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 � Voor alle werkzaamheden aan het aggregaat moet u 
controleren of de elektrische voeding wel is onderbroken. 

 � Alleen ervaren en bevoegde technici mogen 
aan de machine werken. Zij moeten persoonlijke 

beschermingsuitrusting (PBU) dragen: bril, handschoenen, 
veiligheidsschoenen en oordoppen.

 � Om ieder risico op een ongeval te vermijden, moet u 
gedurende de gehele levensduur van het product de 
specificaties naleven van de materialen, zoals:
 - hydraulische circuits onder druk met glycolwater;
 - koelcircuit onder druk met koudemiddel;
 - de aanwezigheid van elektrische spanning.

 � Dank u wel voor het kiezen van een POWERCIAT2 
koelmachine. Bij het ontwerp en de constructie van uw 
machine is optimaal gebruik gemaakt van de knowhow van 
de ingenieurs en koeltechnici van CIAT. 

1.1 Beoogd gebruik
 � De POWERCIAT2 modellen  LX en LXC zijn waterkoelers 

met een luchtgekoelde condensor.
 � Uw machine mag niet werken onder zwaardere condities 

dan die waarvoor de machine ontworpen is, met name 
wat betreft de drukken, temperaturen, debieten, soort 
en stroomrichting van de gebruikte vloeistoffen...  Deze 
condities staan vermeld op het koopcontract.

1.2 Documentatie
 � Dit handboek bevat alle instructies voor het gebruik 

van uw machine. Lees het in zijn geheel door voordat u 
werkzaamheden gaat uitvoeren en zorg dat u beschikt 

over alle noodzakelijke documentatie. Bewaar het in de 
omgeving van de machine en houd het in goede staat. Het 
toepassingsgebied ervan omvat niet de gehele installatie.

 � Voor de installatie en de inbedrijfstelling moet u ook 
raadplegen:
 - de documenten van de bestelling
 - de technische mededeling
 - de maatschets
 - de afleveringsbon
 - de elektrische schema('s)
 - het koudeschema
 - de specifieke handboeken van eventuele toebehoren
 - Het handboek van de Xtraconnect 2-module voor de 

regeling
 - de op de machine geplakte stickers

1.3 Garantie
 � Zie de algemene verkoopvoorwaarden.

3.1 Algemeen
 � Alle POWERCIAT2-machines zijn in de fabriek getest 

en gecontroleerd. Zij worden geleverd compleet met 
koudemiddelvulling.

 � Afgezien van de instructies in dit handboek, moet u zich houden 
aan de op de gebruikslocatie geldende wet- en regelgeving.

 � Iedere wijziging of laswerk aan de delen die onder druk staan 
is gevaarlijk en kan verboden zijn volgens de regelgeving.

 � Het gebruik van dit apparaat vereist geen 
aardbevingsbestendigheid. Het bestand zijn tegen 
aardbevingen is dus niet gecontroleerd.

3.2 Toepasselijke normen en richtlijnen
 � De koelmachines van CIAT zijn in overeenstemming met 

de:
EUROPESE RICHTLIJNEN
 - Machines 2006/42/EG
 - EMC 2004/108/EG
 - Laagspanning 2006/95/EG
 - Druktoestellen 97/23/EG Categorie 3 (modellen 2500 

tot 3900 HEE 2800 tot 4800 STD) en categorie 4 
(modellen 4200 tot 4800 HEE & 5600 en 6400 STD)

 - AEEA 2012/19/EU
 - RoHS 2011/65/EU

VERORDENING EG
 - REACH 1907/2006

GEHARMONISEERDE NORMEN
 - EN 60204 en EN 378-2

3.3 Bevoegdheden
 � Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de machine zijn 

de volgende bevoegdheden vereist:
 - op de koelmachine of enig ander systeem dat gebruik 

maakt van een koudemiddel:  
F-gasdiploma volgens de geldende regelgeving;

 - aan of in de buurt van elektrische organen: elektrische 
bevoegdheid volgens de geldende regelgeving.

 � De personen die de installatie van de groep, de inbedrijfstelling, 
het gebruik en het onderhoud verzorgen, moeten de 
noodzakelijke opleiding en certificaten hebben en kennis en 
begrip hebben van de instructies van deze handleiding en 
van de specifieke technische gegevens van de locatie waar 
de installatie plaatsvindt.

 � Alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moeten 
conform de EG-richtlijn nr. 842/2006 zijn.

3.4 Drukken en temperaturen
 � Testdruk (PT): Conform § 5.3.2.2 en 6.3.3 iii van de 

norm 378-2, wordt de druktest (PT) uitgevoerd op een 
representatief model van alle assemblages van het 
assortiment bij 3 x PS.

 � Transporttemperatuur: minimum: -20 °C., maximum: +65° C.
 � Opslagtemperatuur: minimum: -20 °C., maximum: +65° C.
 � Bedrijfstemperatuur: zie § BEREIKEN VAN DE WERKING.

3.5 Koudemiddelen
 � Conform de EG-verordening nr. 842/2006 over bepaalde 

broeikasgassen, is het milieueffect van de media R410A, 
R134a, R407C:
 - op de ozonlaag: NUL. ODP-index = 0 (Ozone 

Depletion Potential - ozonafbrekend vermogen)
 - op het broeikaseffect (GWP = Global Warming 

Potential - aardopwarminsgpotiaal):
 - R410A: GWP = 2088
 - R407C: GWP = 1800
 - R134a: GWP = 1430

 � De exploitant moet een lektest laten uitvoeren door een 
gekwalificeerde technicus. Het interval is afhankelijk van 
de koudemiddelvulling:
 - elke 12 maanden voor machines met 3 kg tot 30 kg 

koudemiddel. (2 kg in Frankrijk, decreet en besluit van 
7 mei 2007);

 - elke 6 maanden voor machines met 30 kg tot 300 kg 
koudemiddel;

 - elke 3 maanden voor machines met meer dan 300 kg 
koudemiddel (plaatsing van een lekdetectiesysteem).

 � Voor alle toepassingen met een koudemiddelinhoud van 
meer dan 3 kg (2 kg in Frankrijk), is de exploitant verplicht een 
logboek bij te houden waarin melding wordt gemaakt van de 
(bijgevulde en teruggewonnen) koudemiddelhoeveelheden/-
typen, de datum en resultaten van de lektest, de naam van 
de technicus en het uitvoerende bedrijf.

 � Een maand na iedere reparatie aan het koudemiddelcircuit moet 
opnieuw een lektest worden uitgevoerd.

 � De exploitant dient het koudemiddel terug te winnen en dit 
te recyclen, te regenereren of te vernietigen.

1.  ALGEMEEN

2.  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.  REGELGEVING
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 � Gegevens:
 - Beschrijving (Description): Type POWERCIAT2
 - Jaar (Year): Fabricagejaar
 - Serienummer (Serial Nb): dit nummer vermelden bij 

elke correspondentie
 - Type koudemiddel (Type refrigerant): type van het 

koudemiddel
 - Hoeveelheid koudemiddel (Qty refrigerant kg): 

koudemiddelinhoud in kg
 - LP: P.MIN / PS: Voor het lage drukcircuit:  

P. MIN = Min. bedrijfsdruk in bar 
PS = Max. toelaatbare druk in bar (PS volgens 
druktoestellenrichtlijn 97/23/EG)

 - HP: P.MAX / PS: Voor het hoge drukcircuit:  
P. MAX = Max. bedrijfsdruk in bar 
PS = Max. toelaatbare druk in bar (PS volgens 
druktoestellenrichtlijn 97/23/EG)

 - P.Abs (P.Input): Opgenomen vermogen in kW
 - Spanning (Voltage): Elektrische voeding
 - Stroomsterkte (Current): Nominale stroomsterkte in A
 - P. test (Test pressure): Zie § "Drukken en temperaturen"
 - Massa (Weight): Massa van de machine bedrijfsklaar in kg
 - Min/Max temperaturen (Temperatures Min/Max): Zie § 

"Drukken en temperaturen"
 - IP: Beschermingsklasse van de machine
 - N° CE: Nummer van de aangemelde instantie

)traP( erepeR)rN laireS( eirés °N)raeY(nA
~1000\13708023102

Type refrigerant P.Abs (P.Input) Masse (Mass)
223 KW

Qty refrigerant kg Tension (Voltage)
3 50HZ 400V

BP(LP) : P.MIN / PS Intensité (Current)
464 A

HP(HP) : P.MAX / PS P. test (Test pressure) N° CE
PT=3XPS  CF. MANUEL

Ref. produit (Item Ref.) Designation (Description)
3025282.123 LX 2800X-STD R134A

N° Produit (Item Nr)

GK 0835A431R

0600RAB82 / RAB5.02

Temperatures Min/Max
LEUNAM .FC84+84

IP
44RAB91 / RAB3.0

5.1 Belangrijkste componenten
Compressoren
 � De POWERCIAT2 gebruiken compacte bereikbare 

hermetische schroefcompressoren.
Olie
 � De olie in de compressor zorgt voor de smering maar 

ook voor de dynamische afdichting van de ruimte tussen 
de rotors. De eigenschappen ervan qua oplosbaarheid, 
viscositeit en schuimvorming moeten daarom altijd worden 
nageleefd. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven olie: 
Bitzer polyester (POE) BSE 170.

Koudemiddel
De POWERCIAT2 werken met R134a. 

Warmtewisselaars
 � De verdampers zijn van het type shell & tube 

warmtewisselaar. Zij zijn standaard voorzien van een 
thermische isolatie van polyurethaan schuim van 10 
mm dik. In de standaarduitvoering is de shell & tube 
warmtewisselaar alleen geschikt om te werken met 
schone en niet-corrosieve media zoals zuiver zoet water, 
monoethyleenglycol of monopropyleenglycol. Media zoals 
pekel, zeewater en gedemineraliseerd water vragen om 
een specifiek ontwerp. Geadviseerd wordt het warmte-
transportmedium te filtreren.

 � Repareren of wijzigen van de verdamper is verboden. 
Het is alleen toegestaan om de wisselaar door een 
origineel onderdeel te vervangen, uitgevoerd door een 
gekwalificeerde monteur. Het vervangen van de wisselaar 
moet in het onderhoudsboekje worden aangegeven.

 � De maximaal toelaatbare druk (PS) van het hydraulische 
circuit is 10 bar.

Elektronisch expansieventiel
 � Alle eenheden zijn uitgerust met elektronische hermetische 

expansieventielen uit één stuk, met een fabrieksafstelling 

om een voldoende overtemperatuur van 5 tot 7 °C onder 
alle werkomstandigheden vast te houden.

Droogfilter
 � Alle apparaten zijn standaard uitgerust met een droogfilter 

dat het koudemiddelcircuit schoon en droog houdt. De 
droogfilters bestaan uit moleculaire zeven waarmee zuren, 
die zich in het koudemiddel circuit bevinden, worden 
geneutraliseerd.

Kijkglas
 � Met het kijkglas op de vloeistoflijn na het droogfilter kan 

tegelijk de vulling van de groep en de aanwezigheid van 
vocht in het circuit worden gecontroleerd. De aanwezigheid 
van belletjes achter het kijkglas betekent dat er onvoldoende 
koudemiddel aanwezig is of dat er niet-condenseerbare 
producten in het koudemiddelcircuit aanwezig zijn. De 
aanwezigheid van vocht wordt aangegeven door een 
verandering van de kleur van het indicatorpapier in het 
kijkglas.

 � Sommige kijkglazen kunnen geel worden als de machine is 
gestopt als gevolg van de verandering van de temperatuur 
van het medium. Een paar uren na het weer in werking 
komen van de machine moeten zij weer groen worden. 
Als de kijkglazen geel blijven, dan bevat het circuit te veel 
vocht. Roep de hulp in van een specialist.

4.1 Typeplaatje
 � Elke POWERCIAT2 heeft een typeplaatje van de 

constructeur met daarop een identificatienummer en de 
omschrijving van de machine. Controleer of deze informatie 
in overeenkomt met de bestelling. 

5.  BESCHRIJVING

 � De markeringen (typeplaatjes, ingeslagen markeringen, 
stickers) moeten zichtbaar blijven; zij mogen niet worden 
veranderd, verwijderd of gewijzigd.

