
 Níor cheart úsáid a bhaint as an gcomhbhrúiteoir ach 
amháin chun a chuid críoch ainmnithe agus taobh 
istigh de scóip a fheidhme (féach ar na "teorainneacha 
oibrithe"). 
Breathnaigh ar na Treoracha feidhmithe agus ar an 
mbileog sonraí atá le fáil ar http://cc.danfoss.com

I ngach cás, ní mór riachtanais an 
EN378 (nó an rialachán sábháilteachta 
áitiúil eile is infheidhme) a chomhlíonadh.

Seachadtar an comhbhrúiteoir agus é faoi bhrú gás 
nítrigine (idir 0.3 agus 0.7 mbar) agus mar sin ní féi-
dir é a cheangal mar atá sé; féach ar an rannán 
"cóimeála"chun sonraí breise a fháil.

Ní mór an comhbhrúiteoir a láimh-
seáil go cúramach sa suíomh 
ceartingearach (uas-sheach ón 
suíomh ceartingearach: 15°)
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Cóimeáil rialaithe ola-insteallta

Cuir an corna fáisceach (1) le gaiscéad (2) ann ar 
cheap na comhla (3) ar an gcomhbhrúiteoir

3 2 1

4 5 6

Bain úsáid as na gabhálais (5) agus (6) a chuirtear 
ar fáil chun an nascóir (4) a cheangal leis an gcorna. 

24V nó
220V

2 A ar a mhéid

Déan an nascóir a shreangú mar atá léirithe agus 
ionsúigh sa suíomh rialaí 1 CDS303 é.

Díchóimeáil an rialaitheora ola-insteallta

Bain an corna fáisceach ag úsáid scriúire.

As

Treoracha
Vzh compressors

Comhla rialaithe 
ola-insteallta 

Leagan singil 

Monatóir  
leibhéal na hola 

Leagan ilphíobán 

a: Uimhir mhúnla
B: Sraithuimhir
c: Cuisneán
D:  Voltas soláthair chuig an tiontaire minicíochta 

CDS303

e: Brú seirbhíse na cásála
F: Bealadh monarcha-luchtaithe
G:  Minicíocht an chomhbhrúiteora agus uas-sruth 
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Bun-naisc

 -  Ag brath ar leagan an tiontaire mhinicíochta, 
d'fhéadfadh na nascóirí ar leith a bheith i suíomh 
difriúil ná an suíomh a thaispeántar sa léaráid 
thíos.

 -  Cinntigh i gcónaí go bhfuil teirminéil T1, T2 
agus T3 an chomhbhrúiteora ceangailte le 
teirminéil 96, 97 agus 98 faoi seach ar an tiontaire 
minicíochta.

 -  Ní mór cábla mótair an chomhbhrúiteora a 
chosaint agus ní mór don chuid armúrtha a 
bheith talmhaithe ar an dá cheann den chábla; 
ar thaobh an chomhbhrúiteora agus ar thaobh 
an tiontaire mhinicíochta.

 -  Bain úsáid as dlúthaire cábla EMC (Comhoiriúnacht 
Leictreamaighnéad) chun an cábla a shuiteáil 
agus chun é a thalmhú i gceart; Níl aon phéint 
thart timpeall ar an bpoll nasctha ar bhosca 
teirminéil miotalach an chomhbhrúiteora. 
Déantar é seo chun an tseoltacht a fheabhsú.

 -  Bíonn lasc sábháilteachta íseal-bhrú de dhíth 
chun oibriú folúis an chomhbhrúiteora a 
sheachaint.

 -  Nuair a thosaítear an comhbhrúiteoir, fíoraigh 
go bhfuil sé ag casadh sa treo ceart agus go 
bhfuil caidéalú ar siúl aige.

