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1 -  ONTVANGST VAN HET APPARAAT

2 -  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3 -  ALGEMENE INFORMATIE

 � Alle werkzaamheden moeten beslist worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) draagt.

 � Lees voor alle werkzaamheden aandachtig deze handleiding en bewaar deze daarom goed. Houd u stipt aan de 
veiligheidspunten.

 � De toestellen mogen niet werken in bedrijfsomstandigheden die zwaarder zijn dan de ontwerpomstandigheden (druk, 
temperatuur, aard en circulatie van de vloeistoffen).

 � Controleer bij toestellen in landen van de Europese Unie of de installatie conform de geldende richtlijnen en wettelijke 
voorschriften is uitgevoerd.

 � Houd u aan de hijsadviezen (zie de stickers op het apparaat).
 � Om elk risico op ongelukken te voorkomen, moet u de toegang tot het publiek ontzeggen door de werkzone af te bakenen.

2.1  In geval van nood
 � Zet de elektrische voeding uit.
 � De werking van de noodstopschakelaar(s) mag geen gevaar opleveren.
 � Stop de ventilatoren.

2.2  De 4 belangrijkste risico's
 � Hijsen of plaatsen = Ongeval
 � Contact met het leidingenstelsel = Brandwonden
 � Openen van de elektriciteitskast = Elektrocutie
 � Verwijderen van de roosters = Letsel

3.1  Functies van het toestel
 � Droge koeler (dry cooler): Toestel waarin een vloeistof in vloeibare staat wordt gekoeld door thermische uitwisseling met de 

omgevingslucht, zonder dat er rechtstreeks contact tussen de omgevingslucht en de vloeistof is.
 � Condensor (of luchtgekoelde condensor): Toestel waarin gas wordt gecondenseerd door thermische uitwisseling met de 

omgevingslucht.
 � Optie verneveling: Systeem van koeling van de lucht door verneveling van waterdruppels onder hoge druk. 
 � Deze toestellen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn voorzien. Het is, met name, streng 

verboden om andere vloeistoffen of media dan die welke in de bedieningsdocumenten zijn vastgelegd, te laten circuleren.

3.2  Normen
 � De toestellen zijn conform de normen EN 60-204 - EN 378-2 en conform de Europese richtlijnen:

 - Machines 2006/42/EG
 - EMC 2014/30 EG
 - Druktoestellen 2014/68/EG 
 - NF P 06-013 (klasse A)

 � De personen die de installatie, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van het toestel verzorgen, moeten kennis 
hebben van de instructies van deze handleiding en van de specifieke technische gegevens van de locatie van de installatie.

3.3  Garantie
 � Zie de algemene verkoopvoorwaarden.
 � Controleer de geschiktheid van de vloeistof met de gebruikte materialen.
 � Zie de kenplaat voor de gebruikslimieten.

1.1  Algemene controles
 � Elk toestel heeft een typeplaatje met een identificatienummer dat bij 

alle correspondentie moet worden vermeld. Controleer of het toestel 
overeenkomt met het toestel op de bestelbon.

 � Controleer het toestel bij ontvangst altijd op eventuele schade.
 � In geval van beschadiging of niet volledige levering, noteert u dit op de 

bon van de bezorger en bevestigt dit aan het transportbedrijf via een 
aangetekende brief binnen 3 dagen na de levering.

1.2  Lossen
 � De ontvanger is verantwoordelijk voor het lossen en de hiervoor 

benodigde apparatuur (zie § "INSTRUCTIES VOOR HET HIJSEN"). �
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 � Désignation\Description: Zie de paragraaf "Omschrijving".
 � An./Year: Fabricagejaar.
 � N° série\Serial Nbr: Nummer dat in alle 

correspondentie moet worden vermeld.
 � 2014/68/UE (DN): Categorie en bepalende 

waarde (DN indien "LEIDING", Inhoud indien 
"VAT").

 � Fluid CIRC. 1: aard van de vloeistof van circuit 1.
 � Fluid CIRC. 2: identiek aan vloeistof CIRC 1, 

uitsluitend voor toestellen met 2 circuits.
 � Voltage: Voeding.
 � Volume: Inhoud van het circuit.
 � P. abs \ P. input: Opgenomen vermogen.
 � P.serv.\ Working P (PS): Werkdruk. (Maximum toegelaten druk volgens Europese richtlijn 2014/68/UE).
 � Courant (+/-10%): Max. stroomsterkte
 � Max. temperature: Maximum toegelaten temperatuur.
 � Poids-Weight: Maximum totaal gewicht leeg, inclusief opties en accessoires.

Designation/DescriptionRef. produit\Item Ref.

An(Year) N. Serie/Serial Nbr PED 2014/68/UE (DN)

Fluid CIRC. 1 Fluid CIRC. 2 Voltage

P. abs \ P. inputVolume

P.serv.\ Working P (PS) Courant (+/-10%)

Poids-WeightMax. Temperature

2011 00089442/003

7278227.159 DMN 8083-2 SHI 690A 12A1

EAU TRI 400 50HZ

13800 W438L

1.00 (10.0) BARS

110 °C

27 A

ART4.3-LIQ-GR2 (DN: 150)

2270 KG

4 -  KENPLAAT

4.1  Omschrijving

Voorbeeld: DLN 8083-2 SHI 690A8B 12A1

 D: Functie: D = Droge koeler, C = Condensor

 L: Grootte module:  S = kort,  
  M = gemiddeld,  
  L = lang

 N of X: Ontwerptype: N = standaard, X = speciaal

 8: Diameter ventilator (dm): 8 of 9

 08: Aantal ventilatoren: van 01 tot 14

 3: Aantal rijen pijpen met lamellen: 2, 3, 4 of 5

 2: Aantal ventilatorlijnen: 1 of 2

 S: Bijzonderheid batterij: S = enkele batterij,  
  D = dubbele batterij,  
  T = 2 koudemiddelcircuits,  
  Z = aftapbare batterij

 H: Stand van het apparaat: H =  horizontaal, V = verticaal

 I: Luchtstroom: I = geïnduceerd, 
  F = geforceerd

 690: Toerental (tr/min)

 A8B: Type motor:  A9A / A9B /A9C/A9D = AC-motoren Ø 910 mm (3F 400V / 50 Hz), 
  A8A / A8B / A8C = AC-motoren Ø 800 mm (3F 400V / 50 Hz), 
  B9A / B9B / B9C = AC-motoren Ø 910 mm (andere spanningen), 
  B8A / B8B / B8C / B8D = AC-motoren Ø 800 mm (andere spanningen), 
  E9A / E9B = EC-motoren Ø 910 mm, 
  E8A / E8B / E8C = EC-motoren Ø 800 mm, 
  X9A / X8A = ATEX-motoren,  
  M8 = 1 trap met EC-ventilatormotoren Ø 800 mm, 
  M9 = 1 trap met EC-ventilatormotoren Ø 910 mm

 12A1: Type lamellen: 09A1 = Pijp Ø 9,52 mm 
  12A1 = Pijp Ø 12,7 mm 
  16B2 = Pijp Ø 16/15,87 mm
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5 -  INSTRUCTIES VOOR HET HIJSEN EN IN DE WERKSTAND ZETTEN VAN DE POTEN

5.1  Hijsen van HORIZONTALE apparaten
 � De in de tabel hieronder met een het symbool (!) aangegeven horizontale apparaten moeten worden opgehesen met een juk.

5.2  Hijsen van VERTICALE apparaten

 Hijsen met juk Hijsen met takel

Aantal 
ventilatorlijnen

Aantal 
ventilatoren A = B H

E
Module S 
(950 mm)

Module M 
(1600 mm)

Module L 
(1900 mm)

1

1

1180 1375

950 (!) 1600 (!) 1900
2 1900 3200 3800 (!)
3 2850 4800 (!) 5700 (!)
4 3800 (!) 3200 3800 (!)
5 2850 4800 (!) 5700 (!)
6 1900 - -

2

4

2300 2495

1900 (!) 3200 (!) 3800
6 2850 (!) 4800 5700
8 3800 3200 (!) 3800
10 2850 (!) 4800 5700
12 1900 (!) 3200 (!) 3800
14 2850 (!) 4800 -

 � De gewichten zijn aangegeven op de kenplaten.
 � Bevestig de singels aan de aanslagpunten die zijn aangegeven door de gele stickers.
 � Om de verf niet te beschadigen adviseren wij een bescherming te plaatsen tussen de omkasting en de haken.
 � Hijs horizontale toestellen nooit bij de steunvoeten op.

