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 Assortiment

 Type unit CW: met koud water
 Type unit DXA: met directe expansie

 Koelvermogen

  Type montage 
- ONDER 1, 
- BOVEN 3, 4 of 5

1

2

3

4

1 - BINNENUNIT(S) (EXPAIR)

 Voor alle werkzaamheden op de apparaten is passende PBU (persoonlijke beschermingsuitrusting) noodzakelijk.
Waarschuwing
De installatie en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel. Houd u bij alle 
werkzaamheden stipt aan alle voorzorgen voor het gebruik. Stickers op het apparaat maken u attent op de veiligheidsvoorschriften. 
Als algemene regel geldt dat u zich moet houden aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en -normen.
Presentation van het assortiment:
EXPAIR is een serie close control units die specifiek bestemd is voor de luchtbehandeling in computer- en telecomruimten, en 
ruimten met een speciale bestemming (elektronica, gevoelige opslag, medisch, ruimten met gecontroleerde atmosfeer).
De EXPAIR-serie werkt met koud water of met directe expansie 
De typecodering van het apparaat is als volgt:

 EXPAIR CW 39 1

 1  2  3  4

2 - ONTVANGST
Elk apparaat heeft een typeplaat met identificatienummer dat bij alle correspondentie moet worden vermeld.
Overeenkomstig artikel 133-3 van de Franse wet op de koophandel is de controle van de staat van de goederen bij ontvangst van 
de pakketten voor verantwoordelijkheid van de ontvanger.
Indien delen ontbreken, moet de klant het exacte aantal ontvangen pakketten vermelden. 
Indien apparaten zijn beschadigd moet u, in aanwezigheid van de bezorger, op het ontvangstbewijs de geconstateerde schade 
beschrijven, en het pas daarna ondertekenen

  Deze opmerkingen moeten binnen 3 werkdagen worden bevestigd door middel van een aangetekend schrijven aan 
de transporteur.

 De vermeldingen "onder voorbehoud" en "onder voorbehoud van uitpakken" hebben geen enkele waarde.
 De klant moet de goederen uitpakken in aanwezigheid van de bezorger.
 De aflevering moet met de nodige zorg gebeuren.

 ● Opslag van het materiaal
De kast moet worden opgeslagen in een afgesloten droge en vorstvrije ruimte. De temperatuur in deze ruimte mag niet hoger zijn 
dan 50 °C.

 ● Garantie van het materiaal
Zie algemene verkoopvoorwaarden..

 ● Identificatie van het materiaal
Elk toestel heeft een typeplaatje op de bodem van de schakelkast met een identificatienummer dat bij alle correspondentie moet 
worden vermeld.

827 6413

5

 Productreferentie

 Productomschrijving

 Fabricagejaar

 Serienummer (te vermelden bij alle correspondentie)

  Type vloeistof in de warmtewisselaar en werkdruk.

 Koelingsvermogen + gebruikte watercondities

  Verwarmingsvermogen +  gebruikte watercondities (indien 
optie verwarmingsbatterij)

  +  gebruikstype (2-traps of TRIAC, 
indien optie elektrische batterij)

  Informatie over de kast
- Voedingsspanning
- Max. stroomsterkte
- Gewicht van het apparaat

8

2 7

6

4

1

3

5
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3 - VERPLAATSING
De unit moet worden verplaatst door middel van singels, een juk of een palletwagen, op voorwaarde dat de vier hoeken van het 
apparaat op houtblokken rusten. In alle gevallen moet het optillen aangrijpen aan de onderkant van de kast. Dit moet worden 
gedaan door gekwalificeerd personeel: raadpleeg de aanwijzingen op de sticker op het apparaat.

Let op: Het transport van het apparaat moet met zorg gebeuren en alleen in verticale positie.

3.1 Gewicht en afmetingen:

TYPE
Kast CW

Afmeting H x L x D. Gewicht (Kg)

5

1700 x 680 x 500

115

8 120

12 125

16 1900 x 850 x 780 280

27 1900 x 1150 x 780 310

39 1900 x 1490 x 780 375

59 1900 x 1990 x 780 480

TYPE

Kast DXA
Binnenunit

TYPE

Condensing-unit CL2
Buitenunit

Afmeting 
H x L x D

Gewicht 
(kg)

Afmeting
H x L x D

Gewicht
(kg)

5

1700 x 680 x 500

115 CL2 28 658 x 1035 x 449 69

8 120 CL2 28 658 x 1035 x 449 69

10 125 CL2 35 658 x 1035 x 449 69

12
1900 x 850 x 780 280

CL2 35 658 x 1035 x 449 69

15 CL2 50 1258 x 1035 x 449 101

19
1900 x 1150 x 780 310

CL2 65 1258 x 1035 x 449 112

24 CL2 75 1258 x 1035 x 449 118

31
1900 x 1490 x 780 375

2 x CL2 50 1258 x 1035 x 449 202

36 2 x CL2 65 1258 x 1035 x 449 224

38
1900 x 1990 x 780 480

2 x CL2 65 1258 x 1035 x 449 224

48 2 x CL2 75 1258 x 1035 x 449 236
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4 - MARKERING VAN DE COMPONENTEN
4.1 CW 5/8/12/16/27/39/59: 

 ● Model met koelwater

3

2

5

6

10

1

4

7

9

98

1 - Filter
2 - Schakelaar
3 - Schakelkast
4 - Afvoer van het condenswater
5 - Koelbatterij
6 - Verwarmingsbatterij (als optie)
7 - Bevochtiger (optie)
8 - Ventilatormotor
9 -  Zone voor de waterdoorvoeren 

(onderkant of zijkant rechts)
10 - Regelventiel 

4.2 DXA 5/8/10/12/15/19/24/31/36/38/48: 
 ● Model met directe expansie

8

7

3

2

5

6

10

11

4

91

1  ilter
2 - Schakelaar
3 - Schakelkast
4 - Afvoer van het condenswater
5 - Verdamperbatterij
6 - Verwarmingsbatterij (als optie)
7 - Bevochtiger (optie)
8 - Ventilatormotor
9 -  Zone voor de waterdoorvoeren 

(onderkant of zijkant rechts)
10 - Expansieventiel
11 - Elektromagnetische klep
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4.3  Montage / richting van de luchtstroom

UNDER 1 OVER 3 OVER 4 OVER 5

5 -  INSTALLATIE: APPARAAT / FRAME / PLENUM
5.1 Plaatsen van de unit
- De unit moet rusten op een gladde en vlakke vloer, die zo horizontaal mogelijk moet zijn, in de orde van een op duizend. 
- Er moet een afdichting zijn tussen de unit en de vloer in geval van uitblazing van de lucht in een verhoogde vloer.
- Onder normale omstandigheden is bevestiging aan de vloer niet nodig.
- Zorg voor voldoende ruimte voor het uitvoeren van onderhoud.
- Het frame van de kast moeten beslist in zijn geheel rusten op het contactoppervlak.

 ● Voor units op een steunsokkel
- De vloer moet zo horizontaal mogelijk zijn,
- Tussen de unit en het platform van de sokkel is een afdichting vereist.
- Het horizontaal stellen gebeurt door het instellen van de poten van de steunsokkel, 

 - Een eerste instelling gebeurt met behulp van de 4 bouten, nr.1
 - Stel vervolgens de hoogte in van de luchtgeleider, nr. 2.

Standaard instelling voor de hoogte: 
 - H=225 voor een hoogte van de verhoogde vloer van 225 tot 320 mm
 - H=320 voor een hoogte van de verhoogde vloer van 320 tot 525 mm

5.2 Voor units met een plenum:
 ● Het uitblaas-/aanzuigplenum

Dit wordt aangeboden als de verspreiding rechtstreeks in de omgeving plaatsvindt. Het is bevestigd op de bovenkant van de kast 
en heeft dubbel instelbare roosters voor het richten van de luchtstroom. 
Hetzelfde plenum kan omgekeerd worden gebruikt voor rechtstreekse aanzuiging vanuit de ruimte.
Het plenum wordt via de binnenkant vastgezet bij de 4 hoeken. Voor het vastzetten moet daarom het 
uitblaasrooster aan de voorkant worden gedemonteerd.