230 V nó 24V
～

2 A ar a mhéidR
IA

LA
Í 1

L1 91 L1 W 98 T3
L2 92 L2 V 97 T2
L3 93 L3 U 96 T1

95 PE PE 99

39 39 As-ana GNÁ
42 42 As-ana +
50 50 As-ana +10V NC 03
53 53 Ion-ana 0 ± 10V NO 02
54 54 Ion-ana 0 ± 10V GNÁ 01
55 55 Ion-ana GNÁ

NC 06
NO 05

12 12 +24V GNÁ 04
13 13 +24V
18 18 Ion-dig
19 19 Ion-dig
27 27 Ion-dig/As-dig
29 29 Ion-dig/As-dig
32 32 Ion-dig N- RS485 69 69
33 33 Ion-dig P+ RS485 68 68
20 20 Ion-dig GNÁ RS485 GNÁ 61 61
37 37 Ion-dig

R
IA

LA
Í 2C
D
S3

03

eochracha eolais: 

Ana: Analóg
Dig: Digiteach:
ion: Ionchur:
as: Aschur:
GNÁ: Gnách
NC: Dúnta de ghnáth
NO: Oscailte de ghnáth

Lúb oscailte Lúb próisis
91, 92, 93: Ionchur príomhlíonra 3-phas X X
95: Talmhú X X
39, 42 Aschur analóige - -
50: Aschur analóige - -
53: PLC+ (0 - 10 V) X -
54: Braiteoir - - X
55: PLC- X -
12: Lasc HP/LP X X
12: Ann/As seachtrach (NO) X X
13: Monarcha-nasctha le 37 X X
13: Braiteoir + - X
18: Ann/As seachtrach (NO) X X
19: Ionchur digiteach - -
27: Lasc HP/LP (NC) / gléasanna sábháilteachta X X
29: Ionchur/Aschur digiteach - -
32, 33 Ionchur digiteach - -
20: Ionchur digiteach Gnách - -
37: Monarcha-nasctha le 13 X X
98: Go dtí teirminéal T3 an chomhbhrúiteora X X
97: Go dtí teirminéal T2 an chomhbhrúiteora X X
96: Go dtí teirminéal T1 an chomhbhrúiteora X X
99: Go dtí nasc talmhaithe an chomhbhrúiteora X X
02, 01: Rialaí 1 go dtí an olachomhla sholanóideach X X
06, 05, 04: Rialaí 2 - -
69, 68: Bus RS485 - -
61: Bus Gnách RS485 - -

Réamhshocraítear an tiontaire minicíochta CDS303 
sa mhonarcha le paraiméadair phrionsabal rialaithe 
na lúibe oscailte. Is féidir prionsabal rialaithe an lúb 
próisis a roghnú ach paraiméadair sa "Roghchlár 
tapa" a athrú.

Lúb oscailte:
 Rialú 0 - 10 V
 Tiontaire minicíochta sa mhód sclábhánta 

Lúb próisis:
 Rialú 4 - 20 mA
Tiontaire minicíochta faoina rialaitheoir PID féin

Lasc-chóimeáil leibhéal na hola

Naisc leictreacha / Sreangú

Suiteáil an chomhpháirt optach scriúála ar lascphort 
leibhéal na hola. (Réamhshocraithe sa mhonarcha le 
haghaidh leagan ilphíobán an chomhbhrúiteora VZH.)

3
1

4
2

1: Sreang sholáthar cumhachta
2: Sreang sholáthar cumhachta
      3: Sreang aschuir
         4: Gan a bheith in úsáid

Suiteáil an chomhpháirt leictreach ar chomhpháirt optach. 
Cinntigh go bhfuil asraon an chábla suite go ceartingearach 

Féach ar an léaráid cheart a bhaineann leis na 
múnlaí difriúla sholáthar cumhachta chun an 
sreangú ceart a fháil

1

OVDC

24VDC

2

3Braiteoir

Lucht / Rialaí
Seachtrach

MÚNLA 24VDC

1

OVAC

24VAC

2

3Braiteoir

Lucht / Rialaí
Seachtrach

MÚNLA 24VAC

1

N

L

2

3Braiteoir

Lucht / Rialaí
Seachtrach

MÚNLA 230VAC 

- : Nasc roghnach X : Nasc riachtanach

Treoracha



1 - Réamhrá
Baineann na treoracha seo le Comhbhrúiteoirí 
scrollaithe luas inathraithe VZH a úsáidtear le 
haghaidh córais aerchóirithe. Soláthraíonn siad 
eolas riachtanach maidir le sábháilteacht agus 
úsáid cheart an táirge.