 Hijsen met juk Hijsen met takel
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5.3  Hijsen van GEKOPPELDE apparaten
HIJS NOOIT DE TWEE APPARATEN TEZAMEN
	  Maak de twee apparaten los van elkaar door de bouten die de poten verbinden te verwijderen
	  Verwijder het bovenste apparaat
	   Verwijder het tweede apparaat

(De plastic vulstukken en bouten en moeren kunnen opnieuw gebruikt worden)

5.4  In de werkstand zetten van de poten
 � Bij de aflevering van het apparaat staan de poten in de zogenaamde "transportstand" (A). 
 � Voor de definitieve installatie van het apparaat moet u deze poten in de "gebruiksstand" (B) zetten. 

Ga hiervoor als volgt te werk:
	  Hef het apparaat op aan de hijsogen. Houd het omhoog gedurende de handeling.
	   Draai van elk van de poten de 4 bevestigingsschroeven los. De andere schroeven mogen nooit worden losgezet. Verwijder 

de poot om hem een stand lager, in de definitieve stand terug te plaatsen.
	  Draai de 4 schroeven van alle poten weer vast en plaats het apparaat terug op de vloer.

�

�

A B

2

1

3

In geval van de optie "Skid container" en/of extra lange poten, raadpleeg dan de aanvullende instructies die bij het apparaat zijn 
gevoegd.
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6 -  OPSLAG

7 -  OPSTELPLAATS

 � Sla de apparaten op bij een temperatuur tussen -40 en +60 °C (temperatuurbereik voor standaard toestellen). In geval van 
opties, zie de specifieke beschrijving. 

 � Bescherm de apparaten tegen schokken en let op dat ze uitsluitend hun eigen gewicht dragen.
 � Plaats de apparaten op een stevige, vlakke en horizontale vloer. Bevestig, in geval van opslag op een plaats die blootgesteld 

is aan de wind, het apparaat op de vloer met behulp van riemen of kabels.
 � Laat de afsluitdoppen van de buizen op hun plaats tot het moment van aansluiten van het apparaat.
 � In geval van langdurige opslag (langer dan 3 maanden), vult u de wisselaar met een inert gas en sluit u de buizen gasdicht 

af. Dit is noodzakelijk om eventuele condensatie en oxidatie te voorkomen. Let echter wel op dat de op het typeplaatje 
aangegeven maximale werkdruk niet overschreden wordt.

 � In het geval van langere opslag, wordt aangeraden de apparaten op te slaan op een plaats die beschermd is tegen de 
weersinvloeden.

 � Voordat het apparaat wordt geplaatst, moet de installateur de volgende punten controleren:
 - Het apparaat moet buiten worden geplaatst, op een plaats die niet onder water kan lopen. Controleer of aan alle 

voorwaarden is voldaan (buitentemperaturen onder nul, corrosieve atmosfeer, hoogte, enz.)
 - De oppervlakte van de grond of van de constructie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen en 

horizontaal zijn.
 - Plaats het apparaat, als het wordt geïnstalleerd op een plaats met veel sneeuwval, hoog genoeg dat de luchtaanzuiging 

vrij blijft.
 - Controleer al in de ontwerpfase of het geluidsniveau van het apparaat geschikt is voor de omgeving waar het wordt 

geplaatst.
 - Voor verticale apparaten mag de luchtstroom die door het apparaat stroomt niet parallel zijn met de overheersende 

windrichting.
 - Bescherm het apparaat tegen zandstormen door middel van een geschikte constructie.
 - Afgevallen bladeren zijn een belangrijke vervuilen de factor voor de batterij, installeer het apparaat daarom niet dichtbij 

bomen die hun blad verliezen.
 - Installeer het toestel niet dichtbij de uitgang van afblaaskanalen van warme lucht.

7.1  Maximaal toelaatbare windsnelheid
 � Max. toegelaten snelheid: 100 Km/h.
 � Neem contact op met ons voor snelheden > 100 km/u. Afhankelijk van de configuratie van het apparaat worden bepaalde 

berekeningen gemaakt. 

7.2  Hoogte van luchtinlaat
 � De installateur moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de recycling van warme lucht te beperken en te 

zorgen voor een goede aanvoer van lucht in het toestel.
 � Bepaling van de hoogte van de aanzuiging (H) voor de volgende situaties:

 S = Geprojecteerd oppervlak op de vloer
 P = Omtrek van de luchttoevoer

 - Meerdere aan elkaar vastgemaakte apparaten  om de risico's van 
kortsluiting van lucht van de ene unit in de andere te vermijden  
(luchttoevoer via 4 kanten)

 - 1 enkel apparaat tegen een muur   
(luchttoevoer via 3 kanten)

 - 1 enkel apparaat tegen 2 muren  
(luchttoevoer via 2 kanten)

 - 1 enkel apparaat tegen 3 muren  
(luchttoevoer via en kant)

 � Neem contact op met ons voor andere situaties.

H > 0.8 —S
P H

A

B

A

B

S = A x B
P = 2 (A + B)

S = A x B
P = A + 2B

S = A x B
P = A + B

S = A x B
P = A

A

B

A

B
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8 -  INSTALLATIEADVIEZEN
 � Zorg ervoor dat mensen en goederen zijn beschermd en dat onderhoudswerkzaamheden in alle veiligheid kunnen worden 

uitgevoerd.
 � Indien de gevolgen van een storing voor mens, milieu of financieel groot zijn, neem dan maatregelen om de effecten zoveel 

mogelijk te beperken.
 � Controleer of de installatie conform de geldende wetgeving en normen van het land is en overeenstemt met de veiligheidsregels 

die geleden voor de locatie (bijvoorbeeld explosieve atmosfeer).
 � Breng, indien noodzakelijk, het gevarensymbool van de vloeistof aan volgens de geldende normen.
 � Als de temperatuur aan de binnenkant van de pijpen hoger is dan 65 °C, breng dan een waarschuwing tegen 

verbrandingsgevaar aan op de leidingen.
 � Zorg voor beveiligingen zodat de temperatuur en de druk van de vloeistof niet hoger kan worden dan de waarden die zijn 

aangegeven bij de bestelling. Gebruik bij hogere waarden moet ter goedkeuring aan os worden voorgelegd.
 � U moet het apparaat voorzien van een noodstopsysteem in de directe nabijheid. Dit goed zichtbare en toegankelijke systeem 

moet zorgen voor een volledige onderbreking van de elektrische voeding van het apparaat en zijn toebehoren.
 � Zorg dat een opzettelijke of onvoorziene onderbreking van de elektrische voeding het proces niet in gevaar brengt.
 � Gebruik alle bevestigingsgaten en versterk indien nodig, afhankelijk van de wind, het verankeringssysteem (vooral voor 

verticale apparaten).
 � Indien het apparaat op een draagconstructie geïnstalleerd moet worden, bereken dan de constructie rekening houdend met 

het gewicht van het apparaat (gevuld) in werking en voorzien van alle toebehoren.
 � Indien montagerubbers worden gebruikt, zorg dan voor een stijf frame dat de poten onderling met elkaar verbindt.
 � Door het vallen van voorwerpen of hagel op het apparaat kunnen onderdelen met lamellen beschadigd raken (situatie van 

horizontale apparaten met geforceerde trek). Neem passende maatregelen, bijvoorbeeld door een beschermrooster toe te 
voegen.

 � Indien de installatie risico loopt op bevriezing tijdens de werking, zorg dan voor een beschermingssysteem.
 � Installeer de ontluchtings- en aftapvoorzieningen en de afsluitkranen.
 � Zorg voor aarding van de leidingen en houd daarbij rekening met het volledige ontwerp van de installatie.
 � Raadpleeg voor eventuele toebehoren de specifieke gidsen.

9 -  AANSLUITINGEN
9.1  Elektrische aansluiting
 � Alle bedradingen moeten zijn uitgevoerd volgens de geldende wetgeving op de plaats van de installatie (in Frankrijk: NF C 15100).
 � Raadpleeg in elk geval het document met de "ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN" of het elektrisch schema dat bij het apparaat is 

gevoegd.
 � Houd u aan de gegevens van de elektrische voeding zoals aangegeven op het typeplaatje.
 � De fase-onbalans mag niet meer dan ±2% bedragen voor de spanning.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, neem dan onmiddellijk contact op met uw energieleverancier en zorg 
dat het apparaat niet gestart wordt voordat aanvullende maatregelen zijn genomen. Anders komt de garantie automatisch te vervallen.

U dient het apparaat te beveiligen tegen overspanningen als gevolg van spanningspieken in het stroomnet of van 
blikseminslag. Afhankelijk van de geografische ligging van de installatieplaats en het type stroomnet (ondergronds of 
bovengronds bekabeld) kan een bliksemafleider voorgeschreven zijn in de lokale regelgeving. Als de van kracht zijnde 
lokale voorschriften niet worden nageleefd (NF C 15100 in Frankrijk), vervalt de garantie.