 � Het identificatienummer moet op alle 
correspondentie worden vermeld.

4.  IDENTIFICATIE
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5.2 Hydraulisch circuit
Principeschema (de buffertank is als optie).
De expansievaten van 80 liter hebben een druk van 1,5 bar.

Kraan
Druksensor (optie)
Manometer
Isolatieklep
Filter (lokaal te voorzien)
Warmtegeïsoleerd orgaan

�: Aansluiting klant - waterintrede
�: Automatische ontluchting
: Handbediende klep
�: Expansievat 1,5 bar - flexibele aansluiting
�: Veiligheidsklep 4 bar
�: Wateraftapkraan
�: Aansluiting klant - wateruittrede
�: Kit flexibele hulsRMH: Verwarmingselement hydromodule (optie)

MS: Flexibele huls
RE/RT: Verwarmingslinten (optie)
FS: Flow switch (debietcontroleur)
B1: Buitensensor
B18: Ruimtetemperatuursensor hydromodule

A: VERDAMPER
B: BUFFER (optie)
C: ENKELE POMP
D: DUBBELE POMP 

POWERCIAT2 "LXC"

 � Op basis van een POWERCIAT2 LX bevatten de modellen 
LXC, in een aangekoppelde module, een compleet 
hydraulisch systeem, te weten:
 - 1 hydraulische monocellulaire centrifugaalpomp 

met manometer(s) (enkele of dubbele pomp).
N.B.: onze pompen zijn bestemd om te werken in 
een gesloten watersysteem. Raadpleeg ons voor 
andere toepassingen (open watersysteem, grote 
aanzuighoogte, enz.);

 - 1 expansievat ;
 - 1 automatische ontluchting;

 - 1 veiligheidsklep;
 - 1 aftapkraan;
 - 1 set isolatiekleppen van de pomp;
 - 1 druksensor bij de pompingang (optie). Als de 

aanzuigdruk minder is dan 1 bar, dan kan de machine 
niet starten.

 -  1 geïsoleerde buffertank van 900 liter als optie in 
een extra module die aan de hydraulische module is 
gekoppeld.

 -  De maximaal toelaatbare waterzijdige druk is 4 bar.
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5.3 Plaats van de belangrijkste componenten

A: Schakelkast aan zijkant
B: Ventilatoren
C: Compressor
D: Centrale schakelkast

E: Verdamper
F: Expansievat
G: Pomp
H: Buffertank

LX(C) 5600X STD - 6400X STD - 4200X HEE - 4500X HEE - 4800X HEE
A C D GC HEB F

LX(C) 4200X STD - 4800X STD - 3200X HEE - 3400X HEE - 3600X HEE - 3900X HEE
A C D GC HB E F

LX(C) 3200X STD - 3400X STD - 3600X STD - 2800X HEE - 3050X HEE
A HGCB E F

LX(C) 2800X STD - 3000X STD - 2500X HEE
A HGFCB E
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6.  KENMERKEN
6.1 Technische specificaties STD

POWERCIAT2  LX-LXC STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

Standaard  
versie

Netto koelvermogen (1) kW 667 723 792 840 891 1049 1156 1269 1355
Netto opgenomen vermogen (2) kW 227 250 266 282 299 345 390 426 470
EER / ESEER netto 2,94/3,55 2,9/3,5 2,98/3,58 2,98/3,59 2,98/3,6 3,04/3,64 2,96/3,56 2,98/3,58 2,88/3,47
Lw / Lp (3) dB(A) 100/67 100/67 101/68 101/68 101/68 102/69 102/69 103/70 103/70

Versie 
Low Noise 
Xtra Low  

Noise 

Netto koelvermogen (1) kW 659 711 782 829 877 1036 1138 1252 1334
Netto opgenomen vermogen (2) kW 226 251 265 283 300 343 394 425 472
EER / ESEER netto 2,91/3,82 2,83/3,72 2,95/3,84 2,93/3,82 2,92/3,82 3,02/3,91 2,89/3,75 2,95/3,83 2,83/3,69
Lw / Lp   Low Noise (3) dB(A) 96/63 96/63 97/64 97/64 97/64 98/65 98/65 99/66 99/66
Lw / Lp  Xtra Low Noise (3) dB(A) 93/60 93/60 94/61 94/61 94/61 95/62 95/62 96/63 96/63

Koudemiddel- 
circuit

Koudemiddel (GWP) R134a (1430)
Aantal 2
Koudemiddelcircuit 1 kg 49 57 61 76 76 93 101 112 112
Koudemiddelcircuit 2 kg 48 48 59 59 74 80 88 91 94

Compressor

Type Dubbelschroef hermetisch toegankelijk
Aantal 2

Toerental omw/
min 2900

Vermogensregeling % Continu van 25 tot 100% (50 tot 100% op elke compressor) 
Olietype voor R134a BITZER BSE 170
Olievulling circuit 1 liters 19 30 30 30 30 30 30 32 32
Olievulling circuit 2 liters 19 19 30 30 30 30 30 30 32

Verdamper

Type Shell & tube met droge expansie
Aantal 1
Waterinhoud liters 240 283 443 560

Wateraansluiting Flexibele klemring DN 200 Flexibele klemring 
DN 250

Max. druk waterzijde bar 10
Min./Max. waterdebiet m3/u 71/241 77/241 83/241 90/241 96/241 111/241 124/241 136/383 145/383

Luchtcondensor 

Ventilatoren Axiaal met directe koppeling - diameter 910 mm
Aantal ventilatoren 12 14 18 22

Toerental omw/
min STANDAARDVERSIE  910 omw/min

Luchthoeveelheid m3/u 264 000 308 000 396 000 484 000
Vermogen per motor kW 1,8

Toerental omw/
min Versie LOW NOISE - XTRA LOW NOISE 720 omw/min

Luchthoeveelheid m3/u 198 000 231 000 297 000 363 000
Vermogen per motor kW 1,2

Hydraulische 
module 
(optie)

Inhoud expansievat liters 80
Max. druk waterzijde bar 4
Inhoud buffer (optie) liters 900

Afmetingen

Lengte versie LX mm 6506 7592 9756 11928
Lengte versie LXC mm 7598 8684 10848 13020
Lengte versie LXC + buffertank 8690 9776 11940 14112
Breedte mm 2251
Hoogte mm 2435

Massa leeg*

Versie LX kg 5196 5612 6558 6591 6618 7843 7867 9334 9508
Versie LXC kg 6378 6793 7766 7798 7826 9036 9060 10562 10736
Versie LXC + buffertank kg 7015 7430 8403 8435 8463 9673 9697 11199 11373

Massa in 
bedrijf*

Versie LX kg 5436 5852 6841 6873 6901 8278 8302 9889 10067
Versie LXC kg 6762 7177 8197 8229 8256 9612 9636 11292 11470
Versie LXC + buffertank kg 8391 8807 9810 9842 9869 11234 11258 12914 13091

(*) Zonder geluiddempende omkasting van de compressor. Massa's van de omkastingen = 2 x 150 kg
(1) Netto koelvermogen voor koudwater condities 12°C / 7°C en een luchtintredetemperatuur bij de condensor van 35°C - Volgens condities van norm EN 14511
(2) Netto opgenomen vermogens compressoren + ventilatoren
(3) Lw: Globaal vermogenniveau volgens norm ISO 3744

Lp: globaal geluidsdrukniveau op 10 meter, in open veld berekend met de formule Lp = Lw - 10logS
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6.2 Technische specificaties HEE
POWERCIAT2  LX-LXC HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800

Standaard  
versie

Netto koelvermogen (1) kW 613 683 750 817 871 924 980 1061 1116 1170
Netto opgenomen vermogen (2) kW 201 223 245 264 277 291 315 341 359 379
EER / ESEER netto 3,04/ 3,06 3,06/ 3,09/ 3,14/ 3,18/ 3,11/ 3,11/ 3,11/ 3,09/
Lw / Lp (3) dB(A) 100/67 101/68 101/68 102/69 102/69 102/69 102/69 103/70 103/70 103/70

Versie 
Low Noise 
Xtra Low  

Noise 

Netto koelvermogen (1) kW 606 681 743 816 866 919 970 1056 1109 1161
Netto opgenomen vermogen (2) kW 197 217 242 254 269 284 312 331 352 374
EER / ESEER netto 3,07/ 3,13/ 3,07/ 3,21/ 3,22/ 3,24/ 3,11/ 3,19/ 3,15/ 3,11/
Lw / Lp   Low Noise (3) dB(A) 96/63 96/63 97/64 97/64 98/65 98/65 98/65 99/66 99/66 99/66
Lw / Lp  Xtra Low Noise (3) dB(A) 90/57 91/58 91/58 92/59 92/59 92/59 92/59 96/60 96/60 93/60

Koudemiddel- 
circuit

Koudemiddel (GWP) R134a (1430)
Aantal 2
Koudemiddelcircuit 1 kg 44 54 76 66 84 84 93 101 109 109
Koudemiddelcircuit 2 kg 43 51 46 65 65 79 79 83 83 91

Compressor

Type Dubbelschroef hermetisch toegankelijk
Aantal 2

Toerental omw/
min 2900

Vermogensregeling % Continu van 25 tot 100% (50 tot 100% op elke compressor) 
Olietype voor R134a BITZER BSE 170
Olievulling circuit 1 liters 19 19 30 30 30 30 30 30 30 30
Olievulling circuit 2 liters 19 19 19 30 30 30 30 30 30 30

Verdamper

Type Shell & tube met droge expansie
Aantal 1
Waterinhoud liters 240 283 443 560

Wateraansluiting
LX Flexibele klemring DN 200 Flexibele klemring 250

LXC Flexibele klemring DN200
Max. druk waterzijde bar 10
Min./Max. waterdebiet m3/u 63/241 70/241 77/241 83/241 89/241 95/241 101/241 109/383 115/383 121/383

Luchtcondensor 

Ventilatoren Axiaal met directe koppeling - diameter 910 mm
Aantal ventilatoren 12 14 18 22

Toerental omw/
min STANDAARDVERSIE  910 omw/min

Luchthoeveelheid m3/u 264 000 308 000 396 000 484 000
Vermogen per motor kW 1,8

Toerental omw/
min Versie LOW NOISE - 720 omw/min

Luchthoeveelheid m3/u 198 000 231 000 297 000 363 000
Vermogen per motor kW 1,2

Hydraulische 
module 
(optie)

Inhoud expansievat liters 80
Max. druk waterzijde bar 4
Inhoud buffer (optie) liters 900

Afmetingen

Lengte versie LX mm 6506 7592 9756 11928
Lengte versie LXC mm 7598 8684 10848 13020
Lengte versie LXC + buffertank 8690 9776 11940 14112
Breedte mm 2251
Hoogte mm 2435

Massa leeg*

Versie LX kg 5159 5731 6166 7782 7795 7813 7900 9123 9136 9148
Versie LXC kg 6341 6939 7374 8975 8988 9006 9093 10351 10364 10376
Versie LXC + buffertank kg 6978 7576 8011 9612 9625 9643 9730 10988 11001 11013

Massa in 
bedrijf*

Versie LX kg 5400 6014 6450 8216 8230 8250 8336 9683 9696 9708
Versie LXC kg 6726 7370 7806 9550 9564 9584 9670 11086 11099 11111
Versie LXC + buffertank kg 8355 8983 9419 11172 11185 11206 11292 12708 12721 12733

(*) zonder geluiddempende omkasting van de compressor. Massa's van de omkastingen = 2 x 150 kg
(1) Netto koelvermogen voor koudwater condities 12°C / 7°C en een luchtintredetemperatuur bij de condensor van 35°C - Volgens condities van norm EN 14511
(2) Netto opgenomen vermogens compressoren + ventilatoren
(3) Lw: Globaal vermogenniveau volgens norm ISO 3744

Lp: globaal geluidsdrukniveau op 10 meter, in open veld berekend met de formule Lp = Lw - 10logS
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6.3 Elektrische kenmerken
POWERCIAT2  LX-LXC STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

COMPRESSOREN (1)

Max. nominale stroomsterkte A 418 
(2 x 209)

447 
(238 + 209)

476 
(2 x 238)

497 
(259 + 238)

518 
(2 x 259)

612 
(2 x 306)

682 
(2 x 341)