2 – Láimhseáil agus stóráil 
 •  Déan an comhbhrúiteoir a láimhseáil go 

cúramach. Bain úsáid as na hanlaí speisialta sa 
phacáistíocht. Bain úsáid as cluasóg ardaithe 
an chomhbhrúiteora agus as an trealamh 
ardaithe sábháilte ábhartha. 

 •  Stóráil agus iompair an comhbhrúiteoir sa 
suíomh ceartingearach.

 •  Stóráil an comhbhrúiteoir idir -35°C agus 55°C.
 •  Ná nochtaigh an comhbhrúiteoir agus an 

phacáistíocht d'fhearthainn nó d'atmaisféar 
creimneach riamh.

3 – Bearta sábháilteachta roimh chóimeáil.
 Ná bain úsáid as an gcomhbhrúiteoir in 

atmaisféar inlasta riamh.

 •  Níl cead ag an teocht thart ar an gcomhbhrúiteoir 
bheith níos mó ná 50°C le linn eas-thimthrialla.

 •  Cuir an comhbhrúiteoir ar dhromchla lom 
cothrománach le fána níos lú ná 3°.

 •  Ní mór tiontaire minicíochta a úsáid chun 
cumhacht a sholáthar don chomhbhrúiteoir. 
Cinntigh gurb é an tiontaire minicíochta an 
ceann ceart don chomhbhrúiteoir (cumhacht 
agus voltas: ionchur agus aschur). Liostaítear i 
bparaiméadar 1.13 den tiontaire minicíochta 
na comhbhrúiteoirí, na tiontairí minicíochta 
agus na cuisneáin is féidir a úsáid le chéile.

 •  Bain úsáid as trealamh atá comhdhéanta go 
speisialta le haghaidh cuisneán HFC, nár 
úsáideadh riamh le haghaidh cuisneán CFC, 
agus VZH á shuiteáil.

 •  Bain úsáid as feadáin chopair ghlana 
dhíhiodráitithe de ghrád cuisneáin agus as 
ábhar prásála de chóimhiotal airgid.

 •  Bain úsáid as comhpháirteanna córais glana 
díhiodráitithe

 •  Ní mór don phíobánra atá ceangailte leis an 
gcomhbhrúiteoir bheith solúbtha i 3 thoise 
chun creathaidh a mhaolú.

 •  Cinntigh go bhfuil an gléasra feistithe le 
comhpháirteanna ard-bhrú sábháilteachta (m.sh. 
brúlasc, comhla bhrúfhuascailte) chun cosc ar 
bhriseadh as a chéile na gcomhpháirteanna 
brúchuimsithe.

4 - Cóimeáil
 •  Scaoil saor an lánán nítrigine go fadálach tríd 

an bport schrader.
 •  Ceangail an comhbhrúiteoir leis an gcóras a 

luaithe is féidir chun truailliú ola ó thaise 
chomhthimpeallach a sheachaint.

 •  Coinnigh ábhar ar bith ar shiúl ón gcóras agus 
gearradh feadán ar siúl. Ná déan poill a dhruileáil 
riamh in aon áit nach féidir leadáin a bhaint.

 •  Prásáil go han-chúramach le teicníc úrscothach 
agus déan an píobánra a ghaothrú le sreabhadh 
gáis nítrigine.

 •  Ceangail na gléasanna riachtanacha 
sábháilteachta agus rialaithe. Nuair atá an 
port schrader in úsáid chun seo a dhéanamh, 
bain an chomhla inmheánach.

5 – Brath sceite
 Ná brúigh an ciorcad riamh le hocsaigin ná le 

haer tirim. D'fhéadfadh seo bheith ina chúis le 
tine nó pléascadh.

