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Inleiding

Algemeen

Inleiding

Deze montage-, ingebruiknemings- en onderhoudshandleiding moet door alle personen
worden gelezen en opgevolgd die werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren. Bij
componenten die niet beschreven zijn, moet de aparte handleiding worden opgevolgd (bij
behoefte aanvragen).
Voor schade of storingen die tot veronachtzaming van deze handleiding kunnen worden
herleid, aanvaardt robatherm geen enkele aansprakelijkheid.
Bij eigenmachtige c.q. ongeoorloofde ombouw en wijzigingen aan het apparaat vervalt de
fabrieksgarantie en de inbouw-/CE-verklaring.
Passend gebruik
Met uitsluiting van enig ander gebruik mogen robatherm luchtbehandelingskasten alleen
worden gebruikt voor luchttransport en/of voor luchtbehandeling. Dit omvat de functies
"filtratie", "verwarmingsbedrijf", koelbedrijf, "bevochtiging" en "ontvochtiging" van de lucht
volgens de volgende definities van DIN EN 13053:2020.
 Luchtbehandeling
Methode waarbij de toestand van de lucht wordt gewijzigd ten opzichte van een of meer
van de volgende eigenschappen: temperatuur, vochtigheid, stofgehalte, gehalte aan
bacteriën, gas en watergehalte.
 Koelbedrijf
Verwijderen van voelbare en/of latente warmte.
 Ontvochtiging
Gecontroleerde reductie van het waterdampgehalte van de lucht.
 Filtratie
Het verwijderen van deeltjes uit de luchtstroom.
 Verwarmingsbedrijf
Brengt warmte van het ene lichaam of medium naar het andere medium.
 Bevochtigen
Gecontroleerde toename van het waterdampgehalte van stromende of staande lucht.
Het luchtvervoer wordt gedefinieerd volgens DIN EN 13053:2020 op basis van een
karakteristieke waarde:
 Luchtstroom
Ventilatie binnen de gestelde balansgrenzen (.B. luchtkanalen).
robatherm luchtbehandelingskasten mogen alleen op bepaalde installatielocaties worden
gebruikt. De geschikte installatielocatie voor robatherm luchtbehandelingskasten wordt
gedefinieerd onder hoofdstuk "Locatie van de machine".
Dit resulteert in de volgende beperkte toepassingen:
 robatherm luchtbehandelingskasten zijn niet bedoeld voor algemene technische
procestoepassingen. robatherm luchtbehandelingskasten zijn geen rookafzuigapparaten
en mogen niet ter afzuiging van de rook cq brand dienen.
 Bij de behandeling van luchtstromen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, mogen alleen
individuele apparaten en in geen geval combinatieapparaten (twee luchtstromen die
mechanisch in één apparaat zijn aangesloten) worden gebruikt.
 Het apparaat mag niet door meer dan één persoon tegelijk worden ingevoerd. Indien dit
toch nodig is, moeten passende gewichtsverdelingsmaatregelen worden genomen.
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Locatie van de machine
robatherm luchtbehandelingskasten mogen alleen worden geïnstalleerd, aangesloten,
onderhouden, gerepareerd en betreden door gekwalificeerd personeel. De toegang tot de
robatherm luchtbehandelingskast moet zodanig worden beperkt dat alleen deze specialisten
en geïnstrueerde personen het installatiegebied van het apparaat kunnen betreden.
Er moet rekening worden gehouden met de locale normen voor de exploitatie en het
onderhoud van technische ruimten en centrale ruimten. De installatielocatie moet voldoen
aan de geldende bouwvoorschriften en rekening houden met de specifieke functies van de
robatherm luchtbehandelingskast. Deze omvatten o.a. be- en ontluchtingen
temperatuureisen : robatherm luchtbehandelingskasten kunnen worden toegepast tussen 20 °C en +45 °C.
Er moet rekening worden gehouden met de ruimtebehoefte voor de installatie,
inbedrijfstelling, onderhoud en reiniging van de onderdelen van de robatherm
luchtbehandelingskast.
robatherm luchtbehandelingskasten moeten op een vlakke en stabiele ondergrond worden
opgesteld. Oneffenheden resulteren in het niet correct tegen elkaar staan van de
koppelnaden. Hierdoor moeten de onneffenheden middels opvulling onder kast worden
uitgevuld.(plaatmateriaal o.i.d.). De maximale tolerantie voor het horizontale is s = 0,5%
(max. Hellingshoek:0,3°).

