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Inleiding

1.1

Modelcode

CCEB 2000

S

15/6 – 15/6

LBK-type (standaard)
LBK-uitvoering
Toevoerlucht unitgrootte
Uitlaatlucht unitgrootte

Legenda voor LBK-type
CCEB 2000 / CCEB T-TWO /
CCEB INOVA
ETA XXX
ETA XXX COOL
ETA MATIC
ETA POOL SPA
ETA POOL OLYMPIC
ETA PT
ETA ACCU
ETA ROT
ETA WP
ETA PAC
CLEANLINE

Behuizingstypes
sleutel-ETA: met regeling
met koelcircuit
standaard
compacte LBK voor luchtontvochtiging in zwembaden
met koelcircuit (optioneel)
voor luchtontvochtiging, met plaatwarmtewisselaar en
koelcircuit
warmteterugwinning via plaatwarmtewisselaar
warmteterugwinning via accumulator
warmteterugwinning via warmtewiel
koelcircuit, warmtepompfunctie
indirecte adiabatische koeling
voor hygiënisch gebruik, met regeling

Ontwerpsleutel voor LBK-uitvoering
S
DG
I
HG

LBK voor binneninstallatie
LBK voor binnen- of buiteninstallatie
LBK voor industriële toepassingen: zwaardere
uitvoeringen van de panelen
LBK hygiënische uitvoering

Legenda voor unitgrootte
Vrije ruimte in de breedte/hoogte –
toevoerlucht Vrije ruimte in de breedte/hoogte –
uitlaatlucht

De vrije lengte in mm kan aan de hand van het gegeven
cijfer als volgt worden berekend.
XX * 100 = veelvoud van 152,5 mm afgerond op 2 cijfers

Bovenstaand voorbeeld:
15 → 15 x 100 = 1500
6 → 6x100 = 600

1.2

152,5 mm x 10 = 1525 mm = ruimte vrij in de breedte
voor toevoerlucht (in dit voorbeeld ook voor de uitlaatlucht)
152,5 mm x 4 = 610 mm = ruimte vrij in de hoogte voor
toevoerlucht (in dit voorbeeld ook voor de uitlaatlucht)

Beoogd gebruik / te voorzien misbruik

1.2.1 Beoogd gebruik
Met een luchtbehandelingskast (LBK) wordt afhankelijk van het model een specifieke
binnenluchtkwaliteit gecreëerd. De parameters zijn...
- Luchtverversing
- Luchttemperatuur en -vochtigheid
- Normaal verontreinigde lucht filteren
- In bijzondere gevallen voor het filteren van lucht voor cleanroomtoepassingen
De units zijn geschikt voor...
- Een omgevingsluchttemperatuur tussen -20°C en +70°C en voor de aangevoerde lucht tussen
-20°C en +40°C
- Normale lucht
- Gebruik met de overeengekomen technische gegevens
Bedrijf bij andere omstandigheden moet schriftelijk worden bevestigd.
Als er producten en componenten van andere fabrikanten worden gebruikt, moeten deze door
TRANE zijn aanbevolen en goedgekeurd.
De operator draagt de volledige verantwoordelijkheid qua veiligheid voor veranderingen op locatie.

1.2.2 Te voorzien misbruik
Ander gebruik dan hierboven vermeld wordt als onjuist beschouwd en moet geheel worden
uitgesloten:
- De inbedrijfstelling van de apparatuur voordat de aangegeven stappen uit de
montagevoorschriften zijn uitgevoerd, en het werken met een geopende deur van de
ventilatorunit levert een ernstig gevaar voor de veiligheid op.
- Het openen van de unit zonder dat werkschakelaar de uit-positie is gezet, vormt een groot
veiligheidsrisico.
- Wanneer een LBK met elektrische verwarming werkt terwijl de ventilatormotor is uitgeschakeld,
of als de ventilator met een beperkte luchtstroom werkt door bijvoorbeeld gesloten kleppen of
vergelijkbaar maar met een ingeschakelde elektrische verwarming, levert dat een acuut
brandgevaar op.
- Het is verboden om de LBK te gebruiken in een explosieve omgeving zolang dit niet volgens
de ATEX-voorschriften gebeurt. Voor toepassing van ATEX-units zie hoofdstuk 11 (ATEXunits).
- Het verwerken van lucht met corrosieve/agressieve componenten.

1.3

Modulair ontwerp

Vanwege het modulaire ontwerp van de LBK worden in de handleiding alle mogelijke onderdelen
en componenten die kunnen worden geleverd, besproken. Het bestelde geheel is kleiner en staat
vermeld op het technische specificatieblad – zie hoofdstuk 1.4 (Documentatie).
De in deze handleiding behandelde onderdelen/ componenten die geen onderdeel zijn van uw
LBK-bestelling, kunnen daarom buiten beschouwing worden gelaten.

1.4

Documentatie

De LBK wordt geleverd met de volgende documentatie:
Handleiding CCEB 2000 / T-TWO / INOVA / ETA kartonnen doos/ nylon zak in ventilatordeel

Afhankelijk van het LBK-type en de uitvoering wordt de volgende documentatie meegeleverd:
Onderdelengebruikshandleiding
LBK-tekening

Bedradingsschema voor ETA
Bedieningsinstructie voor ETA MATIC /
ETA POOL

kartonnen doos/ nylon zak in ventilatordeel
toegepast op elke afleversectie en vastgelijmd
aan de binnenzijde van de deur van het
ventilatorgedeelte
in regelkast
in regelkast

Afhankelijk van het type accessoire wordt de volgende documentatie meegeleverd:
K-waarde voor luchtstroommeting
Aandrijfriem en spanningsgegevens
Gegevenspuntlijst
Raadpleeg het leidingen- en
instrumentatieschema
Rapporten voor toepassing koelcircuit

vastgelijmd aan de binnenzijde van de deur
van het ventilatorgedeelte
vastgelijmd aan de binnenzijde van de deur
van het ventilatorgedeelte
in regelkast
in regelkast
in regelkast

De bovenstaande documentatie dient altijd beschikbaar te zijn bij onderhoudswerkzaamheden
aan de LBK!
Ook zijn er stickers met waarschuwingslabels en andere instructies op en in de LBK te vinden.
Symbolen die in deze handleiding en op labels worden gebruikt:
Geven veiligheidsinstructies aan – of gele driehoek met bijpassend
gevarenpictogram

Melding ter voorkoming van schade

In aanvulling op de inhoud van deze handleiding moeten ook de handleidingen van de fabrikanten
van componenten worden gevolgd. In de overeenkomstige hoofdstukken wordt naar deze
handleidingen verwezen. Wanneer de voorschriften in de handleiding voor de CCEB 2000 afwijken
van de instructies van onderdelenfabrikanten, dienen de strengste instructies te worden gevolgd.

2
2.1

Veiligheidsvoorschriften
CE-conformiteit/installatie-instructies voor veilig gebruik

2.1.1 Verklaring CE-conformiteit volgens Machinerichtlijn 2006/42/EC
Een door TRANE geleverde LBK (of een deel daarvan) geldt volgens de Machinerichtlijn
2006/42/EC als een onvolledige machine omdat de functie ervan beperkt is en slechts onderdeel
is van het gebouwsysteem. In overeenstemming hiermee moeten voor een veilige werking
voorafgaand aan de eerste keer opstarten de algemene werkzaamheden op locatie uit
hoofdstuk 2.1.2 (Installatie-instructies voor de juiste installatie in het gebouwsysteem) en
met name de in de volgende hoofdstukken beschreven werkzaamheden op locatie worden
uitgevoerd.

2.1.2 Installatie-instructies voor de juiste installatie in het gebouwsysteem
Afhankelijk van de configuratie van de LBK moeten voor de juiste installatie van de LBKapparatuur en de veilige werking van het systeem, vóór de eerste start in ieder geval de volgende
punten worden uitgevoerd of verbeterd op verantwoordelijkheid van de klant:
Assemblage van afgeleverde delen
De geleverde delen van de LBK moeten worden geassembleerd en gekoppeld volgens de tekening
aan de binnenzijde van de deur van het ventilatordeel. Zie hoofdstuk 4 (Fundering / opstellen) en
hoofdstuk 5 (Assemblage).
In- en uitlaatopeningen vastzetten
Alle inlaat- en uitlaatopeningen moeten worden aangesloten op kanalen of respectievelijk worden
voorzien van roosters om toegang tot de bewegende delen (zoals schoepenwielen) tijdens bedrijf
te voorkomen.
Werkschakelaar
Zie hoofdstuk 7.3 (Werkschakelaar (noodstopschakelaar)).
Installatie van plafondunits – platte units
Zie hoofdstuk 4.2.4 (Speciale richtlijnen voor platte units – plafondunits).
Installatie van filters
Zie hoofdstuk 5.4 (Filters).
Temperatuurlimiet
Een regelsysteem moet ervoor zorgen dat de LBK alleen wordt gebruikt bij een
toevoerluchttemperatuur die lager is dan het toegestane maximum (tenzij anders vermeld in de
technische gegevens is dit 40°C). Om deze reden dient de toevoerlucht op locatie voortdurend
gecontroleerd te worden.

Maatregelen met betrekking tot geluiddemping
Als basis voor de berekening van de lokale geluidsmetingen (zoals voor geluidsdempers) kunnen
de op aanvraag verkrijgbare geluidsgegevens worden gebruikt. Voor informatie over het via de
openingen uitgezonden geluidsvermogenniveau, zie het op aanvraag verkrijgbare technische
specificatieblad, zie hoofdstuk 10 (Informatie over luchtgeluid door airconditioningsunits – op
aanvraag).
Maatregelen voor het minimaliseren van het risico op waterschade of schade door
soortgelijke stoffen
Zie hoofdstuk 4.2.2 (Handelingen om potentiële risico's te voorkomen).
Motoraansluiting
Zie hoofdstuk 7.2 (AC-motoren).
Frequentieregelaar voor plugventilatoren
Installeer een frequentie-omvormer, ook als deze niet door TRANE is geleverd, om het berekende
instelpunt te bereiken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.4 (Variabele, frequentiegeregelde
aandrijvingen (VFD, frequentie-omvormers)).
Aansluiten op een extern aardleidingssysteem
Zie hoofdstuk 7.1 (Aansluiten op een extern aardleidingssysteem).
Elektrische verwarming
De installatie (indien niet door TRANE geleverd) en aansluiting van thermostaten voor de
veiligheidsuitschakeling, zie hoofdstuk 7.5 (Elektrische verwarming).
Plaatwarmtewisselaar
De installatie (indien niet door TRANE geleverd) en aansluiting van de verschildrukschakelaar
om de plaatwarmtewisselaar te beschermen tegen schade in hoofdstuk 7.6 (Beperking
differentieeldruk voor plaatwarmtewisselaars).
Sifons
Aansluiten volgens hoofdstuk 6.3 (Condensafvoer).
Kleppen met uitwendige tandwielen
Volgens hoofdstuk 5.5 (Kleppen met uitwendige tandwielen).
Flexibele aansluiting
Zie voor installaties (indien niet door TRANE geleverd) hoofdstuk 6.4 (Luchtkanaalaansluiting).
Vorstbeveiliging voor warmtewisselaars
Ontluchting, aftappen van warmtewisselaars

2.2

Aanwijzingen voor het minimaliseren van bepaalde gevaren

2.2.1 Algemene aanwijzingen

Onjuist uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vormen een veiligheidsrisico!

Let op de volgende risico's als u aan de LBK werkt:
Tijdens het verrichten van werkzaamheden aan de LBK (of onderdelen hiervan)
bestaat het risico op snijwonden door contact met dunne platen metaal, zoals
dakplaten, de lamellen van warmtewisselaars, hoeken en randen. Gebruik
persoonlijke beschermingsmiddelen: draag een veiligheidshelm, handschoenen,
veiligheidsschoenen en lange beschermende kleding.

Verlichting
Zorg dat u bij het verrichten van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de LBK voldoende
licht hebt.
Brandbestrijding bij brand
In beginsel dienen de lokale brandveiligheidsvoorschriften te worden nageleefd.
- Als de LBK deel uitmaakt van rookafzuigingsinstallatie, dienen de
specificaties van deze installatie te worden nageleefd.
Zo niet, dan dient de voeding van de LBK voor alle geleiders te worden
stopgezet. Daarnaast dienen de kleppen te worden gesloten om te
voorkomen dat er zuurstof vrijkomt en het vuur zich kan verspreiden.

Blootstelling aan schadelijke stoffen bij brand
Tijdens een brand kunnen uit sommige materialen schadelijke stoffen vrijkomen.
Daarnaast kunnen er schadelijke dampen ontsnappen uit de unit. Daarom is
beschermde ademhalingsapparatuur vereist en dient de gevarenzone te worden
vermeden.

Blootstelling aan roterende delen/warme oppervlakken/elektrocutie
Let op de volgende risico's als u aan de LBK werkt:
Verwonding van lichaamsdelen in de bewegende onderdelen (riemaandrijving,
ventilatorrotor...)
Brandwonden en -blaren als gevolg van contact met hete LBK-onderdelen zoals
warmteroosters, warmtewisselaars, ...
Elektrocutie door elektrisch geladen onderdelen zoals elektrische motoren,
frequentie-omvormers, elektrische verwarmingen, schakelkasten,
binnenverlichting, enz.
Zorg daarom vóór u aan de unit gaat werken dat:
- met behulp van de werkschakelaar (noodstop) alle spanningvoerende delen zoals
ventilatormotoren, kleppen, motoren en elektrische verwarmers zijn losgekoppeld van de
stroomvoorziening en dat de schakelaar vergrendeld is in de stand 'uit' om het inschakelen
tijdens de werkzaamheden te voorkomen;
- de behuizing van de binnenverlichting van de LBK (heeft mogelijk een aparte voeding) niet
spanningvoerend is;

-

alle bewegende delen, vooral het ventilatorwiel, motor en warmtewiel tot stilstand zijn
gekomen. Wacht minstens 2 minuten na het uitschakelen voordat u de deuren opent.
Voor onderhoud aan motoren met frequentieregeling wordt een wachttijd van 15 minuten
aanbevolen (tijd om de resterende capacitieve lading van de frequentie-omvormer af te breken).
Haal de sleutel uit deuren met een deurvergrendeling voordat u de behuizing van de LBK
binnentreedt. Houd de sleutel buiten het bereik van onbevoegden.
Controleer of de toevoer van hete media zoals stoom is onderbroken en of alle warmteroosters
en warmtewisselaars afgekoeld zijn tot de omgevingstemperatuur.
Als de installatie stilvalt (bijvoorbeeld door stroomuitval), moet de werkschakelaar
altijd worden gecontroleerd. Alleen als deze in de uit-stand staat en is beveiligd
tegen een onbedoelde herstart, mogen de deuren van de toepassing worden
geopend en mogen er werkzaamheden aan het apparaat worden verricht.

Start van de LBK
Zorg er na de werkzaamheden en voor het starten voor dat:
- zich niemand in de LBK bevindt;
- alle beveiligingen werken (optionele veiligheidsvoorzieningen zoals deur- en riembeveiliging
zijn weer gemonteerd) en deuren met deurvergrendeling vergrendeld zijn en de sleutels
verwijderd. Zie hoofdstuk 5.2 (Deuren).

Opslag van potentiële energie in gassen en vloeistoffen
Alle warmtewisselaars kunnen werken bij een druk van maximaal 15 bar. Als de
media onder hogere druk staan, kan de veiligheid en dichtheid niet meer worden
gegarandeerd.

Risico op explosies en brandoverslag voorkomen
Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, dienen vuurdempers te worden
geplaatst in de kanalen tussen de vuurcompartimenten.

Preventie van blootstelling aan antivriesmiddelen
Vermijd direct lichamelijk contact met antivriesmiddelen; deze kunnen
brandwonden veroorzaken. Draag geschikte beschermende kleding
(bijvoorbeeld handschoenen, veiligheidsbril, ...).
Vermijd in geval van brand de gevarenzone en zorg dat de juist
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Aangeraden wordt om een masker te
dragen. Dit vermindert het risico op vergiftiging als gevolg van het inademen
van dampen.

Risicopreventie voor stoomverwarmers of -bevochtigers
Contact met hete stoom kan zorgen voor brandwonden. Zorg er daarom voor dat
er geen stoomdruk aanwezig is in het systeem en dat het voldoende is afgekoeld,
alvorens werkzaamheden te verrichten aan de stoompijpen.

Houd ontstekingsbronnen uit de buurt wanneer u de bevochtiger en de onderdelen
hiervan reinigt met een ontkalkingsmiddel. Sterke ontkalkingsmiddelen kunnen
ontbranden wanneer ze worden blootgesteld aan direct zonlicht.
Vermijd direct lichamelijk contact met ontkalkingsmiddelen; deze kunnen chemische
brandwonden en ernstig oogletsel veroorzaken. Draag wanneer u werkt met
ontkalkingsmiddelen geschikte beschermende kleding (bijvoorbeeld handschoenen,
veiligheidsbril, ...) en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.

Let op de aanwijzingen op de unit en volg ze precies op.

2.2.2 Koelcircuit
Risico op overschrijding van de maximale werkdruk (PS) voorkomen
Zorg dat de maximale werkdruk (PS) nooit wordt overschreden (ook niet voor
testdoeleinden). De maximale werkdruk staat vermeld op het typeplaatje.
Door schade kan de veiligheid en de levensduur van het systeem worden
beperkt. Bedien nooit het koelsysteem terwijl de klep van de afvoerleiding
gesloten is.

Gevaar voor brandwonden door hete oppervlakken
De oppervlaktetemperatuur op de compressorbehuizing, de leidingen, de
circuitcomponenten en de oliecarterverwarming kan hoger dan 100°C zijn
en ernstige verwondingen veroorzaken. Draag de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, ...)

Preventie van risico's als gevolg van contact met koudemiddel
Lichamelijk contact met koudemiddel moet absoluut worden vermeden omdat dit
ernstige bevriezing en schade aan het netvlies kan veroorzaken. Het
temperatuurbereik van bijvoorbeeld R407C is bij omgevingsdruk ongeveer - 44°C!

Risico van verstikking voorkomen
Veiligheidskoudemiddelen zijn geurloos en smaakloos, en kunnen zuurstof in
een technische ruimte verdringen wat verstikking tot gevolg heeft (MAC-waarde
1000 ppm).
-

Verlaat bij koudemiddellekkage onmiddellijk de betreffende ruimte. Ga alleen naar binnen met
ademhalingsbescherming of zorg voor voldoende ventilatie.
Koudemiddel is zwaarder dan lucht en hoopt zich op op het laagste punt in de ruimte. Bij kleine
koudemiddelvullingen is dit risico aanzienlijk kleiner.
Zodra koudemiddel en compressorolie in aanraking komen met open vuur, ontstaan er giftige
stoffen. Niet inademen!
Niet roken in de technische ruimte!
Zie voor meer informatie hoofdstuk 8.2.3 (Koudemiddel).

2.2.3 ATEX-units
Algemene veiligheidsaanwijzingen
ATEX-units mogen niet worden gebruikt in de nabijheid van:
- HF-bronnen (bijvoorbeeld zendsystemen)
- Sterke lichtbronnen (bijvoorbeeld lasers)
- Bronnen van ioniserende straling (bijvoorbeeld een röntgenmachine)
Bronnen van ultrageluid (bijvoorbeeld ultrasone testapparatuur)
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor gebruik
De volgende instructies dienen strikt in acht te worden genomen voor veilig gebruik van de
ATEX-units:
- Gebruiksomstandigheden conform het geplande gebruik.
- In de directe omgeving van de unit mogen zich geen stoffen bevinden die
worden vermeld in EN 1127-1:2011 en vatbaar zijn voor zelfontbranding,
zoals pyrofore stoffen
- Permanente en adequate ventilatie van de ruimte om het ontstaan van een
explosieve omgeving bij lekkage te voorkomen.
- Zorg dat de maximumsnelheid van de ventilator niet wordt overschreden.
Hierdoor kunnen vonken ontstaan.
- Neem maatregelen om elke vorm van ontbranding te voorkomen.

Veiligheidsaanwijzingen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient de voeding van de unit
te worden onderbroken.
- Gebruik om het ontstaan van vonken te voorkomen alleen gereedschap dat
voldoet aan EN 1127-1:2011.
- Draag bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd geleidend schoeisel
(in overeenstemming met BGR 132) om elektrostatische ladingen te
voorkomen.
- Om elektrostatische ladingen te voorkomen, mogen
reinigingswerkzaamheden alleen worden uitgevoerd met een vochtige doek.
- Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in een niet-explosieve
omgeving.
- Permanente en adequate ventilatie van de ruimte om het ontstaan van een
explosieve omgeving bij lekkage te voorkomen.
- Neem maatregelen om elke vorm van ontbranding te voorkomen.

2.3

Selectie en kwalificatie van personeel

Iedereen die bevoegd is om aan de airconditioner te werken, moet deze handleiding hebben
gelezen en begrepen, in het bijzonder hoofdstuk 2 (Veiligheidsvoorschriften). Niemand mag
aan de LBK werken voordat dit is gebeurd.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door professionals met een gedegen technische
opleiding, ervaring en voldoende kennis van:
- De plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en arbovoorschriften
- De lokaal geldende ongevallenpreventievoorschriften
- De lokaal geldende normen en goedgekeurde praktijkvoorschriften.

Alle professionals dienen de werkzaamheden te herkennen en te beoordelen, en de mogelijke
gevaren te herkennen en te vermijden.
Uitvoering van de assemblage, de installatie, de elektrische aansluiting, de inbedrijfstelling
en de verwijdering:
- door technische of opgeleide medewerkers en gekwalificeerde elektriciens en LBK-monteurs.
Uitvoering van het onderhoud / controle van het bedrijfsproces:
- door technische of opgeleide medewerkers en gekwalificeerde elektriciens en LBK-monteurs.
Werkzaamheden aan optioneel geïnstalleerde koelcomponenten mogen alleen door opgeleide en
volgens de EU-richtlijn 303/2008 gecertificeerde koelmonteurs worden uitgevoerd.
Verder geven gevarendriehoeken waarschuwingen aan die moeten worden gevolgd om risico's
voor personen die belast zijn met het werk aan de airconditioner te minimaliseren.

3

Controle bij ontvangst / lossen / transport naar installatielocatie

Opmerking: Hoofdstuk 3.2 (Lossen / transport naar installatielocatie), hoofdstuk 3.3
(Overtillen van LBK-secties met hijspunten) en hoofdstuk 3.4 (Overtillen van monoblokken)
zijn niet van toepassing op platte units (plafondunits), aangezien deze niet zijn voorzien van een
onderframe.

3.1
-

Controle bij ontvangst
Controleer bij aankomst van de apparatuur onmiddellijk de verpakking op volledigheid en
schade.
Los geleverde onderdelen en montagematerialen bevinden zich in een nylon zak of doos in de unit.
Maak in geval van schade direct een schaderapport aan en stuur dit op naar TRANE. Alleen
dan kan het transportbedrijf een claim indienen tegen de verzekerde. (Noteer de schade in de
transportdocumenten, inclusief datum en handtekening in aanwezigheid van de transporteur.)
Klachten over zichtbare beschadigde of ontbrekende onderdelen van de levering kunnen
nadien niet meer worden erkend. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met het
TRANE-kantoor.
De verpakte geleverde goederen kunnen uit meerdere delen van het apparaat
bestaan. In dat geval is elk onderdeel beveiligd tegen vallen. Let op: smalle
onderdelen kunnen kantelen na het verwijderen van de beveiliging. Zet smalle
onderdelen vast zodat ze niet kantelen!
Dunne plaatmetalen als die van het dak, de randen of lamellen zijn een bron van
letsel! Het dragen van handschoenen, veiligheidsschoenen en lange werkkleding
is verplicht.

Er mag niet op de apparaten worden geklommen. Gebruik indien noodzakelijk planken om het
gewicht te verdelen.

Afbeelding 1: Unit niet beklimmen

Leveringsvormen
Voor het lossen, vervoeren en tillen van een LBK naar de uiteindelijke installatielocatie worden
twee fundamenteel verschillende leveringsvormen onderscheiden.
De leveringsvorm wordt overeengekomen met de klant in de toelichting op de levering en kan
geschieden als:
1) Levering in delen (afleversecties)

Afbeelding 2: Levering in delen (afleversecties)

-

Met afleversecties kan grote apparatuur in kleinere, eenvoudig te installeren, onderdelen
worden geleverd.
De delen hebben een onderframe waarop op elke hoek een (meegeleverd) hijspunt worden
bevestigd.
Het formaat en gewicht van de delen staat vermeld in de LBK-schets, zie Afbeelding 7.

