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1. ENSIAPU JA TURVALLISUUS 

 
1.1 KYLMÄAINE 

SILMÄT 

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon. 
 

IHO 

Huuhtele alue lämpimällä vedellä. Kääri palovammat kuivalla, steriilillä, tiiviillä pukeutu-
misella suojellaksenne ihoa infektoitumiselta, hakeudu heti lääkäriin. 
 

HENGITYKSEN TURVAAMINEN 

Vie uhri raikkaaseen ilmaan ja turvaa hänen hengityksensä. Pysy uhrin luona kunnes 
lääkintähenkilöstö/ambulanssi saapuu. 
 

1.2 KYLMÄAINE-ÖLJY 

SILMÄT 

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia pitämällä silmäluo-
mia auki. Hakeudu lääkärinhoitoon. 
 

IHO 

Ota pois likaiset vaatteet. Pese saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon mikäli 
ihon ärsytys/oireet jatkuu. 
 

HENGITYKSEN TURVAAMINEN 

Vie uhri raikkaaseen ilmaan ja turvaa hänen hengityksensä. Pysy uhrin luona kunnes 
lääkintähenkilöstö/ambulanssi saapuu. 
 

RAVINTO 

Älä aiheuta oksennusta. Ota heti yhteys paikalliseen myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. 

 

1.3 KYLMÄAINE-TIETOA 

Huomioi aina varoitukset toimiessasi alueella jossa on kylmäainetta. Fluorattuja hiilivetyjä 
sisältävät kylmäaineet höyrystyvät nopeasti ja jäädyttävät kaiken eteen sattuvan. Kylmä-
aineet saattavat tuottaa myrkyllisiä kaasuja joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sähkön 
kanssa ja aiheuttaa vaarallisia hengitysoireita. Kylmäaineet syrjäyttävät ilmasta hapen, 
mikä voi johtaa tukehtumiskuolemaan. Huomioi aina varoitukset ja noudata varovai-
suutta työskennellessäsi tilassa jossa on kylmäainetta, esimerkiksi ilmastointijärjestelmä 
joka sisältää kylmäainetta, erityisesti suljetuissa paikoissa tai syrjäisissä/rajatuissa paikois-
sa. 



4 

Smart Reefer 3 käyttöohje 

KYLMÄAINEEN TALTEENOTTO 

Me Thermo King: llä tunnemme vastuumme ilmastonsuojelusta. Tiedämme kylmäaineen 
vaikutukset ilmakehälle, jos se pääsee ilmaan vahingossa. Me noudatamme aktiivisesti 
suojeluohjelmaa, joka edistää ilmaston paranemista. 
 

TURVALLISUUSTOIMENPITEET 

Thermo King suosittelee, että kaikki huoltotoimenpiteet tehdään aina valtuutetussa Ther-
mo King- huoltoliikkeessä, tässä muutamia turvallisuusohjeita: 
 
1. Pidä aina suojalaseja työskennellessäsi jäähdytysjärjestelmän tai kylmäaineen 
lähettyvillä. Kylmäaine tai akkuhappo ja niiden höyryt voivat aiheuttaa pysyviä vahinkoja 
joutuessaan kosketuksiin silmien kanssa. 
2. Älä koskaan käytä laitteistoa silloin kun kompressorin kuumakaasuventtiili on kiinni. 
3. Pidä aina kätesi, hiukset, vyöt, löysät vaatteenosat jne. kaukana pyörivistä puhallinsii-
vistä laitteiston toimiessa tai avatessasi tai sulkiessasi kompressorin huoltoventtiilejä. 
4. Ole erityisen varovainen, jos sinun pitää porata reikiä kylmälaitteeseen. Reiät voivat 
heikentää rakenteiden lujuutta. Poraaminen sähköjohtoihin tai kylmäaineputkiin voi ai-
heuttaa tulipalon. 
5. Kaikki huoltotyöt höyrystin- tai lauhdutinkennoissa tulee tehdä valtuutetun Thermo 
King huoltoliikkeen toimesta. Jos kuitenkin on työskenneltävä kennojen välittömässä 
läheisyydessä, ole erittäin varovainen, sillä kennojen terävät lamellit voivat aiheuttaa 
kivuliaita haavoja. 
 

1.4 AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS 

Tämä kylmälaite saattaa käynnistyä varoittamatta millä hetkellä tahansa. 
 

CYCLE-SENTRY (automaattinen käynnistys- / pysäytysjärjestelmä) 

Kylmälaite on varustettu ns. CYCLE-SENTRY-järjestelmällä. Kylmälaite saattaa käynnistyä 
koska tahansa CYCLE-SENTRY- toimintatilan ollessa valittuna. 
 

1.5 VERKKOKÄYTTÖ 

Mallissa 50 verkkovirran ollessa kytkettynä kylmälaitteeseen voi se käynnistyä koska ta-
hansa. Irrota verkkovirtakaapeli kylmälaitteesta, ennen kuin avaat kylmälaitteen ovia tai 
teet mitään tarkistuksia. 
 

VAROITUS! 

Akku voi olla vaarallinen. Akku sisältää palavaa kaasua joka voi syttyä tai räjähtää. Akkuun 
varastoitunut suuri sähkömäärä voi aiheuttaa palovammoja purkautuessaan nopeasti. 
Akku sisältää akkuhappoa joka on syövyttävän vaarallista iholle, silmille sekä hengityseli-
mille. Käytä aina peittäviä suojalaseja ja henkilökohtaisia suojavarusteita akkujen kanssa 
työskennellessäsi. Jos akkuhappoa roiskuu päällesi, huuhtele se heti vedellä ja hakeudu 
lääkäriin. 
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SÄHKÖISKUN VAARA 

Kylmälaite joka on sähkökäytöllä tai sähkökäytön nollatilassa sisältää korkeajännitteellisiä 
komponentteja, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Irrota aina verkkojännitekaapeli 
ennen kuin aloitat mitään töitä kylmälaitteessa. 

 

VAROITUS! 