9.2  Aansluiting vloeistof
 � Let op dat er geen vreemde voorwerpen/stoffen in het circuit binnendringen.
 � De verbindingsleidingen en regelings- of afsluitvoorzieningen moeten zodanig worden gemonteerd en ondersteund dat 

er geen mechanische spanning, torsie, verbuiging optreedt op de leidingen van de batterij. Het is raadzaam flexibele 
aansluitingen te gebruiken om waterslag te voorkomen.

 � Positie van de leidingen: Sluit alle aanwezige leidingen op het apparaat aan (zie de maatschets)
 � Neem, in geval van een gesoldeerde of gelaste aansluiting, de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat 

soldeer- of lasresten in het circuit worden meegenomen.

 Opmerking speciaal voor condensors: 
 � Koudemiddelaansluiting: de koudemiddelleidingen tussen de condensor en de binnenmachine, en de dichtheidstests moeten 

worden uitgevoerd door een specialist volgens de voorgeschreven methode en de geldende wetgeving. De apparaten worden 
voorgevuld geleverd met een stikstofvulling van 0,5 bar met afgestopte leidingen. 
- Afsluiting met gesoldeerde doppen: verwijder de doppen door ze met een brander te verhitten. 
- Afsluiting met geperst metaal: snijd het einde van de pijp af met een pijpsnijder op max. 10 mm van het einde.

 � Ingang/uitgang: aangegeven op stickers bij de opening op de verzamelleiding.
 � ZAGEN EN SLIJPEN ZIJN VERBODEN: gebruik een pijpsnijder om ter voorkomen dat metaaldeeltjes in het 

systeem terechtkomt. 

9.3  Aansluiting van een frequentieregelaar
 � De inbedrijfstelling van een frequentieregelaar moet worden uitgevoerd door een specialist want een verkeerde 

selectie of foutieve parameterinstelling kan elektromagnetische storingen veroorzaken en de motoren beschadigen.  
Minimale voorzorgen:
 - Gebruik afgeschermde kabels voor en na de frequentieregelaar.
 - De frequentie moet liggen tussen 25 Hz en 50 Hz.
 - Zorg voor een du/dt-filter tussen de toerenregelaar en de ventilatoren.
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10.1  Eerste inbedrijfstelling
 � Lees aandachtig en houd u aan de instructies en de aanbevelingen voor de inbedrijfstelling van de eventuele toebehoren.
 � Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat.
 � Zet de verbindingen van de elektriciteitskast weer vast.
 � Zet het apparaat onder spanning en controleer of alle ventilatoren in de goede richting draaien (draairichting aangegeven door 

stickers). Zet, in geval van een abnormaal geluid van de ventilatormotoren, onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met ons.
 � Zorg dat het (de) hydraulisch circuit(s) schoon zijn.
 � Vul het circuit en ontlucht het met behulp van de op de hoogste plaatsen aanwezige ontluchters.
 � Voer de druk op en controleer vervolgens de dichtheid ter hoogte van de aansluitingen van het leidingenstelsel.

10.2  In geval van een probleem 
Wij staan voor u klaar om u te helpen. Controleer van tevoren de volgende punten:

 - Draaien alle ventilatoren in de goede richting? (controleer met behulp van de stickers)
 - Is de voedingsspanning correct?
 - Draaien de motoren met de goede snelheid? (controleer de opgenomen stroomsterkte)
 - Is de richting van de vloeistof niet omgekeerd bij de aansluiting van de batterij?
 - Zijn de lamellen van de batterij schoon?
 - Is er geen luchtkortsluiting of slechte luchttoevoer?

10.3  Gebruiksaanwijzingen
Kalkaanslag en corrosie zijn erg schadelijk voor de goede werking en de levensduur van de apparaten. Gebruik daarom 
alleen gezuiverd water of toegelaten vloeistoffen (controleer de vergelijkbaarheid van de toevoeg vloeistoffen met de 
materialen van de droge koeler).

10 -  WERKING

11.1  Bescherming van AC-motoren
 � Alle motoren zijn uitgerust met een PTO (thermische beveiliging door openen) in de aansluitkast van de motor. De bekabeling 

van de PTO is optioneel.

11.2  Ventilator met AC-motor 3F 230 V/400 V 50 Hz
 � In een driefasenet van 400 V - 50 Hz, hebben de motoren 2 toerentallen door een aansluiting in sterschakeling (Y) of in 

driehoekschakeling (Δ).
 - Lage snelheid in aansluiting Y
 - Hoge snelheid in aansluiting Δ

 � In een driefasenet van 230 V – 50 Hz hebben de motoren 1 toerental door een aansluiting in driehoekschakeling (Δ):
 - Lage snelheid in aansluiting Δ

11 -  AC-VENTILATOREN

11.3  Ventilator met AC-motor 3F 208 V en 3F 400 V tot 480 V 60 Hz
 � In een driefasenet van 208 V 60 Hz en 230 V 50 Hz hebben de motoren 1 toerental door een aansluiting in driehoekschakeling (Δ):
 � In een driefasenet van 400 V tot 480 V 60 Hz hebben de motoren 1 toerental door een aansluiting in sterschakeling (Y):

Diameter waaier mm 910 800
Type motor B9A B9B B9C B8A B8B B8C B8D
Voeding 3F 208 V/60 Hz Δ Δ Δ - - Δ Δ
Voeding 3F 400 tot 480 V/60 Hz Y Y Y Y Y Y Y
Toerental(len) omw/min 1100 1000 800 1100 1050 840 520
Gewicht waaier + motor kg 28 25 25 23 23 19 19
Gewicht van de motorventilator kg 69 66 66 51 51 47 47
Min. opslagruimtetemperatuur °C -40 
Min. bedrijfstemperatuur °C -40
Isolatieklasse F
Dichtheidsklasse IP 54
Aantal starten max. 50 / uur

Diameter waaier mm 910 800
Type motor A9A A9B A9C A9D A8A A8B A8C
Voeding 3F 230 V Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ -
Voeding 3F 400 V Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ
Toerental(len) omw/min 690 900 980 1270 680 890 700 900 700 900 560 690 330 440
Gewicht waaier + motor kg 23 - 28 - 28 19 -
Gewicht van de motorventilator kg 70 59 66 59 52 48 39
Min. opslagruimtetemperatuur °C -40
Min. bedrijfstemperatuur °C -40
Isolatieklasse F
Dichtheidsklasse IP 54
Aantal starten max. 50 / uur
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12 -  EC-VENTILATOREN
12.1  Bescherming van EC-motoren
 � Deze motoren hebben een ingebouwd bewaking- en beschermingssysteem. Zij zijn beschermd tegen thermische 

overbelasting van de elektronica, thermische overbelasting van de motor en met Hall-effectopnemers tegen een verkeerde 
positie van de rotor.

 � Deze storingen veroorzaken een statusverandering van het storingsrelais KL2 (klemmen COM-NO-NC). Dit is een 
potentiaalvrij omkeerrelais met een onderbrekingsvermogen van 2 A/250 VAC cos phi = 1.

 � Lijst van de storingen:
 - Thermische overbelasting van de motor of van de besturingselektronica, of storing van de Hall-effectopnemers: 

de ventilator stopt en start niet meer. De storing wordt aangegeven door de statusverandering van KL2. Alleen door de 
voedingsspanning 20 seconden te onderbreken en daarna weer te herstellen kan de ventilator weer starten (nadat de 
oorspronkelijke storing is verholpen, anders begint de cyclus opnieuw).

 - Blokkeren van de rotor: 
Als de rotor om wat voor reden is geblokkeerd, wordt deze storing aangegeven door de statusverandering van KL2.  
Als de blokkering is opgeheven start de ventilator weer automatisch. 

 - Te lage spanning: 
De motor accepteert nominale spanningen en frequenties tussen 380 en 480 V - 50 tot 60 Hz zonder merkbare 
veranderingen in de prestaties van de ventilatie. Tussen 380 en 290 V blijft de ventilator werken, maar met verminderde 
prestaties. Als de spanning gedurende 5 seconden lager dan 290 V is, stopt de motor. De storing wordt aangegeven 
door een statusverandering van KL2. Als de spanning is teruggekeerd op zijn nominale waarde gaat de motor weer 
draaien.

 - Afwezigheid van een fase: 
Als een van de 3 fasen langer dan 5 seconden afwezig is, stopt de motor. De storing wordt aangegeven door de 
statusverandering van KL2. Tussen 10 tot 40 seconden na terugkeer van de 3 fasen, start de motor weer automatisch. 
Het omkeren van de fasen heeft geen invloed op de draairichting van de motor.

