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Dank u voor het kiezen voor Uniblock.
Graag deze instructies zorgvuldig lezen. Ze geven details en advies m.b.t. correcte installatiemethoden, gebruik en
onderhoud van deze eenheid voor het waarborgen van maximale betrouwbaarheid, rendement en lange levensduur.

1 Veiligheidsaanbevelingen
Bij het installeren en gebruik van de eenheid, graag de onderstaande aanbevelingen opvolgen.
•
•
•
•

Installatiewerkzaamheden moeten strikt volgens de schema's en instructies van de fabrikant worden
uitgevoerd.
Zo wordt schade door verkeerd aansluiten voorkomen.
De elektrische installatie op de gebruikslocatie van de eenheid moet voldoen aan de geldende eisen.
Onderhoud moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel of door de fabrikant, volgens de eisen van
EN378.

WAARSCHUWING
Gebruik werkhandschoenen om uw handen te beschermen tegen snijletsel.

De gebruiker wordt sterk aangeraden contact op te nemen met de fabrikant voor elke ingreep in de eenheid en
elke gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van de fabrikant (vooral voor wat betreft het toepassingsgebied) en
informatie op te vragen over mogelijke gevaren en gevolgen bij het niet correct gebruiken van de machine.
•

De eenheid moet worden volgens deze instructies en voor het door de leverancier bedoeld gebruik worden
gebruikt. Elk incorrect gebruik kan leiden tot schade aan de eenheid en vormt een gevaar voor de gezondheid
van personen.

LET OP
De eenheid is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Daarom is het gebruik van de eenheid in explosiegevaarlijke atmosferen absoluut
verboden.
LET OP
De eenheid is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. In
dergelijke gevallen de condensor en verdamper met de juiste maatregelen beschermen.
Zijn voor onderhoud werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit nodig, maak het systeem dan leeg en ontlast het
tot atmosferische druk.

WAARSCHUWING
Het koudemiddel niet laten ontsnappen in de atmosfeer. Het moet worden
teruggewonnen door gespecialiseerde monteurs met gebruik van geschikte apparatuur.
•
•
•
•

De hoeveelheid en kwaliteit van het te vullen koudemiddel is aangegeven op het typeplaatje.
Gebruik geen andere koudemiddeltypen (vooral geen ontvlambare vloeistoffen, bijv. koolwaterstoffen) of lucht.
Het koudemiddelcircuit of componenten hiervan niet modificeren of wijzigen (bijv.: lassen aan compressorhuis)
De eindgebruiker moet zorgen voor brandpreventiemaatregelen.
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2 Tabel met waarschuwings- en instructielabels

ZANOTTI S.p.A.
Via Martin L. King, nr.
30 46020
PEGOGNAGA
(Mantova) Italy

V/Ph/Hz
A

kW
A
A
kW
kg

kg

1)
2)
3)

Productiejaar
ZANOTTI eenheidcode
Serienummer

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Spanning
Opgenomen vermogen tijdens bedrijf
Max. opgenomen vermogen
Opgenomen vermogen tijdens start
Nominaal vermogen van compressor
Koudemiddel: Type, hoeveelheid
Massa van de eenheid
Nummer elektrisch schema

Koudemidd
el

Condensafvoerleiding

Let op: hete of koude onderdelen
Let op: uitschakelen voor werkzaamheden
aan de eenheid.

Let op: gevaar voor elektrische schok

Deze kabel aansluiten op een zekering, nooit direct op de
hoofdvoedingsleiding.

Draairichting
Kleuren van voedingsdraden
Let op - belangrijk: de condensor periodiek reinigen door
het doorblazen met lucht van binnen naar buiten.
De eenheid stoppen voor het reinigen.

Ruimteverlichtingskabel

Microdeurschakelaarkabel

Deurverwarmingskabel
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3

Beschrijving van de eenheid

De DBO-serie omvat luchtgekoelde of watergekoelde (optioneel) condensoreenheden in split-uitvoering. Ze
bestaan uit:

1. een condensoreenheid wordt geplaatst buiten de koelruimte;
2. een verdamper wordt in de koelruimte geïnstalleerd;
3. een elektrisch besturingspaneel gemonteerd op de condensoreenheid,
inclusief een afstandsbedieningspaneel voor wandmontage.

4

Gebruik

DBO enkelblok zijn compressie-eenheden waarbij voor koude wordt gezorgd door het verdampen van een
vloeibaar koudemiddel (HFC-type) in een warmtewisselaar (verdamper) bij een lage druk. De ontstane damp
wordt weer teruggebracht naar de vloeibare toestand door mechanische compressie bij een hogere druk, gevolgd
door koeling in een andere warmtewisselaar (condensor).
De compressor is hermetisch gesloten en is van het plunjertype, gevoed door enkele fase of drie fasen
voedingspanning. Ontdooien gebeurt automatisch op basis van vooringestelde cycli, door verwarmingen. Ook
het handmatig ontdooien is mogelijk.

5

Verplaatsen
De eenheid kan worden verplaatst via hijs- en transportvoorzieningen.

WAARSCHUWING
Controleer of de transportroute in de gebruiksomgeving voor het hijsen/transport vrij
is, zodat ongelukken met personen worden voorkomen.

Bevindt de eenheid zich in een houten kist of krat, de verpakking goed aanslaan voor
het verplaatsen hiervan.

De hijssnelheid moet zodanig zijn, dat de verpakte eenheid niet gevaarlijk kan gaan
slingeren en mogelijk valt.
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6 Installatie
6.1 Labels
De eenheid wordt geleverd met waarschuwingslabels zoals opgegeven in de betreffende tabel.

6.2 Afmetingen

Verdamper DBO 140
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6.3 Locatie
Voor een optimale werking van de eenheid als volgt te werk gaan:
A) Plaats de eenheid in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen.
B) Beperkt het aantal deuropeningen.
C) Zorg voor een goed luchttoevoer en -afvoer naar de eenheid.
D) Monteer een afvoerleiding aan de dooiwaterafvoeraansluiting onderin de verdamper.

Oplossing 1

Oplossing 3

Oplossing 2

Installatie in een koelruimte
met meer dan een eenheid
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6.4 Vrije ruimte
Bij het installen van de eenheid voldoende vrij ruimte houden voor het openen, correct gebruik en eenvoudig
onderhoud onder veilige omstandigheden.