756 
(415 + 341)

830 
(2 x 415)

Aanloopstroom ster-delta (3) A 473 568 609 638 637 785 872 1139 1182

VENTILATORMOTOREN (1)

STANDAARDVERSIE  910 omw/min

Max. nominale stroomsterkte A 46 53,6 68,9 84,3

VERSIE LOW NOISE – XTRA LOW NOISE  720 omw/min

Max. nominale stroomsterkte A 26,6 31,1 40 48,8

VORSTBEVEILIGING LX (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand W 320 640

Max. nominale stroomsterkte A 0,8 1,6

VORSTBEVEILIGING LXC (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand + leiding W 500 820

Max. nominale stroomsterkte A 1,3 2,1

Vermogen verwarmingselement pompmodule W 1500

Max. nominale stroomsterkte A 3,8

VORSTBEVEILIGING LXC + BUFFERTANK (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand + leiding W 500 820

Max. nominale stroomsterkte A 1,3 2,1

Vermogen verwarmingselement pompmodule + buffer W 2 x 1500

Max. nominale stroomsterkte A 2 x 3,8

VORSTBEVEILIGING DESUPERHEATER (OPTIE) (1)

Vermogen verwarmingselement warmtewisselaar W 240 (2 x 120)

Max. nominale stroomsterkte A 0,6 (2 x 0,3)

HULPCIRCUIT AFSTANDSBEDIENING (2)

Max. nominale stroomsterkte A 4 8

Transformator vermogen VA 1000 1600

Beschermingsklasse van de machine IP44

(1) Stroomsterkte bij spanning 400 V / 3 fasen / 50 Hz (+/-10%)
(2) Stroomsterkte bij spanning 230 V / 1 fase / 50 Hz (+/-10%)
(3) Aanloopstroom van de grootste compressor + maximum stroomsterkte van de andere compressoren bij 50% belasting.
Nominale stroomsterkte voor het kiezen van de kabels = Som van de maximum nominale stroomsterktes in de tabellen hierboven.
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6.4 Elektrische kenmerken
POWERCIAT2  LX-LXC HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800X

COMPRESSOREN (1)

Max. nominale stroomsterkte A 374 
(2 x 187)

418 
(2 x 209)

446
(259 + 187)

476 
(2 x 238)

497 
(259+ 238)

518 
(2 x 259)

565
(306 +259)

612 
(2 x 306)

647 
(341+306)

682
 (2 x 341)

Aanloopstroom ster-delta (3) A 436 473 587 609 638 637 758 785 849 872

VENTILATORMOTOREN (1)

STANDAARDVERSIE  910 omw/min

Max. nominale stroomsterkte A 46 53,6 68,9 84,3

VERSIE LOW NOISE – XTRA LOW NOISE  720 omw/min

Max. nominale stroomsterkte A 26,6 31,1 40 48,8

VORSTBEVEILIGING LX (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand W 320 640

Max. nominale stroomsterkte A 0,8 1,6

VORSTBEVEILIGING LXC (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand + leiding W 500 820

Max. nominale stroomsterkte A 1,3 2,1

Vermogen verwarmingselement pompmodule W 1500

Max. nominale stroomsterkte A 3,8

VORSTBEVEILIGING LXC + BUFFERTANK (OPTIE) (1)

Vermogen verdamperweerstand + leiding W 500 820

Max. nominale stroomsterkte A 1,3 2,1

Vermogen verwarmingselement pompmodule + buffer W 2 x 1500

Max. nominale stroomsterkte A 2 x 3,8

VORSTBEVEILIGING DESUPERHEATER (OPTIE) (1)

Vermogen verwarmingselement warmtewisselaar W 240 (2 x 120)

Max. nominale stroomsterkte A 0,6 (2 x 0,3)

HULPCIRCUIT AFSTANDSBEDIENING (2)

Max. nominale stroomsterkte A 4 8

Transformator vermogen VA 1000 1600

Beschermingsklasse van de machine IP44

(1) Stroomsterkte bij spanning 400 V / 3 fasen / 50 Hz (+/-10%)
(2) Stroomsterkte bij spanning 230 V / 1 fase / 50 Hz (+/-10%)
(3) Aanloopstroom van de grootste compressor + maximum stroomsterkte van de andere compressoren bij 50% belasting.
Nominale stroomsterkte voor het kiezen van de kabels = Som van de maximum nominale stroomsterktes in de tabellen hierboven.

6.5 Kenmerken van de hydraulische pompen
ENKELE POMPEN (ALLEEN LXC) (1)

Aantal 111 113 114 115 116

vermogen kW 11 15 18.5 22 30

Max. nominale stroomsterkte A 20 26.5 32.5 39 53

DUBBELE POMPEN (ALLEEN LXC) (1)

Aantal 211 213 214 215 216

vermogen kW 11 15 18.5 22 30

Max. nominale stroomsterkte A 20 26.5 32.5 39 53

(1) Stroomsterkte bij spanning 400 V / 3 fasen / 50 Hz

6.6 Kenmerken van de sensoren

Temperatuursensoren

Temperatuur (°C) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Sensor 50 k� 276 061 210 694 162 213 125 779 98 322 77 454 61 465 49 120 39 517 31 996 26 065 21 358 17 599

Sensor 10 k� 55 150 42 250 32 630 25 390 19 910 15 720 12 500 10 000 8 054 6 527 5 321 4 363 3 597
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6.7 Grenzen van de werking

6.7.1 Gebruiksbereiken

A: Werking op vollast met zuiver water
B:  Werking op vollast met verplicht glycol
C: Werking zonder economiser

 Werking op deellast voor buitentemperatuur > 48 °C
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 � STANDAARDVERSIE (STD)

 � Versie Low Noise (STD LN) - Xtra Low Noise (STD XLN)
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A: Werking op vollast met zuiver water
B:  Werking op vollast met verplicht glycol
C: Werking zonder economiser
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 � Versie HOGE EFFICIËNTIE (HEE)
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A: Werking op vollast met zuiver water
B:  Werking op vollast met verplicht glycol
C: Werking zonder economiser

 � Versie Low Noise (HEE LN) - Xtra Low Noise (HEE XLN)

 Werking op deellast voor buitentemperatuur > 49 °C
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B
ui

te
nt

em
pe

ra
tu

ur
 °

C
 D

B

Glycol verplicht



 NL 13.47 B  NL - 12 

6.7 2 Grenzen van de verdamper

De curve geeft de minimum en maximum toegestane 
temperatuurverschillen aan op zuiver water of glycolwater 
afhankelijk van de uitgaande temperatuur van de vloeistof bij 
de verdamper.
Controleer ook de verschillen van de minimum en maximum 
temperaturen in functie van de minimum en maximum te 
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6.7 3 Minimum volumes koud water

De Xtra Connect regeling is uitgerust met een anticipatieprogramma waarmee een grote soepelheid in de afstelling van de werking 
ten opzichte van de afwijking van de parameters mogelijk is, met name op hydraulische installaties met weinig watervolume.

Een aangepast beheer van de draaitijden van de apparaten, met name dankzij de modulerende en continu regeling van elk van de 
compressoren, voorkomt zo het inschakelen van de antipendelfuncties en maakt in de meeste gevallen een buffervat overbodig.

POWERCIAT 2 STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

minimum volume 
installatie (liter) 2150 2351 2551 2727 2913 3312 3696 3987 4299

POWERCIAT 2 HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800X

minimum volume 
installatie (liter) 1967 2172 2415 2492 2685 2879 3079 3256 3453 3650

N.B.: De berekeningen van de minimum koelwatervolumes worden onder de volgende omstandigheden gemaakt:

- koelwater condities bij de verdamper: 12°C / 7°C

- temperatuur luchtintrede bij condensor 35°C

De berekening van het minimum watervolume is gegeven voor de nominale EUROVENT-condities, alleen in de koelmodus.

Deze aarde geld inde meeste airconditioningstoepassingen (aggregaat met ventilatorconvectoren)

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

Voor de toepassingen met warmtepomp, adviseren wij het gebruik van een buffertank om de temperatuur stabiel te houden 
tijdens de ontdooicycli.
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7.  ONTVANGST - VERPLAATSEN

7.1 Ontvangst
Controleer bij ontvangst de staat van het materiaal. Controleer 
op het niet beschadigd zijn tijdens het transport en of er geen 
toebehoren ontbreken. In geval van beschadiging of niet volledige 
levering, noteert u dit op de bon van de bezorger en bevestigt u 
dit aan het transportbedrijf via een aangetekende brief binnen drie 
dagen na de levering, met een kopie ervan naar CIAT. 

7.2 Transport per vrachtwagen
 � Tijdens het transport moet de lading zijn vastgesjord om 

elke beweging en risico van beschadiging van het apparaat 
te voorkomen.

 � De modellen LX - LXC 2500 tot 6400 moeten worden 
vervoerd op een open vrachtwagen om de machine 
goed te kunnen vastsjorren.

7.3 Transport per container
 � De container moet van het type "HIGH CUBE" zijn.
 � De rode schuivers onder het frame dienen om de machine 

over de bodem van de container te schuiven. Zij moeten 
worden verwijder voor het installeren.

 � De 2 openingen in het frame onder de schakelkast aan 
de zijkant dienen voor de stroppen om de machine uit de 
container te trekken:
1. Steek de strop in de opening, leidt hem achter de 

gevouwen plaat aan de binnenkant en leidt hem weer 
naar buiten via de onderkant van het frame.

2. Trek de machine aan de 2 stroppen uit de container.
3. Sluit de openingen af met de afsluitplaten (om te 

voorkomen dat zij worden gebruikt om de lepels van 
een vorkheftruk in te steken).

1 2 3

7.4 Instructies voor het opheffen
 � De machines moeten worden gelost en geplaatst door 

een gespecialiseerd transportbedrijf met passende en 
genormaliseerde hulpmiddelen. Controleer voor de 
verplaatsing of het traject naar de installatieplaats van de 
machine breed genoeg en vrij van obstakels is.

 � De massa en het zwaartepunt staan op de transportsticker 
(op de machine geplakt) en op de maattekening.

 � De veiligheid van het opheffen is alleen gegarandeerd 
als alle onderstaande instructies worden opgevolgd. 

Anders bestaat het risico dat materiaal beschadigd wordt 
en personen in gevaar komen. 
 - Neem de tijd om alle stickers op de machine goed te 

lezen en houd u aan de aanwijzingen.
 - Bevestig de stroppen uitsluitend aan de hiervoor 

bestemde aangrijpingspunten die door de stickers zijn 
aangegeven.

 - Gebruik stroppen met een geschikte capaciteit en houd 

u aan de instructies die op de bij de machine geleverde 
stickers en tekeningen staan.

 - Het zwaartepunt bevindt zich niet altijd in het midden 
van de machine, de krachten op de stroppen zijn 
daarom niet altijd gelijk.

 - Til de machine voorzichtig op en zet hem voorzichtig 
neer en let op dat hij niet teveel kantelt (max. helling 
15°).

 - Gebruik stroppen van textiel met sluitingen om de 
omkasting niet te beschadigen.

 - De stroppen moeten met een juk (of spreider) worden 
gespreid om de omkasting niet te beschadigen.

 - Stel de plaatwerkdelen (panelen, stijlen, dak) van de 
machine nooit bloot aan spanningen tijdens het vervoer, 
alleen het frame is hiervoor geschikt.

 - De machine mag niet met een vorkheftruck 
worden verplaatst.

7.5 Aangrijpingspunten voor het transport

Ø 50 mm

Ø 50 mm: gaten voor het transport 
(alleen hiervoor bestemd)

30

60
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Aanbevolen type sluiting:
 STAS smeedstalen harpsluiting met schroef

 - STAS code: 130M
 - Max. belasting: 4000 kg
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8-punts aangrijping 12-punts aangrijping

De schema's en tabellen gelden ter indicatie, raadpleeg de pictogrammen die op de machine staan of op de maatschetsen

LET OP: Maak altijd de buffertankmodule en/of hydraulische pompmodule los voor het verplaatsen van de POWERCIAT2 
11V met de hydraulische optie (POWERCIAT2 LXC 5600X STD en LXC 6400X STD, LXC 4200X tot 4800X HEE met 
of zonder buffer).
De hydromodule moet worden verplaatst aan de hijsogen op de einden aan de bovenkant van de module.