2

1



  NL - 6 

6 - AANSLUITINGE
6.1 Luchtaansluitingen

 ● Binnenunit 
De luchtaansluiting gebeurt met starre plaatstalen kanalen of soortgelijk met een aansluitflens met gaten. het vastzetten gebeurt 
met parkerschroeven. Tussen de flens en de unit moet een afdichting worden gemonteerd.
Voor units met een ONDER-montage (uitblazing naar de vloer) is als optie een steunsokkel leverbaar om deze installatie mogelijk te 
maken. Wanneer de verhoogde vloer het toelaat, volstaat een eenvoudige opening, in de verhoogde vloer zelf, met de afmetingen 
van de sokkel. De dichtheid wordt verkregen door de montage van een afdichting tussen de unit en het steunframe.

6.2 Wateraansluitingen
De leidingen moeten worden doorgetrokken door een plaat, met dit als doel geleverd.

UNDER
(Door bodem of zijkant rechts)

1 - Verwijder het voorgesneden schuimpaneel,
2 - Boor gaten in het buitenpaneel,
3 -  Maak de overeenkomende uitsnijdingen in de plaat
4 -  Plaats deze terug voor het doorvoeren van de 

buizen en dicht af om lekkage van lucht te 
voorkomen.

OVER
(Door zijkant rechts)

 ● Afvoer van het condenswater
- Plaats een sifon: H = 100 mm
- Indien de optie bevochtiger is geselecteerd : het geëvacueerde water zal niet in de condensbak van de unit vloeien.
- Voor een gemeenschappelijke afvoer sluit u de afvoer van de bevochtiger aan na de bak van de unit.
- Bij het aansluiten of vastzetten van de aansluitingen, moet u 2 sleutels gebruiken om verdraaiing van de leidingen te voorkomen.
-  Bij de optie condenswaterpomp, is deze in de unit gemonteerd (aansluiting met slang Ø 5 mm), als de optie bevochtiger niet 

aanwezig is.

Waarschuwing: De werkdruk op het koude of warme waternet mag niet hoger zijn dan 8 bar

 ● Diameter van de aansluiting van de waterbatterij

Kast CW CW 5 CW 8 CW 12 CW 16 CW 27 CW 39 CW 59

Koude 
batterij

intrede G1/2" M G3/4" M G3/4" M G3/4" M G1" M G1" M G1" 1/4 M

uittrede G1/2" M G3/4" M G3/4" M G3/4" M G1" M G1" M G1" 1/4 M

Kast CW
Kast DXA

CW 5
DXA 5

CW 8
DXA 8

CW 12
DXA 10

CW 16
DXA 12/15

CW 27
DXA 19/24

CW 39
DXA 31/36

CW 59
DXA 38/48

Warme 
batterij

intrede G1/2" M G1/2" M G1/2" M G1/2" M G3/4" M G3/4" M G3/4" M

uittrede G1/2" M G1/2" M G1/2" M G1/2" M G3/4" M G3/4" M G3/4" M

Voor de aansluiting van de bevochtiger raadpleegt u de paragraaf "Bevochtiger".

6.3 Koelaansluiting, model DXA
 ● Voorzorgen voor de installatie

-  De koelaansluitingen tussen de unit en de condensor moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Hiervoor mogen uitsluitend geïsoleerde koperen koelleidingen worden gebruikt.
-  Het juiste ontwerp en de correcte uitvoering van deze leidingen zijn van groot belang want zij zijn bepalend voor de goede 

werking van het geheel.
-  De leidingen moeten voldoende soepel zijn om de variaties in lengte, of door uitzetting of contractie op te vangen. 
- De vloeistofleiding met zo hellen dat de vloeistof altijd naar de unit stroomt

Vermijd met name:
 - Een te groot drukverlies van het koudemiddel,
 - Een ophoping van olie,
 -  Dat vloeistof in de compressor terecht komt, noch draaiend, noch stilstaand,

De ligging van de leidingen moet:
 - De bestaande installatie niet hinderen noch erdoor gehinderd worden,
 - Beschermd zijn tegen incidentele schokken,
 - Over het hele traject zichtbaar zijn en mag niet met stucwerk of cement bedekt zijn.
 - De hoogteverschillen en gelijkwaardige lengtes tussen de binnen- en de buitenunit moeten aan de voorschriften voldoen 

(zie tabel). 
 - De dimensionering van de leidingen moet zijn uitgevoerd om een minimum aan drukverlies te veroorzaken. Ook moeten de 

minimum en maximum snelheden worden nageleefd om een correcte gascirculatie voor het transport van de olie te verzekeren.
 - Monteer elke 4 meter een olievanger in de stijgbuizen om de olieterugvoer naar de compressor te garanderen..
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 -   Controleer of er absoluut geen vuil in de buis is gevallen.
 - Bij het solderen altijd met stikstof doorspoelen.

 ● Diameter van de koelaansluitinge

Kast DXA DXA 5 DXA 8 DXA 10 DXA 12 DXA 15 DXA 19 DXA 24 DXA 31 DXA 36 DXA 38 DXA 48

Ø Vloeistof 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 2 x 1/2" 2 x 1/2" 2 x 1/2" 2 x 1/2"

Ø Gas 5/8" 5/8" 3/4" 7/8" 7/8" 1" 1/8 1" 1/8" 2 x 7/8" 2 x 7/8" 2 x 1" 1/8 2 x 1" 1/8

Condensing-
unit CL2 CL2 28 CL2 28 CL2 35 CL2 35 CL2 50 CL2 65 CL2 75 2 x  

CL2 50
2 x  

CL2 65
2 x  

CL2 65
2 x  

CL2 75

Ø Vloeistof 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 2 x 3/8" 2 x 3/8" 2 x 3/8" 2 x 1/2"

Ø Gas 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 2 x 3/4" 2 x 7/8" 2 x 7/8" 2 x 7/8"

 ● Koelaansluitingen (buitenunit)
Raadpleeg de informatie bij de buitenunit 

Let op: Het apparaat is in de fabriek gevuld met een veiligheidsvulling. 
Raadpleeg de tabel van de vullingen in het hoofdstuk "In bedrijf stellen"

 ● INSTALLATIEPRINCIPE

Elektrische voeding driefasen  
400 V - 50 Hz - N +A

Afstandsbediening + storingsoverzicht

Elektrische voeding driefasen  
400 V - 50 Hz -N+A

Elektrische verbinding binnen-/buitenunit

(startcommando + storingsmelding buitenunit)
Aanzuigleiding (geïsoleerd)

Vloeistofleiding

N.B.:
- Voor alle elektrische verbindingen raadpleegt u het elektrisch schema dat is gevoegd bij de binnenunit en de buitenunit.
- Elektrische verbinding niet door CIAT geleverd
- Koelleidingen niet door CIAT geleverd

De EXPAIR DXA 31/36/38/48 hebben 2 buitenunits
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 ● Tabellen van de maximale lengtes van de koudemiddelleidingen
In de tabellen hieronder staan de toegelaten leidinglengtes en de bijbehorende maximum hoogteverschillen.
De waarden in de tabellen geven de procentuele afname van het koelvermogen ten opzichte van het nominale vermogen..

DXA 5 + CL2 28 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 5/8" DXA 8 + CL2 28 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 5/8"

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 Totale lengte (m)l

Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -6 -9 0 0 -3 -5 -7 -9

5 0 -6 -9 10 - -3 -5 -7 -9

10 - -6 - 20 - -3 -5 -7 -9

30 - - -5 -7 -9

DXA 10 + CL2 35 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 3/4"

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -2 -4 -6 -8

10 - -2 -4 -6 -8

20 - -2 -4 -6 -8

30 - - -4 -6 -8

DXA 12 + CL2 35 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 3/4" DXA 15 + CL2 50 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 3/4""

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50 Totale lengte (m)l

Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -2 -4 -6 -8 0 0 -2 -4 -6 -8

10 - -2 -4 -6 -8 10 - -2 -4 -6 -8

20 - -2 -4 -6 -8 20 - -2 -4 -6 -8

30 - - -4 -6 -8 30 - - -4 -6 -8

DXA 19 + CL2 65 / vloeistofleiding 3/8", gasleiding 7/8" DXA 24 + CL2 75 / vloeistofleiding 1/2", gasleiding 7/8"

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50 Totale lengte (m)l

Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -4 -5 -6 -7 0 0 -2 -3 -4 -5

5 0 -4 -5 -6 -7 10 - -2 -3 -4 -5

10 - -4 -5 -6 - 20 - -2 -3 -4 -5

20 - -4 -5 - - 30 - - -3 -4 -5

DXA 31 + 2 x CL2 50 / vloeistofleiding 2 x 3/8", DXA 36 + 2 x CL2 65 / vloeistofleiding 2 x 3/8",  
gasleiding 2 x 3/4" gasleiding 2 x 7/8"