De opstelling moet voldoen aan de fundementale eisen voor statica, akoestiek en functionele
waterafvoer (lekbak, bevochtiger, enz.).
Bouwkundige langsbalken moeten over de gehele lengte zijn. De maximale drager
doorbuiging is 1/1000 van de dragerlengte. De afstand tussen de balken mag niet groter zijn
dan 24 modules (2,5 m).
De “eigen” frequentie van de draagconstructie, met name in staalconstructies, moet
voldoende afstand hebben van de roterende frequentie van roterende componenten,zoals
b.v. ventilatoren, motoren, pompen, compressoren, enz.
robatherm luchtbehandelingskasten moeten aan de bouwkundige draagconstructie worden
bevestigd.
robatherm luchtbehandelingskasten worden niet gebruikt als draagconstructie van andere
delen (ventilatiekanalen, onderhoudsplatforms, kabelroute, enz.). Het dak van de
luchtbehandelingskast is standaard niet bedoeld voor extra dakbelasting.
Raadpleeg indien nodig robatherm.
robatherm luchtbehandelingskasten zijn niet geschikt voor bouwfuncties. Het opzetten van
verschillende robatherm RLT-apparaten direct op elkaar (stapelen), zonder geschikte
constructie, is niet toegestaan om redenen van mechanische weerstand, stabiliteit en
windbelasting stabiliteit.
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Verwijzingen naar landspecifieke normen en regels moeten in acht worden genomen. In
geval van misbruik van de robatherm luchtbehandelingskast, zoals b.v. als vervanging van
het dak van het gebouw door luchtbehandelingskast of als vervanging van de statische
constructie, vervalt elke garantieverplichting door robatherm.
robatherm luchtbehandelingskasten zijn niet bestemd voor gevaarlijke gebieden en mogen
niet worden gebruikt in explosiegevraarlijke zones.
De plaats van installatie
 moet schoon zijn.
 moet vrij zijn van geleidend stof.
 moet vrij zijn van sterke elektromagnetische velden.
 moet vrij zijn van agressieve media.
 moet een waterafvoer mogelijkheid hebben.
Aanvullende eisen voor binnenopstelling:
De plaats van installatie
 moet droog zijn.
 moet vorstvrij zijn.
Aanvullende eisen voor buitenopstelling:
Bij de opstellingsplaats
 moet externe invloeden (zon,regen, sneeuw, wind, vorst, enz.) in acht worden genomen.
Volgens de verwachte windbelasting moeten de robatherm luchtbehandelingskasten
worden bevestigd aan de constructie. De mediumverbindingen en de bekabeling moeten
professioneel worden uitgevoerd.
 moet er beschikken over een passend bliksembeveiligingssysteem in overeenstemming
met landspecifieke voorschriften. De externe bliksembeveiliging mag niet worden
geïnstalleerd aan de luchtbehandelingskast. Bij het leggen van kabels van de
luchtbehandelingskast moet de klant de noodzakelijke scheidingsafstanden tussen de
kabels en de externe bliksembeveiliging en andere gevaarlijke kabels in acht nemen.
 moeten voldoen aan de veiligehidsvoorschriften tegen vallen van personen, gereedschap
en materialen en moeten passende valbeveiligingen worden toegepast.
Transport en opslag
Alle apparaten en modules moeten zo worden getransporteerd en opgeslagen dat
beschadigingen, nadelige gevolgen door weersinvloeden, condensatie (toereikende
ventilatie van het apparaat in de verpakking waarborgen) en verontreinigingen worden
voorkomen. Bij opslag langer dan 3 maanden riemaandrijvingen ontspannen en roterende
componenten, bijv. op ventilatoren, motoren, pompen of WTW-rotoren, maandelijks draaien.
Montage
Bij levering van het apparaat in gescheiden componenten moeten deze volgens de
desbetreffende montagehandleiding worden samengebouwd, vakkundig aan het
kanalensysteem aan te sluiten, alsook alle veiligheidsinrichtingen actief worden gemaakt.
Als uit niet-gebruiksklare apparaten (incomplete machines) gebruiksklare installaties
(complete machines) worden samengesteld, moet degene die voor deze samenvoeging
verantwoordelijk is, de CE-beoordeling uitvoeren, de EG-verklaring van overeenstemming
samenstellen en de CE-markering aanbrengen.
Voor aanvang van de ingebruikneming
Het apparaat mag alleen in gebruik worden genomen als het volgens deze handleiding
gemonteerd is. Alle veiligheidsinrichtingen moeten in werking zijn. In de nabijheid van de
toegangsdeur van het ventilatordeel moet een afsluitbare werkschakelaar aangebracht zijn.
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Brandbeveiliging
Een mogelijke overdraging van brand tussen retour en toevoer (bijvoorbeeld via het
warmteterugwinsysteem of de recirculatie) moeten door dienovereenkomstige
voorzorgsmaatregelen voorkomen worden.
Een conform de DIN EN 1886 en RLT richlijn 01 eventueel benodigd aanstroomrooster in
het retoursysteem welk een meestromen van brandbare delen van filters, druppelvangers
van bv kontaktbevochtigers in het toevoerkanaal verhinderd, is extern te voorzien.
Overdracht
Luchtbehandelingkasten met geintegreerde meet- en regeltechniek mogen dan eerst pas in
bedrijf worden genomen, wanneer de inbedrijfstelling en instructie van robatherm afgesloten
is en de overdracht heeft plaatsgevonden.
Vorstbeveiliging
Bij extreme diepe buitentemperaturen onder het vriespunt kan het zinvol zijn de installatie
niet uit te schakelen, om bijvoorbeeld het aanvriezen van klepregisters en daarme
bedrijfsstoringen te vermijden.
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Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig
Zeer zwaar persoonlijk letsel met mogelijk dodelijke afloop en schade aan objecten kunnen
bij veronachtzaming van de onderstaande voorschriften of van de geldende nationale en
internationale veiligheidsbepalingen het gevolg zijn.
Bij verwijzingen in dit document naar de regels van de techniek (zoals bv DIN normen ) zijn
de landspecifieke voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid bij de installatie
van een luchtbehandelingskast in acht te nemen.
Ook als het apparaat uitgeschakeld is, kunnen bepaalde regelfuncties tot onverhoeds
inschakelen van componenten leiden, bijv. netspanning hersteld, compressor pump-out,
ventilatornaloop, vorstbeveiliging, tijdschakelprogramma's.
Electrisch leidingen en klemmen voor de hoofdschakelaar, maar ook eventuele
schakelkastverlichting en overspanningsafleiders inclusief de aangesloten aders, kabels en
klemmen, staan ook bij uitgeschakelde hoofdschakelaar onder spanning.
Bij een draaiende ventilator heeft een permanentmagneet synchroon motor een
levensgevaarlijk aanrakingsspanning.
Het apparaat pas betreden c.q. eraan werken als voldaan is aan de volgende punten:
 Stroomtoevoer op alle polen onderbroken.
 Bij frequentieomvormers minimale wachttijd 15 minuten (op grond van restspanningen).
 Uitschakelvoorziening om onverwacht opstarten te voorkomen (bijv. werkschakelaar)
volgens DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1).
 Stilstand van alle bewegende delen, in het bijzonder ventilatorwaaier, riemaandrijving,
motor, rotor-WTW.
 Warmtewisselaars en regelgroepen op omgevingstemperatuur gebracht.
 Drukbelaste systemen drukloos.
 Persoonlijke beschermingsmiddelen aangetrokken (b.v. veiligheidsschoenen,
handschoenen, veiligheidsbril, helm,…).
 Geen Ex-atmosfeer voorhanden (installatie indien nodig vooraf spoelen)
Voor het inschakelen moet aan het volgende voldaan zijn:
 Veiligheidsinrichtingen volgens DIN EN ISO 12100 (bijv. veiligheidsroosters) moeten
aangebracht en in werking zijn.
 Gecontroleerd, of zich geen personen in de gevarenzone, bijv. binnen het apparaat,
bevinden.
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Maatregelen in noodgevallen
Brand in het apparaat
De plaatselijke brandvoorschriften moeten altijd worden aangehouden. Bij brand direct
stroomtoevoer van het apparaat op alle polen onderbreken. Stelkleppen en
brandbeveiligingskleppen sluiten om zuurstoftoevoer en uitbreiding van de brand tegen te
gaan. Direct brandbestrijdings- en EHBO-maatregelen op gang brengen. Brandweer
waarschuwen. Persoonlijke veiligheid komt vóór bescherming van eigendommen.
Zeer zware schade aan de gezondheid met mogelijk dodelijke afloop bij inademing van
brandgassen. Bij brand kunnen gebruikte bouwmaterialen toxicologisch verdachte
substanties ontwikkelen. Zware ademhalingsbeschermingsinrichting gebruiken!
Zeer zware schade aan gezondheid en objecten door openbarsten van drukvaten of
buisleidingen bij brand. Niet in de directe gevarenzone verblijven!

