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Koelmachines

Koelvermogen: 168 tot 523 kW

De nieuwe generatie van AQUACIATPOWER lucht/water 
warmtepompen met hoge efficiëntie biedt een optimale 
oplossing voor alle koelingstoepassingen die worden gebruikt 
voor kantoor, gezondheidszorg, industrie, bestuur, winkels en 
collectieve bewoning.

Deze aggregaten zijn ontworpen voor buiteninstallatie en 
hebben geen speciale bescherming nodig tegen ongunstige 
weersomstandigheden.

De AQUACIATPOWER is geoptimaliseerd voor gebruik van 
ozonvriendelijk koudemiddel HFK R410A. 

Dit assortiment voldoet gegarandeerd aan de meest 
veeleisende behoeften voor een grotere seizoensenergie-
efficiëntie (ESEER) en CO2 -verlaging zodat kan worden 
voldaan aan de verschillende toepasselijke Europese 
richtlijnen en regelgeving.

AQUACIATPOWER LD ST-serie  
Standaardversie voor alleen koelen.
Het product is geoptimaliseerd om aan de meest veeleisende 
technische en economische behoeften te voldoen.   

AQUACIATPOWER LD HE-serie  
Versie voor alleen koelen  Hoge seizoensenergie-efficiëntie. 
Het product is geoptimaliseerd voor deellasttoepassingen 
waarvoor een optimale ESEER-waarde is vereist. In dit 
geval is de machine standaard voorzien van EG-ventilatoren 
met variabele snelheid waarmee optimalisatie van het 
deellastrendement door het jaar heen mogelijk is.

Gebruik

Assortiment

Energiezuinigheid
Compact en stil
Scroll-compressoren
Warmtewisselaars met hardgesoldeerde 
platen met hoog rendement
Geheel aluminium condensor met microkanalen
Zelfaanpassende elektronische regeling

Koeling
alleen

Warmteterugwinning

410A

Hydraulische 
module

H
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
beschrijvinG

De AQUACIATPOWER-aggregaten zijn machines die in een 
geheel zijn uitgevoerd en standaard worden geleverd met de 
volgende onderdelen:

- Hermetische SCROLLcompressoren
- Koudwater verdamper met gesoldeerde platen
-  Luchtwarmtewisselaar, geheel aluminium batterij met 

microkanalen en axiale ventilatormotor
- Schakelkast met elektrisch vermogen en afstandsbediening:
  •  algemene voeding van 400 V-3 F-50 Hz (+/-10%) + aarde
  •  transformator is standaard gemonteerd op de machine om 

het afstandsbedieningscircuit te voeden met 24 V
- Elektronische Connect Touch-besturingsunit
- Omkasting voor buiteninstallatie

Het gehele AQUACIATPOWER-assortiment voldoet aan de 
volgende EG-richtlijnen en -normen:

- Machine richtlijn 2006/42/EG.
- Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 2014/30/EU.
-  Elektromagnetische compatibiliteit, immuniteit en emissies 

EN 61800-3 ‘C3’
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- RoHS 2011/65/EU
- Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU
- Machine richtlijn EN 60-204 - 1
- Koelsystemen en warmtepompen EN 378-2

beschrijvinG

PArAmeterinstellinG

LD ST 800 D

LD > versie voor alleen koelen
ILD > Omkeerbare versie

ST > Standaardversie
HE > Hoog seizoensrendement

800 > apparaatgrootte

D > generatie van het assortiment

ST Standaard HE Hoog seizoensrendement

ST LN-optie Standaard Low Noise HE LN-optie Low Noise met hoog seizoensrendement

ST XLN-optie Standaard Xtra Low Noise HE XLN-optie Xtra Low Noise met hoog seizoensrendement
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Koelmachines

beschrijvinG vAn de hoofd comPonenten

■ Compressoren
-  Type hermetische SCROLL 
-  Bescherming tegen oververhitting van elektronische motor
-  Carter weerstand
-  Gemonteerd op trillingdempers

■ Verdamper
-  Warmtewisselaar met asymmetrische gesoldeerde platen
-  Plaatprofielen zijn geoptimaliseerd voor een hoge efficiëntie 
-  19-mm armaflex thermische isolatie 

■ Condensor
 Luchtwarmtewisselaar, geheel aluminium batterij met 
microkanalen 
-  Axiale ventilatoren met composietschoepen die een 

geoptimaliseerd profiel, een vaste snelheid (ST-versie) of 
een variabele snelheid (HE-versie) bieden 

-  Motoren – IP 54, klasse F

■ Koudemiddeltoebehoren
-  Filters droger met oplaadbare cartridges 
-  Hygroscopische kijkglazen 
-  Elektronische expansieventielen
-  Serviceventielen op de vloeistofleiding  

■ Instrumenten voor regeling en veiligheid
-  Lage- en hogedruksensoren 
-  Veerveiligheden op koudemiddel circuit 
-  Sensoren voor watertemperatuur regeling 
-  Vorstbeveiliging sensor van verdamper 
-  In de fabriek gemonteerde verdamperwaterflow switch 

■ Elektrische kast
-  Kast met klemmenstrook met IP54-beschermingsindex (IP44 

voor het gehele aggregaat)
-  Een aansluitingspunt zonder nul
-  Aan voorzijde gemonteerde veiligheidshoofdschakelaar met 

hendel 
-  Transformator van 

stuurcircuit
-  Stuurcircuit 24 V 
-  M o t o r s c h a k e l a a r 

voor ventilator en 
compressor

-  Relais ventilator en 
compressor 

-  Microprocessor 
gestuurde 
elektronische Connect 
Touch-besturingsunit

-  Draadnummering 
-  Markering van de elektrische hoofdonderdelen

■ Frame
Frame dat is gemaakt van RAL 7035 lichtgrijs & RAL 7024 
grafietgrijs gecoate panelen.

■ Connect Touch-besturingsunit
-  Gebruikersinterface met 

5-inch aanraakscherm 
-  Intuïtieve, 

gebruikersvriendelijke 
navigatie met pictogrammen

 
-  Duidelijke tekstweergave van 

informatie die beschikbaar is 
in acht talen (F-GB-D-NL-E-I-
P+Chinees)

De elektronische besturingsunit biedt de volgende 
hoofdfuncties:
-  Regeling van de temperatuur van koud water (bij de retour 

of bij de uitgang)
-  Regeling van de watertemperatuur op basis van de 

buitentemperatuur (waterwet)
-  Regeling voor energieopslag bij lage temperatuur
-  Beheer van tweede setpoint
-  Volledig beheer van compressoren met start volgorde, timer 

en draaitijdegalisering
-  Zelfregelende en proactieve functies met aanpassing van 

instellingen van driftregeling
-  In serie getrapt vermogensregelingssysteem op de 

compressoren volgens de thermische behoeften
-  Beheer van antipendeltijd van compressor
-  Vorstbeveiliging (optie verwarmingselementen van de 

warmtewisselaar)
-  Bescherming tegen faseomkering
-  Beheer van bezet/onbezet bedrijf (volgens uur programma)
-  Bedrijfstijd van compressor en pomp uitbalanceren
-  Beheer van de bedrijfslimiet van de machine volgens de 

buitentemperatuur
-  Systeem voor verlaging van het geluidsniveau (nachtmodus 

volgens het gebruikersprogramma) met begrenzing van het 
compressorvermogen en de ventilatorsnelheid

-  Diagnose van defect- en bedrijfsstatussen
-  Beheer van een storingsgeheugen waarvan de laatste 

50 incidenten worden vastgelegd en die kunnen worden 
uitgelezen, met inbedrijfstelling gegevens die worden 
vastgelegd als het defect optreedt

-  Blackboxgeheugen
-  Master/slave-beheer van de twee machines die parallel 

werken met bedrijfstijd uitbalanceren en automatische 
omschakeling als een defect aan één machine optreedt

-  Uur programma (op week- en uurbasis) voor de machine, 
inclusief 16 perioden van afwezigheid 

-  Pompstand-by op basis van vraag (energiebesparing)
-  Berekening van het waterdebiet en de werkdruk (versie met 

hydromodule)
-  Elektronische instelling van de waterpompsnelheid en het 

waterdebiet (optie toerengeregelde pomp)
-  Weergave van alle machineparameters (3 toegangsniveaus, 

Gebruiker/Onderhoud/Fabriek, wachtwoordbeveiligd): 
temperatuur, setpoints, drukken, waterdebiet (hydraulische 
versie), draaitijd.

-  Weergave van trendcurves voor de belangrijkste waarden
-  Opslag van onderhoudshandleiding, elektrisch schema en 

lijst van reserveonderdelen.
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
■ Afstandsbediening
Connect Touch is standaard voorzien van een RS485-poort en 
een ETHERNET (IP)-aansluiting met een groot aantal opties 
voor beheer op afstand, bewaking en diagnose.
Via de geïntegreerde webserver maakt een eenvoudige 
internetverbinding gebruik van het IP-adres van het aggregaat 
voor toegang tot de Connect Touch-interface op de pc zodat 
alledaagse beheertaken en onderhoudsactiviteiten kunnen 
worden uitgevoerd.
Een groot aantal communicatie protocollen zijn beschikbaar: 
standaard MODBUS/JBUS RTU (RS485) of optioneel TC/IP, 
LONWORKS – BACNET IP waarmee de meeste GBS/BMS-
systemen kunnen worden geïntegreerd 

Verschillende contacten zijn standaard beschikbaar zodat de 
machine op afstand kan worden geregeld door een bekabelde 
verbinding:
-  Automatische bediening: als dit contact is geopend, wordt de 

machine gestopt
-  Keuzeschakelaar setpoint 1/setpoint 2: als dit contact is 

gesloten, wordt een tweede setpoint koeling geactiveerd 
(bijvoorbeeld energieopslag of afwezigheidsmodus)

-  Vermogensbegrenzing: door het desbetreffende contact 
te sluiten, kan het energie- of koudemiddelverbruik van de 
machine worden begrensd door een of meer compressoren 
te stoppen (deze begrenzing kan worden ingesteld met een 
parameter)

-  Storingssignalen: dit contact geeft de aanwezigheid van een 
groot defect aan waardoor één koudemiddel circuit of beide 
koudemiddel circuits zijn gestopt

-  De operationele controle geeft aan dat het aggregaat zich in het 
productietype bevindt.

-  Activeringsregeling voor gedeeltelijke energieterugwinning 
met de desuperheater.

-  Schakelaarregeling voor de externe pomp, buiten de machine 
(aan/uit).

Contacten die optioneel beschikbaar zijn:
-  Setpoint instelbaar via 4-20 mA-signaal: deze ingang wordt 

gebruikt om het setpoint in te stellen in de KOELmodus
-  Vermogensbegrenzing instelbaar door een 4-20 mA-signaal
-  Tweede vermogensbegrenzingsniveau
-  Vermogensindicatie: analoge output (0-10 V) die een indicatie 

van het belastingspercentage van het aggregaat biedt.
-  Met de storingssignalen van de gebruiker kan een defect in 

het watersysteem worden geïntegreerd
-  Algemene storingssignalen: dit contact geeft aan dat het 

aggregaat volledig is gestopt 

-  Waarschuwingssignalen: dit contact geeft de aanwezigheid 
van een klein defect aan die er niet de oorzaak van is dat het 
desbetreffende circuit is gestopt.

-  Signaal van einde van opslag: hiermee kan worden 
teruggegaan naar de tweede setpoint aan het einde van de 
opslagcyclus

-  Schema-afwijking: door dit contact te sluiten, wordt het uur 
programma geannuleerd.

- Commando activering desuperheater
-  Aan/uit regeling van desuperheaterpomp

■  Onderhoud
Connect Touch heeft standaard twee 
onderhoudsherinneringsfuncties waarmee gebruikers 
bewust worden gemaakt van de noodzaak om regelmatig 
onderhoudsactiviteiten uit te voeren en om de levensduur 
en prestaties van het aggregaat te garanderen. Deze twee 
functies kunnen onafhankelijk van elkaar worden geactiveerd.
Een herinneringsbericht wordt op het HMI-scherm van het 
aggregaat weergegeven en blijft in beeld tot het wordt 
bevestigd door de onderhoudsoperator. De informatie en 
waarschuwing die betrekking hebben op deze functies zijn 
beschikbaar op de databus die moet worden gebruikt op het 
GBS/BMS-systeem.