2) Geleverd als een monoblok

Afbeelding 3: Levering als monoblok

-

3.2

Als er voldoende ruimte is voor levering als monoblok, kan de montage op locatie veel sneller
worden uitgevoerd.
Monoblok-units hebben een aanvullend counterframe waarop de onderdelen al zijn
voorgemonteerd.
Het counterframe is voorzien van gaten met een diameter van 50 mm die kunnen worden
gebruikt voor het tillen, zie hoofdstuk 3.4 (Overtillen van monoblokken).
Het formaat en gewicht van het monoblok moet worden vastgesteld aan de hand van de
gegevens op de LBK-schets en dient in overweging te worden genomen bij het bepalen van
de last voor hijsapparatuur en katrollen. Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.1 (Gewichtsinformatie
voor monoblokken).

Lossen / transport naar installatielocatie

Transport met vorkheftruck en vorklift
Overeenkomstig de TRANE-tekening wordt de LBK als één of meer afleversectie(s) geleverd.
De onderdelen van de LBK worden op een pallet geleverd en kunnen door een vorkheftruck
of vorklift worden gelost en verplaatst. Krachten moeten altijd op het onderframe inwerken.
Zie Afbeelding 4.

Afbeelding 4: Goed transport

Afbeelding 5: Foutief transport

Het zwaartepunt moet centraal tussen de vorken liggen. Zie Afbeelding 6. Gebruik voor grote
onderdelen meerdere vorkliften.

Afbeelding 6: Het zwaartepunt moet centraal tussen
de vorken liggen.

Voor het over overtillen vanaf de vrachtwagen dient hoofdstuk 3.3 (Overtillen
van LBK-secties met hijspunten) voor LBK-secties en hoofdstuk 3.4
(Overtillen van monoblokken)voor monoblokken te worden gevolgd.

3.3

Overtillen van LBK-secties met hijspunten

Hoofdstuk 3.3 geldt alleen voor de leveringsvorm 'Levering in delen (afleversecties)'.
Zie voor het overtillen van een unit die als 'monoblok' wordt geleverd hoofdstuk 3.4.
-

-

Naast de handelingen die worden vermeld in dit hoofdstuk 3.3 dienen de
instructies uit hoofdstuk 3.5 (Overige vereiste handelingen voor het
overtillen van zowel afleversecties als monoblokken met behulp van
hijspunten) in acht te worden genomen.
Bepaalde delen van de LBK mogen uitsluitend individueel met behulp van
hijsogen worden gehesen. Schroef onderdelen nooit samen voor u ze ophijst.
Zijdelingse belasting van de hijspunten is niet toegestaan.

Het ophijsen van monoblokken met behulp van hijspunten is alleen in uitzonderlijke
omstandigheden toegestaan en enkel na schriftelijke goedkeuring van TRANE.

3.3.1 Controle van gewichtslimieten van afleversecties

Afhankelijk van de hoogte van het onderframe (zie Afbeelding 15), mogen
afleversecties met het volgende maximumgewicht worden opgehesen aan de
hijspunten. Zie Tabel 1.
Hoogte onderframe H [mm]
80
100
150
200

Max. gewicht sectie [kg]
1500
1500
4000
4000

Tabel 1: Hoogte onderframe, afhankelijk van gewicht LBK

Het gewicht van de individuele afleversecties wordt weergegeven op de bijgevoegde tekening
(op elk geleverd deel). De afleversecties zijn op de tekening en op de sectie zelf gemarkeerd
met L1, L2, L3, ... Bijvoorbeeld, zie ook Afbeelding 7: Geleverd deel L5 = 628 kg

Afbeelding 7: Schets LBK-sectie met gewichtsgegevens

3.3.2 Vereiste handelingen voor het overtillen van afleversecties met hijspunten
Voor het hijsen dienen accessoires die open kunnen als kleppen, flexibele aansluitingen, kappen,
enz. te worden verwijderd, zie de volgende voorbeelden. Deze apparatuur moet apart op een
pallet worden opgehesen en vervolgens opnieuw worden geïnstalleerd.
Voorbeeld 1:

Afbeelding 8: Afleversecties met gemonteerde klep

Afbeelding 9: Afleversectie met verwijderde klep

Afbeelding 10: Afleversecties met gemonteerde
hijspunten

Voorbeeld 2:

Afbeelding 11: Afleversecties met gemonteerde flexibele
aansluiting

Afbeelding 12: Afleversectie met verwijderde flexibele aansluiting

Afbeelding 13: Afleversecties met gemonteerde
hijspunten

3.3.3 Montage van hijspunten
Hijspunten worden geleverd in twee uitvoeringen en worden bevestigd aan de voorzijde van de
betreffende afleversecties conform de juiste voorzorgsmaatregelen.
Installatie van de hijspunten:
1. Type aan rechterkant
2. Type aan linkerkant
Let op de juiste montage van de hijspunten, volgens Afbeelding 14:
- de stompe hoek wijst omhoog
- de gebogen rand wijst in de richting van het zwaartepunt

Afbeelding 14: Montage van hijspunten

De schroeven en moeren zijn met de hijspunten geleverd en moeten worden aangehaald met het
koppel uit Tabel 2.

Hoogte onderframe

Afbeelding 15: Hoogte onderframe

Hoogte onderframe H
[mm]
80
100
150
200

Schroeftype

Nm

M8 x 20
M8 x 20
M12 x 30
M12 x 30

10
10
30
30

Tabel 2: Aandraaimomenten van de schroeven

3.3.4 Het overtillen van afleversecties met hijspunten
-

De lastdragende apparatuur mag niet worden gebruik boven het bedrijfsgedeelte van de LBK,
maar dient te worden gebruikt boven de opening of de voorzijde van de LBK (Afbeelding 16).
De belasting dient gelijkmatig te worden verdeeld over alle vier de hijspunten van een
afleversectie.
Nadat u het geleverde deel voorlopig op de gewenste plaats hebt gezet, verwijdert u de
hijspunten en gebruikt u ze voor het volgende geleverde deel.

Afbeelding 16: Lastdragende apparatuur wordt
boven de voorzijde geleid

3.4

Afbeelding 17: Uniforme belasting

Overtillen van monoblokken

Indien er verschillende sectie worden gecombineerd in een afleverunit, of deze bestaat uit een hele
LBK, wordt dit een monoblok genoemd.
Hoofdstuk 3.3 (Overtillen van LBK-secties met hijspunten) is alleen van toepassing op de
leveringsvorm 'monoblok'.
Zie voor het overtillen van units die als 'levering in delen (afleversecties)' worden geleverd
hoofdstuk 3.3 (Overtillen van LBK-secties met hijspunten).

3.4.1 Gewichtsinformatie voor monoblokken
Het gewicht van de unit wordt vermeld op de LBK-schets (bevestigd aan het monoblok).
Rekenvoorbeeld voor monoblok uit Afbeelding 18.
Sectie L1 = 553 kg
Sectie L2 = 205 kg
→

Totaalgewicht: L1 + L2 = 758 kg

Afbeelding 18: Een monoblok bestaande uit de twee secties L1 en L2

3.4.2 Ophijsen van monoblokken
-

-

-

Monoblokken worden doorgaans geleverd met een counterframe dat is voorzien van gaten met
een diameter van 50 mm. Hierin dienen de juiste buizen/stangen te worden bevestigd voor het
tillen van de unit. Zie Afbeelding 19 en Afbeelding 20.
De buizen/stangen zijn niet inbegrepen bij de levering en dienen te worden geleverd door het
bedrijf dat de hijsoperatie voor rekening neemt.
Afhankelijk van de lengte en het gewicht van de unit zijn de zijkanten voorzien van twee,
drie of meer gaten. Hierdoor kunnen twee of meer buizen/stangen worden gebruikt.
Het bepalen van het aantal te gebruiken buizen/stangen, de afmetingen hiervan en de te
gebruiken lastdragende apparatuur, is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de
hijswerkzaamheden uitvoert.
We raden u aan om de geschiktheid van de buizen/stangen te laten onderzoeken door een
bouwkundig engineer.
De belasting dient gelijkmatig te worden verdeeld over alle buizen/stangen.
De lading moet altijd goed gezekerd zijn om te voorkomen dat deze losraakt, zie bijvoorbeeld
Afbeelding 21.

Afbeelding 19: Begeleiding van lastdragende apparatuur
(monoblok)

Afbeelding 20: Uniforme belasting op de vormbuizen

Afbeelding 21: Zekering om te voorkomen dat de last losraakt van de
lastdragende apparatuur

Naast de handelingen die worden vermeld in dit hoofdstuk 3.4 dienen de
handelingen die worden beschreven in hoofdstuk 3.5 (Overige vereiste
handelingen voor het overtillen van zowel afleversecties als monoblokken
met behulp van hijspunten) te worden uitgevoerd.
Het ophijsen van monoblokken met behulp van hijspunten is alleen in uitzonderlijke
omstandigheden toegestaan en enkel na schriftelijke goedkeuring van TRANE.

3.5

Overige vereiste handelingen voor het overtillen van zowel afleversecties als
monoblokken met behulp van hijspunten
-

-

-

De LBK-secties of monoblokken moeten worden opgehesen met de juiste
apparatuur, bijvoorbeeld een riem met haak.
De aangeraden belastingscapaciteit per stuk lastdragende apparatuur is 50%
van het totaalgewicht van de afleversectie of het monoblok.
De lengte van de lastdragende apparatuur moet zodanig zijn dat deze goed kan
worden verplaatst, zie Afbeelding 22.
De route die de lastdragende apparatuur aflegt dient zo te worden gekozen dat
er geen druk komt te staan op overhangende onderdelen en daken, en dat
deze niet worden beschadigd.
De lastdragende apparatuur mag niet over scherpe randen lopen en niet in de
knoop raken.
De lastdragende apparatuur moet altijd goed gezekerd zijn om te voorkomen
dat de lading losraakt.
Nadat de lading langzaam een paar centimeter van de grond is getild, dient de
juiste route voor de lastdragende apparatuur te worden gecontroleerd, evenals
de ondersteuning van alle bevestigingselementen.
Voordat de lading verder wordt getild, moet worden gecontroleerd of zich geen
abnormale vervorming voordoet op de veerpunten/lastdragende apparatuur.
Vermijd schokken bij het hijsen.
Zorg ervoor dat niemand zich onder de gehesen last bevindt
Hijs de LBK-secties of monoblokken nooit op aan de aansluitingen van de
warmtewisselaar of aan andere hulpstukken.
De hoek van de lastdragende apparatuur mag verticaal maximaal 15° zijn
en de moet worden gespreid om schade aan de behuizing te voorkomen,
zie Afbeelding 22.

max. 15°

max. 15°

Afbeelding 22: Referentie toegestane hoek voor lastdragende
apparatuur

3.6

Opslag

De geleverde delen zijn gewoonlijk in nylon verpakt. Deze verpakking is bij slecht weer geschikt
om de LBK tijdens het laden en lossen te beschermen maar dient niet voor opslag buiten.
Zorg daarom voor het behoud van de unit dat deze na het lossen in een droge ruimte staat.
Onderhoud bij stilstand
Langdurige stilstand tijd kan schade aan motoren, ventilatoren of pompen
veroorzaken.

Om schade aan de lagers te voorkomen moeten de rotors ongeveer een keer per maand met de
hand een paar slagen worden verplaatst. Indien de periode tussen levering en inbedrijfstelling
meer dan 18 maanden bedraagt, moet de lager worden vervangen. Ook onderdelen als riemen
moeten worden gecontroleerd en indien nodig vervangen.
Verwijdering van de nylonverpakking
Verwijder na ontvangst de nylonverpakking en plaats de unit in een droge,
beschermde omgeving: het risico op roestvorming is hoger in de nylonverpakking
als gevolg van gebrekkige ventilatie en een hogere luchtvochtigheid.
Op gegalvaniseerde oppervlakken kan binnen korte tijd roestvorming optreden.
Daarnaast kan de temperatuur onder de verpakking sterk oplopen, wat ook kan
leiden tot schade aan de onderdelen.
Om
uzelf, de planner, de eigenaar en andere waarnemers van de LBK tevreden te stellen
raden
we u ten zeerste aan om de unit tijdens de installatie en inbedrijfstelling tegen vuil en schade te
bedekken en te beschermen, zie Afbeelding 23.

Afbeelding 23: Bescherming tegen vuil

4

Fundering / opstellen

Eisen aan ruimte:
Op locatie moeten goed onderhoud en het verwijderen van ingebouwde componenten fysiek
mogelijk zijn. Daarom moet een vrije werkruimte van de breedte van de unit + 300 mm
beschikbaar zijn. Aan de achterkant moet er een vrije doorgang van 600 mm breedte voor
montage zijn.
Volgens EN 13053 en VDI 3803 is het niet toegestaan om de onderzijde van de LBK een deel van
het dak te laten vervangen. Daarnaast mag de LBK geen functies overnemen van het gebouw, niet
als het gaat om dichtheid en ook niet als het gaat om isolatie.

4.1

Fundering

Massieve funderingen van gewapend beton worden aangeraden, zoals links weergegeven in
Afbeelding 24 of strookfunderingen, zoals rechts weergegeven in Afbeelding 24. Gebruik voor
strookfunderingen betonnen of stalen balken, zie Afbeelding 24 rechtsonder. Constructies van
stalen balken moeten een geschikte starheid ten opzichte van de grootte van de unit hebben.
De fundering moet vlak en waterpas zijn, en mag niet naar een kant aflopen of ongelijkmatig zijn.

Afbeelding 24: Massieve fundering en strookfundering

-

De LBK-delen moeten worden ondersteund met de onderlaag die wordt gespecificeerd in
sectie 4.2 (Opstellen). De afstand tussen de onderlagen mag niet meer bedragen dan 1,5 mm.
Het hoogteverschil tussen twee aangrenzende onderlagen mag niet meer bedragen dan 2 mm.
Het totale hoogteverschil mag niet meer bedragen dan 2 mm. Dit betekent dat het totale
niveauverschil tussen de onderlagen samengenomen binnen een bereik van 5 mm moet
blijven.

Belangrijk!
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen deuren vastlopen en kunnen andere
problemen met de LBK ontstaan.

4.2

Opstellen

4.2.1 Potentiële risico's op de opstellocatie
-

-

-

Voor verwarmings- of koelwater kunnen water-glycolcircuits of stoompijpen voor verwarming of
koeling worden aangesloten op de LBK. Mogelijk is de LBK ook voorzien van interne (gesloten)
water- of water-glycolcircuits. Daarnaast kan er een bevochtiger met inlaten, uitlaten en
overstromingsbak worden geïnstalleerd voor luchtbevochtiging.
 De pijpen en slangen en de aansluitingen ervan kunnen gaan lekken of losraken, waardoor
binnen of buiten de LBK water of koelmiddel kan ontsnappen.
Koelprocessen kunnen vocht aan de lucht onttrekken en zorgen voor condensvorming in de
LBK. De unit is voorzien van condensverzamelbakken en uitlaten.
 Desondanks kan er condens ontsnappen uit de LBK bij defecten aan de unit of onder
verkeerde of extreme bedrijfsomstandigheden. Defecten aan de unit en verkeerde of extreme
gebruiksomstandigheden kunnen leiden tot condensvorming op de buitenzijden van de LBK.
Deze condens kan vervolgens naar beneden druipen.
De LBK kan intern en extern worden gereinigd (ook met water).
 Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan schoonmaakvloeistof uit de LBK naar
beneden druipen.

4.2.2 Handelingen om potentiële risico's te voorkomen
Deze risico's kunnen worden voorkomen door met de volgende handelingen:
- Het maakt niet uit of de LBK op de vloer staat, op een verhoging (bijvoorbeeld op een stelling)
staat of van het plafond hangt. De unit moet altijd eenvoudig op locatie te monteren en
onderhouden zijn.
- Afhankelijk van de opstelling dienen gepaste beschermingsmaatregelen worden genomen om
ervoor te zorgen dat personen, het gebouw en de apparatuur geen gevaar lopen door vallende
onderdelen (bijvoorbeeld gereedschap of schroeven) en het lekken van water of andere
vloeistoffen.
- De vloer rondom het opstellingsgebied dient waterdicht te zijn en naar beneden af te lopen
naar een voldoende grote afwatering.
- Indien dit geen optie is, kan de opstelling van de LBK worden voorzien van een voldoende
grote opvangbak met uitlaat.
- Een luchtvochtigheidssensor met alarm kan een aanvullende maatregel zijn om kritieke
bedrijfsomstandigheden te waarborgen.
- Voor units die van het plafond hangen, wordt aangeraden om voldoende grote opvangbakken
met uitlaat onder de unit te bevestigen.
Het is aan de klant om op basis van de situatie op locatie de juiste maatregelen te treffen.
De installatietechnicus en de operator van de luchtbehandelingsunit moeten ervoor zorgen dat de
preventieve beschermingsmaatregelen die hier worden beschreven, worden uitgevoerd. In het
kader hiervan wordt aangeraden een verzekering af te sluiten tegen waterschade en schade door
andere vloeistoffen.
TRANE is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van lekkage in de LBK,
aansluitingen, pijpen of slangen, en condens.

4.2.3 Algemene aanwijzingen voor de opstelling
De LBK-secties exact worden uitgelijnd en de voorzijden moeten precies evenwijdig aan elkaar
zijn. Indien nodig mogen er kleine correcties worden uitgevoerd door staalplaten onder de
LBK-secties te plaatsen.
Wanneer de LBK-delen zijn voorgepositioneerd, kunnen deze met banden bij elkaar worden
getrokken. Deze werken in op het onderframe, als weergegeven in Afbeelding 25 en Afbeelding 26.

Afbeelding 25: LBK-secties samenvoegen

Afbeelding 26: LBK-secties samenvoegen (detail)

Afhankelijk van de opstellingsplek wordt met het oog op geluidsisolatie aanbevolen om onder de
LBK een laag kurk, Mafund-platen of Sylomer-stroken te plaatsen. Het absorberende materiaal
moet aan de belasting worden aangepast om een optimale geluidsisolatie te bereiken. De
aanbieders van dergelijke producten geven de betreffende ontwerpcriteria aan. Zie het technische
specificatieblad voor de gewichtsspecificaties. Voor standaardunits zonder poten is de maximaal
toegestane afstand tussen de opbouwpunten 1500 mm. Vloerunits moeten op de fundering worden
vastgezet. Vanwege de overdracht van contactgeluid moet een directe koppeling worden
vermeden, zie Afbeelding 27, links. Als u een isolerende ondervloer tegen contactgeluid gebruikt,
is bevestiging met hijsogen bijzonder geschikt om de verschuiving van de LBK in alle richtingen te
voorkomen (Afbeelding 27 rechts).

Afbeelding 27: De positie op de fundering zekeren

Als vloerunits tegen het plafond worden gemonteerd, moeten ze worden gedragen door
een ophanging die het onderframe van de unit volledig draagt, zie Afbeelding 28 rechts.
De toepassing van isolatie tegen contactgeluid geschiedt bij deze units op een soortgelijke
manier als bij vloerunits.

Afbeelding 28: Plaatsing van plafondunits

LBK-units die niet geschikt zijn om te worden gestapeld, mogen niet (boven op elkaar) worden
gestapeld. Een luchtwasser heeft ofwel hogere funderingen aan een of aan weerszijden nodig, of
poten aan een kant of aan weerszijden. Deze zijn verkrijgbaar op bestelling, zie Afbeelding 29.

Afbeelding 29: Luchtwasser met poten aan weerszijden

Hanteren van de GfK-luchtwasser en plastic onderdelen
Vergeleken met staal zijn thermoplasten stoot- en schokgevoelig. Bij lage temperaturen is er een
extra broosheid. Behandel de onderdelen van glasvezel of kunststof, zoals leidingen, sproeiers en
druppelvangers met de nodige voorzichtigheid.
Bliksembeveiliging van dakunits
Met name voor ATEX-dakunits dient professionele bliksembeveiliging op locatie
te worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de nationale regelgeving.
Gebeurt dit niet, dan kan er bij een blikseminslag brand ontstaan.

4.2.4 Speciale richtlijnen voor platte units – plafondunits
Gebruik
- Voor ophanging onder een plafond.
Montage van de individuele onderdelen van de platte unit
De individuele onderdelen moeten behulp van de hulpstukken aan elkaar worden geschroefd,
zie Afbeelding 30.
- De montage moet worden uitgevoerd op de grond, aangezien de hulpstukken aan de
bovenzijde van de platte unit mogelijk niet langer toegankelijk zijn nadat deze aan het plafond
is bevestigd.
Ophanging
- De afmetingen van de ophanging en bevestiging moeten op locatie worden bepaald en worden
aangepast aan het formaat en gewicht van de platte unit.
- Alle benodigde materialen voor het ophangen en bevestigen van de platte unit aan het plafond,
zoals de lengte- en dwarsprofielen aan de onderzijde, schroefdraadstangen, pluggen, enz.
dienen te worden geleverd door de klant.
- De ophanging kan bestaan uit dwarsprofielen (dwars op de luchtstroom), zoals weergegeven in
Afbeelding 31, of uit dwarsprofielen en aanvullende lengteprofielen (in de lengterichting ten
opzichte van de luchtstroom), zie Afbeelding 32.
- Om verbuiging van het onderpaneel te voorkomen, mag de maximale afstand tussen de
ondersteuningsprofielen niet meer dan 1 meter bedragen.
- De profielen moeten zo worden geplaatst dat ze naar beneden openende deuren,
opvangbakken, enz. er niet door worden geblokkeerd. Zie Afbeelding 31.
- Lengteprofielen zijn bedoeld als ondersteuning voor de aluminiumprofielen aan de onderrand
van platte unit.
- Daarnaast wordt aangeraden om de ondersteuningsprofielen op de aluminiumprofielen aan
de onderrand vast te schroeven, zodat de unit stevig is bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld worden
gedaan met schroefdraadklinknagels.
- Om overdracht van contactgeluid te voorkomen, wordt aangeraden om geluidabsorberend
materiaal te plaatsen tussen de ophanging en de unit. Een mogelijk oplossing wordt
weergegeven in Afbeelding 28.

Afbeelding 30: Hulpstuk

Afbeelding 31: Ophanging met dwarsprofielen

Afbeelding 32: Ophanging met lengte- en dwarsprofielen

5
5.1

Assemblage
Assemblage van behuizing

5.1.1 Handelingen voorafgaand aan assemblage van behuizing
Wanneer er meerdere LBK-secties op elkaar moeten worden aangesloten, dient na het
voorpositioneren van de secties de volgende procedure te worden gevolgd:
Hijspunten verwijderen
Verwijder de hijspunten als die zijn gemonteerd. Om de unit in de exacte assemblagepositie te
stellen kan het met een stang (hefboomwerking) worden verplaatst. Gebruik de stang alleen op het
profiel van het onderframe.
Extern panelen verwijderen van stootvoegen
Voor het uitlijnen en het verbinden van de afleversecties verwijdert u de externe panelen, tenzij dit
door de aansluiting van de warmtewisselaar of soortgelijke onderdelen niet kan.

Afbeelding 33: Verwijderbare externe panelen

Procedure:
Verwijderen van het externe paneel – begin bij de hoeken – gebruik een schroevendraaier –
zie Afbeelding 34. Verwijder de isolatie nadat u het externe paneel hebt verwijdert.

Afbeelding 34: Verwijdering van het externe paneel

Afdichtstrip plaatsen
De meegeleverde klevende afdichtstrip (Afbeelding 35) dient te worden geplaatst op de
binnenrand van de sectieflens, zie Afbeelding 36.

Afbeelding 35: Afdichtstrip

Afbeelding 36: Afdichtstrip plaatsen

Voor dakunits en naden tussen apparaten die direct voor of na een nat gebied zijn geplaatst
(bijvoorbeeld een koelmachine, luchtbevochtiger, luchtwasser), moeten speciale maatregelen
worden getroffen voor het afdichten van de LBK met het meegeleverde afdichtingsmiddel
(Sikaflex). Zie voor meer informatie het volgende hoofdstuk 5.1.5 (Speciale kenmerken van
dakunits en naden tussen apparaten die in natte omgevingen staan).