 •  Ná bain úsáid as ruaim chun sceití a bhrath.
 •  Déan an córas iomlán a thástáil chun sceití a 

bhrath.

 •  Níl cead ag brú tástála an taoibh ísil dul thar 
30 bar.

 •  Nuair a aimsítear sceitheadh, deisigh é agus 
déan iarracht eile sceití a bhrath.

6 – Díhiodráitiú folúis
 •  Ná bain úsáid as an gcomhbhrúiteoir riamh 

chun an córas a fholmhú.
 •  Ceangail folúschaidéal leis an taobh LP (brú 

íseal) agus leis an taobh HP (brú ard) araon.
 •  Folmhaigh an córas go dtí go mbaintear brú 

iomlán 500 µm Hg (0.67 mbar) amach.
 •  Ná bain úsáid as meagómmhéadar nó ná cas 

an comhbhrúiteoir air agus é faoi fholús toisc go 
bhféadfaí damáiste inmheánach a dhéanamh.

7 – Naisc leictreacha
 •  Cas an príomhsholáthar cumhachta as agus 

aonraigh é. Féach ar an leathanach roimhe 
seo chun sonraí maidir le sreangú a fháil. 

 •  Cosnaítear an comhbhrúiteoir ar ró-luchtú ag 
an tiontaire minicíochta. Lean na treoracha 
áitiúla maidir le cosaint líne cumhachta. Ní 
mór don chomhbhrúiteoir a bheith talmhaithe.

 •  Ní mór caighdeáin áitiúla agus riachtanais an 
chomhbhrúiteora a chomhlíonadh agus na 
comhpháirteanna leictreacha uile á roghnú.

 •  Féach le do thoil ar na líníochtaí maidir le 
gnáthnaisc shreangaithe agus scrúdaigh an 
léaráid shonrach shreangaithe a chuirtear ar 
fáil i bpacáiste an tiontaire mhinicíochta. 
Féach ar na treoirlínte feidhmithe chun sonraí 
breise a fháil.

 •  Lean go han-chúramach na treoracha suiteála 
don tiontaire minicíochta:

  - Gléasadh: Ní mór do bhunfhráma an 
tiontaire mhinicíochta a bheith feistithe 
go daingean leis an taca le cinntiú go bhfuil 
leanúnachas an-mhaith ann idir voltas 
talmhaithe na bpainéal leictreach uile agus 
bhoscaí leictreacha an chórais.

  - Sreangú: Ní mór dearadh sciata a bheith 
ar na sreanga rialaithe uile. Chomh maith leis 
sin, ní mór dearadh cumhdaithe a bheith 
ar chábla soláthair an mhótair leictrigh. Ní 
mór an modh a thaispeántar sna líníochtaí 
a úsáid chun an clúdach sciata a thalmhú i 
gceart, gach uile uair ar gá é seo a thalmhú 
ar chinn na gcáblaí. Ní mór tráidirí cábla ar 
leith a úsáid le haghaidh rialaithe agus 
soláthair mhótair.

 •  Cinntíonn an tiontaire minicíochta go gcosnaítear 
an mótar agus cinntíonn na paraiméadair 
mhonarchan go gcosnaítear an mótar ar gach 
uile mhífheidhm reatha. Níl gá le ró-lódáil 
sheachtrach.

 •  Socraigh paraiméadair an tiontaire mhinicíochta 
de réir moltaí Danfoss maidir leis an tiontaire 
minicíochta CDS303 agus an comhbhrúiteoir 
luas inathraithe VZH.

8 – An córas a líonadh
 •  Coinnigh an comhbhrúiteoir as feidhm.
 •  Líon asraon an chomhbhrúiteora nó an gabhdán 

leachta le cuisneán leachtach. Ní mór don 
lucht bheith chomh cóngarach agus is féidir 
don chóras-lucht chun oibriú íseal-bhrú agus 
for-theas iomarcach a sheachaint.