-  De geplande onderhoudsherinnering: als deze is 
geactiveerd, kan met deze functie de periode tussen twee 
onderhoudscontroles worden ingesteld. Deze periode kan 
door de operator worden ingesteld in dagen, maanden of 
bedrijfsuren, afhankelijk van de toepassing.

-  De verplichte F-GAS-lektestonderhoudsherinnering: 
als deze is geactiveerd, kan met deze functie, die de 
standaardfabrieksinstelling is, de periode tussen twee lektests 
worden geselecteerd volgens de koudemiddelvulling van het 
aggregaat en overeenkomstig de F-GAS-regelgeving

Beheer op afstand via webserver
Aansluiting op RJ-poort
Aansluiting via IP-adres
Alle HMI-functionaliteiten zijn 
beschikbaar op de pc
Vereenvoudigde bewaking op 
afstand  

Webserver IP-adres

E-mail- 
waar- 

schuwingen
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Koelmachines

■ CIATM2M, de supervisieoplossing van CIAT
CIATM2M is een supervisieoplossing op afstand om de CIAT-
machines in realtime te kunnen bewaken en regelen.

Voordelen
-  Toegang tot de bedrijfstrendcurves voor analyse
- Verbeterde energieprestatie
- Verbeterd beschikbaarheidspercentage voor de machines

Functies
De CIATM2M verzendt gegevens in realtime naar de 
supervisiewebsite, www.ciatm2m.com.
De gegevens van de werking van de machine zijn toegankelijk 
vanaf elke pc, smartphone of tablet.
Elke gebeurtenis kan worden geconfigureerd om een 
e-mailwaarschuwing te starten.
Bewaakte parameters: 
- Overzicht
- Bedieningspaneel voor de regelaars
- Gebeurtenissen
- Temperatuurcurves
Maand- en jaarverslagen zijn beschikbaar voor de analyse van:
-  de prestaties en werking van de machine 

Bijvoorbeeld: bedrijfscurves en -tijd, aantal opstarts van 
de compressoren, gebeurtenissen, acties voor preventief 
onderhoud die moeten worden uitgevoerd, enz.

-  de verbruikte elektriciteit (als de optie van de energiemeter 
aanwezig is)

Incidenten zoals een afwijking van de metingen van een 
temperatuursensor, onjuist ingestelde regelparameters 
of onjuiste instellingen tussen de ene en de andere 
compressortrap worden onmiddellijk gedetecteerd, en de 
corrigerende acties worden in werking gesteld. 

Uitrusting 
Deze kit kan worden gebruikt voor beide machines die al 
in gebruik zijn (bestaande inventarisatie) en voor nieuwe 
machines die niet voldoende ruimte hebben in hun kasten met 
klemmenstrook. 
- 1 transporteerbare kast
- 1 wandantenne

CIATM2M-kitcapaciteit
- 1 GPRS/3G-modem 
- 1 SIM-kaart
- 1 x elektrische voeding 24 VDC 
- 1 vermogensbeschermingssysteem
- 1 GSM-antenne 
- Railbevestiging
-  Gesloten omkasting om de uitrusting tijdens transport te 

beschermen
-  Kabelwartel voor kabeldoorvoer (bus, elektrische voeding, 

ethernet)

Compatibiliteit
Maximaal drie machines per CIATM2M-kit

Supervisieplatform
CIATM2M

Gebeurtenissen
(realtime en archieven)

Overzicht

Curves

Parameters

Informatie

Verslagen
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
beschikbAre oPties

Opties Beschrijving Voordelen LD ST / HE

Eau glycolée moyenne 
température

Production d’eau glacée à basse température jusqu’à 0 °C avec 
de l’éthylène-glycol et du propylène-glycol.

Couvre des applications spécifiques telles que le stockage de 
glace et les processus industriels ●

Eau glycolée basse 
température

Production d’eau glacée à basse température jusqu’à 
-15 °C avec de l’éthylène-glycol et jusqu’à -12 °C avec du 
propylène-glycol.

Couvre des applications spécifiques telles que le stockage de 
glace et les processus industriels

Types
602 tot 1500

Low Noise Esthetische en geluidsabsorberende compressoromkasting Verlaging geluidsniveau met 1 tot 2 dB(A) ●

Xtra Low Noise Akoestische compressor omkasting en laag toerental 
ventilatoren Verlaging geluidsniveau met 6 tot 7 dB(A) ●

XtraFan

Unité équipée de ventilateurs spécifiques à vitesse variable : 
XtraFan (voir le chapitre spécifique pour connaître la pression 
statique maximale disponible selon la taille), chaque ventilateur 
est équipé d’une bride de connexion et de manchettes flexibles 
permettant le raccordement au système de gaines.

Évacuation canalisée de l’air des ventilateurs, régulation 
optimisée de la température de condensation (ou d’évaporation 
sur la version pompe à chaleur) selon les conditions de 
fonctionnement et les caractéristiques du système

HE-versie alle 
types

IP54 schakelkast Verbeterde lekdichtheid van de unit
Binnenkant van de schakelkast beschermd tegen stof, water 
en zand. De optie word geadviseerd voor installaties in 
verontreinigde milieus

●

Beschermroosters Metalen roosters op de 4 zijden van het aggregaat.
Verbetert de bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot het 
aggregaat en beschermt de batterij en het leiding stelsel tegen 
beschadigingen.

●

Softstarter Softstarter op elke compressor Gereduceerde aanloopstroom ●
EC ventilatoren voor 
koelbedrijf tot -20°C 
buitentemperatuur

Ventilatorregeling via geïntegreerde EC motoren. Eén EC 
ventilator per koudemiddelcircuit 

Stabiele werking van de unit met luchttemperatuur tussen 0°C 
en -20°C.

ST-versie alle 
types

Waterwarmtewisselaar 
vorstbeveiliging

Elektrisch verwarmingselement op de waterwarmtewisselaar en 
waterleidingen

Vorstbeveiliging op waterwarmtewisselaar voor 
buitenluchttemperaturen tussen 0°C en -20°C ●

Vorstbeveiliging op 
waterwarmtewisselaar 
en hydromodule

Elektrische verwarmer op de waterwarmtewisselaar 
hydromodule en optioneel expansievat

Vorstbeveiliging op waterwarmtewisselaar en hydromodule voor 
buitenluchttemperaturen tot -20°C ●

Vorstbeveiling op 
waterwarmtewisselaar 
en hydromodule

Elektrische verwarmers op de waterwarmtewisselaar, de 
waterleidingen, de hydromodule, het optionele expansievat en 
de buffertankmodule

Vorstbeveiliging op waterwarmtewisselaar en hydromodule voor 
buitenluchttemperaturen tot -20°C ●

Gedeeltelijk 
warmteterugwinning Unit voorzien van een desuperheater op elk koudemiddelcircuit Vrije hoge temperatuur heet water productie tegelijk met gekoeld 

of heet water productie (of heet water voor warmtepomp) ●

Master/slave bedrijf
Aggregaat dat is voorzien van een extra, op locatie te monteren, 
wateruittrede temperatuursensor, voor master/slave bedrijf van 
twee parallel aangesloten aggregaten

Geoptimaliseerde werking van twee parallel geschakelde units 
met gebalanceerde draaiuren ●

Compressor zuiggas-en 
persgasafsluiters

Afsluiters op de gezamenlijke compressor zuiggas- en 
persgasleidingen

Eenvoudig onderhoud. Mogelijkheid voor het opslaan van 
de koudemiddelvulling in de waterwarmtewisselaar of 
luchtwarmtewisselaar tijdens onderhoud

●

Compressor 
persgasafsluiters Afsluiters op de gezamenlijke compressor persgasleidingen Eenvoudig onderhoud. Mogelijkheid voor het opslaan van de 

koudemiddelvulling in de condensor tijdens onderhoud ●

Hogedruk hydromodule 
met 1 pomp

Enkele hogedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers. Raadpleeg de 
desbetreffende sectie voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen). Optie met geïntegreerd hydraulische 
veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Snelle, gemakkelijke installatie (plug & play) ●

Hogedruk hydromodule 
met 2 pompen

Dubbele hogedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
waterdebiet bewaking, druksensoren. Raadpleeg de 
desbetreffende sectie voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen). Optie met geïntegreerd hydraulische 
veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Snelle, gemakkelijke installatie (plug & play) ●

Lagedruk hydromodule 
met 1 pomp

Enkele lagedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers. Raadpleeg de 
desbetreffende sectie voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen). Optie met geïntegreerd hydraulische 
veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Snelle, gemakkelijke installatie (plug & play) ●

Lagedruk hydromodule 
met 2 pompen

Dubbele lagedruk waterpomp, waterfilter, elektronische 
stromingsbeveiliging, drukopnemers. Raadpleeg de 
desbetreffende sectie voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen). Optie met geïntegreerd hydraulische 
veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Snelle, gemakkelijke installatie (plug & play) ●

Hydromodule met 1 
hogedruk pomp met 
variabele snelheid

Enkele hogedruk waterpomp met variabel toerental (VSD), waterfilter, 
elektronische stromingsbeveiliging, drukopnemers. Meerdere 
waterdebietregelopties. Raadpleeg de desbetreffende sectie voor 
meer bijzonderheden (expansievat niet inbegrepen). Optie met 
geïntegreerd hydraulische veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play), significante 
besparingen (meer dan twee derde) op pompenergie, 
nauwkeurige regeling van het waterdebiet, verbeterde 
betrouwbaarheid van het systeem

●

● ALLE MODELLEN
Raadpleeg de elektronische catalogus voor de compatibiliteit van de opties.
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Koelmachines

beschikbAre oPties

Opties Beschrijving Voordelen LD ST / HE

Hydromodule met 2 
hogedruk pompen met 
variabele snelheid

Dubbele hogedruk waterpomp met variabele snelheid, 
waterfilter, elektronische waterdebietregeling, druksensoren. 
Meerdere waterdebietregelopties. Raadpleeg de 
desbetreffende sectie voor meer bijzonderheden (expansievat 
niet inbegrepen). Optie met geïntegreerd hydraulische 
veiligheidsonderdelen beschikbaar.)

Gemakkelijke en snelle installatie (plug & play), significante 
besparingen (meer dan twee derde) op pompenergie, 
nauwkeurige regeling van het waterdebiet, verbeterde 
betrouwbaarheid van het systeem

●

Lon-gateway Tweerichting communicatieprint, volgens het Lon Talk-protocol Sluit het aggregaat aan op de communicatiebus van een 
gebouwbeheerssysteem ●

BACnet/IP Tweerichting high-speed communicatie die gebruik maakt van 
het BACnet protocol via Ethernet netwerk (IP)

Eenvoudige en snelle verbinding met ethernet lijn naar 
een gebouwbeheersysteem. Biedt toegang tot meerdere 
parameters van de units

●

Energiebeheermodule 
Regelprintplaat met extra ingangen / uitgangen. Zie de 
lijst van contacten die optioneel beschikbaar zijn in de 
regelingsbeschrijving.

Uitgebreide manieren voor beheer op afstand 
(setpointverstelling door 0-20 mA ingang, einde 
ijsopslag, uitgangsbegrenzingen, aan/uit-commando van 
verwarmingsketel...)

●

Conform Russische 
regelgeving EAC-certificering Conform Russische regelgeving ●

Arbeidsfactorcorrectie Condensatoren voor automatische regeling van de waarde 
van de arbeidsfactor (cos phi) op 0,95. 