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50 Totale lengte (m)l

Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -5 -7 -8 -9 0 0 -4 -5 -6 -7

10 - -5 -7 -8 -9 10 - -4 -5 -6 -7

20 - -5 -7 -8 -9 20 - -4 -5 - -

25 - - -7 -8 -

DXA 38 + 2 x CL2 65 / vloeistofleiding 2 x 3/8",  DXA 48 + 2 x CL2 75 / vloeistofleiding 2 x 1/2",  
gasleiding 2 x 7/8" gasleiding 2 x 7/8"

Totale lengte (m)l
Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 Totale lengte (m)l

Hoogteverschil (m) 6 20 30 40 50

0 0 -4 -5 -6 0 0 -5 -7 -8 -9

10 - -4 -5 -6 10 - -5 -7 -8 -9

20 - -4 -5 - 20 - -5 -7 -8 -9

30 - - -7 -8 -
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6.4 Elektrische aansluiting
- De bekabeling moet worden beschermd door een kabeldoorvoer.
-  De elektrische aansluitingen en de bekabeling moeten worden uitgevoerd volgens het bij het apparaat gevoegde elektrische 

schema en de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Controleer of de gegevens van de elektrische voeding overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- De unit moet geaard zijn en de elektrische voeding moet te allen tijde het vereiste vermogen kunnen leveren.
- De binnenunit en de buitenunit hebben elk hun eigen voedingen.
-  De elektrische kabel moet gekozen zijn in functie van de vereiste lengte, het vermogen, de bescherming en gebruiksmodus en 

in functie van de geldende normen en wettelijke voorschriften..

 ● Elektrische gegevens BINNENUNIT
Voeding driefasen 400 V + Nulleider + Aarde – 50 Hz

Kast CW CW 5 CW 8 CW12 CW 16 CW 27 CW 39 CW 59

Kast DXA DXA 5 DXA 8 DXA 10 DXA 12/15 DXA 19/24 DXA 31/36 DXA 38/48

Ventilatormotor

Spanning (V) 230V

Vermogen (kW) 1.036 1.029 2.072 2.058 3.087

Stroomsterkte (A) 4.51 4.38 9.02 8.76 13.14

Stuurcircuit  
(transformator)

Spanning (V) 24

Stroomsterkte (A) 1

Bevochtiger (option)

Spanning (V) 400V

Vermogen (kW) 2.25 6

Stroomsterkte (A) 3.2 8.7

Elektrische batterij 
(optie)

Spanning (V) 400

Vermogen kW) 3 6 9 12 18 24

Stroomsterkte (A) 4.3 8.7 13 17.3 26 34.6

Totale stroomsterkte 
zonder optie

Stroomsterkte (A) 5.51 5.38 10.02 9.76 14.14

Sterkte van de hoofdschakelaar (A) 16

Totale intensiteit met alleen 
luchtbevochtiger

Stroomsterkte (A) 8.71 14.08 18.72 18.46 22.84

Sterkte van de hoofdschakelaar (A) 16 25

Totale intensiteit met alleen 
elektrische drum kit

Stroomsterkte (A) 9.81 14.21 18.38 27.32 35.76 48.74

Sterkte van de hoofdschakelaar (A) 16 25 40 63

De totale intensiteit van 
eventuele opties (Humidif + 

beats élec)

Stroomsterkte (A) 13.01 17.41 27.08 36.02 44.46 57.44

Sterkte van de hoofdschakelaar (A) 16 25 40 63

 ● Elektrische gegevens BUITENUNIT
Voeding driefasen 400 V + Nulleider + Aarde – 50 Hz
Raadpleeg de informatie bij de buitenunit

Voor de aansluiting van de binnen-/buitenunit zie de bijlage achterin het handboek.
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7 - TECHNISCHE KENMERKE

Filters G4 :
Dikte: 48 mm
Effectiviteit: 90 % gravimetrisch
Filteroppervlakte: 2 x de frontale oppervlakte
Brandklasse: M1.

Filters F7 :
Dikte: 48 mm
Effectiviteit: 85 % opacimetrisch
Filteroppervlakte: 17 x de frontale oppervlakte bij dikte 48 mm
Brandklasse: M1

Kast CW
Kast DXA

CW 5
DXA 5

CW 8
DXA 8

CW 12
DXA 10

CW 16
DXA 12/15

CW 27
DXA 19/24

CW 39
DXA 31/36

CW 59
DXA 38/48

Afmetingen 508 x 465 604 x 465 700 x 465 945 x 565 945 x 400 945 x 565 945 x 500

Aantal 1 1 1 1 2 2 4

 ● Drukverlies schoon filter

Kast CW
Kast DXA

CW 5
DXA 5

CW 8
DXA 8

CW 12
DXA 10

CW 16
DXA 12/15

CW 27
DXA 19/24

CW 39
DXA 31/36

CW 59
DXA 38/48

Nominaal debiet (m³/u) 1 300 2 000 2 500 4 000 6 000 8 000 12 000

∆P (Pa) G4 33 49 55 53 58 53 58

∆P (Pa) F7 35 53 59 57 63 57 63

∆P (Pa) G4+F7 - - - 110 121 110 121

De vervuiling van het filter wordt gecontroleerd door een druksensor in de schakelkast.
De ingestelde waarde van de sensor is 1,5 keer de waarde van het drukverlies van het schone filter (drukaansluiting voor en 
achter het filter).

7.2 Koelbatterij:
N.B.: Let op dat de voedingsleiding van het koude water warmtegeïsoleerd is.
Zet de voedingsaansluitingen van de batterijen niet te vast om beschadiging van de collectoren te voorkomen.

 ● Kenmerken van de batterij:

Kast CW CW 5 CW 8 CW 12 CW 16 CW 27 CW 39 CW 59

Kenmerken van de 
batterij

Nominaal waterdebiet* (m³/u) 1.1 1.4 1.67 2.57 3.7 6.4 8.14

Inhoud (I) 2.2 2.74 3.87 9.2 13.1 18.1 25.1

Kenmerken van de 
ventielen

KV ventiel 1.6 2.5 4 4 10 10 16

∆Pmax (Pa) 2-wegventiel 1200 400 400 600 600 600 500

∆Pmax (Pa) 3-wegventiel 250 100 240 600 600 600 500

*Retourluchtcondities 24 °C RV 50 %, watercondities 7/12 °C

N.B.: Raadpleeg het selectieblad voor de technische informatie (vermogen, waterdebieten, drukverliezen, enz.).

7.1 Filters
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7.3 Koudemiddelcircuit:
Principeschema DXA :

1 KOUDEMIDDELCIRCUIT

DXA 5 tot 24

21

4 5

3

2 KOUDEMIDDELCIRCUITS

DXA 31 tot 49

4

3

3

21

4

5

5

1 - Verdamperbatterij
2 - Thermostatisch expansieventiel
3 - Compressor

4 - Filterdroger
5 - Condensorbatterij
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 ● Vulling koudemiddel R410A:
Tabel 1
Vulling in kg per circuit, afstand tussen kast en CL2 = 0 m

Kast DXA DXA 5 DXA 8 DXA 10 DXA 12 DXA 15 DXA 19 DXA 24 DXA 31 DXA 36 DXA 38 DXA 48

Condensing-unit 
CL2 CL2 28 CL2 28 CL2 35 CL2 35 CL2 50 CL2 65 CL2 75 2 x  

CL2 50
2 x  

CL2 65
2 x  

CL2 65
2 x  

CL2 75

Vulling in kg 1.69 1.69 1.952 1.952 3.134 3.68 3.894 3.334 3.38 4.38 4.594

Weerstand
OPTIE STD STD STD STD STD STD STD

Carter*

* max. vulling zonder carterverwarmingselement: 4,5 kg

Tabel 2
Vulling in kg per circuit toe te voegen naar gelang afstand KAST/CL2

Condensing-unit 
CL2

Afstand (m)

1 3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50

28 0.055 0.165 0.33 0.495 0.66 0.825 1.1 1.375 1.65 1.925 2.2 2.475 2.75

35 0.058 0.174 0.348 0.522 0.696 0.84 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.9

50 0.061 0.183 0.366 0.549 0.732 0.915 1.22 1.525 1.83 2.135 2.44 2.74 3.05

65 0.07 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 1.4 1.75 2.1 2.45 2.8 3.15 3.5

75 0.101 0.303 0.606 0.909 1.212 1.515 2.02 2.525 3.03 3.535 4.04 4.545 5.05

De condensing-units CL2 worden voorgevuld geleverd. De aanwezige vulling 410A moet worden afgetrokken van bovenstaande 
waarde voor uw installatie.

