
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Luchtbehandelingsunits 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaling van de originele instructies 
 
 
 
 

HERZ 00 

Datum November 2020 
Vervangt D-KIMAH00005-15NL 

Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud  
D-EIMAH00105-15_00NL 



 
D-EIMAH00105-15_00NL- 2/36 

 
 
 

   Inhoud 
 

Algemene informatie ...................................................................................................................................................... 3 
Waarschuwingen voor de operator ................................................................................................................................... 3 
Assistentie ........................................................................................................................................................................ 3 
Ontvangst van de machine ............................................................................................................................................... 4 
Controles .......................................................................................................................................................................... 4 
Bedoeling van deze handleiding ....................................................................................................................................... 4 
Details van de fabrikant .................................................................................................................................................... 4 
Identificatie ....................................................................................................................................................................... 5 
Gebruik van de unit .......................................................................................................................................................... 5 
Inleiding - Richtlijnen ........................................................................................................................................................ 5 
Qualificaties ...................................................................................................................................................................... 6 
Veiligheidsvoorschriften.................................................................................................................................................... 6 
Veiligheidsvoorzieningen .................................................................................................................................................. 8 
Garantie............................................................................................................................................................................ 8 
Omgevingsvoorwaarden................................................................................................................................................... 9 
Vervuiling van de omgeving ............................................................................................................................................. 9 
Lawaai .............................................................................................................................................................................. 9 
Opruimen en verwerken ................................................................................................................................................... 9 
Algemene kenmerken .................................................................................................................................................. 10 
Kenmerken voor toepassing ........................................................................................................................................... 10 
Bereik – afmetingen ....................................................................................................................................................... 11 
Constructie ..................................................................................................................................................................... 11 
Onderdelen en accessoires ............................................................................................................................................ 14 
Benaming ....................................................................................................................................................................... 15 
Referentierichtlijnen ........................................................................................................................................................ 16 
Service ........................................................................................................................................................................... 16 
Technische kenmerken, specificaties en prestaties ................................................................................................. 17 
Technische kenmerken .................................................................................................................................................. 17 
Specifieke kenmerken en prestaties ............................................................................................................................... 17 
Voorafgaande activiteiten ............................................................................................................................................ 18 
Laden en uitladen ........................................................................................................................................................... 18 
Ophijsen – verplaatsen en opslag – transport ................................................................................................................ 18 
Tijdelijke opslag vóór het bereiken van de bestemming ................................................................................................. 19 
De unit plaatsen en de gedeelten assembleren ............................................................................................................. 19 
Voorbereiding voor installatie ......................................................................................................................................... 20 
Signalisatie – persoonlijke bescherming – training ......................................................................................................... 20 
Aansluitingen – werking en gebruik ........................................................................................................................... 21 
Elektrische aansluiting .................................................................................................................................................... 21 
Elektrische gegevens ..................................................................................................................................................... 21 
Aansluiting op de hydraulische systemen....................................................................................................................... 24 
Aansluiting van elektrische batterijen ............................................................................................................................. 26 
Filtratie............................................................................................................................................................................ 27 
Algemene instelling ........................................................................................................................................................ 27 
Gewoon en speciaal onderhoud ................................................................................................................................. 28 
Voorwaarden .................................................................................................................................................................. 28 
Onderhoudsprogramma ................................................................................................................................................. 29 
Gewoon onderhoud en smering ..................................................................................................................................... 30 
Speciaal onderhoud ....................................................................................................................................................... 30 
Vervangen van onderdelen ............................................................................................................................................ 30 
Schoonmaken ................................................................................................................................................................ 31 
Aan slijtage onderhevige componenten en verbruiksgoederen – reserveonderdelen .................................................... 31 
Opruimen van verbruikt materiaal – afvalstoffen ............................................................................................................ 31 
Diagnose ........................................................................................................................................................................ 32 
Tabel met problemen ..................................................................................................................................................... 33 
Reparatielog ................................................................................................................................................................... 34 
Restrisico's ................................................................................................................................................................... 35 
Aanwezige restrisico's .................................................................................................................................................... 35 
Aanhangsels ................................................................................................................................................................. 35 
 

 
 
 



D-EIMAH00105-15_00NL- 3/36 
 
 
 

Algemene informatie 
 

 BELANGRIJK 
 

De machines die in deze handleiding worden beschreven vormen een uitstekende investering en verdienen de 
nodige aandacht en zorg inzake een correcte installatie en onderhoud. 
Een correct onderhoud van de unit is onmisbaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de unit. Alleen de 
servicecentra van de fabrikant beschikken over de vereiste technische kennis voor het onderhoud. 
 

 

  WAARSCHUWING 

 
Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de unit begint te installeren. De unit mag niet worden 
opgestart als u alle instructies in deze handleiding niet volledig hebt begrepen. 
 

 

 BELANGRIJK 
 

De kenmerken en procedures die in deze handleiding worden beschreven gelden voor alle units van de reeks. 
 
Alle units worden verzonden met een overzichtsschema met de totale afmetingen, gewicht en kenmerken van de 
specifieke machine. 
 
DE SPECIFIEKE TEKENING MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN INTEGRAAL DEEL VAN DEZE 

HANDLEIDING 
 
Ingeval van afwijkingen tussen deze handleiding en de tekening, gelden de gegevens op de tekening. 
 

 
De in deze Handleiding voor gebruik en onderhoud beschreven unit moet in veilige omstandigheden worden gebruikt en 
onderhouden om risico's voor de operatoren te voorkomen, en dit zowel bij het gebruik van de machine als bij het 
uitvoeren van onderhoud en reparaties.  
 
Het is dan ook essentieel dit document te lezen en de volledige inhoud ervan na te leven; bewaar deze handleiding ook 
zorgvuldig. 
 
Legende symbolen 
 

 Belangrijke opmerking: het niet-naleven van de instructies kan de unit schade berokkenen of de 
werking ervan in het gedrang brengen 
 

 Opmerking over de veiligheid in het algemeen of het naleven van wetten en regelgeving 
 

 Opmerking over de elektrische veiligheid 
 

Waarschuwingen voor de operator 
 LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD ALVORENS DE UNIT TE GEBRUIKEN 

 DE OPERATOR MOET ONDERRICHT EN GETRAIND ZIJN IN HET GEBRUIK VAN DE UNIT 

 DE OPERATOR MOET ALLE INSTRUCTIES, VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN BEDRIJFSLIMIETEN 
STRIKT NALEVEN 

 

Assistentie 
Alvorens reparaties uit te voeren, en zeker in het geval van een speciaal onderhoud, is het aangewezen om contact op 
te nemen met bevoegd personeel. 
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Ontvangst van de machine 
De machine moet onmiddellijk na levering op de finale installatieplaats worden geïnspecteerd op eventuele schade. Alle 
componenten op de leveringsnota moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en afgevinkt; eventuele schade moet 
worden gemeld aan de transporteur. Controleer op het typeplaatje van de machine of het model en de voedingsspanning 
overeenstemmen met de bestelling alvorens de machine uit te laden.  
Noteer eventuele schade of verschillen met de bestelling op de leveringsnota en stuur een klachtenbrief naar: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Klachten of betwistingen van meer dan 10 dagen na de verzendingsdatum worden niet aanvaard. 
 
Geef bij vragen om technische informatie altijd het serienummer van de LUCHTBEHANDELINGSUNIT op dat u vindt op 
het gegevensplaatje. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt opgemerkt na het aanvaarden van de machine. 
 
 

Controles 
Voer na ontvangst van de machine de volgende controles uit om uw rechten te vrijwaren ingeval de machine niet 
compleet is (onderbrekende onderdelen) of als de machine tijdens het transport beschadigd is geraakt: 
 

a) Controleer elke component van de machine alvorens de machine te aanvaarden. Controleer op schade. 
b) Als de machine beschadigd is, mag u de beschadigde materialen niet verwijderen. Foto's kunnen een 

hulpmiddel zijn om de aansprakelijkheid te helpen bepalen. 
c) Breng de transporteur onmiddellijk op de hoogte over de omvang van de schade en vraag hem de machine 

onmiddellijk te inspecteren. 

d) Breng de dealer onmiddellijk op de hoogte over de omvang van de schade zodat hij de vereiste reparaties kan 
laten uitvoeren. De machine mag in geen geval worden gerepareerd voordat een vertegenwoordiger van de 
transportfirma de machine heeft geïnspecteerd. 

 

Bedoeling van deze handleiding 
De bedoeling van deze handleiding is om de installateur en de operator in staat te stellen om alle vereiste stappen uit te 
voeren voor een juiste installatie en onderhoud van de machine zonder risico voor mensen, dieren en/of voorwerpen. 
Deze handleiding is een belangrijk hulpmiddel voor bevoegd personeel, maar het vervangt dit personeel niet. Alle 
activiteiten moeten worden uitgevoerd mits naleving van lokale wetten en regels. 
 

Details van de fabrikant 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 
 

Daikin garandeert dat de geleverde LUCHTBEHANDELINGSUNIT  
 
 volledig is en overeenstemt met de paklijst. 
 samen met de handleiding voor gebruik en onderhoud wordt geleverd 
 
Als de unit niet compleet is of niet overeenstemt met de paklijst, of als de handleiding ontbreekt, neem dan contact op 
met het verkoopnetwerk van Daikin, met vermelding van de specifieke gegevens van de unit op het gegevensplaatje op 
de unit. 
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Identificatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor een snelle identificatie van de unit volstaat het om de gegevens op het EC-plaatje, waarvan u een voorbeeld ziet in 
de afbeelding, op één van de zijkanten van de unit na te kijken. Dit plaatje vermeldt de volgende punten: 
 

1) Naam en adres van de fabrikant 
2) EC-markering 
3) Grootte en serienummer van de unit 
4) Referentie vermeld op de bestelling 
5) Productiedatum 
6) Luchtdebiet in 
7) Luchtdebiet retour 
8) Spanning hoofdvoeding 
9) Frequentie 
10) Aantal fasen 
11) Totaal opgenomen vermogen (onder de op het plaatje vermelde omstandigheden) 

 
Meer informatie over de constructie en de prestaties vindt u in de specifieke grafieken en technische specificaties die bij 
de unit worden geleverd en ook in deze handleiding. 

 

Gebruik van de unit 
LUCHTBEHANDELINGSUNITS worden gebruikt om problemen op te lossen in verband met de temperatuur, vochtigheid en 
zuiverheid van de lucht in zowel particuliere als industriële omgevingen. 
 
Luchtbehandelingsunits zijn gewoonlijk ontworpen en gebouwd voor installatie in een omgeving zonder risico op 
ontploffingen. Voor omgevingen waar een risico op ontploffingen heerst, kan Daikin de machines ontwerpen en bouwen 
in een anti-explosieversie; in dergelijke gevallen wordt dit ook zo aangegeven op de elektrische apparatuur.  
 
Als de unit vanwege het type systeem of de context van de omgeving in kritieke situaties moet worden gebruikt, moet de 
klant de gepaste technische en gebruiksmethodologieën om elk gevaar te voorkomen identificeren en toepassen. 
 
De gebruiker/installateur moet de unit bedienen zoals beschreven in de instructies in deze handleiding. 
 
De gebruiker/installateur moet het personeel dat instaat voor het opstarten en het onderhoud van de unit informeren over 
de manier voor een correct gebruik van de unit. 
 
De gebruiker/installateur is verantwoordelijk voor de statische en dynamische stabiliteit van de unit. Alle werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake de veiligheid op de werkplaats. 
 
De gebruiker/installateur moet erop toezien dat de veiligheid van personen of voorwerpen tijdens de installatie/het 
gebruik niet in gevaar wordt gebracht door atmosferische omstandigheden. 
 

Inleiding - Richtlijnen 
DEZE HANDLEIDING IS EEN ESSENTIEEL EN ONLOSMAKELIJK DEEL VAN DE UNIT. BEWAAR ZE ZOLANG DE UNIT IN GEBRUIK IS. 
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De handleiding is samengesteld om een correct gebruik van de unit mogelijk te maken, zodat deze laatste op een 
volledig veilige manier wordt gebruikt. 
Alle personeel dat de unit moet bedienen, onderhouden of er toezicht op houden moet deze handleiding lezen. 
 
De operator die onderhoud en reparaties aan de unit moet uitvoeren of deze regelen moet hiervoor opgeleid zijn en 
beschikken over de gepaste en erkende professionele qualificaties voor deze handelingen. 
 