Reductie van het schijnbare elektrische vermogen, 
naleving van de minimum arbeidsfactorbegrenzing van de 
elektriciteitsleveranciers

●

Protect2-
anticorrosiebescherming 
 voor batterijen met 
microkanalen

Coating via conversieproces dat het aluminium oppervlak 
omzet in een coating die één geheel vormt met de batterij. 
Volledige onderdompeling in een bad om voor 100% dekking 
te zorgen. Geen variatie in warmteoverdracht, getest om 
gedurende meer dan 4000 uur een zoutnevel volgens ASTM 
B117 te weerstaan

Protect2-coating die de corrosieweerstand verdubbelt die 
wordt geboden door batterijen met microkanalen, aanbevolen 
voor gebruik in matig corrosieve omgevingen

●

Protect4-
anticorrosiebescherming 
voor batterijen met 
microkanalen

Flexibele, duurzame polyepoxide coating die wordt toegepast 
via een galvanisch proces om batterijen met microkanalen 
een anti-UV topafzetting te geven. Minimale variatie in de 
warmteoverdracht, getest om gedurende meer dan 6000 uur 
een constante neutrale zoutnevel volgens ASTM B117 te 
weerstaan, verbeterde slagvastheid volgens ASTM D2794 

De Protect4-coating geeft een viervoudige verhoging van 
de corrosieweerstand die wordt geboden door batterijen 
met microkanalen, aanbevolen voor gebruik in corrosieve 
omgevingen

●

230 V elektrisch 
stopcontact

230 VAC-voeding met stopcontact en transformator (180 VA, 
0,8 ampère)

Maakt aansluiting mogelijk van een laptop of een elektrisch 
systeem tijdens starten of onderhoud van het aggregaat ●

Expansievat 6 bar expansievat geïntegreerd in de hydromodule Eenvoudige en snelle installatie (plug & play) en bescherming 
van gesloten watersystemen tegen te hoge druk

●
met pomp

Aansluitflexibel die moet 
worden vastgeschroefd 
op de desuperheater

Desuperheater aansluitingen met geschroefde wartels Eenvoudige installatie. Gebruikt om het aggregaat op een 
draadverbinding aan te sluiten ●

Module ballon tampon Geïntegreerde buffertankmodule Voorkomt een korte cyclus van de compressor en biedt 
stabiliteit van het water in de bocht

●
met pomp

Trillingdempers Elastomeer trillingdempers die onder het aggregaat moeten 
worden gemonteerd

Isoleert het aggregaat ten opzichte van het gebouw 
waardoor wordt voorkomen dat trillingen en geluid worden 
overgedragen naar het gebouw. Moet worden gebruikt in 
combinatie met een waterzijdige flexibel

●

Flexibele aansluitingen 
van de warmtewisselaar Flexibele verbindingen van de water warmtewisselaar Eenvoudige installatie. Beperkt de overdracht van trillingen op 

het waternetwerk ●
Flexibele aansluitingen 
desuperheater Flexibele waterzijdige aansluitingen op desuperheater Eenvoudige installatie. Beperken de overdracht van trillingen 

op het waternetwerk ●

Verdamper waterfilter Waterfilter Verwijdert vuil uit het waternetwerk ●
zonder pomp

Setpoint instelbaar via 
4-20 mA-signaal

 Verbindingen die een 4-20 mA ingangssignaal mogelijk 
maken

Vereenvoudigd energiebeheer zodat het setpoint kan worden 
ingesteld door een extern signaal van 4-20 mA ●

Vrije koeling droge koeler 
beheer 

Regeling en aansluitingen voor een droge koeler van een 
vrije koeling van Opera of Vextra die is voorzien van de optie 
FC-schakelkast

Eenvoudig systeembeheer, uitgebreide regelmogelijkheden 
voor een droge koeler in vrije koeling bedrijf ●

Voedings-/
stuurstroomcircuit 
enkele verdamperpomp

Unit voorzien van een voedings-/stuurstroomcircuit voor één
pomp aan verdamperzijde

Snelle en eenvoudige installatie: De regeling van de vaste
toerental pompen is ingebouwd in de unitregeling ●

Voedings-/
stuurstroomcircuit 
dubbele 
verdamperpompen

Unit voorzien van een voedings-/stuurstroomcircuit voor twee
pompen aan verdamperzijde

Snelle en eenvoudige installatie: De regeling van de vaste
toerental pompen is ingebouwd in de unitregeling ●

M2M-supervisie 
(accessoire)

Monitoroplossing waarmee klanten hun apparatuur vanop 
afstand en in real time kunnen volgen en controleren

Real-time technische ondersteuning door expert voor betere 
beschikbaarheid van de apparatuur en rapportage aan de 
klant voor monitoren en optimaliseren de werking van de 
apparatuur.

●

● ALLE MODELLEN
Raadpleeg de elektronische catalogus voor de compatibiliteit van de opties.
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
seizoensPrestAties
De meeste gecentraliseerde klimaatregelingssystemen die zijn gemonteerd in de tertiaire sector in Europa gebruiken 
koelmachines voor de koeling.
Analyses van gemonteerde systemen laten zien dat het thermische vermogen van seizoen tot seizoen varieert en dat een 
koelmachine de meeste tijd bij verminderd vermogen werkt.
De European Seasonal Energy Efficiency Ratio (ESEER) meet het seizoensrendement van koelmachines door rekening te 
houden met hun rendement onder deellast met behulp van formules die zijn aangemaakt door het Europese certificeringslichaam 
Eurovent.

Het rendement onder deellast is daarom essentieel bij de keuze van een koelmachine. Met dit in gedachten is het 
nieuwe AQUACIATPOWER--assortiment ontworpen. Het gehele assortiment gebruikt koudemiddel R410A dat het, dankzij de 
thermodynamische prestaties, mogelijk maakt om veel hogere ESEER-capaciteiten te verkrijgen
Aangezien de compressoren parallel worden aangesloten op het koudemiddel circuit, past de AQUACIATPOWER de koelcapaciteit 
op eenvoudige en efficiënte wijze aan de behoeften van het systeem aan. De zelfregelende Connect Touch-regeling anticipeert 
op variaties in belasting en start slechts het aantal benodigde compressoren. Dit zorgt voor een optimale werking van de 
compressoren en garandeert energie-efficiëntie voor het grootste gedeelte van de levensduur van het systeem.
De AQUACIATPOWER HE-serie met een hoge seizoensenergie-efficiëntie heeft standaard EG-ventilatoren met variabele snelheid. 
Dit type ventilatormotoren met elektronische omschakeling van polen en rotoren met permanente magneten verschilt van 
standaardmotoren die zijn voorzien van een conventionele frequentieregelaar dankzij het uitstekende mechanische rendement 
en het uitzonderlijk lage geluidsniveau, ongeacht de belasting van de as. Met deze technologie kunnen de prestaties van de 
machine bij deellasten worden verbeterd, samen met de ESEER.

Belasting (%) Luchtintredetemperatuur bij 
de condensor (°C) Koud water (°C) Energie-efficiëntie Wegingscoëfficiënt

100 35 12/7 EER100% A = 0,03

75 30 - /7 (*) EER75% B = 0,33

50 25 - /7 (*) EER50% C = 0,41

25 20 - /7 (*) EER25% D = 0,23

(*) Waterdebiet = waterdebiet bij 100%

Seizoensvariaties in het thermische vermogen

ESEER = A x EER100% + B x EER75% + C x EER50% + D x EER25%

A, B, C en D zijn wegingscoëfficiënten die betrekking hebben op de gebruikstijd van een aggregaat op basis van zijn belasting
De ESEER-ontwerpcondities voor luchtgekoelde koelmachines zijn de volgende:

100 %

90 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

80 %

0 %

B

C

D

A

Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

3 maanden alleen 
boven 75%
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Koelmachines

■ De "ALLES-IN-ÉÉN" oplossing
De PLUG & COOL-oplossing die wordt 
geboden door AQUACIATPOWER

De hydromodule bevat alle water circuit onderdelen die voor 
het systeem nodig zijn voor een goede werking:

- Buffertank met isolatie van 19 mm, capaciteit van 550 liter  
 (optie).
- Expansievat (optie):
 ●  50 liter voor modellen 602 tot 1000.
 ●  80 liter voor modellen 1100 tot 2000. 
- Ruime selectie van pompen:
 ●  Enkele of dubbele pompen met draaitijdegalisering en 

back-up.
 ●  Hoge- of lagedrukpompen.
 ●  Pompen met vaste of variabele snelheid. 
- Watertemperatuur- en druksensoren.
- Waterfilter.
- Veiligheidsklep.
- Afvoercircuit.
- Ontluchter.
- Vorstbeveiliging (optie).

De onderdelen in de hydraulische apparatuur zijn zorgvuldig 
geselecteerd en fabrieksgemonteerd en fabrieksgetest om 
de plaatsing van de aggregaten eenvoudig en economisch 
te maken.

Dit zorgt ervoor dat voorbereidingstijden, implementatietijden 
en ruimtebehoeften tot een minimum beperkt blijven.

■ Hydraulische module

hydrAulische module

Onderdelen van het aggregaat en de hydromodule
1  Gaasfilter (maaswijdte 1,2 mm)
2  Expansievat
3  Overstortventiel
4  Circulatiepomp (enkel of dubbel)
5  Ontluchter
6  Wateraftapkraan
7  Druksensor 

Opmerking: biedt informatie over de aanzuigdruk van de pomp 
8  Temperatuursensor 

Opmerking: biedt informatie over de uittredetemperatuur van de 
waterwarmtewisselaar

9  Temperatuursensor 
Opmerking: biedt informatie over de intredetemperatuur van de 
waterwarmtewisselaar

10  Temperatuursensor 
Opmerking: biedt informatie over de uitlaatdruk van de waterwarmtewisselaar

11  Terugslagklep (bij dubbele pomp)
12  Platenwarmtewisselaar
13  Verwarmer of tracing voor vorstbeveiliging
14  Stromingsbeveiliging van de water warmtewisselaar
15  Module ballon tampon
 Optie

Systeemcomponenten
16  Dompelelement
17  Ontluchter
18  Flexibele aansluiting
19  Afsluiter
20  800 µm gaasfilter (optie - verplicht in geval van een aggregaat zonder 

hydromodule/meegeleverd bij versie met hydromodule)
21  Verschildrukmanometer
22  Waterdebietinregelventiel 

Opmerking: niet nodig voor hydromodule met pomp met variabele snelheid
23  Vulafsluiter
24  By-pass ventiel voor vorstbeveiliging (als afsluitkleppen (nr. 19) in de winter 

gesloten zijn)
25  Buffervat (indien nodig)

- - - - - Hydromodule (aggregaat met hydromodule (optie))

Opmerkingen:
-  Het systeem moet beveiligd zijn tegen vorst.
-  De hydromodule van het aggregaat en de waterwarmtewisselaar kunnen zijn 

beschermd tegen bevriezing (optie gemonteerd in fabriek) met elektrische 
verwarmers en tracings (13)

-  De drukopnemers zijn gemonteerd op aansluitingen zonder Schraeder 
ventielen. Maak vóór alle werkzaamheden het systeem drukloos en leeg het.

6

15
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23
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7
6

6
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16

17

22

TP

T

2018 1

10

P

5

16

19

18

11

23

21

25
13

13

13

13
1313

Schema van AQUACIATPOWER-hydromodule
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
PomP met vAriAbel debiet
■ Beschrijving
De AQUACIATPOWER kan worden voorzien van één of twee 
toerengeregelde pompen die energie besparen door het 
stroomverbruik van één pomp aan te passen aan de werkelijke 
behoeften van hydraulische apparatuur, met name voor te 
grote installaties. 

■ Eenvoudig te gebruiken
De "toerengeregelde pomp" is volledig geïntegreerd in de 
machine met volledige bescherming, en er hoeft geen werk te 
worden verricht in de technische ruimte omdat de pomp buiten 
wordt gemonteerd.
De pomp wordt gemonteerd in de fabriek en vooraf ingesteld 
op het aggregaat; het kan daarom snel worden geplaatst 
waardoor de arbeidskosten worden verlaagd, met name 
omdat er zich geen inregelventiel van het waterdebiet op de 
uitgang van het aggregaat bevindt.
De mogelijkheid om het waterdebiet aan uw behoeften aan te 
passen, betekent dat de pompdruk nauwkeurig kan worden 
aangepast aan het werkelijke drukverlies van het systeem als 
deze op locatie wordt ingeschakeld.

■ SOFT START
Een SOFT START-functie voorkomt stroompieken als de 
pomp wordt ingeschakeld om het elektrische systeem te 
beschermen, waardoor het stroomverbruik van het gebouw 
op volle uren wordt beperkt en de soepele werking van het 
leidingwerk wordt gegarandeerd

■ Functie STAND-BY
Als de snelheid wordt verlaagd als de compressoren op stand-
by staan, wordt het waterdebiet verlaagd om ervoor te zorgen 
dat het watersysteem perfect homogeen wordt gemaakt en 
de regeltemperatuursensoren goed worden geïrrigeerd. Dit 
verlaagt het stroomverbruik van de pomp met ongeveer 80% 
gedurende stand-byperioden, wat een significant gedeelte van 
de normale gebruikstijd van de machine vertegenwoordigt, 
met name voor airconditioningtoepassingen.