Voorgevulde waarde:  CL2 28-35 = 1 kg 
CL2 50 = 2.65 kg 
CL2 65 = 2.75 kg 
CL2 75 = 3 kg

Berekening van de vulling op locatie per circuit = vulling tabel 1 + vulling tabel 2 - voorvulling CL2

7.4 Verwarmingsbatterij en ventiel (optie)

   
Zet de voedingsaansluitingen van de batterijen niet te vast om beschadiging van de collectoren te 
voorkomen.

 ● Kenmerken van batterij en ventiel:

Kast CW
Kast DXA

CW 5
DXA 5

CW 8
DXA 8

CW 12
DXA 10

CW 16
DXA 12/15

CW 27
DXA 19/24

CW 39
DXA 31/36

CW 59
DXA 38/48

Kenmerken van de 
batterij

Nominaal waterdebiet* 
(m³/u) 0.2 0.25 0.33 0.6 0.86 1.21 1.24

Inhoud (I) 0.56 0.67 0.78 1.67 2.35 3 4

Kenmerken van het 
ventiel

KV ventiel 1.6 4

∆Pmax (Pa)
2-weg ventiel 1200 400

∆Pmax (Pa)
3-weg ventiel 250 250 250 250 240 240 240

*Nominaal debiet ∆T water: 20 °C

N.B.: Raadpleeg het selectieblad voor de technische informatie (vermogen, waterdebieten, drukverliezen, enz.).
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7.5 Instelling luchtdebiet (binnenunit)
Het luchtdebiet kan ter plekke worden aangepast op de regelaar:

 - Parameter P155 (regelaar µAir Connect2)
 - Zonder regeling, in de schakelkast.

 ● Min. luchtdebiet (m3/u) voor Expair CW met elektrische batterij en / of Bevochtiger

Kast CW CW 5 CW 8 CW 12 CW 16 CW 27 CW 39 CW 59

Min. luchtdebiet (m³/u) 650 1000 1250 2000 3000 4000 6000

 ● Min. luchtdebiet (m3/u) voor Expair DXA

Kast DXA DXA 5 DXA 8 DXA 10 DXA 12 DXA 15 DXA 19 DXA 24 DXA 31 DXA 36 DXA 38 DXA 48

Min. luchtdebiet (m³/u) 600 900 950 2 000 2 000 4 000 4 000 6 000 6 000 8 000 8 000

7.6 Condenswaterpomp (optie)
Kenmerken:

 - Elektrische voeding 230 V - 50 Hz - 35 W
 - Max.debiet: 30 l/u
 - Max. opvoerhoogte: 10 m

 ● Tabel van de werkelijke debieten

De drukverliezen in deze tabel zijn 
berekend met een flexibele leiding van 

6 mm diameter

Opvoerhoogte 
(m)

Totale lengte van de leiding

5 m
(l/u)

10 m
(l/u)

20 m
(l/u)

30 m
(l/u)

Aanzuighoogte 0 m

1 29 27 25 23

2 27.5 25.5 24 22

3 25.5 24 22 20.5

4 23.5 22 20 19

5 21 19.5 18 16.5

6 16.5 15 14

7 14 12.5 11.5

8 11.5 10 9

9 9 7.5 6.5

10 6 5 4

Condenswaterbak

Condenswaterpomp
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7.7 Bevochtiger (optie)
De bevochtiger met dompelelektroden heeft een microprocessor gestuurde controleur die zich aanpast aan de chemische en 
fysische eigenschappen van het water binnen de toegelaten functioneringsgrenzen.
Door een spanning te zetten op de dompelelektroden in het water, ontstaat er een elektrische stroom tussen de elektroden, 
waardoor de temperatuur van het water stijgt tot het kookpunt.
Het water gedraagt zich als een elektrische weerstand en zorgt voor de geleiding tussen de elektroden met een minimum van 
opgeloste zouten.

Kast CW
Kast DXA

CW 5/8/12
DXA 5/8/10

CW 16/27/39/59
DXA 12/15/19/24/31/36/38/48

Merk/model KUE T1 COW21 KUE T2 COW21

Stuurspanning V 24 24

Opgenomen vermogen stuurcircuit Zonder ventiel 9 VA  
met ventiel 35 VA

Vermogensspanning Driefasig 400 V Driefasig 400 V 

Stroomsterkte vermogenscircuit A 3.2 8.7

Beschermingszekering A 10 16

Max. dampdebiet kg/u 3 8

Max. vermogen kW 2.25 6

Fabrieksinstelling van het 
dampdebiet kg/u

 CW 5/DXA 5 : 1.5
 CW 8/DXA 8 : 1.9
 CW 12/DXA 10 :  2.4

 CW 16/DXA 12/15 : 3.9
 CW 27/DXA 19/24 : 5.7
 CW 39/DXA 31/36 : 7.7
 CW 59/DXA 38/48 : 8.0

Fabrieksinstelling van het vermogen kW
 CW 5/DXA 5 : 1.13
 CW 8/DXA 8 : 1.45
 CW 12/DXA 10 : 1.80

 CW 16/DXA 12/15 : 2.88
 CW 27/DXA 19/24 : 4.32
 CW 39/DXA 31/36 : 5.75
 CW 59/DXA 38/48 : 6.00

Watertoevoerdruk bar 1 tot 10

Max. debiet watertoevoer l/mn 0.6 1.2

Geleiding van het toevoerwater µS/cm 350 tot 1250

Hardheid van het toevoerwater TH in mg/l 
CaC03 100 tot 400

Wateraftapdebiet l/mn 10

Ø watertoevoer G 3/4 M

Ø afvoer 32 M

Gewicht kg 2 3.3

Met een wateronthardings- of behandelingssysteem mag de hardheid van het water niet minder zijn dan 40% van de oorspronkelijke 
hardheid en nooit lager zijn dan 15 °F. (TH = 150 mg/l CaC03)
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7.8 Elektrische batterij (optie)
 ● Kenmerken:

Keuze van de elektrische batterij per model
 - Panelen van gegalvaniseerde plaat
 - Afgeschermde elementen met spiraalvormige lamellen
 - Verwarmingselement met grote traagheid
 - Voedingsspanning: driefasen 400 V 50 Hz
 - Regeling: 2 trappen of TRIAC naar gelang gekozen optie.

Kast CW
Kast DXA

CW 5
DXA 5

CW 8
DXA 8

CW 12
DXA 10

CW 16
DXA 12/15

CW 27
DXA 19/24

CW 39
DXA 31/36

CW 59
DXA 38/48

Spanning V 400

Vermogen kW 3 6 9 12 18 24

Stroomsterkte A 4.3 8.7 13 17.3 26 34.6

Vermogen
1e trap KW 3.0 6.0 12.0

2e trap KW - 3.0 6.0 12.0

Aantal verwarmingselementen 
x Vermogen

1e trap KW 3 x 1 3 x 2 3 x 4

2e trap KW - 3 x 1 3 x 2 3 x 4

Totale stroomsterkte A 4.3 8.7 13 17.3 26 34.6

7.9 Regeling
Instelbare regeling CIAT µAir Connect 2. Voor de instelling en de parameterinstelling raadpleegt u het bijbehorende handboek 
van de regeling.

