego 
sprzedawcy, możliwość ustawienia w zakresie pomiędzy -40°C und -70°C 
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26.5 Wymiary urządzenia SUFsg 5001 

  

Wymiary w mm 
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26.6 Wymiary urządzenia SUFsg 7001 

 
 

Wymiary w mm 
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27. Deklaracja zgodności UE 
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28. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń 
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i braku przeciwwskazań zdrowotnych 
Erklärung zur Sicherheit and gesundheitlichen Unbedenklichkeit 

Chęć zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, rozporządzenie o substancjach 
niebezpiecznych (GefStofV) oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa na stanowisku pracy sprawiają, że 
należy wypełnić ten formularz w przypadku wszystkich odsyłanych do nas produktów.  
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Gefahrstoffverordnung GefStofV und die Vorschriften zur Si-
cherheit am Arbeitsplatz machen es erforderlich, dass dieses Formblatt für alle Produkte, die an uns zurückgeschickt 
werden, ausgefüllt wird.  

 
W przypadku braku całkowicie wypełnionego formularza naprawa jest niemożliwa.  
Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes ist eine Reparatur nicht möglich. 

• Całkowicie wypełnioną kopię tego formularza należy przekazać do odpowiedniego przedstawicielstwa 
serwisowego firmy LIEBHERR tak, aby informacja była dostępna przed dotarciem urządzenia/elementu. 
Do urządzenia/części należy dołączyć kolejną kopię. Ewentualnie poinformować firmę transportową.  
Eine vollständig ausgefüllte Kopie dieses Formblattes soll per Fax unter Nr. +49 (0) 7462 2005 93555 oder Brief 
vorab an uns gesandt werden, so dass die Information vorliegt, bevor das Gerät/Bauteil eintrifft. Eine weitere Kopie 
soll dem Gerät/Bauteil beigefügt sein. Ggf. ist die Spedition zu informieren. 

• Niekompletne dane lub nieprzestrzeganie tej procedury powodują znaczne opóźnienia w realizacji 
działań. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na niektóre działania. Będziemy wdzięczni za pomoc 
w przyspieszeniu tego procesu.  
Unvollständige Angaben oder Nichteinhalten dieses Ablaufs führen zwangsläufig zu beträchtlichen Verzögerungen 
in der Abwicklung. Bitte haben Sie Verständnis für Maßnahmen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen 
und helfen Sie mit, den Ablauf zu beschleunigen. 

• Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie 
https://www.liebherr.com/privacydocs/LWL/LWL-DSE-Geschaeftspartner.pdf  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter dem angegebenen Link. 

• Prosimy koniecznie całkowicie wypełnić formularz.  
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen! 

1. Urządzenie/element/typ: / Gerät / Bauteil / Typ: 
 
2. Nr seryjny: Serien-Nr.: 
 
3. Szczegółowe informacje na temat stosowanych substancji/materiałów biologicznych: / 
 Einzelheiten über die eingesetzten  Substanzen/biologische Materialien: 
 
3.1 Oznaczenia/określenia: / Bezeichnungen: 
a)  ____________________________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________________________ 
 
c)  ____________________________________________________________________________ 

3.2 Środki ostrożności podczas kontaktu z tymi substancjami: / Vorsichtsmaßnahmen beim Um
 gang mit diesen Stoffen: 
a)  ____________________________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________________________ 
 
c)  ____________________________________________________________________________ 

  

https://www.liebherr.com/privacydocs/LWL/LWL-DSE-Geschaeftspartner.pdf
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3.3 Postępowanie w razie kontaktu z osobami lub emisji (wydostania się substancji) / 
 Maßnahmen bei Personenkontakt oder Freisetzung: 
a)  ____________________________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________________________ 
 
c)  ____________________________________________________________________________ 
 
d)  ____________________________________________________________________________ 

3.4 Inne ważne informacje, których należy przestrzegać: / Weitere zu beachtende und  wichtige 
 Informationen: 
a)  ____________________________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________________________ 
 
c)  ____________________________________________________________________________ 

4.  Oświadczenie dotyczące stopnia niebezpieczeństwa substancji (proszę zakreślić 
 właściwe): / Erklärung zur Gefährlichkeit der Stoffe (bitte Zutreffendes ankreuzen) : 

 4.1  Substancje nietoksyczne, nieradioaktywne i bezpieczne biologicznie: / für nicht giftige, nicht 
 radioaktive, biologisch ungefährliche Stoffe: 
Zapewniamy, że wyżej wymienione urządzenie/element... / Wir versichern, dass o.g. Gerät/Bauteil... 