12.2  Ventilator met EC-motor 3F 380 V tot 480 V 50/60 Hz
 � In een driefasenet 380 V tot 400 V 50/60 Hz, kunnen EC-motoren verschillende toerentallen hebben, afhankelijk van het 

stuursignaal.

Diameter ventilatorhuis mm 1000 800
Diameter waaier mm 976 776
Voeding 3F 230 V - Δ
Voeding 3F 400 V Δ Y
Max. toerental(len) omw/min 1450 1450
Gewicht van de motorventilator kg 115 60
Min. opslagruimtetemperatuur °C -40
Min. bedrijfstemperatuur °C -40
Isolatieklasse F
Dichtheidsklasse IP 55
Aantal starten max. 50 / uur

13 -  ATEX-VENTILATOREN (standaard)

Op verzoek:
Andere ventilatoren zijn mogelijk (toerental, spanning, enz.)

Diameter waaier mm) 910 800
Voedingsspanning 3F 380 tot 480 V 50/60 Hz
Stuursignaal 0/10 V of 4/20 mA
Type motor E9A E9B E8A E8B E8C
Max. toerental(len) omw/min 1000 1100 740 510 700
Gewicht waaier + motor kg 25 - 20 9 -
Gewicht van de motorventilator kg 65 45 40 38 26
Min. opslagruimtetemperatuur °C -40
Min. bedrijfstemperatuur °C -25 -35 -25 -40 -35
Isolatieklasse F
Dichtheidsklasse IP 54
Aantal starten max. 50 / uur
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14.1  Onderhoudsadviezen
 � Controleer voor werkzaamheden of het apparaat spanningsloos is.
 � Laat de temperatuur en de druk zakken voor werkzaamheden aan de batterij.
 � Laat bij droge koelers met een expansievat de temperatuur zakken voordat u de vuldop (klepdop) opent.
 � Voer geen wijziging uit zonder onze toestemming.
 � Loop niet rechtstreeks op het apparaat.
 � Let, afhankelijk van het soort vloeistof (water zonder antivries bijvoorbeeld), op de risico's van bevriezing die de batterij zou 

beschadigen. De standaardapparaten kunnen niet volledig door de zwaartekracht geleegd worden. Ga als volgt te werk om 
de bescherming tegen bevriezing te garanderen:

 1) Tap het circuit af door de ontluchtingen en aftapkranen op de spruitstukken of de leidingen te openen.
 2) Blaas perslucht in het circuit tot al het water eruit is.
 3) Vul het circuit met een antivriesmiddel en sluit het weer.
 � Denk aan de verplichte controles van druktoestellen.
 � Laat 's winters de sneeuw niet ophopen rondom en op het apparaat.
 � Controleer periodiek de staat van de coating en herstel deze indien nodig.

14.2  Onderhoudsfrequentie

14 -  ONDERHOUD

De lektest moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Europese verordening (EU) nr. 517/2014 inzake bepaalde 
broeikasgassen.
De mediums type R410A ; R134a ; R407C zijn gassen met het volgende effect op het milieu:
 1/ Geen invloed op de ozonlaag.
 Zij hebben een ODP-index = 0 (Ozone Depletion Potentiel)
 2/ Invloed op het broeikaseffect: GWP (Global Warming Potentiel) van elk gas.
  - R410A -------- GWP = 2088
  - R407C -------- GWP = 1800
  - R134a -------- GWP = 1430
-  De exploitanten moeten door gekwalificeerd personeel periodiek een controle op lekdichtheid laten uitvoeren, afhankelijk 

van het aantal tonnen CO2 equivalent:

≥ 5 t CO2-eq ≥ 50 t CO2-eq ≥ 500 t CO2-eq

Frequentie van de 
controle

Zonder lekdetectiesysteem Elke 12 maanden Elke 6 maanden Elke 3 maanden

Met lekdetectiesysteem Elke 24 maanden Elke 12 maanden Elke 6 maanden

Vulling 
koudemiddel vulling*

R410A (GWP = 2088) ≥ 2,39 kg ≥ 23,9 kg ≥ 239 kg

R407C (GWP = 1800) ≥ 2,77 kg ≥ 27,7 kg ≥ 277 kg

R134a (GWP = 1430) ≥ 3,49 kg ≥ 34,9 kg ≥ 349 kg

*  De koudemiddelvulling en het aantal CO2-equivalente tonnen worden door de installateur opgegeven.

-  Voor alle toepassingen waarvoor een lektest is vereist, is de exploitant verplicht een logboek bij te houden waarin melding 
wordt gemaakt van de (bijgevulde en teruggewonnen) koudemiddelhoeveelheden/-typen, de datum en resultaten van de 
controles op lekdichtheid / identificatie van de technicus en het uitvoerende bedrijf.

- Als de reparatie het gevolg is van een lek, moet de lekdichtheid één maand nadien opnieuw worden gecontroleerd.
- De exploitant dient het koudemiddel terug te winnen om dit te recyclen, te regenereren of te vernietigen.

ACTIE FREQUENTIE
Natrekken van de bouten van de ventilatoren (rooster, motor). 6 maanden 
Reinigen van de batterij. 1 jaar(1)
Natrekken van de elektrische aansluitingen. 1 maand na de inbedrijfstelling, daarna 1 jaar
Natrekken van alle zichtbare bouten en moeren. 1 jaar
Controleren op corrosie van het plaatwerk en de aanwezigheid van stickers met betrekking tot de veiligheid 
evenals die van de kenplaat. 1 jaar(1)

Reinigen van de ventilatieroosters van de schakelkast (optioneel) 1 jaar
Expansievat (optioneel): controleren van de werking van de appendages en de dichtheid van alle 
aansluiting. 1 jaar

Controleren van de elektrische kabels. 5 jaar

(1) Frequentie aan te passen aan de omstandigheden ter plaatse.

14.3  Informatie betreffende de condensors
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14.4  Reinigen van de batterijen
 � Schakel de spanning van het apparaat uit.
 � Als het apparaat is uitgerust met de optie "beschermroosters", moet u deze demonteren om bij de batterijen te kunnen komen.
 � In het geval dat de lamellen beschadigd zijn, herstelt u de vorm met een kam.
 � Instructie in geval van een lage vervuilingsgraad (stof of niet dichtslibbende droge resten, bladeren, draden, enz.)

 - Uitblazing met tegenstroom: droge lucht tot 30 bar.
 - Indien mogelijk, is het periodiek omschakelen van de door de ventilatoren geproduceerde luchtstroom een preventiemiddel. 

Dit is onmogelijk als het apparaat is uitgerust met EC-motoren.
 � Instructie in geval van een middelmatige vervuilingsgraad (licht dichtslibbende resten, vochtig of vet stof, insecten, enz.).

 - Gebruik een hogedrukstoomreiniger met breed mondstuk (25°).
 - Max. druk 100 bar
 - Stoom: max. 140 °C
 - Min. afstand tussen het mondstuk en de lamellen = 200 mm
 - Reinigingsvloeistof: leidingwater met een pH-neutraal reinigingsmiddel (pH 7). Gebruik geen basisch reinigingsmiddel.
 - Spoelen met schoon water met dezelfde eigenschappen.

 � BELANGRIJK: het gebruik van een reinigingsmiddel is verboden voor het reinigen van lamellen met coatingtype BLYGOLD®, 
ALTENA® of HERESITE®.

Voorschriften bij het gebruik van een hogedrukreiniger
1. Wacht tot de hogedrukreiniger volledig opgewarmd is. Controleer of er stoom 

uit het mondstuk komt en geen water.
2. Aciveer de lans van de hogedrukreiniger op een afstand die groter is dan de 

aanbevolen afstand en breng hem daarna dichterbij.
3. Richt de platte straal uit het mondstuk tegenover de lamellen en dwars op 

richting van de lamellen. Een scheve stand zou ze kunnen dichtblazen, zoals 
een straal parallel aan de lamellen deze uit elkaar zou kunnen blazen.

4. Om de resten niet het lamellenblok in te blazen, is het vaak nuttig om een 
eerste keer te reinigen tegen de stroom van de luchtrichting in (dit wordt aan 
het inzicht van de gebruiker overgelaten, afhankelijk van het type vervuiling).

5. Sommige reinigingsmiddelen kunnen de coating van de apparaten aantasten.

14.5  Demonteren en monteren van een ventilator
(Alleen voor type motor A9A, A9C, A8A, A8B, A8C, E9A, E8A, E8B, M9, M8, B9A, B9B, B9C, B8A, B8B, B8C et B8D)
 � Het demonteren van een ventilator is een eenvoudige handeling, maar er moet wel speciale zorg worden besteed tijdens het 

verplaatsen, met name:
 - Trek niet aan de schoepen.
 - Bouw de ventilator uit op een veilige plaats, uit de buurt van mensen.
 - Zorg, in geval van verzending, voor bescherming en voldoende ondersteuning. 
 - Demonteer het plaatwerk niet.