Onderhouds- en reinigingsaanwijzingen
Onderhoudsintervallen
Klimaatregelapparaten zijn machines die regelmatig onderhoud vereisen. De opgegeven
onderhoudsintervallen zijn richtwaarden; ze hebben betrekking op normaal verontreinigde
lucht gebaseerd op VDI 6022. Bij sterk verontreinigde lucht moeten de
onderhoudsintervallen dienovereenkomstig worden verkort. Regelmatig onderhoud ontheft
de exploitant niet van zijn zorgvuldigheidsplicht, de installatie dagelijks op werking c.q.
beschadigingen te controleren.
Reiniging en onderhoud van de omkasting
 Grote vervuilingen droog middels een industriele stofzuiger verwijderen.
 Bij andere vervuilingen, vochtige doeken gebruiken, met vet- en olieoplossende
reinigingsmiddelen (neutraalreiniger met pH waarde tussen 7 en 9 in concentratie)
 Verzinkte delen met conserveringsspray behandelen.
 Alle bewegende delen zoals deurgrepen, scharnieren regelmatig met
smeermiddelbehandelen.
 Dichtingen, in het bijzonder deurdichtingen regelmatig op beschadigingen en functie te
controleren.
 Beschadigingen aan de coating of corrosiesporen direct met een geschikte coating
behandelen.
Desinfectiemiddel
Desinfectiemiddel alleen op alcoholbasis met landspecifieke certificering bijv. RKI, VAH,
DGKH) gebruiken.
Opnieuw in gebruik nemen
Na uitvoering van onderhouds- c.q. desinfectiemaatregelen moet voordat het apparaat weer
in gebruik wordt genomen voor toereikende reinheid worden gezorgd. Toxicologisch
verdachte of sterk ruikende stoffen mogen niet in de inblaaslucht terechtkomen.
Controle op dichtheid
In hygiënisch relevante zones, waarbij stofoverdracht van de uitblaaslucht naar de
inblaaslucht niet is toegestaan, moeten de desbetreffende componenten jaarlijks c.q. na elk
onderhoud op dichtheid worden gecontroleerd (bijv. door middel van geschikt testgas).
Veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant opvolgen! Indien nodig afdoende maatregelen voor
herstel van de noodzakelijke dichtheid in overleg met de fabrikant nemen.
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Toelevering

Montage

Goederencontrole
Bij ontvangst van de goederen deze op ongeschonden staat en volledigheid controleren.
Ontbrekende delen en schade direct op de vrachtbrief noteren en door de chauffeur laten
bevestigen. De modaliteiten van de schadeafwikkeling zijn gedetailleerd op de leveringsbon
beschreven. Bij niet-naleving vervalt de aansprakelijkheid voor gebreken.

Lossen en transport
Alle apparaten zijn met hijsogen c.q. transportplaten uitgerust.
Apparaten zonder eigen onderstel zijn voor transport met wegwerppallets uitgerust.
Apparaten alleen in gebruiksstand transporteren (niet schuin of liggend).
Lossen en transport vindt bij voorkeur plaats met kraan of vorkheftruck.
Voorzichtig
Zware persoonlijke- of materiaalschade door vallende lasten.
Veiligheidsvoorschriften transportvoertuigen en tarnsportmiddelen aanhouden.
Niet onder een zwevende last lopen.

Lossen met een kraan en transport
Let op
Bij het lossen en het transport van de luchtbehandelingskast alleen geschikte en
goedgekeurde hijsmateriaal (touw, ketting, hijsbanden) toepassen en alleen de hijsogen of
hijsbanden bevestigen.
Lossen door middel van hijsogen (afbeelding onder)

Hefwerktuig aan de hijsogen bevestigen. De hellingsgraad α tussen hefwerktuig en last moet
tussen de 45° en 55° liggen, anders een evenaar toepassen.
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Hijsen van kastdelen met koppelnaden

Leverdelen altijd individueel hijsen ! de verbinding tussen bovenste leverdeel (2) met het
onderste leverdeel (1) mag pas gemaakt worden op de definitieve opstellingsplaats. De
koppelnaden zijn niet geschikt om het onderste leverdeel (1) tesamen met het bovenste
leverdeel (2) gelijktijdtijdig te hijsen.
Naar kastaansluiting zie bladzijde 12.
Hijsen van los geleverde warmtewielen
Bij los geleverde warmtewielen moeten de warmtewielen eerst bevestigd worden aan de
hijsvoorziening voordat de transportvoorzieningen verwijderd worden. Dit om omvallen te
vermijden.
Lossen door middel van hijsogen aan een DIN frame