Deze handleiding biedt informatie over: 
 
  De techn ische kenmerken 
  Inst ruct ies voor  t ranspor t ,  omgaan met ,  ins ta l lat i e en assemblage 
  Gebru ik  van de  un i t  
  Ople id ing en t ra in ing van personeel  dat  de  un i t  za l  bed ienen 
  Onderhoud  
 
 Deze handleiding geldt voor het geleverde model van de unit. 
 
 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de unit te gebruiken. 
 
 Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. 
 
 Verwijder, scheur of herschrijf geen enkel deel van deze handleiding, om om het even welke reden. 
 
DAIKIN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN: 
 
 VERKEERDE INSTALLATIE OF INSTALLATIE DIE NIET VOLGENS DE PROCEDURES IS UITGEVOERD 
 GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG NEGEREN VAN DE INSTRUCTIES 
 ONJUISTE VOEDING (ELEKTRICITEIT/HYDRAULISCH/PERSLUCHT) 
 VERKEERD GEBRUIK VAN DE UNIT 
 GEBREK AAN ONDERHOUD 
 NIET-TOEGESTANE WIJZIGINGEN OF REPARATIES 
 GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE OF NIET-GEPASTE RESERVEONDERDELEN 
DE LUCHTBEHANDELINGSUNITS ZIJN ONTWORPEN EN GEBOUWD IN OVEREENSTEMMING MET DE VEREISTEN INZAKE DE GEZONDHEID 

EN VEILIGHEID VAN UNI EN ISO 12100 1-2 (MACHINERICHTLIJN) 
 

Qualificaties 
VEREISTE QUALIFICATIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE UNIT 
 
GENERISCHE OPERATOR 
 BEVOEGD om de unit te bedienen met de besturingen op het klavier van het elektrische besturingspaneel. 
 Hij/zij mag de unit alleen in- en uitschakelen en de unit besturen. 
 
(BEVOEGD) ONDERHOUDSMECHANICIEN 
 BEVOEGD om onderhoud, regelingen, vervangingen en reparaties uit te voeren aan mechanische onderdelen. 
 Hij/zij moet een ervaren mechanicien zijn, en moet bijgevolg in staat zijn om mechanisch onderhoud op een correcte 

en veilige manier uit te voeren, met een theoretische basis en praktijkervaring. 
 NIET BEVOEGD om werkzaamheden uit te voeren aan het elektrische systeem. 
 
(BEVOEGD) ONDERHOUDSELEKTRICIEN 
 BEVOEGD om elektrische werkzaamheden uit te voeren voor regeling, onderhoud en reparaties. 
 BEVOEGD om te werken wanneer de elektrische panelen en aftakkasten onder elektrische spanning staan. 
 Hij/zij moet een ervaren elektronisch/elektrisch technicus zijn, en moet bijgevolg in staat zijn om elektrisch/elektro-

nisch onderhoud op een correcte en veilige manier uit te voeren, met een theoretische basis en praktijkervaring. 
 NIET BEVOEGD om mechanische werkzaamheden uit te voeren. 
 
(BEVOEGD) TECHNICUS VAN DE FABRIKANT 
 BEVOEGD om in alle omstandigheden complexe werkzaamheden uit te voeren. 
 Hij/zij werkt in overleg met de gebruiker. 
 
Personen die  met de uni t  werken moeten in het  a lgemeen:  
 zowel hun bovenste als onderste ledematen kunnen gebruiken 
 kleuren kennen en herkennen, en beschikken over een goed gezichts- en gehoorvermogen 
 volledig vertrouwd zijn met de gevaars- en waarschuwingssignalen 
 de bedrijfscyclus van de unit volledig begrijpen, en bijgevolg een theoretische en praktijktraining gevolgd hebben, 

onder rechtstreekse begeleiding van een expert operator of gebruiker van de unit, of onder rechtstreekse 
begeleiding van een technicus van de fabrikant. 

Veiligheidsvoorschriften 
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
 
Daikin wijst op de veilige omstandigheden voor de operator die met de unit moet werken. 
Deze personen moeten alle voorzieningen in deze handleidingen gelezen hebben alvorens met de unit te 
werken. 
 
CO NT R O LE E R V Ó ÓR  H E T  G E BR UI K  O F A L LE  V OO R ZI E N E  BE V E I L I G IN GE N GE ÏNS T AL L E E R D Z I JN  E N  K UN NE N  

W E R KE N .  
 
Let op de volgende waarschuwingen bij het gebruik van de unit: 
 
▲ Lees zorgvuldig alle veiligheidsinformatie in de handleiding en op de unit 
 
▲ De operator moet informatie gekregen hebben over de werking van de geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen en 

over het correcte gebruik ervan.  
 
▲ De operator moet veiligheidskleding dragen die geschikt is voor dit soort van werk. 
 
▲ De omgeving van de unit, 1,5 meter, moet vrij van obstakels zijn, schoon en goed verlicht. 
 
▲ Gebruik geen niet-toegelaten of geïmproviseerde instrumenten om toegang te krijgen tot delen van de unit die 

normaal niet toegankelijk zijn. 
 
▲ Gebruik de unit niet in een omgeving met een risico op ontploffingen, tenzij anders vermeld in de handleiding 
 
▲ Probeer geen reparaties of regelingen aan de unit uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk toegelaten en hiervoor bevoegd. 
 
▲ Alvorens reparaties of andere handelingen aan de unit uit te voeren, dient u uw intenties altijd met luide stem mee te 

delen aan andere operators in de buurt van de unit, en dient u te controleren of zij uw waarschuwing hebben 
gehoord en begrepen. 

 
▲ Na het uitvoeren van een regeling onder minder dan optimale veiligheidsomstandigheden, moet de unit zo snel 

mogelijk weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld, met alle veiligheidsvoorzieningen geactiveerd. 
 
▲ Elke handeling aan het systeem of aan de elektrische apparatuur mag alleen door een bevoegd 

onderhoudselektricien worden uitgevoerd. 
 
▲ Schakel de spanning van het elektrisch paneel altijd uit alvorens een aftakkast of het elektrisch paneel zelf te 

openen. 
 
▲ Wanneer een operator een defect vindt, en dan vooral als dit invloed heeft op de veiligheid, moet hij/zij de 

verantwoordelijke op de hoogte brengen. 
 
▲ Regelingen die zijn uitgevoerd onder minder dan optimale veiligheidsomstandigheden mogen door SLECHTS ÉÉN 

PERSOON worden uitgevoerd, en terwijl hij/zij de handeling uitvoert, moet de toegang tot de unit door onbevoegden 
voorkomen worden. 

 
▲ Ga altijd heel voorzichtig te werk en laat geen onbevoegde personen werken met of in de buurt van de unit. 
 
▲ Het is VERBODEN om om het even welk soort van reparatie, onderhoud of regeling aan de unit uit te voeren 

terwijl deze draait, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze instructies. 
 
▲ Het is VERBODEN om de unit automatisch te laten werken als de vaste of verplaatsbare afschermingen 

verwijderd zijn. 
 
▲ Het is VERBODEN om de geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen te wijzigen. 
 
Voer de installatie en het onderhoud bij voorkeur niet alleen uit. Ingeval van letsels of ongemakken: 
- blijf kalm 
- druk op de alarmknop indien voorzien op de installatieplaats 
- breng de gewonde persoon naar een warme plaats uit de buurt van de unit en laat hem rusten 
- neem onmiddellijk contact op met de nooddiensten van het gebouw 
- wacht en laat de gewonde persoon niet alleen tot de nooddiensten er zijn 
- geef de nooddiensten alle vereiste informatie 
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OP DE UNITS GEBRUIKTE SYMBOLEN  

 
NON 

 
 
 

   BEVESTIGD OP DE DEUREN VAN DE VENTILATORGEDEELTEN 
 
 
OPEN  AAN G E B R AC HT  OP  D E U R E N  AL S  WA AR S C H UW I N G  DAT  D E  G RE E P  OP E N I S  
ENTRY  AAN G E BR A C HT  OP  HE T  P A NE E L B I J  D E   INLAAT/UITLAAT V A N DE  V LO E IS T O F  

NAAR/VAN DE  B AT T E RI J  EXIT  
DISCHARGE  AAN G E B R AC HT  B I J  DE  A FV O E R  V AN  D E  C O NDE NS AT IE BAK  
 
 

Veiligheidsvoorzieningen 
De unit is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om het risico op persoonlijk letsel te voorkomen en om voor een 
correcte werking te zorgen.  
 
Aangezien de unit een component is van een groep in combinatie met andere componenten die onderling met elkaar 
werken, MOETEN SOMMIGE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN DOOR DE INSTALLATEUR/GEBRUIKER WORDEN GEÏNSTALLEERD. 
 
Vei l igheidsvoorzieningen:  
 
Standaard voorzien 
 

 Vergrendelingen: de toegangsdeuren van het ventilatorgedeelte van de unit zijn voorzien van een slot op de 
deurkruk, om te voorkomen dat onbevoegden de deuren zouden openen.  

 
 
Voorzien op verzoek 
 

 Microschakelaars: de toegangsdeuren van het ventilatorgedeelte van de unit zijn voorzien van 
microschakelaars die de voeding onderbreken, van het type magnetische sensor met een gepolariseerde 
magneet die niet kan worden geneutraliseerd door een gemagnetiseerd instrument, en die ook in 
omstandigheden van permanente vochtigheid nog goed werkt. 

 
 Afschermingen: de gemotoriseerde ventilatoren, in het transmissiegedeelte, zijn voorzien van navenant 

gevormde afschermingen, die ook mechanisch aan elkaar zijn bevestigd. 
 
Besturingen: na de installatie moet de unit worden uitgerust met efficiënte ergonomische regelingen en alle elektrische 
apparatuur moet voldoen aan de vereisten van de heersende regelgevingen en in het bijzonder met de EIC 44-5-
normen. 
 

Garantie 
Daikin garandeert dat de unit bij de levering vrij is van materiële of verwerkingsdefecten; de garantie geldt voor een 
periode van 12 maanden vanaf de levering, met uitzondering van verbruiksgoederen (riemen, filters, ...)  
 
Op het moment van de levering moet de unit nauwkeurig worden gecontroleerd om te zien of zij overeenstemt met de 
gegevens van de paklijst en of de zending volledig is en overeenstemt met de bestelling. Controleer zorgvuldig op 
schade. Eventuele schadegevallen moeten onmiddellijk worden gemeld aan de transporteur, met het daaruitvolgende 
voorbehoud. Controleer het plaatje met de algemene kenmerken alvorens de unit uit te laden. Daikin aanvaardt geen 
schadegevallen na het aanvaarden van de levering. 
 
Klachten over defecten die niet konden worden gedetecteerd op het moment van de levering, moeten schriftelijk per 
aangetekende post worden gemeld aan Daikin Italia S.P.A. stabilimento di Caleppio di Settaia. Anders worden zij niet in 
aanmerking genomen. 

START DE MACHINE NIET VOORDAT 
U DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK 

EN INSTALLATIE HEBT GELEZEN 
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Als Daikin het bestaan van een defect dat prompt is gemeld, erkent, zal het de defecte onderdelen vervangen, met de 
uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere claims van de klant.  
 
De garantie dekt geen problemen die te maken hebben met de aansluitingen op de hydraulische, elektrische of 
persluchtsystemen of andere externe voorzieningen die op de unit zijn aangesloten. 
Defecten veroorzaakt door de volgende punten vallen ook niet onder de garantie: 
- verkeerde bediening en niet-naleven van de onderhoudsinstructies 
- normale slijtage 
 
De garantie vervalt volledig als de unit verkeerd wordt gebruikt of buiten de bedrijfslimieten waarvoor zij ontworpen is. 
Ingeval van wijzigingen of geknoei aan de unit, en vooral aan de veiligheidsvoorzieningen, vervalt de garantie 
onmiddellijk en kan de fabrikant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. Er is geen enkele compensatie 
mogelijk voor schade, voor niet-productie terwijl het systeem stilligt in afwachting van en tijdens het uitvoeren van 
onderhoud of reparaties, al of niet uitgevoerd onder garantie.  
 