POWERCIAT2
Massa 
(kg)**

X 
(mm)

Y 
(mm)

Z 
(mm)

a 
(mm)

b 
(mm)

c 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE
LX 2500X - 5159 - 3292 - 985 - 906 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - - - -
LX 2800X 5196 5731 3264 3603 986 1020 899 927 545 545 2167 2167 1083 2167 2167 2168 - - - -
LX 3000X 5612 3177 - 956 - 874 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - - - - -
LX 3050X - 6166 - 3473 - 998 - 883 - 545 - 2167 - 2167 - 2168 - - - -
LX 3200X 6558 7782 3599 5133 958 977 876 900 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3400X 6591 7795 3582 5134 967 975 862 900 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3600X 6618 7813 3576 5136 975 976 849 897 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3900X - 7900 - 5108 - 971 - 894 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167
LX 4200X 7843 9123 5124 6220 962 1000 874 907 545 1631 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1083 1083 2167 2167
LX 4500X - 9136 - 6220 - 1000 - 907 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167
LX 4800X 7867 9148 5129 6225 963 1000 873 907 545 1631 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1083 1083 2167 2167
LX 5600X 9334 - 6203 - 1002 - 894 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167 -
LX 6400X 9508 - 6269 - 993 - 896 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167 -
LXC 2500X - 6341 - 3962 - 1052 - 929 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - -
LXC 2800X 6378 6939 3948 4358 1052 1070 925 946 545 1628 2167 2167 2167 2167 2174 2177 - - - -
LXC 3000X 6793 - 3834 - 1025 - 903 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - - -
LXC 3050X - 7374 - 4194 - 1055 - 905 - 1628 - 2167 - 2167 - 2177 - - - -
LXC 3200X 7766 8975 4287 5789 1012 1025 906 917 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3400X 7798 8988 4263 5789 1026 1024 887 917 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3600X 7826 9006 4255 5789 1034 1025 876 915 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3900X - 9093 - 5739 - 1020 - 913 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174
LXC 4200X 9036 - 5794 - 1011 - 895 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 4500X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 4800X 9060 - 5796 - 1012 - 895 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 5600X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 6400X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 2500X (*) - 6978 - 4296 - 1065 - 920 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - -
LXC 2800X (*) 7015 7576 4325 4723 1054 1081 919 936 545 545 2167 2167 2167 1083 2174 2167 - 1085 - 2184
LXC 3000X (*) 7430 - 4200 - 1028 - 898 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - - -
LXC 3050X (*) - 8011 - 4543 - 1066 - 900 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - 1085 - 2184
LXC 3200X (*) 8403 9612 4263 6112 1027 1036 887 910 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3400X (*) 8435 9625 4616 6111 1039 1035 889 912 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3600X (*) 8463 9643 4608 6111 1046 1036 878 910 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3900X (*) - 9730 - 6080 - 1030 - 907 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174
LXC 4200X (*) 9673 - 6136 - 1023 - 887 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 4500X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 4800X (*) 9697 - 6137 - 1024 - 887 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 5600X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 6400X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) LXC met buffertank

(**) Zonder geluiddempende omkasting van de compressor. Massa's van de omkastingen = 2 x 150 kg
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8.  INSTALLATIE
8.1 Waarschuwing voor de installateur
 � De hydraulisch circuits moten worden beschermd tegen 

de risico's van bevriezing door middel van het installeren 
van verwarmingselementen of door een speciaal warmte-
transportmedium te gebruiken (zie § “Vorstbeveiliging”). 
Als de circuit niet beschermd zijn door een vorstbeveiliging 
en als de machine niet werkt tijdens vorstperiodes, is het 
aftappen van de verdamper en de buitenleidingen verplicht.

 � Als de zone niet omheind is, zorg dan voor een afscheiding 
met waarschuwingen voor de risico's, met name de risico's 
op brandwonden, letsel,enz.

 � De installatie moet zorgvuldig gedimensioneerd worden 
om te kunnen voldoen aan de bedrijfsvoorwaarden (debiet 
en drukverliezen). De diameter van de leidingen kan dus 
verschillen van die welke op de wisselaar voorzien is.

8.2 Keuze van de opstellingsplaats
 � De machine moet buiten worden geïnstalleerd, op een 

geventileerde plaats die geen ATEX-zone is.
 � Houd rekening met het feit dat bepaalde onderdelen 

kunnen worden aangetast in een corrosieve atmosfeer.
 � Verklaar de installatie tot verboden gebied voor het publiek 

en houd dieren op afstand.
 � Zorg dat de ondergrond van de opstelplaats bestand is 

tegen het gewicht van het apparaat.
 � De gekozen plaats mag niet onder water kunnen lopen.
 � Plaats de machine boven de gemiddelde sneeuwhoogte in 

de regio waar de groep wordt geïnstalleerd.
 � De machine moet perfect waterpas staan.
 � De zone waar de machine wordt geïnstalleerd moet 

perfect toegankelijk zijn voor het zonder moeite kunnen 
verrichten van onderhouds- en servicewerkzaamheden en 
het reinigen van de componenten.

 � Geen enkel obstakel mag de vrije circulatie van de lucht 
over de luchtgekoelde condensor (aanvoer en afvoer) 
belemmeren.

 � Het geluid van de machine mag de omgeving niet hinderen.

8.3 Waterkwaliteit
 � BELANGRIJK: neem een gaasfilter op in de waterintrede 

(800 tot 1200� naargelang de grootte van de deeltjes in 
suspensie in het circulerende medium), zo dicht mogelijk 
bij de warmtewisselaar en op een goed toegankelijke plaats 
om het te kunnen demonteren en schoonmaken. 

 � - Het gebruik van onbehandeld water of onvoldoende 
gezuiverd water kan zorgen voor kalkaanslag, algen, micro-
organismen of modder, of corrosie en erosie veroorzaken. 
Een specialist moet de compatibiliteit van het water en 
van de verschillende materialen die met elkaar in contact 
komen analyseren om verschijnselen van elektrolytische 
koppels te voorkomen.

 � CIAT is niet aansprakelijk voor beschadigingen door 
corrosie en erosie die het gevolg zijn van het gebruik van 
onbehandeld of onvoldoende gezuiverd of zout of brak of 
slecht gefilterd water.

 � Houd u aan de geldende milieuregels in geval van 
aansluiting op het drinkwaternet.

8.4 Geluidsniveau
 � Onze apparaten zijn ontworpen om weinig lawaai te maken 

voor dit type machines. Houd bij het ontwerpen van de 
installatie echter altijd rekening met geluidsoverdracht door 
de lucht en via vaste verbindingen (trillingen).

 � Om trillingsoverdracht door vaste verbinding zo veel 
mogelijk te beperken, moet u de machine isoleren bij alle 
contactaansluitingen door flexibele manchetten aan te 
brengen op de luchtkanalen, flexibele verbindingen op de 
hydraulische leidingen en trillingdempers tussen de vloer 
en het frame van de machine (zie § PLAATSING).

8.5 Vorstbeveiliging
 � De vorstbeveiliging (optie) bestaat uit verwarmingselementen 

op bepaalde componenten van de machine om het risico 
van bevriezing van het hydraulisch circuit te voorkomen.

 � Met de optie "vorstbeveiliging" moet de schakelkast 
constant elektrische voeding krijgen. Neem alle nodige 
voorzorgen om onverwachte stroomuitval te voorkomen. 

 � De leiding buiten moeten tegen bevriezing worden 
beschermd.

In het geval dat de machine is geleverd zonder de 
optie "vorstbeveiliging" en er toch een bevriezingsgevaar 
bestaat, moet u het watercircuit beslist volledig 

aftappen of een specifiek warmte-transportmedium gebruiken 
(glycolwater).
Gebruik van glycolwater

Volg de onderstaande richtlijnen als u voor het beschermen 
van uw hydraulische circuit een zuiver product gebruikt dat 
verdund moet worden:

 - Vul de installatie nooit afzonderlijk met zuiver 
antivriesmiddel en daarna met water;

 - Bereid in een bak het juist gedoseerde mengsel water + 
antivriesmiddel + corrosieremmer voordat u de installatie 
ermee vult.

Werkwijze
1. Als minimumeis moet de installatie grondig met water 

worden doorgespoeld.
2. Laat de installatie na de laatste spoelbeurt volledig 

leeglopen.
3. Vul met het mengsel water / antivriesmiddel 

/ corrosieremmer en breng op brengen met 
de hydraulische pomp. Gebruik bij het vullen een 
vulsysteem met een terugslagklep. Voor het naleven 
van de milieunormen NF EN1717. Het systeem mag in 
geen geval zijn aangesloten op het drinkwaternet als de 
in het hydraulische circuit gebruikte additieven niet zijn 
goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid 
(voorbeelden van monopropyleenglycol (MPG) 
producten die zijn goedgekeurd: NEUTRAGEL SANIT of 
HELIOGEL CS 80).

4. Ontlucht de installatie zorgvuldig.
5. Breng het mengsel minstens twee uur in circulatie in de 

volledige installatie voorafgaand aan het inschakelen 
van de machine.

6. Controleer de einddosering met een densimeter 
(dichtheidsmeter) of refractometer.

7. Controleer de zuurgraad (pH-waarde) met een pH-
controlestrip of pH-meter.

8. Breng op een goed zichtbare plaats een etiket aan met 
de volgende vermeldingen:
- de installatie is gevuld met antivriesmiddel,
- de naam van het product en de fabrikant,
- de dosering en pH-waarde bij inbedrijfstelling.

Gebruik voor het bijvullen een mengsel dat identiek is aan 
het aanvankelijk gebruikte product.
Onderstaande schema en curves geven het minimum 
percentage glycol in de installatie afhankelijk van het 
vriespunt.
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Onderstaande schema en curves geven het minimum percentage glycol in de installatie afhankelijk van het vriespunt.
LET OP: De concentratie glycol moet de vloeistof beschermen tot minstens 6 °C onder de water uittredetemperatuur die bij de 
verdamper is voorzien, om een correcte regeling door de regelaar van de minimum druk bij de verdamper mogelijk te maken

Vereiste glycolconcentratie
% concentratie in volume 0 10 20 30 40

Ethyleenglycol
Vriespunt °C 0 -4 -10 -18 -27

Minimum wateruittrede °C 5 +3 -1 -7 -14

Propyleenglycol
Vriespunt °C 0 -4 -9 -16 -25

Minimum wateruittrede °C 5 +4 +1 -4 -9

Belangrijk: De waarden gelden ter indicatie volgens de standaard kenmerken van MEG (mono ethyleen glycol). Deze kunnen 
variëren naargelang de fabrikant van het MEG. Houd u daarom aan de gegevens van de fabrikant om een bescherming tot de 
gewenste temperatuur te garanderen.
Voor een glycolconcentratie van hoger dan 40%, moet een speciale pomp worden gebruikt
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8.6 Plaatsing
 � Het is belangrijk om de groepen met voldoende vrije ruimte te installeren:

 - Om te voorkomen dat uitgeblazen lucht van de condensor door aanzuiging weer wordt teruggevoerd;
 - Voor het onderhoud van de groep.

 � Als de machine bloot kan staan aan windsnelheden boven 170 km/u, moet deze verplicht aan de vloer worden vastgezet 
via de gaten Ø21 mm in het frame (bevestigingsmiddelen niet door CIAT geleverd).

Vrij te houden zone:
- 2 apparaten: A = 2,5 m
- 3 of meer apparaten: A = 3,5 m
Max. hoogte van obstakels voorbij de vrij te 
houden zone: H = 1,6 m

1,5 m

2,5 m

A

H < 1,6 m

2,5 m

1,5 m



 NL 13.47 B  NL - 18 

LXC* =  LXC + buffertank

8.7 Trillingdempers modellen STD (optie)
 � Om de overdracht van trillingen van de machine te beperken, moeten onder de machine trillingdempers op de hieronder 

aangegeven plaatsen worden geïnstalleerd.
 � CIAT is niet aansprakelijk voor overlast van of schade aan de machine, de constructie of het gebouw als andere dan de 

voorgeschreven dempers zijn gebruikt.