Afbeelding 37: Afdichtingsmiddel (Sikaflex)

Afbeelding 38: Het afdichtingsmiddel aanbrengen

5.1.2 Standaardaansluitingen en aansluitingsonderdelen
Aansluiting onderframe

Afbeelding 39: Zeskantige bout met borgmoer
M8x20 / M10x30 / M12x40

Afbeelding 40: Schroefaansluiting van
onderframes

Aansluiting via panelen, aansluithoeken en aansluitframe
Afhankelijk van de doorsnee van de LBK, kunnen drie situaties worden onderscheiden
(zoals hieronder beschreven).
-

Situatie A: unithoogte <= 610 mm
Schroef de interne panelen vast met een minimale afstand tussen de schroeven van 305 mm

n x 305

Afbeelding 41: Zeskantige bout met borgmoer
M6x16

-

Afbeelding 42: Ruimte tussen gaten in het interne
paneel

Situatie B: unithoogte >= 915 mm, unitbreedte < 2.440 mm
Aansluithoek

Afbeelding 43: Zeskantige bout met borgmoer M8x20

Afbeelding 44: Aansluiting via aansluithoek

-

Situatie C: unitbreedte >= 2.440 mm
Aansluitingsframe met een minimale afstand tussen de schroeven van 305 mm

Afbeelding 45: Zeskantige bout met borgmoer M6x6

Afbeelding 46: Aansluitingsframe

Daarnaast zijn de volgende regels van toepassing:
1) Intern gemonteerde aansluitingshoeken en -frames zijn toegankelijk en de secties zijn juist
uitgelijnd - De volgende aansluiting is afdoende:
- in situatie B, alleen aansluiting via aansluitingshoeken
- in situatie C, alleen aansluiting via aansluitingsframes
2) Intern gemonteerde aansluitingshoeken en -frames zijn niet toegankelijk en/of de secties zijn
niet juist uitgelijnd:
Aansluitingen tussen de interne panelen, zoals beschreven in situatie A, dient aanvullend te
worden uitgevoerd.

5.1.3 Gedetailleerde oplossingen en aansluitingsonderdelen
-

Aansluiting tussen deurframe/deurframe en deurframe/intern paneel
Ruimte tussen schroeven: 152 mm

Afbeelding 47: Tapschroef ø8 x 11

-

Afbeelding 48: Verbinding op de
LBK-schets

Afbeelding 49: Aansluiting tussen
deurframe/intern paneel

Aansluiting van behuizingsonderdelen van 3 mm dik zonder gaten

Afbeelding 50: Zelftappende
schroeven ø6,3 x 22

-

Aansluiting van interne panelen aan de voorzijde van de behuizing

Afbeelding 52: Zelftappende schroef
TORX 25 ø4,8 x 16

-

Afbeelding 51: Aanbrengen van zelftappende
schroeven

Afbeelding 53: Verbinding op
de LBK-schets

Afbeelding 54: Verbinding op de LBK

Aansluiting van dakplaten
Minimale afstand tussen de schroeven: 305 mm

Afbeelding 55: Zeskantige bout met
borgmoer (roestvrij staal) M6x16

Afbeelding 56: Aansluiting van
dakplaten

Afbeelding 57: Montage van de
schuifbalk

5.1.4 Assemblage van afgeleverde delen
Plaats de afleversecties in de exacte montagepositie en druk ze zo dicht mogelijk tegen elkaar.
De schroefgaten op de flenzen moeten nu tegenover elkaar liggen.
De afleversecties tegen elkaar plaatsen
Zorg ervoor dat ze precies zijn uitgelijnd en dat de parallele flenzen zijn verbonden met de
meegeleverde schroeven. Schroef alle schroeven om te beginnen losjes vast:
- In de profielen van het onderframe (Afbeelding 58 links).
- Indien toegankelijk in de aansluitingshoeken die zich bevinden in de bovenhoeken van de unit
(Afbeelding 58 middenonder).
- Indien toegankelijk in het omlijstende aansluitingsframe (Afbeelding 58 middenboven).
- In de panelen (Afbeelding 58 rechts).
- Voor dakunits in de dakflens.

Afbeelding 58: Schroef de afleversecties aan elkaar vast

Als slechts één kant toegankelijk is (panelen en aansluitingsframe), gebruikt u de tapschroeven
ø8 x 11, en anders bouten en moeren (alle apart meegeleverd):
- Schroeven M8 x 20 voor aansluitingshoeken en het onderframe
- Schroeven M6 x 16 voor aansluitingsframe en panelen
Gebruik voor de dichtheid ten minste elk tweede gat (boutafstand 305 mm).
Nadat u alle schroeven losjes hebt geplaatst, draait u in twee stappen vast, beginnend bij het
onderframe, zie Afbeelding 59.

Afbeelding 59: De schroeven aandraaien

Plaats de isolatie terug en monteer het externe paneel opnieuw
Verwijder vóór de montage de witte beschermfolie van het afdichttape van de externe panelen van
de dakunits of van de units met externe aluminium panelen (Afbeelding 60).

Afbeelding 60: Beschermingsfolie
verwijderen

Begin onderaan om de externe panelen te monteren (Afbeelding 61).

Afbeelding 61: Het externe paneel induwen

Voor dakunits moet ook de meegeleverde schuifbalk op de dakflens worden gemonteerd.

5.1.5 Speciale kenmerken van dakunits en naden tussen apparaten die in natte
omgevingen staan
Voor dakunits en naden tussen apparaten die direct voor of na een nat gebied zijn geplaatst
(bijvoorbeeld een koelmachine, luchtbevochtiger, luchtwasser), moeten speciale maatregelen
worden getroffen voor het afdichten van de LBK:
1. Het afdichtingsmiddel (Sikaflex) moet in plaats van de afdichtstrip worden aangebracht over de
gehele flens van de unit op 5 mm van de binnenrand (zie Afbeelding 63 en Afbeelding 65).
Direct daarna moeten de betreffende secties tegel elkaar worden geplaatst en worden
vastgeschroefd.
2. Als de naad tussen de units toegankelijk is aan de binnenzijde via een deur (zie
Afbeelding 66), moeten de aansluitingen (Afbeelding 67) geheel worden afgesloten met het
meegeleverde afdichtingsmiddel (Sikaflex), nadat de afleversecties aan elkaar zijn geschroefd
(Afbeelding 58 en Afbeelding 59).
Opmerking: Om lekkage te voorkomen, moeten deze maatregelen ook worden getroffen wanneer
er extreme bedrijfsomstandigheden worden verwacht of de unit met water wordt gereinigd.

Afbeelding 62: Oppervlakken afdichten

Afbeelding 63: Verbindingen aan de voorzijde
afdichten

Alleen met een zorgvuldige afdichting kan een langdurige waterdichtheid van de unit worden
gehandhaafd. Bij dakunits moet ook de dakflens worden afgedicht, zie Afbeelding 64.

Afbeelding 64: De dakflens afdichten

Dakflens

Unitflens

Afbeelding 65: Het afdichtingsmiddel aanbrengen op de verbindingen aan de voorzijde

Verbindingen

Verbinding

Toegang (deur)

Afbeelding 66: Naden
toegankelijk via deur

Afbeelding 67: Dicht de
aansluiting tussen de secties
(verbinding) af met het
afdichtingsmiddel

5.1.6 Kabeldoorvoer
Voor de aansluiting van motoren, pompen, elektrische verwarmingen, sensoren enz. Levert
TRANE apart materialen voor kabeldoorvoeren (Afbeelding 71). Deze dienen op de juiste wijze
te worden geïnstalleerd. De volgende procedure wordt geadviseerd:
1. Door de behuizing van de unit boren (met een rechte hoek ten opzichte van het oppervlak).
2. Vergroot de boorgaten op de externe en interne panelen in overeenstemming met Tabel 3
(met behulp van een trapboor, zie Afbeelding 68).

Formaat
(van de kabeldoorvoer)
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

Externe boordiameter
(voor schroeven)
17
21
26
33
41
51
64

Interne boordiameter
(voor huls)
19
23
28
35
43
55
71

Tabel 3: Boorafmetingen voor kabelwartels

Afbeelding 68: Stapboor

3. Plaats huls (binnen - zie Afbeelding 69) en schroeven (buiten - Afbeelding 70) in de
boorgaten en schroef ze aan elkaar (zie Afbeelding 71).

Afbeelding 69: Huls

Afbeelding 70: Schroeven

Afbeelding 71: Kabeldoorvoer

Een boring met de afmeting van de bijbehorende schroef (zie Tabel 3, kolom 2) is voldoende voor
het plaatsen van kabels in een omkasting of een behuizing met enkele wand. In dit geval is de
schroef van binnenuit vastgezet met de geleverde borgmoer.
Transportbeveiliging
Verwijder de transportbeveiliging die op de veertrillingdempers van het onderframe van de
ventilatormotor is bevestigd (aangegeven met een rode punt) volgens Afbeelding 72 hieronder.
1. Verwijder de moeren en bouten van positie 1, 2 en 3
2. Verwijder z-vormige metalen plaat (positie 4)
3. Draai nogmaals de moer in positie 1 vast, inclusief de potentiële compensatiedraad

4
1
2
3

Afbeelding 72: Transportbeveiliging

5.2

Deuren

Scharnierende deuren
De EU-scharnierdeuren hebben de volgende ontwerpkenmerken:
- Ruimtebesparend ontwerp
- Bediend via een hefboomhendel.
Bij een geopende deur staat de hendel horizontaal; zie Afbeelding 73.
Bij een gesloten deur staat de hendel verticaal; zie Afbeelding 74.

Afbeelding 73: Deur 'open'

Afbeelding 74: Deur 'gesloten'
niet 'vergrendeld'

Deuren voor toegang naar de ventilatorsectie
- zijn uitgerust met een slot. Afbeelding 75 geeft het slot weer in de positie 'vergrendeld'
- bieden een fysieke barrière als een bescherming tegen de gevarenzone
- blijven stevig op hun plek en kunnen alleen met een sleutel worden geopend
- tijdens het bedrijf mag niemand zich in de ventilatorsectie bevinden
De sleutels zijn bevestigd aan de hendel, zie Afbeelding 76.

Afbeelding 75: Deur 'gesloten' en
'vergrendeld'

Afbeelding 76: Levering van de sleutels

De bovengenoemde deuren met slot zijn een effectieve beveiliging volgens EN ISO 12499: er
bestaat geen geval waarbij tijdens de werking van de ventilator iemand zich binnen moet bevinden,
zie ook hoofdstuk 2.2 (Aanwijzingen voor het minimaliseren van bepaalde gevaren).
Het vergrendelingsmechanisme van de scharnierende deur bevindt zich aan de binnenkant van
het deurpaneel en wordt weergegeven in Afbeelding 77 (gesloten stand) en Afbeelding 78
(geopende stand). U kunt van bovenaf met uw duim de rollende zuiger (als u zich in de unit
bevindt) in de 'geopende' stand drukken.

Afbeelding 77: 'Gesloten'

Afbeelding 78: 'Open'

Aanpassing van de positie van het deurpaneel
Vanwege het hanteren van LBK-secties, kan het deurpaneel verplaatsen (zie Afbeelding 79).
Vanwege de helling van het deurpaneel van EU-scharnierdeuren, kunnen er problemen optreden
bij het sluiten en vergrendelen van het deurpaneel. Het deurpaneel kan worden aangepast middels
de schroeven in de scharnieren. Daarvoor moeten eerst de schroeven in het scharnier
(Afbeelding 80) worden losgedraaid. Vervolgens kan het deurpaneel in de juiste positie worden
gebracht (Afbeelding 81) en kunnen de schroeven weer worden vastgedraaid.

Afbeelding 79: Scheef
deurpaneel - variërende
openingsbreedte.

Afbeelding 80: Aanpassen van het
deurpaneel

Afbeelding 81: Aangepast –
openingsbreedte constant

Als de hierboven beschreven aanpassing van het deurpaneel niet afdoende is, dan is een
oneffenheid in de opstelling de oorzaak en deze dient te worden gecorrigeerd.

5.3

Kleppen

De gesloten stand van de kleppen wordt aangeduid zoals weergegeven op Afbeelding 82.

Afbeelding 82: Gesloten stand

-

-

5.4
-

Het is niet toegestaan om in de klep te boren. Dit kan schade
veroorzaken aan de tandwielen, waardoor de juiste werking van de
kleppen niet langer gegarandeerd is.
De kleppen moeten niet belast worden.

Filters
Filters, met uitzondering van lateraal verwijderbare prefilters, worden los geleverd en moeten
op locatie worden geïnstalleerd.
Zorg voor een goede plaatsing van de filtermedia (de gebonden zijde van de filtermedia aan de
ongezuiverde luchtzijde).
Tijdens de installatie moet ervoor worden gezorgd dat de filterzakken niet bekneld of
beschadigd raken. Elke filterzak moet zich vrijelijk kunnen aanpassen aan de luchtstroom.

Incorrect bevestigde filters kunnen in de ventilator worden gezogen, waardoor
deze kapot kan gaan.

5.4.1 Lateraal verwijderbare prefilters
De filters worden geleverd, bevestigd en uitgerust met een uittrek-gereedschap voor meer dan een
filter per geleiding.

Afbeelding 83: De filters uittrekken

Afbeelding 84: Uittrek-apparaat

5.4.2 Prefilters en/of zakfilters in het filterframe
Filters worden los geleverd en dienen als volgt met klemmen te worden bevestigd:
1. Neem de filterklemmen die zijn meegeleverd en met beugels aan het filterframe zijn bevestigd
(Afbeelding 85).
2. Er moeten vier klemmen in de respectievelijke beugels worden geplaatst, volgens Afbeelding 86.
3. Tot slot moet de filter met de klemmen worden vastgezet in het filterframe (Afbeelding 87).

Afbeelding 85: Levering van de
klemmen

Afbeelding 86: Plaatsen van de klemmen

Afbeelding 87: Vaste filter

Zakfilters worden op dezelfde wijze geïnstalleerd. Zakmantels hangen verticaal.

5.4.3 Lateraal verwijderbare zakfilters met klemmechanisme
Bij het plaatsen en vastzetten van lateraal verwijderbare zakfilters met klemmechanisme moet
voorzichtig te werk worden gegaan om ze niet te beschadigen. Het installeren van lateraal
verwijderbare zakfilters moet als volgt worden uitgevoerd:
1. Verplaats alle hendels van de klemrails naar de deuropening (Afbeelding 88).
2. Schuif een filter na het andere in het filterframe (Afbeelding 89).
3. Druk het laatste filter van de rij tegen het achterpaneel. Druk daarna met de hendel de
filterelementen tegen de afdichting (Afbeelding 90).

Afbeelding 88: Maak de
klemmen los

Afbeelding 89: Schuif de filters in

Afbeelding 90: De filters
vastklemmen

Belangrijk: Voor de zachte zakken moeten de onderste zakken van de
filterelementen omhoog worden gehesen om schade aan het klemsysteem
te voorkomen (Afbeelding 91)!

Afbeelding 91: De filterzakken ophijsen

5.4.4 HEPA-filters
Als de afdichting niet is meegeleverd met de levering van de fabrikant, wordt de bijpassende
afdichting (los) geleverd door TRANE. Breng deze afdichting dan aan op het filterelement of
als alternatief op het filterframe.
De montage van het filter wordt gedaan met behulp van de los geleverde filterbevestiging,
zoals weergegeven van Afbeelding 92 tot Afbeelding 95.

Afbeelding 92: De beugels bevestigen

Afbeelding 93: Het filterelement
plaatsen

Afbeelding 94: De klemmen
plaatsen

Afbeelding 95: Het filterelement
klemmen

Camfil Airopac-filters
Bij een filterframe zonder afdichting:
Wanneer u deze filter bij Camfil bestelt, vraag dan om het soort met afdichting. Als alternatief kunt
u lokaal een andere afdichting installeren!

5.5

Kleppen met uitwendige tandwielen
Bij deze kleppen, worden de latten verplaatst via een uitwendige tandwielverbinding.
De installatie van een geschikt afdekpaneel, die tegen verwondingen beschermt
en voorkomt dat de tandwielverbinding geblokkeerd raakt door kleine onderdelen,
moet op locatie worden uitgevoerd en is de verantwoordelijkheid van de klant
(als niet gekozen als optie en geleverd door TRANE).

Uitwendige tandwielen
moeten op locatie worden
afgedekt

Afbeelding 96: Klep met uitwendige tandwielen

5.6
-

-

6

Hygiënische LBK's
Na montage moeten alle groeven en voegen bij de verbindingsposities worden afgedicht met
het meegeleverde afdichtmiddel.
Indien componenten zijn gewisseld, moet de afdichting worden hersteld.
De toegang tot componenten wordt gewaarborgd door stroomopwaartse en stroomafwaartse
deurposities ten opzichte van het component. De componenten zijn dus toegankelijk of
zijdelings uitneembaar voor reiniging en onderhoud.
Installeer de kanalen, slangen en elektra zodanig dat de toegang en werking van de deuren
gewaarborgd blijft.

Installatie

De volgende instructies dienen nauwkeurig te worden opgevolgd.

6.1

Aansluiting warmtewisselaar

6.1.1 Algemene opmerkingen
Voordat u de warmtewisselaar aansluit, dienen de leidingen grondig doorgespoeld te worden.
Om beschadiging aan de aansluiting van de warmtewisselaar te voorkomen,
is het noodzakelijk om deze tijdens het schroeven met een waterpomptang tegen
te houden (Afbeelding 97).

Afbeelding 97: Tegenhouden met een
waterpomptang

Er moet worden gezorgd voor een stress-vrije verbinding en de overdracht van
trillingen en longitudinaal uitzetten tussen het apparaat en het leidingsysteem
moet zorgvuldig worden voorkomen.

De leidingen van de warmtewisselaar moeten zo min mogelijk in de weg staan van de expansie
van de warmtewisselaar als dat voor het onderhoud nodig is.
Aanbevolen afdichtingsmateriaal voor schroefdraafbussen:
- Gebruik speciaal afdichtmiddel voor een stoomwarmtewisselaar
- Gebruik Teflon-tape voor water-/glycolwarmtewisselaars.
In deze gevallen mag hennep niet worden gebruikt als afdichtmateriaal!
Voer de aansluiting van de warmtewisselaar uit zoals aangegeven op het label op de LBK
(aansluitschema's in Afbeelding 98).

Afbeelding 98: Aansluiting warmtewisselaar

De warmtewisselaar werkt volgens het kruistegenstroomprincipe. Op aanvraag kan alleen
voorverwarmen voor parallelle stroom worden geleverd.
1. Alle standaardwarmtewisselaars voor verwarming en koeling – tegenstroom
2. Stoomwarmtewisselaars: stoominlaat boven condensaat onder – tegenstroom
3. Voorverwarmen warmtewisselaar (bevriezingsrisico – op aanvraag) – parallelle stroom
De aansluitingen van de verwarming- of koelbatterijen moeten worden uitgevoerd als weergegeven
op het schema Afbeelding 99 met een driewegklep en een mengklep. Vergeleken met een
stroomregeling met een klep met rechte doorvoer, voorkomt deze aansluiting ongelijke
temperatuurprofielen omdat de luchtverwarming of -koeling redelijk gelijkmatig is langs het
batterijvlak.

Afbeelding 99: Hydraulisch aansluitingsschema

Om de aansluiting van de warmtewisselaar te ontluchten en af te tappen, worden er kleppen
gemonteerd (op aanvraag). Zorg er voor een goede werking echter voor dat de ventilatieopening
zich op het hoogste punt van de gehele waterkringloop bevindt en de afvoer op het laagste punt.
Anders moeten de kleppen op een ander geschikt punt in het circuit worden gemonteerd.

Afbeelding 100: Aftapklep

Afbeelding 101: Ontluchtingsklep

6.1.2 Stoomwarmtewisselaar
De verwarming wordt tot boven 70°C verwarmd, er bevinden zich plastic onderdelen naast de
verwarming. Om schade aan de plastic onderdelen te voorkomen, wordt ter verantwoordelijkheid
van de klant het volgende verzocht:
- Levering en installatie van de thermostaat
- Inschakeltemperatuur thermostaat: 70°C
- Sondepositie thermostaat: ong. 100 mm stroomafwaarts van de luchtstroom door de
stoomwarmtewisselaar / ong. 100 mm onder het bovenste paneel.
- Integreren van de thermostaat in het LBK-bedieningssysteem zodat de warmtewisselaar
direct na het inschakelen van de stoomtoevoer wordt onderbroken
- Functie: onderbreken van de stoomtoevoer bij oververhitting vanwege bijvoorbeeld een
ontbrekende luchtstroom

6.1.3 Plaatwarmtewisselaars voor koelcircuits
Koelcircuits van ETA-POOL-units kunnen optioneel een plaatwarmtewisselaar bevatten. Sluit
die volgens de blauwe pijlen aan op zwembadwater of op water voor huishoudelijk gebruik
Afbeelding 102:
- Inlaat onder
- Uitlaat boven

Afbeelding 102:
Plaatwarmtewisselaars voor
koelcircuits

Gebruik geen plastic waterslangen omdat het koudemiddel, en dus ook de
plaatwarmtewisselaar, een temperatuur van 110°C of hoger kan bereiken!

-

-

Installeer het chloorapparaat nooit voor de waterinlaat of de plaatwarmtewisselaar. Het
chloorapparaat moet zo ver mogelijk mogelijk weg staan van de plaatwarmtewisselaar
(zie Afbeelding 103).
De waterinlaat moet dicht bij het oppervlakte zijn en de uitlaat dicht bij de bodem. Dit bevordert
het mixen van het verwarmde water en voorkomt voornamelijk het toetreden van chloordeeltjes
of geconcentreerde oplossing in de plaatwarmtewisselaar (zie Afbeelding 103).
Waarschuwing: Helaas is het chloorapparaat in de praktijk vaak voor de inlaat
van de plaatwarmtewisselaar gesitueerd. Dit verbetert de chlorering, maar is
potentieel schadelijk voor de plaatwarmtewisselaar.

Afbeelding 103: Notities betreffende
plaatwarmtewisselaars

-

pH-waarde: moet zo hoog mogelijk gehouden worden, maar ten minste 7,5
Cl2: continu
< 0,5 ppm bij de inlaat van de plaatwarmtewisselaar
maximaal
<2 ppm
Cl150 ppm, indien het water is verwarmd tot
50-60°C
< 100 ppm, indien het water is verwarmd tot
70-80°C

6.2

Aansluiting van indirecte adiabatische koeling

ETA-PAC-LBK's zijn uitgerust met een indirect, adiabetisch koelapparaat. Sluit aan op de leidingen
zoals weergegeven op Afbeelding 104

Vervaltijd
vantank
kuip 1"
1''
Afvoer
van

Watertoevoer
3/4''
Waterinlaat 3/4"

Afbeelding 104: Indirecte adiabatische koeling

6.3

Condensafvoer

Elke afvoer met zijn uitgerust met een sifon. U kunt sifons als toebehoren aanschaffen bij TRANE.

6.3.1 Standaard sifons
Op aanvraag kunnen we een ruimtebesparend ontwerp van de benodigde sifon maken. Neem voor
meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger.
Voor een goede werking zijn de volgende voorwaarden essentieel:
- Bij elke afvoer moet er een sifon zijn aangesloten.
- U mag niet meerdere afvoeren aansluiten op één sifon.
- Het water uit de sifon moet in een trechter lopen.
- Vul de sifon met water voordat u start.
- In geval van een buitenunit dient er op locatie een antivriesmechanisme
aanwezig te zijn.
Bepaal als volgt de hoogten H1, H2 en H3 uit de maximale negatieve druk (p) en maximale druk
(p) in het deel van de sifon of uit de informatie op het technische specificatieblad:
Totale druk
Dynamische druk
Totale statische druk

pges
= 1196 Pa
pdyn
= 83 Pa
pstat = pges – pdyn = 1113 Pa

1 mmWS = 9,81 Pa
H1 > 1113/9,81 = 114 mm + 15 mm (veiligheid) = circa 130 mm
H2 = 65 mm

Sifon zuigzijde (in de richting van de luchtstroom voor de ventilator), zie Afbeelding 105.
H1 [mm] > p [mm WS]
H2 [mm] > p/2 [mm WS]

Afbeelding 105: Sifon zuigzijde

Sifon drukzijde (in richting van de luchtstroom na de ventilator), zie Afbeelding 106.
H3 [mm] > p [mm WS]
H4 [mm]  0

Afbeelding 106: Sifon drukzijde

6.3.2 Kogelsifons
Als bij de levering van TRANE een kogelsifon van onderstaand ontwerp zit, dienen de volgende
voorwerpen in acht worden genomen tijdens de installatie:
Afhankelijk van de plek van monteren (aan de zuigzijde of drukzijde), dient de sifon geïnstalleerd te
worden zodat de richting van de pijl (zie Afbeelding 107) overeenkomt met de richting van de
luchtstroom.
- Pa
+ Pa

=
=

zuigzijde
drukzijde

Afbeelding 107: Neem de plek van monteren in acht –
stroomrichting volgens de pijl

Sifon zuigzijde (in de richting van de luchtstroom voor de ventilator)

Afbeelding 108: Uitvoering inlaatzijde

Sifon drukzijde (in richting van de luchtstroom na de ventilator)
De zwarte plug dient te worden verwijderd voor installatie aan de drukzijde (zie Afbeelding 110).