Daikin wijst alle aansprakelijkheid af, nu en in de toekomst, voor schade aan personen, eigendommen of de machine 
zelf, ontstaan uit nalatigheid van de operatoren, het niet-naleven van de instructies voor installatie, gebruik en 
onderhoud vermeld in deze handleiding, of het niet-naleven van de heersende veiligheidsvoorschriften voor de 
veiligheid van het systeem en van het bevoegd personeel dat instaat voor het gebruik en onderhoud van dit systeem. 

 
 
Het serienummer op de unit is de belangrijkste referentie voor identificatie van het product en voor alle doeleinden. 
 

Omgevingsvoorwaarden 
De unit is ontworpen voor gebruik binnenin een technologisch station of buitenshuis. De standaard unit mag echter niet 
worden gebruikt in een omgeving waar explosieven aanwezig zijn, in een omgeving met veel stof, met een hoge 
vochtigheidsgraad of hoge temperatuur, tenzij specifiek op verzoek gebouwd voor een dergelijke omgeving. 

 

Vervuiling van de omgeving 
De unit is ontworpen om zonder problemen te kunnen werken in de meest uiteenlopende soorten omgeving en sectoren 
(voeding, chemie, farmaceutica, ziekenhuizen, diensten, mechanisch, enz.) 
Afhankelijk van de bedrijfssector van de installatie, en dus ook afhankelijk van de gebruikssector, moeten de specifieke 
voorschriften worden nageleefd en moeten alle vereiste bedrijfsprocedures worden geïmplementeerd om problemen in 
verband met de omgeving te voorkomen (een systeem in een ziekenhuis of in een chemische fabriek kan andere 
problemen stellen dan een systeem dat wordt gebruikt in een andere sector, ook vanuit het standpunt van het opruimen 
van verbruiksgoederen, filters, enz.; dit laatste zou bijvoorbeeld bacteriologische problemen kunnen stellen). 
De klant is verantwoordelijk voor de opleiding en training van medewerkers in de vereiste procedures en gedrag. 
 

Lawaai 
De unit is zodanig ontworpen en gebouwd om risico door de emissie van luchtgedragen geluid boven de onderlimiet van 
80 dB(A) te voorkomen. Elke omgeving heeft echter zijn eigen akoestische kenmerken, die een aanzienlijke invloed 
kunnen hebben op de door de unit geproduceerde geluidsdruk. De vermelde geluidsspecificaties moeten dan ook als 
referentie worden beschouwd, terwijl de koper/gebruiker verantwoordelijk is voor het uitvoeren van specifieke 
fonometrische tests op de installatieplaats en onder de echte gebruiksomstandigheden van de unit. 
 

Opruimen en verwerken 
Ruim de verpakking op in overeenstemming met de heersende wetten en regelgeving. 
Wanneer de unit uit de dienst wordt genomen, of voor het vernielen en opruimen van de unit, of van 
een deel ervan, moet de koper/gebruiker de wetten en regelgeving van zijn/haar eigen land 
naleven. 
Alle componenten kunnen worden gerecycleerd 
 
Leef de specifieke voorschriften na voor het isolatiemateriaal in de panelen. 
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Algemene kenmerken 
 

Kenmerken voor toepassing 
Luchtbehandelingsunits worden gebruikt om problemen op te lossen in verband met de temperatuur, vochtigheid en 
zuiverheid van de lucht in zowel particuliere als industriële omgevingen. 
 
Elke unit is ontworpen voor de specifieke technische en afmetingsvereisten voor installatie in sectoren zoals: 
 

  B UR G E RL I J K E  S E C T O RE N  
  LU CHT HA V E NS  
  B A NK E N  
  CO M ME RC IË LE  S E CT O RE N  
  HO T E LS  
  MU S E A ,  T H E A T E R S ,  B I O S C O P E N E N  A U D IT O RI U MS  
  T E LE V IS IE -  E N  O P NA ME S T U DI O 'S  
  B IB L I O T H E K E N  
  DA T A V E RW E R K I N GS CE NT RA  

 
Door onze lange en rijke ervaring in alle technische sectors, hebben we speciale versies kunnen ontwikkelen en 
bouwen voor specifieke toepassingen, zoals: 
 

  FA R MA C E U T I CA  
  VOE DI N G  
  Z IE K E NH U I Z E N  
  ELE K T R ON ICA  
  MA RI T I E M  
  P RO D U C T I E P R OC E S S E N O N DE R  G E C ONT RO LE E R DE  T E MP E RA T URE N E N  C ONT A M I N A T I E  

 
De optimale selectie van elk detail, onderzoek naar maximaal rendement in elke component, het gebruik van specifieke 
materialen en de implementatie van speciale constructiesystemen, zetten aandacht voor het milieu en 
energiebesparingen om in goede, geavanceerde technologische oplossingen. 
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Bereik – afmetingen 
 

Maat 
Luchtdebiet 

(m3/h) snelheid 
2,5 m/s 

Profiel 
mm 

Breedte  
mm 

Hoogte 
mm 

Profiel 
mm 

Breedte 
mm 

Hoogte 
mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13.200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 
Constructie 
DRAAGCONSTRUCTIE 
Geëxtrudeerde profielen in een aluminiumlegering met hoge weerstand, met een doorsnede van 40x40mm of 60x60mm; 
de delen zijn geassembleerd door middel van 3-wegsverbindingen in met glas verstevigd nylon of aluminium. De 
schroeven van de profielen zijn altijd van het verzonken type, met dubbele gietnaad en kamer, zodat de panelen zonder 
binnenin de UNIT zichtbare schroeven kunnen worden bijeengeschroefd, niet alleen om esthetische redenen, maar 
vooral om veiligheidsredenen. Als iemand in de unit moet werken voor onderhoud of schoonmaken, dan kunnen zij dit 
doen zonder risico op letsels door uitstekende schroeven. De binnenkant van de unit is dan ook vrij van uitstekende 
delen of onderbrekingen in de profielen. 
De basis onder elk gedeelte bestaat ook volledig uit aluminium, al kan deze op verzoek ook worden geleverd in 
gegalvaniseerd of roestvrij staal. 
 
Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van de verschillende profielen die kunnen worden gebruikt voor de 
constructie van de unit - allemaal van de laatste generatie en exclusief. 
 
De profielen zijn van het thermisch onderbroken type, d.w.z. met dubbele profielen om de overdracht van warmte tussen 
de binnen- en buitenkant van de unit te voorkomen, om op deze manier problemen met condensatie op de buitenkant te 
voorkomen. 
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De interne hoeken van de profielen zijn ook afgerond om het schoonmaken van de binnenkant te vergemakkelijken, wat 
van groot belang is voor units die moeten worden gesaniteerd. 
 
AFDICHTPAKKINGEN die in het profiel passen, ballontype, in verschillende materialen afhankelijk van het specifieke 
geval, garanderen dat de unit perfect luchtdicht is.  
 

 
 
STANGEN van het type panieksluiting, die van binnen en van buiten de unit kunnen worden geopend, met handgrepen 
met dezelfde afmetingen. Elke deur van het ventilatorgedeelte is uitgerust met een stang met een veiligheidsslot, zodat 
alleen bevoegd personeel toegang heeft. Alle stangen met een slot, in dezelfde unit, hebben dezelfde combinatie. Op 
verzoek kan een reeks machines met dezelfde combinatie worden geleverd. 
Zij kunnen ook worden voorzien van instelbare vleugels zodat de afdichting na verloop van tijd kan worden hersteld. 
 
SCHARNIEREN in gelakt aluminium. Met verschillende afmetingen, afhankelijk van afmetingen/gewicht van de deuren. 
Scharnieren in met glas versterkt nylon kunststof kunnen op verzoek worden voorzien. 
 
PANELEN 
In dubbel gevouwen paneelstaal. 
Samengesteld uit lagen van plaatstaal rond, in de standaardversie, warm geïnjecteerd polyurethaan met een gemiddelde 
dichtheid van 45 kg/m3 met een vuurbestendigheid van Klasse 1. 
Als steenwol wordt gevraagd, stelt Daikin de panelen samen uit gelijmde steenwolvezel met een dichtheid van 90/100 
kg/m3 en een vuurbestendigheid van Klasse 0.  
 
Op verzoek kan de unit met volledig gladde binnenoppervlakken worden geleverd, zonder niveauverschil in de profielen 
en panelen, met dubbele panelen, waarbij elk component perfect in de andere past, voor oppervlakken zonder enige 
onderbreking tussen paneel en profiel. 
In het geval van veel condensatie, naast thermisch onderbroken profielen, kunnen de panelen ook worden voorzien van 
pakkingen voor een optimale warmtewisseling. 
 
De panelen zijn bevestigd met roestvrije zelftappende schroeven in nylon zittingen. 
De zittingen zijn verzonken in het paneel en zijn voorzien van afdichtingen. 
 
De dubbele stalen wand kan zowel aan de binnen- als buitenkant uit verschillende materialen bestaan. De volgende 
materialen zijn mogelijk: 
 

 Roestvrij staal AISI 304 
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 Warmgegalvaniseerd staal 
 Warmgegalvaniseerd staal met gekleurde pvc-coating 150-200 micron dik (geplastificeerd staal)  
 Glad of gewelfd aluminium 
 Voorgelakt warmgegalvaniseerd staal met een droge film van 25 +3 micron op het blootgestelde oppervlak en 

een droge film van 5 micron op het niet-blootgestelde oppervlak. 
 Warmgeperforeerd gegalvaniseerd staal (gaten van 6 mm ø met interval van 9 mm) Specifiek voor 

ventilatorgedeelten om overdracht van lawaai tegen te gaan. 
 
WARMTEWISSELAARS 
Gebouwd met specifieke kenmerken volgens het type en de drukwaarden van de gebruikte vloeistoffen, in 
overeenstemming met Europese en internationale specificaties en die van vooraanstaande fabrikanten. 
De aansluitingen van de warmtewisselaars met een diameter tot 2” zijn van messing, en die met een grotere diameter 
van roestvrij staal. 
De warmtewisselaars zijn altijd geïnstalleerd op geleiderails en kunnen worden verwijderd. 
In het geval van een warmtewisselaar met freongas, moet de installateur laten vullen in overeenstemming met de 
heersende wetten door bevoegd personeel, dat bevoegd is voor het gebruik van en het omgaan met dergelijke 
chemische stoffen. 
 
VENTILATORGROEPEN 
Gebouwd op één enkele, resistente constructie met dubbele profielen in aluminium met dempers met hoge efficiëntie 
tussen de ventilator en de constructie, met gemotoriseerde ventilatoren van vooraanstaande nationale merken, altijd met 
een motor op een riemspanningsafsteller.  
Dankzij dit type constructie is het niveauverschil tussen de assen (van de ventilator en de motor) zo klein mogelijk om de 
belasting op de drager van de ventilator bij het opstarten te beperken. 
De ventilatorgroep brengt geen trillingen over op de constructie van de unit; dit kan zowel ter plaatse als in de fabriek 
worden gedemonstreerd aan de klant. 
Voor vermogens tot 3 kW, zijn de poelies van het type met “variabele stelhoek”, en die voor hogere vermogens van het 
type met vaste stelhoek. 
Op verzoek kan een afscherming op de transmissie worden geïnstalleerd; deze afscherming is gemaakt van een dik, 
metalen rooster, en wordt bevestigd op de constructie van de groep en is voorzien van de nodige openingen voor het 
verwijderen met een werktuig voor inspectie.  
De ventilatoren, van vooraanstaande nationale merken, kunnen met voorwaarts of achterwaarts gebogen schoepen zijn, 
met enkelvoudige of dubbele aanzuiging, met of zonder Archimedesschroef, met aandrijving of rechtstreekse ingrijping. 
 
BEVOCHTIGING 
Alle types mogelijke bevochtigers bieden maximale efficiëntieniveaus voor het bevochtigingssysteem.  
 