Bij luchtbehandelingskasten die kompleet op een DIN frame gemonteerd zijn, moeten de
hijsogen gemonteerd aan het DIN frame gebruikt worden.
Bij luchtbehandelingskasten met DIN frame moet door middel van een hijsvoorziening( b.v.
evenaar ) dwingend een gelijkmatige lastverdeling op alle hijsogen verzekerd worden. Een
rechte trekkracht is hierbij noodzakelijk (±10°).
De hijsogen moeten na het opstellen van de luchtbehandelingskast verwijdert worden, om
ongevallen te voorkomen.
De hijspunten zijn bij luchtbehandelingskasten op een DIN frame enkel voor het transport.
Zie hiervoor bladzijde 2.
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Lossen met een vorkheftruck en transport
Let op
Bij het lossen en transport met vorkheftrucks vorken gebruiken die het apparaat volledig
ondersteunen. Apparaten alleen op het onderstel of op de pallet transporteren.
Lossen met een vorkheftruck

Lossen van los geleverde warmtewielen met een vorkheftruck
Bij een losse levering van warmtewielen moeten de warmtewielen door geschikte
hulpmiddelen (hijsbanden, ondersteuningen,…) op de bouw tegen omvallen beschermd
worden.

© robatherm

9

Montage

Montage en opstelling
Apparaatopstelling
Hijsmiddelen
Voor montage alleen geschikte en goedgekeurde hijsmiddelen gebruiken. Hijsmiddelen
alleen op de bovenkant van het basisframe aanbrengen, ter voorkoming van vervormingen.
Zie bladzijde 12.
Opmerking
Rangschikking van de functionele componenten en uitvoering van het apparaat volgens
gegevensblad en tekening voor aanvang van de apparaatopstelling controleren.
Geluidsreductie
Voor het aanhouden van de toelaatbare geluidsniveauwaarden moeten aan zuig- en
perszijde c.q. op de apparaatbehuizing geluidsreducerende componenten bijv.
kanaalgeluidsdempers, geluidsisolerende wanden) worden aangebracht; voor zover niet c.q.
niet voldoende in het apparaat geïntegreerd.
Isolatie van contactgeluid
Apparaatdragers voor isolatie van contactgeluid bijv. Mafund, Silomer of Ilmod Kompri-Band
in lengte- en diepterichting gebruiken.
Thermisch ontkoppeld basisframe
Verspringing van de verbindingsgaten van de behuizing door uiteenlopende comprimering
van het ontkoppelingsprofiel op grond van gewichtsverschillen van aangrenzende
apparaatdelen moet bij de apparaatopstelling bijv. door middel van geschikte hijs/hefwerktuigen worden weggewerkt.
Hijsogen / transportplaten
Na montage de hijsogen/transportplaten verwijderen en openingen door middel van stoppen
sluiten.
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Apparaatverbinding
Alle verbindingsdelen zoals bouten, pakkingtape endakbanen (alleen bij
weerbestendigeapparaten) zijn bij de apparaten - meestal in het ventilatordeel - bijgevoegd.
De apparaatdelen worden van binnen met doorgaande schroeven verbonden. Als op de
verbindingspunten geen revisiedeuren aangebracht zijn, moeten voor een betere
toegankelijkheid de gemarkeerde afdekplaten worden verwijderd.
Bij apparaatdelen die slechts vanaf één zijde toegankelijk zijn, bevinden zich in het frame
schroefdraadbussen.
Bij roestvast stalen uitvoering alleen roestvast stalen verbindingselementen gebruiken.
Doorgaande schroefverbinding

1 – zelfklevende afdichting
Schroefverbinding met schroefdraadbussen

1 – zelfklevende afdichting
Om de apparaatdelen te verbinden moeten de volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
 Zelfklevende afdichting per scheidingspunt op een apparaatdeel omringend op het
profielframe plakken.

© robatherm
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Opmerking
Afdichting moet tussen afdekplaat en gatenreeks worden gelijmd.






Boringen c.q. schroefdraadbussen in de afdichting uitsnijden.
Indien nodig speciaal gemarkeerde afdekplaten demonteren.
Indien nodig apparaatdelen met lijmklemmen samentrekken.
Componenten met elkaar verbinden.
Gedemonteerde afdekplaten monteren.

Verbinding van luchtbehandelingskasten met koppelframes
De koppelframes dienen voor opstelling van twee kastdelen boven elkaar. De kastdelen
worden eerst op de definitieve opstelplaats aan elkaar gekoppeld (zie bladzijde 8).

 Onderste robatherm luchtbehandelingskast opstellen en koppelen (zie bladzijde 8).

 Bovenste robatherm luchtbehandelingskast (2) op het koppelframe van de onderste
luchtbehandelingskast zetten.
 Koppelstuk (3) aan het koppelframe dient als geleiding en centrering van het grondframe
van de bovenste luchtbehandelingskast.
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 Zeskantschroeven van het koppelstuk verwijderen.
 Koppelstuk draaien zodat de dakvormige deel naar het grondframe wijst.

 Koppelstuk met de zeskantschroeven monteren.
 De koppelstukken fixeren het grondframe van het bovenste kastdeel aan het koppelframe
van het onderste kastdeel.

Afdichting deelnaden luchtbehandelingskast
Om reiniging zonder resten mogelijk te maken moeten apparaatnaden ter plaatse van de
bodem na montage met microbieel inerte PU-afdichtmassa worden afgesloten.