CIAT µAIR CONNECT 2
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8 - INBEDRIJFSTELLING

 Houd u bij alle werkzaamheden aan het koudemiddel circuit aan de geldende milieuvoorschriften.
Na het aansluiten van de elektrische en hydraulische leidingen, stelt u de unit in bedrijf met controle van de volgende stappen:

 - Controleer het vastzitten van de elektrische aansluitingen;
 - Controleer de wateraansluitingen (aansluitrichting intrede/uittrede);
 - Controleer of de kast van binnen schoon is, en dat er geen vreemde voorwerpen in aanwezig zijn;
 - Controleer de elektrische voedingsspanning en de grootte van de zekeringen ten opzichte van de stroomsterkte in de 

verschillende onderdelen;
 - Controleer de hoogte van de sifon;
 - Ontlucht de batterijen via de ontluchters;
 - Controleer de dichtheid van de circuits en zet het ventiel opnieuw vast indien nodig;
 - Voor de parameterinstelling van de instelpunten raadpleegt u het handboek van de "µAIR CONNECT"; 
 - Het luchtdebiet kan handmatig worden aangepast met behulp van de frequentieregelaar;
 - Bij een Master/Slave-systeem controleert u de verbindingskabel tussen de kasten;
 - Trek vacuüm in de installatie tot een waarde van -0,1 MPa (-760 mm Hg);
 - Breng de vereiste hoeveelheid koudemiddel in (voor de vullingen, zie hoofdstuk "Koudemiddelcircuit");
 - Simuleer het inschakelen van de verschillende elektrische componenten, geregelde organen en alarmen;
 - Controleer de stroomsterktes

 ● Standaard componenten:
 - Temperatuuralarm,
 - Luchtdebietalarm,
 - Condensing-unit,
 - Motorventilatorunit

 ● Optionele componenten:
 - Alarm temperatuurondergrens,
 - Bekrachtiging van de extern contacten,
 - Elektrische batterij,
 - Bevochtiger,
 - Warm waterventiel
 - Controleer de reinheid van het voedingswater van de bevochtiger (optie),
 - Controleer na een paar uur draaien de vervuiling van het filter, met name in geval van een filter F7.
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9 - ONDERHOUD
De deuren kunnen worden gedemonteerd om beter toegang te hebben tot de verschillende componenten.
Voor dubbele deuren: 
Open de linkerdeur met de centrale handgreep en zet de 2 grijpers van de rechterdeur omlaag (bij dubbele deuren).
Verwijder de pen om het scharnier los te maken (detail A en B)
Verwijder de deur (detail C

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C
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9.1 Filters
Inspecteer tijdens de inbedrijfstelling regelmatig de filters, want de zorg die wordt besteed aan het schoonmaken van de 
ventilatiecircuits is bepalend voor de snelheid waarmee de filters zullen vervuilen.

 ● Onderhoudsinterval
De levensduur van een filter is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid stof in de lucht en aan het rendement van het 
filtratiesysteem. De filtratiekwaliteit van een filter kan niet behouden blijven door een medium waarvan de structuur tijdens het 
onderhoud is beschadigd. Aanbevolen wordt de filters na twee jaar te vervangen, zelfs bij minder intensief gebruik

 ● Vervangingsmethode van de filterelementen
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de filters, is het belangrijk dat het in de filters verzamelde stof er niet uitvalt.
Stop de werking van het apparaat.
Open de voorpanelen om de filters toegankelijk te maken.

Voor de types CW 5/8/12, DXA 5/8/10 (Fig.1) :
 - Druk op en trek de nok (nr.1) naar u toe om hem los te maken en het filter vrij te maken.

N.B.: De nok blijft vastzitten aan de steunlip (nr.2).

1

2

1

2

2
1

Fig. 1

Fig. 2

Voor de andere types (Fig.2):
 - Verwijder de veer (nr.1) van de schuif (rep.2). 
 - Verwijder de filters door de schuif opzij te drukken. 
 - Vervang de oude filters door nieuwe filters door cellen met een afdichtrubber en houd u aan de luchtrichting die erop is 

aangegeven.
 - Controleer altijd de juiste stand van de filterelementen in hun houder voordat u deze indrukt of bij het weer inschakelen 

van het apparaat.

9.2 Koelbatterij
 ● Onderhoudsinterval  

De koelbatterij heeft erg weinig onderhoud nodig want hij wordt beschermd door een filter aan de luchtzijde.

  Schakel de elektrische voeding van de kast uit voor alle schoonmaakwerkzaamheden

9.3 Elektrische batterij
 ● Onderhoudsinterval

De elektrische batterij heeft erg weinig onderhoud nodig, toch moeten de volgende controles uitgevoerd worden:
Controleer elke 1500 uur visueel de weerstanden, de draden en verbindingskabels.
Controleer een tot twee keer per jaar of de verbindingen goed vastgezet zijn.
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 ● Schoonmaakprocedure

Om bij de elektrische weerstanden te kunnen komen, verwijdert u het 
afneembare zijpaneel door de handgreep ¼ slag te draaien

De verwarmingselementen bevinden zich achter de waterbatterij. 
Blaas schoon met perslucht.
Om de verwarmingselementen te verwijderen 

 - - draai de bout los en verwijder de ring, duw de veer 
naar achteren om hem vrij te maken uit zijn houder.

 - Ga in omgekeerde volgorde te werk voor de montage

9.4 Bevochtiger
 ● Onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden zijn beperkt tot het vervangen van de cilinder en het jaarlijks reinigen van het apparaat.

 ● Reinigen of vervangen van de dampcilinder
Dit is noodzakelijk wanneer de korst op het actieve oppervlak van de elektroden de stroom tegenhoudt (alarmen E08, E06).

Voor het demonteren van de cilinder moet u.:
 - Helemaal Leeg de cilinder via het programma van handmatig aftappen aangestuurd door de verordening (zie 

Handleiding van de regeling van verordening paragrafen 6.2 parameters N° 911)
 - De voeding van het apparaat uitschakelen met behulp van de schakelaar of de lijnzekering,
 - De dampslang van de cilinder verwijderen,
 - De hoofdelektrodes losmaken en de pennen van de peilelektroden verwijderen,
 - De bevestigingsveer van de cilinder verwijderen en deze optillen om hem te verwijderen

De dampcilinder kan meestal opnieuw worden gebruikt na het ontkalken van de elektrodes (ketelsteen bedekt de elektrodes en 
verhindert de doorstroming van het water en van de elektriciteit).
Als de elektroden door hun staat niet te regenereren zijn, moet u de cilinder vervangen: het enige dat vervangen moet worden 
zijn het cilinderlichaam en de pakking.
Controleer en vervang de pakking indien nodig en monteer de cilinder in omgekeerde volgorde.

 ● Reinigen en seizoensonderhoud van het apparaat
Eens per jaar of na een eventuele seizoensuitschakeling is een inspectie vereist en moet u het apparaat reinigen. Om te beginnen 
moet u de elektrische voeding uitschakelen en het water uit de cilinder aftappen
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Procedure :
Demonteer of was de watertoevoerkraan en controleer daarbij de hygiëne/zuiverheid van het ingangsfilter,
Als de pomp niet goed werkt of slijtage vertoont moet u deze vervangen.
Inspecteer de leidingen van de watertoevoer, de damp en de afvoer van het condenswater, en vervang deze indien nodig.

VULUNIT

Bereikregelaar

Als de bevochtiger niet goed werkt (geen productie van damp):
 - controleer de geleiding van het water: deze moet liggen tussen 350 en 1250 µS/cm.

Bij herhaalde kalkaanslag: controleer de hardheid van het water: 15°F<TH<30°F

Elektromagnetische vulklep

Watervulling

Aftappomp

Waterafvoer

9.5 Ventilator
Controleer jaarlijks de aansluitingen en zet ze weer vast.

 ● Methode van uitbouwen van de ventilator:
- Verwijder de 4 bevestigingsschroeven van de ventilator (nr.1) om deze los te maken van het uitblaaspaneel (nr.2).

2 1

2 1

9.6 Elektriciteitskast
Zet de aansluitingen 1 keer per jaar weer vast.
Controleer visueel de staat van de componenten, van de draden en van de kabels.
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10 -  OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSINTERVALLEN
Een systematisch onderhoud van de unit zorgt voor een optimale werking. De onderstaande waarden zijn gemiddelden en worden 
ter indicatie gegeven. Zij houden geen rekening met alle bijzondere factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur.