Adiabatisch of pack-type of met verstuivers, met de volgende constructiekenmerken: 
- pack-type, met pomp of afvoer door zwaartekracht, met een reservoir met kleinere afmetingen in vergelijking met het 
hoofdreservoir onderaan; hierdoor kan een minimale hoeveelheid water in het reservoir blijven terwijl het volledige 
bevochtigingssysteem kan worden verwijderd om buiten het systeem te worden gewassen, zonder dat hiervoor de 
hydraulische aansluitingen moeten worden losgekoppeld. 
Het systeem maakt ook het verwijderen van alleen het verdampingspack mogelijk voor gewoon onderhoud om het 
schoon te maken of te vervangen. 
De groep met een recirculatiepomp is zodanig gebouwd dat de minerale zouten in het water zich niet in het reservoir 
kunnen verzamelen, dankzij een omloop aangesloten op de overloopafvoer. 
Er is ook een regelklep voorzien voor de waterstroming naar het verdampingspack. 
- met verstuivers, altijd met een dubbele bevochtigingskamer, om te voorkomen dat het verstuifde water in contact komt 
met de binnenwanden van de panelen. 
De verstuiverbuizen zijn volledig gemaakt van pvc, terwijl de zelfreinigende verstuivers uit nylon kunststof bestaan. 
Op de inlaatleiding naar de pomp is ruimte voorzien voor een meter (op verzoek geïnstalleerd door Daikin, of door de 
klant). 
De afmetingen van de leidingen zijn erop voorzien om drukverlies in het circuit te beperken, met de mogelijkheid om een 
pomp met klein vermogen te gebruiken; alle pompen zijn van roestvrij staal. 
Het systeem is gebouwd op een manier waarop een concentratie van minerale zouten in het water wordt vermeden. 
De groep is voorzien van een regelklep voor de waterstroming. 
 
Andere vaak gebouwde bevochtigingssystemen: 
- met stoom van de hoofdleiding met alleen een verdeler of compleet met regelkleppen en condensatie en 
luchtpersuitlaten 
- met een elektrische stoomgenerator met ondergedompelde elektroden 
- met water en perslucht 
- ultrasoon type 
 
FILTRATIE 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de keuze van en de plaatsing van de filters in het insluitingsdeel; deze filters zijn altijd 
van een vooraanstaand nationaal merk. Naast de commerciële verankeringssystemen zijn ook exclusieve systemen 
voorzien, die speciaal gebouwd om een positieve afdichtingstesten te garanderen (bijv. de DOP-test voor absolute 
filters). 
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De filtratiesystemen kunnen op verzoek worden uitgerust met drukmeters of differentieeldrukschakelaars om verstopping 
te voorkomen. Bij alle units kunnen de filters aan de vervuilde kant worden verwijderd, zodat de afdichting van het 
filtratiesysteem behouden blijft en voorkomen wordt dat stof en vervuilende stoffen na vervanging terechtkomen in het 
circuit. 
 
WARMTETERUGWINNING 
De warmteterugwinningsgedeelten omvatten statische warmteterugwinningsapparaten met kruisstroom of draaiende 
warmtewisselaars met gesloten circuit, met componenten van vooraanstaande Europese merken. 
In het warmteterugwinningssysteem met een warmtewisselaar, kan het verdelerreservoir op verzoek worden geleverd 
met een ingebouwd frame, volgens een exclusief ontwerp, compleet met niveau-aanduiding om de kosten van het 
systeem tot een minimum te beperken.  
 

Onderdelen en accessoires 
Roosters  
Deze kunnen van gelakt staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, met een regenbestendig ontwerp zijn, of met netten als 
bescherming tegen vogels. 
 
Intern timmerwerk 
De frames van de filterhouders, de warmtewisselaarhouders en alle interne timmerwerk zijn van gegalvaniseerd staal 
van goede kwaliteit. Wanneer vereist, voor compatibiliteit met de toepassingen en op verzoek, kunnen zij ook worden 
gemaakt van roestvrij staal of een aluminiumlegering. 
Lassen is met een doorlopende lasrups met inert gas: alle laswerk, met doorlopende naad of kraalnaad, is beschermd 
met een verf op zinkbasis. 
 
Condensatieopvangreservoirs 
Van gegalvaniseerd staal, of aluminiumlegering of roestvrij staal op verzoek. 
 

Trillingsdempende verbindingsstukken 
Op verzoek kunnen de aansluitingen op de kanalen naar de unit worden omflenst in met pvc gecoat polyester. 
 
Bovenkant 
Units die buiten worden geïnstalleerd kunnen worden geleverd met een bovenkant in gegalvaniseerd staal, aluminium of 
roestvrij staal. 
 
Transmissie 
Poelies in gietijzer met één of meer groeven, met een conische bus. 
Poelies met variabele stelhoek voor vermogens tot 3 kW. 
 

Dempers 

Met groeven en onderverdelingen met een dikte van 100, 200 of 300 mm, doorgaans met een afstand van 100 mm 
tussen de onderverdelingen of berekend volgens de specifieke behoeften.  

Materialen en afwerking op verzoek (beschermende pvc/Melinex-film – beschermend rooster) 
 

Verlichting 
De unit kan worden uitgerust met één of meerdere laagspanningslichten aan de binnenkant van de bovenste wanden. 
De lichten worden ingeschakeld met een externe schakelaar naast de toegangsdeur van het gedeelte in kwestie, en 
bieden door de opening in de deur een compleet overzicht van het interne deel, zodat vervangings- en 
onderhoudswerkzaamheden volledig veilig kunnen worden uitgevoerd. De koper/gebruiker moet op eigen initiatief de 
gepaste verlichting voorzien in de ruimte waar de unit zal worden gebruikt, volgens de heersende regels en de EU-
richtlijnen. 

Aanbevolen verlichting:  300 Lux 
 
Op verzoek geleverde accessoires 
  Inspect ievenster  met  dubbele  beg laz ing in UV-bestend ig  po lycarbonaat ,  met  a fd icht ing en 

in tern  bevest ig ingssysteem 
  Intern looppad 
  Servobes tur ing voor  schot ten 
  Verwarmingen voor  bevocht ig ingsreservoi rs  
  Drukmeter  –  manometer ,  enz.  
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Benaming 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 
S Standaard 
N Niet standaard 
C Standaard met besturingen 
K Niet standaard met besturingen 
T Modulair met Plug & Play besturingen 
 
01 Grootte 1 
27 Grootte 27 
 
D Dubbeldek  
A D.D. Plaat HRS (alleen voor Modulair Links) 
B D.D. Wiel HRS (alleen voor Modulair Links) 
E D.D. Plaat HRS (alle series en Modulair Rechts) 
F D.D. Wiel HRS (alle series en Modulair Rechts) 
G D.D. Twin-coils HRS 
H Horizontaal  
L Horizontaal met 2 ventilators 
M Horizontaal met 2 ventilators en een twin-coils HRS  
S Zij-aan-zij 
T Zij-aan-zij Plaat HRS 
U Zij-aan-zij Wiel HRS 
W Zij-aan-zij Twin-coils HRS 
V Verticaal 
 
A  Plat - Polyurethaan - 25mm  
B Plat - Minerale wol - 25mm  
C Trap - Polyurethaan - 42mm (alle series en Modulair voorgeverfd) 
D Trap - Minerale wol - 42mm (alle series en Modulair voorgeverfd) 
E Plat - Polyurethaan - 46mm  
F Plat - Minerale wol - 46mm  
G Trap - Polyurethaan - 62mm 
H Trap - Minerale wol - 62mm  
I Plat - Polyurethaan - 50mm (UK) 
J Stap - Minerale wol - 50mm met plastic rand (UK) 
K Trap - Polyurethaan - 50mm met plastic rand (UK) 
L DS Paneel - Polyurethaan - 25mm (Gemakkelijk) 
M DS Paneel - Polyurethaan - 50mm (Gemakkelijk) 
R Trap - Polyurethaan - 42mm - Aluzinc® (Alleen voor modulair) 
S Trap - Minerale wol - 42mm - Aluzinc® (Alleen voor modulair) 
 
 
 
W Water 
D Directe expansie 
S Stoom 
U Directe expansie met stoom 
T Stoom en water 
V Directe expansie met water 
Z Stoom, directe expansie met water 
N Geen coil, of alleen elektrische coils en gas 
 
 
1 Geproduceerd in Italië 
2 Geproduceerd in de UK 
 
 
 
14 Productiejaar 2014 
 
0001 Projectnummer 
001   Itemnummer 
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Referentierichtlijnen 
Daikin bouwt volgens de volgende standaarden: 
 

1. Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 
2. Machinerichtlijn  2006/42/EG 
3. Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG  
 

Service 
De diensten die Daikin voor en na verkoop kan aanbieden behoren tot de beste in de sector, aangezien zij vanaf het 
begin rekening houden met de specifieke kenmerken van het systeem, en de klant in elk stadium bijstaan op het vlak 
van keuze en hulp.  
 
Daikin levert de uitvoeringsplannen binnen de 3 werkdagen na het vastleggen van de bestelling. 
 
Daikin levert de unit binnen de 4-5 weken na de goedkeuring door de klant van de uitvoeringsplannen. 
 
De unit kan ter plaatse worden geassembleerd, volgens de behoeften van de klant, en de installateur kan altijd rekenen 
op de hulp van bevoegd personeel. 
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Technische kenmerken, specificaties en prestaties 
 

Technische kenmerken 
DE  U NIT  I S  ON T W O RP E N  OP  S P E C I F I E K  V E R Z OE K  V A N D E  K LA NT ,  V O L G E N S  D E  OP GE G E V E N  T E C HN IS C H E  

P A RA ME T E RS .  
 
OP ME RK I N G :  
TE N ZI J  O P  V O O RHA ND  GE V RA A GD ,  I S  D E  UN I T  N IE T  G E S C HI K T  V O O R DE  B E H A NDE L IN G  V A N L UC HT  D I E  

ON T P L O F FI N GS G E V A A R  OP L E V E RT .  
 
AFMETINGEN EN GEWICHTEN VAN DE UNIT 
EIGENSCHAPPEN VAN DE VERPAKKING 
 
 
DE  LE V E R IN G  IS  Z OA LS  V E R ME LD  O P  DE  P A K L IJ S T  
 

Specifieke kenmerken en prestaties 
Vo ldoet  aan de techn ische gegevens van de fase van het  vast leggen van de bestel l ing .  
 
Vo lgens  de u i tvoer ingsplannen d ie  door  de  k lant  z i jn  ondertekend.  
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Voorafgaande activiteiten 
 
Laden en uitladen 
De luchtbehandelingsunits zijn gebouwd met eersteklasse materiaal en volgens veiligheids- en stevigheidscriteria, maar 
bij het laden/uitladen en transport zijn bepaalde voorzorgsmaatregelen vereist.  
 
Vóór de verzending heeft bevoegd personeel gecontroleerd of deze unit en de componenten perfect intact en schoon 
zijn. 
 
De units worden normaal verzonden zonder verpakking en opgedeeld in modules die op de installatieplaats moeten 
worden geassembleerd. Alle vereiste details voor de assemblage van de gedeelten zijn, in een gepaste bescherming, te 
vinden binnenin één van de gedeelten van de unit. 
 
Elke module of monoblock-unit is voorzien van hijspunten, gaten in de basis voor hulpbuizen, die moeten voorzien 
worden van goede verankeringspunten.  
 
De operatoren die instaan voor het uitladen, omgaan met en plaatsen van de gedeelten waaruit de unit bestaat, moeten 
voorzichtig te werk gaan om schade te voorkomen. Zij moeten ook letten op de gewichten op de tekeningen (G.A.) van 
de gedeelten zodat zij deze met de gepaste apparatuur behandelen. 
 
De volgende regels zijn van essentieel belang: 
 
1. Wanneer de gedeelten met een vorkheftruck worden uitgeladen, dient u het gewicht op de vorken te verdelen 

volgens de positie van het barycentrum en dient u ervoor te zorgen dat zij niet tegen de basis of de panelen komen. 
2. Wanneer de gedeelten met een kraan worden uitgeladen, dient u het gewicht te verdelen en de unit te bevestigen 

met touwen, nadat u eerst de hijsbalken hebt aangebracht, en dient u de punten waar de touwen in contact komen 
met de unit te beschermen. (De hijsbalken, die in de gaten op de hoeken van de basis moeten worden gestoken, 
moeten groot genoeg zijn om het gewicht van de gedeelten te dragen en de uiteinden moeten mechanisch 
afgesloten worden om te voorkomen dat ze uit de gaten glijden - zie afbeelding). 

3. Als de gedeelten of de unit uitgerust zijn met een overhangende bovenkant, dient u houten afstandshouders tussen 
de harnassen te gebruiken (zie afbeelding). 

4. De gedeelten niet ophijsen, duwen of trekken aan de verdeelstukken van de warmtewisselaar, motorassen of 
schotten, of andere uitstekende delen die geen integraal deel uitmaken van de draagconstructie. 