Apparaten in weerbestendige uitvoering
Alle apparaatopeningen (bijv. kanaaluitgang, elektra-aansluitkast, enz.) moeten afgesloten of
met een weerdichte inrichting uitgerust zijn om binnendringend water in het apparaat te
voorkomen. Aanzuig- en uitblaasopeningen niet in hoofdwindrichting positioneren.
Opstellingshoogte van het apparaat overeenkomstig max. sneeuwhoogte aanbrengen.
Aangesloten kanalen moeten constructief vakkundig worden ontwaterd.
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Aansluiting luchtkanaal
De kanaalaansluiting moet spanningsvrij plaatsvinden. De inbouwlengte van de flexibele
verbinding mag in geen geval de uitgestrekte lengte zijn.
De optimale lengte bedraagt 100-120 mm. Luchtkanalen zijn inclusief flexibele verbindingen
of aansluitflenzen vakkundig te isoleren en weersbestendig te monteren, evenals de
opstellingsframes.
Elastische stomp

1 – Apparaatframe, 2 – Elastische stomp, 3 – Bestaand kanaal
Ontkoppeld profielframe

1 – Apparaatframe, 2 – Ontkoppeld profielframe, 3 – Bestaand kanaal, 4 – Afdichting

14
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Luchtopneningen naar onder
Voorzichtig
Door het weghalen van de vloerroosters onstaat risico op vallen door de vrijgekomen
opening. Aan het bevestigingspunt een valbeveiliging bevestigen.
Door vrijgekomen openingen kunnen ook voorwerpen zoals b.v. gereedschap heen vallen
en personen verwonden, die zich onder de opening bevinden. De openingen afdekken met
behulp van b.v. een vangnet.
Bij verkeerde montage bestaat de kans op valgevaar door een beperkte
draagondersteuning van het vloerrooster.
Om de kanalen aan de openingen aan te sluiten kan het noodzakelijk zijn de vloerroosters te
verwijderen. Voor de montage van de vloerroosters na de werkzaamheden de aanwijzing op
bladzijde 31 aanhouden.

Luifel
Algemeen
Luchtbehandelingskasten voor buitenopstelling kunnen met een luifel worden uitgevoerd.
Volgende materialen worden dan meegeleverd:
 Luifel met gemonteerde hijsogen
 Afdichtband, 20 x 4 mm, PE schuim, antraciet
 Boorschroeven met kop vlgs DIN 7504, 6,3x80mm, Torx, verzinkt
 Kappen 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/wit

1 – luifel, 2 – hijsogen

Veiligheidsvoorschriften
Voorzichtig
Zware persoonlijke- of materiaalschade door vallende lasten.
Veiligheidsvoorschriften transportvoertuigen en tarnsportmiddelen aanhouden.
Niet onder een zwevende last lopen.
Let op
Bij het lossen en het transport van de luchtbehandelingskast alleen geschikte en
goedgekeurde hijsmateriaal (touw, ketting, hijsbanden) toepassen en alleen de hijsogen of
hijsbanden bevestigen.
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Werkvolgorde
Luifel afplakken

 Luifel zijdelings en aan de bovenzijde met compriband, 20x4mm, PE schuimstof antraciet
afplakken.

 Meegeleverde boorschroeven met kop DIN 7504, 6,3x80mm, Torx, verzinkt inschroeven.
Thermopaneel voorbereiden

 Alle schoeven uit het thermopaneel verwijderen

16
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Luifel monteren

 Luifel tegen het paneel uitrichten.

 Bit-verlenstuk benutten.
 Luifel met de voorbereide schroeven met kop DIN 7504, 6,3x80mm, Torx, verzinkt
monteren.
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Hijsogen verwijdern

 Hijsogen demonteren
Gaten met doppen opvullen

 Gaten met doppen 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/wit dichtmaken.

18
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Aansluiting van warmtewisselaars
Bij aansluiting van de verwarmings- en koelwaterleiding (aanvoer en retour) moet ervoor
worden gezorgd dat de in- en uitlaatstompen niet worden verwisseld (tegenstroomprincipe
met waterinlaat aan de luchtuitlaatzijde).
Aansluiting van de verwarmings- en koelwaterleiding – voorbeeld

1 – Aanvoer, 2 – Retour, Pijl - luchtrichting
Let op
Bestaande leidingen zo ontwerpen en uitvoeren dat uitwendige belastingen op de
warmtewisselaar bijv. als gevolg van gewichtskrachten, vibraties, mechanische spanningen
of thermische expansies worden voorkomen. Indien nodig compensatoren gebruiken.
Bij het aandraaien de bestaande schroefdraadaansluitingen op de aansluitstomp van de
warmtewisselaar bijv. met een buizentang tegenhouden omdat anders de inwendige buizen
afgedraaid en beschadigd raken.
De bestaande leidingen zo vastflenzen dat een probleemloze uitbouw van de
warmtewisselaars voor onderhouds- of vervangingsdoeleinden mogelijk is.
Aansluiting van de koudemiddelleiding
Voor aansluiting de warmtewisselaars en leidingen op dichtheid controleren; d.w.z. of de
door de fabriek aangebrachte inertgasvulling nog onder druk staat.
De leidingen buiten de luchtbehandelingskast dienen diffuusdicht geisoleerd te zijn.
Voorzichtig
Bij koudemiddelhoudende warmtewisselaars de aanwijzingen op bladzijde 5 voor
koelinstallaties, warmtepompen en splitunits aanhouden!
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Aansluiting van de condens-,afvoer- en overloopleidingen
Alle stappen altijd met een sifon (met terugstroombeveiliging en zelfvulling) uitgerust en
afvalwater op de juiste manier afvoeren. De standhoogte van de sifon moet op de onder- c.q.
overdruk van het beluchtingsapparaat worden berekend, zodat aanzuigen c.q. uitblazen van
de lucht ten opzichte van de aangesloten afvalwaterleiding wordt voorkomen.
Het water moet direct uit de sifon in een zinkkast of trechter weglopen. In geen geval de
sifon direct op het afvalwaterrioleringsstelsel aansluiten!
Aansluiting sifon

1 – Navulopening, 2 – Geen horizontale verlenging aansluiten
Berekening sifon
De sifonhoogte wordt als volgt bepaald:
Onderdruk in het apparaat:
H1 (mm) = p/10
HS (mm) = p x 0,075
Overdruk in het apparaat:
H1 (mm) = 35 mm
HS (mm) = (p/10) + 50
p = apparaatdruk in Pa (waarde altijd positief gebruiken)
Sifon direct op de betreffende aansluitstomp aansluiten en met water vullen.
Aansluiting luchtwasser
Aftapleiding van de luchtwasser en uitlaat van de ervoor gebouwde kuip gescheiden op het
afvalwaterkanaal aansluiten.