Sähköhitsaus saa aikaan suuren sähkövirran joka voi vahingoittaa sähkölaitteita ja 
elektronisia virtapiirejä. Vähentääksesi onnettomuusriskiä irrota sähköisesti kaikki akut ja 
mikroprosessorit ym. elektroniikka komponentit ennen kuin aloitat mitään 
hitsaustöitä ajoneuvossa. Kytke mikroprosessori On/Off-kytkimestä asentoon Off (Pois 
käytöstä). Irrota akun Miinus-kaapeli.  Irrota kaikki liittimet mikroprosessorin takaosasta.  
Sulje ohjauskotelo. Yhdistä hitsauskoneen maakaapeli niin lähelle hitsattavaa aluetta kuin 
mahdollista. Kun hitsaustyö on valmis, irrota hitsauskoneen maakaapeli. Kytke mikropro-
sessorin kaapeli takaisin paikoilleen. Irrota akun Miinus-kaapeli. Kytke mikroprosessori 
On/Off-kytkimestä asentoon Off (Pois käytöstä). Kuittaa kaikki hälytykset, aseta kaikki 
asetukset kuten ne olivat aiemminkin. Tarkista että kaikki on kunnossa. Menetelmä löy-
tyy huolto-ohje numero A26A:sta. 
 
 

2. KYLMÄLAITTEEN KUVAUS 

 
2.1 YLEISTIEDOT 

Thermo King SLX -mallit ovat yksi- tai moniosastoisia ja itsenäisiä dieselpolttoaineella 
toimivia laitteita, jotka saavat käyttövoimansa dieselmoottorista. Diesel- ja verkkokäytöllä 
Smart Reefer 3 (SR-3) mikroprosessorin ohjaa ja valvoo laitteen toimintaa. Laitteet asen-
netaan kuormatilan etureunaan, höyrystimen työntyessä kuormatilan seinän toiselle 
puolelle. Lisäksi moniosastoisissa malleissa (SLX Spectrum) kuormatilaan voidaan asentaa 
erillishöyrystimiä. 
 

Mallit : 

• SLXe-100, 200, 300, 400 ja Spectrum Malli 30: Jäähdytys ja lämmitys dieselkäytöllä. 
• SLXe-100, 200, 300, 400 ja Spectrum Malli 50: Jäähdytys ja lämmitys diesel- ja verkko-
käytöllä. 
 
Dieselkäytöllä laite toimii jollakin seuraavista toimintatiloista:  

Jatkuvakäyttö (Continuous) 

• Nopea jäähdytys (High Speed Cool) 
• Hidas jäähdytys (Low Speed Cool) 
• Hidas moduloitu jäähdytys (Low Speed Modulated Cool, jos laitteisto soveltuu tähän) 
• Hidas moduloitu lämmitys (Low Speed Modulated Heat, jos laitteisto soveltuu tähän) 
• Hidas lämmitys (Low Speed Heat) 
• Nopea lämmitys (High Speed Heat) 
• Sulatus (Defrost) 
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CYCLE-SENTRY (automaattinen käynnistys- ja pysäytysjärjestelmä) 

• Nopea jäähdytys 
• Hidas jäähdytys 
• Nollatila (Null) dieselmoottori pysähdyksissä  
• Hidas lämmitys 
• Nopea lämmitys 
• Sulatus 
 
Normaalisti laite toimii hitaalla jäähdytyksellä tai lämmityksellä. 
Todella kuumina päivinä asetuslämpötilan ollessa matala saattaa laite toimia nopealla ja 
hitaalla jäähdytyksellä siirtymättä lainkaan lämmitykselle. 
Samoin hyvin kylminä päivinä saattaa laite toimia nopealla ja hitaalla lämmityksellä siirty-
mättä lainkaan jäähdytykselle. 
Verkkokäytöllä (sähkökäyttö) malli 50 toimii yhdellä seuraavista toimintatiloista:  
• Jäähdytys (Cool) 
• Nollatila (Null) sähkömoottori pysähdyksissä 
• Lämmitys (Heat) 
• Sulatus (Defrost) 
 

2.2 THERMO KING SMART REEFER 3 (SR-3) KÄYTTÖYKSIKKÖ 

SLXe -laitteet käyttää SR-3 ohjausjärjestelmää jäähdytys-, lämmitys- ja sulatustoimintoi-
hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Yksiosastoisen laitteen käyttöyksikkö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Moniosastoisen (Spectrum) laitteen käyttöyksikkö 
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CYCLE-SENTRY -AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS-/ PYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ 

CYCLE-SENTRY - järjestelmä käynnistää laitteen automaattisesti kun lämmitystä tai jääh-
dytystä tarvitaan ja pysäyttää sen kun kuormatilan oikea lämpötila on saavutettu.  
CYCLE-SENTRY - järjestelmä myös ylläpitää oikeata moottorilämpötilaa uudelleenkäynnis-
tyksellä, mikäli moottorilohkon lämpötila putoaa alle -1°C: een. Se käy kunnes asetusläm-
pötila saavutetaan ja moottorilohkon lämpötila on 32°C. 
 
CYCLE-SENTRY on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, jotka 
eivät vaadi tiukkaa lämpötilavalvontaa tai jatkuvaa ilmavirtausta, kuten syväpakasteet ja 
pilaantumattomat/ pakastamattomat tuotteet. 
CYCLE-SENTRY: lle ominainen käynnistys/pysäytystoiminta ei siis riitä takaamaan riittävää 
lämpötilan ylläpitoa tai ilmavirtaa pilaantuville tai lämpötilaherkille tuotteille. Tästä syys-
tä Thermo King ei suosittele CYCLE-SENTRY- ohjausta käytettäväksi edellä mainittujen 
tuotteiden yhteydessä. 
 

SULATUS 

Kun laitetta käytetään kuormatilan jäähdyttämiseen, kerääntyy höyrystimen lamelleihin 
vähitellen huurretta ja jäätä. Jää täytyy ajoittain sulattaa pois jotta höyrystimen 
ilmavirta ja laitteen jäähdytyskyky turvataan. 
 

MODULAATIO (yksiosastoiset laitteet) 

Järjestelmä on varustettu moduloivalla toiminnalla, tämä takaa tuoretuotteiden tarkan 
lämpötilavalvonnan, mikä vähentää tuotteiden kuivumista, lisää niiden käyttöaikaa ja 
suojelee pakkasvahingoilta.  
 