Afbeelding 109: Uitvoering drukzijde

Afbeelding 110: Installatie aan drukzijde: verwijder de zwarte afsluitplug

6.4
-

-

Luchtkanaalaansluiting
De aansluitingen van de airconditioning moeten spannings- en torsievrij worden uitgevoerd.
Om overdracht van contactgeluid te voorkomen, wordt een tussenschakel van een flexibele
connector aanbevolen met een breedte van ten minste 140 mm. Installeer deze zonder
spanning tussen het kanaal en de LBK.
Voorkom overmatige drukval in het kanaal om de LBK juist te laten presteren. Neem de
basisregels van kanaalconstructie en akoestisch ontwerp in acht om de geluidsoverlast
te beperken.

6.4.1 Isolatie van frisseluchtklep
Voordat het luchtkanaal wordt aangesloten, dient de flens van de frisseluchtklep te worden
geïsoleerd in de loop van de isolatie van de frisseluchtklep op locatie. Deze actie is van het
grootste belang om de vorming van condensatie bij hitteoverdracht te voorkomen.
Indien frisseluchtkleppen niet geïntegreerd zijn in de LBK-behuizing, dient ook het frame van
de demper te worden geïsoleerd.

6.5
-

7
-

-

7.1

Pompen
Let bij een latere pompinstallatie op dat de inlaatbus zich onder het wateroppervlak bevindt.
De pompbasis moet zo laag worden opgesteld dat de aanzuigslang dalend bij de pomp komt.
Voor geluidsisolatie moet de fundering net als de LBK worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 4.1
(Fundering)).
Zoetwatertoevoer: De maximaal toelaatbare druk is 300 kPa (3,0 bar).

Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met internationale
regelgeving, zoals de laagspanningsrichtlijn en de vereisten van elektromagnetische
compatibiliteit van de nationale wetgeving en de eisen van de plaatselijke
elektriciteitsleverancier.
Voor systemen in gevaarlijke gebieden zijn er bijzondere bepalingen voor het ontwerp van
componenten/apparatuur en gebruikte materialen. Zie voor details hoofdstuk 11 (ATEX-units).

Aansluiten op een extern aardleidingssysteem

De LBK moet op een extern aardleidingssysteem worden aangesloten. De LBK moet aan een van
onderstaande voldoen:
- moet verbonden zijn bij de onderframes of
- als alternatief bij de eventuele compensatie die door TRANE op de flexibele verbinding is
gemonteerd.
- Daarnaast moet elk elektrisch component op het aardleidingssysteem worden aangesloten.

7.2

AC-motoren

De drie-fase motoren voldoen aan de volgende criteria:
- Beschermingsklasse: IP 55
- Thermische klasse: F
- Type: B3
In thermische klasse F levert de motor de nominale capaciteit tot
- een koelmiddeltemperatuur (luchttemperatuur in de ventilatorsectie) van 40°C
- bij een hoogte tot maximaal 1000 m
Wanneer bovenstaande waarden worden overschreden, moet de belasting worden verminderd.

Motoren met één toerental
Motoren met één toerental zijn geschikt voor rechtstreekse en ster-driehoekstart. Als de bedrading
van de unit aan de buitenkant door TRANE is uitgevoerd, dient de standaardbedrading voor
rechtstreeks starten. Bedrading voor ster-driehoekstarten is mogelijk op aanvraag.
Deze motoren met één toerental zijn geschikt voor de frequentie-omvormer. Het frequentiebereik
van de motor wordt getoond in Afbeelding 111.

Grafiek :
toegestane opgenomen vermogen = f (toerental) voor
driefas enmotoren met radiale v entilatoren v oor FU-werk ing

Motorv ermogen

Opgenomen vermogen bij turbulente stromingen
en werking met nominale snelheid

1,0*P n o m

Toeges tane werk ings gebied

0,1*P n o m
0,1*n n o m

0,6*n n o m

1,0*n n o m

1,75*nn o m

Motortoerental

Afbeelding 111: Werkplaats van motoren met één
toerental

Snelheidsbereik waarbij de motor het nominale vermogen bereikt:
Nn x 0,6 tot Nn x 1,75
Nmin = 0,1 x Nn
Minimale prestaties per Nmin: 0,1 x Pn
Pn
Nn
Nmin

Nom. vermogen
Nom. tpm
Min. TPM

Motoren met twee of drie toerentallen
Deze motoren worden altijd ontworpen voor rechtstreeks starten bij elke fase.
Deze motoren zijn niet geschikt voor de frequentie-omvormer! Een frequentieomvormer vernietigt de motorwikkeling!
Voor CCEB-eenheden is de volgende lokale apparatuur nodig:
1) Motor zonder frequentie-omvormer: motorbeveiligingsschakelaar
Gebruik altijd een motorbeveiligingsschakelaar als de motor niet met een frequentie-omvormer draait.
De motorbeveiligingsschakelaar moet voorzien zijn van een thermische schakelaar om de
motorwikkeling te beschermen en van een elektromagnetische schakelaar (kortsluitbeveiliging).
De functie van de motorbeveiligingsschakelaar is om de motor tegen vernieling te beschermen
door alle polen uit te schakelen bij:
- Niet starten
- Overbelasting
- Afname van netspanning
- Storing van een geleider in de drie-fase stroomvoorziening

2) Motor met frequentie-omvormer: stroomonderbreker is voldoende
Als de motor bij de frequentie-omvormer wordt bediend, is een stroomonderbreker voldoende
beveiliging tegen kortsluiting.
In aanvulling op 1) of 2) volledige motorbeveiliging met PTC (thermistor)
Er wordt standaard een PTC-thermistor (gespecificeerd in de technische fiche onder PTC) gebruikt
voor:
-

Capaciteit motoren voor ventilator met riemaandrijving >= 11 kW
Beschikbaar als optie voor kleinere capaciteiten
Voor alle plugventilatormotoren
Sluit de PTC aan op een PTC-relais om motorschade te voorkomen. Het PTCrelais vervangt niet de motorbeveiligingsschakelaar of stroomonderbreker en is
nodig als aanvulling. De aansluiting op een PTC-relais is een voorwaarde voor
de garantie bij wikkelingsschade.

De volledige motorbeveiliging bestaat uit temperatuursensoren en een PTC-relais (op locatie).
Op frequentie-omvormers is deze functie geïntegreerd.
Hoe het werkt: Voor driefasige AC-motoren met één toerental zijn er aan de uitblaasluchtzijde van
de motor in de wikkelkop 3 temperatuursensoren in serie gemonteerd. Bij 135°C is er een sterke
toename in weerstand, waardoor het PTC-relais uitschakelt. Raadpleeg Afbeelding 112 voor een
voorbeeld van het aansluitschema.

Afbeelding 112: Bedradingsschema voor
thermistoren

De volledige motorbescherming schakelt de motor uit in geval van:
- Overbelasting van de motor
- Slechte koeling
- Schade aan lagers
- Blokkering van de rotor
- Problemen met de wikkeling
Geen spanningen van meer dan 5 V toepassen bij de temperatuursensor.
Hierdoor raakt deze onherstelbaar beschadigd!

Alternatief voor PTC: Motoren met geïntegreerde bimetalen sensor (thermisch contact, Clixon) –
optioneel
Bimetalen detectoren worden gebruikt voor de thermische bewaking van motorwikkelingen en
bestaan uit twee opeenvolgende gewalste metalen, met ongelijke warmteuitzettingscoëfficiënten.
Wanneer ze worden opgewarmd, breiden ze ongelijk uit en kunnen ze een contact schakelen. Het
voordeel is dat ze direct op de schakelaar kunnen worden geplaatst zodat er geen speciaal relais
(als bij PTC) nodig is.
Blokschema voor aansluiting: raadpleeg Afbeelding 113.

Afbeelding 113: Bedradingsschema voor
thermische contacten

ETA – LBK
Zijn standaard uitgerust met een circuitbeveiligingsschakelaar en frequentieregelaars.
Wanneer de motor voorzien is van een PTC, wordt deze verbonden met de temperatuurbewaking
van de frequentie-omvormer.

Vast toerental
4-polig: 1500 min-1
2-polig: 300 min-1
6-polig: 1000 min-1
8-polig: 750 min-1
Dubbele spanningsbron
tot 4 kW 220V in Δ, 380V in Y
vanaf 5,5 kW 380 in Δ, 660 in Y

Dubbel toerental met Dahlander-wikkeling
4/8 polig 1500/750 min-1
2/4 polig 3000/1500 min-1

Twee toerentallen, 2 separate wikkelingen
4/6 polig 1500/1000 min-1

Afbeelding 114: Motorkringen

De correcte draairichting van de motor is een gevolg van de draairichting van de ventilatorrotor die
door een pijl wordt aangeduid: zie voor de plugventilator Afbeelding 115, zie voor de ventilator
met behuizing Afbeelding 116.
Voordat u de motor aansluit, controleert u met een geschikt apparaat het draaiveld van de
netaansluiting. Sluit daarna de fases naargelang de motorklem aan (of werkschakelaar indien
door TRANE geleverd en bedraad).

Afbeelding 115: Markering
rotatie van plugventilatoren

Afbeelding 116: Markering rotatie
van omkasting van ventilatoren

Aanhaalmoment voor de elektrische aansluitingen op het bedieningspaneel, zie Tabel 4:
Draad
M4 M5 M6
Ø
min. 0,8 1,8 2,7
Nm
max. 1,2 2,5 4
Tabel 4: Draaimomenten voor de aansluitkast
van de motor

Er moet worden gecontroleerd of de plaatselijke netspanning overeenkomt met
de motorvereisten op het typeplaatje voordat u op het lokale elektriciteitsnet
aansluit. In het algemeen zijn de ventilatormotoren geschikt voor continu gebruik.
Vermijd abnormale bedrijfsomstandigheden, met name meerdere start-ups met
korte tussenpozen; die kunnen leiden tot thermische overbelasting van de motor.

7.3

Werkschakelaar (noodstopschakelaar)

Volgens de normen IEC / EN 60204 en VDE 0113 dienen alle gevaarlijke faciliteiten te worden
voorzien van een hoofdschakelaar die de installatie scheidt van alle actieve geleiders van de
netvoeding. Dit betekent dat elke LBK met een dergelijke werkschakelaar moet zijn uitgerust.
Vereisten volgens DIN VDE 0660 en IEC 947-3 voor een werkschakelaar in ROODGELE
uitvoering:
1. Wordt gebruikt als een werk-, onderhouds- of veiligheidsschakelaar, omdat de bediening van
de schakelaar niet de besturingscommando's van het besturingssysteem herstelt.
2. Heeft een duidelijk aangeduide UIT- (0) en AAN- (I) stand.
3. Vergrendelbaar in UIT-stand als beveiliging tegen onbevoegd of onbedoeld starten.
4. Voor een buitenopstelling moet de werkschakelaar ten minste IP65 zijn
5. Onderbreekt de stroomtoevoer naar de LBK (verlichting kan worden uitgesloten, zie
hoofdstuk 7.7 (Verlichting)).
6. Scheidt de elektrische apparatuur van de hoofdvoeding.
7. Is gemakkelijk bereikbaar
8. Is in het zicht van de LBK gemonteerd.
9. Heeft duidelijk zichtbare aanwijzingen naar de LBK.
10. Noodstopfunctie: De noodstopfunctie, die duidelijk is door een rode hendel tegen een gele
achtergrond, dient met aanvullende componenten in het besturingssysteem te worden
geïmplementeerd. Reset betekent dat een handmatig startcommando, los van de
werkschakelaar, moet worden geactiveerd.

Afbeelding 117: Werkschakelaar

CCEB-LBK met TRANE-besturing
- De schakelkast is voorzien van een werkschakelaar in de uitvoering ROOD-GEEL, zoals
hierboven aangegeven
- De klant is verantwoordelijk om te zorgen dat aan de bovenstaande Eisen volgens
DIN VDE 0660 en IEC 947-3 voor een werkschakelaar in ROODGELE uitvoering is voldaan
a) items 7 tot 9
b) item 10, implementatie van de noodstopfunctie in het besturingssysteem
CCEB-LBK zonder TRANE-besturing
- De opgegeven werkschakelaar moet op verantwoordelijkheid van de klant worden geleverd
- Moet onafhankelijk van TRANE zorgen voor voeding van de werkschakelaar voor de
ventilatormotor. De werkschakelaar van de ventilatormotor schakelt de motor gewoon uit.
- Verder is de klant is verantwoordelijk om te zorgen dat aan alle items 1 tot en met 10 van de
bovenstaande. Eisen volgens DIN VDE 0660 en IEC 947-3 voor een werkschakelaar in
ROODGELE uitvoering is voldaan.

7.4

Variabele, frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD, frequentie-omvormers)

Als u de frequentie-omvormer niet bij TRANE hebt aangeschaft, let dan op de volgende punten om
een goede werking te garanderen:
- Geschiktheid voor ventilators met variabele koppel.
- De door TRANE geleverde frequentie-omvormers zijn meestal uitgerust met interferentiefilters.
De interferentiefilter moet compatibel zijn met de lokale stroomvoorziening.
- De stroomafgifte van de frequentie-omvormer moet compatibel zijn met het nominale
motorvermogen.
- De frequentie-omvormer moet geschikt zijn voor het type installatie (IP-kwalificatie, type
ventilatie, temperatuur, elektromagnetische omgeving...)
- Als de frequentie-omvormer in de ventilatorsectie wordt gemonteerd, moet deze met een
afzonderlijke displayunit worden uitgerust.
Houd de display dan buiten de unit: u mag veiligheidshalve niet in de
ventilatorsectie werken!
Bij gebruik van aardlekschakelaars (RCD) dient de voedingskabel te worden voorzien van een
aardlekschakelaar die is goedgekeurd voor frequentie-omvormer (type B of U, 300 mA).

Plugventilatoren
Bij gebruik van dit soort ventilator (ventilator met direct gekoppeld motorwiel) is een frequentieomvormer nodig om het instelpunt te bereiken.

7.5

Elektrische verwarming

Een elektrische verwarming is ontworpen om de luchtstroom op te warmen van de gespecificeerde
luchtinlaattemperatuur naar de luchtuitlaattemperatuur, zoals aangegeven op het technische
specificatieblad. TRANE levert elektrische verwarmingen met een of meer fases in
overeenstemming met de eisen van de klant.
De besturing van de elektrische verwarming zoals verstrekt door de klant, kan op verschillende
manieren worden uitgevoerd:
- Aan/Uit op een ééntraps elektrische verwarming (dit type besturing verkort de levensduur van
de elektrische verwarming significant onder bepaalde omstandigheden)
- Aan/Uit op een meertraps elektrische verwarming
- Continu (bijv. met geschikte thyristorregeling)
Brandgevaar!
Als de elektrische verwarming in bedrijf is, kan de temperatuur van de
verwarmingselementen wel oplopen tot enkele honderden °C.
In geval van storing – verwarming in bedrijf zonder voldoende luchtstroom –
kunnen er ontoelaatbare temperaturen optreden. Kunststof onderdelen zoals
filters, pakkingen, druppelvangers enz. in de buurt van de elektrische
verwarming kunnen beschadigd raken of zelfs in brand vliegen. Gevolgschade
en brandoverslag naar het gebouw zijn mogelijk.
Om de bovengenoemde risico's te vermijden, levert TRANE standaard elektrische verwarming met
2 onafhankelijke beveiligingsthermostaten.

7.5.1 Door TRANE uitgeruste LBK's met ETAMATIC-besturing
De beschrijving van de aanbevolen uitvoering en functie zoals beschreven in hoofdstuk 7.5.2
(LBK's die geen door TRANE geleverde besturing hebben (dienen op verantwoordelijkheid
van de klant met een besturing te worden uitgerust)) wordt meegeleverd in de levering van
TRANE. Door TRANE uitgeruste units met besturing, beperken de temperatuur van de
aanvoerlucht tot een standaardwaarde van 35°C.

7.5.2 LBK's die geen door TRANE geleverde besturing hebben (dienen op
verantwoordelijkheid van de klant met een besturing te worden uitgerust)
De levering van TRANE bevat:
- 2 onafhankelijke beveiligingsthermostaten
- montage van de beveiligingsthermostaten
De juiste, veilige implementatie van de besturing is de verantwoordelijkheid van de klant.

De juiste, veilige implementatie van de besturing op locatie is de
verantwoordelijkheid van de klant.
TRANE biedt als minimale vereiste een veiligheidsconcept als onderstaande:
Beperking van de luchttemperatuur na de elektrische verwarming aan de besturingszijde
De besturing van de elektrische verwarming dient ervoor te zorgen dat de luchttemperatuur na de
elektrische verwarming nooit de toegestane luchttemperatuur in de unit overschrijdt (40°C, indien
niet anders gespecificeerd in de technische gegevens). Dit item dient specifiek in de gaten
gehouden te worden als de luchtbehandelingskast enkel in werking is met een gedeeltelijke
luchtstroom (bijv. in tijden van verminderd gebruik van het gebouw).
- Aangezien de uitvoer van warmte van een elektrische verwarming zeer snel wordt verstrekt en
met de Aan/Uit vol in werking, is er een groot risico op het oververhitten van de unit. Dit kan
leiden tot beschadiging van meerdere onderdelen, specifiek als de unit in werking is met een
lage luchtstroom.
- Daarom dient de luchtbehandelingskast uitgerust te zijn met een toevoerluchtsensor, die direct
de luchttemperatuur die gegenereerd wordt door de elektrische verwarming meet en
controleert.
- De regeltechniek dient te worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het verwarmvermogen van
de elektrische verwarming wordt gereguleerd, zodat de temperatuur binnen de toegestane
luchttemperatuur in de unit blijft.
Vermijd oververhitting van de LBK-componenten door restwarmte van de elektrische
verwarming
Zorg ervoor dat de ventilatormotor gedurende minstens 5 minuten na uitschakeling van de
elektrische verwarming blijft draaien om oververhitting van de componenten door restwarmte van
de besturing van de elektrische verwarming te vermijden! Door gebruik van een
inschakelingscontact (zie Afbeelding 121) zorgt de regeltechniek ervoor dat de elektrische
verwarming alleen in werking kan treden als de ventilator draait.
- Als in het geval van stroomuitval (bijvoorbeeld blikseminslag) deze automatische loop niet kan
worden gegarandeerd, kan de LBK beschadigd raken door de restwarmte van de elektrische
verwarming.
- Om schade te voorkomen, wordt een ononderbroken stroomvoorziening aanbevolen.
- Als de LBK geen ononderbroken stroomvoorziening heeft, moet de LBK na elke stroomstoring
worden geïnspecteerd. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 9 (Onderhoud).
Veiligheidsopvatting
De stroomvoorziening van de elektrische verwarming moet voorzien zijn van schakelaars in seriële
verbinding.
De 2 beveiligingsthermostaten moeten zodanig worden aangesloten dat ze de LBK zowel via
schakelaars in de stroomvoorziening als via de besturingssoftware beschermen. Bij storing moeten
schakelaars onmiddellijk de stroomvoorziening naar de elektrische verwarming onderbreken
- Sluit de 2 beveiligingsthermostaten serieel op elkaar aan
- De 2 beveiligingsthermostaten zijn voorzien van een handmatige reset.
- Detecteer na activering eerst de reden voor het stoppen en verwijder deze voordat u de
thermostaat reset!
Thermostat 1 (Afbeelding 118 en Afbeelding 119)
- De positie van de thermostaat: bevestigd op de elektrische verwarming aan de aansluitzijde,
bereikbaar door het verwijderen van het toegangspaneel van de elektrische verwarming.
- Activeringstemperatuur: vooraf ingesteld, de waarde mag niet worden gewijzigd.
- Sensorpositie: tussen verwarmingsstangen.
- Functie: alarm-stop bij oververhitting door lage luchtstroom.

Afsluitdop op resetknop
Reset-knop

Afbeelding 118: Thermostaat
met afsluitdop op de reset-knop

Afbeelding 119: Thermostaat
met niet-afgesloten reset-knop

Thermostaat 2 (Afbeelding 120)
- De positie van de thermostaat: bevestigd op het buitenpaneel van de LBK-behuizing
- Activeringstemperatuur: ingesteld op 70°C, de waarde mag niet worden gewijzigd
- Sensorpositie: stroomafwaarts van elektrische verwarming in bovenste deel van luchtstroom
- Functie: alarm-stop bij oververhitting door ontbrekende luchtstroom

Afbeelding 120:
Thermostaat 2

De aansluitkast kan hoge temperaturen bereiken. Gebruik voor de aansluiting hittebestendige
kabels (toelaatbare bedrijfstemperatuur min. 110°C), bijvoorbeeld kabels die met silicone, Teflon of
glasvezel zijn geïsoleerd.
Aansluitschema voor elektrische verwarming als minimale vereiste volgens het opgegeven
veiligheidsconcept.

,

,

,

Inschakelingscontact:
Ventilator draait

,

Afbeelding 121: Aansluitingsdiagram voor elektrische
verwarming

Indien het wiel stroomafwaarts van de elektrische verwarming ontvochtigd raakt, controleer dan of
het wiel draait wanneer de elektrische verwarming aan is (extra inschakelingscontact). Als deze
controle niet door TRANE is geleverd, dient de klant voor deze functie te zorgen.

7.6

Beperking differentieeldruk voor plaatwarmtewisselaars
Plaatwarmtewisselaars zijn slechts beperkt drukbestendig. Bij een storing
van het systeem kan de druk in het deel van de plaatwarmtewisselaar tot
onaanvaardbare hoogten stijgen met forse schade tot gevolg. Gebruik een
differentieeldrukschakelaar!

De druk kan door de volgende factoren toenemen:
- De kleppen gaan met vertraging open of dicht.
- De filters zijn niet vervangen, ook niet toen ze de uiteindelijke drukval hadden bereikt.
- Het externe drukverlies is hoger dan berekend.
- Kleppen in het leidingenstelsel, onbedoelde barrières, gesloten uitlaatroosters of onvoltooide
kanaalsystemen kunnen zorgen voor extra uitwendige druk.
- Slechts een ventilator werkt (aanvoer- of afblaaslucht) waardoor de druk soms kan toenemen.
TRANE biedt optionele differentieeldrukschakelaars die als onderstaand kunnen worden gebruikt:
- Voor elke ventilator die een onaanvaardbaar hoge druk kan produceren, wordt er een
differentieeldrukschakelaar geleverd.
- De maximaal toegestane differentieeldruk van de schakelaars wordt in de fabriek ingesteld.
- De differentieeldrukschakelaar meet de differentieeldruk op de plaatwarmtewisselaar.
- Als de gemeten druk boven het toegestane maximum komt, schakelt de schakelaar
de betreffende ventilatormotoren uit. Sluit de schakelaar op de volgende manier aan.

Als in de levering van TRANE geen differentieeldrukschakelaars zijn inbegrepen (vermeld op het
technische specificatieblad), dan moet er op locatie een ander geschikt meetapparaat de
plaatwarmtewisselaar beschermen tegen overmatige druk!
Differentieeldrukschakelaar
Als TRANE de differentieeldrukschakelaars levert, zijn deze af fabriek gemonteerd en ingesteld op het
juiste drukverschil. De meetbuizen zijn vooraf aangesloten en kunnen niet worden verwisseld.
De maximaal toelaatbare differentieeldruk volgens de PHE-fabrikant (=PWW, plaatwarmtewisselaar)
staat vermeld op het technische specificatieblad.
Als de differentieeldrukschakelaar onbedoeld is aangepast, neem dan voordat u de unit start, contact
op met de fabrikant of TRANE voor informatie over de juiste installatie en afstelling.
Elektrische aansluiting
Sluit de ventilatoren zodanig aan dat wanneer de maximaal toelaatbare differentieeldruk wordt
overschreden, de ventilatormotoren onmiddellijk worden ontkoppeld van de voeding tot ze
handmatig weer worden gestart. Voorbeeld van het aansluitschema: raadpleeg Afbeelding 122.
230 V
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Afbeelding 122: Elektrisch-aansluitingsdiagram

Indien de differentieeldrukschakelaar is geactiveerd, moet eerst de oorzaak van de overmatige druk
worden gevonden en verwijderd voordat u opnieuw kunt starten.

7.7

Verlichting

Afhankelijk van het aantal geleverde (optionele) lampjes, staat de toewijzing van de schakelaars en
aansluitkasten hieronder:
1 lamp
> 1 <= 4 lamp
> 4 <= 8 lamp
> 8 <= 12 lamp

1 schakelaar
1 schakelaar
1 schakelaar
1 schakelaar

1 aansluitkast
2 aansluitkast
3 aansluitkast

De lampen zijn gemonteerd en bij levering aan een zijde aangesloten en bestaan aan de andere
zijde uit losse kabels die lang genoeg zijn om te worden doorgeleid naar de dichtstbijzijnde
aansluitkast of de volgende schakelaar.
De LBK wordt in delen geleverd en daarom moeten de lampen lokaal worden aangesloten.
Als de LBK lokaal van lampen wordt voorzien, zorg er dan voor dat in de bevochtiger en in natte
delen (en lucht stroomafwaarts), zoals:
- de bevochtigersecties
- de secties met condens, zoals de koelsecties
er verlichting met een minimale beveiliging van IP65 wordt gebruikt.