20
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Elektrische aansluiting
Let op
Werkzaamheden aan de elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij elektrische aansluiting van weerbestendige apparaten op waterdichtheid letten.
Aansluiting van onderen of waterdichte schroefverbindingen (minimaal beschermingsgraad
IP 65, afdichtingen gebruiken) met voldoende grote kabelradius.
Alle elektrische aansluitverbindingen (schakelkast, frequentieomvormer, motor, enz.) op
vastzitten controleren en indien nodig aandraaien (zie ook DIN 46200).
De electrische bouwdelen, zoals electrische verwarmer, electromotor, servomotoren etc.
Conform de voorschriften van de fabrikant, de lokale elektra voorschriften en de algemene
aanbevelingen ter vermijding van elektromagnetische storingen (Aarding, kabellengte,
afgeschermde kabel etc.) aansluiten en aarden.
De aansluitinstructies zijn in de klemmenkast aangebracht.
Eventueel de aanwezige aardingskabels (neutraalleider) op vakkundige montage
onderzoeken en eventueel herstellen.
Electrische veiligheidscontroles conform DIN EN 60204-1 (VDE0113-1) met inachtneming
van de noodzakelijke veiligheidsmaateregelen doorvoeren. De beheerder is volgens de
nationaal geldende voorschriften verplicht deze controles regelmatig te herhalen.

Motorbeveiliging
 Motoren volgens DIN en 60204 (VDE 0113) tegen overbelasting beveiligen.
 Motorbeveiligingsschakelaar aanbrengen en op de nominale motorstroom (zie typeplaat)
instellen. Een hogere instelwaarde is niet toegestaan!
 Motoren met ingebouwde ptc-weerstanden door middel van een ptc-trigger beveiligen.
 Motoren met een nominaal vermogen tot 3 kW kunnen in het algemeen direct worden
ingeschakeld (capaciteitsbegrenzingen van de bevoegde energieproducent aanhouden).
Bij grotere motoren ster-driehoek-aanloop of softstart realiseren.
 Permanent synchroon motoren mogen zonder speciale electronica (bv geschikte
omvormers) niet direct aan het net aangesloten worden. (ook geen netbypas).
Let op
Smeltveiligheden en automatische beveiligingen vormen geen toereikende
motorbeveiliging.
Bij schade door ontoereikende motorbeveiliging vervalt de fabrieksgarantie.

Eindreiniging
Na afsluiting van de montagewerkzaamheden zijn voor aanvang van de ingebruikneming
alle componenten volgens VDI 6022 op verontreinigingen worden gecontroleerd en indien
nodig worden gereinigd. In het bijzonder moeten metaalspanen zorgvuldig worden
verwijderd omdat ze tot corrosie kunnen leiden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!
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Revisiedeur
Na afsluiting van de montagewerkzaamheden moeten alle revisiedeuren op beweegbaarheid
worden gecontroleerd. Afhankelijk van de opstellingsomstandigheden van het apparaat kan
het nodig zijn om de revisiedeuren uit te lijnen. Aandraaimoment bouten: 3 Nm.
Scharnierzijde (afb. links): de slobgaten in de scharnierbok maken een verticale uitlijning
mogelijk van het deurblad, de slobgaten in de scharnierbeugel een horizontale uitlijning.
Sluitzijde (afb. rechts): Na uitlijning van het deurblad aan de scharnierzijde kan verstelling
van de buiten liggende vergrendeling noodzakelijk zijn. Hiervoor kan de sluitnokoploop
verticaal worden versteld, de sluitingbehuizing horizontaal.

Warmtewiel-WTW
Bij in meerdere delen geleverde warmtewiel behuizingen moet voorafgaand aan de montage
van de opslagmassa de warmtewiel behuizing volgens aanwijzingen van de warmtewiel
fabrikant worden vastgeschroefd.
Daarvoor is het nodig, de bovenzijde van de warmtewiel behuizing voldoende ver naar
onderen te brengen.
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Afsluiting van het dak van weerbestendige
apparaten
Algemeen
De daken van de luchtbehandelingskasten voor buitenopstelling zijn voorzien van
dakbedekking . Als de luchtbehandelingskasten vanwege transport gedeeld geleverd, zijn de
deelnaden volgens volgende werkvolgorde te dichten.
Volgend materiaal wordt bij de levering meegeleverd.
 Dakbedekking (PVC, weefsel versterkt)
 Vloeibaar lasmiddel voor dakbedekking (in een doos)
 Afdichting voor dakbedekking (kunststof fles)
 Dakrand overlappingsstuk
 Verbindingsschroeven (raamschroeven JD-22 3,9x16 mm, met zelfboorpunt, linsenkop,
galv. verz.)
 Afhankelijk van de kastconstructie
 Afdichtingsdoppen(grijs) en einddoppen (wit)
 Einddoppen (grijs)
Tevens zijn volgende materialen nodig :
 Platte borstel o.i.d. voor het aanbrengen van het vloeibaar lasmiddel op de dakbedekking
 Zandzak o.i.d. om gewicht op de dakbedekking te leggen
 Hete lucht föhn o.i.d. om te drogen en verwarmen
 Doeken om te reiningen