VALMIUSTILA (SLEEP MODE) 

Järjestelmä sisältää myös ns. valmiustilan (Sleep Mode). Valmiustilassa kylmälaite kes-
kittyy ylläpitämään ainoastaan omaa toimintavalmiuttaan; dieselmoottorin lämpötilan yli  
0°C ja akkujännitteen riittävänä. Valmiustilassa kylmälaite ei ylläpidä kuormatilan lämpö-
tilaa lainkaan vaan käynnistyy jos moottorin lämpötila laskee liian matalaksi tai jos akku-
jännite putoaa liiaksi ja käy kunnes molemmat em. ovat hyväksyttävissä rajoissa.  
Valmiustila on hyödyllinen erityisen kylmissä olosuhteissa, jolloin laite pitää itsensä toi-
mintakunnossa esim. kylmän yön tai viikonlopun yli.  
Lisätietoja valtuutetusta Thermo King -huoltoliikkeestä. 
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 3. SR-3 KÄYTTÖYKSIKKÖ 

 
SR-3 KÄYTTÖYKSIKKÖ 

Mikroprosessorin käynnistys-/pysäytyskytkin pitää asettaa Off-asentoon 
(pois käytöstä) ennen seuraavia toimia: 
- Kaikkien kylmälaitteeseen kohdistuvien asennus- ja huoltotöiden ajaksi. 
- Kun laite sijoitetaan paikkaan jossa ei saa käynnistyä (esim. suljettu rakennus) 
 
ON-OFF- pääkytkintä käytetään syöttämään tai katkaisemaan sähkövirta käyttöyksikön ja 
mikroprosessorin väliltä. 
 

3.1 PERUSNÄYTTÖ 

Perusnäyttö näyttää kuormatilan lämpötilan ja asetuslämpötilan (haluttu kuljetuslämpöti-
la). Näytön yläosassa näkyy laitteen toimintatila joko CYCLE-SENTRY tai jatkuvalla 
(Continuous) ohjaustoiminnolla. 
Perusnäyttö vakioi lämpötilanäytön noin 2.5 minuutin kuluttua viimeisestä näppäimen 
painalluksesta. Lämpötilanäyttö näyttää kuljetuskontin lämpötilan ja asetuspisteen isoilla 
numeroilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksiosastoisen laitteen käyttöyksikkö 
 

1. Tietoliikenneportti 5. OFF-näppäin 

2. Kirjoitinportti 6. ON-näppäin 

3. Käsisulatusnäppäin 7. Valintanäppäimet 

4. Cycle Sentry / jatkuvakäyntinäppäin   
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Moniosastoisen laitteen käyttöyksikkö 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 NÄPPÄIMET 

 
 
ON-näppäin. Käynnistää laitteen (paina 1 sekunti). 
 
 
OFF-näppäin. Sammuttaa laitteen. 
 
 
Käsisulatusnäppäin. Käynnistää sulatuksen (normaalisti kylmälaitteen auto-
matiikka huolehtii tarvittavista sulatuksista). 
 
 
Toimintatilanäppäin. Asettaa laitteen joko Cycle Sentrylle tai jatkuvalle 
käytölle. 
 
Valintanäppäin. Toiminto muuttuu tilanteen mukaan. Näyttö osoittaa tek-
stein, mikä on kulloisenkin näppäimen toiminto kyseisessä näytössä. 

1. Jatkuvakäyttö 5. 1.osaston valintanäppäin 

2. 1.osaston lämpötila 6. 2.osaston valintanäppäin 

3. 1.osaston asetuslämpötila 7. Valikon valintanäppäin 

4. Jäähdytys-symboli 8. 2.osaston näyttö 
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3.3 LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN 

1. On/Off -pääkytkin on oltava ON- asennossa. 
2. Paina ON- painiketta sekunnin ajan. 
3. Laite on nyt päällä ja käynnistyy tarpeen mukaan automaattisesti. 
 

3.4 ON/OFF-PÄÄKYTKIN 

ON/OFF-pääkytkin sijaitsee laitteen sisällä dieselmoottorin päällä. Kytkin on normaalisti 
”ON”-asennossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON/OFF-pääkytkin 
 

3.5 ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN 

Muuttaaksesi asetuslämpötilaa,  toimi seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä SETPOINT/ASETUSLÄMPÖTILA -näppäintä. Käytössä oleva asetus-
lämpötila tulee näyttöön. 
2. Paina + ja - näppäimiä asettaaksesi asetuslämpötilan. 
3. Paina YES/KYLLÄ tai NO/EI hyväksyäksesi tai kumotaksesi asetus. 
     - Jos painetaan NO/EI, uutta asetusta ei hyväksytä. Asetuslämpötilaa ei muutettu ja    
       näyttö palaa takaisin perusnäyttöön.  
     - Jos painetaan YES/KYLLÄ, hyväksytään uusi asetuslämpötila. 
4. PROGRAMMING NEW SETPOINT/OHJELMOIDAAN UUTTA ASETUSLÄMPÖTILAA -näyttö 
ilmestyy. 
5. Näyttö palautuu perusnäyttöön uudella asetuslämpötilalla. 
 
HUOM: Spectrum-malleissa kunkin osaston valintanäppäin muuttaa kyseisen osaston 
asetuslämpötilan. Lisäksi 2.osaston valintanäppäintä käytetään 2.osaston sammutta-
miseen. MENU/VALIKKO- valintanäppäin avaa laitteen päävalikon. 
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3.6 MITTARIEN LUKEMIEN TARKASTELU 

Tarkastellaksesi mittarien lukemia, toimi seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä GAUGES/MITTARIT -näppäintä. 
2. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA selataksesi eri mittareita näytöllä. 
    Jos mitään näppäintä ei paineta 30 sekuntiin, näyttö palaa perusnäyttöön. 
3. Lukitaksesi jonkin mittarin näyttöön 15 minuutin ajaksi, paina LOCK/LUKITSE.  
    Paina LOCK/LUKITSE uudelleen vapauttaaksesi näytön. 
4. Paina EXIT/POISTU palataksesi perusnäyttöön. 
 