 � In geval van vervorming van een van de schoepen, moet u de ventilator laten herstellen.

Werkwijze:
Schakel de elektrische voeding uit met de hoofdschakelaar of met de (optionele) onderhoudsschakelaar.

1. Verwijder het deksel van het klemmenblok van de motor.
2. Maak de draden los en markeer de klemmen om het opnieuw aansluiten te 

vergemakkelijken.
3. Maak de kabelwartel(s) van het klemmenblok los om de kabel te verwijderen, 

maak de beugels los waarmee de kabel vastzit aan de steunstang van de 
ventilator.

4. Verwijder de vier M8-bevestigingsschroeven van de ventilator op het huis van de 
ventilator (T40 torxsleutel).

LET OP dat u de bevestingsschroeven van de motor niet los draait.
5. Verwijder de ventilator met behulp van de hijsbeugels.

 � Voor het monteren plaatst u de ventilator op de 4 inzetstukken van het huis van de ventilator, voer daarna de handelingen in 
omgekeerde volgorde van demonteren uit. Let op dat u alleen de geleverde M8-schroeven mag gebruiken (vastzetkoppel 16 Nm).

 � Controleer voor de inbedrijfstelling:
 - Of de uiteinden van de schoepen niet tegen het huis van de ventilator komen (centreren van de schoepen in hun huis van de 

ventilator): laat het waaier met de hand draaien.
 - Of de elektrische aansluiting correct is en de uiteinden goed zijn vastgezet.
 - Of de afdichting van het klemmenblok van de motor goed is geplaatst (risico op insijpeling van regenwater).
 - Of de kabelwartels goed zijn vastgezet.

�

�
�
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Functie
 � Door middel onderhoudsschakelaar is het mogelijk werkzaamheden uit te voeren aan een ventilator zonder de werking van 

het apparaat te onderbreken. Hij onderbreekt de voeding van de nabije motor, de andere motoren houden hun voeding en 
blijven normaal werken.

 � De onderhoudsschakelaar is geen veiligheidsorgaan en is geen vervanging van de verplichte noodstopschakelaar op de 
installatie.

Voorzorg
 � De operator moet de schakelaar met een hangslot vergrendelen om te voorkomen dat iemand anders de spanning 

weer inschakelt.
 � Let op: het gebruik van de schakelaar heeft alleen gevolgen voor de bijbehorende motor. Denk eraan dat zelfs als 

het apparaat totaal gestopt lijkt te zijn, dil te allen tijde weer kan gaan werken en dat alle andere component nog 
onder spanning staan.

Kenmerken
 � Dichtheid: IP65
 � Min. opslagtemperatuur: -25 °C
 � Diameter kabeldoorvoer: M20

Elektrische aansluiting
 � Zie het aansluitingsblad.
 � Voor apparaten met de optie "SCHAKELKAST" of "KLEMMENKAST", zijn de onderhoudsschakelaars in de fabriek 

aangesloten.

15 -  OPTIE WERKSCHAKELAARS

16 -  Beveiliging optionele schakelkast 
Functie
 � Zorgt voor de bescherming van de motoren

Voeding
 � Zie het bij de kast geleverde aansluitschema of elektrisch schema.

Bedrijfslimieten
 � Omgevingslucht: 

 - Opslagtemperatuur: -40 / +60 °C
 - Temperatuur in bedrijf: -25 / +55 °C

Componenten
 � Aan de onderkant van de kast zijn er kabelwartels voor de installateur beschikbaar.
 � Een onderbrekerschakelaar aan de voorkant met hangslot, met hulpcontact, en met een systeem dat verplicht de voeding te 

onderbreken voordat de deur geopend kan worden. Deze werkt als noodstop.
 � Een gemotoriseerde thermomagnetische stroomonderbreker, met hangslot, met normaal open hulpcontact.

Elektrische aansluiting
 � De motoren zijn verbonden met de kast die aan de voorkant van het apparaat is gemonteerd, aan de kant van de ingangskabel.
 � Raadpleeg voor de elektrische aansluiting het bij de kast geleverde aansluitingsblad of elektrische schema.
 � Voer de elektrische verbindingen als volgt uit:

 - Aansluiting van het vermogenscircuit op de hoofdschakelaar.
 - Aansluiting van de aardingsdraad op de aardklem.

 Beschikbare informatie
 � Zie het bij de kast geleverde aansluitingsblad of elektrisch schema.
 � Op potentiaalvrije contacten: 

 - Melding schakelaarpositie
 - Storingsinformatie (failsafe)
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17 -  Schakelkast met optie elektronische regeling 
Functie
 � Zorgt voor de bescherming en de aansturing van de motoren. De elektronische regelkaart regelt de temperatuur of de druk, 

controleert de parameters van de werking, communiceert met bepaalde koelmachines, stelt de diagnose van de storingen en 
slaat deze op, communiceert met een afzonderlijke bedieningspaneel/extra kaarten/ GBS.

Voeding
 � Zie het bij de kast geleverde aansluitschema of elektrisch schema.

Bedrijfslimieten
 � Omgevingslucht: 

 - Opslagtemperatuur: -40 / +60 °C
 - Temperatuur in bedrijf: -25 / +55 °C

Componenten
 � Aan de onderkant van de kast zijn er kabelwartels voor de installateur beschikbaar.
 � Een hoofdschakelaar met slot dient als noodstop.
 � Bescherming tegen kortsluiting verzorgd door 1 of 2 driepolige schakelaars (ICC = 10 kA). 
 � Bescherming tegen overbelasting: bedrading PTO op printplaat.
 � 1 relais 230 V per trap.
 � 1 elektronische kaart.
 � 1 paneel met lcd-scherm als optie voor de condensor.

Elektrische aansluiting
 � De motoren zijn verbonden met de kast die aan de voorkant van het apparaat is gemonteerd, aan de kant van de ingangskabel.
 � Raadpleeg voor de elektrische aansluiting het bij de kast geleverde aansluitingsblad of elektrisch schema.
 � De elektrische verbindingen moeten als volgt worden uitgevoerd:

 - Aansluiting van het vermogenscircuit op de hoofdschakelaar.
 - Aansluiting van de aardingsdraad op de aardklem.
 - Aansluiting voor automatische bediening
 - Aansluiting voor het wijzigen van het setpoint.
 - Aansluiting voor gedwongen werking ventilator

Functies van de elektronische kaart.
 � Zie de gebruiksaanwijzing van de elektronische kaart.

 Opties
 � Transformator 400/230V voor de stuurkring, voor de 3F 400 V voedingen zonder nulleider.
 � Temperatuuropnemer (droge koeler): Vloeistof max. 90 °C (als optie tot max. 150 °C) – kabel van 6 m – dompelhuis G 1/2 – 

gemonteerd op het leidingenstelsel van de ingang (behalve in free-cooling, te monteren voor de klep).
 � Buitentemperatuuropnemer (voor verneveling of free-cooling).
 � Drukopnemer (condensor): max. 35 bar (als optie max. 50 bar) – gemonteerd op "flare" verbinding op het leidingenstelsel 

van de ingang.
 � Afstandbediening: max. afstand: 1000 m, lokaal te installeren. 

Afmetingen (h x b x d): 102 x 235 x 55.
 � Relaiskaart: Hiermee is het mogelijk dankzij potentiaalvrije contacten de volgende parameters op afstand te zien: toestel in 

werking, storingen van voelers, storing van ventilatortrappen. De kaarten moeten in een kast worden geïnstalleerd.
 � Meten van elektrisch vermogen.

Ventilatie
 � Ventilatieroosters met filter aan de zijkanten van de kast. Een optionele ventilator maakt een gebruik mogelijk bij 45 °C tot 55 °C.

Verwarming
 � Een optioneel verwarmingselement gekoppeld aan een temperatuuropnemer maakt een gebruik mogelijk bij -20 °C tot -40 °C.

Luchtvochtigheid
 � Een optioneel verwarmingselement gekoppeld aan een luchtvochtigheidsopnemer maakt een gebruik mogelijk boven 60 % 

luchtvochtigheid.

 Beschikbare informatie
 � Zie het bij de kast geleverde aansluitingsblad of elektrisch schema.
 � Op potentiaalvrije contacten: 

 - Melding schakelaarpositie
 - Informatie aan
 - Storingsinformatie (positieve veiligheid)
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18 -  Klemmenkast optie
Functie
 � Met de kast met klemmenlijst kan de bekabeling van de ventilatoren worden gecentraliseerd aan de voorkant van het 

apparaat.

