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VINTERDRIFTSTYRING
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VINTERDRIFTSTYRING
Dersom kjøle- og fryseutstyr plasseres i omgivende temperaturer under 0 °C, bør 
det monteres varmebelte med termostat på kompressoren. 

FCHK veivhusvarmere er montert på kompressorer for å hindre at kjølevæsken blir 
absorbert av oljen.
 
Jo lavere temperatur, jo raskere og jo større er absorpsjonen, noe som kan skade 
kompressoren alvorlig, spesielt ved oppstart, gjennom mangel på smøring.
 
Den integrerte termostaten på veivhusvarmeren gjør den helt autonom.

Krympestrømpe med lim

Termostat

Tilførselkabel 2 x 0,75 + j

Varmebelte

Klemme i rustfritt stål

Effekt (W)

Min. diameter Ø (mm)

Max. diameter Ø (mm)

Varmebeltet monteres så lavt som mulig. Varmebeltet må være 
tilkoblet spenning hele tiden så lenge maskinen står på. Termostaten 
har temperaturområde fra +27 °C til +35 °C. Beltet tilkobles  
230V/1/.

Porkka kjølemaskin C950, M950 og frysemaskin F840, F850 og F851 benytter FCHK-30
Porkka kjølemaskin C1240, M1240 og Frysemaskin F1140 benytter FCHK-40.

Varmebeltene kan skaffes på Moderne Kjøling,
FCHK-30 artikkel nr.: 944015
FCHK-40 artikkel nr.: n/a



Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett 
resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, 
Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på 
NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service. 
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