■ Principe van de werking
- Werking bij vollast
Met een regelaar, met een directe weergave van het debiet 
en de druk op het Connect Touch-scherm, kan één pomp 
(pomp A in onderstaande voorbeeld) worden aangepast door 
de druk P1 te verlagen volgens de behoeften van systeem 
P2 om het optimale waterdebietsetpoint te verkrijgen. De 
elektriciteitsrekeningen die betrekking hebben op het verbruik 
van de pomp worden proportioneel verlaagd; dat wil zeggen 
dat een return on investment (ROI) in slechts enkele jaren is 
bereikt, vergeleken met dezelfde pomp met vaste snelheid 
die is voorzien van een eenvoudig inregelventiel van het 
waterdebiet.

- Werking bij deellast
Er zijn drie gebruiksmodi voor deellast:

1 - Vaste snelheid
De regeling garandeert continu een constante pompsnelheid op basis van de 
capaciteit van de compressor(en). Als de compressor wordt uitgeschakeld, beheert 
de functie "stand-by" van Connect Touch het elektrische vermogen dat door de pomp 
wordt verbruikt door de snelheid tot het minimum te verlagen. 

Dit levert energiebesparingen van ongeveer 33% op.

2 -  Variabel debiet: constante regeling van het drukverschil
De regeling werkt voortdurend aan het toerental van de pomp om een constant drukverschil te garanderen. Deze oplossing 
is geschikt om te worden toegepast in installaties met tweewegkleppen. Deze regelmodus wordt gebruikt voor een uniforme 
toevoer in elk hydraulisch circuit om ervoor te zorgen dat alle eindapparatuur bij voldoende druk werkt

3 -  Variabel debiet: constante regeling van het temperatuurverschil
De regeling behoudt een constant temperatuurverschil, ongeacht de belasting van het aggregaat, door het debiet te 
verlagen tot de minimum acceptabele limiet. Deze regelmodus is geschikt voor de meeste comforttoepassingen. 

Dit levert energiebesparingen van ongeveer 66% voor de pomp op in elk van deze laatste twee gebruiksmodi

mWK

mWK

P2

P2

P
Δ

P1

Nominaal 
debiet

Nominaal debiet

Verlies bij het 
opladen

Pomp A
Pomp B

Toerengeregelde 

pomp "A"

m3/u

m3/u
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Koelmachines

milieuverAntwoordelijkheid

De AQUACIATPOWER draagt bij aan een duurzame 
ontwikkeling via een milieuverantwoordelijke benadering, 
gericht op egalisering van ecologische en economische 
belangen. Hiermee kan worden voldaan aan de behoeften van 
toekomstige Europese thermische regelgeving en ons milieu 
voor toekomstige generaties worden beschermd.

Met de zeer efficiënte prestaties die het biedt, kan het 
energieverbruik aanzienlijk worden verlaagd waardoor 
de CO2-voetafdruk van het aggregaat tijdens zijn 
 levensduur wordt verlaagd.

Deze prestaties zijn het resultaat van de gebruikte onderdelen 
van hoge kwaliteit die allemaal zorgvuldig zijn geselecteerd:
-  De nieuwste generatie spiraalcompressoren
-  Zeer efficiënt koudemiddel R410A dat een lage 

milieubelasting heeft: nul ODP (Ozone Depletion Potential),  
lage GWP (Global Warning Potential)

-  Batterijen met microkanalen (MCHE) 
 •  De energie-efficiëntie is met 10% verhoogd vergeleken met 

een conventionele batterij
 •  Vermindering met 40% van de koudemiddelvulling.
 •  Verlaging van het gewicht van het aggregaat, waardoor de 

milieubelasting tijdens transport wordt verlaagd
 •  Vereenvoudigd recycling na afdanking dankzij de geheel 

aluminium constructie.
-  Asymmetrische PBHE-gesoldeerde platenwarmtewisselaars
 •  Vermindering van de koudemiddelvulling vergeleken met 

een pijpvormige warmtewisselaaroplossing
 •  Met de asymmetrische technologie is een verlaging van 

drukverliezen aan de waterzijde en een bijbehorende verlaging 
van het elektriciteitsverbruik mogelijk.

Slechts 20% van het effect van een aggregaat op de ozonlaag 
wordt veroorzaakt door het koudemiddel (direct effect), en 80% 
wordt veroorzaakt door de CO2 die in de atmosfeer terechtkomt 
als de benodigde elektriciteit voor het vermogen van het aggregaat 
wordt geproduceerd (indirect effect). Met de AQUACIATPOWER is 
het een win-winsituatie: de kleine hoeveelheid koudemiddelvulling 
minimaliseert het risico op emissies en het lage energieverbruik 
beperkt de indirecte belasting.

De gebruikte technologiekeuze in het AQUACIATPOWER-
assortiment betekent dat de TEWI, die de milieubelasting 
van het aggregaat (direct en indirect) tijdens zijn levensduur 
beslaat, sterk wordt verlaagd. 

De AQUACIATPOWER heeft standaard en optioneel uitrusting waarmee deze kan worden geïntegreerd in een groot aantal 
verschillende omgevingen.

In de batterij met microkanalen (MCHE) is het corrosiepercentage minder dan in een conventionele batterij met koperen pijp 
en aluminium lamellen. Inderdaad beperkt het geheel aluminium ontwerp de galvanische koppelingen in de batterij en biedt 
daardoor een verhoogde corrosieweerstand.

De optie van de Protect2-anticorrosienabehandeling 
verdubbelt de corrosieweerstand. Deze behandeling wordt 
toegepast door de batterij onder te dompelen waardoor 
een volledige bescherming wordt gerealiseerd omdat de 
aluminium oppervlakte een chemische wijziging ondergaat. 

Deze behandeling wordt aanbevolen voor matig corrosieve 
omgevingen.

De optie van de Protect4-anticorrosienabehandeling biedt 
een viervoudige toename van de corrosieweerstand. Een 
e-coatingproces wordt gebruikt om een elektrocoating van 
epoxyhars voor de batterij aan te brengen en vervolgens wordt 
een topafzetting van anti-UV-bescherming toegepast.

Deze behandeling wordt aanbevolen voor zeer corrosieve 
industriële en mariene omgevingen.

 AQUACIATPOWER 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000

Koudemiddelvulling kg 21 24 24 25 26 35 36 41 43 50 50 54
Milieubelasting teqCO2 43 49 49 53 55 73 74 85 90 105 105 112

inteGrAtie in de meest veeleisende omGevinGen

Protect2 Protect4

In een vervuilde atmosfeer kan de AQUACIATPOWER worden voorzien van een optie van IP54-bescherming die de elektrische 
onderdelen beschermt tegen de intrede van stof, zand en water.
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
technische voorschriften

(*)  In overeenstemming met norm EN14511-3:2013.
C1  Koelmoduscondities: verdamperwater intrede-/uittredetemperatuur 12 °C/7 

°C, buitenluchttemperatuur 35 °C. Verdampervervuilingsfactor 0 m2. k/W
IPLV  Berekening in overeenstemming met norm AHRI 550-590 
(1)  In dB ref=10-12 W, 'A' gewogen. Opgegeven tweecijferige 

geluidsemissiewaarden in overeenstemming met ISO 4871 met een 
bijbehorende onnauwkeurigheid van +/-3dB(A). Gemeten volgens ISO 
9614-1 en gecertificeerd door Eurovent.

(2)  In dB ref 20µPa, 'A' gewogen. Opgegeven tweecijferige 
geluidsemissiewaarden in overeenstemming met ISO 4871 met een 
bijbehorende onnauwkeurigheid van +/-3dB(A). Ter informatie, berekend 
op basis van het geluidsvermogen Lw(A).

(3)  Waarden zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.

Eurovent gecertificeerde 
waarden

AQUACIATPOWER LD ST 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Koeling

Standaard unit C1 Nominaal 
vermogen kW 168 181 198 216 261 300 331 365 397 430 464 523

Vollastprestaties(*) C1 EER kW/kW 3.04 3.12 2.98 2.97 2.90 2.97 2.92 2.95 2.90 2.94 2.90 2.90
Seizoensrendement(*) ESEER kW/kW 4.00 4.07 4.01 4.00 4.00 4.07 4.08 4.10 4.05 4.07 4.04 4.03
Geïntegreerde deellastwaarden IPLV kW/kW 4.57 4.57 4.54 4.51 4.50 4.61 4.61 4.69 4.58 4.62 4.55 4.58
Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogen(1) dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Aggregaat + Low Noise (optie)
Geluidsvermogen(1) dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Unit + opt Xtra Low Noise
Geluidsvermogen(1) dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Afmetingen - standaard unit
Lengte mm 2410 3604 4797
Breedte mm 2253 2253 2253
Hoogte mm 2343 2343 2343
Aggregaat + buffertankmodule (optie) mm 3604 4798 5991
Bedrijfsgewicht(3)
Standaard unit kg 1263 1309 1310 1439 1461 1938 1973 2146 2203 2641 2658 2864
Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) kg 1346 1392 1393 1547 1569 2064 2099 2289 2347 2803 2820 3044
Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) + hydromodule 
dubbele HD-pomp kg 1524 1570 1570 1725 1761 2260 2340 2530 2587 3084 3101 3361

Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) + hydromodule 
dubbele HD-pomp + buffertankmodule kg 2483 2529 2529 2684 2720 3219 3299 3489 3546 4043 4060 4320

Compressoren Hermetische scroll-compressor, 48,3 r/s
Circuit A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Aantal regeltrappen 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Koudemiddel(3) R410A (GWP = 2088)
Circuit A kg 8.4 10.9 10.9 12.6 13.1 14.7 15.4 20.3 21.1 23.5 23.5 26.75

teqCO2 17.5 22.8 22.8 26.3 27.4 30.7 32.2 42.4 44.1 49.1 49.1 55.9
Circuit B kg 12.25 12.6 12.6 12.7 13.1 20.2 20.2 20.4 22.2 26.7 26.8 26.95

teqCO2 25.6 26.3 26.3 26.5 27.4 42.2 42.2 42.6 46.4 55.7 56 56.3
Olievulling

l/cp 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Regeling Connect Touch Control
Minimum capaciteit % 33 % 33 % 33 % 25% 25% 20% 20% 17% 17% 14% 14% 13%
Luchtwarmtewisselaar Geheel aluminium microkanaal warmtewisselaar (MCHE)
Ventilatoren - Standaard unit
Aantal 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Max. luchthoeveelheid l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Max. toerental t/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Waterwarmtewisselaar Platenwarmtewisselaar met twee circuits
Waterinhoud l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53

Max. werkdruk waterzijdig zonder hydromodule kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hydromodule (optie) Pomp, Victaulic gaasfilter, overdrukventiel, water- en luchtaftapkraan, druksensoren
Pomp Enkele centrifugaalpomp, 48,3 r/s, lage of hoge druk (indien vereist), enkel of dubbel (indien vereist)
Inhoud expansievat (optie) l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Inhoud buffertank (optie) l 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Max. werkdruk waterzijdig met hydromodule kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Wateraansluitingen met of zonder hydromodule Victaulic®-type
Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Buitendiameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Kleur omkasting Kleurcode: RAL 7035 / RAL 7024
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WARMTEPOMPEN – KLIMAATREGELING - KOELING – LUCHTBEHANDELING – WARMTE-UITWISSELING - NL 17747 B

Koelmachines

technische voorschriften

(*)  In overeenstemming met norm EN14511-3:2013.
C1  Koelmoduscondities: verdamperwater intrede-/

uittredetemperatuur 12 °C/7 °C, buitenluchttemperatuur 35 °C. 
Verdampervervuilingsfactor 0 m2. k/W

IPLV  Berekening in overeenstemming met norm AHRI 550-590
(1)  In dB ref=10-12 W, 'A' gewogen. Opgegeven tweecijferige 

geluidsemissiewaarden in overeenstemming met ISO 4871 met een 
bijbehorende onnauwkeurigheid van +/-3dB(A). Gemeten volgens ISO 
9614-1 en gecertificeerd door Eurovent.

(2)  In dB ref 20µPa, 'A' gewogen. Opgegeven tweecijferige 
geluidsemissiewaarden in overeenstemming met ISO 4871 
met een bijbehorende onnauwkeurigheid van +/-3dB(A). Ter 
informatie, berekend op basis van het geluidsvermogen Lw(A).

