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SW Exergon 12/24Volt kompressor kyl/frysbox 70 ltr 
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Typ:NCC-70 

Art nr: 22-1650 

 

 

 

 

Läs dessa instruktioner innan du startar boxen! 
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Installation av kylboxen  

Placera boxen på ett stabilt underlag. Boxen kan lutas max. 20˚ utan driftsstörningar på 
kompressorn. Det är viktigt att kylskåpet är väl ventilerat. Tillse att boxens ventilations- 
galler inte är blockerade vid drift.  
Placera aldrig het mat eller dryck direkt i boxen innan de svalnat ordentligt. Tillse att 
luften i boxen kan cirkulera, överfyll inte boxen med varor.  
Omgivande boxtemperatur +1˚C till +43˚C, Max. luftfuktighet 70%. Om den fläktkylda 
kompressorn bli mer är +70˚C vid drift, stängs den automatiskt av & återstartar när 
temperaturen gått ner. 

 Batteridrift 12Volt alt. 24Volt 

• Boxen startas genom att anslutningskabeln ansluts till cigarettuttaget / batteriet. 
Batterispänningen kan variera ±10-15% från nominellt värde. Om spänningen inte är 
stabil eller för låg, startar inte kompressorn. Kompressorn återstartar när spänningen 
stabiliserats.   

• Ställ in önskad temperatur med tryckknapparna ”NER”(Down) & ”UPP”(Up) på panelen till 
höger nedtill på boxens framsida. 

• Temperaturen kan justeras i steg på ±1˚C vid varje knapptryck. Max. temperatur 
+20˚C, Min. temperatur -19˚C. Inställd temperatur visas på displayen.   

Underhåll & skötsel. 

Boxen bör rengöras regelbundet. Stäng av boxen & låt locket stå öppet. Rengör in-& ut- 
sidan med varmt vatten & ett milt rengöringsmedel, undvik rengöringsmedel med slipmedel 
e.dyl. Torka ur noggrant allt vatten. Om boxen inte skall användas för en längre tid, koppla 
bort elmatningen & låt boxens lock stå på glänt så ventileras boxen & du slipper dålig lukt. 
Om boxen ger dålig kyla , kontrollera följande innan du kontaktar service: 
• Är boxen korrekt installerad? 
• Är boxen väl ventilerad? 
• Är omgivningstemperaturen för hög? 
• Är boxen överfylld med varor? 

• Kan luften cirkulera inne i boxen? 

Om du kontaktar service, uppge boxens typ- & serienummer som finns på skylten på 
boxens sida.  

Tekniska Data 

Typ av kylalstring: Kompressor  =12Volt 
Batteridrift:   Effekt 60Watt.  =12Volt, 5.0Amp alt. =24Volt, 2,53Amp 
Kylmedium:   R134a, 80g 
Klimatklass:   N 
Isolering:   Cyclopentan 
Boxvolym:   70 liter bto 
Utvändiga mått:  690 x 490 x 620 mm 
Netto vikt:   28Kg 