6.5 Installatie
Plaats de condensoreenheid op de vloer.
Installeer de verdampers als volgt:
A)
Boor de gaten in het plafond, op de nodige afstand van de muur, 140 cm.

Mod

B)
Graag de juiste kabellengte kiezen voor de sensor- en voedingskabels tussen de verdampereenheid en de
condensoreenheid. (De lengte moet gelijk zijn aan de lengte van de voorgevulde pijpleidingen bij de modellen
SPO/GS en een standaardlengte van 10 meter bij de modellen DBO/DBS tot en met model 135).
C)
Monteer een afvoerleiding aan de waterafvoeraansluiting onderin de verdamper.

260
Mod.

A

nr.°4
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Het koelsysteem aansluiten: gebruik de speciaal geleverde aansluitingen met kraan bij de condensoreenheid en bij
de verdamper. Bij gesloten kranen de leidingnippels vacuümtrekken, daarna de kranen openen en de eenheid
starten.
Monteer een afvoerleiding aan de waterafvoeraansluiting onderin de verdamper. Zie de
afbeeldingen voor een goede werking van het systeem.

Indien nodig koudemiddel bijvullen.
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6.6 Afmetingen van verdamperpijpleidingen

Aanbevolen pijpleidingafmetingen (diameter in mm)
Capaciteit kcal/h

Koudemiddelleidingen

Zuig- pijpleidingen

Ta L

Ta = aanzuigtemperatuur

Le = equivalente lengte
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6.7 Monteren van afstandsbedieningspaneel:
Monteer de achterplaat op de muur, gebruik de voorgeboorde gaten. Zorg dat het paneel in verticale positie
blijft.
Monteer de aansluitkabel tussen paneel en eenheid, zorg dat deze niet wordt gebundeld met andere kabels.

LET OP
Controleer of de eenheid en de bijbehorende apparatuur niet zijn
beschadigd tijdens het transport. Let vooral goed op de
componenten die zijn gemonteerd op de deur van het elektrisch
paneel en de pijpleidingen van het koudemiddelcircuit. Monteer
de eenheid volgens de tekeningen, zorg dat de elektrische
aansluitingen goed worden gemonteerd.
6.8

Veiligheidsinrichtingen
De volgende mechanische veiligheidsinrichtingen worden meegeleverd:
1. Vaste beschermingen aan de voorkant en zijkant voor verdamper en condensoreenheid, bevestigd met
borgende schroeven.
2. Externe ventilatorbeschermingen op de verdampereenheid, bevestigd met
schroeven. De volgende elektrische veiligheidsinrichtingen worden
meegeleverd:
a. Beveiliging van ventilatoren (behoren bij motor) tegen overbelasting, met een automatische reset.
b.Hogedrukschakelaar (alleen voor speciale componenten), ter bescherming tegen extreme drukken, met een
automatische reset.

WAARSCHUWING
De bovenstaande inrichtingen zijn ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker.
6.9 Reiniging
Reinig de eenheid zorgvuldig. Verwijder stof, vreemde voorwerpen en vuil dat is ontstaan tijdens de omgang
met de eenheid. Gebruik reinigingsmiddelen en ontvetters.

LET OP
Oplosmiddelen zijn niet toegestaan.
7

Aansluiten van de eenheid
LET OP
Voor het aansluiten van de eenheid de hoofdvoedingsspanning en frequentie
controleren op basis van de gegevens op het typeplaatje. Spanningstolerantie: +/10% vergeleken met de nominale waarde.
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7.1 Elektrische aansluitingen
De eenheid aansluiten na het controleren van de paneelcomponenten.
Bij het kiezen van de beveiligingsinrichting, rekening houden met het volgende: mocht de mogelijke
kortsluitbelasting op de installatielocatie hoger zijn dan 10 kA, installeer dan een beveiliging die de piekwaarde
begrenst tot 17 kA. Mogelijke kortsluitstroom (Ik): stroom die vloeit bij een storing bij een verwaarloosbare
impedantie, mits geen overstroombeveiligingsinrichting is geïnstalleerd in het circuit.
Piekwaarde: max. waarde van mogelijke kortsluitstroom

LET OP
De aansluitingen met de hoofdvoedingsleiding moet gebeuren via een geschikte
beveiligingsinrichting (een zekeringautomaat of een aardlekschakelaar) die is
gekozen door de installateur op basis van de betreffende leiding en het opgenomen
vermogen op het typeplaatje.
Zijn meerdere eenheden nodig binnen een koelruimte, moet elke
beveiligingsinrichting hebben.
De eenheid aansluiten, hierbij rekening houden met de kleuren van de aansluitkabels:
a) 230V/1/50-60Hz

3 draden

b) 230V/3/50-60Hz

4 draden

c) 400/3/50 Hz

5 draden

eenheid

een

eigen

Blauw = nul
Geel/groen = aarde
Bruin = fase
Blauw = fase
Geel/groen = aarde
Bruin = fase
Zwart = fase
Blauw = nul
Geel/groen = aarde
Bruin = fase
Zwart = fase
Zwart = fase

Wij adviseren een microschakelaar te installeren bij de deur van de koelruimte (niet meegeleverd)
die:
·
de verlichting in de koelruimte inschakelt, de compressor en de verdamperventilator stopt
·
het temperatuuralarm elke keer dat de deur wordt geopend overbrugd
(gedurende circa een uur na het sluiten van de deur).
Mochten een microdeurschakelaar, koelruimteverlichting, deurverwarming nodig zijn, de volgende
aansluitingen uitvoeren:
Deurmicroschakelaar
Verwijder de jumper tussen klemmen 19 en 20 van de elektronische regeling en sluit de
deurmicroschakelaarkabel aan op basis van de volgende conditie: gesloten contact bij gesloten deur.
Koelruimteverlichting
Aansluiten volgens het elektrisch schema. Kenmerken van lamp voor koelruimte: 230 Volt en max. 100
Watt.
Deurverwarming
Aansluiten volgens plaat op klemmenstrook. De verwarming wordt aangegeven met "EP".
Uitgangsspanning: 230 Volt.