(3)  Waarden zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.

Eurovent gecertificeerde 
waarden

AQUACIATPOWER LD HE 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Koeling

Standaard unit C1 Nominaal 
vermogen kW 168 180 197 216 261 300 331 365 397 430 464 523

Vollastprestaties(*) C1 EER kW/kW 3.04 3.12 2.98 2.97 2.90 2.97 2.92 2.95 2.90 2.94 2.90 2.90
Seizoensrendement(*) ESEER kW/kW 4.18 4.21 4.14 4.18 4.15 4.37 4.28 4.37 4.26 4.36 4.44 4.30
Geïntegreerde deellastwaarden IPLV kW/kW 4.76 4.85 4.73 4.85 4.75 5.00 4.83 5.00 4.81 4.92 5.00 4.84
Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogen(1) dB(A) 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Aggregaat + Low Noise (optie)
Geluidsvermogen(1) dB(A) 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Unit + opt Xtra Low Noise
Geluidsvermogen(1) dB(A) 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Geluidsdruk op 10 m(2) dB(A) 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Afmetingen - standaard unit
Lengte mm 2410 3604 4797
Breedte mm 2253 2253 2253
Hoogte mm 2343 2343 2343
Aggregaat + buffertankmodule (optie) mm 3604 4798 5991
Bedrijfsgewicht(3)
Standaard unit kg 1292 1338 1338 1468 1489 1964 1999 2170 2228 2683 2700 2914
Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) kg 1375 1421 1421 1576 1597 2090 2125 2314 2371 2846 2863 3094
Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) + hydromodule 
dubbele HD-pomp kg 1552 1598 1599 1753 1790 2285 2366 2555 2611 3126 3143 3411

Aggregaat + laag geluidsniveau (optie) + hydromodule 
dubbele HD-pomp + buffertankmodule kg 2511 2557 2558 2712 2749 3244 3325 3514 3570 4085 4102 4370

Compressoren Hermetische scroll-compressor, 48,3 r/s
Circuit A 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Aantal regeltrappen 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Koudemiddel(3) R410A (GWP = 2088)
Circuit A kg 8.40 10.90 10.90 12.60 13.10 14.70 15.40 20.30 21.10 23.50 23.50 26.75

teqCO2 17.5 22.8 22.8 26.3 27.4 30.7 32.2 42.4 44.1 49.1 49.1 55.9
Circuit B kg 12.25 12.60 12.60 12.70 13.10 20.20 20.20 20.40 22.20 26.70 26.80 26.95

teqCO2 25.6 26.3 26.3 26.5 27.4 42.2 42.2 42.6 46.4 55.7 56.0 56.3
Olievulling

l/cp 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Regeling Connect Touch Control
Minimum capaciteit % 33 % 33 % 33 % 25% 25% 20% 20% 17% 17% 14% 14% 13%
Luchtwarmtewisselaar Geheel aluminium microkanaal warmtewisselaar (MCHE)
Ventilatoren - Standaard unit
Aantal 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Max. luchthoeveelheid l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Max. toerental t/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Waterwarmtewisselaar Platenwarmtewisselaar met twee circuits
Waterinhoud l 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53

Max. werkdruk waterzijdig zonder hydromodule kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hydromodule (optie) Pomp, Victaulic gaasfilter, overdrukventiel, water- en luchtaftapkraan, druksensoren
Pomp Enkele centrifugaalpomp, 48,3 r/s, lage of hoge druk (indien vereist), enkel of dubbel (indien vereist)
Inhoud expansievat (optie) l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Inhoud buffertank (optie) l 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Max. werkdruk waterzijdig met hydromodule kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Wateraansluitingen met of zonder hydromodule Victaulic®-type
Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Buitendiameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Kleur omkasting Kleurcode: RAL 7035 / RAL 7024

H
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
elektrische GeGevens 
Basisapparaat (zonder pomp)

(1)  Condities gelijkwaardig met de gestandaardiseerde Eurovent-condities (waterintrede-/uittredetemperatuur waterwarmtewisselaar = 
12°C/7°C, buitenluchttemperatuur = 35°C).

(2)  Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij de functioneringsgrenzen van het aggregaat (verzadigde zuiggastemperatuur 15 °C, 
verzadigde condensatietemperatuur 68,3 °C) en nominale spanning van 400 V (aangegeven op het typeplaatje van het aggregaat).

(3)  Max. bedrijfsstroom van de unit bij max. opgenomen vermogen en 360 V.
(4)  Max. bedrijfsstroom van het aggregaat bij max. opgenomen vermogen en 400 V (waarden aangegeven op het typeplaatje van het 

aggregaat).
(5)  Max. kortdurende aanloopstroom bij bedrijfslimieten (max. bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + 

aanloopstroom van de grootste compressor). 
Elektrische gegevens ventilatormotoren: bij Eurovent-condities en een omgevingstemperatuur van de motoren van 50°C bij 400 V: 
opgenomen stroom 3,8 A, aanloopstroom 20 A, opgenomen vermogen 1,75 kW

(1)  Condities gelijkwaardig met de gestandaardiseerde Eurovent-condities (waterintrede-/uittredetemperatuur waterwarmtewisselaar = 
12°C/7°C, buitenluchttemperatuur = 35°C).

(2)  Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij de bedrijfslimieten van de unit (verzadigde zuiggastemperatuur 15 °C, verzadigd 
condensatietemperatuur 68,3 °C) en nominale spanning van 400 V (aangegeven op de kenplaat van de unit).

(3)  Max. bedrijfsstroom van de unit bij max. opgenomen vermogen en 360 V.
(4)  Max. bedrijfsstroom van het aggregaat bij max. opgenomen vermogen en 400 V (waarden aangegeven op het typeplaatje van het aggregaat).
(5)  Max. kortdurende aanloopstroom bij bedrijfslimieten (max. bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + 

aanloopstroom van de grootste compressor).
  Elektrische gegevens ventilatormotoren: bij Eurovent condities en een omgevingstemperatuur van de motoren van 50°C bij 400 V: 

opgenomen stroom 3,0 A, aanloopstroom 20 A, opgenomen vermogen 1,75 kW.

AQUACIATPOWER LD ST 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Vermogenscircuit
Nominale spanning V-F-Hz 400 - 3 -50
Netspanningslimieten V 360 - 440 
Voeding stuurstroomcircuit 24 V via interne transformator
Nominaal door de unit opgenomen stroom(1)
Circuit A + B A 100 110 124 133 161 180 201 221 242 261 282 322
Max. opgenomen vermogen van de unit(2)
Circuit A + B kW 80 88 99 107 129 145 161 177 194 210 226 258
Cosinus phi van de unit bij max. vermogen(2) 0.88 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Max. door de unit opgenomen stroom (Un-10%)(3)
Circuit A + B A 144 158 176 192 230 259 288 317 345 374 403 460
Max. door de unit opgenomen stroom (Un)(4)
Circuit A + B - Standaard unit A 133 146 163 177 212 239 266 292 319 345 372 425
Circuit A + B - Aggregaat + cosinus phi correctie (optie) A 100 110 125 133 163 181 204 222 244 262 285 326
Max. aanloopstroom, standaard unit (Un)(5)
Circuit A + B A 307 356 374 352 423 450 476 503 529 556 583 636
Max. aanloopstroom, unit met soft starter (Un)(5)
Circuit A + B A 261 283 300 305 349 376 403 429 456 482 509 562

AQUACIATPOWER LD HE 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Vermogenscircuit
Nominale spanning V-F-Hz 400 - 3 -50
Netspanningslimieten V 360 - 440 
Voeding stuurstroomcircuit 24 V via interne transformator
Nominaal door de unit opgenomen stroom(1)
Circuit A + B A 97 107 121 130 158 176 197 216 237 255 276 316
Max. opgenomen vermogen van de unit(2)
Circuit A + B kW 81 88 99 108 129 145 162 178 194 210 226 259
Cosinus phi van de unit bij max. vermogen(2) 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Max. door de unit opgenomen stroom (Un-10%)(3)
Circuit A + B A 142 154 173 189 227 255 284 312 340 369 397 454
Max. door de unit opgenomen stroom (Un)(4)
Circuit A + B - Standaard unit A 131 142 160 174 209 235 262 287 314 340 366 419
Circuit A + B - Aggregaat + cosinus phi correctie (optie) A 98 108 123 131 161 178 201 219 241 259 281 321
Max. aanloopstroom, standaard unit (Un)(5)
Circuit A + B A 305 353 371 349 420 446 472 498 525 550 577 629
Max. aanloopstroom, unit met soft starter (Un)(5)
Circuit A + B A 259 279 297 302 346 372 399 424 451 477 503 556
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WARMTEPOMPEN – KLIMAATREGELING - KOELING – LUCHTBEHANDELING – WARMTE-UITWISSELING - NL 17747 B

Koelmachines

elektrische GeGevens 
Kortsluitvastheid (TN-systeem(1))

(1)  Type aarding van het systeem

AQUACIATPOWER LD ST/HE 602 650 800 900 902 1000 1150 1200 1400 1600 1800 2000

Waarde zonder voorgeschakelde beveiliging
Kortdurende stroom van 1s - Icw - kA eff 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 20 20
Piekstroom - Ipk - kA pk 30 30 30 30 30 30 65 65 65 65 80 80
Waarde met voorgeschakelde beveiliging
Beschermingstype: zekering
Aan voorwaardelijke kortsluiting toegewezen stroom Icc of lcf - kA 
eff 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Toegewezen gL/gG zekeringen 200 200 200 250 250 250 315 315 400 400 630 630
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD
Gedeeltelijke teruGwinninG met desuPerheAter
Het AQUACIATPOWER-assortiment kan optioneel worden voorzien van een energieterugwinningsfunctie met een desuperheater

Het principe bestaat uit het produceren van meer en gratis warm water door de terugwinning van de warmte uit het persgas van 
de compressoren, rechtstreeks op een desuperheater-warmtewisselaar op het apparaat 

De montage van deze configuratie is een optie die op speciale bestelling in de fabriek wordt aangebracht.

Dit koelingsschema laat een aggregaat zien met 
een desuperheater op elk koudemiddel circuit. 
Energieterugwinning is alleen effectief als het aggregaat 
in werking is. Bij een gelijk koelvermogen kan met de 
desuperheater gratis warm water worden geproduceerd 
met tegelijkertijd een verlaging van het door het aggregaat 
opgenomen elektrisch vermogen.

De watertoevoer naar elke desuperheater is parallel. 
Om ervoor te zorgen dat het aggregaat onder de juiste 
condities kan worden gestart en kan werken, moet het 
watersysteem van het desuperheatercircuit zo kort mogelijk 
zijn en een snelle temperatuurstijging kunnen realiseren. 
De minimum desuperheater waterintredetemperatuur moet 
25°C zijn. Hiervoor kan het gebruik van een 3-weg ventiel 
met regelaar nodig zijn en een sensor die de minimum water- 
intrede temperatuur regelt.

Opmerking:
Het watersysteem voor het desuperheatercircuit moet een 
expansievat en een klep bevatten. Speciale aandacht is 
vereist voor de keuze van het expansievat, omdat het 
waterterugwincircuit een temperatuur van 120°C kan bereiken 
als de pomp stopt of als er geen warmwaterverbruik is

Afvoer C1

Zuiggas C1 C2

C2

Compressor 1

Compressor 2

OlieWater

Water
Verdamper

Luchtcondensor

Desuperheater

HD

HD

LD

LD

C1: koudemiddel circuit nr.1
C2: koudemiddel circuit nr.2

■ Schema van koudemiddel circuit

■  Principe en voorzorgen van de hydraulische aansluiting

■ Functioneringsgrenzen

(*)  - 20°C met de condensordrukregeling optie voor de ST versie  
- 20°C standaard voor de HE-versie

Desuperheater Minimum Maximum

Waterintredetemperatuur bij opstarten °C                                 25 60

Wateruittredetemperatuur tijdens bedrijf °C                           30 80

Luchtcondensor Minimum Maximum

Buitenluchttemperatuur tijdens werking °C                            0(*) 46
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WARMTEPOMPEN – KLIMAATREGELING - KOELING – LUCHTBEHANDELING – WARMTE-UITWISSELING - NL 17747 B

Koelmachines

Gedeeltelijke teruGwinninG met desuPerheAter

■ Technische voorschriften

■ Prestaties

(1) Gewichten zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.