Comhbhrúiteoir Teorainn luchtaithe cuisneáin (kg)
VZH088 5.9 
VZH117 7.9 
VZH170 13.5

Os cionn na teorann seo; cosain an comhbhrúiteoir 
ar ais-sceitheadh leachta ag úsáid timthrialla 
chaidéal-anuas de 2.3 bhar (g) nó níos mó nó 
cnuasaitheoir líne suite.

  •  Dícheangail an sorcóir líonta ón gciorcad i 
gcónaí le cinntiú nach rachaidh ró-mhéid 
leachta isteach ann.

9 – Deimhniúchán roimh choimisiúnú
 Bain úsáid as fearais sábháilteachta mar lasca 

brú sábháilteachta agus comhla faoisimh mheicniúil 
i gcomhlíonadh araon le rialacháin agus le 
caighdeáin sábháilteachta a bhaineann le hábhar 
go ginearálta agus go háitiúil. Cinntigh go bhfuil siad 
i bhfeidhm agus go bhfuil siad socraithe i gceart. 

  Cinntigh nach ndéantar uas-bhrú seirbhíse 
chomhpháirteanna uile an chórais a shárú ag 
socruithe na lasc agus na gcomhlaí faoisimh ard-
bhrú.

 •  Bíonn gá le lasc íseal-bhrú chun an t-oibriú folúis 
a sheachaint. Is é an t-íoshocrú ná 1.5 bhar (g).

 •  Fíoraigh go bhfuil na naisc leictreacha ar fad 
feistithe i gceart agus go gcomhlíonann siad 
na rialacháin áitiúla.

 •  Réamhshocraítear téitheoir an chás cromáin 
ag "díchumasaithe" sa mhonarcha. Is féidir é a 
úsáid le haghaidh an VZH088/117 ach níor 
cheart é a úsáid le haghaidh an VZH170. Bíonn 
téitheoir seachtrach chás cromáin ag teastáil 
de los éagmaise.

 •  Tar éis don táirge a choimisiúnú, moltar go láidir 
an tiontaire minicíochta a choimeád fuinnmhithe 
i gcónaí.

10 – Tosú
 •  Ní mór do gach comhla sheirbhíse bheith sa 

suíomh oscailte.
 •  Déan an brú HP/LP cothrom.
 •  Fuinnmhigh an comhbhrúiteoir. Ní mór dó 

tosú gan mhoill. 
 •  Má theipeann ar an gcomhbhrúiteoir tosú, 

fíoraigh go bhfuil sé nasctha leis an tiontaire 
minicíochta; scrúdaigh naisc an chorda 
chumhachta. Más rud é nach bhfuil aon 
mhínormalacht i gceist, scrúdaigh tochráin an 
mhótair ag úsáid óm-mhéadair.

 •  Scrúdaigh painéal rialaithe an tiontaire 
mhinicíochta: Má thaispeántar aláram, scrúdaigh 
an sreangú agus polaraíocht na gcáblaí rialaithe 
go háirithe. Ma thaispeántar aláram, féach ar 
lámhleabhar feidhmithe an tiontaire mhinicíochta. 
Fíoraigh go háirithe teaglaim an chomhbhrúiteora, 
an tiontaire mhinicíochta agus an chuisneáin.

 •  Scrúdaigh leibhéil reatha tharraingthe agus 
voltais an phríomhlíonra. Is féidir luachanna 
mhótar leictreach an chomhbhrúiteora a 
thaispeáint go díreach ar phainéal rialaithe an 
tiontaire mhinicíochta.

 •  Bíonn for-theas optamach suite an 
chomhbhrúiteora thart ar 6K. Ní cheadaítear 
ach for-theas uasta 30K ar a mhéid. 

11 – Scrúdaigh agus an comhbhrúiteoir á rith.
 •  Scrúdaigh na leibhéil reatha tharraingthe agus 

voltais.
 •  Scrúdaigh an for-theas suite chun moilleanna 

córais a laghdú.
 •  Breathnaigh ar an leibhéal ola roimh agus le 

linn don táirge a bheith á rith le cinntiú gur 
féidir an leibhéal ola a fheiceáil. Má tá rómhéid 
cúir le feiceáil sa táscaire ola gloine, léiríonn 
seo go bhfuil cuisneán ar an sumpa.