WAARSCHUWING
Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door opgeleid personeel.
De elektrische aansluitwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
7.2

Aansluiting met watersysteem (watercondensor)
Deze aansluiting is nodig als de eenheid een watergekoelde condensor heeft. Dit gebeurt volgens de
markeringen op de labels bij de inlaat- en uitlaatpijpleidingen. De aangesloten pijpleidingen mogen nooit kleiner
zijn dan de diameter van degene op de eenheid. Voor een correcte werking van het apparaat is een minimale
waterdruk van 1 bar nodig.
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8
8.1

Elektrische besturing
Bedieningspaneel

Besturings-LED (GROEN)
AAN: compressor draait, eenheid koelt.
Knipperend: compressor in vertraagde startmodus.
UIT: compressor is uit, ruimtetemperatuur is gedaald tot de temperatuurinstelwaarde

Besturings-LED (GROEN)
AAN: verdamperventilator draait.
Knipperend: verdamperventilator in vertraagde startmodus.
UIT: verdamperventilator is uit. Ontdooien is bezig.

Besturings-LED (GEEL)
AAN: Automatisch of handmatig ontdooien is bezig.
Alarm-LED (ROOD)
AAN: alarm is geactiveerd door een storing in een sensor of een ingreep door een drukschakelaar of een buiten de
tolerantie liggende koelruimtetemperatuur.
UIT: Eenheid werkt normaal.
DISPLAY: na het aansluiten op het net toont het UIT, om de toestand van de eenheid aan te geven. Door 3
seconden te drukken op de AAN/UIT-toets, wordt de eenheid ingeschakeld en toont het display de
koelruimtetemperatuur. In de programmeermodus worden de in te stellen parameters weergegeven. In de
alarmmodus wordt de alarmcode weergegeven.
"SET"-toets: gaat branden bij het indrukken en maakt het mogelijk de ruimtetemperatuur in te stellen. Tijdens het
programmeren wordt deze gebruikt voor het omschakelen van een submenu naar een bovenliggend menu.
"OMLAAG/RUIMTEVERLICHTING"-toets: in de programmeermodus of bij het instellen van de ruimtetemperatuur
wordt deze gebruikt voor het verlagen van de weergegeven waarde. Anders wordt deze gebruikt voor het in/uitschakelen van de koelruimteverlichting.
"H-ONT./OMHOOG"-toets: in de programmeermodus wordt deze gebruikt voor het verhogen van de weergegeven
waarde. Bij het meer dan 5 seconden indrukken, kan handmatig worden ontdooit.

"AAN/UIT"-toets: bij het 3 seconden ingedrukt houden wordt de eenheid in- of uitgeschakeld.

"Enter"-toets: biedt toegang tot het programmeermenu en de submenu's. Voor toegang tot de programmeermodus
is assistentie van de installateur nodig en dit mag alleen als het noodzakelijk is.
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9 Controles, voorschriften en instellingen
Voor het inschakelen van de eenheid controleren of:
- alle borgschroeven zijn aangehaald
- de elektrische aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
Mocht de eenheid geopend zijn geweest:
- geen gereedschap achtergebleven
- correct samengebouwd
- geen gaslekkages
- frontpaneel stevig bevestigd

9.1

Starten
Als volgt te werk gaan voor het starten van de eenheid:
- Sluit de eenheid aan op de netvoedingsspanning. Het display wordt ingeschakeld en toont UIT.
- De eenheid heeft een warmdraaicyclus, laat deze gedurende minimaal 3 uur in deze toestand.
- Heeft de eenheid een spanningsbewaking, deze minimaal 7 minuten in deze toestand houden, zodat
de fasevolgordecontrole kan worden uitgevoerd
- De gewenste koelruimtetemperatuur instellen.
- Druk op de AAN/UIT-toets om de eenheid in te schakelen.

LET OP
Is de eenheid via de hoofdschakelaar uitgeschakeld of door het in de stand O
houden van de P-A-M-schakelaar gedurende 3 uur in de winter of 6 uur in de
zomer, moet de voorstart worden herhaald.
LET OP
Midden temperatuurbereik:
Lage temperatuurbereik:

+10 -5°C
-15 -25°C

Instellen van de ruimtetemperatuur:
• Sluit de eenheid aan op de netvoedingsspanning. UIT wordt weergegeven.
• Druk drie seconden op SET. Het groene lampje gaat branden en de eerder ingestelde
temperatuur wordt weergegeven.
• Druk op de volgende toetsen voor het wijzigen van deze waarde:

OMHOOG voor het verhogen van de temperatuur
OMLAAG voor het verlagen van de temperatuur
Druk op de SET-toets of wacht 5 seconden voor het weergeven van de ruimtetemperatuur.
Nu werkt de eenheid en is er verder geen programmering nodig. De koelcyclus verloopt geheel automatisch,
volgens de in de fabriek ingestelde parameters, die alleen kunnen worden gewijzigd door geautoriseerd personeel.

LET OP
Controleer 24 uur na het starten de toestand van de verdamper. Is ijsafzetting
ontstaan, moet de ontdooifrequentie worden verhoogd. Bij lage-temperatuureenheden
moet de toestand van de verdamper de eerste maand van gebruik elke week worden
gecontroleerd.
9.2

Vergrendelen / ontgrendelen van
de toetsenbordblokkering
• Meer dan 3 seconden drukken op de toetsen
en
.
• De (POF)-melding wordt weergegeven en het toetsenbord wordt geblokkeerd. Op dat moment is het
alleen mogelijk het instelpunt te bekijken of de opgeslagen max. of min. temperatuur.
• Wordt een toets langer dan 3 seconden ingedrukt, wordt de (POF)-melding weergegeven.

Ontgrendelen
• Meer dan 3 seconden drukken op de toetsen

en

, tot de (Pon)-melding wordt weergegeven.
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10.

Bedrading

Een elektrisch schema, specifiek voor de eenheden uit de DBO-serie wordt meegeleverd met deze gebruiks- en
onderhoudsinstructies.

11.

Onderhoud en reparaties

Passend onderhoud is cruciaal voor een levensduur, uitstekende bedrijfsomstandigheden en een hoog
rendement van de eenheid, evenals voor het waarborgen van de door de fabrikant geleverde
veiligheidsvoorzieningen.