 � Plaats van de dempers voor types 2800X & 3000X STD

21
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22
51

50
50

700236 700

6506 (LX 2800X & 3000X)

700380700 700700 380 380380 380

22
51

700A 700
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700350700 700700 375 340 320405 395

21
51

50
50

700

ALXC
2800
3000

410
400

21
51

50
50

22
51

700A 700

8690 (LXC* 2800X & 3000X)

700E700 700700 D F G HB C 700 700

ALXC*
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3000
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200

B
650
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C
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D
584
500

E
400
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F
200
300

G
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H
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SYLOMER
700 x 50 x 25
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700 x 50 x 25
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700 x 50 x 25LX
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 � Plaats van de dempers voor types 3200X, 3400X & 3600X STD
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LXC* =  LXC + buffertank
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 � Plaats van de dempers voor types 4200X & 4800X STD

LXC* =  LXC + buffertank
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21
51

22
51

50
50

11928 (LX 5600X & 6400X)

22
51

13020 (LXC 5600X & 6400X)

SYLOMER
700 x 50 x 25

SYLOMER
700 x 50 x 25

21
51

50
50

21
51

50
50

22
51

14112 (LXC* 5600X & 6400X)

SYLOMER
700 x 50 x 25

5600
6400

400
450

750
750

750
750

750
750

750
750

750
750

650
650

450
450

350
350

320
270

JLXC A B C D E F G H I

5600
6400

259
259

1200
1150

1100
1100

1000
1100

900
950

800
800

600
550

500
450

400
400

250
250

JLXC* A B C D E F G H I

5600
6400

228
228

650
650

650
650

650
650

550
650

550
600

450
400

400
350

350
350

350
300

JLX A B C D E F G H I

700 B D FC E JIHG700 700 700 700 700 700 700 700 700A

700 B D FC E JIHG700 700 700 700 700 700 700 700 700A

700 B D FC E JIHG700 700 700 700 700 700 700 700 700A

LX

LXC

LXC*

 � Plaats van de dempers voor types 5600X & 6400X STD

LXC* =  LXC + buffertank
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8.8 Trillingdempers modellen HEE (optie)
 � Om de overdracht van trillingen van de machine te beperken, moeten onder de machine trillingdempers op de hieronder 

aangegeven plaatsen worden geïnstalleerd.
 � CIAT is niet aansprakelijk voor overlast van of schade aan de machine, de constructie of het gebouw als andere dan de 

voorgeschreven dempers zijn gebruikt.

 � Plaats van de dempers voor types 2500X HEE
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 � Plaats van de dempers voor types 2800X & 3050X HEE
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 � Plaats van de dempers voor types 3200X 3400X 3600X 3900X HEE
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 � Plaats van de dempers voor types 4200X 4500X & 4800X HEE
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9.  AANSLUITINGEN
9.1 Assemblage van de hydraulische module

9.2 Wateraansluitingen
 � Deze moeten conform de volgende voorschriften zijn:

 - Houd u aan de aansluitrichting (intrede/uittrede) die is 
aangegeven op de machine en op de maattekening.

 - Installeer afsluitventielen bij de waterin- en -uittredes om 
de wisselaars te isoleren.

 - Het watercircuit moet zo min mogelijk bochten en horizontale 
lussen op verschillende niveaus bevatten.

 - De leidingen moeten thermisch zijn geïsoleerd om 
verliezen en condensatie te voorkomen.

 - Installeer handmatige of automatische ontluchters op de 
hoogste punten van het (de) circuit(s). De handmatige of 
automatische ontluchters op de machine zijn niet bedoeld 
om de rest van het hydraulisch circuit te ontluchten.

 - Wij adviseren flexibele aansluitingen te gebruiken 
op de waterleidingen en de warmtewisselaars om 
de overdracht van trillingen naar het gebouw zoveel 
mogelijk te beperken (verplicht als de machine is 
geïnstalleerd op trillingdempers).

 � De leidingen van de installatie moeten beslist worden 
bevestigd aan de muur van het gebouw en mogen in geen 
geval een extra belasting zijn voor de groep.

 � De systemen die nodig zijn voor het vullen en aftappen van 
het warmte-transportmedium moeten door de installateur 
worden voorzien.

 � De leidingen mogen geen kracht noch trillingen overbrengen 
op de verdamper.

 � De werking van de koudwaterpomp(en) moet beslist 
afhankelijk zijn van die van de machine (te bekabelen 

hulpcontact voor de werking van de pomp). Als de pompen 
stoppen, stopt de machine automatisch om iedere risico 
van bevriezing van de verdamper te voorkomen.

 � De onmisbare toebehoren van elk hydraulisch circuit 
(balansklep, ontluchters, aftapkraan op lage punten, 
expansievat, zakthermometers, filter, enz.).

b1 b2

b2

b2

b2

b1

b1

b1

a1

a1

a1

a2

a2

a2
a1

a1

a1

a2

a2

a2

Assemblages op staanders:
a1 = 6 M10-bouten + ringen
a2 = 6 gefelsde M10-bussen

Assemblages op bovenste en onderste dwarsbalken: 
b1 = 4 M10-bouten + ringen
b2 = 4 gefelsde M10-bussen  
op geklonken tussenstuk

9.3 Desuperheater-warmtewisselaar serie LX - LXC
Principe
 � 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
 � Energieterugwinning is alleen effectief als het ’apparaat in werking is
 � Bij een gelijk koel- of verwarmingsvermogen, kan met de desuperheater gratis warm water worden geproduceerd met 

tegelijkertijd een verlaging van het door het apparaat opgenomen elektrisch vermogen.
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Diameter van de hydraulische aansluitingen 
 � De aansluitingen op de koudwaterintrede en -uittrede zijn bestemd voor FLEXIBELE KLEMRINGEN.

POWERCIAT2
LX LXC Desuperheater

(optie)Intrede Uittrede Intrede Uittrede
2800 tot 4800 STD/2500 tot 3900 HEE DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN50
5600 en 6400 STD/4200 tot 4800 HEE DN 250 DN 250 DN 200 DN 200 DN50

Adapterset FLEXIBELE KLEMRING (optie)
 � Sets "FLEXIBELE KLEMRING + FLENS" of "FLEXIBELE KLEMRING + FLENS + FLEXIBELE AANSLUITING" zijn 

afzonderlijk leverbaar.
 � De set en de leidingen van de installatie mogen geen kracht overbrengen op het intrede- en uittredeleidingstelsel van de 

machine.

� Set "FLEXIBELE KLEMRING + FLENS"

� Set "FLEXIBELE KLEMRING + FLENS + FLEXIBELE AANSLUITING
 A: naar verdamper, pomp of desuperheater
 B: naar hydraulisch netwerk
 1 - Slangklem
 2 - Flensadapter
 3 - Flexibele aansluiting

1

2

3

A

B

1

2

A

B 1 2

9.4 Kenmerken van de hydraulische aansluitingen

Principe en voorzorgen van de hydraulische aansluiting
Voor het goed opstarten en werken van het apparaat, moet 
het watersysteem van de desuperheater zo kort mogelijk 
zijn voor een geleidelijk toenemen van de prestaties met een 
waterdebiet van 10% van de nominale waarde, met daarna het 
nominale debiet op de intredende waterretour van de
desuperheater op +50°C.
Geadviseerd wordt een hydraulisch schema te gebruiken dat 
zeer snel zeer warm water geeft bij de desuperheater (3-weg 
ventiel + regelaar + sensor op de desuperheater waterintrede)
Setpoint van deze regelaar ingesteld op ten minste +50°C.
Opmerking: speciale aandacht is vereist voor de keuze van het 
expansievat, omdat het waterterugwincircuit een temperatuur 

van 115°C kan bereiken als de circulatiepomp stopt of als erg 
geen warmwaterverbruik is.

50°C

v3v

s
m e

a

ds

Min. 50 °C

Optie desuperheater

sanitair warm 
water

a: Afsluitklep
e: Expansievat
de: Desuperheater

m: Manometer
s: Veiligheidsklep
v3v: 3-weg ventiel
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10.1 Regelprincipes
 � De werking van de compressoren wordt gestuurd 

door de regelmodule Xtraconnect 2 naargelang de 
retourtemperatuur van het koude water. Deze schakelt de 
compressoren in of uit.

 � In een standaardconfiguratie is de koudwaterregelsensor 
op de waterretour van de verdamper geplaatst.

 � Regeling van de condensatiedruk:
 - In cascade in- en uitschakelen van de ventilatoren 

naargelang de waarde van de hoge druk die wordt 
gecontroleerd door het Xtraconnect 2 regelpaneel.

10.2 Regelmodule Xtraconnect 2
 � Alle groepen van het POWERCIAT2 assortiment en 

daarvan afgeleide zijn uitgerust met een elektronische 
microprocessorgestuurde Xtraconnect 2 regel- en 
signalisatiemodule.

 � Belangrijkste functies:
 - Regeling van de watertemperatuur.
 - Er zijn vier types regeling mogelijk:

1. Verschil op waterretour.
2. PID op de wateruittrede.
3. Buitentemperatuurafhankelijke aanpassing van 

de temperatuur.
4. Energieopslag lage temperatuur.

 � De apparaten hebben een standaardconfiguratie met een 
regeling op de koelwaterretour:
 - Regeling van de condensatiedruk;
 - Controle van de perstemperatuur van de compressoren;
 - Beheer van de beveiligingen;
 - Controle van de bedrijfsparameters;
 - Beheer en automatische egalisering van de 

bedrijfstijden van de compressor;
 - Weekbeheer van de machine;
 - Afzonderlijke diagnose van elke storing.

 � Voor de gedetailleerde beschrijving van al deze functies, 
raadpleegt u de handleiding van de Xtraconnect 2.

10.3 "Master/Slave"-beheer
 � Het "master/slave"-beheer kan 2 machines parallel 

beheren. De 2 machines zijn via een busverbinding met 
elkaar verbonden, waarbij één machine is aangewezen als 
de “Master” die de regeling oplegt aan de andere machine.

 � Beide machines moeten echter wel afzonderlijk worden 
ingesteld, want de "Master" machine legt deze instellingen 
niet op aan de "Slave" machine. Als een machine al is 
geconfigureerd als “Master”, dan is de instelling van de 
"Slave" machine geblokkeerd en niet toegankelijk.

 � De waterwet van de “Master” bestuurt de twee machines.
LET OP: De waterwetten moeten bij voorkeur gelijk zijn, 
omdat elke machine onafhankelijk van de ander wordt als 
de communicatie tussen de machines uitvalt (zij worden dan 
geregeld door hun eigen waterwet).
 � De “Master” machine zendt de volgende informatie naar de 

"Slave" machine:
 - Aan/uit;
 - Regeltemperatuur.

 � De details van de informatie over elke machine (details 
van storing, inbedrijfstelling gegevens, parameters van de 
machine, uitleesparameters, enz..) zijn alleen beschikbaar 
op de betreffende eenheid.

 � Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Master/
Slave"-beheer in de gebruiksaanwijzing van de Xtraconnect 
2 regeling.

10.  REGELING

9.5 Elektrische aansluitingen
 � Alle bedradingen moeten uitgevoerd zijn volgens de 

geldende wetgeving op de plaats van de installatie.
 � Raadpleeg in elk geval het elektrisch schema dat bij het 

apparaat is gevoegd.
 � Houd u aan de gegevens van de elektrische voeding zoals 

aangegeven op het typeplaatje.
 � De spanning moet binnen het aangegeven bereik liggen:

 - Vermogenscircuit: 400 V (+/-10 %) - 3 F - 50 Hz + aarde.
 - Stuurcircuit : 230 V (+/-10 %) - 1 F - 50 Hz + Aarde.

 � De fase-onbalans mag niet meer dan 2% bedragen voor de 
spanning en 10% voor de stroom.

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

 � De dimensionering van de bekabeling moet door de 
installateur worden bepaald naargelang de kenmerken en 
geldende regelgeving op de plaats van de installatie voordat 
ter plaatse eventuele aanpassingen worden aangebracht 
om de aansluiting te vergemakkelijken.

 � Criteria voor de dimensionering van de bekabeling:
 - Max. nominale stroomsterkte (zie § GEGEVENS).
 - de afstand tussen de eenheid en zijn voedingsbron.
 - de bescherming zoals origineel was voorzien.
 - het gebruiksvermogen van de nulleider.