ORGAAN/ONDERDEEL BIJ DE INBEDRIJFSTELLING 2 tot 3 MAANDEN 12 MAANDEN

Filters - Vervangen - Vervangen

Koude batterij - Reinigen - De condenswaterafvoer controleren 
en reinigen

Elektrische batterij (optie) - De aansluitingen controleren - Reinigen 
- De elektrische aansluitingen weer 
vastzetten
- De componenten controleren

Bevochtiger (optie)* - De aansluitingen controleren - De staat van de cilinder controleren en 
deze vervangen indien nodig 

- De elektrische aansluitingen weer 
vastzetten
- De componenten controleren
- De condenswaterafvoer controleren
- De goede verspreiding van de damp 
controleren

Ventilatoren - De aansluitingen controleren - De elektrische aansluitingen weer 
vastzetten

Elektriciteitskast - De aansluitingen controleren

- De goede werking controleren

- De elektrische aansluitingen weer 
vastzetten

- De componenten controleren

Watercircuit

- De goede werking controleren

- De componenten controleren

Sensor en detectierelais 
waterlekkage

- De warmte-isolatie controleren

- De goede werking controleren

Pressostaat filter - De goede werking en de regeling van 
het instelpunt controleren

- De goede werking en de regeling van 
het instelpunt controleren

- De goede werking en de regeling van 
het instelpunt controleren

Thermostaat en relais 
brandcontrole - De goede werking controleren - De goede werking controleren - De goede werking controleren

Klep - De goede werking en de dichtheid van 
het circuit controleren - De goede werking controleren

Condensing-unit CL2 Raadpleeg de bijbehorende handleiding

* Met een wateronthardings of behandelingssysteem mag de hardheid van het water niet minder zijn dan 40% van de oorspronkelijke 
hardheid en nooit lager zijn dan 15 °F.
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11 - CONTROLE VAN DE WERKING

Datum/Tijd

Compressor

Aanzuigdruk (bar)

Aanzuigtemperatuur (°C)

Condensatiedruk (bar)

Condensatietemperatuur (°C)

Wisselbatterij

Intredetemperatuur gas/vloeistof (°C)

Uittredetemperatuur vloeistof/gas (°C)

Intredetemperatuur lucht (°C)

Uittredetemperatuur lucht (°C)

Plaatwarmtewisselaar

Intredetemperatuur water (°C)

Uittredetemperatuur water (°C)

Intredetemperatuur vloeistof/gas (°C)

Uittredetemperatuur gas/vloeistof (°C)

Nominale spanning (V)

Spanning op de klemmen (V)

Opgenomen stroomsterkte compressor (A)

Opgenomen stroomsterkte ventilatormotor (A)

Mechanische controle: buizen, leidingen, schroefverbindingen...

Controle vastzetten elektrische verbindingen

Reinigen buitenbatterij

Controle van de regeling

Differentiële drukregelaar

Controle van de dichtheid

Controle van het filter

12 - REGLEMENTERING
 ● Toepasselijke normen en richtlijnen

De inrichting voldoet aan:

RICHTLIJNEN GEHARMONISEERDE NORMEN* voor zover van toepassing

- MMachines 2006/42/EG EN 60204-1/A1

- EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2, EN 61000-6-3/A1

- RoHS 2011/65/EU EN 50581

2009/125/EG (EcoDesign) en regulering1253/2014/EU EN ISO 12759

* Voor de gedateerde toepasselijke normen raadpleegt u de conformiteitsverklaring..
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13 -  BUITENUNIT(S) (CL2) gekoppeld met EXPAIR DXA
De luchtgekoelde condensing-units CL2 zijn buitenunits in éen geheel en standaard voorzien van:

 - SCROLL-compressor met laag geluidsniveau.
 - Luchtcondensor.
 - Axiaal ventilator(en) met toerentalregeling.

De units zijn in de fabriek getest en gevuld met R410A .

14 - ONTVANGST VAN DE MACHINE
Controleer direct na ontvangst of het aggregaat in goede staat verkeert en of de levering conform is. Is het aggregaat beschadigd 
of de zending onvolledig, dan moet u het gebruikelijke voorbehoud maken op het afleveringsbewijs.
BELANGRIJK:  U moet uw bezwaren binnen drie dagen na levering aan de expediteur bevestigen per aangetekende brief.

15 - IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE
Elk apparaat heeft een typeplaatje van de fabrikant met een identificatienummer.
Dit nummer moet In alle correspondentie worden vermeld..

16 - GARANTIE
De garantietermijn is 12 maanden vanaf de datum van de inbedrijfstelling, als deze binnen 3 maanden na de facturatiedatum is 
uitgevoerd.
In alle andere gevallen is de termijn 15 maanden vanaf de facturatiedatum van het apparaat.
N.B.: neem voor meer informatie contact op met de garantieafdeling van CIAT.

17 - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Om elk ongevalsgevaar tijdens de installatie, inbedrijfstelling en afstelling te voorkomen, moet u bedacht zijn op de bijzondere 
kenmerken van de apparatuur, met name:

 - Het onder druk staande koelcircuit
 - De aanwezigheid van koudemiddel
 - De aanwezigheid van elektrische spanning
 - Plaatsing
 - Temperatuur tot 150 °C

Ingrepen op deze apparatuur mogen uitsluitend door ervaren en daartoe gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. De 
aanbevelingen en voorschriften in de onderhoudshandleiding en op de etiketten moeten evenals de bijzondere instructies stipt 
worden nageleefd.
Alle van kracht zijnde normen, wettelijke en reglementaire bepalingen moeten in acht worden genomen.
BELANGRIJK: Voor alle werkzaamheden aan het aggregaat moet u controleren of de elektrische voeding wel is onderbroken.

18 - PLAATS VAN DE GROEP
Alvorens het aggregaat ter plaatse te transporteren, op te stellen en aan te sluiten, moet de installateur de volgende punten 
controleren:

 -  Deze aggregaten moeten buiten worden opgesteld, dichtbij het gebouw, op een terras of in een tuin. Zij kunnen in de 
regen werken, maar kunnen ook worden geïnstalleerd onder een afdak met ventilatie aan 4 kanten.

 - Zorg dat de ondergrond van de opstelplaats bestand is tegen het gewicht van het apparaat.
 - Plaats de eenheid boven de gemiddelde sneeuwhoogte in de regio waar de groep wordt geïnstalleerd.
 - De machine moet perfect waterpas staan.
 - Zorg voor voldoende vrije ruimte rond het aggregaat zodat dit goed bereikbaar blijft voor installatie- en 

onderhoudswerkzaamheden.
Geluidsniveau: onze apparaten zijn specifiek ontworpen voor een geluidsarme werking. Toch moet u vanaf het begin van de 
installatie rekening houden met de omgeving buiten, met het uitgestraalde lawaai en het type gebouw voor het doorgegeven 
geluid via de lucht en door contact (trillingen).
Roep zo nodig de hulp in van een geluidstechnisch ingenieur om de juiste opstellingsplaats te kiezen.

19 - GEWICHT EN VERPLAATSING
Als u de opstellingsplaats voor het aggregaat gekozen heeft, mag u het apparaat ter plaatse installeren. Houd rekening met het 
gewicht de afmetingen van het aggregaat (zie tabel Technische kenmerken "Afmetingen").
Let op: til het apparaat voorzichtig en alleen in verticale positie op.

20 - BEDRIJFSLIMIETEN
De CL2 moet worden gebruikt binnen onderstaande bedrijfsbereiken:

Minimum Maximum

Buitentemperatuur -15 °C +45 °C

Verdampingstemperatuur +20 °C +12,5 °C
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22 - ELEKTRISCHE KENMERKEN

 CL2 28 35 50 65 75

Compressor

Aantal 1

Type SCROLL

Olie-inhoud l 1.25 1.7

Type olie POE

Koudemiddel R410a

Gewicht aan koudemiddel Kg 1.6 2.65 2.75 3

Vermogen en stroomsterkte  
carterweerstand W/A 45 W / 0,2 A 

Optie (1) 45 W / 0,2 A

Type batterij Koperen buizen met ribbels - aluminium lamellen

Ventilator

Type Schroef

Aantal 1 2

Nominaal debiet m3/u 2350 2770 4700 5540 5000

Toerental Tr/min 700 904 700 904

Gewicht Kg 69 69 101 112 118

Koudemiddelaansluitingen
Vloeistofleiding inch 3/8” 1/2”

Gasleiding inch 5/8” 3/4” 7/8”

(1) Deze optie verplicht als de totale koudemiddelvulling van de installatie groter is dan 4,5 kg

 CL2 28 35 50 65 75

Compressor
Spanning 400 V - 3 F - 50 Hz

Max. stroomsterkte A 6.9 7.6 10.3 11.2 14.3

Ventilatoren Max. stroomsterkte A 0.46 0.97 0.92 1.94

Nominale spanning van de unit V 400 V - 3 F+N - 50 Hz

Totale stroomsterkte A 7.5 8.7 11.3 13.3 16.4

Startstroomsterkte A 36 49 65.5 75.5 102.5

Elektrische kabels (niet meegeleverd) * mm² 5G 1,5 5G 2,5 5G 4 5G 6

Voorgeschreven kaliber  
voor de werkschakelaar Am 10 16 20

*  Kabel met 2 of 3 belaste geleiders in goot of in kanaal in zichtbare montage, voor temperaturen lager  
dan 60 °C en voor maximumlengte van 30 m.