12

Routine-onderhoud

Voor een probleemloos bedrijf van de eenheid moet de condensor periodiek worden gereinigd
(reinigingsfrequentie is afhankelijk van de installatieomgeving van de eenheid).
De eenheid uitschakelen en doorblazen met lucht van binnen naar buiten. Mocht geen luchtstraal beschikbaar zijn,
gebruik dan een borstel met lange haren en werk aan de buitenzijde van de condensor.
Bij een watergekoelde condensor de eenheid door een loodgieter laten reinigen met speciale ontkalkingsmiddelen.

WAARSCHUWING
Gebruik werkhandschoenen om uw handen te beschermen tegen snijletsel.

WAARSCHUWING
De eenheid uitschakelen voor u hieraan gaat werken.
12.1

Periodiek onderhoud

Controleer de toestand van de elektrische contacten en relais periodiek, vervang ze indien nodig.

12.2 Onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs
van de fabrikant
De volgende onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs
van de fabrikant. De gebruiker mag onder geen enkele voorwaarde:
• elektrische componenten vervangen
• werken aan de elektrische uitrusting
• mechanische onderdelen repareren
• werken aan het koudesysteem
• werken aan het bedieningspaneel, AAN/UIT-schakelaar en nooduitknoppen
• werken aan beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen.

12.3 Storingzoeken
Tijdens gebruik kunnen de volgende problemen ontstaan:
1. De eenheid werkt niet probleemloos.
Controleer het koudemiddelgas op de speciaal gemonteerde indicator op alle eenheden met een thermostaat (controleer
of de eenheid werkt en de koelruimtetemperatuur in de buurt ligt van de gewenste waarde). Doorgaans is de indicator
helder, bij afwezigheid van gas, verschijnen gasbellen.
2. Compressor of ventilatoren werken niet meer.
- Controleer de zekeringen en zekeringautomaten van de beveiliging van het netcircuit. Mochten ze zijn geactiveerd,
vervang dan de zekeringen of reset de zekeringautomaten, na het controleren of de hoofdvoedingsspanning en de
fasevolgorde correct zijn.
- Controleer de zekeringautomaat van het extern circuit of de zekering in de elektronische schakelkast.
- Stopt een ventilatormotor, kan deze automatisch worden herstart, maar de oorzaak van de storing moet worden
gezocht. Controleert de compressor/ventilator-overtemperatuurinrichtingen op het elektrisch paneel. De
hoofdschakelaar uitschakelen voor het werken hieraan.
3. Storing
- Controleer of de verdamper ijsvrij is, indien nodig de verdamper direct ontdooien door 8 seconden te drukken op de
toets (8) (handmatig ontdooien). Is de ontdooicyclus afgerond, controleer dan of ijs is achtergebleven op de verdamper
en herhaal de bovenstaande procedure.
Kortere intervallen moeten worden ingesteld tussen de ontdooicycli, zodat ijsvorming wordt verminderd.

LET OP:
Gebruik geen heet water of puntige, snijdende, metalen objecten voor het verwijderen
van ijs van de verdamper.
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4. Rendement van de eenheid te laag
Werkt de eenheid niet naar behoren en kunnen geen defecten worden gevonden, controleer dan of:
koelruimtedeuren goed sluiten, geen koudeverlies aanwezig is, de koelruimte zorgvuldig wordt gebruikt, geen
niet bevroren voedsel is geplaats in de lage-temperatuurruimte en of de verdamper ijsvrij is.
Wij adviseren de eenheden uit de buurt van de deuren te installeren, vooral als de koelruimte waarschijnlijk
meerdere keren per dag wordt geopend.

WAARSCHUWING:
Het verwijderen van beveiligingen/afschermingen tijdens bedrijf van de machine is
verboden. Ze zijn ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker.
5. Andere storingen kunnen worden veroorzaakt door het aanspreken van een van de volgende elektrische
beveiligingen:
a) Thermische beveiliging van de ventilator (ingebouwd in de motor) automatische reset. Beschermt de elektrische ventilatoren tegen
overbelastingen door:
- oververhitting
- ontbrekende fase (alleen bij driefasen-modellen)
- vervuilde condensor
- ijs in de verdamper
b) Oliedrukschakelaar - handmatige reset (alleen bij compressors uitgerust met een oliepomp). Beschermt
mechanische onderdelen van de compressor bij smeermiddelgebrek door:
- verstopt oliefilter
- hoog bezinkselgehalte in olie
- koude olie vermengd met koudemiddel
Voor het resetten van de inrichting, minimaal 10 minuten na het activeren drukken op de knop op de
drukschakelaar. In de tussentijd de carterverwarming ingeschakeld laten.
c) Hogedrukschakelaar – handmatige reset
Beschermd de compressor tegen extreme drukken (die zorgen voor het vaak activeren van de
drukschakelaar) door:
- vervuilde condensor
- niet werkende condensorventilatoren
- extreme temperatuur in de ruimte waar de eenheid is geïnstalleerd
- eenheid wordt gebruikt onder ongeschikte omstandigheden of met verkeerde producten.
Voor het resetten van de inrichting, drukken op de knop op de drukschakelaar
d) Lagedrukschakelaar – automatische reset
Deze inrichting wordt elke keer dat de eenheid stopt geactiveerd bij het bereiken van de juiste temperatuur.
Soms wordt deze geactiveerd door:
- gasgebrek door leidingbreuk of losgeraakte koppelingen
- verstopte filters
- defecte magneetklep
- ijs in de verdamper

WAARSCHUWING
De min. en max. drukschakelaars zijn gemonteerd in de motorruimte. Voor het resetten
de hoofdschakelaar uitschakelen.
e) Thermistors - automatische reset (alleen bij semi-hermetisch gesloten compressoren)
Gemonteerd in de compressorwikkeling, beschermen ze de motor tegen oververhitting (zie elektrisch
schema).
f) Elektronisch min/max spanningsrelais (bewaking) - automatische reset (indien aanwezig). Beschermt de
eenheid tegen onregelmatige spanning (circa 12% van nominale spanning).

WAARSCHUWING:
Het verwijderen van beveiligingen/afschermingen tijdens bedrijf van de machine is
verboden. Ze zijn ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker.
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12.4 Alarmen
Is de eenheid in de alarmmodus, brandt de besturings-LED, de zoemer (mits geïnstalleerd door de klant) gaat
werken en het display toont een alarmcode voor het direct identificeren van het alarm.
ALARM

DISPLAY
(HA) afwisselend met
koelruimtetemperatuur.