Prestaties voor de temperatuur van koud water = 12°C/7°C en buitenluchttemperatuur = 35°C

AQUACIATPOWER LD ST/HE 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Gedeeltelijke warmte 
terugwinning voor de 
A/B-circuits

Platenwarmtewisselaar

Watervolume circuits A/B l 2/3,75 2/3,75 2/3,75 3,75/3,75 3,75/3,75 3,75/5,5 3,75/5,5 5,5/5,5 5,5/5,5 5,5/7,5 5,5/7,5 7,5/7,5

Maximale werkdruk, waterzijdig kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Koudemiddel R410A
Circuit A(1) kg 9.1 12.9 12.9 14.3 13.6 15.0 16.9 22.8 21.4 26.3 23.7 27.3

teqCO2 19.1 26.9 26.9 30.0 28.4 31.3 35.3 47.6 44.7 54.9 49.6 57.0
Circuit B(1) kg 13.5 14.3 13.3 14.5 13.6 22.8 21.1 20.9 22.4 27.4 27.3 27.5

teqCO2 28.1 30.0 27.7 30.2 28.4 47.6 44.1 43.7 46.8 57.1 57.1 57.4
Wateraansluitingen Victaulic®
Aansluiting duimen 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Buitendiameter mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
AQUACIATPOWER LD ST 
Bedrijfsgewicht (1)

Aggregaat + gedeeltelijke warmte 
terugwinning (optie) kg 1269 1310 1311 1446 1467 1932 1968 2143 2201 2626 2643 2849

Aggregaat + Low Noise-Xtra Low 
Noise (optie) + gedeeltelijke warmte 
terugwinning 

kg 1352 1393 1394 1554 1575 2058 2094 2287 2344 2788 2805 3029

Aggregaat + Low Noise-Xtra Low 
Noise (optie) + hydromodule dubbele 
HD-pomp (optie) + gedeeltelijke 
warmte terugwinning 

kg 1491 1533 1533 1693 1729 2218 2298 2491 2548 3032 3049 3309

AQUACIATPOWER LD HE
Bedrijfsgewicht(1)

Aggregaat + gedeeltelijke warmte 
terugwinning (optie) kg 1305 1347 1347 1482 1504 1969 2004 2180 2237 2683 2700 2915

Aggregaat + Low Noise-Xtra Low 
Noise (optie) + gedeeltelijke warmte 
terugwinning 

kg 1388 1430 1430 1590 1612 2095 2130 2323 2381 2845 2862 3095

Aggregaat + Low Noise-Xtra Low 
Noise (optie) + hydromodule dubbele 
HD-pomp (optie) + gedeeltelijke 
warmte terugwinning 

kg 1527 1569 1569 1729 1766 2254 2334 2528 2584 3089 3106 3375

AQUACIATPOWER LD ST/HE 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000

Totale capaciteit bij verwarmen kW 223 239 264 289 352 401 444 489 534 577 624 704

Teruggewonnen vermogen (45-55) kW 49.8 53.3 59.6 69.1 78.9 108.1 120.5 132.4 144.7 156.5 169.6 191.4
% terugwinning % 22% 22% 23% 24% 22% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%

Waterdebiet l/s 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 0.0
Drukverlies van waterdebiet kPa 4.6 5.2 6.4 8.4 10.7 10.9 13.4 8.4 9.9 11.5 13.3 16.8

Teruggewonnen vermogen (50-60) kW 42.9 45.8 51.2 57.4 68 89.9 100.3 110.4 120.6 125.6 136 153.6
% terugwinning % 19% 19% 19% 20% 19% 22% 23% 23% 23% 22% 22% 22%

Waterdebiet l/s 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7 2.2 2.4 2.7 2.9 3.0 3.3 3.7
Drukverlies van waterdebiet kPa 3.4 3.9 4.7 5.8 8.0 7.7 9.4 5.8 6.9 7.4 8.6 10.9

Teruggewonnen vermogen (55-65) kW 33.6 35.9 40.2 45.4 53.3 70.7 78.8 86.6 94.6 97.9 106.1 119.7
% terugwinning % 15% 15% 15% 16% 15% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17%

Waterdebiet l/s 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.9
Drukverlies van waterdebiet kPa 2.1 2.4 3 3.7 5 4.8 5.9 3.6 4.3 4.6 5.3 6.7
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Koelmachines

AQUACIATPOWER LD

La gamme AQUACIATPOWER HE-versie peut être équipée en option de la ventilation à pression disponible XTRAFAN.

■ Fonctionnalités

Le ventilateur XTRAFAN offre une large palette de 
fonctionnalités permettant des conditions d’installation 
particulièrement souples, notamment :

-  La possibilité d’être installé dans un espace exigu, par 
exemple sur une terrasse entourée de murs, où seul un 
soufflage avec une pression statique entre 100 et 200 
pascals dans une gaine rend possible une utilisation sans 
recyclage ou mélange d’air à l’aspiration du condenseur,

-  L’installation en milieu urbain particulièrement sensible au 
bruit, où seule l’adaptation d’un piège à sons adapté au 
soufflage d’air peut autoriser le fonctionnement,

-  Une fonction vitesse variable auto-ajustable permettant une 
utilisation frigorifique « toutes saisons » fortement sécurisée 
en process industriel y compris lors de périodes hivernales 
rigoureuses par -20°C extérieur,

-  La liberté d’ajuster sur site avec précision la vitesse de 
ventilation «juste nécessaire» pour l’obtention d’une pression 
de soufflage optimale, ou du niveau sonore maximum toléré 
par l’environnement de l’appareil,

-  Une amélioration de l’efficacité énergétique et de la 
consommation électrique de l’appareil, directement 
proportionnelle à la charge demandée par l’installation.

Les performances (puissance frigorifique, puissance 
absorbée, efficacité énergétique) dépendent de la vitesse de 
rotation des ventilateurs et donc de la pression disponible en 
gaine souhaitée :

-  Entre 0 et 100 Pa de pression disponible, les performances 
de la machine ne sont que peu affectées

-  Entre 100 et 200 Pa de pression disponible, les performances 
de la machines peuvent être affectées de façon significative 
et particulièrement en fonction des conditions de température 
d’air et d’eau.    

Le niveau sonore en sortie de gaine ainsi que celui rayonné 
autour de la machine dépend de la pression disponible.

Raadpleeg de elektronische catalogus voor het geschatte 
effect van het kanaalsysteem op de bedrijfscondities van de 
machine.

■ Précautions pour l’implantation

Lors de l’installation sur chantier d’une gaine au soufflage 
d’air, le poids de celle-ci ne doit en aucun cas être supporté 
par la toiture de l’appareil. Chaque ventilateur doit être 
raccordé indépendamment.
Le raccordement  de la gaine sur l’appareil se fait par 
l’intermédiaire d’une manchette souple au soufflage, incluse 
dans l’option 

ventilAtion A Pression disPonible xtrA fAn
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Koelmachines

Om te voldoen aan de verschillende beperkingen van integratie, 
heeft de AQUACIATPOWER drie geluidsafwerkingsniveaus waarmee 
deze eenvoudig kan worden geïntegreerd in een aantal zones 
zonder dat gebruikers of hun buren er last van hebben.

■  Basisversie
De onderscheidende eigenschap van het AQUACIATPOWER-
assortiment is het rigoureuze ontwerp dat "geluidsloze" 
montagetechnieken omvat om trillingen en bronnen van geluid 
te verminderen:

-  De nieuwe generatie spiraalcompressoren met een constante 
spiraalbeweging om trillingen te verminderen

-  Compressorstructuur gescheiden van het aggregaat door 
trilling-dempers

-  Leidingen gescheiden van de aggregaatstructuur
-  Ventilatoren die zijn gemaakt van een synthetisch materiaal, 

met aërodynamische schoepen die een geoptimaliseerd 
profiel bieden. Couple batterie-ventilateur optimisé ayant 
fait l’objet de nombreuses heures d’étude thermique et  
acoustique dans notre Centre Recherche et Innovation. 
Chaque ventilateur est équipé d’un déflecteur redresseur d’air 
permettant d’assurer un flux d’air linéaire sans turbulence, 
de réduire les phénomènes de recyclage, et ainsi de générer 
un spectre acoustique agréable.

-  De Connect Touch-regelaar past het luchtdebiet van de 
ventilator automatisch aan volgens de buitenluchttemperatuur 
en het belastingspercentage van het aggregaat waarmee het 
geluidsniveau aanzienlijk kan worden verminderd, met name 
's nachts, in het hoogseizoen, 's morgens en 's avonds, wat 
in totaal meer dan 75% van de tijd is waarin het aggregaat 
wordt gebruikt.

■ Low Noise-optie
In deze versie worden de compressoren, in aanvulling op 
de basisuitrusting, geplaatst in geluidsomkastingen die zijn 
voorzien van absorberende materialen die het geluidsniveau 
beperken dat door de machine wordt uitgestraald. 

■  Xtra Low Noise-optie
In deze versie zijn de compressoren ondergebracht in 
geluidsomkastingen die identiek zijn aan die in de Low Noise-
versie en wordt het toerental van de ventilator verlaagd terwijl 
ervoor wordt gezorgd dat de uitgangs- en thermische prestaties 
geoptimaliseerd blijven.

■ Nachtbedrijf
De AQUACIATPOWER heeft een nachtmodus waarmee het 
geluidsniveau 's nachts kan worden beperkt of als het gebouw 
niet bezet is (volgens de programmering van de gebruiker) 
door de uitgangssnelheid en het toerental van de ventilator  
te regelen.
 

■ Akoestische handtekening
De akoestische handtekening is net zo belangrijk als het 
geluidsvermogensniveau en reflecteert de geluidsoverlast die 
door het aggregaat wordt gegenereerd.

De AQUACIATPOWER HE-serie heeft standaard EG-ventilatoren 
met variabele snelheid voor de ventilatoren.

Les appareils AQUACIATPOWER série ST équipé en option de 
moteurs EC (fonctionnement toutes saisons), dispose d’un 
moto ventilateur EC par circuit frigorifique
In aanvulling op elektrische prestaties is met de EG-motor 
ook soft start van de ventilatoren mogelijk. Hiermee worden 
toenamen van het geluid voorkomen dat is gekoppeld aan de 
aan/uit-reeksen waardoor de akoestische handtekening van 
het aggregaat wordt verbeterd. 

Op dezelfde manier kan met de plaatsing van een 
toerengeregelde pomp het geluidsniveau van de 
pompfunctie worden verlaagd door de pompsnelheid 
aan te passen aan wat strikt noodzakelijk is.  De soft 
start verbetert de handtekening en vermindert  
de geluidsoverlast.

Met al deze voordelen en de drie akoestische 
afwerkingsniveaus (Standaard, Low Noise en Xtra Low Noise), 
kan de AQUACIATPOWER in elke locatie worden geïntegreerd 
en zorgt ervoor dat aan alle beperkingen met betrekking tot 
de geluidsomgeving kan worden voldaan. 

intelliGent ontworPen Akoestiek

Zonder variabele snelheid

dB

t

Met variabele snelheid

t

Geluidshinder

dB

Verstoring van de koelcyclus
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AQUACIATPOWER LD
GeluidsniveAus

Standaard ST - HE-versies (hoge efficiëntie)
■   Geluidsvermogensniveaus ref 10-12 W ± 3 dB (Lw)
Bij nominale EN 14511-3: 2013 bedrijfscondities in koelmodus

■ Geluidsdrukken ref 2x10-5 Pa ± 3 dB (LD)
Meetcondities: open veld, 10 meter van machine, 1,50 meter boven vloerniveau, richtingseffect 2

NB: geluidsdrukken zijn afhankelijk van de plaatsingscondities van elk systeem. De hier vermelde niveaus zijn dus alleen ter 
informatie. Alleen de geluidsvermogensniveaus zijn vergelijkbaar en gecertificeerd.