N.B.:  Zie voor andere condities de geldende norm in het land van de installatie 
 (voorbeeld voor Frankrijk: NFC 15-100).

21 - TECHNISCHE KENMERKEN
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23 - AFMETINGEN
23.1 Modellen CL2 28 en 35
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23.2 Modellen CL2 50, 65 en 75
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24 - INSTALLATIE

Geen enkel obstakel mag de vrije circulatie van de lucht over de luchtwisselaar belemmeren.
Houd u aan onderstaande minimale afstanden.
Vermijd de dominante windrichting

Installatie op onstabiel terrein Installatie op betonnen vloer
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Het ontwerp van de CL2 voldoet aan de vereisten in de laagspanningsrichtlijn en meer bepaald aan de internationale normen EN 
60335-1, EN 60335-2-40, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 en EN 61000-6-4.
Voor alle werkzaamheden aan de elektrische aansluitingen moet de spanning zijn uitgeschakeld.
Open het dak volgens de afbeeldingen hieronder en voer de elektrische aansluitingen uit volgens het bij het apparaat gevoegde 
elektrische schema, en zet de klemmen goed vast.

- Ingang van de externe regeling: dit potentiaal vrij contact, tussen de klemmen 1 en 2, is voor het starten van de compressor
 - contact gesloten = aan
 - contact open = uit

Om beschadiging van de compressor te voorkomen, mag het aantal aan/uit-schakelingen niet groter dan 10 per uur zijn.

Informatie met betrekking tot de kwaliteit van het contact : de stroom erdoor is 35 mA bij 230 V.
- Storingssignaaluitgangen: deze geven de activering van een van de 2 pressostaten aan.

Kenmerken van de contacten: 
 - Minimumstroom: 10 mA
 - Minimumspanning: 10 V
 - Belasting: 4000 Va op AC1, 750 VA op AC15

Hogedrukpressostaat met handmatige reset: uitschakeling bij 41,5 bar
Lagedrukpressostaat met automatische reset: uitschakeling bij 2,5 bar / inschakeling bij 4,5 bars
Regeling van de condensatiedruk: regeling op 24 bar (fabrieksinstelling)

25 -  ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

 

verwijder de centrale schroef 
(achterkant)

Maak de twee einden los
verwijder het dak

-  De gegevens van de elektrische voeding van het stroomnet moeten overeenkomen met de waarden die op het typeplaatje staan.

- De elektrische voeding moet beantwoorden aan de eis van 400 V +6
-10 % 50 Hz voor alle modellen.

- Alle bedradingen moeten uitgevoerd zijn volgens de geldende wetgeving op de plaats van de installatie (in Frankrijk NF C 15100).
-  De kabel moet zorgvuldig bepaald worden in functie van de maximale stroomsterkte van het aggregaat (zie tabel elektrische 

kenmerken), van de afstand van de unit ten opzichte van de primaire stroombron, van de voorgeschakelde beveiliging en van 
de toegepaste nulleiderschakeling.

BELANGRIJK: Maak eerst een aardverbinding alvorens de andere elektrische aansluitingen uit te voeren.
 De installatie moet zijn uitgerust met een hoofdschakelaar.

Kabeltracé

Detail voor de voeding van de elektriciteitskast

26 -  INSTELLEN VAN DE REGELINGS- EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
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Wanneer de buiten- en binnenunits op hun plaats zijn, moeten de koelaansluitingen worden uitgevoerd om de units met elkaar 
te verbinden. Hierbij moeten de installatienormen worden toegepast en moeten het tracé van de leidingen zorgvuldig worden 
bestudeerd om een zo kort mogelijk afstand met zo weinig mogelijk bochten te komen. Bovendien moeten vernauwingen worden 
vermeden en moeten de bochten zo ruim mogelijk zijn (bochtstraal groter dan 3,5 x Ø ).

R

Ø

Maximumhoogte 30 m
Maximale equivalente lengte 50 m

Maximumhoogte 30 m
Maximale equivalente lengte 50 m

Verdamper

Verdamper

Voor het berekenen van de equivalente lengte moet u rekening houden met de drukverliezen van elk accessoire.
Equivalente lengtes van 90º-bochten:

Buisdiameter (inch) 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”

Equivalente lengte (m) 0.35 0.45 0.55 0.65 0.70

 ● Voorbereiding van de leidingen
Voor de koudemiddelleidingen mogen alleen koperen leidingen voor koeling worden gebruikt (type Cu DHP volgens de norm ISO 
1337), geïsoleerd, ontvet en ontroest, geschikt voor een werkdruk van ten minste 4 200 kPa en een minimale openscheurdruk 
van 20 700 kPa. "Sanitaire" koperen leidingen mogen beslist niet worden gebruikt.
- Schuur de einden van de pijp glad en houd deze daarbij omlaag gericht. Let op dat de buizen van binnen goed schoon zijn.
- Verwijder de Flaremoeren van de unit en plaats ze in de buis. Maak een kraag op de einden van de pijp 
- Een goede kraag heeft de volgende kenmerken:

 - Glad en glimmend binnenvlak.
 - Gelijkmatige en glimmende buitenranden.
 - Conische kraag met gelijkmatige lengte.

- Isoleer de twee leidingen.

 ● Aansluiten van de units
- Sluit de 2 units aan.
Zet voor de CL2 de flare-aansluitingen vast met 2 sleutels.
Als u geen 2 sleutels gebruikt, is er risico op breuk, waardoor de garantie ongeldig wordt. 
-  Houd u aan het aanhaalmoment dat in de tabel hieronder staat. Door een te klein aanhaalmoment is er risico op gaslekkage, 

terwijl en te groot aanhaalmoment de pijpverwijding kan beschadigen zodat gas kan ontsnappen.

Buisdiameter Minimale buisdikte Aanhaalmoment

mm inch mm Nm

9.52 3/8” 0.80 30

12.70 1/2” 0.80 40

15.87 5/8” 0.89 60

19.05 3/4” 1.00 80

22.22 7/8” 1.20 100

45°

2X

27 - KOELAANSLUITINGEN
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 ● Druktest
Omdat de uitstoot van R410A in de atmosfeer verboden is (norm NF EN 378-2 paragraaf 6.3.4.1) mag de druktest niet worden 
uitgevoerd met R410A.
- Houd de isolatiekleppen van de CL2 gesloten.
-  Gebruik het vulventiel (Schrader) van de CL2 om de twee koudemiddelleidingen en de verdamper te vullen met stikstof en 

helium (als u beschikt over een heliumdetector) tot een druk van 10 bar.
- Controleer de dichtheid van alle verbindingen en aansluitingen.

 ● Vacuüm trekken en vullen met R410A
- Maak het circuit drukloos.
- Verbind de Manifold met het gasvulventiel (Schrader) van de CL2. Sluit de vacuümpomp aan.
- Trek vacuüm in de 2 leidingen en de verdamper tot een waarde van -0,1 Mpa (-76 cm Hg).
- Stop de vacuümpomp en controleer of de druk stabiel blijft gedurende 5 minuten.
- Maak de vacuümpomp los.
- Sluit de fles R410A aan op de Manifold, zonder deze vast te zetten.
- Open kort de klep van de fles R410A om de slang te ontluchten.
- Zet de aansluiting op de Manifold vast.
- Open de kraan van de fles R410A om het vacuüm in uw installatie op te vullen.
- Verwijder de doppen van de isolatiekleppen van de CL2 en open de kleppen (linksom draaien).

Doppen van de isolatiekleppen

- Plaats de doppen van de isolatiekleppen terug.
- Maak de draden los van de lagedrukpressostaat.
- Controleer voor de inbedrijfstelling van de compressor of de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 -  Elektrische aansluitingen (controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en of de spanning stabiel is en overeenkomt 
met de informatie op de typeplaatjes). 

 - Aansluitingen van de koudemiddelleidingen.
 - Druktest.
 - Vacuüm trekken.

-  Voor het vullen met koudemiddel R410A, schakelt u de spanning in en start u de compressor (sluit het contact op de ingang van 
de externe regeling):

CL2 verbonden met CIAT luchtbehandelingskasten:
De CL2 zijn voorgevuld. Voeg aan deze voorvulling de vulling toe die is aangegeven in de handleiding van de luchtbehandelingskast 
en de onderstaande extra vulling in functie van de lengte van de leidingen.