OORZAAK
Deuren te vaak geopend.
Te hoge temperatuur
opgeslagen producten.
Storing bij de eenheid.

(LA) afwisselend met
koelruimtetemperatuur.

Storing van elektronische controller Onderhoudsingreep

Constant (P1).

Sensor niet aangesloten

Vervang de sensor

Verdampersensor

(P2) afwisselend met
koelruimtetemperatuur

Sensor niet aangesloten

Vervang de sensor

Geopende deur

(dA) afwisselend met
koelruimtetemperatuur

De openingsduur van de deur is Automatische reset bij het sluiten
langer dan de max. openingsduur van de deur.
de is ingesteld met de parameter

Hoge druk

(PrE) afwisselend met
ruimtetemperatuur, LED (4) gaat
telkens branden als de
hogedrukschakelaar aanspreekt.
Spreekt deze meer dan 10 keer
per uur aan, verschijnt (PAL) op
het display afwisselend met de
koelruimtetemperatuur en wordt
het alarmrelais geactiveerd samen
met LED (4).
In deze toestand worden alle
functies onderbroken.

Onjuiste werking van
condensorventilator.
Vervuilde condensor.

Spanningsbewaking

(bAL) afwisselend met
koelruimtetemperatuur. De
spanningsbewaking is een
elektronische inrichting die de
voedingsspanning van de eenheid
controleert als de
spanningsschommeling groter is
dan +/-12%. De eenheid stopt
circa 6 minuten en herstart
automatisch als de spanning weer
binnen de voorgeschreven
limieten ligt. Waarschuwing: bij
het voor de eerste keer opstarten
wordt een fasecontrole uitgevoerd
die 7 minuten duurt, gedurende
deze tijd moet de eenheid
aangesloten blijven maar in de
UIT-toestand.

Verkeerde voedingsspanning

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Ruimtesensor

OPLOSSING
van

De koeleenheid uitschakelen,
enkele seconden wachten en
weer inschakelen.
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13 Bestellen van reserveonderdelen
Bij het bestellen van reserveonderdelen verwijzen naar het nummer op het typeplaatje.

WAARSCHUWING
Versleten onderdelen mogen alleen worden vervangen door gekwalificeerd personeel
of door de fabrikant.
14 Recyclen van de verpakking
Houten, kunststof, polystyreen verpakkingsmateriaal moet worden gerecycled volgens de voorschriften in het
land van gebruik.

15 Recyclen van de eenheid
Verschrote componenten niet achterlaten in het milieu. Ze moeten worden gerecycled door in recycling en
speciaal afval gespecialiseerde bedrijven, volgens de voorschriften in het land van gebruik.

WAARSCHUWING
Het koudemiddel niet laten ontsnappen in de atmosfeer. Het moeten worden
gerecycled door in recycling en speciaal afval gespecialiseerde bedrijven.
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LEGENDA ELEKTRISCH
SCHEMA

BA
RUIMTESENSOR

ER3
TOERENTALREGELAAR
VERWARMING

BCIC SONDA
SENSOR

ES
CONDENSAFVOERVERWARMING

BDTC
D.T.C. SENSOR/FLI
BS
ONTDOOISENSOR
BTA
ELEKTRONISCHE STAT SENSOR
BTU
ELEKTRONISCHE VOCHTIGHEIDSSENSOR
BVR
TOERENTALREGELAAR
BVRE
VERDAMPERVENTILATORTOERENTALREGELAAR
BVRS
TOERENTALREGELAARSENSOR
CIC
UITLAATTEMPERATUURREGELING

CPM
COMPRESSORBEVEILIGINGSPRINT
DPS
OLIEPRESSOSTAATDRUKVERSCHILSENSOR
D.T.C.
UITLAATTEMPERATUURREGELING
E
ONTDOOIVERWARMING
E1
COMPRESSORCARTERVERWARMING
E10 CIC
VERWARMING
E2
COMPRESSOR Nr.2 CARTERVERWARMING
E3
COMPRESSOR Nr.3 CARTERVERWARMING
EBO
LUCHTKANAALVERWARMI
NG
ED
ONTVOCHTIGINGSVERWARMING

EO
VERWARMING
EP
DEURVERWARMING
SCIRCUIT
ER1
REGELPRINT VERWARMING
ER2
SPANNINGSREGELAAR
VERWARMING

F23
THERMISTORZEKERING
F24
DTC ZEKERING

EUM
BEVOCHTIGINGSVERWARMING

F25
VERDAMPER

F1
COMPRESSOR Nr.1 ZEKERING

F26
ELEKTRONISCH BESTURINGSPANEEL
ZEKERING

F10T
VERDAMPERVENTILATOR
OVERBELASTINGSRELAIS M10

F2E
TEMPERATUURALARM ‘ STAT

F10TK
VERDAMPERVENTILATOR
OVERBELASTINGSBEVEILIGINGSCONTACT
M10 THERMISCHE BEVEILIGING
F11
ONTDOOIVERWARMING ZEKERING
F11T
CONDENSOR
M
5
VENTILATOROVERBELASTINGSREL
AIS
F12
VERWARMINGSZEKERING
F12T
CONDENSOR M 12
VENTILATOROVERBELASTINGSRELAI
S
F12TK
CONDENSOR M 12 VENTILATOR
OVERBELASTINGSVEILIGHEIDSCONTAC
T
F13
SPANNINGSREGELAARZEKE
RING

F2T
COMPRESSOROVERBELASTINGSRELAIS
M2
F2TK
COMPRESSOR
M2
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCONT
ACT
F2TR
COMPRESSOR M 2 THERMISTOR
F3
COMPRESSOR M 3 ZEKERING
F3E
ELEKTRONISCHE
VOCHTIGHEIDSREGELING
F3T
COMPRESSOROVERBELASTINGSRELAIS
M3
F3TK
COMPRESSOR
M
3
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCONT
ACT
F3TR
COMPRESSOR M 3 THERMISTOR

F16
CONDENSOR M 6 VENTILATOR ZEKERING

F4
BEVOCHTIGERVERWARMING ZEKERING

F1A
RUIMTETHERMOMETER

F5
TOERENTALREGELAAR ZEKERING

F1C
SCH. ZEKERING

F5T
CONDENSORVENTILATOR
OVERBELASTINGSTRELAIS (M 5)