AQUACIATPOWER LD ST/HE
SPECTRUM VAN GELUIDSVERMOGENSNIVEAU (dB)

Totaalvermogensniveau 
dB(A)125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 92 89 90 86 81 77 91
650 93 90 91 87 81 78 92
750 93 90 91 87 81 78 92
800 93 91 91 87 82 78 92

1000 93 91 91 87 82 78 92
1100 93 91 92 88 82 79 93
1250 93 91 92 88 82 79 93
1350 94 92 92 89 83 79 93
1500 94 92 92 89 83 79 93
1600 95 92 93 89 84 80 94
1750 95 92 93 89 84 80 94
2000 95 92 93 89 84 80 94

AQUACIATPOWER LD ST/HE
GELUIDSDRUK NIVEAU (dB) Globaal 

geluidsdrukniveau 
dB(A)125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 60 57 58 55 49 45 59
650 61 58 59 55 49 46 60
750 61 58 59 55 49 46 60
800 61 59 59 55 50 46 60

1000 61 59 59 55 50 46 60
1100 61 59 59 56 50 46 60
1250 61 59 59 56 50 46 60
1350 62 60 60 56 51 47 61
1500 62 60 60 56 51 47 61
1600 62 60 61 57 51 48 62
1750 62 60 61 57 51 48 62
2000 62 60 61 57 51 48 62
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Koelmachines

NB: geluidsdrukken zijn afhankelijk van de plaatsingscondities van elk systeem. De hier vermelde niveaus zijn dus alleen ter 
informatie. Alleen de geluidsvermogensniveaus zijn vergelijkbaar en gecertificeerd.

■   Geluidsdrukken ref 2x10-5 Pa ±3 dB (LD)
Meetcondities: open veld, 10 meter van machine, 1,50 meter boven vloerniveau, richtingseffect 2

GeluidsniveAus

Standaard ST - HE-versies (hoge efficiëntie), LOW NOISE (optie)
■ Geluidsvermogensniveaus ref 10-12 W ±3 dB (Lw)
Bij nominale EN 14511-3: 2013 bedrijfscondities in koelmodus

AQUACIATPOWER LD ST/HE
SPECTRUM VAN GELUIDSVERMOGENSNIVEAU (dB)

Totaalvermogensniveau 
dB(A)125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 91 88 87 85 79 76 89
650 92 89 88 86 80 77 90
750 92 89 88 86 80 77 90
800 92 89 88 86 80 77 90

1000 92 89 88 86 80 77 90
1100 93 90 89 87 81 78 91
1250 93 90 89 87 81 78 91
1350 94 91 90 88 82 79 92
1500 94 91 90 88 82 79 92
1600 95 92 91 88 83 80 93
1750 95 92 91 88 83 80 93
2000 95 92 91 88 83 80 93

AQUACIATPOWER LD ST/HE
GELUIDSDRUK NIVEAU (dB) Globaal 

geluidsdrukniveau 
dB(A)125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 59 56 55 53 47 44 57
650 60 57 56 54 48 45 58
750 60 57 56 54 48 45 58
800 60 57 56 54 48 45 58

1000 60 57 56 54 48 45 58
1100 61 58 57 55 49 46 59
1250 61 58 57 55 49 46 59
1350 62 59 58 55 50 47 60
1500 62 59 58 55 50 47 60
1600 63 60 58 56 50 47 61
1750 63 60 58 56 51 47 61
2000 63 60 59 56 51 47 61
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AQUACIATPOWER LD

■ Geluidsdrukken ref 2x10-5 Pa ±3 dB (LD)
Meetcondities: open veld, 10 meter van machine, 1,50 meter boven vloerniveau, richtingseffect 2

NB: geluidsdrukken zijn afhankelijk van de plaatsingscondities van elk systeem. De hier vermelde niveaus zijn dus alleen ter 
informatie. Alleen de geluidsvermogensniveaus zijn vergelijkbaar en gecertificeerd.

GeluidsniveAus

Standaard ST - HE-versies (hoge efficiëntie), XTRA LOW NOISE (optie)
■ Geluidsvermogensniveaus ref 10-12 W ±3 dB (Lw)
Nominale EN 14511-3: 2013 bedrijfscondities in koelmodus

AQUACIATPOWER LD ST/HE
SPECTRUM VAN GELUIDSVERMOGENSNIVEAU (dB)

Totaalvermogensniveau 
dB(A)125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 83 86 83 80 76 69 85
650 84 85 83 80 76 69 85
750 84 85 83 80 76 69 85
800 85 87 84 81 77 70 86

1000 85 87 84 81 77 70 86
1100 84 87 84 81 77 70 86
1250 84 87 84 81 77 70 86
1350 85 88 85 82 78 71 87
1500 85 88 85 82 78 71 87
1600 86 88 86 82 79 72 88
1750 86 88 86 82 79 72 88
2000 87 89 86 83 79 72 88

AQUACIATPOWER LD ST/HE
GELUIDSDRUK NIVEAU (dB) 

Globaal geluidsdrukniveau 
dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

602 51 54 51 48 44 37 53
650 52 53 51 48 44 37 53
750 52 53 51 48 44 37 53
800 52 55 52 49 45 38 54

1000 52 55 52 49 45 38 54
1100 52 54 52 49 45 38 54
1250 52 54 52 49 45 38 54
1350 53 55 53 50 46 39 55
1500 53 55 53 50 46 39 55
1600 54 56 53 50 46 40 55
1750 54 56 53 50 46 40 55
2000 54 56 54 50 47 40 56
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wAtervolume vAn systeem - wAterdebiet vAn verdAmPer

De Connect Touch-regelaar is voorzien van anticipatieparameters waarmee op zeer flexibele wijze de werking aan de 
parameterafwijking kan worden aangepast, met name op hydraulische apparatuur met lage watervolumes. Een aangepast 
beheer van de bedrijfstijd van de compressoren voorkomt zo het inschakelen van de antipendelfuncties en maakt in de meeste 
gevallen een buffervat overbodig.

Opmerking: de minimum volumes van koud water worden berekend voor nominale voorwaarden van EUROVENT:
- Temperatuur van koud water = 12°C/7°C
- Luchtintredetemperatuur van condensor = 35°C

Deze waarde geldt voor de meeste airconditioningstoepassingen (aggregaat met ventilatorconvectoren)

Opmerking:
Voor plaatsingen die werken met een klein watervolume (aggregaat met luchtbehandelingskast) of voor industriële processen, 
is de buffertank een verplichte component.

(1) Minimum debiet bij het maximaal toegestane temperatuurverschil van het water (10°C) 
(2) Maximum debiet voor een drukverlies van 100 kPa in de platenwarmtewisselaar
(3) Minimum fabrieksinstelling van debiet op basis van het type pomp

OPMERKING: voor de optie van de buffertankmodule moet rekening worden gehouden met het volume van de tank (550 liter) 

AQUACIATPOWER LD ST/HE 602 650 750 800 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000

Minimum systeemwatervolume, toepassing 
voor air conditioning (liters) 420 451 494 539 654 750 827 914 993 1076 1159 1306

Minimum systeemwatervolume, toepassing 
voor industrieel proces (liters) 1091 1173 1283 1401 1699 1949 2150 2375 2582 2796 3014 3396

Min.(1)/max.(2) debiet van 
waterwarmtewisselaar zonder hydromodule 
(l/s)

2,9/17,5 3,2/17,5 3,6/17,5 3,8/17,5 4,6/21,8 5,2/29,8 5,9/35,2 6,3/33,8 7,1/38,9 7,6/40,4 8,2/41,6 9,4/43,4

Debiet van water- 
warmtewisselaar met 
lagedrukhydro- module 
(l/s)

Min.(3)/max. 
enkel 2,8/12,2 2,8/12,2 2,8/12,2 2,8/12,2 4/14,3 3,1/20,2 3,4/20,2 3,7/20,2 9,5/25 9,5/25 9,5/25 5,4/26,6

Min.(3)/max. 
dubbel 3,2/10,3 3,2/10,3 2,5/12,2 2,5/12,2 2,7/15 3,7/20,2 3,7/20,2 3,8/20,2 4,1/25 8/25 8/25 5,4/26,5

Debiet van water- 
warmtewisselaar met 
hogedrukhydro- module 
(l/s) 

Min.(3)/max. 
enkel 2,5/11,7 2,5/11,7 2,5/11,7 2,5/11,7 5,2/16,1 6,4/16,1 3,6/26,5 3,7/26,5 4,1/26,5 4,4/26,7 4,8/26,7 5,4/26,7

Min.(3)/max. 
dubbel 2,6/11,7 2,6/11,7 2,6/11,7 2,6/11,7 2,9/15,5 3,5/15,5 3,4/26,5 3,7/26,5 4,1/26,5 4,4/29,2 4,8/29,2 5,4/35
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AQUACIATPOWER LD
Gebruiksbereik
De AQUACIATPOWER-aggregaten hebben een breed toepassingsgebied zodat ze kunnen voldoen aan een groot aantal vereisten 
in de meest gevarieerde klimaten.

Multiklimaat: -20°C tot +48°C
De AQUACIATPOWER HE-serie is standaard voorzien van alle beheersystemen en algoritmen om de werking in het hele jaar in 
alle klimaten mogelijk te maken. De AQUACIATPOWER HE-serie kan daarom werken onder condities die variëren van de warmte 
van het Middellandse-Zeegebied tot de kou van Scandinavië, de vochtige Atlantische kust en het droge klimaat van Centraal-
Europa.

Op de ST serie is een condensordrukregeling tot -20°C optioneel (standaard 0°C).

Multitoepassing: air conditioning, industriële processen
De AQUACIATPOWER kan worden gebruikt voor alle traditionele toepassingen van air conditioning in gevarieerde sectoren zoals 
gedeelde bewoning, hotels, winkelcentra en kantoren.
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De optie van de arbeidsfactorcorrectie die beschikbaar is voor een luchtintredetemperatuur tot +40°C
Voor de werking in zuiver water bij een luchtintredetemperatuur onder 0°C, moet de vorstbeveiligingsoptie worden meegeleverd
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hydrAulische voorschriften

■   Waterdrukverlies in de verdamper
Gegevens die van toepassing zijn voor zuiver water bij 20 °C

1  LD 602-800
2  LD 1000
3  LD 1100
4  LD 1250
5  LD 1350

6  LD 1500
7  LD 1600
8  LD 1750
9  LD 2000

Debiet, l/s
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AQUACIATPOWER LD

1  LD 602 - 650
2  LD 750 - 1100
3  LD 1250 - 2000 

Qv (m3/u)

■ Waterdrukverlies in het filter
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hydrAulische voorschriften

■   Beschikbare statische systeemdruk
Gegevens zijn van toepassing op:
- Zuiver water van 20°C
- Zie de sectie "Verdamperwaterdebiet" voor de minimum en maximum waterdebietwaarden
- Bij gebruik van een glycol/water-mix wordt het maximum waterdebiet verlaagd

■ LD ST/HE-hogedrukpompen (vaste of variabele snelheid bij 50 Hz)

1  LD 602-800
2  LD 1000
3  LD 1100

4  LD 1350
5  LD 1250
6  LD 1500

7  LD 1600
8  LD 1750
9  LD 2000
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AQUACIATPOWER LD

1  LD 602 - 800
2  LD 1000
3  LD 1100

4  LD 1350
5  LD 1250
6  LD 1500

7  LD 1600
8  LD 1750
9  LD 2000

Debiet, l/s
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■ LD ST/HE-hogedrukpompen (vaste of variabele snelheid bij 50 Hz)
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hydrAulische voorschriften

■   Beschikbare statische systeemdruk
Gegevens zijn van toepassing op:
- Zuiver water van 20°C
- Zie de sectie "Verdamperwaterdebiet" voor de minimum en maximum waterdebietwaarden
- Bij gebruik van een glycol/water-mix wordt het maximum waterdebiet verlaagd

■   LD ST/HE-lagedrukpompen (vaste snelheid)

1  LD 602 - 800
2  LD 1000
3  LD 1100

4  LD 1350
5  LD 1250

6  LD 2000
7  LD 1500 

8  LD 1600
9  LD 1750

Debiet, l/s
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AQUACIATPOWER LD

1  LD 602 - 650
2  LD 750 - 800 
3  LD 1000
4  LD 1100

5  LD 1250
6  LD 1350
7  LD 1500

 8 LD 2000
 9 LD 1600 
 10 LD 1750

Dubbele pompen
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■   LD ST/HE-lagedrukpompen (vaste snelheid)
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AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 602 tot 1000 zonder buffertank

1 2

1

1

1

1500
150022

00
15

00

2410 HT

22
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T

2410 HT

23
43

 H
T

Aansluiting elektrisch vermogen

Wateraansluiting
Gedeeltelijk warmteterugwinning

Belangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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AQUACIATPOWER LD
AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 602 tot 1000 met buffertank 

1

1 1
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Aansluiting elektrisch vermogen
Belangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1100 tot 1500 zonder buffertank
23

43
 H

T

3604 HT

1500
1500

22
00

15
00

22
53

 H
T

3604 HT

1

1

2

1

1

Aansluiting elektrisch vermogen

Wateraansluiting
Gedeeltelijk warmteterugwinning

Belangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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AQUACIATPOWER LD
AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1100 tot 1500 met buffertank 

1

1

2

1

1

1500 1500

22
00

15
00

4798 HT

22
53

 H
T

23
43

 H
T

Aansluiting elektrisch vermogen

Belangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1600 tot 2000 zonder buffertank

1

1

2

1

1

23
43
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T

4797 HT

1500

22
00

15
00

4797 HT

22
53
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T

1500

Aansluiting elektrisch vermogen
Wateraansluiting

Gedeeltelijk warmteterugwinning

Belangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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AQUACIATPOWER LD
AfmetinGen

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1600 tot 2000 met buffertank 

1500

22
00

15
00

1

1

2

1

1

22
53

 H
T

5991 HT

1500

23
43
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T

Aansluiting elektrisch 
vermogenBelangrijkste hydraulische aansluiting

Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en luchtstroom

Benodigde vrije ruimte voor het verwijderen van de batterijen

Waterintrede

Water uittrede

Luchtuittrede, vrijhouden

Elektrische kast

Opmerkingen: 
Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gebruik bij het ontwerpen van een installatie de 
officiële maatschetsen die bij de machine zijn 
geleverd of op verzoek verkrijgbaar zijn.