 •  Coimeád súil ar an táscaire ola gloine ar feadh 
uair an chloig tar éis don chóras a dhéanamh 
cothrom le haisfhilleadh ceart ola ar an 
gcomhbhrúiteoir a chinntiú. Ní mór an scrúdú 
seo a dhéanamh arís thar an raon luais iomlán 
chun na nithe seo a leanas a chinntiú:

  - aisfhilleadh maith ola ar íseal-luas ag 
treoluas íosta gáis.

  - bainistiú maith ola ar ard-luas le tuliompar 
uasta ola.

 •  Déan na teorainneacha oibrithe a chomhlíonadh.
 •  Scrúdaigh gach uile fheadán le fáil amach an 

bhfuil siad ag creathadh as cuimse. Bíonn 
bearta ceartaitheacha, mar shampla bracanna 
feadáin, de dhíth i gcás gluaiseachtaí thar 1.5 mm.
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Treoracha



 •  Is féidir cuisneán breise leachtach a chur le 
taobh íseal-bhrú an táirge, chomh fada agus 
is féidir ón gcomhbhrúiteoir, más gá sin. Is gá 
don chomhbhrúiteoir bheith i bhfeidhm le 
linn an phróisis seo.

 •  Ná déan an córas a ró-luchtú.
 •  Ná scaoil cuisneán amach san atmaisféar riamh.
 •  Sula bhfágfaidh tú an láithreán suiteála, déan 

an ghlaineacht, an torann agus brath an 
sceite a iniúchadh go ginearálta.

 •  Déan taifead ar chineál agus ar mhéid an 
luchtaithe chuisneáin agus ar na coinníollacha 
oibrithe mar thagairt d'iniúchtaí sa todhchaí.

 •  Theip ar an gcomhbhrúiteoir brú a neartú: 
Scrúdaigh seach-chomhlaí uile an chórais le 
cinntiú go bhfuil siad go léir dúnta. Chomh 
maith leis sin, cinntigh go bhfuil gach uile 
chomhla sholanóideach sa suíomh ceart.  

 •  Torainn reatha as cuimse: Cinntigh nach bhfuil 
aon leacht ag ais-sceitheadh chomh fada leis 
an gcomhbhrúiteoir tríd an fhor-theas gháis 
aisfhillte agus teocht shumpa an chomhbhrúiteora 
a thomhas. Ní mór don sumpa a bheith 6K os 
cionn na teochta suite sáithithe ar a laghad, 
faoi choinníollacha oibrithe foistine. 

 •  Múchann an lasc ard-bhrú: Scrúdaigh oibríochtaí 
an chomhdhlúthadáin (glaineacht, oibriú 
gaothráin, comhla sreafa uisce agus uiscebhrú, 
scagaire uisce, srl.). Más rud é nach bhfuil 
fadhb ar bith ann, d'fhéadfadh ró-luchtú an 
chuisneáin a bheith ina chúis leis an bhfadhb nó 
ábhar sa chiorcad nach féidir a chomhdhlúthú 
(m.sh. aer, taise).

 •  Múchann an lasc íseal-bhrú: Scrúdaigh oibríochtaí 
an chomhdhlúthadáin (glaineacht chorna, 
oibríochtaí gaothráin, sreabhadh uisce, scagaire 
uisce, srl.), sreabhadh an chuisneáin leachtaigh 
agus titim brú (comhla sholanóideach, triomadóir 
scagaire, comhla infhorbartha, srl.) agus 
luchtú cuisneáin.

 •  Íseal-luchtú cuisneáin: Tugtar an luchtú ceart 
cuisneáin ag an táscaire gloine leachta, athrú 
teochta an chomhdhlúthadáin i gcomparáid 
le táblaí brú an chuisneáin (brútheocht), an 

fhor-theasa agus an fho-fhuaraithe, srl. (má 
mheastar go bhfuil luchtú breise de dhíth, féach 
ar rannán 8).