Kenmerken
 � Omgevingslucht: 

 - Opslagtemperatuur: -40 / +60 °C
 - Temperatuur in bedrijf: -25 / +60 °C

 � Dichtheid: IP55
 � Diameter kabeldoorvoer: M20

Componenten
 � Aan de onderkant van de kast zijn er kabelwartels voor de installateur beschikbaar.
 � 1 klem met 3 trappen (U1, V1, W1) per ventilator voor de aansluiting van de fasen.
 � 1 klem met 3 trappen (1, 2, PE) per ventilator voor de aansluiting van de PTO.
 � 1 klem met 3 trappen (1, 2, PE) per ventilatorlijn voor het signaal 0/10 V (optie EC-ventilator).
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19 -  Stappenschakeling voor schakelkast optie
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Beschrijving
 � 2 groottes worden standaard aangeboden in 1 of 2 circuits: 

- VE 130 voor apparaten met 1 ventilatorlijn (VE130D voor dubbele circuits) 
- VE 270 voor apparaten met 2 ventilatorlijnen (VE270D voor dubbele circuits).

De vaten met 2 circuits hebben een schot voor een verdeling 1/3 (lage temperatuur), 2/3 (hoge temperatuur).

Kenmerken

Optionele uitrustingen
 � Peilglas. Geeft een zichtbare indicatie van het vloeistofpeil 

over een gebied van 100 mm tussen het peil van hoog 
alarm en het peil van laag voor-alarm.

 � Vlotter niveauschakelaar voor hoog alarm, laag voor-alarm 
of laag alarm (combinaties op verzoek mogelijk).

Aansluiting
 � Voor de HORIZONTALE en VERTICALE apparaten met 

1 ventilatorlijn, wordt het expansievat gemonteerd en 
aangesloten geleverd (behalve module "S" verticaal met 1 
ventilator). Geen enkele aansluiting is nodig.

 � Voor de VERTICALE apparaten met 2 ventilatorlijnen, 
wordt het vat apart geleverd.
1. Plaats het vat bovenop het apparaat en schroef de 2 

poten vast aan de zijrails. 
2. Sluit de expansiebuis aan op de aansluiting op de 

ingaande verzamelbuis van de droge koeler.
3. Als de installatie het noodzakelijk maakt, sluit dan de 

opvoerleiding van de pomp aan (zie het schema).
 � Sluit de optionele uitrusting elektrisch aan (zie de specifieke 

handboeken).

Inbedrijfstelling
1. Open de peilglas-opening. 
2. Vul het vat via de dop tot de vloeistof uit deze opening 

naar buiten stroomt. 
3. Het vat is nu gevuld tot zijn koude vulpeil. Sluit de 

peilglas-opening en de vuldop weer. Het vat is klaar 
voor gebruik.

 � Controleer na een aantal draaiuren de dichtheid van alle 
aansluitingen, voeg indien nodig vloeistof bij en controleer 
de goede werking van de appendages (pielcontroleurs, 
enz.).

Onderhoud
 � Controleer minstens eenmaal per jaar de goede werking 

van de appendages en de dichtheid van alle aansluitingen. 
Vul indien nodig vloeistof bij.

�
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Functie
 � De expansievaten zijn alleen bestemd voor droge koelers die worden toegepast voor de koeling van stroomaggregaten. Zij 

vangen de variaties van het vloeistofvolume in een installatie op en garanderen daarbij dat er voldoende koelvloeistof is. Ieder 
ander gebruik is verboden. Zij moeten altijd op een hoog punt van de installatie worden gemonteerd.

Bedrijfslimieten
 � Deze vaten vallen niet onder Richtlijn 2014/68/EG.
 � Gebruikslimieten: Maximale toelaatbare druk  

(PS) = 0,5 bar, Max. temperatuur = 100°C.
 � De dop "DRUK/ONDERDRUK" is geen veiligheidsonderdeel, let op dat een klep is gemonteerd die is afgesteld op 0,5 bar.

1. Peilglas (optie)
2. Instrumenten
3. Ontluchting motor
4. Expansiebuis
5. Ophefpunt
6. Hoog alarm
7. Laag voor-alarm
8. Laag alarm
9. Etiket van de compacte controleurs  

(optie)
10. Dop DRUK/ONDERDRUK 

(handmatig vullen)
11. Vulling met pomp (1/2" gas)
12. MURPHY-controleur (1/4" NPT)
13. Opvoerpomp (1"1/4 gas)

20 -  OPTIE EXPANSIEVAT 

VE130
VE130D

VE270
VE270D

LT HT LT HT
Lengte (mm) 1074 2194
Hoogte (mm)
VT = TOTALE INHOUD (liter) 130 43 87 268 89 179
V1 = Inhoud bij HOOG ALARM (68% VT) 89 30 59 182 61 121
V2 = Inhoud bij koud VULLEN (35% VT) 46 15 31 94 31 63
VU = NUTTIG expansievolume 43 14 29 88 29 59
Inhoud LAAG VOOR-ALARM (32% VT) 42 14 28 86 29 57
Inhoud LAAG ALARM (16% VT) 21 7 14 43 14 29
MASSA leeg (kg) 44 52 77 79
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21 -  BIJZONDERHEDEN VOOR ATEX-ZONE
volgens richtlijn 2014/34/EG (explosieve atmosferen)

21.1 Algemeen
Risico-evaluatie van het explosiegevaar volgens de normen EN 13463-1 en EN 1127-1.

De apparaten zijn gecertificeerd in overeenstemming met de voorschriften van de norm EN 13463-5 bescherming door 
constructieve veiligheid "c".
De gebruiker moet een classificering opstellen van de verschillende zones met explosiegevaar in overeenstemming met de 
richtlijn 1999/92/EG.
De apparaten zijn geselecteerd en gefabriceerd naar gelang het type zone dat de gebruiker heeft gedefinieerd.

Een apparaat mag nooit functioneren in omstandigheden waarvoor het niet is voorzien.

Markering
Elk apparaat wordt geleverd met een ATEX-conformiteitscertificaat. De markering ATEX staat vermeld op de kenplaat zoals 
hieronder:

Voorbeeld:   II  2G  IIB / IIB + H2 of IIC  TX (*)
Betekenis van de markering:

 - : Genormaliseerd ATEX-teken
 - II: Groep II = industrieën op land
 - 2: Categorie van de uitrusting = plaatsing zone 1 of 2
 - G: Uitrusting geschikt voor plaatsing in gaszone

*: De markering en de uitrusting die is toegepast in het apparaat zijn geschikt voor de door de klant gedefinieerde condities in 
het door hem ingevulde document voorafgaand aan de bestelling:

 - IIB / IIB + H2 of IIC: Gasexplosiegroep van (IIA, IIB of IIC)

 IIB geschikt voor de gasgroepen IIA en IIB

 IIC (of IIB + H2 (naar gelang de markering van de ingebouwde uitrusting) in geval van aanwezigheid 
van waterstof)

 - TX in de markering vervangen door de temperatuurklasse van de door de klant gedefinieerde bedrijfsomstandigheden, T2 
(300°C) tot T6 (85°C), geeft de maximale toelaatbare oppervlaktetemperatuur aan.

Inbedrijfstelling, onderhoud
De apparaten moeten worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door een gekwalificeerde vakman.

Alle bepalingen van de geldende richtlijnen en normen moeten worden nageleefd tijdens de installatie, bijvoorbeeld het 
automatisch bekrachtigen van de voeding van het apparaat wanneer debiet is gedetecteerd door een opnemer.

Raadpleeg in alle gevallen het algemene deel van dit handboek, de speciale handboeken van de ATEX-componenten die zijn 
ingebouwd in de unit en in het ATEX-dossier staan, en de hierna volgende speciale aanwijzingen:

 �  Installeer de apparaten zodanig dat de temperaturen bij de aanzuiging en daaromheen liggen tussen  
-40 en +60 °C.

 �  De apparaten en de aanvullende metalen elementen moeten elektrisch zijn geaard door middel van een kabel die met het 
frame is verbonden.

 �  Selecteer en installeer alle elektrische componenten voor de aansluiting en de regeling overeenkomstig de risicozone 
waarin deze zich bevinden.

 �  Alle aangesloten metalen componenten (roosters, leidingen enz.) moeten worden geaard, indien nodig door middel van 
massakabels.

 �  Een thermische beveiliging van de motor is verplicht. Deze is niet standaard meegeleverd. Raadpleeg ons, de aansluiting 
moet worden uitgevoerd door de installateur (buiten de ATEX-zone).

 � De installateur moet alle noodzakelijke voorzieningen aanbrengen om te controleren of de temperatuur van de 
verschillende elementen van de installatie onder de zelfontbrandingstemperatuur van het betreffende gas blijft.

Iedere wijziging van het apparaat zonder ons voorafgaande akkoord is verboden.