MITTARIEN LUKEMIEN TARKASTELU (SPECTRUM) 

Laitteen mittarit ja I/O (Input/Output) tiedot ovat tarkasteltavissa GAUGES/MITTARIT 
valikosta seuraavasti: 
1. Aloita perusnäytöstä. Jos Temperature Watch näyttö on aktiivisena, paina mitä tahansa 
valintanäppäintä siirtyäksesi perusnäyttöön.  
2. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
3. Paina NEXT/SEURAAVA, kunnes Gauges/Mittarit valikko ilmestyy. 
4. Paina SELECT/VALITSE siirtyäksesi Gauges/Mittarit valikkoon. 
5. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA selataksesi seuraavia mittareita: 
    - Dieselmoottorin jäähdytysnesteen lämpötila 
    - Dieselmoottorin jäähdytysnesteen määrä 
    - Latausvirta (Ampeerit) 
    - Akkujännite 
    - Dieselmoottorin pyörimisnopeus (RPM) 
    - Polttoainemäärä (lisävaruste) 
    - Kompressorin korkeapaine (BAR) 
    - Kompressorin imupaine (BAR) 
    - I/O (Input/Outpout) tiedot. 
      Huom: Valitsemalla I/O, näyttöön tulee I/O laitteiden tilatiedot. 
6. Lukitaksesi jonkin mittarin näyttöön 15 minuutin ajaksi, paina LOCK/LUKITSE.  
     Paina LOCK/LUKITSE uudelleen vapauttaaksesi näytön. 
7. Paina EXIT/POISTU palataksesi perusnäyttöön. Jos mitään näppäintä ei paineta 30 se-
kuntiin, palaa näyttö automaattisesti perusnäytöksi. 
 

LÄMPÖTILA-ANTURIEN LUKEMIEN TARKASTELU 

Tarkastellaksesi lämpötila-anturien näyttämiä, toimi seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä SENSOR/ANTURIT -painiketta. 
2. Paina BACK /TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA selataksesi eri anturien arvoja näytöllä. 
     Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, näyttö palaa perusnäytöksi. 
3. Lukitaksesi jonkin mittarin näyttöön 15 minuutin ajaksi, paina LOCK/LUKITSE.  
     Paina LOCK/LUKITSE uudelleen vapauttaaksesi näytön. 
4. Paina EXIT palataksesi perusnäyttöön. 
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LÄMPÖTILA-ANTURIEN LUKEMIEN TARKASTELU (SPECTRUM) 

Tarkastellaksesi lämpötila-anturien näyttämiä, toimi seuraavasti: 
1. Aloita perusnäytöstä. Jos Temperature Watch näyttö on aktiivisena, paina mitä tahansa 
valintanäppäintä siirtyäksesi perusnäyttöön.  
2. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO näppäintä. 
3. Paina NEXT/SEURAAVA kunnes Sensors/Anturit valikko ilmestyy. 
4. Paina SELECT/VALITSE siirtyäksesi Sensors/Anturit valikkoon. 
5. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA selataksesi eri anturien lukemia. Näytöissä 
näkyy ainoastaan aktiivisena olevat anturit. Esimerkiksi, jos laite on konfiguroitu 
2.osastoiseksi, 3.osaston anturit eivät näy. Jos CargoWatch antureita ei ole aktivoitu, 
eivät ne näy. 
 

3.7 NÄPPÄIMISTÖN LUKITSEMINEN 

Lukitaksesi näppäimistön toimi seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO -painiketta. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA ja BACK/TAKAISIN selataksesi Mode (tila) -valikkoa. 
3. Paina KEYPAD LOCKOUT/NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS näppäintä. 
4. Vahvista näppäimistön lukitus painamalla joko YES/KYLLÄ tai NO/EI näppäintä. 
5. Näppäimistölukon saa avattua painamalla mitä tahansa näppäintä 10 sekunnin ajan. 
 

3.8 LIIKKUMINEN KÄYTTÄJÄVALIKOSSA 

Käyttäjävalikko (Operator Menu) sisältää 9 yksittäistä valikkoaluetta, jotka sallivat 
käyttäjän katsella laitteen tietoja ja muuttaa sen toimintaa. Etene seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO näppäintä. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA ja BACK/TAKAISIN siirtyäksesi haluamaasi valikkoalueeseen. 
3. Paina SELECT/VALITSE siirtyäksesi tiettyyn valikkoalueeseen. 
4. Paina EXIT/POISTU palataksesi perusnäyttöön. 
 

KÄYTTÄJÄVALIKON VAIHTOEHDOT 

Language Reset/Käyttökielen vaihtaminen  
Käyttäjävalikkojen kieli voidaan vaihtaa seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä SET POINT/ASETUSLÄMPÖTILA näppäintä ja MENU/VALIKKO näp-
päintä samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. 
2. ”New language will be”/ ”Uudeksi kieleksi tulee” näyttö ilmestyy. 
3. Valitse + tai - näppäimillä haluttu kieli. 
4. Kun haluttu kieli on näytöllä, paina YES/KYLLÄ vahvistaaksesi valinnan. 
5. ”Programming language-please wait” / ”Kieltä ohjelmoidaan” näyttö ilmestyy hetkeksi. 
6. ”Language selected” / ”Valittu kieli on” näyttö ilmoittaa uuden käyttökielen. 
7. Paina EXIT/POISTU palataksesi perusnäyttöön. 
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3.9 HÄLYTYSVALIKKO 

Mikäli mikroprosessori havaitsee laitteen toiminnassa ongelman, aktivoituu hälytyskoodi 
ja näyttöön ilmestyy iso hälytyssymboli. 
Mikäli hälytys koskee vain tiettyä osastoa, ilmestyy myös kyseisen osaston näyttöön pieni 
hälytyssymboli. Tällöin molemmat hälytyssymbolit ovat näytössä. 
Hälytyskoodeja voi tarkastella hälytysvalikosta seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA kunnes Alarm Menu / Hälytysvalikko ilmestyy. 
3. Paina SELECT/VALITSE, hälytysvalikko ilmestyy. 
4. Jos hälytyksiä ei ole aktiivisena, lukee näytössä ”NO ALARMS”/ ”EI HÄLYTYKSIÄ”. Paina 
EXIT/POISTU palataksesi perusnäyttöön. 
5. Jos hälytyksiä on aktiivisena, hälytyksien lukumäärä ja viimeisin hälytyskoodi on näy-
tössä. Jos hälytyksiä on useampi kuin yksi, paina NEXT/SEURAAVA tarkastellaksesi niitä. 
6. Jos mikroprosessori havaitsee vakavan ongelman laitteessa, pysäyttää se laitteen lisä-
vahinkojen ehkäisemiseksi ja aktivoi hälytyskoodin. Jos näin tapahtuu, on näytössä ilmoi-
tus laitteen pysäyttämisestä ja hälytyskoodi. 
HUOM: Kuitataksesi tällaisen koodin, ota yhteys Thermo King huoltoliikkeeseen. 
7. Poistaaksesi (kuitataksesi) hälytyskoodin paina CLEAR/POISTA näppäintä. 
 