 - de elektrische verbindingen (zie elektrisch schema van 
het apparaat).

 - de blootstellingstemperatuur van de bekabeling.
 - de maximale sectie van de hoofdschakelaar  

(zie § GEGEVENS).

 � Uitvoering van de elektrische verbindingen:
1. Sluit het vermogenscircuit aan.
2. Sluit de aardingsdraad aan op de aardklem.
3. Sluit, indien nodig, het spanningsloze contact van 

de signalen van algemene storing en het externe 
bedieningscommando aan.

4. Bekrachtiging van de compressoren naar de werking 
van de circulatiepomp.

 � Het externe bedieningscommando moet verbonden worden 
door een spanningsloos contact (vrij van elke spanning).

 � Raadpleeg de maattekening van de machine voor de 
aansluiting van de klant.

 � Om problemen van een snelle corrosie te voorkomen, 
sluit u de compressor aan op de aarde via de daarvoor 
bestemde schroef op het carter.

BELANGRIJK: U dient het apparaat te beveiligen tegen 
overspanningen als gevolg van spanningspieken in 
het stroomnet of van blikseminslag. Afhankelijk van de 
geografische ligging van de installatieplaats en het type 
stroomnet (ondergronds of bovengronds bekabeld) kan een 
bliksemafleider voorgeschreven zijn in lokale regelgeving. Als 
de van kracht zijnde lokale voorschriften niet worden nageleefd 
(NF C 15100 in Frankrijk), vervalt de garantie van CIAT.
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10.4 Regelings- en beveiligingsapparaten
 � Alle beveiligingen van de groep worden beheerd door de 

elektronische kaart van de Xtraconnect 2 module. Als een 
beveiliging wordt geactiveerd en de machine stopt, zoek 
dan de storing, reset indien nodig de beveiliging, en reset 
daarna de storing via de "RESET"-toets van het paneel.

 � De groep zal weer starten als de minimum tijd, die door de 
antipendeltijd wordt bepaald, is verlopen.

 � Om de waarden van de instelling van de verschillende 
beveiligingsorganen en de procedures voor het resetten 
van de verschillende storingen te kennen, raadpleegt u de 
gebruiksaanwijzing van de Xtraconnect 2 regelmodule.

 � Lagedruksensor
Elke koudemiddelcircuit heeft een lagedruksensor. Met 
deze druksensor op de aanzuiging van de compressor, 
kan de gebruiker de waarde van de LD (lage druk) zien 
en kan de regelmodule deze controleren en zorgen dat de 
waarde van de LD niet onder de in de regelaar ingestelde 
storingslimiet komt. Als deze onder de ingestelde waarde 
daalt, dan wordt de voeding van de compressor van het 
betreffende koudemiddelcircuit onderbroken en geeft een 
led een waarschuwing op het paneel.
Uitschakeling: 0,3 bar relatief.

 � Hogedruksensor
Elke koudemiddelcircuit heeft een hogedruksensor.  Met 
deze druksensor op de perszijde van de compressor, kan 
de gebruiker de waarde van de HD (hoge druk) zien en 
kan de regelmodule de regeling van de machine door de 
ventilatoren in en uit te schakelen.

 � Hogedruk veiligheidspressostaat
De hogedruk veiligheidspressostaat is een 
veiligheidstoebehoren van de draaiende machine. 
Elke koudemiddelcircuit heeft twee elektrisch in serie 
geschakelde hogedruk pressostaten. Als de waarde van 
de HD de vooraf ingestelde waarde van de pressostaat 
overschrijdt, wordt de voeding van de compressor van 
het betreffende koudemiddelcircuit afgesloten en wordt 
de storing door een led aangegeven op het paneel van de 
regelmodule.
De HD pressostaten hebben een handbediende reset, de 
storing wordt uitgeschakeld door de pressostaat te resetten 
door op de toets RESET van het display te drukken.
Uitschakeling: 20,5 bar relatief.

 � Vorstbeveiligingssensor verdamper
De bescherming van de verdamper tegen vorst wordt 
geregeld door twee sensoren:
 - Een sonde bij de koudwateruittrede van de verdamper 

controleert de temperatuur van het te koelen medium. 
Als deze onder de in de regelaar ingestelde waarde 
komt, stopt de machine en wordt de storing door 
een led aangegeven op het paneel van de regelaar. 
Deze sensor vervult een beveiligingsfunctie en mag dus 
niet verplaatst worden door de klant.

 - Een freonsensor bij de ingang van de verdamper 
controleert de temperatuur van het koudemiddel. Als 
deze onder de in de regelaar ingestelde waarde komt, 
wordt de voeding van de compressor van het betreffende 
koudemiddelcircuit afgesloten en wordt de storing door 
een led aangegeven op het paneel van de regelaar.

Dankzij de druksensor LD (lage druk) en de 
wateruittredesensor van de warmtewisselaar, wordt een 
permanente controle uitgevoerd om te voorkomen dat de 
warmtewisselaar scheurt. In geval van te grote afwijkende 
drift van deze twee druksensoren, wordt het betreffende 
circuit gestopt en de storing gesignaleerd door het oplichten 
van een rode led op het paneel.

 � Overdrukbeveiliging
Elk koudemiddelcircuit van de apparaten bevat een 
beveiliging tegen de risico's van overdruk door brand:
 - Veiligheidskleppen. Deze beschermen de hoge- 

en lagedrukcircuits tegen overdruk als gevolg 
van een verhoging van de buitentemperatuur, 
als de machine is gestopt. (Bijv.: brand buiten)    

Deze klep wordt niet beschouwd als een 
veiligheidstoebehoren in de zin van hoofdstuk 2.11 van 
de bijlage 1 van de druktoestellenrichtlijn.

 - Maximaal toelaatbare drukken (PS) aan lagedrukzijde: 
De waarde van de lage druk (aangegeven op het typeplaatje) 
komt overeen met de situatie als de machine niet draait. 
Deze waarde wordt gegeven naar gelang de relatie 
druk/temperatuur met een buitentemperatuur van 65°C. 
Deze temperatuur komt overeen met de meest ongunstigste 
situatie van de machine, zonder brand buiten.

 � Regelaar van de watercirculatie verdamper
Dit orgaan heeft een veiligheidsfunctie. Het is gemonteerd 
op de koudwateruittredeleiding en controleert de 
watercirculatie in de verdamper.
Als deze onvoldoende dan stopt de machine en wordt de 
storing door een led aangegeven op het paneel.

 � Interne beveiliging compressor
De compressoren hebben standaard een beveiligingsmodule 
SE-E1. De module verzorgt 3 controlefuncties.
1. Controle van de temperatuur voor de motor (PTC-

sensor in de wikkeling), het persgas en de olie.
2. Controle van de draairichting.
3. Controle van de fasestoring.
Bij een storing stopt het betreffende circuit en wordt 
de storing door een led aangegeven op het paneel. 
Het resetten gebeurt handmatig (nadat de wikkeling is 
afgekoeld) door de voedingsspanning L/N gedurende 
ten minste 5 seconden te onderbreken.

R1: Verwarming van de olie
R2: Temperatuursensor van de olie (PTC)
Draadkleuren: 1 = zwart, 2 = bruin, 3 = blauw

 � Elektronisch expansieventiel
De hoofdregelaar is geïnstalleerd in de schakelkast aan 
de zijkant.
Alle parameters van de werking van de expansieventielen 
zijn vooringesteld, inclusief de superheater op de verdamper 
(7K). Er is dus geen enkele instelling mogelijk.
De noodbatterij in de kast heeft een levensduur van 4 
jaar. Hiermee kan het expansieventiel worden gesloten bij 
stroomuitval.
BELANGRIJK: forceer nooit het ventiel te openen als 
er geen koudemiddeldebiet is. Wanneer het systeem is 
gestopt of vacuüm is getrokken, dan moet het potentiaalvrije 
contact van de bediening open blijven.

 � Perssensor
Elk apparaat is standaard uitgerust met een perssensor door 
het koudemiddelcircuit. Deze sensor op de persleidingen zorgt 
ervoor dat de gebruiker de waarde van de perstemperatuur 
kan zien en dat de regelmodule een beveiligingsfunctie heeft.
Als de waarde van de perstemperatuur de in de regelmodule 
ingestelde maximale temperatuur overschrijdt, dan werkt 
het koudemiddelcircuit volgens een bepaald programma 
of stopt het betreffende circuit met een waarschuwing op 
het paneel.

 � Regeling van de capaciteit van de compressoren
De compressoren hebben een dubbele regeling. De continue 
vermogensregeling (impulsen van de magneetkleppen 
voor het verschuiven van de schuif) wordt gebruikt voor 
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11.1 Controles vooraf
 � Te controleren punten:

1. De netspanning komt overeen met de spanning van de 
machine en de waarde ervan blijft binnen de toelaatbare 
grenzen (+10% tot -10% ten opzichte van de nominale 
spanning).

1. Volledige overeenstemming met de elektrische schema's 
en de koelschema's.

2. Alle componenten zijn conform de specificaties van de 
tekeningen.

3. Alle documenten en beveiligingsuitrustingen die volgens 
de geldende Europese normen vereist zijn, zijn aanwezig.

4. De vrije doorgang van de toegangs- en noodwegen.
5. De montage en het vastzitten van de bevestigingsklemmen 

van alle leidingen.
6. De kwaliteit van de lassen en van de afdichtingen.. 

Controleer of er geen enkele lekkage van koudemiddel 
is.

7. De bescherming tegen elke mechanische beschadiging.
8. Sluit de aftapkraan onder de verdamper.
9. Controleer, na de kleppen van het watercircuit geopend 

te hebben, of het water in de koeler circuleert als de 
pomp in bedrijf is.

11.2 Inbedrijfstelling van de compressoren
 � Voor het opstarten moet het hydraulische circuit worden 

ontlucht. Hierbij moet(en) de pomp(en) worden ingeschakeld. 
Om deze werking zonder inschakelen van de 
compressor(en) mogelijk te maken, worden al onze 
machines geleverd met de parameter "toestemming 
inschakelen compressoren" ingesteld op "NEE". 
De werkzaamheden kunnen dus worden uitgevoerd zonder 
dat het gevaar bestaat dat de compressoren starten als u de 
regelaar van de machine op de stand "ON" zet.

 � Controleer of de perskleppen van de compressoren en de 
haakse kleppen in de vloeistofleiding open zijn.

 � Schakel de verwarmingselementen van de 
compressorcarters 6 uur vóór de inbedrijfstelling van de 
compressoren in.

 � Na het ontluchten van het hydraulisch circuit, stelt u de 
parameters "toestemming inschakelen compressoren" in 
op "JA" om het opstarten ervan toe te staan.

 � Als de compressoren draaien, controleer dan:
1. De werking van de controleur van de watercirculatie.
2. Raak de carters aan om te controleren of alle voorverwarmers 

goed hebben gewerkt (zij moeten lauw zijn).

11.3 Starten van het aggregaat
 � Het starten en het testen van de werking moeten uitgevoerd 

worden met een thermische belasting en een watercirculatie 
in de wisselaars.
 - 1. Breng de moederkaart onder spanning

 - 2. Controleer de configuratie van de Xtraconnect 2 module.
 - 3. Voer de instelpunten in.

 - 4. Start de groep door op de aan/uit toets te drukken.

 � De interne beveiligingen zijn ingeschakeld. Zoek dan, als 
een beveiliging is ingeschakeld, de storing, reset indien 
de beveiliging en druk daarna op de RESET-knop van het 
paneel om de storing te resetten.

 � De machine is pas effectief opgestart na 2 minuten (tijd voor 
het onderzoeken en verwerken van alle beveiligingen). In 
functie van de vraag schakelen de regeltrappen in cascade in.

 � Om de groep, buiten noodgevallen, te stoppen, gebruikt u:
 - Ofwel de Aan/Uit toets van het paneel;
 - Ofwel een spanningsloos contact op het externe 

bedieningscommando.
 � Gebruik niet de hoofdschakelaar, want de elektrische 

kast moet onder spanning blijven (vorstbeveiliging, 
carterweerstand).