De schakelaars of aansluitkasten die aan de buitenkant van dakunits worden gemonteerd, moeten
ook minimaal beschermingsklasse IP65 hebben.
Voor units met geïntegreerde controle en verlichting, moet er een extra voeding voor de verlichting
worden gezorgd. Deze moet gescheiden zijn van de voeding van de schakelkast. Hierdoor kan het
licht ook worden aangedaan tijdens reparatiewerkzaamheden, ook al is de werkschakelaar
uitgeschakeld (voorwaarde voor toegang tot de LBK).

8
8.1
-

Inbedrijfstelling
Voorbereidende stappen
Reinig de LBK en alle componenten grondig en verwijder stof en ander vuil.
Verwijder alle losse delen zoals hulpmiddelen, etc. en documentatie van de unit. Dergelijke
onderdelen kunnen in de ventilator worden gezogen en leiden tot onherstelbare beschadiging.
Zorg ervoor dat de leidingdruk overeenkomt met de druk voor de nominale luchtstroom en de
opgegeven druk in het technische specificatieblad.
Zorg ervoor dat alle geplande filters zijn bevestigd. Niet-bevestigde filters kunnen de
ventilatormotor overbelasten.
Alle kabels moeten worden gecontroleerd op schade aan de isolatie en worden vervangen
indien nodig.

Hieronder staan wat punten die na het transport of het onjuist behandelen van de unit voor
problemen kunnen zorgen.
- Draai met de hand aan de rotor van de ventilator om te controleren of deze vrij kan draaien.
- Controleer of de schroeven van de variabele poelies zijn vastgedraaid, raadpleeg
Afbeelding 123, het aanhaalmoment hangt af van het type bus volgens Tabel 5.
Contact
doos:
Nm

1108

1210

1215

1610

1615

2012

2517

5,7

20

20

20

20

32

50

Tabel 5: Aanhaalmoment voor variabele poelies

Afbeelding 123: Bevestigingsschroeven

-

Controleer de spanning van de aandrijfriem van de ventilator en de uitlijning van de poelies, zie
hoofdstuk 9.2.4 (Naspannen van de riemen).
Controleer de motoraansluiting en de afstemming van de voedingsspanning bij nominale
spanning, een schommeling van de voedingsspanning tussen + -5% is toegestaan.

8.1.1 Variabele frequentiegeregelde aandrijvingen – parameters
De frequentie-omvormer moet worden geconfigureerd als dit niet is gedaan door TRANE (zie het
technische specificatieblad): stel de parameters in met behulp van de volgende Tabel 6 en de
betreffende meegeleverde handleiding van de fabrikant en gegevens van het technische
specificatieblad van TRANE.
-

-

Neem de veiligheidsvoorschriften van hoofdstuk 2.2 (Aanwijzingen voor het
minimaliseren van bepaalde gevaren) en de veiligheidsvoorschriften van de
fabrikant (geleverd door TRANE) in acht.
Neem de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de ventilator in acht
(geleverd door TRANE) wat de minimale opstarttijd van de ventilator betreft.
Anders kan er een vermoeidheidsbreuk bij de rotor ontstaan.

Parameters voor Danfoss frequentie-omvormer FC102
Nr.
0-...
0-01
0-02
0-20
0-21
0-22
1-...
1-00
1-03

Beschrijving
Beeldscherm
Taal
Schakelen tussen Hz/tpm
Regel 1.1 weergeven
Regel 1.2 weergeven
Regel 1.3 weergeven
Motor/belasting
Type regelaar
Gedrag koppel bij belasting

Waarde

Opmerking

[1] Duits
[1] Hz
[1601] Instelpunt [unit]
[1610] Vermogen [kW]
[1614] Stroom [A]

[0] Engels, [5] Italiaans
Weergeven in Hz of tpm

1-20
1-22
1-23
1-24
1-25
1-90
1-93
3-...
3-02
3-03

Nominale kracht motor
Nominale spanning motor
Nominale frequentie motor
Nominale stroom motor
Nominaal motortoerental
Thermische beveiliging motor
Thermistoraansluiting
Instelpunten/hellingen
Minimaal instelpunt
Maximaal instelpunt

3-15
3-16
3-17
3-41
3-42
4-...
4-10
4-12
4-14

Variabel instelpunt 1
Variabel instelpunt 2
Variabel instelpunt 3
Snelheidsverhoging na de start 1
Snelheidsverlaging na start 1
Grenzen/waarschuwingen
Richting motorrotatie
Minimale frequentie
Maximale frequentie

[1] Analoge ingang 53
[0] buiten werking
[0] buiten werking
30 s
30 s

4-16
4-18
4-50
4-51

Koppelbegrenzing
Stroombegrenzing
Waarschuwing lage stroom
Waarschuwing hoge stroom

110 %
110 %
0A
... A

5-...
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-40
6-...
6-01
6-10
6-11
6-14
6-15

Digitale in-/uitgangen
Klem digitale ingang 18
Klem digitale ingang 19
Klem digitale ingang 27
Klem digitale ingang 29
Klem digitale ingang 32
Klem digitale ingang 33
Relais 1 [0]
Relais 2 [1]
Analoge in-/uitgangen
Uitval van signaalfunctie
Klem 53 min. spanning
Klem 53 max. spanning
Klem 53 min. frequentie
Klem 53 max. frequentie

6-17

Klem 53 signaalfout

[0] buiten werking

Aansluiting stuurkabels:
PTC/Clixon
Aanvang
Versie

Klem 50 en 54
Klem 12 en 18
Klem 12 en 27

[0] toerenregelaar
[3] Automatische energieoptimalisatie VT
... kW
... V
... Hz
... A
... omw/min
[2] Uitschakelen van thermistor
[2] Analoge ingang 54
15 Hz
... Hz

[0] Alleen rechtsom
15 Hz
... Hz

[8] Start
[0] Zonder functie
[2] Motorloop (inv)
[0] Zonder functie
[0] Zonder functie
[0] Zonder functie
[5] Motor draait
[2] Gereed
[0] Uit
0,00 V
10,00 V
15 Hz
... Hz

Volgens het typeplaatje van de motor
Volgens het typeplaatje van de motor
Volgens het typeplaatje van de motor
Volgens het typeplaatje van de motor
Volgens het typeplaatje van de motor
PTC/Clixon aansluiten
Thermistor aansluiten op 50/54

Volgens specificatieblad LBK
Max[Hz]=Max toerental [tpm]/nominaal
toerental [tpm]*50[Hz]

Volgens specificatieblad LBK
Max[Hz]=Max toerental [tpm]/nominaal
toerental [tpm]*50[Hz]

Nominale stroom volgens het
typeplaatje van de motor
Startcommando klemmen 12/18
Brug 12/27 nodig voor werking

Volgens specificatieblad LBK
Max[Hz]=Max toerental [tpm]/nominaal
toerental [tpm]*50[Hz]

50=+10V, 54= analoge ingang 2
12=+24V, 18=digitale ingang
12=+24V, 27=digitale ingang

Tabel 6: Parameters voor Danfoss frequentie-omvormer FC102

8.1.2 Luchtstroommeting door differentieeldrukmeting bij de inspuitopening van
de ventilator
Als de ventilator is voorzien van druktestpunten voor luchtstroommetingen en er bevinden zich
gele testpunten op de buitenkant van de ventilatorunit (toebehoren staan op het technische
specificatieblad), kan er een differentieeldruksignaal worden genomen.
De volgende formule kan uit het druksignaal van de luchtstroom worden bepaald:
Vh
K
∆p
ρ

= Luchtstroom [m³/h]
= K-factor [m²s/u]
= Drukverschil [Pa]
= Dichtheid[kg/m³]

De overeenkomstige K-factor van de ventilator staat op het specificatieblad van de ventilatormotor
of op het technische specificatieblad van TRANE.
De luchtdichtheid bij het meetpunt is handmatig in te stellen, afhankelijk van de hoogte,
temperatuur en vochtigheid. Meestal is 1,2 kg/m³ een geschikte waarde.
Opmerking: Als er bij de levering van TRANE een apparaat voor luchtstroommeting is
meegeleverd, dient deze op locatie te worden geconfigureerd voor ingebruikname op
verantwoordelijkheid van de klant.
Luchtstroommeting type SENSO
De opgegeven K-factor komt overeen met de K-factor die nodig is voor de luchtstroommeting van
SENSO. Hieronder vindt u de aanwijzingen van de fabrikant.

SENSO-VP
Debietweergave, monitor en zender met alarmsignaal
 gemakkelijk leesbaar LCD-scherm
 Weergave van volumestroom tot max.
99,999 in de volgende weergave-eenheden:
m3/u, l/s, ft3/min
 Weergave van de alarmwaarde (grens) tot
max. volumestroom
 Rood lampje knippert als waarde onder
alarmwaarde daalt (grens)
 Programmeerbare alarmwaarde, K-factor en
luchtdichtheid p
 Voeding: 24V AC bij 50/60 Hz of 24V DC
Specificatie
De SENSO-V bestaat uit een rond meetinstrument en een
rechthoekig of rond frontpaneel.

Technische gegevens
Behuizing:
Kleur frontpaneel:
Kleur behuizing:
Bescherming:

Bedrijfstemperatuur:
Opslagtemperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:
Afmetingen basisunit:
Afmetingen:
Rechthoekig frontpaneel
Rond frontpaneel
Flexibele slangaansluiting:
Werkbereik:
Meetbereik:
Barstdruk:
Beschermingsklasse:
Tolerantie:
Stabiliteit op lange termijn:
Keuring (EMV):
Voeding:
Analoge uitgangen:

Digitale uitgangen:

Kabelaansluiting:

Hoge impact ABS
beige
antraciet
IP 54
IP 64 met aanvullende
afdichting
-10 tot +40°C
-20 tot +60°C
max. 75%, niet-condenserend
112 x 58 mm [Q x T]
184 x 139 x 20 mm [L x B x H]
145 mm Ø
5 tot 6 mm interne diameter
50 - 5000 Pa
0-99,999 m3/u, l/s, ft3/min
75 kPa
II (IEC 60536)
≤ 1,5 %
≤ ±0,5 % V.EW/a
EN6100-6-1, EN6100-6-2
EN6100-6-3, EN6100-6-4
24V AC bij 50/60 Hz
of 24 V DC, -20% + 5%
0(2)-10 V, 0,1 mA en/of
(0) 4-20 mA, max. belasting
600 Ω
Relaiscontact, overgang
geactiveerd als
onder belasting
voedingscontact 240V 2A
24V 5mA
M16-lager met kabelklem
Schroefaansluitingen

Modellen

In het midden van de behuizing bevindt zich een draadbus.
De bevestigingsklem wordt met de meegeleverde schroefbout
en vleugelmoer bevestigd. De vleugelmoer heeft een
beveiliging tegen losdraaien.
De achterkant van de behuizing is van twee kabeluitsparingen
voorzien. In de montageset zitten twee M16x1,5 kabelbussen.
Een geïntegreerde O-ring zorgt voor de afdichting tussen de
behuizing en het paneel waar deze in gemonteerd is. Voor een
goede montage staat er aan de achterkant van het apparaat
een pijl die naar boven moet wijzen. Aan de voorzijde van het
instrument zit een LCD-scherm en een rood LED-lampje voor
alarmmeldingen en drie functieknoppen.
Nadat de unit is gemonteerd en geprogrammeerd, kan het
frontpaneel erop worden geklemd. Dankzij drie geleidegroeven
kan dit maar op een juiste manier. Het frontpaneel kan worden
verwijderd door er met beide handen aan te trekken of een
schroevendraaier te gebruiken.

60 + 6000 Pa
VP5000-00
VP5000-01

Onderdrukking lage waarde

UIT

LO

Model

Werkbereik
Frontplaat
rechthoek
rond

Het meetinstrument is geoptimaliseerd om in
luchtbehandelingsunits en schakelborden te worden
gemonteerd. De twee aansluitingen voor drukmeting bevinden
zich aan de achterkant van het instrument in een uitsparing
voor bescherming tegen mechanische schade. Ze zijn
geëtiketteerd met + (overdruk) en - (onderdruk).

LO

RA in Ps

UIT 0-20

UIT 4-20

variabel

LO: Laag (onderdrukking lage waarde)

RA: Bereik (meetbereik)
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SENSO-VP
Debietweergave, monitor en zender met alarmsignaal
Activatie en werking
Voer alle elektrische aansluitingen uit voordat u de voeding
inschakelt. Sluit de 24 V-stroom aan om met de installatie en
programmering van de Senso-VP te starten. Zorg ervoor dat de
voedingsaansluitingen niet worden verwisseld!
Het apparaat is meteen klaar voor gebruik: Weergave op het
lcd-scherm.
De instelling van de parameters van de unit gebeurt via drie
knoppen. Verwijder hiervoor het frontpaneel. Onder 50 Pa
(model VP5000) is onderdrukking lage waarde LO (= low) actief.
Instelling van de weergegeven eenheden (afmeting)
Door kort en gedurende normale werking op de knop (S1)
onderaan te drukken, geven de units een verandering weer
tussen m3/u, l/s, ft3/min.
Programmeren van de SENSO-VP
Tijdens het programmeren zijn de huidige waarden op het
display en de analoge uitgang bevroren. Door langer op de
onderste knop (S1) te drukken, gaat de unit in de
programmeermodus. De geselecteerde parameter wordt
weergegeven door een knipperend scherm. Als u herhaaldelijk
kort op S1 drukt, kunt u door de menu-items gaan:
Grens (alarmwaarde) - max. bereik (meetbereik) - Uit (mA) K-factor - luchtdichtheid p
Als het betreffende menu-item knippert, kunnen de knoppen
links- (S2) en rechtsboven (S3) worden gebruikt om de
geprogrammeerde waarden te regelen:
Kort drukken  stap voor stap.
Lange drukken  grotere verandering
Grens: De ondergrens wordt in de gekozen eenheid ingevoerd.
Als de waarde hieronder daalt, knippert het lampje en het relais
valt af (idem als voedingsspanning uitvalt).
Het max. bereik wordt dan zonder afmeting weergegeven en
stelt de gekozen waarde in de meeteenheid voor waarvoor het
max. analoge signaal (20 mA of 10 V) wordt uitgevoerd.
De analoge uitgang wordt geprogrammeerd om 0-20 (mA)
te bieden wat overeenkomt met 0-10 V of 4-20 (mA) wat
overeenkomt met 2-10 V.
De K-factor (specificatie van de fabrikant: meeteenheid) en de
luchtdichtheid vermenigvuldigd met factor 100
(standaardwaarde 112 = 1,12 kg/m 3) worden ingevoerd.
Opslaan (OK)
Als er binnen 5 seconden geen knoppen worden ingedrukt,
wordt de momenteel weergegeven waarde automatisch
opgeslagen en wordt de programmeringsmodus verlaten.
Nulpuntcorrectie
Haal de voedingsspanning van het apparaat. Maak dan de
meetingangen drukvrij (trek beide slangen weg). Houd knop
(S1) ingedrukt. Sluit de voedingsspanning van het apparaat
weer aan ( scherm knippert). Laat knop S1 los
( weergegeven druk: 0 Pa).
Druk kort op knop S1 en laat meteen weer los ( waarde wordt
opgeslagen).
Weergave van differentieeldruk voor testdoeleinden
Door tegelijkertijd op beide bovenste knoppen te drukken, wordt
zolang de knoppen zijn ingedrukt, de gemeten differentieeldruk
in Pa weergegeven.
Uitgebreide kalibratiemogelijkheden zijn op verzoek leverbaar.
Omvang van de levering: De standaardversie bestaat uit
het meetinstrument, de frontplaat
en de montage-instructies.
Accessoires:
SENSO-ZP bevestigingsset,
SENSO-D O-ring voor IP 64
SENSO-CS airconditioningsset,
SENSO-H montagedeksel voor hoogte van
30 of 50 mm.

Montage SENSO-VP
Vleugelmoer

3 knoppen
Maten in mm
Diameter:
Frontplaat, rond: 145 mm

Elektrische aansluitingen

Als het relais afvalt (grens overschreden of stroomuitval), zijn
COM en NC met elkaar verbonden.

Functie
De te meten differentieeldruk wordt gevoed met flexibele
slangen via de aansluitnippels naar de piëzosensor van de
differentieeldruk, elektronisch geëvalueerd, opnieuw berekend
in de volumetrische stroom met behulp van de waarden van de
K-factor en dichtheid ρ die zijn geprogrammeerd en dan op het
lcd-display worden weergegeven.
De volgende basisformule is de basis voor de berekening:
volumestroom [m3/u]
K-factor [m3s/u]
drukverschil [Pa]
luchtdichtheid [kg/m3]
Opmerking: Veel fabrikanten gebruiken niet de basisformule
maar gestripte formules. Zorg altijd voor de formule waarop
de waarde van de fabrikant is gebaseerd.

Aansluiting
In de sandwichplaat of de deur van de schakelkast is een gat
van 115 mm Ø geboord en het meetinstrument wordt vanaf de
voorzijde in de opening gegleden. De juiste uitlijning van het
instrument wordt aangegeven door een omhoog wijzende pijl
aan de achterzijde van het instrument. De schroefbout wordt
met een schroevendraaier stevig in de draadbus geschroefd:
de montagebeugel wordt er overheen geplaatst en met de
vleugelmoer vastgezet. Let er bij het aansluiten van de
drukslangen goed op dat u de juiste polariteit aanhoudt
(+ overdruk, -onderdruk). Tot slot kan het frontpaneel worden
vastgeklikt.
Aan de achterzijde van de frontplaat vindt u de
gebruiksaanwijzing.

Het druksignaal in andere apparaten verwerken
Wellicht moet u bij apparaten van andere fabrikanten de K-waarde converteren. Vraag daarom
altijd naar de formule die het apparaat gebruikt.

8.1.3 Warmtewisselaar
Test de dichtheid van de warmtewisselaars, fittingen en kleppen.
Belangrijk!
Koudemiddel
Wanneer warmtewisselaars met directe expansie of luchtgekoelde warmtewisselaars zijn
gemonteerd, moet het systeem met koudemiddel worden gevuld. In dit geval moet een
koelmonteur de installatie en het leidingwerk uitvoeren.
Waterwarmtewisselaars
Normale verwarming, koelbatterijen gevuld met water en additieven die beschermen tegen
bevriezing en corrosie:
- Geopende ontluchtingsklep.
- De waterklep gaat in eerste instantie slechts een beetje open zodat de batterij langzaam met
water wordt gevuld. Dit is om hittestress te vermijden.
- Wanneer de warmtewisselaar gevuld is, sluit u de ontluchtingsklep.
- De waterklep gaat helemaal open, de ventilator kan worden gestart.
- Vervolgens moet het gehele leidingsysteem goed worden ontlucht.
Stoomwarmtewisselaar vullen
- Open de ontluchtings- en aftapkleppen op de condensafvoer.
- Open de stoomkraan slechts een klein beetje in het begin, tot er stoom uit de aftap- en
ontluchtingsklep (op de uitlaat van de condensafvoer) komt.
- Sluit de aftap- en ontluchtingskleppen en zet de stoomkraan geheel open.
- Controleer tijdens de handelingen regelmatig de ontluchtingsklep.
Belangrijk!
Voorkom bij een tijdelijke uitschakeling van het systeem dat er nog condens achterblijft in de
leidingen vanwege vorst en corrosie.

8.1.4 Elektrische verwarming
Neem de specificaties van hoofdstuk 7.5 (Elektrische verwarming) -beveiligingsthermostaten
in acht.
Wees voorzichtig met elektrische verwarming in de buurt van een honingraat
bevochtiger. Het materiaal van honingraten is slechts bestand tegen een
temperatuur van max. 60°C. Start de verwarming alleen met een draaiende
ventilator – hitteverwijdering!

8.1.5 Filters
-

-

-

Apparaten voor het meten van de differentieeldruk, een U-manometer en een
drukverschilmanometer, zijn optioneel en moeten met de meegeleverde testvloeistof (fles) met
een dichtheid van 1 kg/l worden gevuld.
Als een differentieeldrukschakelaar is gemonteerd (optie) of deze wordt lokaal geïnstalleerd,
moet deze worden ingesteld op de uiteindelijke drukval. Informatie over de uiteindelijke drukval
vindt u op het technische specificatieblad.
Daarbij moet de output van een waarschuwingsbericht als de uiteindelijke drukval bereikt
wordt, worden nagegaan tijdens ingebruikstelling. De onderhoudshandelingen hiervoor worden
beschreven in hoofdstuk 9.3 (Luchtfilters).

8.1.6 Luchtbevochtiger/luchtwasser
De opvangbak moet grondig worden gereinigd. Vervuiling door bouwstof kan tot
storingen aan de pomp leiden. Er is in dat geval dan geen garantie.

-

Controleer of de pompfilters, sproeikoppen en slangen goed zijn geplaatst.
Controleer het filter van de pomp en reinig het indien nodig.
Vul de bak en de zwanenhals met vers water en verstel de vlotterklep zodat deze 2-3 cm onder
het overloopniveau sluit. Zorg in elk geval voor aanzuiging zonder luchtbellen.
Controleer de draairichting van de pomp (pijl op de pomp). Meet het stroomverbruik. Vergelijk
de waarden met de gegevens op het typeplaatje.
Belangrijk! Laat de pomp nooit droog lopen, lopen tegen een gesloten afvoerklep
is toegestaan, bedrijf tegen een gesloten afsluitklep moet worden vermeden,
anders bestaat het gevaar op oververhitting.

-

-

De waterdruk voor de watertoevoer hoort 3,0 bar te zijn. De maximaal toelaatbare druk is 6,0 bar.
Voor luchtwassers moet de doeldruk van de sproeikoppen worden ingesteld op de ingebouwde
regelklep van de afvoerleiding.
Controleer de juiste instelling met een manometer.
De hoeveelheid ontluchting moet worden ingesteld bij de ontluchtingsklep.
Aanbevolen instelling (duim): Ontluchtingssnelheid = verdampingssnelheid
We kunnen u op aanvraag advies geven over het bepalen van de juiste hoeveelheid ontluchting.
Controleer of de honingraat en druppelvanger goed zijn geïnstalleerd. De pijl moet in de
richting van de luchtstroom wijzen (Afbeelding 124).
Controleer de dichtheid van de flensaansluiting van de luchtwasser/bevochtiger naar de
aangrenzende componenten. Dicht indien nodig opnieuw af.
Honingraat gemaakt van cellulosemateriaal kan aanvankelijk een geur afgeven die normaal is
en snel zal verdwijnen.

Afbeelding 124: Honingraat- en druppelafscheiderpakketten installeren

Waterkwaliteit voor de luchtwasser en honingraat bevochtiger
Controleer de kwaliteit van de watertoevoer voor de luchtwasser en honingraat bevochtiger. Vooral de
carbonaathardheid van vers water is essentieel voor de noodzaak voor waterbehandeling.
Afhankelijk van de waterhardheid en het operationele belang van het apparaat moet een geschikte
waterbehandelingsmethode worden geselecteerd. Om voldoende betrouwbaarheid te garanderen,
wordt de aanbevolen waterkwaliteit hieronder weergegeven:
Uiterlijk
pH-waarde
Geleidingsvermogen
Totale hardheid
Carbonaat hardheid
met stabilisatie
carbonaathardheid
Totaal zoutgehalte
Chloridegehalte
Sulfaat
Mangaan
Agressief koolzuur
KMnO4-verbruik

8.2

-

max. 3,5 mol/m³
max. 250 g/m³
0 g/m³
0 g/m³
max. 0,01 g/m³
0 g/m
max. 20 g/m³

max. 12,5 °f.H
max. 7 °f.H

max. 20 °d.H. max. 35 °f.H

Koelcircuit

8.2.1
-

helder, kleurloos, geen sediment
7 tot 8,5
max. 30 mS/m
max. 1,2 mol/m³
max. 7 °d.H.
max. 4 °d.H.
max. 0,7 mol/m³

Algemene opmerkingen

Koelapparatuur is onderhevig aan de EG-richtlijn drukapparatuur (2014-68-EG) en vereist een
speciale behandeling en speciale zorg.
Start het koelcircuit alleen op als het goed is ontlucht en gevuld. Start een compressor nooit
onder vacuüm.
Het is zeer belangrijk dat de doorstroming van koudemiddelmengsels als R407C zorgvuldig
wordt bekeken bij het aanpassen van de oververhittingsregeling.
Luchtinlaat en dus het ontstaan van luchtvochtigheid in het koelcircuit dient te allen tijde te
worden vermeden, aangezien koudemiddelolie uiterst hygroscopisch is. Het water dat door de
olie is geabsorbeerd kan niet voldoende worden verwijderd.

