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SKIFTE LED TRANSFORMATOR FESTIVO 45SKL
1. Trekk ut støpslet på skapet.
2. Skru av frontdekslet under døren
3. Fjern tilførselsledningene for 230V
4. Fjern ledningene som går til LED lyset og fjern den gamle 

transformatoren.
5. Monter den nye transformatoren.
6. Koble blå ledning fra ACN til blå ledning på rekkeklemme 

som vist med blå pil. Dette er 230V tilkoblingen. Transfor-
matorens inngang.

7. Koble brun ledning fra ACL til brun ledning på rekkeklem-
men som vist med brun pil. Dette er 230V tilkoblingen. 
Transformatorens inngang.

8. Rød og sort ledning er utgang fra transformatoren. 
9. Koble rød og sort ledning i rekkeklemmen som vist i foto.
10. Koble til LED lyset. Rød ledning til rød ledning. Sort led-

ning til sort ledning. 

Transformatoren er dobbelt isolert og skal ikke ha jordtilkob-
ling. 



Festivo Group – en sterk allianse
Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett 
privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler 
kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap. 
En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. Festivo Oy har en sterk 
markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. 
Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy 
kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle 
med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer 
som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte 
fremtidens utfordringer. 

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi
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