 CL2 Extra vulling (g/m)

28 55

35 58

50 61

65 70

75 101

Voorbeeld: voor 3 meter leidingen tussen de CL2 50 en de binnenunit, is de extra vulling 3 x 61 g.

Voorde andere situaties:
- Vul bij door de oververhitting en de onderkoeling te controleren. 
Gebruikelijk waarden zijn:
 - Oververhitting: 5 tot 6 K
 - Onderkoeling: 

 - 3 tot 4K voor een verdampingstemperatuur van 10 °C
 - 6 tot 9K voor een verdampingstemperatuur van 0 °C

- Sluit na het vullen de kraan van de fles met R410A.
- Stop de compressor en schakel de spanning uit. Sluit de lagedrukpressostaat weer aan.
- Verwijder het vultoestel.
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Datum/Tijd
Inbedrijfstellingsgegevens CL2
Datum van de inbedrijfstelling:
Serienr.:
Installateur :
Plaats van de installatie:

Model :  28 □ 35 □ 50 □ 

65 □ 75 □ 

Compressor

Aanzuigdruk bar

Aanzuigtemperatuur °C

Condensatiedruk bar

Condensatietemperatuur °C

Luchtcondensor

Gasintredetemperatuur °C

Vloeistofuittredetemperatuur °C

Luchtintredetemperatuur °C

Uittredetemperatuur lucht °C

Nominale spanning V

Spanning op de klemmen V

Opgenomen stroom motor(en) A

Mechanische controle: buizen, bouten en moeren.

Controle vastzetten elektrische verbindingen

Batterij reinigen

Controle van de regeling

- U kunt nu de apparatuur opnieuw starten en de goede werking controleren.
- Controleer de veiligheidsvoorzieningen.
het wordt aanbevolen de inbedrijfstellingsgegevens van de apparatuur in te vullen (tabel hieronder). Noteer daarbij het serienummer 
en alle andere vereiste gegevens die op het identificatieplaatje staan. Hiermee kunt u de rendementen van de installatie controleren 
en storingen zien aankomen.

Voordat u ingrepen op het aggregaat uitvoert, moet u altijd eerst de elektrische hoofdvoeding onderbreken. Voor aggregaten voorzien van 
oranje klemmen, zet u alle oranje scheidingsvoorzieningen omhoog en schakelt u de 2 circuit breakers uit.
- Ingrepen op de compressor:

 -  De compressor is op de draagplaat bevestigd door middel van 4 schroeven met een diameter van 8 mm.
Let op: de schroeven ervan moeten worden vastgezet met een aanhaalmoment van 13 Nm.
Als u niet over een momentsleutel beschikt, zet u deze schroeven handvast totdat u weerstand voelt, waarna u ze driekwartslag verder 
aandraait.
Adviezen:
Laat minstens eenmaal per jaar de bedrijfsgegevens controleren en de controles uitvoeren zoals nader omschreven in de tabel (§ 27).
Aanbevelingen om de groep bedrijfszeker te laten functioneren en aanspraak te kunnen maken op de garantie: sluit een onderhoudscontract 
bij uw installateur of bij een erkend onderhoudsbedrijf.
Onderwerp de volledige installatie in bedrijf aan een visuele en akoestische controle.
Controleer of er geen sporen van olie rondom het apparaat zijn.
Bijzonderheden en verplichte controles in verband met het gebruik van een koudemiddel
In overeenstemming met de Europese verordening nr. 842/2006/EG inzake bepaalde gefluorideerde gassen die de atmosfeer 
aantasten.
Koudemiddel R410A is een gas met de volgende milieu-invloeden:
 1/  Geen invloed op de ozonlaag: ODP-index (Ozone Depletion Potential) = 0.
 2/  Invloed op het broeikaseffect: GWP (Global Warming Potential) = 2088.
-  De exploitant moet jaarlijks de lekdichtheid door een gekwalificeerde technicus laten controleren van installaties met een inhoud van 

meer dan 3 kg koudemiddel (2 kg in Frankrijk, decreet en arrest van 7 mei 2007). Ongeacht de koudemiddelvulling schrijft CIAT deze 
controle voor, voor een goede werking van de installatie .

-  Voor alle installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg (2 kg in Frankrijk), is de exploitant verplicht een logboek bij te houden 
waarin melding wordt gemaakt van de bijgevulde en teruggewonnen koudemiddelhoeveelheden/-typen, de datum en resultaten van 
de controles op lekdichtheid. Identificatie van de technicus en het uitvoerende bedrijf. De fabrikant adviseert met klem dit register bij te 
houden, ook als de koudemiddelinhoud van uw installatie dit niet verplicht.

- Als de reparatie te wijten is aan een lek, moet de lekdichtheid één maand nadien opnieuw worden gecontroleerd.
- De exploitant dient het koudemiddel terug te winnen om dit te recyclen, te regenereren of te vernietigen. 
Jaarlijkse verplicht controle
Koudecircuit op lekken controleren.
Reinigen van de batterij:

 -  Verwijder het deksel van de unit (zie de procedure in hoofdstuk elektrische aansluiting)
 -  Zuig de batterij zorgvuldig schoon met een stofzuiger, evenals het gehele ventilatiecompartiment.
 - Plaats het deksel terug.

Reinig de bak van het aggregaat.

29 - ONDERHOUD

28 - AAN DE SLAG
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Symptoom Oorzaak Oplossing

Condensatiedruk te laag a) Te weinig gas
b) Verstopping in het expansieventiel

a) Zoek de lekkage, vul vloeistof bij
b) Controleer het expansieventiel

Condensatiedruk te hoog ten opzichte van de 
luchtuittrede, alarm hogedruk

a) Onvoldoende luchtdebiet,
b) Luchtintredetemperatuur te hoog
c) Condensor vuil (geen vervanging)
d)  Te veel koudemiddelvulling (condensor 

overstroomd)
e) De condensorventilator is defect
f) Lucht in het koudemiddelcircuit

a) Controleer de condensorventilator
b)  Controleer de instelling van de condensatieregeling
c) Reinigen
d) Aftappen
 
e) Repareren
f) Aftappen

De compressor start niet, hij bromt a) Storing in de voeding
b)  De contacten van een besturingselement zijn 

geopend
c) Spoel van magneetschakelaar doorgebrand
d) Klixon thermostaat inwendig geopend

a) Controleer het differentiaal, de zekeringen
b) Controleer de veiligheidsketen
 
c) Vervang deze
d)  Wacht op opnieuw opstarten en controleer de 

opgenomen stroomsterkte

De compressor start niet, de 
motor maakt af en toe geluid

a) Netspanning te laag

b) Stroomkabel niet goed aangesloten

a)  Controleer de lijnspanning en lokaliseer de 
spanningsdaling

b) Controleer de aansluitingen

Herhaaldelijk stoppen en starten van de 
compressor

a)  Te snelle cyclus van het contact van de externe 
regeling

a) Te weinig gas.
c) Verdamper dichtgeslibd
d)  De ventilator of circulatiepomp van de verdamper 

werkt niet.
e)  Expansieventiel beschadigd of verstopt door vuil
f) Filterdroger verstopt.

a)  Wijzig de regeling (verhoog het differentiaal van de 
regeling)

b) Zoek de lekkage, vul de apparatuur
c) Reinigen
d) Repareren of vervangen

e) Vervangen

f) Vervangen

De compressor maakt lawaai a) Losse bevestiging
b) Te weinig olie
c) Intern geluid in de compressor

a) Vastzetten
b) Olie bijvullen tot voorgeschreven peil
c) Vervangen

Lawaaierige werking a) unit geïnstalleerd zonder trillingdempers a) Plaats de onderkant op trillingdempers

Verdampingsdruk te laag. a) Te weinig debiet in de verdamper 
b) Verdamper bevroren (luchtverdamper)
c) Expansieventiel verstopt
d) Te weinig gas
e) Condensatiedruk zeer laag

f)  Ventilator of circulatiepomp van de verdamper defect

a) Controleer de debieten
b) Controleer de ontdooiing
c) Demonteer en reinig het expansieventiel
d) Zoek de lekkage, vul koudemiddel bij
e)  Luchttemperatuur in de condensor erg laag 

(luchtdebiet erg hoog), stel het debiet in met de 
draaiknop van de regelkaart van de CL2

f) Repareer deze

Belangrijk: let op dat voor de reparaties originele onderdelen worden gebruikt, en let in het bijzonder op hun plaatsing. 
Alle onderdelen moet op hun originele positie blijven. 

30 - STORINGSCONTROLE EN -ANALYSE
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