1 – thermopaneel, 2 – hijsogen, 3 – deelnaad, 4 – dakranden, 5 – rand,
6 – dakrand overlappingsstuk, 7 – dakbedekking
Opmerking
Bij regen tijdens de montage van de luchtbehandelingskast moet het dak afgedekt worden
(b.v. met een zeil).
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Veiligheidsvoorschriften
Voorzichtig
Vloeibaar lasmiddel en afdichtingen zijn licht vluchtig en brandbaar. Volgende
voorschriften dienen bij gebruik in acht te worden genomen.
Op de verpakking aangebrachte veiligheidsvoorschriften aanhouden.
 Brandwonden door brand of explosie gevaar! Open vuur en roken zijn verboden.
 Gezondheidsschade door oplosmiddeldamp. Inademen vermijden !
 Voeibaar lasmiddel en afdichting in gesloten verpakking bewaren en aangebroken
verpakkingen beperkt bewaren.
 Vorstvrij en donker bewaren.
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (Bril, ademhalingsbescherming, handschoenen en
beschermende kleding) dragen.
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Werkvolgorde bij een deelnaad
Hijsogen demonteren en gaten afdichten

 Hijsogen en bouten demonteren.
 Gaten van boven afhankelijk van de kastconstructie met doppen (grijs) of einddoppen
(grijs) afdichten.
 Gaten van onder afhankelijk van de kastconstructie afdichten met einddoppen (wit).
Werkplek reinigen en drogen






Dakbedekking en dakrand bij de deelnaad moeten schoon zijn.
Vervuilde dakbedekking en dakrand met vochtige doek reinigen.
Dakbedekking naast de deelnaad moet droog zijn.
Vochtige dakbedekking en dakrand met warme lucht dogen.

Dakrand overlappingsstuk aanbrengen

 Dakrand overlappingsstuk bij de deelnaad over de dakranden heen leggen.
 Dakrandoverlappingsstuk met de meegeleverde verbindingsschroeven(raamschroeven
JD 22 3,9 x 16 mm, met boorpunt Linsenkop-H, galv. verz.) bevestigen.
© robatherm
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Het leggen van de dakbedekking voorbereiden

 Temperatuur voor het leggen van de dakbedekking moet minimaal +10°C bedragen.
 Bij temperaturen onder de +10°C moet de dakbedekking naast de deelnaad en de
overlappingsstukken met warme lucht verwarmd worden.

 De dakbedekking op maat snijden zodat de overlapping minimaal 10 mm bedraagt.
 Dakbedekking plaatsen
Deelnaad afdichten (max. 100 mm)

 Vloeibaar lasmiddel met een borstel of kwast tussen dakbedekking en de
overlappingsstukken als volgt aanbrengen :
 in korte stukken van ca. 50 tot 100 cm lengte in legrichting.
 ca. 5 tot 10 cm breedte.
 aan de dakrand en overlappingsstukken over de gehele oppervlakte van de
dakbedekking.
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 Dakbedekking met een roller of de vlakke hand aandrukken.
 Dakbedekking met een zandzak o.i.d. aandrukken.
 Werkvolgorde voor het volgende stuk van 50 tot 100 cm lengte herhalen.
 Een langere belasting van de dakbedekking met een zandzak o.i.d. is niet noodzakelijk.
Randen afdichten

 Afdichting van de dakbedekking met de dakrand in de naad drukken.
 Afdichting van de dakbedekking op de dakrand droogt snel tot een dichte film.
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Werkvolgorde in de hoek
Hijsogen demonteren en gaten afdichten

 Hjsogen en bouten verwijderen.
 Gaten van boven afhankelijk van de kastconstructie met doppen (grijs) of einddoppen
(grijs) afdichten.
 Gaten van onder afhankelijk van de kastconstructie afdichten met einddoppen (wit)
Werkplek reinigen en drogen






Dakbedekking en dakrand moeten schoon zijn.
Vervuilde dakbedekking en dakrand met vochtige doek reinigen.
Dakbedekking naast de deelnaad moet droog zijn.
Vochtige dakbedekking en dakrand met warme lucht dogen.

Het leggen van de dakbedekking voorbereiden

 Temperatuur voor het leggen van de dakbedekking moet minimaal +10°C bedragen.
 Bij temperaturen onder de +10°C moet de dakbedekking naast de deelnaad en de
overlappingsstukken met warme lucht verwarmd worden.
28
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 De dakbedekking op maat snijden zodat de overlapping minimaal 10 mm bedraagt.
Gaten van de hijsogen afdichten

 Vloeibaar lasmiddel met een borstel of kwast bij het gat en het overlappingsstuk
aanbrengen.
 Dakbedekking aanbrengen.

 Dakbedekking met een roller of de vlakke hand aandrukken.
 Dakbedekking met een zandzak o.i.d. aandrukken.
 Een langere belasting van de dakbedekking met een zandzak o.i.d. is niet noodzakelijk.

© robatherm

29

Montage

Randen afdichten

 Afdichting van de dakbedekking met de dakrand in de naad drukken.
 Afdichting van de dakbedekking op de dakrand droogt snel tot een dichte film.
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Vloerrooster

Ingebruiknem
ing en
onderhoud

Onderhoud
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Door het weghalen van de vloerroosters onstaat risico op vallen door de vrijgekomen
opening. Aan het bevestigingspunt een valbeveiliging bevestigen.
Door vrijgekomen openingen kunnen ook voorwerpen zoals b.v. gereedschap heen vallen
en personen verwonden, die zich onder de opening bevinden. De openingen afdekken met
behulp van b.v. een vangnet.
Bij verkeerde montage bestaat de kans op valgevaar door een beperkte
draagondersteuning van het vloerrooster.
Montage van de vloerroosters na de werkzaamheden aan kanaalaansluitingen naar
onder

1 – draagbalk, 2 – dwarsbalk, 3 – steunhoekprofiel, 4 – afstandskoker
Alle draagbalken van de vloerroosters moeten aan beide zijden ondersteund worden door
een onderliggende constructie. Bij vierkante afmetingen kan het tot verkeerd plaatsen van de
roosters komen. Afstandkokers voorkomen het verschuiven van de vloerroosters.
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Vloerroosters zijn er in de volgende afmetingen:
Draagbalk lengte :
[Module]
[mm]

L03
178

Dwarsbalk diepte :
[Module] T03 - 60 mm
[mm]
230
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L04,5
331