Zorg ervoor dat tijdens de assemblage of het uitvoeren van onderhoud, niets (gereedschappen, schroeven, onderdelen, enz.) in 
de unit achterblijft om ieder risico op het optreden van een gevaarlijke situatie te vermijden (zie § 22.3).

Controleer, voorafgaand aan ieder onderhoud, of het apparaat uitgeschakeld is.

Controleer, na afloop van het onderhoud, of alle gedemonteerde onderdelen weer zijn gemonteerd en vastgezet in hun 
oorspronkelijke positie.

Controleer of alle gevlochten massastrips in goede staat verkeren en weer zijn aangesloten.

Controleer regelmatig het vastzitten van de afneembare onderdelen, zoals ventilatoren, kappen, poten of het expansievat.

Warmtewisselbatterijen:
De temperaturen van de vloeistoffen in de batterijen mag de waarde die op het typeplaatje van het apparaat staat niet 
overschrijden.

Deze moet altijd onder de uiterste waarde van de oppervlaktetemperatuur (of temperatuurklasse) blijven die hoort bij de ATEX-
atmosfeer waarvoor het apparaat is gecertificeerd.(zie markering)
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Elektrische aansluitingen:
Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door ATEX-gekwalificeerd en -bevoegd personeel. In ieder 
geval is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de realisatie van deze verbindingen die uit zijn prestaties kunnen worden 
gehouden .
Corrosiepreventie:
Indien roestvorming optreedt, schuur dan het gecorrodeerde oppervlak met schuurlinnen blank, reinig het en bescherm het 
daarna met antistatische roestwerende verf. 

21.2  Periodieke controles en inspecties

Trilling van het apparaat

GEVAREN 
 � De trillingscontrole kan het volgende aan het licht brengen:

 - Een eventuele slijtage van de draaiende delen. Door een te grote afwijking van de trillingssnelheden kunnen onderdelen 
met elkaar in contact komen wat eventueel een explosie op gang kan brengen, of kunnen bepaalde onderdelen afbreken 
met hetzelfde gevolg.

 - Een hoge trillingssnelheid kan ook een aanwijzing zijn voor een ophoping van stof of het ontstaan van onbalans. Ophoping 
van stof is een potentiële initiator van een explosie, door het ontstaan van een contactzone of door een verlaging van de 
ontbrandingstemperatuur van het gas.

CONTROLE
De gebruiker moet ervoor zorgen dat de trillingsniveaus van de ventilator onder de genormaliseerde niveaus blijven, maak ook 
dat er geen afwijking is van de waarden van de trillingssnelheden.

Toepassingscategorie BV3 volgens norm ISO 14694.

FREQUENTIE VAN DE CONTROLE
Naar gelang het gebruik (omgevingstemperatuur, aantal draaiuren van het apparaat) en de verplaatste lucht (van met fijnstof 
beladen tot zeer schoon), moet de gebruiker een controle uitvoeren van de trillingssnelheden om elke afwijking van deze 
snelheidsniveaus te kunnen detecteren.

 � De frequentie van de controles moet zijn:
 - Elke 150 uren of elke week tijdens de eerste maand na de installatie.
 - Elke 2000 uren of elke 3 maanden daarna.

CORRECTIEVE ACTIES
Als een afwijking van de trillingssnelheden wordt geconstateerd, moet de ventilator worden gestopt en het waaier geïnspecteerd. 
Als stof wordt geconstateerd, moeten alle betrokken zones zorgvuldig worden gereinigd. Als de trillingsnelheden binnen de 
genormaliseerde drempelwaarden blijven, kan de ventilator weer in gebruik worden genomen.

Als het alarmniveau is bereikt, plan dan een 2e revisie in en ga over op een frequentie voor de controles van 150 uren of een 
week.

Als de maximale genormaliseerde trillingsdrempels worden overschreden, moet de ventilator worden gestopt en buiten gebruik 
worden gesteld moet een 2e revisie worden uitgevoerd.

Een controle op trillingen moet altijd worden uitgevoerd na het weer inbedrijf nemen van de ventilator.

Controle van de geleiding van de massa

GEVAREN
 � Er bestaat een risico op elektrostatische ontlading.

CONTROLE
 � Voor ventilatoren met gevlochten strips:

 - Visuele controle van de gevlochten geleiders (aanwezigheid), controle van het vastzitten van de schroeven van de 
massakabelschoenen.

 - Meting, ventilator uitgeschakeld, van de weerstand tussen een kabelschoen van een gevlochten massastrip van het 
aanzuigdeel en de kabelschoen van de aansluiting met de massa van de klant met een voeding van 12 volt. Bij de 
eerste controle moet de meting worden genoteerd in het onderhoudslogboek (zie § 22.4 - Bijlage, volgende pagina) als 
referentieweerstand. De weerstand mag niet meer dan 25 % hoger dan de referentieweerstand zijn.

 � Als de weerstand meer dan 25 % hoger is dan de referentieweerstand:
 - Demonteer een voor een alle gevlochten massastrips. Maak niet meer dan één kabelschoen tegelijk los (hierbij moet de 

ventilator zijn uitgeschakeld)
 - Controleer of er geen spoor van corrosie op het massatapeind op de kabelschoen van de massastrip aanwezig is.
 - Meet de weerstand opnieuw.

FREQUENTIE VAN DE CONTROLE
 � De onderdelen van de massageleiding moeten worden gecontroleerd met de volgende frequenties:

 - Elke 150 uren of elke week tijdens de eerste maand na de installatie.

 � Als tijdens deze controleperiode geen onregelmatigheid is gedetecteerd: 
 - Elke 5000 uren of elk jaar daarna.
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CORRECTIEVE ACTIES
In de volgende gevallen:
 � Niet goed vastzitten van de schroeven van de massakabelschoenen:

 - De schroeven vastzetten als het probleem aanhoudt.
 � Sporen van corrosie op het massatapeind

 - Licht schuren van het oppervlakte van het massatapeind en zorgvuldige controle van de staat van de massakabelschoen.
 � Sporen van corrosie op de gevlochten massastrip

 - Vervangen van de massastrip. 

21.3  Gebruik van gereedschappen in een ontplofbare atmosfeer
De leidinggevenden van afdelingen met installaties en processen waarin explosieve atmosferen aanwezig zijn, moeten aan 
iedereen die werkzaam is op een dergelijke locatie alle informatie geven over het veilig gebruiken van handgereedschappen.  
De gereedschappen zijn in twee verschillende types te onderscheiden:

 - Type A: Gereedschappen die incidenteel een vonk kunnen veroorzaken tijdens het gebruik, zoals bijvoorbeeld 
schroevendraaiers, sleutels of slagsleutels;

 - Type B: Gereedschappen die een grote hoeveelheid vonken veroorzaken, zoals tijdens het slijpen of zagen.

In zones 1 en 2 zijn alleen gereedschappen van type A toegelaten; de gereedschappen van type B mogen alleen worden 
toegelaten als er geen enkele gevaarlijke explosieve atmosfeer op de werkplek aanwezig is.

In zone 1 en in aanwezigheid van stoffen die behoren tot groep IIC (acetyleen, koolstofdisulfide, waterstof) en van waterstofsulfide, 
ethyleenoxide en koolstofmonoxide: indien er explosiegevaar bestaat als gevolg van de aanwezigheid van deze stoffen, dan is 
het gebruik van stalen gereedschappen verboden zolang niet is vastgesteld dat er geen gevaarlijke explosieve atmosfeer op de 
werkplek aanwezig is tijdens het gebruik van deze gereedschappen.

Voor het gebruik van gereedschappen in zones 1, 2 moet een systeem van "werkvergunningen" gelden.

Alle andere types gereedschappen of uitrustingen die nodig zijn voor de onderhoudswerkzaamheden (stofzuigers, enz.) 
moeten geschikt zijn voor gebruik in de betreffende ATEX-zone. Als dit niet zo is, moet u, voorafgaand aan en tijdens alle 
onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat de werkplek voldoende wordt geventileerd om de aanwezigheid of het ontstaan 
van een explosieve atmosfeer te voorkomen.

21.4  Bijlage
 - Controleblad. 

Datum
Uitgevoerde 

controle 
of Test

Beginwaarden Aantal 
bedrijfsuren

Aard van de 
werkzaamheden Constateringen Goedgekeurd Afgekeurd

Trillingssnelheid 
op motorlager 

bedieningszijde. (volgens 
norm ISO 14694)

Gevlochten massastrip 
tussen motor en ventilator. -

Gevlochten massastrip 
tussen de massa van de 

gebruiker en het apparaat.
-

Inspectie waaier. -

Controle stroomsterkte 
motor.

Omgevingstemperatuur.