11.4 Controles na het opstarten

 � Controle van de compressoren
1. Controleer of de draairichting van elke compressor 

correct is door te controleren of de perstemperatuur 
snel hoger wordt, of de HD hoger wordt en de LD lager 
wordt. Een incorrecte draairichting is te wijten aan 
een verkeerde bedrading van de elektrische voeding 
(omkering van de fase). Om de correcte draairichting 
te herstellen, moeten de twee voedingsfases worden 
omgedraaid.

2. Controleer de draairichting van de ventilatoren.
3. Zoek naar de oorzaken van eventuele geluidsproblemen 

die de installatie veroorzaakt en los deze op.
4. Controleer de perstemperatuur van de compressoren 

met behulp van een contactsensor.
5. Controleer of de opgenomen stroomsterkte overeenkomt 

met de waarden die op het typeplaatje van de compressor 
staan.

6. Controleer de werking van alle beveiligingsapparaten.
7. Controleer tijdens de inbedrijfstelling en bij het uitvoeren 

van onderhoud, het oliepeil dat altijd zichtbaar moet zijn 
in het kijkglas, zowel belast als met vermogensreductie.

8. Controleer het oliepeil alleen in werking.

11.  INBEDRIJFSTELLING

het moduleren van het koelvermogen naargelang de 
behoefte, en de trapsgewijze regeling wordt gebruikt voor 
het inschakelen en het stoppen van de compressor.
De compressoren hebben een systeem voor het automatisch 
onbelast starten. Dit beperkt het de opstartkoppel en de 
acceleratietijden. Het ontziet de mechanische organen en 
de motor, en vermindert de belasting van het stroomnet 
aanzienlijk.

 � Aanzuigklep (optie)
De aanzuigklep isoleert de compressor van het koudemiddel 
voor het uitvoeren van werkzaamheden.
BELANGRIJK:
 - Controleer of alle kleppen volledig open zijn bij het 

starten van de koelmachine.
 - Controleer of de blokkeerhendel van de klep is vastgezet 

en vergrendeld zodat de stand van de klep niet kan 
veranderen. 
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LET OP: Vermeng de olie niet met andere smeermiddelen

 � Controle van de koudemiddelvulling
 � De groepen worden afgeleverd met een nauwkeurig 

afgemeten koudemiddelvulling. Om te controleren of 
de koudemiddelvulling correct is, voert u de volgende 
controles circuit na circuit uit als de groep op vol 
vermogen werkt:
1. Controleer of er geen dampbellen zichtbaar zijn bij 

het kijkglas.  
BELANGRIJK : Vertrouw niet op de verklikker op 
het elektronische expansieventiel.

2. Controleer of de superheatwaarde ligt tussen 5 en 9 °C.
3. Controleer de waarde van de werkelijke onderkoeling 

bij de uitgang van de condensor. Deze moet tussen 
5 en 10 °C liggen, afhankelijk van het type eenheid.  
OPMERKING: omdat het drukverlies van de 
microkanaalcondensors aanzienlijk is, moet de 
druk voor het berekenen van de onderkoeling 
worden gemeten bij de uitgang van de condensor.  
In geval van veel te weinig vulling, verschijnen 
er grote bellen bij het kijkglas, de aanzuigdruk 
vermindert en de oververhitting bij de aanzuiging 
van de compressoren is verhoogd. De machine 
moet dus opnieuw gevuld worden nadat de lekkage 
verholpen is en het koudemiddel volledig afgetapt 
is met behulp van een terugwinningsapparaat. Voer 
de reparaties uit, test de lekdichtheid en let daarbij 
op de werkdruk aan de kant van de lage druk en vul 
de groep opnieuw.

 � Het vullen moet met de vloeibare fase op de 
vloeistofklep gebeuren. De hoeveelheid ingebracht 
koudemiddel in het apparaat moet overeenkomen met 
de op de typeplaat aangegeven waarden.

 � Dezelfde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
als de waarde van de onderkoeling lager is dan de 
nominale waarden.

 � N.B.: tijdens de inbedrijfstelling van de groep, kan soms 
een te lage aanzuigdruk of een te hoge condensatiedruk 
worden gemeten. Deze problemen kunnen verschillende 
oorzaken hebben (zie § "CORRECTIEF ONDERHOUD").

 � Controle van de hydraulische installatie
 � Doordat het totale drukverlies van de installatie niet 

precies bekend is bij de inbedrijfstelling, is het nodig 
het waterdebiet met de regelklep af te stellen om het 
gewenste nominale debiet te verkrijgen. Met deze 
regelklep kan men, dankzij het drukverschil dat op het 
waterleidingnet ontstaat, de curve druk / debiet van 
het netwerk, op de curve druk / debiet van de pomp 
afstellen en zo het bijbehorende nominale debiet op 
het gewenste werkpunt krijgen.

 � Het aflezen van het drukverlies in de warmtewisselaar 
is een middel voor de controle en de instelling van het 
nominale debiet van de installatie.

 � Houd u aan onderstaande procedure:
1. Open het inregelventiel volledig.
2. Laat de pomp gedurende 2 uur draaien om 

eventuele vaste deeltjes in het circuit te 
verwijderen.

3. Lees het drukverlies van de warmtewisselaar bij 
het starten van de pomp en vervolgens 2 uur later.

4. Als het drukverlies kleiner is geworden, betekent 
dit dat het gaasfilter vervuild is. U moet het 
demonteren en reinigen.
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6. Als het drukverlies van het leidingnet te groot is ten 

opzichte van de door de pomp geleverde beschikbare 
statische druk, zal het waterdebiet dat hierdoor 
ontstaat kleiner worden en het temperatuurverschil 
tussen de in- en uittrede van de wisselaar groter 
worden. Daarom moeten de drukverliezen kleiner 
worden gemaakt. Controleer of dit verschil ligt binnen 
het toepassingsgebied van de verdamper (zie de 
technische mededeling).
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12.1 Gebruiksadviezen
 � Geluid/lawaai

 � Hoewel een kortstondige blootstelling aan het 
gemiddelde geluidsniveau nauwelijks gevaar oplevert, 
wordt het personeel dat werkt in de buurt van luide 
geluidsbronnen geadviseerd gehoorbeschermers te 
dragen. Deze gehoorbeschermers mogen het dragen 
van andere essentiële beschermingsuitrusting, zoals 
een veiligheidsbril of een gasmasker, niet belemmeren..

 � Smeerolie
 � Olie voor koelmachines levert nauwelijks risico's of 

gevaren voor de gezondheid op als zij correct en onder 
juiste omstandigheden van industriële en persoonlijke 
hygiëne worden gebruikt. Neem echter de volgende 
voorzorgen:
1. Raak componenten die met olie zijn ingesmeerd zo 

weinig mogelijk aan. Gebruik beschermingscrèmes.
2. De oliën zijn ontvlambaar en moeten zorgvuldig 

opgeslagen en behandeld worden. Houd 
schoonmaakdoeken op afstand van open vuur.

3. De olie in het smeersysteem van de compressor 
en in de oliescheider kan brandwonden 
veroorzaken, zelfs na het stoppen van het systeem. 

4. Voordat u het systeem vlak na het stoppen van de 
compressor opent, bijvoorbeeld voor het reinigen 
van de oliezeef, moet u de olie voldoende laten 
afkoelen (<35 °C) zodat eventuele spatten geen 
gevaar meer opleveren.

5. De flacons moeten goed afgesloten worden 
opgeslagen. Gebruik geen olie uit een aangebroken 
flacon die is opgeslagen in slechte omstandigheden.

 � Koudemiddelen - algemeen
 � Koelsystemen bevatten vloeistoffen en dampen onder 

druk. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
voordat u een circuit opent.

 � Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen, enz. 
bij het openen van leidingen of vaten die vloeistoffen 
kunnen bevatten. 

 � Bij het openen van delen van het primaire koelcircuit 
ontsnapt koudemiddel in de atmosfeer . Het is 
belangrijk om deze hoeveelheid verloren koudemiddel 
tot een minimum te beperken door de vulling in een 
ander deel van het systeem te pompen en te isoleren.

 � Het koudemiddel en de smeerolie, en in het bijzonder 
het vloeibare koudemiddel met lage temperatuur, 
kunnen brandwonden veroorzaken als zij in contact 
komen met de huid of de ogen. Het teveel aan 
koudemiddel moet opgeslagen worden in geschikte 
vaten en de hoeveelheid koudemiddel dat bewaard 
wordt in de technische ruimte moet beperkt zijn.

 � De koudemiddelcilinders en -reservoirs van 
moeten voorzichtig behandeld worden en de 
waarschuwingspanelen moeten goed zichtbaar 
geplaatst zijn om de aandacht te vestigen op de 
gevaren van vergiftiging, brand en explosie door 
koudemiddel.

 � Na gebruik moet het koudemiddel opgevangen en 
gerecycled worden volgens de geldende regelgeving.

 � Hydrofluorkoolstof koudemiddelen
 � Hoewel de dampen van halogeenkoolstof en 

hydrofluorkoolstof koudemiddelen niet giftig zijn, 
vormen zij toch een gevaar doordat zij zwaarder zijn 
dan lucht en de zuurstof uit de technische ruimte 
kunnen verdrijven.

 � Gebruik, in geval van per ongeluk vrijkomen van 
koudemiddel, ventilatoren om deze dampen te 
verwijderen. Het niveau van blootstellen op de werkplek 
moet tot een minimum beperkt blijven en mag in geen 
enkel geval de toegestane drempel van 1000 deeltjes 
per miljoen (ppm) voor een 8-urige werkdag en een 
40-urige werkweek overschrijden.

 � Hoewel hydrofluorkoolstof koudemiddelen niet 
brandbaar zijn, is open vuur (bijvoorbeeld: sigaretten, 
enz.) verboden, omdat temperaturen hoger dan 300 
°C de ontleding van deze dampen en de vorming van 
fosgeen, waterstoffluoride, chloorwaterstof en andere 
giftige stoffen veroorzaakt. Deze stoffen kunnen 
ernstige lichamelijke gevolgen hebben bij inademing.

12.  GEBRUIK

 � Stilstand is gunstig voor de ontwikkeling of het versnellen 
van corrosie door blootstelling aan de lucht of door de 
bacteriegroei, vooral in aanwezigheid van water. Zodra een 
installatie voor meerdere weken wordt stilgelegd (periode 
van stilstand, sluiting wegens vakantie, enz.) moet het 
watercircuit zorgvuldig worden afgetapt. Gebruik indien 

nodig perslucht om al het stilstaande water te verdrijven uit, 
met name, de pijpen.

 � Als de periode zonder water langer dan een maand zal 
duren, moet u het circuit vullen met stikstof om de risico's 
op corrosie te vermijden.

12.2 Langdurige stilstand
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13.  ONDERHOUD
13.1 Onderhoudsadviezen
 � Sluit een onderhoudscontract bij uw installateur of bij een 

erkend onderhoudsbedrijf om verzekerd te zijn van een goede 
werking van de groep. 

 � Werkzaamheden aan het elektrisch of koelingsdeel moeten 
door een bevoegde monteur worden uitgevoerd.

 � De controles in bedrijf worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de nationale wetgeving. 

 � Voordat u aan enige elektrische component gaat werken, 
moet u altijd van te voren de algemene voeding van 
de eenheid uitschakelen met de hoofdschakelaar in de 
elektriciteitskast. Vaak kunnen compressoren uit zijn, maar 
het vermogenscircuit blijft onder spanning staan zolang de 
hoofdschakelaar van de groep niet geopend is. Er kunnen 
bovendien elementen onder spanning blijven dankzij externe 
hulporganen die verbonden zijn met de uitschakelbare 
oranje aansluitklemmen op de hoofdklemmenstrip. Maak 
het uitschakelbare deel van deze klemmen los voordat u 
aan de werkzaamheden begint.

 � De oppervlaktes van de compressor en de leidingen 
kunnen temperaturen boven 100°C bereiken en op die 
manier brandwonden veroorzaken. Ook kunnen in bepaalde 
omstandigheden de oppervlaktes van de compressor erg 
koud worden, wat het risico van bevriezing met zich mee 
brengt. 

 � Houd het apparaat schoon. Herstel de lak indien nodig.
 � Houd de ruimte om het apparaat schoon en vrij om 

ongelukken te voorkomen en zorg voor een goede ventilatie 
van de condensor.