F1E
SCH. - ELEKTRONISCHE BESTURINGSPANEEL
F1T
COMPRESSOROVERBELASTINGSRELAIS
M1
F1TK
COMPRESSOR
Nr.1
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCONTA
CT
F1TR
COMPRESSOR M1 THERMISTOR
F2
COMPRESSOR M2 ZEKERING
F20
EXTERNE ZEKERING

F5TK
CONDENSORVENTILATOR
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCONTACT
(M5)
F6
CONDENSORVENTILATORZEKERING
F6/1
VERDAMPERVENTILATORZEKERING (M5)
F6/2
VERDAMPERVENTILATORZEKERING (M6)
F6/3
VERDAMPERVENTILATORZEKERING (M7)
F6T
CONDENSORVENTILATOR
OVERBELASTINGSTRELAIS (M6)

F21
VERWARMINGSZEKERING
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F6TK
CONDENSORVENTILATOR
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCON
TACT (M6)
F7T
CONDENSORVENTILATOR
OVERBELASTINGSTRELAIS (M7)
F7TK
CONDENSORVENTILATOR
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCON
TACT (M7)
F8
VERDAMPERVENTILATORZEKERING
F8/1
VERDAMPERVENTILATORZEKERING (M8)
F8/2
VERDAMPERVENTILATORZEKERING
(M9)
F8/3
VERDAMPERVENTILATORZEKERING
(M10)
F8T
VERDAMPERVENTILATOR
OVERBELASTINGSTRELAIS (M8)
F8TK
VERDAMPERVENTILATOR
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSC
ONTACT (M8)
F9T
VERDAMPERVENTILATOR
OVERBELASTINGSTRELAIS (M9)
F9TK
VERDAMPERVENTILATOR
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSC
ONTACT (M9)
FA
AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL EXT.
ZEKERING
FFSK
MOTOR ELEKTRONISCHE
SOFTSTARTERZEKERING
FFUM
BEVOCHTIGING
ZEKERING
FIS
TRANSFORMATOR HOOFDZEKERING
FL
RUIMTEVERLICH
TINGSZEKERING
FLI
UITLAATTEMPERATUURREGELING
FM
SPANNINGSREGEL
AAR
FM7
AANDRIJVING ONDERBREKER EXT.
ZEKERING (220 V)
FMF
THERMO-MAGNETISCHE
SCHAKELAAR
FMO
OLIEGEBREKDETECTOR
FP
ONTLASTINGSSCH.

FPRI
PRINTER

H28
SPANNINGSREGELAAR LAMP

FPRN
PRINTER ZEKERING

H29
RUIMTETEMP.ALARM IND. LAMP

FSCA
HOGEDRUKVEILIGHEIDSSCH. (auto-reset
verwarmingen)

H3
"RUN" INDICATOR LAMP (koelcyclus)

FSK
THERMISTOR TRANSFORMATORZEKERING
FT
THERMISTOR TRANSFORMATORZEKERING
FTA
RUIMTETHERMOSTAAT
FTK
VEILIGHEIDSOVERBELASTINGSCONT
ACT
FTR
VERWARMINGSSCH.
FTS
ONDOOI-EINDESCH.
FTV
VENTILATORVERTRAGINGSSCH.
FTV/1
VERDAMPERVENTILATOR STARTSCH. (2E
toerental)
FUM
BEVOCHTINGINGSSCH.
H10
COMPRESSOR M2 OLIEGEBREKINDICATOR
H11
COMPRESSOR M3 TRIP LAMP

H30
L/P STORINGSINDICATOR
H31
COMPRESSORBEDRIJFSLAMP (M 1)
H32
COMPRESSORBEDRIJFSLAMP (M 2)
H33
COMPRESSORBEDRIJFSLAMP (M 3)
H34
BATTERIJTEMP.ALARMINDICATORLAMP
H37
H/P STORINGSINDICATOR
H38
D.T.C./FLI STORINGSIND. LAMP
H4
ONTDOOI-INDICATORLAMP
H42
ONTLASTINGSIND.LAMP
H43
ONTLASTINGSIND.LAMP
H49
OLIEGEBREKDETECTOR STORINGSIND.LAMP
H5
COMPRESSOR M1 TRIPLAMP

H12
COMPRESSOR M 3 THERMISTOR TRIP
LAMP

H50
L/P STORINGSINDICATOR

H13
COMPRESSOR M.3 OLIE STORINGSINDICATOR

H6
COMPRESSOR M1

H16
CONDENSORVENTILATOR UITSCHAKELING
LAMP M5

H7
COMPR M 1 OLIEGEBREKINDICATOR

H17
VOORVERWARMINGSINDICATIELAMP (COMP.
M 1)
H18
VOORVERWARMINGSINDICATIELAMP (COMP.
M 2)

H8
COMPRESSOR M 2 TRIPLAMP
H9
COMPR M 2 THERMISTOR TRIPLAMP
HA
ALARM

H19
VOORVERWARMINGSINDICATIELAMP (COMP.
M 3)

HC
"RUN" INDICATORLAMP (verwarmingscyclus)

H2
HOOFDVOEDINGSLAMP

HCIC
CIC STORINGSIND.LAMP

H21
CONDENSORVENTILATOR UITSCHAKELING
LAMP

HD
ONTVOCHTIGING IND. LAMP

H22
RUIMTEVERLICHTIN
G
H24
VERDAMPERUITSCHAKELING LAMP
H25
DRUKSCHAKELAAR STORINGSINDICATOR
H27
TEMPERATUURALARMINDICATORLAMP

HI
ALARMBEL
HUM
BEVOCHTIGING IND. LAMP
K1
COMPRESSOR M 1 RELAIS (deelwikkeling)
K1/1
COMPRESSOR M1 RELAIS (deelwikkeling of
delta)
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K1/2
COMPRESSOR M1 RELAIS (ster)

COMPRESSOR M 3 RELAIS (deelwikkeling)

EXT. OVERBELASTINGSRELAIS
(COMPR.1)

K1/3
COMPRESSOR M 1 TIMER

K3/1
COMPRESSOR M 3 RELAIS (deelwikkeling of
delta)

K10
VERDAMPER M10 VENTILATORRELAIS

K3/2
COMPRESSOR M 3 RELAIS (ster)