8.2.2 Handmatig de motor starten via het TRANE-regelsysteem
De compressor kan worden gestart via het beeldscherm van het TRANE-controlesysteem als:
1. Startpagina  Alle instellingen  Wachtwoordgebruik  Wachtwoord invoeren
Opmerking: Het handmatig starten van de compressor kan alleen worden uitgevoerd op
onderhoudsniveau (wachtwoordniveau 4; sleutelsymbool: 2 sleutels). Het viercijferige
wachtwoord voor het onderhoudsniveau is.
2. Startpagina  Alle instellingen Inputs/Outputs  Digitale outputs  Compressor 1
( / Compressor 2 / Compressor 3)Handmatige interventieAan

8.2.3 Koudemiddel
Door TRANE gebruikte koudemiddelen zijn gehalogeneerde koolwaterstoffen, bij voorkeur R407C
en R134a. Deze staan ook bekend als de veiligheidskoudemiddelen (veiligheidsgroep A1 volgens
EN378 deel 1) in tegenstelling tot de brandbare koudemiddelen, zoals propaan of de giftige
koudemiddelen zoals ammoniak.
Ze zijn feitelijk niet-brandbaar onder normale bedrijfsomstandigheden en creëren geen explosieve
mengsels met lucht maar zijn reukloos. Slechts hogere concentraties in de lucht kunnen met de
reukzin worden opgemerkt.
Koudemiddeldampen, die ontsnappen uit lekkende cilinders of koelinstallaties,
raken ongemerkt vermengd met lucht en het risico op stikken komt door een te hoge
concentratie dampen die de om te ademen benodigde zuurstof vervangen. Mensen
zijn niet in staat een gebrek aan zuurstof in de lucht te detecteren. Aangezien
koudemiddelendampen zwaarder zijn dan lucht, concentreren de dampen zich aan
de grond en op lager-gelegen verdiepingen van het gebouw. Om te hoge
concentraties te voorkomen, dient de werkplaats altijd goed geventileerd te zijn.
Gehalogeneerde koudemiddelen kunnen ook een verdovend effect hebben.
Bij een hoge concentratie koudemiddel (bijvoorbeeld lekkage van een leiding)
moet de technische ruimte onmiddellijk worden verlaten. Ga pas weer naar
binnen als de ruimte goed geventileerd is.
Wanneer de ruimte moet worden betreden terwijl er een hoge concentratie koudemiddeldampen
hangt, moet er een ademhalingstoestel worden gebruik dat onafhankelijk van de omgevingslucht
functioneert. Dergelijke ademhalingsapparatuur kan overigens alleen worden gebruikt door speciaal
getrainde en fysiek geschikte mensen.

8.2.4 Compressorsmeermiddel
-

8.3

Compressorolie, een synthetische esterolie, is sterk hygroscopisch, zodat het gebonden vocht
in de olie niet volledig kan worden verwijderd door ontluchting van het koelcircuit.
Er mag absoluut geen lucht in het systeem komen!
Gebruik voor scrollcompressoren met R407C en R134a olie van Emkarate RL 32 3MAF.

Proefdraaien

Nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de unit worden gestart om proef te
draaien.
- Voor het testen van het apparaat en het meten van de motorgegevens en de volumetrische
doorstroming moet het apparaat volledig zijn aangesloten op het werkende leidingsysteem.
- De deuren van de unit moeten gesloten zijn omdat door het verwijderen van het drukverlies
aan de systeemzijde er meetfouten ontstaan.
Open de kleppen voordat de ventilator wordt gestart! De ventilator mag niet
draaien tegen gesloten kleppen.

Meet daarnaast ook het werkelijke stroomverbruik van alle fasen en vergelijk dit met de gegevens
op het typeplaatje. Als het werkelijke stroomverbruik te hoog is, is er mogelijk een verkeerde
aansluiting. Het systeem moet onmiddellijk worden uitgeschakeld.
Meet de volumestroom en het drukverschil. Vaak komt de gemeten luchtstroom niet overeen met
de constructiegegevens van het apparaat.
Er kunnen zich twee gevallen voordoen:
De luchtstroom is te laag.
- De reden is dat de externe drukval hoger is dan aangegeven op het technische
specificatieblad.
- Remedie: Als u de poelies vervangt of aanpast, kan de luchtstroom worden verhoogd.
- Belangrijk! Verhoog de ventilatorsnelheid alleen voor zover de nominale motorstroom niet
wordt overschreden. Als dit niet genoeg is, kan alleen het vervangen van de motor nog helpen.
De luchtstroom is te hoog.
- De reden is dat de externe drukval lager is dan aangegeven op het technische specificatieblad.
- Resultaat: Het elektrisch opgenomen vermogen stijgt fors.
- Belangrijk! Eventuele schade aan de motor door overbelasting.
- Remedie: Vervang de poelies of stel ze af om de ventilatorsnelheid te verminderen, of verminder
de luchtstroom door een klep gedeeltelijk te sluiten.
Variabele poelies afstellen

Afbeelding 125: Kleinste bewerkingsdiameter

Afbeelding 126: Grootste bewerkingsdiameter

Type riem

SPZ

SPA

SPB

Type poelie Min.
bewerkingsdiameter
[mm]
RST 84
62
RST 95
73
RST 100
78
RST 108
90
RST 108
76
RST 120
88
RST 129
97
RST 139
109
RST 146
116
RST 156
126
RST 164
134
RST 177
149
RST 187
159
RST 156
117
RST 164
125
RST 178
139
RST 187
148
RST 200
161
RST 250
211

H max.
[mm]
9
9
9
7
13
13
13
12
12
12
12
11
11
19
19
19
19
19
19

Max.
bewerkingsdiameter
[mm]
80
91
96
104
102
114
123
133
140
150
158
171
181
149
157
171
180
193
243

Tabel 7: Gegevens van poelietypes

De bewerkingsdiameter van een variabele poelie wijzigen.
1. Verlaag de riemspanning.
2. Draai de schroeven rond de omtrek van de schijf los (positie zie Afbeelding 128)
3. Draai de buitenring (de buitenringen voor poelies met 2 sleuven) op de gewenste
diameter, neem de grenzen in acht zoals weergegeven in Afbeelding 125 en
Afbeelding 126.
4. Bevestig de inbusschroeven.
5. Zet de riemen vast (zie hoofdstuk 9.2.4 (Naspannen van de riemen)).

Afbeelding 127: Schematische
structuren van een variabele poelie

Afbeelding 128: Plaats van
inbusschroeven op variabele poelies

Controleer telkens na een verandering van de overbrengingsverhouding het stroomverbruik
van de motor. Als het verbruik te hoog is, moet u de werkzame diameter opnieuw
aanpassen. De nominale stroom op het typeplaatje mag niet worden overschreden.

Bepaling van door frequentie-omvormer veroorzaakte problemen
U kunt bepalen of problemen door de frequentie-omvormer worden veroorzaakt door de
ventilatormotor rechtstreeks op de netvoeding aan te sluiten. De meeste commercieel
leverbare frequentie-omvormers hebben een functie om deze problemen aan te pakken.
Neem contact op met onze bekwame medewerkers op het TRANE-kantoor, indien u twijfelt
aan de juistheid van de luchtstroom.

9

Onderhoud

De units van TRANE worden meestal onderhoudsvrij gebouwd en zijn eenvoudig te
onderhouden. De onderhoudsintervallen zijn indicatief voor normale bedrijfsomstandigheden.
Zeer uiteenlopende toepassingen kunnen verschillende intervallen nodig hebben; informeer
hiernaar bij TRANE.
Gebruik de noodstopapparaten voordat er onderhoud aan elektrische
onderdelen, zoals de ventilatormotoren, luchtklepmotoren, elektrische
verwarming enz. wordt gepleegd om de onderdelen volledig van de voeding te
scheiden. Volg de aanwijzingen uit hoofdstuk 2 (Veiligheidsvoorschriften)!
U zult begrijpen dat we niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door ondeskundig
gebruik van oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, en niet voor mechanische schade.
Voor gebruik op gecoate oppervlakken mogen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen
geen alcohol bevatten.
Om corrosie bij onderdelen van roestvrij staal zoals opvangbakken of de onderkant te
voorkomen moeten losgeraakte stukjes koolstofstaal worden verwijderd en roestvrijstalen
onderdelen worden gereinigd van spanen koolstofstaal.
Neem voor het bestellen van onderdelen contact op met uw TRANE-verkooppartner.
TRANE adviseert dat u de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoert met
inachtneming van de specificaties volgens VDI 6022, pagina 1, hoofdstuk 5.

9.1

Regelkast

De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn aan te raden voor de regelkast van LBK's met
geïntegreerde bediening:
- jaarlijkse vervanging van de filter
- jaarlijkse controle van het functioneren van de ventilator van de ventilatie van de
regelkast (indien aanwezig)
- jaarlijkse controle van het functioneren van de verwarming (geïnstalleerd op dakunits)

9.2

Groep ventilator/motor

9.2.1 Ventilator
-

Controleer op vuil, puin, beschadiging en corrosie, en reinig dit indien nodig.

-

Breng met zinkstofverf een laag coating op oppervlaktebeschadigingen van de behuizing
en rotor aan.
Controleer flexibele verbindingen op beschadigingen / visuele controle.
Controleer trillingsdempers op vakkundige montage / schade (visuele controle).
Controleer indien beschikbaar of het beschermrooster (in- en/of uitlaat ventilator) goed is
geïnstalleerd / beschadigd (visuele controle).
Controleer de werking van de afvoer (indien beschikbaar).
Test het wiel op abnormale geluiden door er met de hand aan te draaien.
Draai met de hand aan het wiel en controleer of de lagers een raar geluid maken.
Vervang beide lagers als u onregelmatige of ruwe geluiden hoort.
De theoretische levensduur is, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, ten minste
20.000 uur.
De ventilatorlagers zijn gesmeerd voor de volledige levensduur, alleen de grote
ventilatoren met kussenbloklagers moeten bij ongunstige bedrijfsomstandigheden
jaarlijks met smeervet op basis van Tabel 8 worden gesmeerd met lithiumzeep
(zie Tabel 9). Na drie keer smeren moeten de lagers worden verwijderd, gereinigd
en opnieuw gesmeerd.
Omgevingscondities
Schoon

Temperatuurbereik °C
T < 50
50 < T < 70
70 < T < 100
100 <
Stoffig
T < 70
70 < T < 100
100 < T
Extreme luchtvochtigheid

Smeerinterval
6-12 maanden
2-4 maanden
2-6 weken
1 week
1-4 weken
1-2 weken
1-7 dagen
1 week

Tabel 8: Smeringsintervallen voor lagers van de ventilator

Afbeelding 129: Lager met smeernippel van
de ventilator (voorbeeld Comefri NTHZ)

Leverancier Type
FINA
Marson HTL 3

Basis
Lithium

Temp.bereik
30°C/+120°C

SHELL
ESSO
MOBIL

Lithium
Lithium
Lithium

-20°C/130°C
-20°C/130°C
-30°C/130°C

Alvania Fett 3
Beacon 3
Mobilux EP3

Tabel 9: Aanbevolen smeertypen

Plugventilator
- De ventilator heeft een directe flensverbinding met de motor en omdat er geen
riemaandrijving is, is het een onderhoudsvriendelijk onderdeel.
- Er is een frequentie-omvormer nodig om het werkpunt te bereiken.
- Aanslag op het wiel kan schade (risico van vermoeidheidsbreuk) veroorzaken – rotor kan
barsten – Gevaar!
- Voer een visuele controle uit: Controleer het wiel op eventueel gescheurde lasnaden.

9.2.2 Motor
-

Controleer of de motor schoon is en reinig deze indien nodig.
Meet het stroomverbruik dat niet hoger mag zijn dan de nominale stroom op het
typeplaatje.
Controleer de motorlagers door met de hand aan de as te draaien en controleer met een
metalen staaf het geluidsniveau. Vervang de betreffende lager bij onregelmatig of ruw
geluid.

Motorlagers
- Kleine en middelgrote motoren zijn uitgerust met een gesloten lager die meerdere jaren
zonder smering kan werken.
- Afhankelijk van de motorfabrikant en de motorgrootte zijn lagers van grotere motoren
uitgerust met smeernippels. Raadpleeg voor de exacte details en informatie over het type
vet en de hoeveelheid voor smering de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant. Na
drie keer opnieuw smeren moeten de lagers worden gedemonteerd, gereinigd en
opnieuw gesmeerd. Raadpleeg voor smeerintervallen bij normale
bedrijfsomstandigheden en 24 u/dag belasting Tabel 10.
Grootte
2-polig
4-polig
6-polig
8-polig
3000 1/min
1500 1/min
1000 1/min
750 1/min
tot 180
12
12
12
12
tot 250
6
12
12
12
280
3
12
12
12
Tabel 10: Smeringsintervallen voor lagers van de ventilator (in maanden)

-

Verkort voor andere, ongunstige bedrijfsomstandigheden, de intervallen volgens de
instructies van de motorfabrikant.
De geadviseerde vettypen voor de smering van de motorlagers zijn te vinden in Tabel 9
hoofdstuk 9.2.1 (Ventilator).

9.2.3 V-riemaandrijving
De V-riemaandrijving is een betrouwbaar, onderhoudsarm component mits het geen
ongunstige werkomstandigheden zijn als aangegeven in Afbeelding 130 tot en met
Afbeelding 133 die de duurzaamheid kunnen verminderen en tot verminderde efficiëntie
kunnen leiden. De ongunstige omstandigheden zijn de hoge temperaturen en onvoldoende
gefilterde lucht en dus de vorming van aanslag.
- Controleer de V-riemaandrijving op vuil, beschadiging, slijtage, spanning en uitlijning
(visuele controle). Riemen met schade als barsten of rafelige randen moeten worden
vervangen.
- Controleer poelies op montage, slijtage en schade.

Redenen voor verhoogde slijtage of defecten van de riem
- Riem in contact met gegroefde bodem / ongelijke instelling van de riem / spanning is te
hoog of te laag – Afbeelding 130

Afbeelding 130: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (1)

-

Slippen / poelie te klein / overbelasting / beschadigde schijf / excentriciteit, wiebelen –
Afbeelding 131

Afbeelding 131: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (2)

-

Schijf versleten / niet gelijk gegroefd / stof, vuil / vocht, vochtigheid – Afbeelding 132

Afbeelding 132: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (3)

-

Uitlijning / offset wielen / niet-parallelle platen / schijven gedraaid op elkaar – Afbeelding 133

Afbeelding 133: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (4)

9.2.4 Naspannen van de riemen
Door het verplaatsen van de motor vanaf de ventilator wordt de riem gespannen.
Afhankelijk van de grootte van de motor gebeurt dit:
- Op een tuimelaar draaien
- Verschuifbaar op de rails bevestigd.
Stel af door de borgmoer los te draaien en dan aan de stelschroeven te draaien. Het is belangrijk
dat u de uitlijning van de schijven dienovereenkomstig handhaaft – Afbeelding 134 en Tabel 11.
Controleer dit na elke keer spannen met een richtliniaal.

Afbeelding 134: Aanpassing van
poelies

Diameter poelie dd1, dd2 in mm
< 112
< 224
< 450
< 630

Max. afstand x1, x2 in mm
0,5
1
2
3

Tabel 11: Maximumuitslag bij aanpassing van poelies

Voor snelle resultaten bij de uitlijning van de poelies voor in fabriek gemonteerde poelies,
adviseren we dezelfde draadoverhang van de draadstangen aan de linker- en rechterzijde
in te stellen – Afbeelding 135.

Afbeelding 135: Aanpassing van poelies via stangen met schroefdraad

Bij verschillende poeliebreedten moet de speling aan beide zijden gelijk zijn.
De riemaandrijving moet de eerste keer na ongeveer 10 uur opnieuw worden gespannen.
Riemspanning
U hebt de juiste riemspanning verkregen als u dezelfde gegevens hebt zoals berekend
(afzonderlijk voor elke aandrijving). De benodigde informatie om nieuwe en gebruikte riemen
te spannen, vindt u op het blad met de spanningsgegevens aan de binnenkant van de
ventilatordeur (Afbeelding 136).

Afbeelding 136: Specificaties riemoverbrenging en spanning

Hierna volgen twee methoden voor het bepalen van de spanning:
Krachtmeting-methode
De informatie
- Testkracht FE
- Indringdiepte TE
- Statistische riemspanning (riemspanning), FS
De riemen moeten worden gespannen zodat de afbuiging TE is als de riem belast is met de
testbelasting in punt FE (zoals met een veerbalans). Als alternatief kunt u de statische
riemspanning FS rechtstreeks met speciale meetinstrumenten voor riemspanning
controleren.
Frequentiemeting
Er zijn speciale meetinstrumenten die op frequentiemetingen zijn gebaseerd verkrijgbaar.
Span de riem zodanig dat u tijdens de meting dezelfde frequentie meet als aangegeven op
het specificatieblad van de ventilator

9.2.5 Vervanging van de riemen
-

Ontspan de riemspanning zodat u de oude riem kunt verwijderen.
Reinig de poelies voordat u de nieuwe riemen aanbrengt en controleer op beschadiging
en slijtage.
Duw de nieuwe riem nooit met een gereedschap op de poelie om schade te voorkomen
die de levensduur kan verkorten.
Op poelies met meerdere groeven moeten alle riemen gelijktijdig worden vervangen.
Controleer of het aantal riemen overeenkomt met het aantal poeliegroeven.
Wanneer u de riem op aandrijvingen met meerdere groeven spant, zorg dan dat de losse
zijde van alle riemen aan dezelfde kant zit om schade te voorkomen, zie Afbeelding 137.

Afbeelding 137: Poelies met meerdere groeven – riemen bevestigen

-

9.3

Span de riemen, draai de aandrijving een paar slagen op nullast en meet opnieuw de
riemspanning
Controleer de as- en wieluitlijning, zie hoofdstuk 9.2.4 (Naspannen van de riemen).
Herhaal deze stappen tot de uitlijning en spanning van de riem correct zijn.

Luchtfilters

Om te zorgen voor optimale prestaties en een duurzame werking van de
luchtbehandelingsunits, moeten de luchtfilters regelmatig worden vervangen.

Als de units zijn uitgerust met TRANE-bediening, dan wordt er een overeenkomstig
waarschuwingsbericht weergegeven op de HMI (zie Afbeelding 138) als de limiet van het
drukverschil is bereikt.

Afbeelding 138: Waarschuwingsmelding filter

Als een dergelijke waarschuwingsmelding wordt weergegeven, moet er onmiddellijk en op de
juiste manier worden gehandeld (bijv. luchtfilters vervangen)

9.3.1 Paneelfilters
Droge paneelluchtfilters (reinigbaar). De verontreinigingsgraad van het filter kan via de
differentieeldrukval worden gecontroleerd (controleer om de 14 dagen tot 1 maand).
Wanneer u het drukverschil heeft bereikt dat op het technische specificatieblad is
aangegeven, is reiniging of vervanging noodzakelijk.
Reiniging:
- Vuile filters demonteren, tikken, uitzuigen met een stofzuiger of reinigen met luchtdruk
(max. 5 bar).
- Was het filter in warm water van max. 35°C met een mild fijnwasmiddel en spoel het
daarna grondig uit.
- Laat vette filters ongeveer 1 u in zeepsop.
- Een gereinigde filter mag niet worden gewrongen en laat ze uitlekken voordat u ze
monteert. De synthetische vezels drogen snel en kunnen geïnstalleerd en weer in
gebruik genomen worden, ook als ze nog nat zijn.
- Reinig ook de filtersectie voordat u de filters opnieuw monteert, controleer de dichtheid
van de filters en dicht ze indien nodig opnieuw af.
- De filters kunnen 2-3 keer worden gereinigd, dan moeten ze worden vervangen.
Afdichtingen voor filter en zachte zakfilter
Afdichtingen zijn zelfklevend en worden los meegeleverd. Afdichting: alleen aan voorzijde,
slechts 1 afdichtstrip.
- tussen de filters,
- tussen de filter en de deur,
- tussen de muur en de filter.

9.3.2 Zakfilters
De verontreinigingsgraad van het filter kan via de differentieeldrukval worden gecontroleerd
(controleer om de 14 dagen tot 1 maand). Wanneer u het drukverschil heeft bereikt dat op
het technische specificatieblad is aangegeven, is reiniging of vervanging noodzakelijk.
Zakfilters van klasse G3, G4 kunt u herhaaldelijk opnieuw gebruikten. Reinig de zakken aan
de stofluchtzijde met een stofzuiger. Deze reinigingsprocedure mag meerdere malen worden
herhaald. Als deze reiniging niet voldoende is, kunt u het ook met natte reiniging proberen.
Verwijder het zakfilter, houd de opening omhoog, zie Afbeelding 139.

Afbeelding 139: Transport van filterzakken

Natte reiniging
- Spoel de zak met de opening naar boven met een niet al te sterke waterstraal. De
modder moet door het filtermateriaal naar buiten gespoeld worden. Voeg eventueel een
beetje afwasmiddel toe aan het water.
- Laat de schone filterzakken goed uitlekken, ze kunnen nat opnieuw worden gemonteerd
en direct weer in gebruik worden genomen.
- Reinig ook de filtersectie voordat u de filters opnieuw monteert, controleer de dichtheid
van de filters en dicht ze indien nodig opnieuw af.
- De filters kunnen 2-3 keer worden gereinigd, dan moeten ze worden vervangen.
- De filterelementen in het klemraam moeten van vier veren per filter worden voorzien.
Controleer de luchtdichtheid!
- De zakfilter met klasse EU5 en hoger kan niet worden hersteld en moet na de eerste
levensduur worden vervangen.

9.3.3 HEPA-filters
-

De verontreinigingsgraad van het filter kan via de differentieeldrukval worden
gecontroleerd (controleer om de 14 dagen tot 1 maand), vervang het filter indien nodig.
Controleer de afdichting en bevestiging van het filter. De filterklemmen moeten
gelijkmatig worden aangehaald. Maak de klemmen in twee fasen rechtsom vast.

9.3.4 Auto-rolfilters
-

9.4
-

U vindt gedetailleerde onderhoudsinstructies in het hoofdstuk over auto-rolfilters!
Deze filters werken automatisch en kunnen door de besturing worden bewaakt. Een
waarschuwing geeft aan dat de filterstrip is voltooid. De filterrol moet worden vervangen.
Controleer om de zes maanden het oliepeil. Smeer de rollerketting en tandwielen.
Gebruik olie voor de tandwielen en kettingwielen volgens de instructies van de fabrikant.

Warmtewisselaars
We raden aan om bij langdurige stilstand de warmtewisselaar helemaal leeg te maken.
Iedere keer dat u de warmtewisselaar bijvult, moet deze worden ontlucht.

9.4.1 Medium water / stoom
Speciaal onderhoud is voor warmtewisselaars niet vereist, we raden slechts af en toe
reinigen aan. Afhankelijk van de bedrijfstijden en het filteronderhoud ongeveer om de drie
maanden. Controleer de lamellen van de warmtewisselaar op vervuiling door stof en vuil,
en reinig ze indien nodig. Controleer de leidingen op lekkages.
Reiniging
Het reinigen gebeurt in gemonteerde toestand met krachtige stofzuiger aan de stofluchtzijde.
Bij hardnekkig stof kan de warmtewisselaar worden gedemonteerd en met water gereinigd.
De gegalvaniseerde stalen batterijen kunnen met de stoomreiniger worden gereinigd of door
de lamellen met een krachtige waterstraal te wassen. U kunt er een zachte borstel bij
gebruiken maar pas op dat u de lamellen niet beschadigt.
De lamellen van de koper-aluminium warmtewisselaars zijn bijzonder
gevoelig, reinig ze daarom met water met lage druk. Het beschadigen van
de lamellen met mechanische kracht heeft de voortijdige slijtage van de
warmtewisselaar tot gevolg.
Corrosievlekken moeten worden gereinigd en met zinkstofverf worden beschermd.
Vorstbeveiliging
Controleer de antivries voor elk winterseizoen. Controleer of de thermostaat voor
vorstbescherming goed is ingesteld.
Afvoerbak
Controleer de afvoerbak en de afvoer op vuil en reinig ze indien nodig – Afbeelding 140.

hier reinigen

Afbeelding 140: Luchtkoelers reinigen

Druppelvanger
Controleer eenmaal per jaar de druppelvanger op verontreinigingen. Verwijder de lamellen
en reinig ze indien nodig. Verontreiniging kan schade door waterdruppels veroorzaken en de
prestaties van het apparaat verminderen. Zorg ervoor dat de lamellen goed zijn geïnstalleerd
en niet zijn verbogen.
Verontreiniging kan schade door waterdruppels veroorzaken en de
prestaties van het apparaat verminderen.
Stoombatterij
Controleer nadat de unit is uitgeschakeld een paar minuten de automatische stop van de
damptoevoer en het automatische ventilatorbedrijf.