5. Verplaats de gedeelten door ze op buizen, of in elk geval op een glad oppervlak, te verschuiven.  
6. De units mogen niet worden blootgesteld aan harde slagen en draai de gedeelten niet ondersteboven. 
7. Loop niet op de gedeelten of de units en laat er geen gewicht op rusten. 
8. Alle hijsmethoden moeten het gewicht van de gedeelten kunnen dragen. 
 

                
             Ophijsen met touwen                                        Ophijsen en verplaatsen met een vorkheftruck 
 

Ophijsen – verplaatsen en opslag – transport 
DE VERSCHILLENDE GEDEELTEN VAN DE UNIT MOETEN WORDEN OPGEHESEN MET APPARATUUR DIE 
VOLDOET AAN DE WETTEN EN TECHNISCHE REFERENTIENORMEN VAN HET LAND VAN DE INSTALLATIE EN 
DOOR BEVOEGD PERSOONEEL VOLGENS DE NORMEN VAN HET LAND VAN DE INSTALLATIE. 
 

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVOORZORGEN 
 

▲ Draag bij het uitpakken en de installatiewerkzaamheden altijd handschoenen en de gepaste veiligheidskleding. 
 

OPHIJSEN 
▲ Voer de hijswerkzaamheden best uit onder rechtstreeks toezicht van een bevoegd onderhoudsmechanicien. 
▲ Gebruik nooit twee hijsmethoden tegelijk. 
▲ Ga nooit onder de last staan.  
▲ In het geval van stalen kabels dient de lus aan het uiteinde rond de hijsbuis te worden aangebracht. 
▲ Stalen kabels mogen niet kort gebogen worden. 
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▲ Touwen moeten lang genoeg zijn, zodat de hoek tussen de touwen en het horizontaal vlak altijd meer dan 45° 
bedraagt.  

▲ Als de bovenkant van de unit voorzien is van oogbouten, dient u ze te gebruiken. Schroef de sluitingen aan het 
uiteinde van de touwen in dat geval vast met de hand en plaats ze in de richting waarin de touwen werken. 

VERPLAATSEN EN OPSLAG 
▲ Als de unit moet worden verplaatst of tijdelijk in opslag moet gaan, dient u altijd afstandshouders tussen de unit en 

de grond aan te brengen (houten blokken) 
 

    WAARSCHUWING 
 
Hijs de unit heel voorzichtig op. Voorkom schokken bij het ophijsen en hijs de unit heel langzaam en perfect horizontaal 
op. 
 
 

TRANSPORT 
▲ Controleer altijd of het transport groot genoeg voor het transport. 
▲ Maak de unit of de gedeelten vast aan het transportmiddel met wiggen, houten blokken, en bind de delen vast die 

niet aan de vrachtwagen kunnen worden verankerd, zodat de gedeelten stabiel blijven en niet kunnen omvervallen. 
▲ In het geval van transport met een container, voor transport per schip, moeten de gedeelten juist geplaatst worden 

en stevig verankerd om schade door de deining van het schip te voorkomen. Op elke container moeten de 
verankerings- en hijspunten, het maximum toegestane gewicht en het actuele gewicht duidelijk worden aangegeven. 

 

Tijdelijke opslag vóór het bereiken van de bestemming 
Om schade in het geval van tussenverzending van de unit of de componenten te voorkomen, dient u de volgende 
maatregelen na te leven: 
 
 Zet de zending op een overdekte, gesloten en droge plaats. 
 Bij de opslag moeten de dozen van de zending indien mogelijk op een steun van ongeveer 100 mm hoog worden 

geplaatst. 
 Controleer altijd het aantal dozen van de zending met de PAKLIJST. 
 
Controleer de staat van de unit bij het bereiken van de bestemming; als u schade vaststelt, dient u deze 
onmiddellijk schriftelijk te melden (op de paklijst) aan de transporteur en de fabrikant; als u geen schade 
vaststelt, kunt u met de nodige zorg verdergaan.  
 

De unit plaatsen en de gedeelten assembleren 
Alvorens de unit op de site mag worden geplaatst, moet een geschikt platform of fundering worden aangebracht, waarop 
de unit kan worden geplaatst en geïnstalleerd. 
Voor afmetingen en gewichten, zie de eerder of de bij de technische specificaties geleverde tekeningen. 
Controleer na het plaatsen van de unit volgens de specificaties van het ontwerp of zij waterpas staat en verankerd is aan 
de grond (verankeringen worden niet meegeleverd). Zorg ervoor dat de unit perfect waterpas staat door indien nodig de 
hoogte van de steunen te regelen. 
De installatieplaats moet voldoende ruimte rond de unit bieden zodat de installatie- en daarnavolgende onderhouds-
werkzaamheden op een comfortabele en veilige manier kunnen verlopen, waaronder ook het vervangen van interne 
componenten (bijv. verwijderen van de warmtewisselaarbatterijen, de filters, de verdampingspacks, …) zie afbeelding. 
 
U hoeft geen trillingsdempend materiaal tussen de unit en de vloer aan te brengen: de bewegende onderdelen 
zijn dynamisch geïsoleerd van de constructie. 
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Connections and inspection side Kant aansluitingen en inspectie 
 
Als de unit uit modules/gedeelten bestaat, moeten zij worden geassembleerd volgens het diagram van de groepen in de 
tekening en zoals hieronder beschreven: 
 
 Breng de gedeelten dicht bij elkaar zonder zware slagen, nadat u eerst de bij de unit geleverde kleefpakking aan 

slechts één kant langs de volledige contactrand hebt aangebracht. 
 Breng alle bij de unit geleverde koppelingsschroeven aan en zet de modules waterpas. 
 Draai alle koppelingsschroeven vast via de kleine inspectiedeuren, als er genoeg plaats is, of verwijder anders de 

vaste panelen naast de koppelingspunten; draai de andere schroeven, bouten, knoppen en alle andere delen die 
mogelijk eerder zijn gedemonteerd weer vast. 

 Breng de eerder verwijderde panelen voorzichtig weer aan. 
 

Voorbereiding voor installatie 
Het volgende is vereist om de unit klaar te maken voor gebruik: Elektrische voeding, watertoevoer en aansluiting 
verwarmings-/koelwater, en aansluiting op persluchttoevoer. 
Voor de elektrische voeding is een kabel met drie fasen + neutraal + aarding vereist, die voldoende dik is voor het 
opgenomen vermogen en voldoet aan de van toepassing zijnde regels. 
Voor de watertoevoer en voor aansluiting op de hydraulische circuits zijn leidingen met de gepaste dikte voor de 
voorziene stroming bij de verdeelstukken worden gelegd. 
Voor aansluiting op het persluchtcircuit moeten leidingen met doorsnede en kenmerken die geschikt zijn voor de 
ontwerpprestaties van het systeem op de gevraagde plaatsen worden gelegd. 
De installatieplaats moet over een geschikt afvoersysteem beschikken voor de afvoer van water ingeval de leidingen met 
toevoerwater voor de unit breken. 
 
Alvorens het systeem op te starten, moet u de volgende handel ingen ui tvoeren: 
 
 Verwijder de ventilatorblokkeringen, die er altijd zijn in het geval van veerschokdempers; 
 Controleer of de aansluitingen op de inlaat- en uitlaatleidingen voor de batterijvloeistoffen goed aangesloten zijn. 
 Ontlucht de batterijen; 
 Breng een sifon aan op alle waterafvoerleidingen; 
 Installeer de elektrische pomp van de gedeelten met bevochtiging met de zuigmond onder de vleugel; 
 Breng een trillingsdempende verbinding aan tussen de unit en de kanalen; 
 Controleer of de schroeven en bouten vastgedraaid zijn (vooral die voor de verankering van de motoren, 

ventilatoren en poelies); 
 Controleer of de trillingsdempende steunen en de verschillende accessoires intact zijn; 
 Verwijder vreemde materialen en vuil uit het binnenste van de gedeelten; 
 Controleer de spanning van de motoraandrijfriemen. 
 

Signalisatie – persoonlijke bescherming – training 
De unit wordt geleverd met specifieke elektrische waarschuwingssymbolen op de toegangsdeuren van de 
ventilatorgedeelten. 
 
Verantwoordelijkheid van de koper: de unit moet in de bedrijfslayout worden voorzien van de toepasselijke symbolen 
met de volgende informatie: 
Verboden de afschermingen te  verwi jderen  
Verboden bewegende onderdelen  schoon te maken 
Verboden reparat ies/afstel l ingen ui t  te voeren terwi j l  delen nog bewegen 
 
Bovendien moeten in de ruimte waar de unit is geïnstalleerd de volgende algemene symbolen worden aangebracht 
(specifiek voor de kenmerken van de ruimten en plaatsen): 
Lawaai – draaiende onderdelen – gevaarlijke zones – vluchtroute – enz. 
 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
Voor de bediening van de unit is persoonlijke bescherming dat hiervoor geschikt is volgens de criteria en instructies van 
de onderneming, aanbevolen. 
Voor het onderhoud van de unit zijn naast de reeds vermelde beschermingen ook nog de volgende aanbevolen; 
veiligheidsschoenen, handschoenen, aangepaste kleding, altijd compatibel met het gebruik en volgens de instructies van 
het bedrijf. 
 
TRAINING 
De koper/gebru iker van de uni t  moet de gepaste opleiding en tra ining voorzien voor de 
operatoren d ie zul len  instaan voor het  gebruik van de uni t .  
 
OPTIE 
Indien zo overeengekomen, kan het technisch personeel van de fabrikant verdere training voorzien door rechtstreekse 
persoonlijke supervisie van de betrokken operator.  
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Aansluitingen – werking en gebruik 
 
Elektrische aansluiting 
De elektrische aansluiting hangt af van het elektrische systeem van het ontwerp; bijgevolg moet de gebruiker/installateur 
hierin voorzien.  
Hieronder vindt u bepaalde aanwijzingen en technische informatie, die moet worden nageleefd bij het uitvoeren van de 
aansluitingen. 

 
DE ELEKTRICITEITSTOEVOER MOET UITGERUST ZIJN MET EEN SCHAKELAAR MET EEN 
SLEUTEL DIE  MOET WORDEN VERWIJDERD WANNEER DE TOEVOER WORDT ONDER-
BROKEN VOOR WERKZAAMHEDEN.  DEZE SLEUTEL MAG SLECHTS NA HET EINDE VAN DE 
WERKZAAMHEDEN WEER WORDEN TERUGGEPLAATST.   
 
Controleer de volgende punten vóór het uitvoeren van de aansluitingen: 
 
 De netspanning en -frequentie stemmen overeen met de parameters van de unit 
 Het elektrische systeem waarop de unit zal worden aangesloten is zwaar genoeg voor het nominaal opgenomen 

vermogen van de unit. 
 
Controleer de volgende punten na het uitvoeren van de aansluitingen: 
 
 De aardingsaansluiting volstaat (met een speciaal instrument). Een slechte, niet-efficiënte of ontbrekende 

aansluiting in het aardingscircuit vormt een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften en vormt een gevaar en kan de 
apparaten van de unit beschadigen; 

 De draairichting van de motor is juist; wissel anders de twee stroomgeleiders aan de invoerklemmen; 
 De aansluitingen en opgenomen vermogen van de motor zijn juist. 
 
 
AANSLUITING VOOR RECHTSTREEKS OPSTARTEN 
 
De eenvoudigste manier om een elektrische motor op te starten is door hem rechtstreeks op het stroomnet aan te 
sluiten. 
Deze manier kent echter wel beperkingen door de hoge inschakelstroom (piek); deze manier van opstarten wordt 
aanbevolen voor een vermogen tot 5,5 kW met een reeks vierpolige - 220/380 V - driefasige motoren. 
 

Aansluiting met opstarten met sterdriehoek 
Als de inschakelstroom van de motor hoger is dan toegestaan door het stroomnet, kan de unit worden opgestart door 
middel van een sterdriehoek-aansluiting. Hiervoor zijn motoren met tweevoudige spanning 380/550 V geïnstalleerd, 
zodat de motor normaal op 380 V kan draaien (driehoekaansluiting) en opstarten op 660 V (steraansluiting). 
Deze procedure verlaagt de inschakelstroom tot ongeveer 30% van die bij rechtstreeks opstarten. 
 

Elektrische gegevens 
De effectieve voedingsspanning van de gebruiker mag niet meer dan 10% afwijken van de normaal voorziene spanning. 
Grotere spanningsverschillen kunnen persoonlijke letsels veroorzaken of schade aan het elektrische systeem, slechte 
werking van de ventilatoren en lawaai. 
Het is dan ook van essentieel belang om te controleren of de reële spanningswaarden overeenstemmen met de 
nominale waarden. 
 