TALTIOINTILAITTEEN VALIKKO 

Taltiointilaitevalikko sallii käyttäjän tarkastella lämpötilatallentimen näyttöjä. 
”START OF TRIP” (SOT) / ”MATKAN ALOITUS” merkintä asettaa merkin taltiointilaitteen 
muistiin. Merkinnän avulla voidaan myöhemmin helposti todeta, milloin tietty matka 
alkoi. ”START OF TRIP” / ”MATKAN ALOITUS” merkintä voidaan asettaa Wintrac-
ohjelmistolla tai käyttöyksiköstä seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA siirtyäksesi Datalogger Menu / Taltiointi-
laitteen valikkoon. 
3. Paina SELECT/VALITSE asettaaksesi SOT merkinnän tallentimen muistiin. 
 

3.10 PRETRIP-ITSEDIAGNOOSI 

PreTrip on toiminto, jolla kylmälaite tarkastaa itse toimintonsa. Aloittaaksesi PreTripin 
toimi seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA siirtyäksesi PreTrip -näyttöön. 
3. Paina SELECT/VALITSE aloittaaksesi PreTripin. 
4. Jos laite ei ole käynnissä, aloitetaan täysi PreTrip (Full PreTrip). Jos laite on käynnissä 
joko dieselkäytöllä tai verkkokäytöllä, aloitetaan Käynninaikainen PreTrip. 
5. PreTrip näyttö ilmestyy. Ylin rivi ilmaisee laitteen suorittavan PreTrip testiä.  
Testin kulku ilmoitetaan numerolla joka ilmoittaa monesko testi on menossa 49:stä suori-
tettavasta. Valintanäppäimiä voidaan käyttää PreTripin aikana esim. tuntimittarien, mitta-
rien tai anturitietojen tarkasteluun. 
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6. Voit keskeyttää PreTrip testin milloin tahansa sammuttamalla laitteen painamalla OFF 
näppäintä. Tällöin hälytyskoodi 28 ”PreTrip keskeytynyt” aktivoituu. Muitakin hälytyskoo-
deja saattaa aktivoitua. Tämä on normaalia, kun PreTrip keskeytetään manuaalisesti. 
7. Kun kaikki testit on suoritettu, ilmoitetaan tulos kolmella eri sanalla: 
 - ”PASS”: Testi meni läpi, ongelmia ei havaittu 
 - ”CHECK”: Testi meni läpi, mutta joitain (ei-kriittisiä) ongelmia havaittiin. Tällöin aktivoi-
tuu myös hälytyskoodi / -koodeja. 
 - ”FAIL”: Testi keskeytynyt, havaittu vakava ongelma / ongelmia. Tällöin aktivoituu myös 
hälytyskoodi / -koodeja. 
HUOM: Mikäli testin tulos on jokin muu, kuin ”PASS”, on laite syytä tarkastaa ja korjata 
ennen käyttöönottoa. 
 

3.11 TUNTIMITTARIVALIKKO 

Tuntimittarivalikosta voi tarkastella laitteen eri tuntimittarilukemia seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA tai BACK/TAKAISIN siirtyäksesi Tuntimittarit näyttöön. 
3. Paina SELECT/VALITSE siirtyäksesi Tuntimittarivalikkoon. 
4. Paina NEXT/SEURAAVA ja BACK/TAKAISIN selataksesi eri tuntimittareita. 
 

3.12 TILA -VALIKKO 

Tila -valikosta voidaan muuttaa laitteen toimintatilaa (Cycle Sentry / Jatkuva-
käynti) seuraavasti: 

1. Paina Cycle Sentry / Jatkuvakäynti näppäintä (Katso sivu 9, näppäin no 9). 

    Tai 

1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO 

2. Paina NEXT/SEURAAVA tai BACK/TAKAISIN siirtyäksesi Tila -näyttöön. 

3. Paina SELECT/VALITSE siirtyäksesi Tila -valikkoon. 

4. Paina SELECT/VALITSE vaihtaaksesi toimintatilojen Cycle Sentry / Jatkuvakäyn-
ti välillä. 

5. Uuden toimintatilan vahvistusviesti on näytössä 10 sekunnin ajan, jonka jäl-
keen näyttö palaa Tila -valikkoon. 

 

3.13 DIESELKÄYTTÖ / VERKKOKÄYTTÖ (MALLI 50) 

Valitse diesel- tai verkkokäyttö seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA kunnes näyttöön ilmestyy Diesel-/Verkkovalikko. 
3. Paina SELECT/VALITSE valitaksesi näytössä olevan toiminnon. 
HUOM: Laite voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti verkkokäytöllä mikropro-
sessorin havaittua verkkovirran ja/tai käynnistymään automaattisesti dieselkäytöllä 
verkkovirran katkettua. Lisätietoa valtuutetuista Thermo King huoltoliikkeistä. 
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NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN 

Käyttäjä voi säätää käyttöyksikön näytön kirkkautta seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina BACK/TAKAISIN tai NEXT/SEURAAVA näppäimiä siirtyäksesi Adjust Brightness 
Menu / Näytön kirkkauden asetus -valikkoon. Paina SELECT/VALITSE. 
3. Säädä + ja - näppäimillä haluttu kirkkaus. 
4. Paina YES/KYLLÄ vahvistaaksesi kirkkausasetuksen. 
5. Valittu kirkkauden taso ilmestyy näyttöön. 
 

PÄIVÄYS JA KELLONAIKA 

Valikosta on mahdollista tarkastella päivämäärää ja kellonaikaa seuraavasti: 
1. Paina perusnäytössä MENU/VALIKKO. 
2. Paina NEXT/SEURAAVA kunnes Päiväys ja Kellonaika -valikko ilmestyy. 
3. Paina SELECT/VALITSE tarkastellaksesi päivämäärää ja kellonaikaa. 
 
 

4. KYLMÄLAITTEEN HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN 
4.1 ENNEN AJOONLÄHTÖÄ 

Ennen ajoon lähtöä suoritettavat tarkastukset ovat äärimmäisen tärkeitä ongelmien tai 
rikkoontumisien minimoimiseksi ja ne on suoritettava aina ennen lämpösäädellyn kulje-
tuksen aloittamista. 
 

1. Polttoaine 

Polttoaineen on riitettävä seuraavaan suunniteltuun tankkauspaikkaan. 

2. Moottoriöljy 

Moottoriöljyn pitää olla mittatikun ylämerkissä (FULL). Älä koskaan ylitäytä. 