Stofophoping op de 
ventilator. -

Controle van de geleiding 
van de massa.

Referentieweerstand in 
ohm
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22 -  ONTMANTELEN VAN HET TOESTEL
 Buiten bedrijf stellen

 � Maak de apparaten los van hun energiebronnen, wacht tot zij geheel zijn afgekoeld en tap ze dan volledig af.

 Ontmantelingsadviezen
 � Verplaatsingen moeten beslist worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat persoonlijke 

beschermingsuitrusting (pbu) draagt. Dit moet de veiligheidsregels in acht nemen. 
 � Gebruik de originele hijsvoorzieningen. 

 - Als de aanwijzingen over het hijsen zijn verdwenen (ophijspunt, voorschriften voor de stroppen, gewicht) vraag 
deze informatie dan op.

 � Sorteer de componenten op grondstofsoort met het oog op de recycling of sloop volgens de geldende wetgeving. 
 � Zorg ervoor dat geen enkel bestanddeel van het apparaat opnieuw kan worden gebruikt voor andere doeleinden.

 Te bewaren materialen voor recycling
 - Gegalvaniseerd koolstofstaal
 - Roestvast staal
 - Koper
 - Aluminium
 - Plastics
 - Polyurethaanschuim (isolatie) 
 - Elektrische uitrusting.
 - De elektronische printplaat is recyclebaar door een opwerkingsbedrijf (goud, zilver).

 Te bewaren vloeistoffen voor recycling
 - Droge koelers: MEG, MPG. Thermische vloeistof 

 - Koudemiddel: R404, R407A, R407C, R410A, R134a, R22 naar gelang het type van de condensor

 - Compressorolie

 Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 � Apparaten moeten aan het einde van hun leven door professionals worden ontmanteld en ontdaan van hun 

vloeistoffen, om daarna behandeld te worden via de erkende kanalen voor de verwerking van afval van elektrische 
en elektronische apparaten (AEEA).
 - Wij werken samen met bedrijven voor het inzamelen en opwerken van industrieel afval dat onderwerp is van 

de Europese AEEA-richtlijn 2012/19/EU. Deze samenwerking vereenvoudigt de verplichte administratieve 
handelingen en garandeert de inzameling van oude apparaten via een officiële en gestructureerde organisatie. 
In het kader van renovatiewerkzaamheden biedt onze partner voor ieder nieuw geïnstalleerd apparaat aan 
om het bestaande materieel op te halen en te slopen. Neem contact op met ons voor de gegevens van onze 
partners.

 - Voor andere landen verwijzen wij naar de ter plaatse geldende oplossingen voor het in overeenstemming met 
de regelgeving verwerken van uw afval.





Hoofdkantoor
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14

01350 Culoz - Frankrijk 
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42

Fax: +33 (0)4 79 42 42 10
www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

N.V. met een kapitaal van € 26 728 480
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 

Niet-bindend document.  
Met de voortdurende zorg van materiaalverbetering behoudt CIAT 
zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving technische 

wijzigingen aan te brengen.

CIAT Service
www.ciat.fr

Im
p.

 : 
73

50
68

5-
03


	1 - �ONTVANGST VAN HET APPARAAT
	1.1 �Algemene controles
	1.2 �Lossen

	2 - �VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
	2.1 �In geval van nood
	2.2 �De 4 belangrijkste risico's

	3 - �ALGEMENE INFORMATIE
	3.1 �Functies van het toestel
	3.2 �Normen
	3.3 �Garantie

	4 - �KENPLAAT
	4.1 �Omschrijving

	5 - �INSTRUCTIES VOOR HET HIJSEN EN IN DE WERKSTAND ZETTEN VAN DE POTEN
	5.1 �Hijsen van HORIZONTALE apparaten
	5.2 �Hijsen van VERTICALE apparaten
	5.3 �Hijsen van GEKOPPELDE apparaten
	5.4 �In de werkstand zetten van de poten

	6 - �OPSLAG
	7 - �OPSTELPLAATS
	7.1 �Maximaal toelaatbare windsnelheid
	7.2 �Hoogte van luchtinlaat

	8 - �INSTALLATIEADVIEZEN
	9 - �AANSLUITINGEN
	9.1 �Elektrische aansluiting
	9.2 �Aansluiting vloeistof
	9.3 �Aansluiting van een frequentieregelaar

	10 - �WERKING
	10.1 �Eerste inbedrijfstelling
	10.2 �In geval van een probleem 
	10.3 �Gebruiksaanwijzingen

	11 - �AC-VENTILATOREN
	11.1 �Bescherming van AC-motoren
	11.2 �Ventilator met AC-motor 3F 230 V/400 V 50 Hz
	11.3 �Ventilator met AC-motor 3F 208 V en 3F 400 V tot 480 V 50/60 Hz

	12 - �EC-VENTILATOREN
	12.1 �Bescherming van EC-motoren
	12.2 �Ventilator met EC-motor 3F 380 V tot 480 V 50/60 Hz

	13 - �ATEX-VENTILATOREN (standaard)
	14 - �ONDERHOUD
	14.1 �Onderhoudsadviezen
	14.2 �Onderhoudsfrequentie
	14.3 �Informatie betreffende de condensors
	14.4 �Reinigen van de batterijen
	14.5 �Demonteren en monteren van een ventilator

	15 - �OPTIE WERKSCHAKELAARS
	16 - �Beveiliging optionele schakelkast 
	17 - �Schakelkast met optie elektronische regeling	
	18 - �Klemmenkast optie
	19 - �Stappenschakeling voor schakelkast optie
	20 - �OPTIE EXPANSIEVAT 
	21 - �BIJZONDERHEDEN VOOR ATEX-ZONE
	21.1 Algemeen
	21.2 �Periodieke controles en inspecties
	21.3 �Gebruik van gereedschappen in een ontplofbare atmosfeer
	21.4 �Bijlage

	22 - �ONTMANTELEN VAN HET TOESTEL
	NL7536634-00_09PE.pdf
	1 - �ONTVANGST VAN HET APPARAAT
	1.1 �Algemene controles
	1.2 �Lossen

	2 - �VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
	2.1 �In geval van nood
	2.2 �De 4 belangrijkste risico's

	3 - �ALGEMENE INFORMATIE
	3.1 �Functies van het toestel
	3.2 �Normen
	3.3 �Garantie

	4 - �KENPLAAT
	4.1 �Omschrijving

	5 - �INSTRUCTIES VOOR HET HIJSEN EN IN DE WERKSTAND ZETTEN VAN DE POTEN
	5.1 �Hijsen van HORIZONTALE apparaten
	5.2 �Hijsen van VERTICALE apparaten
	5.3 �Hijsen van GEKOPPELDE apparaten
	5.4 �In de werkstand zetten van de poten

	6 - �OPSLAG
	7 - �OPSTELPLAATS
	7.1 �Maximaal toelaatbare windsnelheid
	7.2 �Hoogte van luchtinlaat

	8 - �INSTALLATIEADVIEZEN
	9 - �AANSLUITINGEN
	9.1 �Elektrische aansluiting
	9.2 �Aansluiting vloeistof
	9.3 �Aansluiting van een frequentieregelaar

	10 - �WERKING
	10.1 �Eerste inbedrijfstelling
	10.2 �In geval van een probleem 
	10.3 �Gebruiksaanwijzingen

	11 - �AC-VENTILATOREN
	11.1 �Bescherming van AC-motoren
	11.2 �Ventilator met AC-motor 3F 230 V/400 V 50 Hz
	11.3 �Ventilator met AC-motor 3F 208 V en 3F 400 V tot 480 V 50/60 Hz

	12 - �EC-VENTILATOREN
	12.1 �Bescherming van EC-motoren
	12.2 �Ventilator met EC-motor 3F 380 V tot 480 V 50/60 Hz

	13 - �ATEX-VENTILATOREN (standaard)
	14 - �ONDERHOUD
	14.1 �Onderhoudsadviezen
	14.2 �Onderhoudsfrequentie
	14.3 �Informatie betreffende de condensors
	14.4 �Reinigen van de batterijen
	14.5 �Demonteren en monteren van een ventilator

	15 - �OPTIE WERKSCHAKELAARS
	16 - �Beveiliging optionele schakelkast 
	17 - �Schakelkast met optie elektronische regeling	
	18 - �Klemmenkast optie
	19 - �Stappenschakeling voor schakelkast optie
	20 - �OPTIE EXPANSIEVAT 
	21 - �BIJZONDERHEDEN VOOR ATEX-ZONE
	21.1 Algemeen
	21.2 �Periodieke controles en inspecties
	21.3 �Gebruik van gereedschappen in een ontplofbare atmosfeer
	21.4 �Bijlage

	22 - �ONTMANTELEN VAN HET TOESTEL