De onderstaande bedrijfs- en vermogenschema's zijn voor de aansluiting van motoren met 2/4 polen en 4/8 polen, 
motoren met 4/6 polen en voor sterdriehoek-aansluiting. 
De schema's zijn enkel ter informatie en kunnen worden gewijzigd of aangevuld volgens de wensen van de planner. 
 

  LET OP 
 
Alle elektrische aansluitingen op de machine moeten worden uitgevoerd conform met de heersende wetten en regels. 
Alle activiteiten voor installatie, beheer en onderhoud moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel. 
Zie het specifieke bedradingsschema voor de machine die u hebt gekocht en dat bij de unit is geleverd. Als het 
bedradingsschema niet op de machine staat of als het zoek is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging 
van de fabrikant en vraag hem om een exemplaar. 
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Aansluitingen op het persluchtsysteem 
DE  A A NS L UIT IN G E N  M OE T E N W O RDE N U IT GE V OE RD  D O OR  G E S P E CI A L I S E E R D  P E RS ONE E L .  
 

Aansluiting op de luchtkanalen 
De luchtbehandelingsunits kunnen worden aangesloten op de luchtkanalen door middel van geflenste trildempende 
verbindingsstukken met gekalibreerde schotten. Als deze componenten niet bij de unit zijn geleverd, kunt u ze 
rechtstreeks aansluiten op de unit, maar vergeet hierbij niet een gepast trildempend systeem tussen de unit en het 
kanaal te voorzien.  
 

Om aansluitingen op de luchtkanalen te optimaliseren zijn de volgende punten vereist: 
- De koppelingsoppervlakken tussen het luchtkanaal en de unit schoonmaken. 
- Een pakking aanbrengen op de flenzen om binnendringende lucht te voorkomen 
- De verbindingsschroeven goed vastdraaien 
- Silicoon aanbrengen op de pakkingen voor een optimale afdichting. 
 

Als de aansluitingen worden uitgevoerd met trildempende verbindingen, mogen deze bij het beëindigen van de 
assemblage niet vast zitten om schade en overdracht van trillingen te voorkomen. 
 

Om de afdichting van de aansluitingen te garanderen en de constructie van de unit niet te beschadigen, is het van 
essentieel belang dat u voorkomt dat het gewicht van de luchtkanalen op de verbindingen rust, en moeten de 
luchtkanalen rusten op beugels.  
 

Aansluiting op de hydraulische systemen 
DE  AA NS LU I T I N GE N  MO E T E N W O R DE N  U IT GE V OE RD  D O OR  G E S P E C I A LI S E E RD  P E R S ON E E L .  
 

AANSLUITING VAN DE WARMTEWISSELAARBATTERIJEN 
Om schade aan de warmtewisselaarbatterij aan de verbinding tussen het stalen verdeelstuk voor de toevoer van de 
vloeistof en de koperen circuits te voorkomen, zijn de volgende punten vereist: 
 

- Bij het vastschroeven van leidingen van het systeem moet u de aansluiting van de batterij blokkeren met een 
pijpklem. 

- Voorzie beugels ter ondersteuning van de aansluitleidingen; het gewicht van de leidingen mag niet rusten op de 
verdeelstukken. 

 

Warmtewisselaarbatterijen 
Om een optimale warmteuitwisseling door de batterijen te garanderen, zi jn de volgende punten vereist: 
- WAS de batterijen alvorens ze aan te sluiten op het netwerk. 
- Na een perfecte installatie moet het hydraulische systeem volledig worden ontlucht met behulp van de specifieke 

kleppen. 
 
Om de warmtewisselaarbatterij gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud zijn de volgende punten 
vereist: 
- De aansluitingen op het netwerk moeten zodanig worden uitgevoerd dat de batterij kan worden verwijderd. 
- Voorzie AFSLUITERS om de batterij af te sluiten van het hydraulische circuit. 
- Na de installatie moet op het onderste verdeelstuk van de batterij een KLEP worden geïnstalleerd om de batterij 

volledig af te laten, en een tweede klep op het bovenste om de batterij te ontluchten. 
 
De normale warmte-uitwisseling van een waterbatterij voor zowel verwarmen als koelen en met directe expansie verloopt 
TEGEN DE STROOM van de stroming van de behandelde lucht. Sluit de leidingen aan volgens de aanduidingen op de platen 
op het paneel van de unit. 
 
BATTERIJEN MET WATER 
De batterijen zijn geïnstalleerd met horizontale leidingen. 
De leidingen van het circuit moeten berekend zijn op de vereiste waterstroming voor de warmteopbrengst van het 
ontwerp. 
Laat het gewicht van de leidingen niet rusten op de batterijbevestigingen; voorzie goede verankeringen en beugels. 
Vul het watercircuit met een antivriesproduct of laat het helemaal af als de luchttemperatuur tot onder de 3°C zakt om te 
voorkomen dat de batterij beschadigd wordt door ijsvorming. 

Wanneer de werking van de ventilator wordt onderbroken tijdens het verwarmen kan de lucht in de unit oververhit 
geraken, zodat de motor, lagers, isolatie en onderdelen in kunststof schade kunnen oplopen. Om dit probleem te 
voorkomen moet de waterstroming in het systeem onderbroken worden wanneer de ventilator stilligt. 
BATTERIJEN MET STOOM 
De leidingen van de batterijen lopen af in de richting van de condensatieafvoer. 
De leidingen van het circuit moeten berekend zijn op de vereiste stoomstroming voor de warmteopbrengst van het 
ontwerp (controleer of de stoomdruk overeenstemt met de ontwerpwaarde om onherstelbare schade te voorkomen als 
de druk, en bijgevolg ook de temperatuur, niet compatibel zijn met de gekozen materialen). 
Laat het gewicht van de leidingen niet rusten op de batterijbevestigingen; voorzie goede verankeringen en beugels. 
Om schade aan de batterij te voorkomen zijn de accessoires (regelklep, condensatieafvoer, afsluiter) voorzien op de 
effectieve waarden voor druk en stroming. 
De toegevoerde stoom moet bovendien verzadigd en droog zijn om te voorkomen dat condensaat wordt toegevoerd en 
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waterslag te vermijden. 
Om de vorming van een vacuüm in de batterij aan de klepmodulatie en de condensatieafvoer te voorkomen, dient u een 
anti-vacuümklep te voorzien aan het inlaatpunt van de stoom. 
Om oververhitting van de onderdelen van de unit te voorkomen, moet de stoomstroming worden onderbroken wanneer 
de ventilator uit is. 
 
BATTERIJEN MET DIRECTE EXPANSIE 
De batterijen zijn geïnstalleerd met horizontale leidingen. 
Wanneer het algemene koelsysteem beëindigd is, dient u het als volgt aan te sluiten op de batterij: 

 Sluit het verdeelstuk af 
 Verwijder de beschermende deksels van de verdeler 

Z OR G  E RV O OR  D A T  E R  GE E N V O C H T  O F  V U I L  IN  DE  B A T TE RI J  TE RE CH TK O M T  
 
Las de systeemleidingen met messing op de aansluitingen van de batterij, en pomp anhydride stikstof in de leidingen om 
roestvorming te voorkomen. 
Voorzie thermostatische expansiekleppen, afsluiters, dehydratiefilters en inspectievensters. 
De leidingen voor de aanzuiging van de vloeistof moeten voorzien zijn op het geplande vermogen en op de circulatie van 
de olie, ook wanneer de batterij met minimumbelasting draait. 
Om te voorkomen dat de olie in het koelmiddel in de batterij blijft staan, moet het koelgas met een snelheid van meer 
dan 6 m/sec. in verticale delen en met minstens 2,5 m/sec. in horizontale delen stromen. 
Deze snelheid zal lager liggen wanneer het systeem onder gedeeltelijke belasting draait, zodat het essentieel is om 
gepaste oliesifons in het circuit en een hellende aanzuigleiding te voorzien. 
 

Hydraulische aansluitingen van de bevochtigingsgedeelten met een alveolair pack 
of verstuivers 
De hydraulische aansluitingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat het verdampingspack of de verstuiverbuis 
gemakkelijk kan worden verwijderd. 
 
Voorzie een sifon in de afvoerleiding en de overloopleiding; zij mogen niet rechtstreeks aangesloten zijn op de 
afvoerleiding naar de riool. 
Dit is heel belangrijk om te voorkomen dat het reservoir overloopt, en de machine en de installatieplaats onder water 
komen te staan. 
 
Voor de hydraulische aansluitingen op de hoofdtoevoer is de installatie van de volgende onderdelen aanbevolen: 
- Een afsluiter 
- Een filter 
- Een drukmeter 
- Een regelklep waarmee het bevochtigingssysteem ook kan worden afgesloten 

 

Bevochtiging met een alveolair pack 
Controleer of het alveolair pack goed geïnstalleerd is alvorens op te starten. 
 
Controleer de eerste keer dat de unit wordt opgestart of het alveolair pack overal even nat is; als op het oppervlak 
verstoven water merkbaar is, moet de gewone waterstroming worden hersteld met behulp van de specifieke kraan. 
 

Bevochtiging met recirculatiepomp 
Om schade aan de pomp te voorkomen, controleer de volgende punten alvorens op te starten: 
- De elektrische aansluiting is goed uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde regels. 
- Het reservoir is helemaal schoon en is vrij van resten van de installatie (deze zouden het systeem kunnen 

verstoppen). 
- Het waterpeil in de tank blijft 15-20 mm onder het overlooppunt. Als er te weinig water in het reservoir is, zal de 

pompmotor oververhitten; als er te veel water in het reservoir is, kan dit overlopen zodat de unit en de 
installatieplaats onder water komen te staan. 

 

Bevochtiging met ultrasoon, stoom (ondergedompelde elektroden) en perslucht 
Voor units met de bovenstaande types bevochtigingssystemen, zie de bij het bevochtigingssysteem geleverde 
handleidin. 
 

Stoombevochtiging met ondergedompelde elementen 
Voor de werking van het systeem zijn de volgende punten vereist: 
- Het element moet aangesloten zijn op de elektrische voeding volgens de van toepassing zijnde regels. 
- De bevochtiger moet aangesloten zijn op het toevoernetwerk; hij moet ook uitgerust zijn met een afsluiter om het 

bevochtigingsgedeelte af te sluiten. 
- De overloopleiding moet aangesloten zijn op de afvoerleiding om te voorkomen dat het water overloopt wanneer de 

vlotter niet goed werkt. 
 
Controleer de volgende punten alvorens het bevochtigingssysteem op te starten: 
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- Controleer de werking van de microschakelaar die de stroom uitschakelt wanneer het waterpeil onder de ingestelde 
waarde zakt om zo het element te beschermen. 

- Controleer de instelling van de vlotter om te voorkomen dat er water uit het reservoir loopt. 
 

Afvoer en sifons 
Controleer voor het plaatsen van de unit of er genoeg ruimte is voor de sifon en de afvoerleiding. 
Op de luchtbehandelingsunits zit een afvoerleiding met schroefdraad bij de bevochtigingsgedeelten en de koelbatterijen, 
die ongeveer 80 mm naar buiten uitsteekt. 
Elke afvoerleiding moet voorzien zijn van een SIFON met de juiste maat (zie schema) 
 
Om overloop van het verzamelreservoir en overstromen van de unit en de installatieplaats te voorkomen, moet de sifon 
uitgerust zijn met een ONTLUCHTINGSKLEP waarlangs onzuiverheden op de bodem van de sifon kunnen worden 
verwijderd. 
 
Om de werking van het afvoersysteem niet in gevaar te brengen, mogen sifons die onder druk werken niet verbonden 
zijn met andere sifons die onder onderdruk werken. 
 