3. Dieselmoottorin jäähdytysneste 

Oltava valkoisella ”FULL” -alueella. Jos määrä on punaisella ”ADD” -alueella, lisää jäähdy-
tysnestettä paisuntasäiliöön. Jäähdytysnesteen on oltava 50/50 etyleeniklygoli- / vesi -
seosta tuottaakseen -34°C pakkaskestävyyden. 
HUOM! Älä avaa paisuntasäiliön korkkia jäähdytysnesteen ollessa kuumaa! 

4. Akku 

Akkukenkien on oltava tiukassa ja navoissa/kengissä ei saa olla hapettumia. Akkuveden 
on oltava FULL-merkissä. 

5. Hihnat 

Hihnojen on oltava hyvässä kunnossa. Hihnoissa on automaattinen kiristysjärjestelmä, älä 
yritä säätää käsin. 

6. Sähköjärjestelmä 

Varmista, että kaikki sähkökytkennät ovat kunnolla kiinni eikä niissä ole kosteutta, ha-
pettumia tai murtumia. 
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7. Rakenne 

Tarkasta laite silmämääräisesti nestevuotojen, löysässä olevien / irronneiden tai rikkoutu-
neiden komponenttien tai muiden vaurioiden varalta. 

8. Tiiviste 

Kylmälaitteen ja kuormatilan välisen tiivisteen on oltava ehjä ja piukasti puristuneena 
kylmälaitteen rungon ja kuormatilan seinän väliin. 

9. Kennot 

Varmista, että lauhdutin- ja höyrystinkennot ovat puhtaita eikä niissä ole pakkaus- tai  
muuta ylimääräistä materiaalia. 

10. Kuormatila 

Tarkasta kuormatilan sisä- ja ulkopuoli vaurioiden varalta. Vauriot seinissä tai eristeissä 
on korjattava. 

11. Sulatusläppä 

Sulatusläpän on liikuttava vapaasti höyrystimen puhallusilmakanavassa. 

12. Sulatusvesiletkut 

Tarkasta sulatusvesiletkujen kunto ja etteivät ne ole tukossa. 

13. Kuormatilan ovet 

Tarkasta, että ovet, niiden lukitus ja tiivisteet ovat hyvässä kunnossa. 

14. Erillishöyrystimet 

Tarkasta silmämääräisesti höyrystimet vaurioiden tai kylmäainevuotojen varalta. Tarkasta 
sulatustoiminto käyttämällä käsisulatustoimintoa. 

15. Väliseinät 

Tarkasta, että osastojen väliset väliseinät ovat asianmukaiset  ja ehjät. Irtoväliseiniä asen-
taessa varmista, että väliseinä tiivistyy kunnolla seiniin, lattiaan ja kattoon. 
 

KUORMAUS 

Yleistä 

1. Tarkista kuormatilan tiiviys 
2. Varmista, että kaikkien ovien tiivisteet on kunnossa ja tiivistävät asianmukaisesti. 
3. Tarkista kuormatila sisältä ja ulkoa irtonaisten pintamateriaalien / ovien varalta. 
4. Tarkista kuormatilan sisäpuoli irronneen tai vaurioituneen pintamateriaalin varalta. 
5. Tarkista puhallusilmakanavien ja imuväliseinän asianmukaisuus ja toimivuus. 
6. Tarkista sulatusvesiletkujen kunto ja etteivät ole tukossa. 
7. Esijäähdytä kuormatila haluttuun kuljetuslämpötilaan. 
8. Varmista kuorman lämpötilan oikeellisuus ennen lastausta. 
9. Varmista lastauksessa, että kuorman ympärille jää riittävästi ilmatilaa ilmankierron 
turvaamiseksi. 
 

KUORMAN TARKASTUS 

Tarkista kuorma aina ennen lähtöä. 
1. Varmista, että kylmälaite on poispäältä  ennen kuormatilan ovien avaamista. Muussa 
tapauksessa kylmälaite imee lämmintä ulkoilmaa kuormatilaan avoimien ovien kautta. 
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Kylmälaite voi olla käynnissä kuormauksen aikana siinä tapauksessa, että se on asianmu-
kaisesti kiinni jäähdytetyssä laiturissa. 
2. Tarkista vielä kerran kuorman lämpötila 
3. Tarkista, että kuorma ei tuki höyrystimen imuilma-aukkoa tai puhallusaukkoa ja että 
kuorman ympärillä on riittävä ilmatila riittävän ilmankierron turvaamiseksi. 
4. Varmista, että kuormatilan ovet on suljettu kunnolla. 
5. Varmista, että kylmälaitteen asetuslämpötila vastaa haluttua kuljetuslämpötilaa. 
6. Jos laite sammutettiin kuormauksen ajaksi, käynnistä laite uudelleen. 
 

KULJETUKSEN AIKANA 

1. Tarkista kylmälaitteen toiminta 4 tunnin välein. 
2. Varmista, ettei kylmälaitteen asetuslämpötilaa ole muutettu. 
3. Tarkista kuormatilan lämpötila (kylmälaitteen imuilman lämpötila). Sen tulee olla + 4°C 
sisällä asetuslämpötilasta. Jos lämpötila ei ole 4°C sisällä asetuslämpötilasta, käytä kylmä-
laitetta 15 minuuttia ja tarkista lämpötila uudelleen. Odota vielä 15 minuuttia ja jos läm-
pötila ei edelleenkään ole 4°C sisällä, ota yhteys valtuutettuun Thermo King huoltoliikkee-
seen. 
 

4.2 HUOLTOVÄLIT 

Varmistaaksesi kylmälaitteen häiriöttömän ja taloudellisen käytön sekä täyden takuun 
säilymisen, on noudatettava tarkasti huoltoaikatauluja. 
A- ja B-huollossa kylmälaite, sen lisävarusteet ja toiminnot tarkastetaan huoltokaavakkei-
den mukaisesti ja lisäksi B-huollossa vaihdetaan moottoriöljy ja suodattimet. 
Huoltoaikataulut on määritelty dieselmoottorin käyttötunteina (h) ja laitteen ikänä (kk). 
Alla esimerkki aikataulusta. Huoltoaikataulut ovat yleispäteviä, eikä ne ota huomioon 
olosuhteita, joissa kylmälaitteita käytetään. Esim. Suomessa mm. ulkolämpötilojen suuret 
vaihtelut sekä tiesuola vaikuttaa huoltoväleihin. VTA Tekniikka Oy voi räätälöidä huoltoai-
kataulun asiakkaan tarpeiden mukaan.  