9.4.2 Koudemiddel
Voor medium koudemiddel (directe verdamper of condensorbatterij) gelden dezelfde acties
als beschreven in hoofdstuk 9.4.1 (Medium water / stoom). Zie voor aanvullende
handelingen hoofdstuk 9.10 (Koelcircuit).

9.4.3 Elektrische verwarming
-

9.5

Wanneer u aan de elektrische verwarming werkt, raadpleeg dan de aanwijzingen in
hoofdstuk 2 (Veiligheidsvoorschriften).
Controleer de verwarming op vuil en corrosie, reinig indien nodig de
verwarmingselementen.
Controleer of de ingebouwde beveiligingsapparatuur en elektrische onderdelen goed
werken.

Bevochtiger, luchtwassers

9.5.1 Pomp
Het onderhoud van pompen en motoren gebeurt volgens instructies van de fabrikant.
In het algemeen:
- Het regelmatig reinigen van alle componenten bepaalt in grote mate de hygiëne van het
gehele systeem.
- Laat de pomp nooit werken zonder vloeistof.
- Bescherm de pomp tegen vaste stoffen.
- Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet het water om
hygiënische redenen worden afgetapt en moet de afvoer goed worden gereinigd.
Tap ook de pomp af.
- De behoefte aan een sterilisatiesysteem hangt af van de bedrijfsomstandigheden en
moet van geval tot geval worden bekeken.

9.5.2 Luchtwassers
In het algemeen:
- Controleer voor een goede werking de watervoorraad en het waterniveau en pas indien
nodig aan.
- Vul de bak en de sifon met vers water en verstel de vlotterklep zodat deze 2-3 cm onder
het overloopniveau sluit.
- Afhankelijk van de waterverontreiniging, hardheid en de verwerking moet de luchtwasser
worden ontdaan van aanslag en onzuiverheden: Ernstige verkalking van componenten
zoals sproeikoppen en druppelvangers wijzen op een waterbehandeling die niet effectief
genoeg is. Gebruik verdund mierenzuur om de verkalking van sproeikoppen en
druppelvangers te verwijderen. Spoel ze na behandeling goed met schoon water.
- Vervang gecorrodeerde of beschadigde lamellen van de druppelvanger.
- Controleer de zeven op vervuiling en reinig ze indien nodig.
- Demonteer de sproeikoppen en reinig ze.
- Controleer de overloop van de watertank, en de zwanenhals op vuil en reinig ze indien
nodig.
- Vervang beschadigde sproeikoppen. Reinig de gaten van de sproeikoppen nooit met
harde objecten. Reinig de aftapklep met water uit een hogedrukspuit.
- Controleer de instellingen van de ontluchtingsklep en of deze goed werkt.
- Controleer de pompleidingen op lekkage.
- Controleer de slangen op scheuren, vervang ze indien nodig.
- Controleer of de slangklemmen goed vast zitten.

9.5.3 Stoombevochtigers
Het onderhoud van pompen en motoren gebeurt volgens instructies van de fabrikant.
De volgende informatie zijn algemene richtlijnen:
- Controleer de waterfilters op vervuiling en reinig ze indien nodig.
- Controleer de werking van de magneetkleppen en reinig ze indien nodig.
- Controleer de stoomverdelers op aanslag.
- Controleer de stoomtoevoer op lekkage.
- Controleer de werking van de condensafvoer.
- Controleer de elektrische contactpunten op de pomp op corrosie.
- Meet het stroomverbruik.
- Reinig het gehele leidingenstelsel, regel- en beveiligingsapparatuur.
- Controleer de goede werking van regel- en beveiligingsapparatuur.
- Meet nadat de onderhoudswerkzaamheden voltooid zijn de prestaties van de
bevochtiger.

9.5.4 Honingraat bevochtigers
Raadpleeg de aanwijzingen voor luchtwassers in hoofdstuk 9.5.2 (Luchtwassers).
In het algemeen:
- De vlotterklep moet goed gesloten zijn op een waterniveau van 2-3 cm onder het
overloopniveau om te zorgen voor een bubbelvrije zuiging. Mogelijke aanpassingen
moeten worden uitgevoerd tijdens reguliere inspecties.
- Zwaar verkalkte honingraatpakketten moeten worden vernieuwd.

-

Bij milde verkalking kan het pakket worden gereinigd door ontkalker toe te voegen aan
het circulerende water (schakel de unit uit voordat u ontkalker toevoegt). Reinig daarna
de sectie en slangen goed met vers water.

9.5.5 Verstuiverleiding bevochtigers
Raadpleeg de aanwijzingen voor luchtwassers in hoofdstuk 9.5.2 (Luchtwassers).
In het algemeen:
- Verwijder voor het reinigen de slangen en sproeikop.
- Reinig de opvangbak en tap deze af.

9.6

Kleppen

TRANE-kleppentype J zijn bijna onderhoudsvrij. Controleer op vuil, beschadiging en
corrosie, reinig indien nodig met perslucht of stoomstraal. Controleer de werking en juiste
rotatie. Spuit de wielen indien nodig in met siliconenspray.
Waarschuwing!
De tandwielen mogen niet met organische oliën worden behandeld! Controleer koppelingen,
haal de schroeven indien nodig aan.

9.7

Geluiddempers

De geluiddempers zijn in principe onderhoudsvrij. Als onderdeel van een grotere
onderhoudsbeurt kunnen ze op stof worden gecontroleerd en met een stofzuiger worden
gereinigd.

9.8

Weerlouvre

Controleer op vuil, beschadiging en corrosie, of het vrij van blaadjes, papier, enz. is.

9.9

Energieterugwinningssystemen

9.9.1 Plaatwarmtewisselaars
Plaatwarmtewisselaars zijn gemaakt van zeer corrosiebestendig hoogwaardig aluminium en
hebben geen aandrijving of bewegende delen. De levensduur is vrijwel onbegrensd, zolang
de differentieeldruk tussen de platen niet boven het toegestane maximum komt.

Het enige benodigde onderhoud is reinigen:
- Reinig en controleer de condensafvoer, en vul de zwanenhals. Het geheel van de plaat is
gewoonlijk zelfreinigend.
o Verwijder vezels en stof in de inlaat van de wisselaar met een borstel
o Reinig oliën en vetten met warm water, huishoudelijke schoonmaakmiddelen of
ontvettende stoom.
- Controleer of de differentieeldrukschakelaar goed werkt – raadpleeg hoofdstuk 7.6
(Beperking differentieeldruk voor plaatwarmtewisselaars) voor de werking.
- Als er een bypassklep is, raadpleeg dan hoofdstuk 9.6 (Kleppen).

9.9.2 Warmtewielen
Controleer de aandrijfeenheid volgens de instructies van de fabrikant.
In het algemeen:
- De constructie van de opslagmassa is vrijwel geheel zelfreinigend.
- De rotor kan worden gereinigd met perslucht, water, stoom en vetoplossende
huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- Controleer de glijdichting die de rotor afsluit en pas indien nodig aan.

9.9.3 Warmteleidingen
Warmteleidingcomponenten hebben geen aandrijving of bewegende delen, het onderhoud
beperkt zich tot reinigen:
- Reinig de opvangbak en controleer de sifon. Vul de sifon indien nodig.
- Lamellen worden gereinigd door:
o Perslucht tegen de richting van de luchtstroom in of
o Sproeien met water onder lage druk, voeg indien nodig huishoudafwasmiddel toe.
- Als er bypasskleppen zijn, raadpleeg dan hoofdstuk 9.6 (Kleppen).

9.9.4 Accublokken
Elektrische aansluiting:
Het accublok wordt met een losse regelaar geleverd (geconfigureerd met
standaardwaarden), inclusief bedieningshandleiding. Zorg op locatie voor:
- Stroomvoorziening 3x400 V (efficiëntie volgens het technische specificatieblad)
- Stuursignaal 0-10 V
Alle lagers zijn zelfsmerende kogellagers of bronzen lagers. Die mogen niet gesmeerd
worden. Controleer of de sensor op ongeveer 2 mm afstand van de motor ligt. Dit is
belangrijk. Controleer dit met een dik stuk plaatmetaal van 2 mm. Indien nodig kan de
afstand worden bijgesteld. De binnenkant van de sensor is met een sleutel SW17
toegankelijk via de open klep.
Let op! Schakel het apparaat uit voor de installatie en beveilig tegen
onvoorziene inschakeling.

Afbeelding 141: Schema van een accublok

Afbeelding 142: Plek van de sensor

Het onderhoud beperkt zich tot het van tijd tot tijd reinigen van de geheugenblokken. U kunt
de reinigingsintervallen bepalen door een visuele controle.
Haal de geheugenblokken er als volgt af voor de reiniging:
1. Zet de veiligheidsschakelaar op UIT, controleer of de accublokbesturing uit is.
2. Demonteer de unitwand aan de toegangszijde.
3. Demonteer de afdekking van de klepverbinding.
4. Demonteer de klepverbinding.
5. Schroef de metalen kap los.
6. Monteer een aangepast apparaat op het frame van het accublok, zodat u de
geheugenblokken kunt uittrekken. Het apparaat moet voorzien zijn van een geleider
en een eindstop, vergelijkbaar met het interne beheer. Wees voorzichtig!
De geheugenblokken lopen heel makkelijk.
7. U kunt het tweede geheugenblok bereiken, wanneer de wand tussen de
geheugenblokken uitgetrokken wordt. Op de bovenste helft bevinden zich daarom
twee hendelgaten.
8. De geheugenblokken moeten gereinigd worden met water van minder dan 20 bar en op
een afstand van ongeveer 20 cm vanaf het oppervlak van het geheugenblok. Als er
chemische reinigingsadditieven zijn gebruikt, moeten ze geschikt zijn voor aluminium
(alkalivrij).

9.10 Koelcircuit
Voor de bedrijfszekerheid en een lange levensduur van het koelcircuit en om aan de
milieueisen te voldoen, zijn periodieke lekkagetesten en onderhoudscontroles nodig.

9.10.1 Controles op lekkages
-

moeten worden uitgevoerd volgens de EU-regelgeving die is aangegeven in het door
TRANE meegeleverde Records for refrigeration circuit application in air-conditioning units
(Rapporten voor toepassing koelcircuit in airconditioningsunits). De uitvoering moet
gebeuren door gecertificeerde koelmonteurs bij intervallen die afhankelijk zijn van de
hoeveelheid koudemiddelvulling.

-

moeten worden gedocumenteerd in Records for refrigeration circuit application in
air-conditioning units (Rapporten voor toepassing koelcircuit in airconditioningsunits).

Het type koudemiddel en de koudemiddelvulling staan op een sticker naast de compressor.
Het koudemiddel bevat gefluoreerde koolwaterstoffen die in het Kyoto Protocol zijn
aangegeven met het volgende aardopwarmingspotentieel (GWP = Global Warming Potential),
gebaseerd op CO2 (gegevens van EN378 deel 1):
- R407C: GWP = 1650
- R410A: GWP = 1980
- R134A: GWP = 1300

9.10.2 Onderhoud
-

mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en ten minste eenmaal
per jaar.
moet worden gedocumenteerd in meegeleverde Records for refrigeration circuit application in
air-conditioning units (Rapporten voor toepassing koelcircuit in airconditioningsunits).

Gehele systeem:
- Controleer de druk en temperatuur van het systeem.
- Besteed aandacht aan ongebruikelijke geluiden en trillingen.
Compressor:
- Controleer het oliekijkglas in het carter (indien aanwezig); in de aan-modus moet er olie
zichtbaar zijn in het kijkglas; anders moet worden gecontroleerd of er olie heeft gelekt (zelfs
buiten de unit is mogelijk); en vul optioneel rechtstreeks olie bij met een oliepomp direct in
de aanzuigkant van de compressor. Gebruik alleen olie die door de fabrikant van de
compressor is goedgekeurd.
- Wanneer de compressor buiten bedrijf is, schakelt de verwarming van het
compressorcarter in om een ophoping van koudemiddel in de olie te voorkomen. Te veel
koudemiddel in de olie veroorzaakt een verdunning van de olie. Dit leidt tot een verlies van
viscositeit waardoor alle bewegende delen minder worden gesmeerd. Om de compressor
handmatig te starten, moet er te werk worden gegaan zoals beschreven in hoofdstuk 8.2.2
(Handmatig de motor starten via het TRANE-regelsysteem).
- Volg met betrekking tot onderhoud en controles de vereisten van de compressorfabrikant.
Deze aanwijzingen worden door TRANE geleverd of kunnen bij TRANE worden besteld.
Filterdroger:
Elk koelcircuit is voorzien van een filterdroger. Als het koelcircuit moet worden gerepareerd,
moet de filterdroger worden vervangen.
Kijkglas in vloeistofleiding en op ontvanger
Het kijkglas van de vloeistofleiding bevat een vochtindicator voor het koudemiddel en werkt
als volgt:
Groen lampje
Geel lampje

=
=

droog
nat

Als de indicator nat koudemiddel aangeeft, moet ten minste de filterdroger worden vervangen,
eventueel zijn verdere maatregelen nodig.
De juiste hoeveelheid koudemiddel kan worden gecontroleerd terwijl het koelcircuit in bedrijf
is. In beide kijkglazen (let op: het kijkglas op de ontvanger volgens uitvoering circuit wordt niet
altijd meegeleverd) moet koudemiddel zichtbaar zijn. Het kijkglas in de vloeistofleiding moet
volledig zijn gevuld.

Expansieklep:
- Controleer oververhitting van de expansieklep die 5 tot 10 K moet bedragen. Controleer of
de temperatuursensor en de drukcompensatieleiding correct zijn geplaatst.
- Met een elektronische expansieklep moeten de overeenkomstige waarden per regelunit
worden gevolgd. TRANE levert de aanwijzingen van de klepfabrikant.
Hogedrukveiligheidsschakelaar:
De hogedrukschakelaar stopt de compressor wanneer de toegestane apparaatdruk wordt
overschreden. Er moet een functionele controle worden uitgevoerd tijdens de inbedrijfstelling
en elke keer dat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.
Lagedrukveiligheidsschakelaar:
De lagedrukschakelaar stopt de compressor wanneer de apparaatdruk de toegestane lage
druk vermindert. Er moet een functionele controle worden uitgevoerd tijdens de inbedrijfstelling
en elke keer dat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.
Hantering:
Als de unit onder hoge of lage druk komt te staan, moet het probleem op het bedieningspaneel
worden vastgesteld voordat de compressoren opnieuw starten.
Elektrische oververhittingscontroller
De elektrische oververhittingscontroller heeft een interne voeding, zodat de klep goed sluit
tijdens stroomuitval. Zonder deze functie blijft de klep open, met bij het herstarten waterslag
in de compressor tot gevolg. Waterslag kan schade aan de compressor veroorzaken.
Het jaarlijks vervangen van de batterij is om veiligheidsredenen aan te raden.

9.10.3 Inspectie
Inspectiewerkzaamheden mogen elk kwartaal door de operator worden uitgevoerd.
Alle apparatuur:
- Let op losse koppelingen, bevestigingsmiddelen enz., draai ze indien nodig vast.
- Let op ongewone geluiden.
- Let op olielekkage bij componenten en naden.
Luchtgekoelde condensor, directe-expansie verdamper:
Reinig indien nodig het oppervlak van de lamellen. Vuile lamellen verminderen de
warmteoverdracht wat tot onaanvaardbare condensatie-/verdampertemperaturen kan leiden.
Wees voorzichtig de lamellen niet te beschadigen. Reinig met perslucht of de stofzuiger.
Compressor:
Controleer het oliekijkglas in het carter (indien gemonteerd). Let op ongewone geluiden.
Om de compressor handmatig te starten, moet er te werk worden gegaan zoals beschreven
in hoofdstuk 8.2.2 (Handmatig de motor starten via het TRANE-regel).
Inhoud koelvloeistof:
Controleer het kijkglas in de vloeistofleiding om te zien of het kijkglas helemaal vol is. Als er bij
vollast luchtbelletjes verschijnen in het controlevenster, is de inhoud niet in orde en moet een
specialist er naar kijken. Bij deellast kunnen luchtbelletjes binnen bepaalde prestatievensters
voorkomen en is het geen teken van voorkomende fouten met het koudemiddel.

Condenswaterbak en uitlaat:
- Controleer de zeven op vervuiling en reinig ze indien nodig.
- Reinig de condensuitlaat regelmatig of spoel deze uit.

9.11 Hygiënische units
Het onderhoudsschema voor LBK's van TRANE vindt u in het algemene deel van de
handleiding. TRANE raadt onderhoud aan afhankelijk van:
- VDMA 24186 deel 1 en
- VDI6022 deel 1. In hoofdstuk 5 van VDI 6022 deel 1 staan gedetailleerde verzoeken over
bediening en onderhoud.
TRANE adviseert als reinigingsmiddel Allrain of Multirain, en als ontsmettingsmiddel Sanosil
of Sanirain van Hygan.

9.12 Onderhoudsschema
De onderhoudsintervallen in Tabel 12 zijn gebaseerd op empirische waarden voor normale
bedrijfsomstandigheden. Ze zijn ontworpen voor continu gebruik (24 uur/dag) in een
gematigd klimaat met weinig stof, zoals in kantoren of winkelcentra. Door ruim afwijkende
bedrijfsomstandigheden, in het bijzonder ten aanzien van luchttemperatuur, luchtvochtigheid
en stof kunnen de onderhoudsintervallen aanzienlijk korter worden.

Co = Controle, Re = Reinigen, O = Onderhoud
Component

Actie

Sectie

Ventilator/motor

Co
Co
Co
Co
Co
Co / Re / O

Corrosiecontrole
Flexibele aansluiting
Trillingsdempers
Beschermrooster
Waterafvoer
Ventilatorlagers
Ventilatorlagers met
smeernippels
Motor, algemeen
Motorlagers
Motorlagers met
bevochtigingsnippels
Stroomverbruik
controleren

Co / Re / O
Co / Re / O
Co / O
Co / Re / O
Co
Co / Re / O

Riemaandrijving,
algemeen

Co / O

Riemspanning

Warmtewisselaar

M
Co / Re / O
Co / Re / O
Re / O
Co / Re
Co
Co / Re
Co / Re
Co

Riem vervangen
Paneelfilters
Zakfilters
HEPA filters
lamellen
Vorstbescherming
Afvoerbak
Druppelvanger
Stoombatterij

Elektrische
verwarming

Co / Re

E-verwarming

Filter

Luchtbevochtiger

Co / O
Co
Co / Re

maandelijks

¼ jaar

½ jaar

jaar

X
X
X
X
X

Referentiehoofdstuk
9.2.1 Ventilator

X
volgens Tabel 8 (Smeringsintervallen voor
lagers van de ventilator)
X
X
volgens Tabel 10 (Smeringsintervallen voor
lagers van de ventilator (in maanden))

9.2.2 Motor

X
X

9.2.3 V-riemaandrijving

eerste keer na 10 uur in bedrijf te zijn
geweest.
X
Indien nodig / ten minste na 2 jaar
X
X
X
X
X
X
X
X

9.3.1 Paneelfilters
9.3.2 Zakfilters
9.3.3 HEPA-filters
9.4 Warmtewisselaars

9.4.3 Elektrische
verwarming

X

Controleer na elke storing aan de netvoeding de sectie
e-verwarming op thermische schade!
Pomp
X
Luchtwasser
X
Ontkalken / reinigen
indien nodig

9.5.1 Pomp
9.5.2 Luchtwassers

9.5.5 Verstuiverleiding
bevochtigers

Co

Sproeikoppen

X

Co

Afvoerbak
Ontluchtingsinstellingen /
kleppen
Stoombevochtiger

X

X

9.5.3 Stoombevochtigers

Honingraatbevochtiger
Verstuiverleiding
bevochtiger
Kleppen
Geluiddemper
Weerlouvres, roosters
en luchtkappen
Plaatwarmtewisselaar
Warmtewiel
Warmteleiding
Controleren op
lekkages
Onderhoud
Inspectie
Filter
Ventilator
Verwarming

X

9.5.4 Honingraat
bevochtigers

X

9.5.5 Verstuiverleiding
bevochtigers

Co
Co / Re / O
Co / Re / O
Co / Re / O
Kleppen
Geluiddemper

Co / Re
Co / Re

Weerlouvre

Co / Re

Energieterugwinning

Co / Re
Co / Re
Co / Re

Koelcircuit

Co

Regelkast

Co / Re
Co
M
Co
Co

X

X
X

9.6 Kleppen

X
X

9.9.1 Plaatwarmtewisselaars

X

9.9.2 Warmtewielen

X
>=500
>=50
>=5
Gegevens in tonnen CO2-equivalent
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X
X

9.9.3 Warmteleidingen
9.10.1 Controles op
lekkages
9.10.2 Onderhoud
9.10.3 Inspectie

X
X
X

9.1 Regelkast

10 Informatie over luchtgeluid door airconditioningsunits – op aanvraag
Geluidsgegevens kunnen op verzoek worden uitgeprint op een technisch specificatieblad, zie
voor een voorbeeld Afbeelding 143. Het geluidsvermogen is gespecificeerd als a-gewogen
geluidsniveau:
- Regel 1: Geluidsvermogenniveau over de behuizing
- Regel 2: Inlaat geluidsvermogen
- Regel 3: Uitlaat geluidsvermogen
Het geluid via de openingen (geluidsniveau in regel 2 en 3) is de basis voor de berekening
van de plaatselijke geluidsemissie van de omgeving.
LBK-geluidsniveaus
LBK-geluidsniveaus
1> Geluidsvermogensniveau behuizing|db]
2> Geluidsvermogensniveau luchtinlaat [db]

+/- 4 dB
+/- 4 dB

3> Geluidsvermogensniveau luchtuitlaat [db]

+/- 4 dB

4> Geluidsdruk op

1 [m]

afstand van LBK

5> Geluidsdruk op

1 [m]

afstand van luchtinlaat

6> Geluidsdruk op

1 [m]

afstand van luchtuitlaat

De berekende geluidsdrukniveaus zijn slechts indicatief. Ze komen overeen met: hemisferische geluidsuitstraling van de unitbehuizing (4),
de inlaat- (5) en de uitlaatopening (6) in het vrije veld. Andere geluidsbronnen, het akoestische karakter van de ruimte, het luchtstroomgeluid,
de leidingaansluitingen en trillingen kunnen de geluidsdruk in afhankelijkheid beïnvloeden. In de praktijk betekent dit dat de plaatselijk
gemeten waarden kunnen verschillen van de berekende waarden.

Afbeelding 143: Geluidsspecificaties

11 ATEX-units
De beoordeling van het ontstekingsgevaar is uitgevoerd volgens EN 13463-1:2009 en
EN 1127-1:2011.
Toegepaste bescherming: EN 13463-5:2011 Bescherming door constructieve veiligheid 'c'.

11.1 Algemene opmerkingen
Gevaarlijke gebieden moeten worden beoordeeld op de frequentie en duur van het optreden
van een gevaarlijke explosieve atmosfeer (gas / lucht of stoom / luchtmengsels en/of stof-/
luchtmengsels). Dit wordt beschreven in Richtlijn 1999/92/EC.
Door deze zonering moet een aangepaste LBK worden gebruikt.
De verhouding tussen zones en categorie als beschreven per Tabel 13.
Groep I:

Ondergrondse faciliteiten

Groep II:

Oppervlakte-installaties, categorie 1, 2 en 3.

Letters:

G
D

gassen, dampen, nevels
stof

Unitcategorie

Selectie voor
soort explosieve
atmosfeer

Het vermijden van
ontstekingsbronnen

Mate van
veiligheid

Gebruiken
in zone

1G

Gas-/ gasmengsel
of stoom-/
gasmengsel of mist

Zelfs bij zeldzame
storingen

zeer hoog

0

2G

Gas-/ gasmengsel
of stoom-/
gasmengsel of mist

Zelfs met de
gebruikelijke
storingen

hoog

1

3G

Gas-/ gasmengsel
of stoom-/
gasmengsel of mist

Bij normaal bedrijf

normaal

2

1D

Stof-/ gasmengsel

Zelfs bij zeldzame
storingen

zeer hoog

20

2D

Stof-/ gasmengsel

Zelfs met de
gebruikelijke
storingen

hoog

21

3D

Stof-/ gasmengsel

Bij normaal bedrijf

normaal

22

Tabel 13: LBK-categorieën

Classificatie volgens de oppervlaktetemperatuur voor apparaten van groep II G:
Temperatuurklasse
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Max. oppervlaktetemperatuur (°C)
450
300
200
135
100
85

Tabel 14: Temperatuurklassen van LBK-categorie 2 G

Voor apparatuur uit groep II D is de maximale oppervlaktetemperatuur gespecificeerd.
De maximale toegestane oppervlaktetemperatuur moet altijd lager zijn
dan de ontstekingstemperatuur van de explosieve atmosfeer.