Afvoerleiding naar riool: 
- Deze mag niet rechtstreeks aangesloten worden op de sifon. Dit om de opname van terugstromende lucht en 

rioolwater en een visuele inspectie van de afvoer van het afvoerwater mogelijk te maken. 
- De diameter van deze moet groter zijn dan de afvoer van de unit en een minimum helling van 2% voor een correcte 

werkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINELE TAAL VERTALING 
IMPORTANT BELANGRIJK 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  AFVOER BEVOCHTIGINGSRESERVOIR  
SIPHON SIFON 
MAX. LEVEL OF SIPHON MAX. PEIL SIFON 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  MINIMUMHOOGTE SIFON 100 mm 
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD HOOGTE VAN SIFON ≥ UITTREDEDRUK VENTILATOR 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN APPROX. 100 
mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST BE INCREASED BY 
10mm FOR EVERY 10mm OF DISCHARGE HEAD 

BIJ UITTREDEDRUK VENTILATOR GROTER DAN ONG. 100 
mm MOET DE HOOGTE VAN DE SIFON MET 10mm 
WORDEN VERHOOGD VOOR ELKE 10mm UITTREDEDRUK 

 

Aansluiting van elektrische batterijen 
ELEKTRISCHE BATTERIJEN 
Elektrische batterijen bestaan uit een frame in gegalvaniseerd staal of, op verzoek, in roestvrij staal, en een reeks 
versterkte geribde elementen, met één of meer vermogensniveaus. 
De elektrische aansluiting moet aan het uiteinde van het frame, aan de inspectiekant, worden gemaakt, waar 
kabelmofopeningen voor de elektrische voeding zijn voorzien. 
De batterij is voorzien van een veiligheidsthermostaat die de voeding uitschakelt (de bevoegde elektricien is 
verantwoordelijk voor de aansluiting ervan). 
De batterij moet worden aangesloten volgens het bijgeleverde elektrische schema. 
Wanneer de werking van de ventilator wordt onderbroken tijdens het verwarmen kan de lucht in de unit oververhit 
geraken, zodat de motor, lagers, isolatie en onderdelen in kunststof schade kunnen oplopen. Om dit probleem te 
voorkomen moet de elektrische voeding van de batterij onderbroken worden wanneer de ventilator stilligt.. 
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Filtratie 
 

FILTERS 
 
Controleer of de voorfilters goed geïnstalleerd zijn op speciale tegenframes met veiligheidsveren of rails. 
In het hoofdstuk over onderhoud vindt u de vereiste informatie voor de installatie van het regenererend filtergedeelte. 
Neem ze uit de verpakking (waarin ze geleverd worden om tijdens het transport en ter plaatse vóór de installatie 
aantasting te voorkomen), installeer de zakfilters, absolute en actievekoolstoffilters, en let hierbij op de afdichting van de 
pakkingen. 
Dit moet ongeveer één uur na de eerste keer opstarten van de unit worden gedaan; de luchtkanalen moeten dan worden 
schoongemaakt. Op deze manier zullen de niet-regenererende filtergedeelten langer meegaan. 
 

Algemene instelling 
Instellingen moeten worden uitgevoerd door ervaren personeel: 
Vereiste qualificaties: 
 Bevoegd onderhoudsmecanicien 
 Bevoegd onderhoudselektricien 
 

    WAARSCHUWING  
 
Het is strikt verboden om alle beveiligingen van de bewegende onderdelen van de unit te verwijderen  

 
Schakel  de uni t  a lt i jd  ui t  en act iveer de NOOD-schakelaar  alvorens instel l ingen uit  te 
voeren.  Deze schakelaar moet  ui tgerust  z i jn met een sleute l ;  de operator  die de  
werkzaamheden ui tvoert  moet deze s leutel  verwi jderen en bewaren tot  h i j  klaar is  met de 
onderhoudswerkzaamheden.   
 
Lijst van de belangrijkste algemene instellingen: 

 Afstelling van de variabele poelies 
 Afstelling van de spanning van de aandrijfriem 
 Instelling van de inverter 
 Handmatige instelling van de inlaat- en uitlaatschotten 
 Instelling van de veiligheidsthermostaat van de elektrische batterij 
 Instelling van de servobesturingen 
 Instelling van de bevochtigingsvlotterkraan 
 Instelling van de scharnieren van de inspectiedeur 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemotoriseerde ventilatorgroep 
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Gewoon en speciaal onderhoud 
 
Voorwaarden 
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door ervaren personeel: 

Vereiste qualificaties: 
- Bevoegd onderhoudsmecanicien 
- Bevoegd onderhoudselektricien 

 
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVOORZORGEN 
 
▲ Onderhoud, instellingen, installatie, schoonmaken of smeerwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd nadat 

de voeding van de unit en de elektrische apparatuur uitgeschakeld is en minstens een noodschakelaar geactiveerd 
is. 

 
▲ Het is ten strengste verboden om de unit automatisch te laten werken als de vaste of verplaatsbare afschermingen 

verwijderd zijn. 
 
▲ De omgeving van de unit, 1,5 meter, moet vrij van obstakels zijn, schoon en goed verlicht. 
 
▲ Draag veiligheidskleding die voldoet aan de vereisten van de normen.  

 
▲ Alvorens reparaties of andere handelingen aan de unit uit te voeren, dient u uw intenties altijd met luide stem mee te 

delen aan andere operators in de buurt van de unit, en dient u te controleren of zij uw waarschuwing hebben 
gehoord en begrepen. 

 
▲ Ga niet binnen in de unit en sluit de toegangsdeur niet achter u wanneer u onderhoudswerkzaamheden uitvoert met 

de deuren open. 
 
▲ Elke handeling aan het systeem of aan de elektrische apparatuur mag alleen door een bevoegd 

onderhoudselektricien worden uitgevoerd. 
 
▲ Regelingen die zijn uitgevoerd onder minder dan optimale veiligheidsomstandigheden mogen door slechts één 

ervaren en bevoegd persoon worden uitgevoerd, en terwijl hij/zij de handeling uitvoert, moet de toegang tot de unit 
door andere personen voorkomen worden. 

 
▲ Na het uitvoeren van een regeling onder minder dan optimale veiligheidsomstandigheden, moet de unit zo snel 

mogelijk weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld, met alle veiligheidsvoorzieningen geactiveerd. 
 
De betrokken personen moeten hierover ingelicht worden. 
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Onderhoudsprogramma 
 

PROCEDURE 
INTERVAL 

A B C D E 
Algemeen schoonmaken van de luchtbehandelings-, 
warmteventilatie- en luchtafzuigunits      
Verwijderen en wassen van de cassettefilters van de vlakke 
voorfiltergedeelten. Deze procedure moet worden uitgevoerd na 
het openen van de deur en het naar buiten schuiven van de 
filtercassettes op de rail. 

     
Vervangen van cassettefilters (wanneer ze niet meer voldoen). 
Deze procedure moet worden uitgevoerd na het openen van de 
deur en het naar buiten schuiven van de filtercassettes op de rail. 

     
Controle van de mate waarin de absolute en zakfilters verstopt zijn 
om hun eventuele vervanging te plannen. Deze procedure moet 
worden uitgevoerd na het openen van de deur, loshaken van het 
frame van de verankeringsveren waarop de filters rusten. 

     
Schoonmaken van de geribde oppervlakken van de 
warmtewisselaarbatterijen met perslucht en een mechanische 
borstel. Deze procedure kan worden uitgevoerd met de batterij in of 
uit de unit. 

     
Schoonmaken van de oppervlakken van de warmtewisselaars met 
perslucht en een mechanische borstel. Deze procedure kan 
worden uitgevoerd met de warmtewisselaar in de unit. 

     
Controle van de verstuivers op de bevochtigingsbuis en 
schoonmaken van deze en de reservoirs. Deze procedure kan 
worden uitgevoerd met een borstel met een gepaste diameter voor 
het schoonmaken van de verstuivers. 

     
Schoonmaken van het waterfilter van de bevochtigingsgedeelten, 
losdraaien van het deksel van de filtermand, uitwassen met water 
en drogen met perslucht. Vergeet de afdichtpakking niet tussen het 
huis en het deksel wanneer u het filter weer installeert. 

     
Controle van de werking van de vlotterkraan van het 
bevochtigingsgedeelte. Vervang deze ingeval van een lek.      
Controle van de afvoer van het bevochtigingswater en condensatie 
en schoonmaken van de sifons      
Controle van de vervuiling van het verdampingspack en eventuele 
vervanging ervan      
Controle van de staat van de trildempende steunen      
Controle van de spanning van de riemen en de oplijning van de 
poelies van de transmissie en controle van slijtage van rubber      
Controle of de schroeven en bouten van het ventilatorgedeelte 
vastgedraaid zijn      
Controle van de Archimedesschroef, de vlotter en andere 
apparaten, met verwijderen van eventuele afzettingen.      
Controle van de staat van de kleine aansluitleidingen van de 
drukmeters en drukschakelaars.      
Controle van de instelling van de servobesturingen en schakelaars 
voor de werking van de inlaatschotten en smering ervan      
Controle van de aardingsaansluitingen      

A = Jaarlijks 

B = 
half-
jaar-
lijks 

C = 
om de 
4 
maan-
den 

D = 
maan-
delijks 

E = 
om 
de 2 
weken 
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Gewoon onderhoud en smering 
Gewone en speciale onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door de onderhoudsoperator worden uitgevoerd. 
Ter herinnering: de onderhoudsoperator moet bevoegd zijn om gewone en speciale onderhoudswerkzaamheden, 
reparaties en instellingen aan de unit uit te voeren. 
Deze persoon moet een expert operator zijn, met de gepaste opleiding en training, gezien de risico's die met dergelijke 
werkzaamheden gepaard gaan. 
 
Het onderhoud van de systemen is een kritiek en fundamenteel punt voor de efficiëntie, constante prestaties en de 
levensduur van de apparaten. 
De belangrijkste gewone werkzaamheden staan vermeld in de tabel op de voorgaande pagina, met het aanbevolen 
interval. 
 
Gewoon onderhoud levert de volgende voordelen op: 
  MEER EFFICIËNTIE en b i jgevo lg  LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN 
  LANGERE LEVENSDUUR en b i jgevo lg  LAGERE REPARATIEKOSTEN 
 
Onderbreek de elektrische voeding van de unit alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 
 
In de eerste plaats aanbevolen voor gewone onderhoudswerkzaamheden: 
 Controleer de staat van de filters (tenzij een specifieke drukmeter of differentieeldrukschakelaar is geïnstalleerd) ten 

minste om de 2 weken en, indien nodig, maak ze schoon en/of vervang ze. 
 Controleer om de drie maanden de spanning van de riemen en de oplijning van de transmissie, en controleer of de 

schroeven en bouten van het ventilatorgedeelte vastgedraaid zijn. 
 Maak de verstuivers en het waterfilter van de bevochtigingsgedeelten ten minste 1 keer om de 6 maanden schoon. 
 Maak de batterijen, de ventilator en de verschillende componenten van de unit om de 12 maanden schoon. 
 
Opm. Raadpleeg de tabel met het onderhoudsprogramma met opgave van het interval, en volg dit programma 
nauwkeurig op. 
 
 
ALGEMENE SCHOONMAAK VAN DE UNIT 
Volg hiervoor de instructies in het specifieke hoofdstuk op pagina 34 
 
SMEERMIDDELEN 
Gebruik het specifieke smeermiddel voor elk onderdeel. 
 
 

Speciaal onderhoud 
SPECIAAL ONDERHOUD 
Speciaal onderhoud kan niet worden voorzien aangezien dit doorgaans het gevolg is van slijtage of moeheid door 
een slechte werking van de unit. 
 
 

Vervangen van onderdelen 
Onderdelen moeten worden vervangen door ervaren personeel: 
Vereiste qualificaties: 
 Bevoegd onderhoudsmecanicien 
 Bevoegd onderhoudselektricien 
 Technicien van de fabrikant 
 
De unit is zodanig ontworpen dat alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd om de unit in uitstekend werkende 
staat te houden.  
Het kan echter wel gebeuren dat een component defect geraakt door een probleem of door slijtage; zie het 
uitvoeringsplan voor de vervanging. 
 