 � Controleer de vervuilingsgraad van de batterij. Verwijder 
indien nodig stof, vezels, bladeren enz. met behulp van 
een zachte borstel of een stofzuiger. De condensor kan 
schoongemaakt worden door met water te sproeien:
 - met lage druk;
 - in de richting van de lamellen;
 - tegen de richting van de lucht in.

 � Klim niet op de machine en vooral niet op de koperen 
koudemiddelleidingen. Gebruik een stelling om op hoogte 
te werken.

 � Een isolatieklep mag alleen bediend worden (openen of 
sluiten) als de machine uit is.

 � De vloeistofklep (net voor het droogfilter) moet altijd 
helemaal geopend zijn als er koudemiddel in het circuit is.

Door het geringe volume van de microkanaalcondensors 
kan niet al het medium in het hogedrukgedeelte worden 

opgeslagen.

13.2 Preventief onderhoud
 � Neem kennis van de milieunormen en de geldende 

wetgeving op de plaats van het bedrijf, met name voor het 
vaststellen van de periodieke controles.

 � de frequentie van het reinigen wordt ter indicatie genoemd 
en moet aan elke installatie worden aangepast.

Wekelijkse controles
 � Controleer met de eenheid op vol vermogen werkend, de 

volgende waarden:
 - visuele controle (sporen van water of olie onder of 

rondom het apparaat) en controleer de gehele installatie 
op het gehoor;

 - aanzuigdruk van de compressor LD (lage druk);
 - persdruk van de compressor HD (hoge druk);
 - de temperaturen van de waterintrede en -uittrede bij de 

warmtewisselaars;
 - de vulling bij het kijkglas en de staat van de vulling met 

behulp van de kleurindicator van het kijkglas;
 - het peil en uiterlijk van de olie. Controleer de kwaliteit in 

geval van kleurverandering;
 - controleer ook de werking van de veiligheidsorganen.

Maandelijkse controles
 � Controleer, naast de wekelijkse controles:

 - de werking van het vermogensvariatiesysteem van de 
compressor;

 - de corrosie van alle metalen delen (frame, omkasting, 
warmtewisselaars, elektriciteitskasten, enz.).

 - de staat van het isolatieschuim (loslaten of scheuren);
 - in het warmte-transportmedium de eventuele 

aanwezigheid van vuil, dat slijtage of corrosie van de 
warmtewisselaar zou kunnen veroorzaken;

 - de dichtheid van de verschillende circuits;
 - de werking van de veiligheidsorganen en van de 

expansieventielen.

Jaarlijkse controles
 � Controleer, naast de maandelijkse controles:

 - de vergrendeling van de blokkeerhendel van de 
aanzuigklep, zodat de stand van de klep niet kan 
veranderen als gevolg van de trillingen van de leidingen. 
Bedien de aanzuigklep (optie) minstens eenmaal per jaar. 

 - de dichtheid van de terugslagklep aan perszijde van 
de compressor/scheider. Reinig of vervang deze klep 
indien nodig.

 - de vervuiling van het droogfilter door het verschil in 
temperatuur te meten van de koperen leidingen bij de 
ingang en uitgang van het droogfilter.

 - het vastzitten en de staat van de elektrische verbindingen.
 - de 'isolatie van de motor en de weerstand van de 

wikkelingen. Maak alle kabels los.
 - de staat van de contacten en de stroomsterkte bij volle 

belasting op de 3 fasen.
 - de aanwezigheid van vocht inde elektriciteitskast.
 - de werking van de controleur van de watercirculatie.
 - de kwaliteit van het water of de staat van het warmte-

transportmedium.
 - de antivriesconcentratie (MEG of PEG)
 - Reinig het waterfilter en ontlucht het circuit.
 - Reinig de warmtewisselaars en controleer het drukverlies 

over de verdamper.
 � Neem eenmaal per jaar een monster van de olie in de 

scheider of elke 5000 uren om deze te analyseren. Vervang 
in geval van zuur, water of metalen deeltjes de olie van 
het betreffende circuit evenals het droogfilter. De olie moet 
principe elke drie jaren worden vervangen.

 � In geval van vervangen van de olie, mag u uitsluitend 
nieuwe olie gebruiken die identiek is aan de originele 
olie en afkomstig is uit een flacon die tot het bijvullen 
hermetisch afgesloten is geweest. Houd u altijd aan het 
voorgeschreven olietype.

 �  Controleer de spanning van de batterijen van 
expansieventielen.

Vervang ze indien nodig (levensduur max: 4 jaar).
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13.3 Correctief onderhoud
 � Uit ervaring is gebleken dat de meeste storingen eenvoudig te verhelpen zijn. In het bijzonder zijn dit:

1. De vervuiling van de warmtewisselaars.
2. De problemen in de warme of koude vloeistofcircuits.
3. De storingen van de elektrische organen zoals de spoel van een relais of van een elektrische klep, enz.

 � Onderhoud van de microkanalen-condensor (§13):
 � Maak de buitenkant van de condensor alleen met water schoon. Als een andere vloeistof wordt gebruikt, houd u dan aan de 

volgende voorschriften: 
 - De pH moet liggen tussen 5 en 9.
 - De oplossing mag geen chlorides of sulfaten van koper, ijzer, nikkel of titanium bevatten.
 - De oplossing moet zijn getest op compatibiliteit met aluminium.

 � Het gebruik van een hogedrukreiniger is toegestaan op voorwaarde dat u zich houdt aan de volgende voorschriften:
 - Verwijder elk ander zeep- of reinigingsmiddel uit het apparaat voordat u de condensoren ermee reinigt.
 - Reinig de condensoren door de straal loodrecht op het frontale oppervlakte te vernevelen, op een regelmatige en 

uniforme manier.
 - De maximale druk is 900 Psig en de maximale hoek van de verneveling is 45°.
 - De afstand van de spuitmond tot de condensor moet ten minste 30 cm (12") zijn.
 - Verwijder het overtollige water van de condensor.

 � De door de veiligheidsapparaten gedetecteerde storingen worden niet perse veroorzaakt door een abrupte wisseling van de 
bewaakte grootheid. Door regelmatig uitgevoerde metingen kunnen toekomstige inschakelingen worden voorzien .

 � Als een grootheid verschuift van de normale waarde en geleidelijk dichter bij de beveiligingsdrempel komt, moeten de 
aangegeven controles in de hierna volgende tabel uitgevoerd worden.

Storingen Mogelijke oorzaken Remedie

Aanzuig- 
druk 

te laag

 - Lucht in het circuit van het gekoelde medium  - Ontucht het koude circuit

 - Onvoldoende debiet van het gekoelde 
medium

 - Controleer het openen van de kleppen van het circuit van het 
gekoelde medium
 - Controleer de draairichting van de pomp en de afwezigheid 
van cavitatie

 - Voldoende debiet van het gekoelde medium 
maar machine te krachtig ten opzichte van de 
belasting van het circuit

 - Bereken de thermische belasting opnieuw
 - Controleer de werking van de regeling van de capaciteit

 - Onvoldoende openen van de aanzuigklep 
(optie) van de compressor

 - Open de aanzuigklep van de compressor volledig

 - Te weinig koudemiddel  - Zoek de lekkage(s) en vul bij

Persdruk  
te hoog

 - Ventilatie incorrect (obstakel bij zuig- of perszijde), 
ventilatoren draaien in de verkeerde richting.
 - Aangezogen lucht te warm (recycling)

 - Controleer de werking van de luchtcondensor

 - Onvoldoende openen van de persklep van de 
compressor

 - Open de persklep van de compressor volledig

Perstemperatuur  
te hoog

 - Probleem met het vloeistofinjectiesysteem  - Controleer de werking van het injectie-expansieventiel

Oliepeil 
te laag

 - Bijvullen niet gebeurd na werkzaamheden  - Vul olie bij

Motorstoring

 - Schakelaars defect

 - Voedingsspanning te laag

 - Motor slecht gekoeld

 - Vervang deze

 - Controleer de elektrische installatie en neem indien nodig 
contact op met uw energiebedrijf

 - Controleer of niets de koeling van de motor belemmert



NL

  NL - 35 NL 13.47 B

Storingen Mogelijke oorzaken Remedie

Uittredetemperatuur 
koud medium 

te hoog

a) De aanzuigdruk is hoger dan normaal:

 - Instelpunt van de regelaar ontregeld

 - Thermische belasting hoger dan voorzien

 - Waterdebiet te groot

 - Elektronische regeling defect

 - Vermogensvariatiesysteem defect

 - Geef het correcte instelpunt weer

 - Controleer de balans (of schakel een extra machine in indien 
beschikbaar)

 - Stel het debiet in op de berekende waarde

 - Controleer de werking van de temperatuurs- en 
vermogensregelaars

 - Controleer de werking van de regelschuif van de 
compressoren

b) De aanzuigdruk is lager dan normaal:

 - Te weinig koudemiddel

 - Slechte voeding van de verdamper met 
koudemiddel

 - Zoek de lekkage(s) en vul bij

 - Controleer de elektrische klep, het expansieventiel eventueel 
de vervuiling van het droogfilter

14.  DEFINITIEF STOPPEN

14.1 Buiten bedrijf stellen
 � Maak de apparaten los van hun energiebronnen, wacht tot 

zij geheel zijn afgekoeld en tap ze dan volledig af.

14.2 Ontmantelingsadviezen
 � Gebruik de originele hijsvoorzieningen. 
 � Sorteer de componenten op grondstofsoort met het oog op 

de recycling of sloop volgens de geldende wetgeving. 
 � Zorg ervoor dat geen enkel bestanddeel van het apparaat 

opnieuw kan worden gebruikt voor andere doeleinden.

14.3 Op te vangen vloeistoffen voor 
herverwerking

 - Koudemiddel R134a
 - Warmte-transportmedium: naargelang de installatie, 

water, glycolwater...
 - Compressorolie

14.4 Te bewaren materialen voor recycling
 - Staal
 - Koper
 - Aluminium
 - Plastics
 - Polyurethaanschuim (isolatie) 

14.5 Afval van elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA)
 � Apparaten moeten aan het einde van hun leven door 

professionals worden ontmanteld en ontdaan van hun 
vloeistoffen, om daarna behandeld te worden via de erkende 
kanalen voor de verwerking van afval van elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA).
 - In Frankrijk werkt CIAT samen met de firma ECOLOGIC 

voor het inzamelen en opwerken van industrieel afval 
dat onderwerp is van de Europese AEEA-richtlijn 
2012/19/EU. Deze samenwerking vereenvoudigt de 
verplichte administratieve handelingen en garandeert 
de inzameling van oude apparaten via een officiële 
en gestructureerde organisatie. In het kader van 
renovatiewerkzaamheden op Frans grondgebied (in 
Europa en de overzeese gebiedsdelen), biedt onze 
partner voor ieder geïnstalleerd CIAT apparaat, 
het bestaande materieel op te halen en te slopen 
(zie de voorwaarden van Ecologic). Neem voor het 
ophalen contact op met de milieu-organisatie Ecologic:  
01 30 57 79 14 - operation-pro@ecologic-france.com

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

 � Vul de rapporten van de werking ten minste 2 keer per jaar in en bij elke inbedrijfstelling van machines met een 
seizoensgebonden gebruik.

Datum/Tijd

C
om

pr
es

so
r

Aanzuigdruk bar

Aanzuigtemperatuur °C

Condensatiedruk bar

Perstemperatuur °C

Lu
ch

tg
ek

oe
ld

e 
co

nd
en

so
r Gasintredetemperatuur °C

Vloeistofuittredetemperatuur °C

Luchtintredetemperatuur °C

Luchtuittredetemperatuur °C

Ve
rd

am
pe

r

Waterintredetemperatuur °C

Wateruittredetemperatuur °C

�������`	�������#��������
 ��

Verdamperuittredetemperatuur °C

Datum/Tijd

Nominale spanning V

Spanning op de klemmen  V

Opgenomen stroomsterkte compressor A

Opgenomen stroomsterkte ventilatormotor A

Opgenomen stroomsterkte pompmotor (LXH) A

Oliedruk bar

Normaal oliepeil

Inschakeltemperatuur van de vorstbeveiliging °C

Mechanische controle pijpen, bouten en moeren, enz.

Controle vastzetten elektrische verbindingen

Reinigen buitenbatterij

Controle van de regeling
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