 •  Timthriall gearr an chomhbhrúiteora: Cuirtear tús 
le 12 thimthriall in aghaidh na huaire ar a mhéid.

12 - Cothabháil
 Is contúirteach iad an brú inmheánach agus 

an teocht dhromchla agus is féidir leo bheith ina 
gcúis le díobháil bhuan. Ní mór d'oibreoirí agus 
do shuiteálaithe cothabhála na scileanna agus 
na huirlisí cuí a bheith acu. D'fhéadfadh teocht na 
bhfeadán agus chás uachtarach an chomhbhrúiteora 
dul thar 100°C agus d'fhéadfaidís bheith ina gcúis 
le dónna tromchúiseacha.

 Cinntigh go ndéantar cigireacht ar an gcóras 
ó thráth go chéile chun iontaofacht an chórais a 
dheimhniú de réir rialachán áitiúil.

Chun fadhbanna córais leis an gcomhbhrúiteoir a 
sheachaint, moltar an sceideal cothabhála a leanas:
 •  Fíoraigh go bhfuil na gléasanna sábháilteachta 

ag obair agus  go bhfuil siad socraithe i gceart.
 •  Cinntigh go bhfuil an córas sreabhobach.
 •  Scrúdaigh leibhéal tarraingthe reatha an 

chomhbhrúiteora.
 •  Féach chuige go bhfuil an córas ag oibriú ar 

aon dul le taifid chothabhála roimhe seo agus 
le coinníollacha comhthimpeallacha.

 •  Cinntigh go bhfuil gach uile nasc leictreach 
feistithe i gceart.

 •  Coimeád an comhbhrúiteoir glan agus fíoraigh 
nach bhfuil aon mheirg ná ocsaídiú ar an gcás, 
ar na feadáin ná ar na naisc leictreacha.

 •  Scrúdaigh teocht inmheánach an tiontaire 
mhinicíochta ar an taispeántas agus an sreabhadh 
aeir fuaraithe.

 •  Déantar lochtanna a logáil i gcuimhne an 
tiontaire mhinicíochta ar féidir iad a tharraingt 
suas. D'fhéadfadh seo cabhrú le paraiméadair 
an tiontaire mhinicíochta nó an chórais féin a 
mheas agus a fheabhsú.

13 - Barantá
Bí cinnte uimhir mhúnla agus sraithuimhir a chur 
síos ar éileamh ar bith á chomhdú maidir leis an 
táirge seo.

Bain úsáid as cuimhne lochta an tiontaire 
mhinicíochta chun cur síos a fháil ar na lochtanna 
roimh an chóras a chasadh air agus fiú roimh an 
chumhacht a mhúchadh.

Is féidir an baránta táirge a chur ar neamhní sa 
chásanna seo a leanas:
 •  Easpa ainmchláir.
 •  Mionathruithe seachtracha; an druileáil, an 

táthú, cosa briste agus marcanna turrainge 
go háirithe.

 •  Comhbhrúiteoir oscailte nó comhbhrúiteoir a 
sheoltar ar ais agus é neamhshealaithe.

 •  Meirg, uisce nó ruaim braite sceite taobh istigh 
den chomhbhrúiteoir.

 •  Cuisneán nó bealadh a úsáid nach bhfuil 
ceadaithe ag Danfoss.

 •  Imeacht ar bith ó na treoracha atá molta a 
bhaineann le suiteáil, le feidhmiú nó le cothabháil 
an táirge.

 •  Úsáid le linn don táirge a bheith á bhogadh.
 •  Úsáid i dtimpeallacht phléascach atmaisféarach.
 •  Éileamh baránta nach dtugtar uimhir mhúnla 

ná sraithuimhir ann. 

14 – Diúscairt
Molann Danfoss gur cheart do chuideachta 
chuí athchúrsáil a dhéanamh ar 
chomhbhrúiteoirí, ar thiontairí minicíochta 
agus ar ola an chomhbhrúiteora.
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