Hieronder staan de componenten die mogelijk vervangen moeten worden: 
 Filters 
 Riemen  
 Motorpoelie 
 Ventilatorpoelie 
 Ventilator 
 Motor 
 Warmteterugwinnings-/verwarmings-/koelbatterij 
 Bevochtigingspomp 
 
Sommige van deze werkzaamheden zijn van algemene aard en worden niet specifiek beschreven omdat het 
professionele personeel dat voor deze werkzaamheden instaat deze normaal ook zo moet kunnen uitvoeren. 
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Schoonmaken 
Het is ten strengste verboden om schoon te maken terwijl de unit nog draait. De operatoren die instaan voor het 
onderhoud van de unit moeten hiervan op de hoogte zijn. 
Schakel de unit uit en onderbreek de voeding met de hoofdschakelaar op het elektrische paneel alvorens algemene 
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. 
Voor algemene schoonmaakwerkzaamheden is het gebruik van een stofzuiger en luchtblazer toegestaan om 
verontreinigingen uit de unit te verwijderen. 
Gesmeerde onderdelen, zoals draaiende assen, mogen niet worden schoongemaakt omdat dit tot storingen zou kunnen 
leiden en de levensduur verkorten. 
Wanneer u de unit voor een vrij lange tijd wilt uitschakelen, volstaat het om de voeding van de unit te onderbreken met 
de hoofdschakelaar. 
Wanneer u de unit na vrij lang stilliggen weer in gebruik wilt nemen, zijn een algemene schoonmaak en het doorlopen 
van de opstartprocedures noodzakelijk. 
 
 

Aan slijtage onderhevige componenten en verbruiksgoederen – reserveonderdelen 
Sommige mechanische en elektrische onderdelen van de unit zijn onderhevig aan slijtage of geraken op; controleer 
wanneer deze onderdelen moeten worden vervangen voordat de unit uitvalt. 
 
                              VOORBEELD VAN AAN SLIJTAGE ONDERHEVIGE ONDERDELEN 
 

 CASSETTE-/ZAK/ABSOLUTE/ACTIEVEKOOLSTOFFILTERS  

 VERDAMPINGSPACK  

 TRANSMISSIERIEMEN  

 BEVOCHTIGINGSACCESSOIRES  

 BACTERICIDE LAMPEN (T U V)  

   

   
 
IN DE AANHANGSELS VINDT U EEN TABEL MET DE AAN SLIJTAGE ONDERHEVIGE ONDERDELEN VOOR DEZE SPECIFIEKE UNIT. 
 
Voor sommige componenten, zoals lagers, motorassen, enz., dient u de specifieke aanhangsels met de technische 
kenmerken te raadplegen. 
 
Voor reserveonderdelen voor gewoon en/of speciaal onderhoud, gelieve contact op te nemen met Daikin met opgave 
van het serienummer van de unit in de documentatie en op het plaatje van de unit. 
 

Opruimen van verbruikt materiaal – afvalstoffen 
DEFINITIE VAN AFVAL. Afval is elke stof of voorwerp dat voortkomt uit menselijke activiteiten of een natuurlijke cyclus, dat 
wordt of zal worden weggegooid. 
 
SPECIALE AFVALSTOFFEN 
Volgende worden beschouwd als speciale afvalstoffen: 
 Restanten van industriële processen en van landbouwkundige, ambachtelijke, commerciële en dienstenactiveiten, 

die voor wat betreft de kwaliteit of hoeveelheid niet als huisvuil kunnen worden beschouwd. 
 Versleten of verouderde machines en apparaten 
 Motorvoertuigen en onderdelen die niet meer werken 
 
SCHADELIJKE TOXISCHE AFVALSTOFFEN 
Schadelijke toxische afvalstoffen zijn afvalstoffen die de stoffen vermeld in het aanhangsel van Pres. Decreet 915/52 ter 
implementatie van de richtlijnen 75/442/EEG, 76/442/EEG, 76/403/EEG, 768/319/EEG bevatten of ermee verontreinigd 
zijn. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de soorten afvalstoffen die kunnen worden geproduceerd tijdens de levensduur van 
een luchtbehandelingsunit: 
 Cassettefilters van de aanzuiggroep 
 Olie- en vetresten afkomstig van de smering van de motorventilatorgroep 
 Vodden of papier verontreinigd met stoffen die worden gebruikt voor het schoonmaken van de verschillende 

onderdelen van de unit 
 Restanten afkomstig van het schoonmaken van de panelen 
 Transmissieriemen 
 Bactericide TUV-lampen, die moeten worden opgeruimd in overeenstemming met de van toepassing zijnde 
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wetgeving. 
 
AFVAL VAN DE FILTERCASSETTES MOET WORDEN BEHANDELD ALS SPECIAAL OF SCHADELIJK TOXISCH AFVAL, AFHANKELIJK VAN HET 

GEBRUIK, DE SECTOR EN DE OMGEVING WAARIN ZE ZIJN GEBRUIKT. 
 
Afvalmater iaal  dat  in het  mi l ieu wordt weggegooid kan onherstelbare  schade toebrengen.  
 

Diagnose 
 
ALGEMENE DIAGNOSE 
 
Het elektrische systeem van de unit bestaat uit elektromechanische componenten van hoge kwaliteit en is dan ook 
bestand tegen extreme omstandigheden en heel lang betrouwbaar. 
Voer de volgende stappen uit ingeval van bedrijfsstoringen door problemen met elektrische componenten: 
 
 Controleer de zekeringen van de voeding naar de besturingscircuits en vervang indien nodig door zekeringen met 

dezelfde waarde 
 Controleer of er geen veiligheidsschakelaar die de motor beschermt tegen oververhitting geactiveerd is; controleer 

ook of deze zekeringen nog goed zijn. 
 
Dit kan te wijten zijn aan: 
 Overbelasting van de motor door mechanische problemen: los deze op 
 Verkeerde voedingsspanning: controleer de activeringswaarde van de veiligheid 
 Motordefect en/of kortsluiting: identificeer en vervang de defecte component 
 
 

ELEKTRISCH ONDERHOUD 
 
De unit vergt geen gewoon onderhoud of reparatie 
Voer geen aanpassingen uit aan de unit of de apparaten 
De fabrikant is niet aansprakelijk als de unit vervolgens niet of slecht werkt. 
 
 

Meer informatie kunt u vragen bij de Assistentiedienst van de fabrikant 
 
 
Elke handeling aan het systeem of aan de elektrische apparatuur mag alleen door een bevoegd 
onderhoudselektricien worden uitgevoerd. 
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Tabel met problemen 
 
type probleem COMPONENT MOGELIJKE OORZAAK/OPLOSSING 

VEEL LAWAAI 

Ventilatorrotor 
De rotor is vervormd, uit evenwicht of los 
Het mondstuk is beschadigd 
Vreemde stoffen in de ventilator 

Transmissie 

Poelie zit los op de as 
Poelie niet opgelijnd 
Riem te los, te vast, versleten, vettig, vervuild of 
verkeerde maat 
Motor of ventilator niet goed verankerd 

Lagers 
Geen smering 
Losse lagersteunen 
Versleten of vervormde lagers 

Motor 
Verkeerde voedingsspanning 
Versleten lagers 
Contact tussen rotor en stator 

In de kanalen 
Te hoge snelheid in de kanalen 
Trildempende verbinding zit te vast 

ONVOLDOENDE 
LUCHTSTROMING 

Ventilator Verkeerde draairichting 

Kanalen 
Groter dan gevraagd drukverlies 
Gesloten schotten 
Obstakels in de kanalen 

Filters Te vuil 
Batterijen Te vuil 

TE STERKE 
LUCHTSTROMING 

Kanalen 
Minder dan gevraagd drukverlies 
Te grote kanalen 
Einden niet geïnstalleerd 

Unit 
Filters niet geïnstalleerd 
Toegangsdeuren open 
Niet-gekalibreerde schotten 

ONVOLDOENDE 
WARMTE-
OPBRENGST 

Batterij 

Verkeerde aansluiting inlaat-/uitlaatleiding 
Vuile batterij 
Lucht in de leidingen 
Te sterke luchtstroming 

Elektrische pomp 
Onvoldoende waterstroming 
Onvoldoende druk 
Verkeerde draairichting 

Vloeistof  
Temperatuur verschilt van ontwerp 
Verkeerde afstelling organen 

ONVOLDOENDE 
BEVOCHTIGING 

Geblokkeerde 
verstuivers 

Kalkafzettingen 
Verstopt filter 

Elektrische pomp 
Verkeerde draairichting 
Onvoldoende water in reservoir 
Vuil filter pomp 

Batterij Onvoldoende voorverwarmen 

Verdampingspack 
Vuil, verstopt of kapot pack 
Verstopte verdelergaten 

Terugslagklep Defect of verstopt 

WATERLEKKEN 
Batterij Lekken uit batterij door corrosie 

Ventilatorgedeelte 
Verstoven druppels door hoge snelheid van de lucht 
Overloopleiding verstopt 
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Reparatielog 
 

R E P A R A T I E L O  

DAT UM  T YPE REPARAT IE  
Vereis te 
t i jdsduur  

HANDTEKENING  
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Restrisico's 
 

Aanwezige restrisico's 
Bij sommige vervangings-, afstel- en installatiewerkzaamheden zijn er restrisico's, waarmee rekening moet worden 
gehouden tijdens deze werkzaamheden en waarop heel goed gelet moet worden, ook wanneer alle maatregelen en 
veiligheidsvoorzieningen maximaal zijn toegepast. 
 
Lijst van werkzaamheden met restrisico's: 
 
Risico's voor bevoegd personeel (elektriciens en mechaniciens) 
- Behandeling. Let bij het uitladen en verplaatsen op alle fasen die in verband hiermee beschreven worden in deze 

handleiding. 
- Installatie . Let bij de installatie op alle fasen die in verband hiermee beschreven worden in deze handleiding. De 

installateur moet ook zorgen voor de statische en dynamische stabiliteit van de installatieplaats van de machine. 
- Onderhoud – Let in de onderhoudsfase op alle fasen die in verband hiermee beschreven worden in deze 

handleiding en in het bijzonder op de temperaturen in de inlaatleidingen van de verwarmingsvloeistoffen en in de 
batterijen van de unit. 

- Schoonmaken – Schakel de elektrische voeding van de unit uit met een schakelaar met een sleutel alvorens ze 
schoon te maken; het elektrisch systeem moet voorzien zijn van deze schakelaar met sleutel. De operator moet de 
sleutel van deze schakelaar bewaren tot hij klaar is met de schoonmaakwerkzaamheden. De binnenkant van de 
unit moet worden schoongemaakt met de daartoe voorgeschreven beschermingen. De binnenkant van de unit is 
vrij van gevaarlijke scherpe elementen, maar let toch heel goed op om ongevallen tijdens het schoonmaken te 
voorkomen. De batterijen met ribben die scherp kunnen zijn, moeten worden schoongemaakt met handschoenen 
voor het werken met metaal en een veiligheidsbril. 

 
Tijdens de afstel-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn er variabele restrisico's omdat de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd na het uitschakelen van de beveiligingen; let dus heel goed op om niemand te verwonden of 
geen eigendommen te beschadigen. 
 
Opm. Let altijd heel goed op wanneer u de hiervoor vermelde werkzaamheden uitvoert. 
 
Wij  herhalen dat  deze werkzaamheden uitslui tend door gespecial iseerd en bevoegd 
personeel  mogen worden uitgevoerd.  
 
Al le  werkzaamheden moeten worden ui tgevoerd in overeenstemming met de wetgeving 
inzake de vei l igheid op de werkplaats.  
Wij herhalen dat de unit in kwestie een component vormt van een grotere groep en met andere componenten werkt, 
volgens de constructiekenmerken en gebruiksmethoden hiervan.  
 
DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET INSCHATTEN VAN DE RESTRISICO'S EN DE RESPECTIEVELIJKE PREVENTIEMAATREGELEN 

BERUST DERHALVE BIJ DE GEBRUIKER EN DE INSTALLATEUR. 
 
 

Aanhangsels 
 
T E R A ANV U L LI N G V AN DE Z E  HA ND LE I D I NG  W ORD E N D E  V O L G E N DE  D OC U ME NT E N  S A ME N  B I J  DE  LE V E RI N G  

V AN  DE  MA CH I N E  GE LE V E R D :  
 
 
-  CO NS T R UC T IE T E KE N I N GE N  
-  TA BE L  A AN BE V O LE N  R E S E R V E O N DE RDE LE N  
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Deze handleiding is opgesteld alleen om te worden gebruikt als technische ondersteuning. Deze handleiding is geen bindend document 

voor Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. heeft deze handleiding zo goed mogelijk gemaakt. Er is geen 
uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de inhoud. Alle hierin vermelde 

gegevens en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Alle bij het bestellen geleverde gegevens gelden als 
referentie. Daikin Applied Europe S.p.A.  wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade, in de breedste zin van het woord, die veroorzaakt wordt door of verband houdt met het gebruik van en/of de interpretatie van 

deze handleiding. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd door Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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