K10/1
VERDAMPER M10 VENTILATOR DELTA
RELAIS

K3/3
COMPRESSOR M 3 TIMER

K65
EXT. OVERBELASTINGSRELAIS
(COMPR.3)

K31
POMP UIT ANTI-HERHAALRELAIS

K66
H/P SCHAKELAAR EXT. RELAIS

K32
RUIMTESCH. EXT. RELAIS

K67
CONDENSORVENTILATORUITSCHAKELING
EXT.RELAIS

K10/2
VERDAMPER M10 VENTILATOR STER
RELAIS
K11
ELEKTRISCH ONTDOOIRELAIS

K38
D.T.C./FLI EXT. RELAIS

K64
EXT. OVERBELASTINGSRELAIS
(COMPR.2)

K7
CONDENSORVENTILATORRELAIS M 7

K12
HEETGAS ONTDOOIRELAIS

K39
COMPR.REGELING TIMER

K13
VERDAMPER
VENTILATORVERTRAGING TIMER

K4
LAGETEMP. RELAIS

K14
COMPRESSOR M 1 HULPRELAIS

K40
STORING RELAIS

K8
VERDAMPERVENTILATORRELAIS M 8

K15
COMPRESSOR M 2 HULPRELAIS

K41
WEEKTIMER

K8/1
VERD. VENTILATOR DELTA RELAIS M 8

K16
COMPRESSOR M 3 HULPRELAIS

K42
VOORVERWARMING SCHAKELAAR EXT.
RELAIS

K8/2
VERD. VENTILATOR STER RELAIS M 8

K18
SPANNINGSREGELAAR EXT.
RELAIS

K43
DAGTIMER

K84
EXT. RELAIS (VERWARMINGSALARM)

K19
L/P SCHAKELAAR EXT. RELAIS

K44
BEVEILIGING RELAIS

K2
COMPRESSOR M 2 RELAIS (deelwikkeling)

K46
COMPRESSOR VERTRAGING
RELAIS

K2/1
COMPRESSOR M 2 RELAIS (deelwikkeling
of delta)

K47
RUIMTEVERLICHTING
EXT.RELAIS

K2/2
COMPRESSOR M 2 RELAIS (ster)
K2/3
COMPRESSOR M2 TIMER
K20
ONTDOOIEN EXT. RELAIS
K21
HANDMATIG ONTDOOIEN
TIMER
K22
AUTO ONTDOOIEN TIMER
K23
VERDAMPERVENT.VERTRAGINGSTIME
R
K24
COMPRESSOR M 1
VERTRAGINGSTIMER

K5
CONDENSORVENTILATORRELAIS M 5
K5/1
CONDENSORVENTILATOR DELTA RELAIS M 5
K5/2
CONDENSORVENTILATOR STER RELAIS M 5
K50
EXT. RELAIS

K7/1
CONDENSORVENTILATORRELAIS M7 (delta)
K7/2
CONDENSORVENTILATORRELAIS M7 (ster)

K85
OLIESTORING EXT.RELAIS
K88
D.T.C./FLI STORING EXT.RELAIS
K9
VERDAMPERVENTILATORRELAIS M 9
K9/1
VERD. VENTILATOR DELTA RELAIS M 9
K9/2
VERD. VENTILATOR STER RELAIS M 9
KAC
EXT.RELAIS (verwarmingscyclus)
KAD
VOCHTIGHEID EXT. RELAIS
EXT. RELAIS (koelcyclus)

K6
CONDENSORVENTILATORRELAIS M 6

KAT
TEMP. ALARM RELAIS

K6/1
CONDENSORVENTILATOR DELTA RELAIS M
6

KAUM
BEVOCHTIGING EXT. RELAIS

K6/2
CONDENSORVENTILATOR STER RELAIS M 6
K60
VENTILATOR M 5 EXT. RELAIS

KC
VERWARMINGSCYCLUSRELAIS
KC1
2 TOERENTALVERTRAGINGSTIMER

K25
COMPRESSOR M 2
VERTRAGINGSTIMER

K61
VENTILATOR M 6 EXT. RELAIS

KC2
H/L TOERENTALOMSCHAKELING VIA
VERTRAGINGSTIMER

K26
COMPRESSOR M 3
VERTRAGINGSTIMER

K62
SPANNINGSREGELAAR
EXT.RELAIS

KC3
2.TOERENTAL EXT.RELAIS

K27
H/P STORING RELAIS

K62A
SPANNINGSREGELAAR EXT. RELAIS

K3

K63

KCC
NOODRELAIS
KD
ONTVOCHTIGINGSRELAIS
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VENTILATIERELAIS
KKT1
1.TIJD VOLGORDE EXT. RELAIS
KKT2
2 TIJD VOLGORDE EXT. RELAIS KKT3
KL
RUIMTEVERLICHTINGSRELA
IS
KMC
DEUR MICROSCHAKELAAR
EXT.RELAIS
KMO
OLIEGEBREKDETECTOR EXT.RELAIS

KVE
VERDAMPERVENTILATORREL
AIS
M1
COMPRESSORMOTOR Nr.1
M10
VERDAMPER Nr.3
VENTILATORMOTOR
M12
COND. VENTILATORMOTOR NR.4
M2
COMPRESSORMOTOR Nr.2

KP
VOORVERWARMING
SRELAIS

M3
COMPRESSORMOTOR Nr.3

KP1MX
DRUKSCHAKELAAR EXT. RELAIS (COND.
VENTILATOR)

M5
CONDENSOR Nr.1 VENTILATORMOTOR

KP2MX
DRUKSCHAKELAAR EXT. RELAIS (COND.
VENTILATOR)

M6
CONDENSOR Nr.2 VENTILATORMOTOR
M7
CONDENSOR Nr.3 VENTILATORMOTOR

KP3MX
DRUKSCHAKELAAR EXT. RELAIS (COND.
VENTILATOR)