 nie zawiera substancji toksycznych ani innych niebezpiecznych substancji ani też nie przywierają one 
do jego powierzchni / weder giftige noch sonstige gefährliche Stoffe enthält oder solche anhaften. 

 powstające ewentualnie produkty reakcji nie są trujące ani też nie powodują innego zagrożenia / auch 
evtl. entstandene Reaktionsprodukte weder giftig sind noch sonst eine Gefährdung darstellen. 

 usunięto ew. pozostałości substancji niebezpiecznych / evtl. Rückstände von Gefahrstoffen entfernt wurden. 

 4.2  Substancje trujące, radioaktywne, niebezpieczne pod względem biologicznym lub sub-
stancje niebezpieczne i substancje niebezpieczne z innego powodu / für giftige, radioaktive, 
biologisch bedenkliche bzw. gefährliche Stoffe oder anderweitig gefährliche Stoffe. 

Zapewniamy, że … / Wir versichern, dass … 
 substancje niebezpieczne, z którymi wyżej wymienione urządzenie/część miała kontakt, zostały wymi-

enione w punkcie 3.1, a wszystkie informacje są kompletne / die gefährlichen Stoffe, die mit dem o.g. Ge-
rät/Bauteil in Kontakt kamen, in 3.1 aufgelistet sind und alle Angaben vollständig sind. 

 urządzenie/część nie miała styczności z substancjami radioaktywnymi / das Gerät/Bauteil nicht mit 
Radioaktivität in Berührung kam 

5. Trasy transportu/spedytor / Transportweg/Spediteur: 
Wysyłka przez (imię i nazwisko/nazwa spedytora itp.): / Versendung durch (Name Spediteur o.ä.) 

________________________________________________________________________________ 
 

Dzień wysyłki do producenta: / Tag der Absendung an den Hersteller: 

 ________________________________________________________________________________ 
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Oświadczamy, że podjęto następujące działania: / Wir erklären, dass folgende Maßnahmen getroffen wur-
den: 
Z urządzenia/części usunięto substancje niebezpieczne, tak, aby podczas obsługi/napraw nie stawiło 

ono zagrożenia dla osób. / das Gerät/Bauteil wurde von Gefahrstoffen befreit, so dass bei Handhabung/Repa-
raturen für die betreffenden Person keinerlei Gefährdung besteht. 

 Urządzenie zostało bezpiecznie zapakowane i w pełni oznakowane. / das Gerät wurde sicher verpackt und 
vollständig gekennzeichnet. 

Jeżeli jest to wymagane, firma spedycyjna została poinformowana o tym, iż przesyłka jest niebe-
zpieczna. / der Spediteur wurde (falls vorgeschrieben) über die Gefährlichkeit der Sendung informiert. 

Zapewniamy, że ponosimy wobec producenta odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane poda-
niem niekompletnych lub nieprawidłowych danych i zwolnimy producenta z ewentualnych roszczeń osób 
trzecich. / Wir versichern, dass wir gegenüber dem Hersteller für jeden Schaden, der durch unvollständige und un-
richtige Angaben entsteht, haften und den Hersteller gegen eventuell entstehende Schadenansprüche Dritter freistel-
len. 

Jesteśmy świadomi, że zgodnie z prawem UE odpowiadamy bezpośrednio wobec osób trzecich, w tym 
wypadku szczególnie wobec pracowników firmy producenta, którym zlecono obsługę/naprawę urządze-
nia/części. / Es ist uns bekannt, dass wir gegenüber Dritten – hier insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des 
Geräts/des Bauteils betraute Mitarbeiter der Firma des Herstellers - gemäß §823 BGB direkt haften. 

 

Imię i nazwisko: / Name:  ______________________________________________________________ 
 

Stanowisko: / Position: ________________________________________________________________ 
 

Data: / Datum _______________________________________________________________________ 
 

Podpis: / Unterschrift __________________________________________________________________ 

 

Pieczątka firmy: / Firmenstempel: 

 

 

 

 
 

 
W przypadku odsyłania urządzeń celem naprawy w zakładzie należy dołączyć wypełnione 
zaświadczenie o braku zastrzeżeń. W przypadku wizyt serwisowych w miejscu instalacji, 
pracownik serwisu powinien je otrzymać przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu. Bez 
zaświadczenia o braku zastrzeżeń naprawa lub konserwacja urządzenia jest niemożliwa. 
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