 

 

 
 
 

Käyttötunnit / vuosi 1000 h 2000 h 3000 h 

A-huolto 6 kk / 500 h   

A-huolto 12 kk / 1000 h  6 kk / 1000 h 4 kk / 1000 h 

A-huolto 18 kk / 1500 h 12 kk / 2000 h 8 kk / 2000 h 

B-huolto 24 kk / 2000 h 18 kk / 3000 h 12 kk / 3000 h 

 (jatkuu kuten yllä) (jatkuu kuten yllä) (jatkuu kuten yllä) 
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5. TAKUUEHDOT 
THERMO KING IRELAND LTD. – 24 KK RAJOITETTU TAKUU – SLXe 
Koko Thermo King SLX -laitteistolla on 24 kuukauden takuu, joka astuu voimaan huolto-
päivästä ja jota rajoittavat alla olevat ehdot. 
Jos satut tarvitsemaan takuupalvelua takuuaikana, näytä käyttöoppaan lopussa oleva 
huoltotietolomake missä tahansa myyntipisteistä, jotka löytyvät Thermo Kingin palvelu-
hakemistosta. He auttavat mielellään alla olevien ehtojen puitteissa. 

 
1.  Tässä tekstissä ilmoitetuista ehdoista riippuen Thermo King Ireland Limited (tästä 

eteenpäin ”Thermo King”) antaa koko laitteelle takuun, joka kattaa materiaali- 
ja valmistusvirheet kahden vuoden (24 kk) ajan. Takuu alkaa joko huoltopäiväs-
tä tai kolmekymmentä (30) kuukautta sen jälkeen, kun laite on lähtenyt Thermo 
Kingiltä. Takuu alkaa aikaisemmasta päivämäärästä. 

 -Keskipakokytkimen ja siihen liittyvien komponenttien takuu on korkeintaan 24 
kuukautta tai 6000 dieselkäyttötuntia, riippuen siitä, kumpi täyttyy aikaisem-
min.  

 -Moniurahihnojen takuu on korkeintaan 24 kuukautta tai 6000 diesel- tai säh-
kökäyttötuntia, riippuen siitä, kumpi täyttyy aikaisemmin. 

2.  Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa ja Thermo King varaa 
oikeuden päättää korjaamisesta tai osien vaihtamisesta uusiin tai huollettuihin 
vaihto-osiin missä tahansa valtuutetussa Thermo King -huoltopisteessä, kun 
kyseessä on osat, jotka Thermo King on todennut vioittuneen normaalissa käy-
tössä ja huollossa takuun aikana. Korjaus ja osien vaihto on ainoa korvaus asiak-
kaalle. Vikojen korjaaminen yllä kuvatulla tavalla täyttää kaikki Thermo Kingin 
velvoitteet ja vastuut mitä tulee myytyyn laitteeseen riippumatta siitä, perustu-
vatko ne sopimukseen, vahingonkorvaukseen (mukaan lukien laiminlyönti ja/tai 
ankara vastuu) tai muuhun syyhyn. 

3.  Ostajalle ei synny kustannuksia mistään Thermo Kingin antaman takuun aikana 
suoritetuista korjaustöitä tai asennetuista osista. Kaikista vaihdetuista osista 
tulee Thermo Kingin omaisuutta. Tällaiset takuukorjaukset on tehtävä valtuute-
tussa Thermo King -huoltopisteessä. Takuu ei sisällä kustannuksia kutsukäyn-
neistä, ylityöstä, kilometrikorvauksista, puhelimen käytöstä, sähkeen lähettämi-
sestä, kuljetuksista ja/tai välineistön tai huoltohenkilöstön siirtämisestä toiseen 
paikkaan. 

4.  Thermo Kingin takuu ei kata mitään asennuksia, säätöjä, irrallisia osia tai vau-
riota. Takuu ei myöskään korvaa kuluvia tai huoltoon kuuluvia osia tai aineita. 
Sellaisia ovat esimerkiksi moottoriöljy, voiteluaineet, sulakkeet, suodattimet ja 
suodattimien osat, hehkutulpat, puhdistusaineet, polttimot, jäähdytysaineet, 
kuivattimet ja akut, joita Thermo King ei ole toimittanut. 
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5.  Jotta takuu kattaisi myös erillishöyrystimien mekaaniset ja sähköosat, vain Ther-
mo Kingin valtuuttama henkilö saa asentaa osien väliset putkitukset ja johdo-
tukset. 

6.  Thermo Kingin takuu ei kata mitään sellaista osaa, (i) joka on asennettu tai jota on 
huollettu, korjattu tai muutettu siten, että Thermo Kingin mielestä sillä on ollut 
vaikutusta laitteen kokonaisuuteen, (ii) jota on käytetty väärin, käsitelty huoli-
mattomasti tai joka on vahingoittunut onnettomuudessa, tai (iii) jota on käy-
tetty vastoin Thermo Kingin kirjallisia ohjeita. Thermo Kingillä tai millä tahansa 
Thermo Kingin valtuuttamalla huoltopisteellä on oikeus vaatia, että ostaja 
näyttää huoltotietolomakkeen ja osoittaa siten, että laitetta on huollettu asian-
mukaisesti. 

 
 
TÄMÄ TAKUU SULKEE POIS KAIKKI MUUT TAKUUT JA SITÄ KÄYTETÄÄN NIIDEN ASEMES-
TA, OLIVATPA NE NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT, 
JOTKA LIITTYVÄT TUOTTEEN KAUPATTAVUUTEEN JA SOPIVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖ-
TARKOITUKSEEN TAI JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN TAI TULLAUKSEN AIKANA TAI 
JOHTUVAT KAUPPATAVASTA, PAITSI OMISTUSOIKEUTEEN TAI PATENTTIOIKEUDEN LOUK-
KAUKSEEN LIITTYVÄT. VASTUUN RAJOITUS: THERMO KINGILLÄ EI OLE MITÄÄN VASTUU-
VELVOLLISUUTTA SOPIMUKSEN MUKAAN TAI VAHINGONKORVAUKSEN PERUSTEELLA 
(MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI ANKARA VASTUU) TAI MUUN SYYN TAKIA MITÄ 
TULEE VAHINKOIHIN TAI VAURIOIHIN, JOITA ON AIHEUTUNUT AJONEUVOILLE, IRTAIMIS-
TOLLE, KUORMALLE TAI MUULLE OMAISUUDELLE, TAI MINKÄÄN ERITYISEN TAI SATUN-
NAISEN, EPÄSUORAN TAI VÄLILLISEN VAHINGON TAKIA. VIIMEKSIMAINITTUJA OVAT ESI-
MERKIKSI LIIKETOIMINNAN TAPPIOT TAI KESKEYTYKSET, MENETETYT VOITOT TAI SEISON-
TA-AIKA. KORVAUKSET OSTAJALLE OVAT POISSULKEVIA EIKÄ THERMO KINGIN KOKONAIS-
VASTUU MISSÄÄN TAPAUKSESSA NOUSE YLI TAKUUNALAISEN LAITTEEN TAI OSAN OSTO-
HINTAA. 
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Malli Thermo King TK 486V 