M8
VERDAMPER Nr. 1 VENTILATORMOTOR

KPO
OLIEDRUKSCHAKELAAR EXT.RELAIS

M9
VERDAMPER Nr. 2 VENTILATORMOTOR

KPT
HOOFDVOEDING RELAIS
KR1
H/P SCHAKELAAR EXT.RELAIS
KR2
SCHAKELAAR EXT. RELAIS
THERMISTOR
KR2
COMPRESSOR M1
KRT1
2. EENHEID VERTRAGINGSTIMER
KRT2
3. EENHEID VERTRAGINGSTIMER
KRT3
4. EENHEID VERTRAGINGSTIMER
KRTA
AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL EXT.
RELAIS
KS1
VOORVERWARMING
TIMER
KTAF
EXT.TIMER(koelcyclus)
KTD
EXT. TIMER (ONTVOCHTIGINGS-CYCLUS)
KTS
EXT. TIMER (ONTDOOICYCLUS)
KTSE
ELEKTRONISCH ONTDOOIEN
TIMER
KUM
BEVOCHTIGINGSRELAIS
KVC
CONDENSORVENTILATOR RELAIS
KVCO
CONTINUE

MIL
UITLAATTEMPERATUURREGELING
MP
DEURMICROSCHAKELAAR
(EENHEID)
MPC
DEURMICROSCHAKELAAR (RUIMTE)
MVC
CONDENSORVENTILATORMOTOR
MVE
VERDAMPERVENTILATORMOTOR
MVR
ELEKTROMOTORAANGEDREVEN VENTILATOR
VOOR BESTURINGSPRINTVENTILATIE
P1
M 5 DRUKSCHAKELAAR (1. toerental)
P1MX
COND. VENTILATOR STARTDRUKSCHAKELAAR
P2
M 6 DRUKSCHAKELAAR (1. toerental)
P2MX
COND. VENTILATOR STARTDRUKSCHAKELAAR
P3
M 5 DRUKSCHAKELAAR (2. toerental)
P3MX
COND. VENTILATOR STARTDRUKSCHAKELAAR
P4
M 6 DRUKSCHAKELAAR (2. toerental)
P5
M7 DRUKSCHAKELAAR (1. toerental)

PO
OLIEDRUKSCHAKELAAR
PO1
COMPR. M 1 OLIEDRUKSCHAKELAAR
PO2
COMPR. M 2 OLIEDRUKSCHAKELAAR
PO3
COMPR. M 3 OLIEDRUKSCHAKELAAR
PTC
COMPR.
OVERBELASTINGSBEVEILIGINGSSENSOR
Q1
HOOFDSCHAKELAAR
Q2
SPANNINGSOMSCHAKELINGSSCHAKELA
AR
Q3
"COND. VENTILATORTOERENTALREGELAAR
"UIT" SCHAKELAAR"
Q4
VERD.BESTURINGSPRINT
HOOFDSCHAKELAAR ONDERBREKER
ALGEMEEN PANEEL
Q5
VERD.1 HOOFDSCHAKELAAR
Q6
VERD. 2 HOOFDSCHAKELAAR
S1
EXTERNE HOOFDSCHAKELAAR
S10
"ONTLAST" SCHAKELAAR (compr. M 1)
S11
"ONTLAST" SCHAKELAAR (compr. M 2)
S15
VERDAMPERVENTILATOR STOPSCHAKELAAR
S16
EXTERNE LICHTSCHAKELAAR
S17
BEVEILIGING
MICROSCHAKELAAR
S18
NOODUITSCHAKELAAR
S19
VERD.DRAAIRICHTINGOMKERINGSSCHAKELAAR
S2
LICHTSCHAKELAAR
S20
"VERDAMPER" "UIT"" SCHAKELAAR"
S22
HANDMATIG ONTDOOIEN
DRUKKNOP
S23
RUN SCHAKELAAR (AUTO OF
HANDMATIG)
S29
CONTINUE VENTILATIE SCHAKELAAR

P6
M7 DRUKSCHAKELAAR (2. toerental)

S3
COMPR. VOORVERWARMING/STOP/ RUN
SCHAKELAAR

PMI
L/P SCHAKELAAR

S38
D.T.C./FLI RESET DRUKKNOP

PMX
H/P SCHAKELAAR

S4
KOELCYCLUSSCHAKELAAR
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S5
VERWARMINGSCYCLU
SSCHAKELAAR
S6
COMPRESSOR M 1
SCHAKELAAR
S7
COMPRESSOR M 2
SCHAKELAAR

YK3
COMPRESSOR M 3 STARTSPOEL
YP
ONTLASTSPOEL
YP1
ONTLASTSPOEL (compr. M 1)
YP2
SPOEL PART. COMPRESSOR M2
ONTLAST SPOEL (compr. M 2)

S8
COMPRESSOR M 3
SCHAKELAAR

YP3
ONTLASTSPOEL (compr. M 3)
7

S91
CIC
RESETDRUKKNOP

YP4
1. ONTLASTSPOEL

SCT
SCHAKELAAR
SCV
TOERENTALOMSCHAKELIN
GSSCHAKELAAR
SD
ONTVOCHTIGINGSSCHAKELAAR
SE
NOODUITDRUKKNOP
SG
BESTURINGSPANEEL
HOOFDSCHAKELAAR

YP5
1. ONTLASTSPOEL
YS
HEETGASSPOEL
YS1
SUB-KOELERSPOEL (compr. M 1)
YS2
SUB-KOELERSPOEL (compr. M 2)
YS3
SUB-KOELER SPOEL (compr. M 3)
YT
CIC SPOEL
YUM
BEVOCHTIGINGSSPOEL

SGA
EXT.HOOFDSCHAKELAAR
SIS
AUTO ONTDOOIEN SCHAKELAAR
SUM
BEVOCHTIGINGSSCHAKELAAR
T
TRANSFORMATOR
T8
EXT. TRANSFORMATOR
TAL
VOEDINGSTRANSFORMATOR
TT
THERMISTOR TRANSFORMATOR
X
KLEMMENSTROOK-STEKKER
YA
WATERSPOEL
YD
ONTVOCHTIGINGSSPOEL
YDTC
D.T.C./FLI SPOEL
YEL
ELEKTRONISCHE SPOEL
YF
KOELCYCLUSSPOEL
YG
KOUDEMIDDELSPOEL
YK
COMPRESSORSTARTSPOEL
YK1
COMPRESSOR M 1 STARTSPOEL
YK2
COMPRESSOR M 2 STARTSPOEL
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De apparatuur bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Materiaal

Koudemidd
el

GWP (AR4)

Voorgevuld koudemiddel
(kg)

kg CO2

0MAN089/M
11/2016
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