11.2 Informatie met betrekking tot de unit, beveiligingssystemen en
componenten
Voorbeeld van aanduiding
II

2/3

G

c

T3 (binnen / buiten)

Groep
Categorie (2 binnen/ 3 buiten)
G voor gas, D voor stof
Ontstekingsbescherming type (afk.)
Temperatuurklasse

Bewijs van overeenstemming met EG – Richtlijn 2014/34/EG
De fabrikant verklaart conform te zijn met ATEX, in aanvulling op de apparatuur in categorie 2,
de technische documentatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 94/9/EC neergelegd door TÜV
Zuid-Duitsland.
Soort gebruik:
II 3 G c T3 (binnen)
De LBK's zijn ontworpen voor het verwerken en verzenden van explosieve atmosfeer uit Zone 2
maar niet voor installatie in Zone 2.
De apparatuur in deze categorie zorgt bij normaal bedrijf voor het benodigde
beveiligingsniveau.
II 2 G c T3 (binnen)
De LBK's zijn ontworpen voor het verwerken en verzenden van explosieve atmosfeer uit Zone 1
maar niet voor installatie in Zone 1.
De apparaat-specifieke maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar in deze categorie
moeten zelf voorzien zijn van het vereiste niveau van beveiliging tegen veelvuldige storingen
of defecten aan apparatuur, die als normaal worden beschouwd.
II 2/3 G c T3 (binnen / buiten)
De LBK's worden gebruikt voor de verwerking en het transport van explosieve atmosfeer uit
Zone 1 en voor installatie in Zone 2.
De apparaat-specifieke maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar binnen deze
categorie moeten zelf voorzien zijn van het vereiste niveau van beveiliging tegen veelvuldige
storingen of defecten aan apparatuur en die gewoonlijk moeten worden beschouwd.
De apparaat-specifieke maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar buiten deze
categorie moeten zelf voorzien zijn van het vereiste niveau van beveiliging tegen veelvuldige
storingen of defecten aan apparatuur en die gewoonlijk moeten worden beschouwd.
Luchtlekdebiet:
Het luchtlekdebiet van de airconditioner wordt bepaald bij een vacuüm van 400 Pa.
Het apparaat komt overeen met de luchtdichtheidsklasse L1 volgens EN 1886.

-

De luchtdichtheidsklasse L1 komt overeen met een maximaal luchtlekdebiet van
0,15 l/(s*m2).
Dit moet worden beschouwd, dus de installatie van apparatuur in gebieden met natuurlijke
convectie.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet worden gewaarborgd dat er geen explosieve
atmosfeer is.

Zorg ervoor dat, voordat het systeem wordt gestart, alle deuren gesloten zijn en goed
afgesloten, zodat er geen lekken zijn en het apparaat niet onbedoeld kan worden geopend.
De volgende voorwaarden moeten prevaleren:
- Aan de inlaatzijde en in de omgeving van het apparaat moet de temperatuur tussen -20°C
en +60°C blijven.
- De omgeving van de LBK moet een atmosfeer met een druk van 0,8 bar tot 1,1 bar hebben.

11.3 Informatie voor inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie
11.3.1 Fundering en opstellen
-

Zie hoofdstuk 4 (Fundering / opstellen).
De LBK moet op een extern aardleidingssysteem worden aangesloten.

11.3.2 Montage aansluiting
Motor:
- Elektrische aansluiting, zie hoofdstuk 7.2 (AC-motoren): standaardwerkschakelaars
moeten buiten de gevarenzone worden gemonteerd.
- Aansluiten van potentiële compensatie: volgens de bijgeleverde instructies van de
fabrikant van de motor.
In het algemeen:
- Alle geleidende aansluitingen (WT-leidingen, sifon, leidingen, ...) moeten op een
potentiële compensatie worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat onderdelen die nodig zijn voor een bepaalde mate van bescherming,
niet per ongeluk of onbedoeld worden verwijderd.
- Alle deuren zijn voorzien van een sluitinrichting. De deuren moeten op slot en de sleutel
verwijderd.
Zorg er tijdens het onderhoud voor dat er geen gereedschap of andere
voorwerpen in de unit of leidingenstelsel achterblijven om storingen en
vonken te voorkomen. – Explosiegevaar!

11.3.3 Ventilatorsectie
-

Zie ook hoofdstuk 9.2 (Groep ventilator/motor).
Riem: Het is alleen toegestaan om elektrisch geleidende, vlamvertragende en zelfdovende
riemen (ISO 9563 of ISO 1813) te gebruiken.
Gebruik originele reserveonderdelen.

In aanvulling op deze gegevens moeten de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing van de
ventilator- en motorfabrikant(en) worden gevolgd.

11.3.4 Luchtfilters
-

-

-

Het is alleen toegestaan om elektrostatische deductieve filters te gebruiken.
Gebruik originele reserveonderdelen.
Voor filtertypes die voorzien zijn van een potentiaalvereffeningskabel, moet elk
filterelement met behulp van zelftappende schroeven of bouten in het vastgemonteerde
metalen filterframe worden aangesloten op de potentiële regeling met de LBK.
Om de vorming van een explosieve atmosfeer door het opwaaien van stofophopingen te
voorkomen, heeft de apparatuur beveiligingssystemen en componenten die zijn ontworpen
om zoveel mogelijk afzettingen van brandbare stof te vermijden. Daarom zijn er voor alle
componenten onderhoudsopeningen voorzien.
Neem regelmatig stof af in de LBK (afhankelijk van de hoeveelheid stof).

11.3.5 Warmtewisselaars / stoombevochtigers
De in het specificatieblad aangegeven gemiddelde temperatuur van de
warmtewisselaar en de oppervlaktetemperatuur van de stoombevochtiger
mag niet worden overschreden. Anders is de opgegeven temperatuurklasse
niet meer geldig – explosiegevaar! – en is de conformiteitsverklaring niet
meer geldig.

11.3.6 Lokaal apparaat/apparaten
Het lokaal geïnstalleerde apparaat moet voldoen aan de ATEX-klassen zoals gespecificeerd
door TRANE.
- De elektrische componenten (schakelaars, lichten, sensoren, motoren, etc.) moeten
worden goedgekeurd voor inbedrijfstelling in explosieve omstandigheden en moeten
worden uitgerust met een passende markering.
- Bekabeling moet voldoen aan relevante normen.
- Passende potentiaalvereffening moet worden voorbereid.
- Buitenunits moeten worden uitgerust met een professionele bliksemafleider en alle
metalen delen moeten verbonden worden aan de geleiders.
- Voor binnenunits geldt dat alle elektriciteitgeleidende delen moeten worden beschermd
met een professionele maatregel (potentiaalvereffening). Door de bliksem af te leiden,
voorkomt deze maatregel de vorming van ontstekingsbronnen.
- Pijpleidingen moeten worden beschouwd als potentiële ontstekingsbronnen, aangezien
hun temperatuur kan oplopen tot 110°C.

11.3.7 Conformiteitsverklaring
De verklaring van overeenstemming met ATEX geldt alleen voor de oorspronkelijk geleverde
LBK en met de juiste reparatie en onderhoud. Wanneer er wijzigingen aan de LBK zijn
uitgevoerd die niet schriftelijk zijn overeengekomen, is de verklaring niet meer geldig voor het
apparaat.

12 Demonteren en afvoeren
12.1.1 Demontage
Bij demontage moeten de veiligheidsinstructies uit hoofdstuk 2 (Veiligheidsvoorschriften)
in acht worden genomen. Ook zijn de instructies in hoofdstuk 3 (Controle bij ontvangst /
lossen / transport naar installatielocatie) van toepassing. De behuizing kan relatief
makkelijk worden gedemonteerd:
Demontage van de behuizing:
- Demontage van de externe panelen en het verwijderen van de isolatie.
- De schroefverbindingen losdraaien.
- De klinknagelverbindingen losdraaien door de klinknagels los te boren.
Demontage van ingebouwde onderdelen:
- Zet smalle onderdelen vast zodat ze niet kantelen!
- Gebruik van gepaste steigers en hijsapparatuur.
- De onderdelen van de LBK moeten worden opgehesen met gepaste hijsapparatuur
(bijv. riem met haak of beugel met ketting) en moeten worden beveiligd tot de onderdelen
veilig vastzitten in de unit – zie Afbeelding 144.
- Behandeling: zekeren met riem – zie Afbeelding 145.

Afbeelding 144: Hijsen met kettingtakel

Afbeelding 145: Zekeren met riem

12.1.2 Afvalverwijdering
De operator is verantwoordelijk voor de afvoer van het transportmateriaal
(verpakkingsmateriaal), de verbruiksartikelen (filters, gereedschappen, onderdelen enz.)
en voor de verwijdering van de luchtbehandelingskast zelf.
De verwijdering van het materiaal moet door gekwalificeerde monteurs worden gedaan
volgens de internationale, nationale en plaatselijke voorschriften.
Een standaard-LBK bestaat uit 95% recyclebare metalen materialen.
Onderdelen
(voorbeelden)
Behuizingspanelen,
ingebouwde onderdelen,
basis frames,
warmtewisselaars
Koperen kabel
Isolatie behuizing
Luchtfilter
Druppelafscheidingslatten
Isolatieprofiel CCEB
Inova
Afdichtingstape
Leidingen
EC-motor
Elektrische onderdelen

Materiaal
VZ en VZB metalen plaat
Roestvrij staal
Aluminium
Koperen buis
Koperen kabel
Minerale wol
Plastic, metaal

CER / EOR
Europese afvalcode
170405
170405
170402
170401
170411
170604
150106

Kunststof

150102

Richtlijnen voor de demontage en instructies voor het afvoeren
kunnen worden gevonden op de homepagina van de fabrikant.
De verdere informatie van de fabrikant kan worden gevonden op
het onderdeel.
Tabel 15: Informatie voor afvoeren

Afbeeldingenindex
Afbeelding 1: Unit niet beklimmen ......................................................................................................................... 16
Afbeelding 2: Levering in delen (afleversecties) .................................................................................................... 16
Afbeelding 3: Levering als monoblok ..................................................................................................................... 17
Afbeelding 4: Goed transport ................................................................................................................................. 18
Afbeelding 5: Foutief transport............................................................................................................................... 18
Afbeelding 6: Het zwaartepunt moet centraal tussen de vorken liggen. ................................................................ 18
Afbeelding 7: Schets LBK-sectie met gewichtsgegevens ...................................................................................... 19
Afbeelding 8: Afleversecties met gemonteerde klep .............................................................................................. 20
Afbeelding 9: Afleversectie met verwijderde klep .................................................................................................. 20
Afbeelding 10: Afleversecties met gemonteerde hijspunten .................................................................................. 21
Afbeelding 11: Afleversecties met gemonteerde flexibele aansluiting ................................................................... 21
Afbeelding 12: Afleversectie met verwijderde flexibele aansluiting ........................................................................ 21
Afbeelding 13: Afleversecties met gemonteerde hijspunten .................................................................................. 22
Afbeelding 14: Montage van hijspunten................................................................................................................. 22
Afbeelding 15: Hoogte onderframe ........................................................................................................................ 23
Afbeelding 16: Lastdragende apparatuur wordt boven de voorzijde geleid ........................................................... 24
Afbeelding 17: Uniforme belasting ......................................................................................................................... 24
Afbeelding 18: Een monoblok bestaande uit de twee secties L1 en L2 ................................................................. 25
Afbeelding 19: Begeleiding van lastdragende apparatuur (monoblok) .................................................................. 26
Afbeelding 20: Uniforme belasting op de vormbuizen ........................................................................................... 26
Afbeelding 21: Zekering om te voorkomen dat de last losraakt van de lastdragende apparatuur ......................... 26
Afbeelding 22: Referentie toegestane hoek voor lastdragende apparatuur ........................................................... 27
Afbeelding 23: Bescherming tegen vuil ................................................................................................................. 28
Afbeelding 24: Massieve fundering en strookfundering ......................................................................................... 29
Afbeelding 25: LBK-secties samenvoegen ............................................................................................................ 31
Afbeelding 26: LBK-secties samenvoegen (detail) ................................................................................................ 31
Afbeelding 27: De positie op de fundering zekeren ............................................................................................... 31
Afbeelding 28: Plaatsing van plafondunits ............................................................................................................. 32
Afbeelding 29: Luchtwasser met poten aan weerszijden ....................................................................................... 32
Afbeelding 30: Hulpstuk ......................................................................................................................................... 33
Afbeelding 31: Ophanging met dwarsprofielen ...................................................................................................... 34
Afbeelding 32: Ophanging met lengte- en dwarsprofielen ..................................................................................... 34
Afbeelding 33: Verwijderbare externe panelen ...................................................................................................... 35
Afbeelding 34: Verwijdering van het externe paneel .............................................................................................. 36
Afbeelding 35: Afdichtstrip ..................................................................................................................................... 36
Afbeelding 36: Afdichtstrip plaatsen ...................................................................................................................... 36
Afbeelding 37: Afdichtingsmiddel (Sikaflex) ........................................................................................................... 36
Afbeelding 38: Het afdichtingsmiddel aanbrengen ................................................................................................ 36
Afbeelding 39: Zeskantige bout met borgmoer M8x20 / M10x30 / M12x40 ........................................................... 37
Afbeelding 40: Schroefaansluiting van onderframes ............................................................................................. 37
Afbeelding 41: Zeskantige bout met borgmoer M6x16 .......................................................................................... 37
Afbeelding 42: Ruimte tussen gaten in het interne paneel .................................................................................... 37
Afbeelding 43: Zeskantige bout met borgmoer M8x20 .......................................................................................... 37
Afbeelding 44: Aansluiting via aansluithoek .......................................................................................................... 37
Afbeelding 45: Zeskantige bout met borgmoer M6x6 ............................................................................................ 38
Afbeelding 46: Aansluitingsframe .......................................................................................................................... 38
Afbeelding 47: Tapschroef ø8 x 11 ........................................................................................................................ 38
Afbeelding 48: Verbinding op de LBK-schets ........................................................................................................ 38
Afbeelding 49: Aansluiting tussen deurframe/intern paneel ................................................................................... 38
Afbeelding 50: Zelftappende schroeven ø6,3 x 22 ............................................................................................... 39
Afbeelding 51: Aanbrengen van zelftappende schroeven ..................................................................................... 39
Afbeelding 52: Zelftappende schroef TORX 25 ø4,8 x 16 ..................................................................................... 39
Afbeelding 53: Verbinding op de LBK-schets ........................................................................................................ 39
Afbeelding 54: Verbinding op de LBK .................................................................................................................... 39
Afbeelding 55: Zeskantige bout met borgmoer (roestvrij staal) M6x16 .................................................................. 39
Afbeelding 56: Aansluiting van dakplaten .............................................................................................................. 39
Afbeelding 57: Montage van de schuifbalk ............................................................................................................ 39
Afbeelding 58: Schroef de afleversecties aan elkaar vast ..................................................................................... 40
Afbeelding 59: De schroeven aandraaien .............................................................................................................. 40
Afbeelding 60: Beschermingsfolie verwijderen ...................................................................................................... 41
Afbeelding 61: Het externe paneel induwen .......................................................................................................... 41
Afbeelding 62: Oppervlakken afdichten ................................................................................................................. 42
Afbeelding 63: Verbindingen aan de voorzijde afdichten ....................................................................................... 42
Afbeelding 64: De dakflens afdichten .................................................................................................................... 42
Afbeelding 65: Het afdichtingsmiddel aanbrengen op de verbindingen aan de voorzijde ...................................... 43
Afbeelding 66: Naden toegankelijk via deur .......................................................................................................... 43
Afbeelding 67: Dicht de aansluiting tussen de secties (verbinding) af met het afdichtingsmiddel.......................... 43

Afbeelding 68: Stapboor ........................................................................................................................................ 44
Afbeelding 69: Huls ............................................................................................................................................... 44
Afbeelding 70: Schroeven ..................................................................................................................................... 44
Afbeelding 71: Kabeldoorvoer ............................................................................................................................... 44
Afbeelding 72: Transportbeveiliging ...................................................................................................................... 45
Afbeelding 73: Deur 'open'..................................................................................................................................... 45
Afbeelding 74: Deur 'gesloten’ niet 'vergrendeld’ ................................................................................................... 45
Afbeelding 75: Deur 'gesloten’ en 'vergrendeld’..................................................................................................... 46
Afbeelding 76: Levering van de sleutels ................................................................................................................ 46
Afbeelding 77: 'Gesloten' ....................................................................................................................................... 46
Afbeelding 78: 'Open' ............................................................................................................................................ 46
Afbeelding 79: Scheef deurpaneel - variërende openingsbreedte. ........................................................................ 46
Afbeelding 80: Aanpassen van het deurpaneel ..................................................................................................... 46
Afbeelding 81: Aangepast – openingsbreedte constant ........................................................................................ 46
Afbeelding 82: Gesloten stand............................................................................................................................... 47
Afbeelding 83: De filters uittrekken ........................................................................................................................ 48
Afbeelding 84: Uittrek-apparaat ............................................................................................................................. 48
Afbeelding 85: Levering van de klemmen .............................................................................................................. 48
Afbeelding 86: Plaatsen van de klemmen ............................................................................................................. 48
Afbeelding 87: Vaste filter ...................................................................................................................................... 48
Afbeelding 88: Maak de klemmen los .................................................................................................................... 49
Afbeelding 89: Schuif de filters in .......................................................................................................................... 49
Afbeelding 90: De filters vastklemmen .................................................................................................................. 49
Afbeelding 91: De filterzakken ophijsen ................................................................................................................. 49
Afbeelding 92: De beugels bevestigen .................................................................................................................. 49
Afbeelding 93: Het filterelement plaatsen .............................................................................................................. 49
Afbeelding 94: De klemmen plaatsen .................................................................................................................... 50
Afbeelding 95: Het filterelement klemmen ............................................................................................................. 50
Afbeelding 96: Klep met uitwendige tandwielen .................................................................................................... 50
Afbeelding 97: Tegenhouden met een waterpomptang ......................................................................................... 51
Afbeelding 98: Aansluiting warmtewisselaar ......................................................................................................... 52
Afbeelding 99: Hydraulisch aansluitingsschema.................................................................................................... 52
Afbeelding 100: Aftapklep ...................................................................................................................................... 53
Afbeelding 101: Ontluchtingsklep .......................................................................................................................... 53
Afbeelding 102: Plaatwarmtewisselaars voor koelcircuits ..................................................................................... 54
Afbeelding 103: Notities betreffende plaatwarmtewisselaars ................................................................................ 54
Afbeelding 104: Indirecte adiabatische koeling...................................................................................................... 55
Afbeelding 105: Sifon zuigzijde.............................................................................................................................. 56
Afbeelding 106: Sifon drukzijde ............................................................................................................................. 56
Afbeelding 107: Neem de plek van monteren in acht – stroomrichting volgens de pijl ......................................... 57
Afbeelding 108: Uitvoering inlaatzijde .................................................................................................................... 57
Afbeelding 109: Uitvoering drukzijde ..................................................................................................................... 58
Afbeelding 110: Installatie aan drukzijde: verwijder de zwarte afsluitplug ............................................................. 58
Afbeelding 111: Werkplaats van motoren met één toerental ................................................................................. 60
Afbeelding 112: Bedradingsschema voor thermistoren ......................................................................................... 61
Afbeelding 113: Bedradingsschema voor thermische contacten ........................................................................... 62
Afbeelding 114: Motorkringen ................................................................................................................................ 63
Afbeelding 115: Markering rotatie van plugventilatoren ......................................................................................... 64
Afbeelding 116: Markering rotatie van omkasting van ventilatoren........................................................................ 64
Afbeelding 117: Werkschakelaar ........................................................................................................................... 65
Afbeelding 118: Thermostaat met afsluitdop op de reset-knop ............................................................................. 68
Afbeelding 119: Thermostaat met niet-afgesloten reset-knop ............................................................................... 68
Afbeelding 120: Thermostaat 2.............................................................................................................................. 68
Afbeelding 121: Aansluitingsdiagram voor elektrische verwarming ....................................................................... 69
Afbeelding 122: Elektrisch-aansluitingsdiagram .................................................................................................... 70
Afbeelding 123: Bevestigingsschroeven ................................................................................................................ 71
Afbeelding 124: Honingraat- en druppelafscheiderpakketten installeren ............................................................... 78
Afbeelding 125: Kleinste bewerkingsdiameter ....................................................................................................... 81
Afbeelding 126: Grootste bewerkingsdiameter ...................................................................................................... 81
Afbeelding 127: Schematische structuren van een variabele poelie ...................................................................... 82
Afbeelding 128: Plaats van inbusschroeven op variabele poelies ......................................................................... 82
Afbeelding 129: Lager met smeernippel van de ventilator (voorbeeld Comefri NTHZ) .......................................... 84
Afbeelding 130: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (1) ...................................................................................... 86
Afbeelding 131: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (2) ...................................................................................... 86
Afbeelding 132: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (3) ...................................................................................... 86
Afbeelding 133: Ongunstige bedrijfsomstandigheden (4) ...................................................................................... 86
Afbeelding 134: Aanpassing van poelies ............................................................................................................... 87
Afbeelding 135: Aanpassing van poelies via stangen met schroefdraad ............................................................... 88
Afbeelding 136: Specificaties riemoverbrenging en spanning ............................................................................... 88

Afbeelding 137: Poelies met meerdere groeven – riemen bevestigen................................................................... 89
Afbeelding 138: Waarschuwingsmelding filter ....................................................................................................... 90
Afbeelding 139: Transport van filterzakken ........................................................................................................... 91
Afbeelding 140: Luchtkoelers reinigen ................................................................................................................... 92
Afbeelding 141: Schema van een accublok ........................................................................................................... 97
Afbeelding 142: Plek van de sensor ...................................................................................................................... 97
Afbeelding 143: Geluidsspecificaties ................................................................................................................... 102
Afbeelding 144: Hijsen met kettingtakel ............................................................................................................... 107
Afbeelding 145: Zekeren met riem....................................................................................................................... 107

Tabellenregister
Tabel 1: Hoogte onderframe, afhankelijk van gewicht LBK ................................................................................... 19
Tabel 2: Aandraaimomenten van de schroeven .................................................................................................... 23
Tabel 3: Boorafmetingen voor kabelwartels .......................................................................................................... 44
Tabel 4: Draaimomenten voor de aansluitkast van de motor ................................................................................ 64
Tabel 5: Aanhaalmoment voor variabele poelies ................................................................................................... 71
Tabel 6: Parameters voor Danfoss frequentie-omvormer FC102 .......................................................................... 73
Tabel 7: Gegevens van poelietypes ...................................................................................................................... 82
Tabel 8: Smeringsintervallen voor lagers van de ventilator ................................................................................... 84
Tabel 9: Aanbevolen smeertypen .......................................................................................................................... 84
Tabel 10: Smeringsintervallen voor lagers van de ventilator (in maanden) ........................................................... 85
Tabel 11: Maximumuitslag bij aanpassing van poelies .......................................................................................... 87
Tabel 12: Onderhoudsschema ............................................................................................................................ 101
Tabel 13: LBK-categorieën .................................................................................................................................. 103
Tabel 14: Temperatuurklassen van LBK-categorie 2 G ....................................................................................... 103
Tabel 15: Informatie voor afvoeren ...................................................................................................................... 108

Trane zorgt voor een optimaal klimaat in woningen en gebouwen in de hele wereld. Trane, een onderdeel van
Ingersoll Rand, de marktleider op het gebied van de ontwikkeling en handhaving van veilige, comfortabele en
energiebesparende omgevingen, levert een breed aanbod van geavanceerde regelingen en HVAC-systemen,
totaaloplossingen voor gebouwen, diensten en onderdelen.
Kijk voor meer informatie op www.Trane.com.
Het beleid van Trane richt zich op een continue product- en productgegevensverbetering en Trane behoudt zich het recht voor om het product en
specificaties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

© 2016 Trane. Alle rechten voorbehouden
AH-SVX01E-NL Juli 2016 neemt de plaats in van AH-SVX01D-NL December 2014