Polttoainetyyppi Dieselpolttoaineen on täytettävä EN 590 normi 

Öljymäärä 12.3 litraa (suodattimella). Täytä mittatikun ylämerkkiin. 

Öljytyyppi Mineraali, moniaste: API Cl-4, ACEA E3 
Synteettinen, moniaste: API Cl-4, ACEA E3 

Öljyn viskositeetti -15 … +50°C: SAE 15W-40 
-25 … +40°C: SAE 10W-40 
-20 … +30°C: SAE 10W-30 
-30 …      0°C: SAE   5W-30 

Dieselmoottorin pyörimisnopeus SLXe-100: 1250 - 1550 rpm 
SLXe-200: 1250 - 1550 rpm 
SLXe-300: 1250 - 1550 rpm 
SLXe-400: 1250 - 2000 rpm 
SLXe Spectrum: 1250 - 2000 rpm 

Moottorin öljynpaine 2.1 - 5.5 bar 

Öljynpainekatkaisija Avautuu: 0.48 - 0.90 bar 

Jäähdytysnesteen ylikuume-
nemiskatkaisin 

101.7°C - 107.2°C (moottorin sammutus) 

Jäähdytysjärjestelmän termo-
staatti 

82°C 

Jäähdytysnestemäärä 6,6 litraa 

Jäähdytysnestetyyppi ELC (pitkäikäinen jäähdytysneste): ELC on punaista. ELC:tä 
käyttävissä laitteissa on ELC-tarra paisuntasäiliössä. Käytettävä 
50/50 sekoitussuhdetta seuraavilla aineilla:  Texaco ELC (7997, 
7998, 16445, 16447), Havoline Dex-Cool® (7994, 7995), Ha-

voline XLC for Europe (30379, 33013), Shell Dexcool®, 
Caterpillar ELC, Detroit Diesel Powercool® Plus 

Varoitus: Tavanomaista ja ELC jäähdytysnestettä ei saa se-
koittaa keskenään. 

Jäähdytysjärjestelmän paine 0.62 bar 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

Jännite 12 VDC (nimellisjännite) 

Akku 92 Ah, 760 CCA 

Päävirtasulake 100 A 

Laturi, SLX 100, 200, 300 & 400 12 V, 37 A 

VOIMAVIRTAJÄRJESTELMÄ 

Jännite / sulakekoko 400/3/50, 32A 

Kaapelin koko 15 m saakka: 6 mm2, yli 15 m:10 mm2 

6. TEKNISET TIEDOT 
DIESELMOOTTORI TK 486V (SLX Spectrum, SLX-100, SLX-200, SLX-300, SLX-400) 
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7. TURVALLISUUSTARRAT JA SARJANUMEROT 

TURVALLISUUSTARRAT 

Sähkökeskuksessa 

SARJANUMEROT 

Laminoitu sarjanumerotarra 
- Rungossa ovien takana 

Laminoitu tunnistetarra (id) 
- Rungossa ovien takana 

 

Koko valtuutettu Thermo King huoltoliikeverkosto Suomessa on Certi-Tech sertifioitu. 

 

Certi-Tech on Thermo Kingin kehittämä Euroopan-laajuinen asentajien tietotaidon tes-

tausjärjestelmä, joka takaa sen, että asiakas saa aina asiantuntevaa ja osaavaa palvelua 

valtuutetusta Thermo King huoltoliikkeestä. 

Vain valtuutetulla Thermo King huoltoliikkeellä on tarvittavat tiedot ja taidot huoltaa laite 

valmistajan ohjeiden mukaisesti ja varmistaa laitteen häiriötön toiminta. 

THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 
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8. THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 2016 
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THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 2016 

No Yritys Osoite Puh 24h 

1 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 
01230 Vantaa 

010 550 80 010 550 80 

2 VTA Tekniikka Oy Haikanvuori 2 
33960 Pirkkala 

010 550 80 010 550 80 

3 Turun Thermohuolto Oy Luolakalliontie 5 
21420 Lieto 

020 798 0280 0400 947 244 

4 Auto-Kylmä P. Hållman Korjalankatu 10 
45130 Kouvola 

040 534 2465 040 534 2465 

5 Thermo-Tek Oy Tiilitie 4 
15560 Nastola 

03 762 5385 0400 355 610 

6 Auto-Kilta Oy 
 

Terminaalikatu 27 
53420 Lappeenranta 

0400 873 985 0400 873 985 

7 Pesa Service Oy Metsälinnankatu 31 
32700 Huittinen 

0400 632 975 0400 632 975 

8 ALK-Laite Ky Lavilankatu 5 
50970 Mikkeli 

0400 554 511 0400 554 511 

9 Refrigo Oy Laukaantie 9 
40350 Jyväskylä 

050 353 7210 050 330 8980 

10 Varaosalinna Oy Pohjolantie 10 
61800 Kauhajoki 

020 711 9877 020 711 9869 

11 Konepalvelu Lammi Rataskatu 18 
60320 Seinäjoki 

0500 687 241 0500 687 241 

12 Kylmäkonehuolto Kuusisto Oy Kranaattikuja 1 
70800 Kuopio 

050 306 3008 050 306 3008 

13 Kylmähuolto T. Peltokorpi Juustotie 14 
69300 Toholampi 

044 309 4273 044 309 4273 

14 Mekaner Oy Oritkarintie 1 
90400 Oulu 

040 700 9425 040 700 9425 



 VTA TEKNIIKKA OY  
Kuussillantie 23, 01230 VANTAA 

 
Haikanvuori 2,  33960 PIRKKALA 

 
Tel +358  (0) 10 550 80  www.vta.fi 