Zie de gecertificeerde maatschetsen voor 
de plaats van de bevestigingspunten, de 
gewichtsverdelingspunten en de zwaartepunten.

Verklaring
Alle afmetingen zijn in mm
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instAllAtieAAnbevelinGen
■   Criteria voor waterkwaliteit die in acht 

moeten worden genomen
Waarschuwing: een waterfilter van 800 micron moet beslist 
worden geplaatst op de waterintrede van het aggregaat tijdens de 
plaatsing. De kwaliteit van het gebruikte water heeft een directe 
invloed op de correcte en conforme werking van de machine 
en de levensduur. Dit is met name waar als het gebruikte water 
onderdelen laat verstoppen of aantast, of de groei van algen of 
micro-organismen bevordert. Het water moet worden getest om 
te bepalen of het geschikt is voor het aggregaat. Het wordt ook 
getest om te bepalen of een chemische behandeling nodig is en 
volstaat om het van een acceptabele kwaliteit te maken. Deze 
analyse moet bevestigen of de verschillende machineonderdelen 
wel of niet compatibel zijn met het water waarmee ze op locatie 
in contact komen.

Waarschuwing: als u deze instructies niet opvolgt, vervalt de 
garantie op het aggregaat direct.

■   Optillen en behandeling
Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen 
bij het optillen en de behandeling van het aggregaat.

Houd altijd het tilschema op het aggregaat aan en in het 
instructiehandboek.

Zorg ervoor dat u het pad dat naar de bedoelde locatie leidt vrij is 
van obstakels voordat u het aggregaat probeert op te tillen. Houd 
het aggregaat altijd verticaal als u het verplaatst. Kantel het nooit 
en leg het nooit op zijn kant.

■   Een locatie kiezen voor het aggregaat
AQUACIATPOWER-aggregaten zijn ontworpen voor buiteninstallatie. 
U moet maatregelen nemen om ze tegen vriestemperaturen te 
beschermen. Let goed op dat er voldoende vrije ruimte is (ook 
aan de bovenkant) zodat onderhoud mogelijk is. Het aggregaat 
moet worden geplaatst op een waterpas gelegen brandwerende 
oppervlakte die sterk genoeg is om het te ondersteunen als het 
bedrijfsklaar is. . Geluidsoverlast door aanvullende uitrusting 
zoals pompen moet grondig worden onderzocht.

Potentiele geluidsoverdrachtsroutes moeten worden onderzocht, 
indien nodig met hulp van een akoestisch specialist voordat het 
aggregaat wordt gemonteerd. Het wordt sterk aanbevolen om 
flexibelen te plaatsen boven leidingen en om trillingdempers 
te monteren onder het aggregaat (uitrusting is optioneel 
beschikbaar) zodat trillingen, en het geluid dat de trillingen 
veroorzaken, zoveel mogelijk worden verminderd.

■   Toebehoren monteren die afzonderlijk 
worden meegeleverd

Een aantal optionele toebehoren kunnen afzonderlijk worden 
meegeleverd en op locatie op het apparaat worden gemonteerd.
U moet zich aan de voorschriften in het handboek houden.

■   Elektrische aansluitingen
U moet zich aan de voorschriften in het handboek houden. 
Alle informatie over elektrische verbindingen wordt vermeld 
in de elektrische schema's die met het aggregaat worden 
meegeleverd. Houd u altijd letterlijk aan deze informatie.
Elektrische verbindingen moeten worden gemaakt 
in overeenstemming met de beste huidige procedures en 

de toepasselijke normen en regelgeving. Elektrische 
kabelaansluitingen die op locatie moeten worden gemaakt:
-  Elektrische toevoer naar het aggregaat
-  Met standaard beschikbare contacten kan de machine op 

afstand worden geregeld (als optie)

Let erop dat het elektrische systeem van het aggregaat niet 
wordt beschermd tegen blikseminslag.

Daarom moeten systemen ter bescherming tegen tijdelijke 
spanningspieken worden gemonteerd op het systeem en in de 
elektrische voeding.

■   Leidingaansluitingen
U moet zich aan de voorschriften in het handboek houden. Alle 
leidingen moeten correct worden aangesloten en hellen naar 
de aftapkraan van het systeem. Leidingen moeten worden 
gemonteerd voor voldoende toegang tot de panelen en worden 
voorzien van warmte-isolatie.

Leidingbevestigingen en -klemmen moeten afzonderlijk zijn 
aangebracht om trillingen en druk op het aggregaat te voorkomen. 
De waterdebietafsluiting en inregelventielen van het waterdebiet 
moeten worden geplaatst als het aggregaat wordt gemonteerd.
Leidingaansluitingen die op locatie moeten worden gemaakt:
-  water toevoer met drukreduceerventiel
-  verdamper, condensor en afvoer
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van het toebehoren dat 
essentieel is voor elk hydraulisch circuit en dat ook moet worden 
gemonteerd:
-  waterexpansievat
-  aftapaansluitingen op lage punten van de leidingen
-  afsluikleppen van warmtewisselaar die zijn voorzien van filters
-  ontluchtingen op hoge punten van de leidingen
-  controleer de waterinhoud van het systeem (installeer indien 

nodig een buffertank)
-  flexibelen op toevoeren en retouren van warmtewisselaar

Waarschuwing:
-  Druk in de water circuits van minder dan 4 bar voor aggregaten 

die zijn voorzien van de hydromodule
-  Plaats het expansievat stroomopwaarts van de pomp.
-  Plaats geen kleppen op het expansievat.
-  Zorg ervoor dat de watercirculatiepompen direct bij de intreden 

van de warmtewisselaar worden geplaatst..
-  Zorg ervoor dat de druk van het water dat door de circulatiepompen 

wordt opgezogen, groter is dan of gelijk is aan de benodigde 
minimum druk (NPSH), met name als de water circuits  
zijn "geopend".

-  Test of de waterkwaliteit in overeenstemming is met de 
relevante technische voorschriften.

-  Neem de noodzakelijke maatregelen om het aggregaat 
en de hydraulische apparatuur te beschermen tegen 
vriestemperaturen (sta bijv. de mogelijkheid toe om het 
aggregaat te legen). Als glycol wordt toegevoegd om bevriezing 
te voorkomen, controleert u het type en de concentratie vóór de 
inbedrijfstelling.

-  Spoel de leidingen schoon met schoon water om vuil in het 
netwerk te verwijderen voordat u definitieve hydraulische 
verbindingen maakt.
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AQUACIATPOWER LD
■   Inbedrijfstelling
CIAT of een door CIAT goedgekeurd bedrijf moet de 
inbedrijfstelling van de aggregaten uitvoeren.
U moet zich aan de voorschriften in het handboek houden.
Lijst van controles van de inbedrijfstelling (niet volledig):
-  Correcte plaatsing van het aggregaat
-  Beschermingen van elektrische voeding
-  Fasen en richting van rotatie
-  Bedradingaansluitingen op aggregaat
-  Richting van waterdebiet in aggregaat
-  Zuiverheid van water circuit
-  Waterdebiet bij opgegeven waarde
-  Druk in het koudemiddel circuit
-  Richting van rotatie van compressoren
-  Waterdrukverliezen en -debieten
-  inbedrijfstelling gegevens

■   Onderhoudsactiviteiten
Specifieke preventieve onderhoudsactiviteiten zijn op 
regelmatige tijden nodig en moeten worden uitgevoerd door 
opdrachtgevers die door CIAT zijn goedgekeurd.
De bedrijfsparameters worden gelezen en genoteerd op een 
"CHECK LIST"-formulier dat moet worden geretourneerd aan 
CIAT.
Om dit te doen moet u het instructiehandboek raadplegen en 
moet u zich hieraan houden.
U moet een onderhoudscontract met een door CIAT 
goedgekeurde specialist in koelapparatuur afsluiten.  
Een dergelijk contract is zelfs tijdens de garantieperiode nodig.
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AQUACIATPOWER LD
reGelinG
GEBRUIKERSVRIENDELIJK INTERFACEPANEEL
- Gebruikersvriendelijk 5-inch aanraakscherm.
-  Informatie wordt weergegeven in een groot aantal 

talen waaruit u kunt kiezen.
- Temperatuur- en drukweergaven.
- status diagnoses van werking en storingen.
-  Master/slave-regeling van twee machines die parallel 

werken:
- Beheer van storingsgeheugen
- Pompbeheer.
- Uur programma.
- IP-webserver
- Programmeerbaar onderhoud
- Preventief onderhoud
- F-GAS-onderhoud
- E-mailwaarschuwing

M2M-MACHINESUPERVISIE OP AFSTAND
Twee jaar volledige gemoedsrust met:
-  Bewaking van machinewerking (werkingsoverzichten en 

-curves, alarmverslagen).
-  E-mailwaarschuwingen voor alarmen (SMS-waarschuwingen 

als optie).
-  Externe update van de M2M.
-  Toegang tot een verslag van werkingsgegevens van de machine.
-  Extern advies voor gebruik van M2M.
-  Inbedrijfstelling en inbedrijfstelling 

gegevens.

POTENTIAAL VRIJE (DROGE) CONTACTEN DIE 
STANDAARD BESCHIKBAAR ZIJN 
Ingangen: - Automatische bediening 
 - Selectie van setpoints 1 / 2 
 - Vermogensbegrenzing.
Uitgangen: - Algemene storingssignalen
 - Operationele controle
Extra ingangen die optioneel beschikbaar zijn: 
 - Setpoint instelbaar door een 4-20 mA-signaal
 -  Vermogensbegrenzing instelbaar door  

een 4-20 mA-signaal
 - Tweede vermogensbegrenzingsniveau
 - Signaal van einde van opslag 
 - Storingssignalen van gebruiker 
 - Tijdschema overbrugging 
Extra uitgangen die optioneel beschikbaar zijn: 
 -  Indicatie van het vermogensniveau door een 

0-10 V-signaal
 - Kleine waarschuwingssignalen 
 -  Algemene storingssignalen van stopzetten van 

het aggregaat
 - Aan/uit regeling van desuperheaterpomp

GBS-AANSLUITINGEN
-  Open protocol MODBUS-JBUS RTU (RS485) of TC/IP 

(standaard)
- LONWORKS-protocol (optie)
- BACNET IP-protocol (optie)

PRODUCTFUNCTIONALITEIT

CIAT-SYSTEEMFUNCTIONALITEIT

Via potentiaal vrij 
(droog) contact

Via BUS- 
communicatie

COMMUNICATIE 
extern GBS

Communicatie met CIAT-energiepool die wordt geregeld door 
vermogensregeling.
Geïntegreerde vermogensregeling
•  Energieoptimalisering van koeling en verwarming met 

verschillende generatoren, 
• Beheert vermogen van vrije koeling 
•  Gebruikt warmteterugwinning voor de toevoer van sanitair 

warm water.
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