L06
484

T06 - 60 mm
536

L06
612

L07,5
627

L09
790
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Klepregister
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Niet tussen de klepbladen grijpen, wegens gevaar voor beknelling van de ledematen!
Veiligheidsinrichtingen volgens DIN EN ISO 12100 moeten voorhanden zijn, zoals
kanaalaansluiting, veiligheidsrooster enz.!
Let op
Ventilator pas inschakelen als de geopende stand van de betreffende stelkleppen
gecontroleerd, c.q. door middel van eindschakelaars weergegeven is. Regelingstechnisch
ervoor zorgen dat bij het sluiten van afsluitkleppen de betreffende ventilatoren direct
uitschakelen.
Voor schade op grond van onvakkundig gebruik accepteert robatherm geen enkele
aansprakelijkheid.
Ter voorkoming van schade door drukschokken bij brandbeveiligingskleppen in de
installatie overdrukkleppen aanbrengen.
Terugstroming
Er moeten maatregelen worden genomen om terugstroming uit het gebouw te voorkomen.
Gekoppelde kleppen
Bij onderling gekoppelde kleppen verbindingsstangen op krachtsluitende verbinding en op
juiste werking, d.w.z. draairichting en eindpositie van de kleppen controleren.
Alle schroefverbindingen en verbindingen op juiste bevestiging controleren.
Aangedreven kleppen
Bij aandrijving met servomotor: stangen zo instellen dat de stand 90 graden bereikt is en de
kleppen bij het sluiten hun eindpositie bereiken.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Niet tussen de klepbladen grijpen, wegens gevaar voor beknelling van de ledematen!
Veiligheidsinrichtingen volgens DIN EN ISO 12100 moeten voorhanden zijn, zoals
kanaalaansluiting, veiligheidsrooster enz.!
Stelkleppen – Periodiek onderhoud
 Stelkleppen op werking, verontreiniging, beschadiging en corrosie controleren
 Afscherming op effectiviteit controleren
Stelkleppen – Onderhoud bij behoefte
 Stelkleppen reinigen, beschadigingen en corrosie verhelpen
Stelkleppen met stangenaandrijving – Periodiek onderhoud
 Stangen op vastzitten en beweegbaarheid controleren
 Instelling controleren
Stelkleppen met stangenaandrijving – Onderhoud bij behoefte
 Messing lagers smeren (kunststof lagers vereisen geen smering)
 Stangen smeren
Opmerking
Stelkleppen met tandwielaandrijving niet oliën of vetten.
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Ventilator en motor
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Zeer zwaar persoonlijk letsel of zelfs dodelijke afloop en schade aan objecten kunnen door
waaierbreuk worden veroorzaakt. Maximaal ventilatortoerental overeenkomstig typeplaat
en ontwerpgegevensblad niet overschrijden. Ventilator bij buitengewone vibraties niet
gebruiken.
Gevaar voor brand door schurende waaier, riem, heet lopende lagers.
Gevaren voor de gezondheid door lawaai (tot ong. 110 dB).
Transportbeveiliging
Transportbeveiligingen (houten wig of borgplaat) op het ventilatorframe verwijderen. Daarbij
trillingsdemper niet op spanning belasten.
Let op
Voor aanvang van de ingebruikneming apparaat en kanaalsysteem op vreemde
voorwerpen (gereedschappen, kleine onderdelen, bouwstof) onderzoeken en indien nodig
reinigen.
Waaier door draaiing met de hand op vrije loop controleren.
Vrijlopende waaiers
Door transport kan de spleet rondom tussen waaier en inlaatnozzle veranderen. Voor
aanvang van de ingebruikneming spleetmaat (S) meten. De spleet moet over de volledige
omtrek voorhanden zijn en dezelfde afstand hebben, indien nodig op de trillingsdemper met
de borgmoer en de stelmoer de spleet corrigeren (1).
De spleetbedekking (R) moet ong. 1 % van de waaierdiameter bedragen.
Bij vrijwielinbouw met elastische stomp kan van deze controle worden afgezien.
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1 – Stel-/borgmoer; S – Spleetmaat; R – Spleetbedekking
Aandrijving
Bussen en naven op krachtsluitende verbinding controleren (zie Aandraaimomenten).
V-riemaandrijving controleren en indien nodig bijstellen:
 Riemspanning (zie pag. 40)
 Uitlijning van de riemschijven (tolerantie < 0,4°; d.w.z. < 7 mm/m).
Na een inloopfase van ong. 1 tot 2 uur:
 V-riem naspannen (zie pag. 40). Bij het naspannen op exacte uitlijning van de
riemschijven letten, indien nodig bijstellen.
 Bevestigingsbouten van de bussen en naven op vastzitten controleren, indien nodig
aandraaien (zie Aandraaimomenten).
Draairichting
Draairichting van de ventilator overeenkomstig richtingspijl op de behuizing door
kortstondige inschakeling van de motor controleren. Als de draairichting verkeerd is, de
motorpolen met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften elektrisch omwisselen.
Stroomopname
Na bereiken van het bedrijfstoerental van de ventilator direct de stroomopname van alle drie
fasen met gesloten revisieopeningen meten.
De meetwaarden mogen de gewenste waardenvan de typeplaat (en daarmee het nominaal
motorvermogen) niet overschrijden en onderling slechts in geringe mate afwijken. Bij
overstroom direct uitschakelen en externe drukwaarden, volumestroom alsook toerental
controleren. Bij ongelijke fasestroom motoraansluiting controleren.
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Let op
Om gevaar voor trillingsbreuk te voorkomen mogen ventilatoren niet met ontoelaatbaar
hoge vibratiesnelheden (zie onder) alsook niet in het bereik van het resonantietoerental (of
van veelvouden hiervan) van het ventilator-motor-systeem worden gebruikt.
Bij de ingebruikneming moeten daarom deze resonantietoerentallen worden bepaald en op
de frequentieomvormer dienovereenkomstig worden afgeschermd. Indien nodig moet ook
worden uitgebalanceerd.
Ventilatoren mogen niet buiten hun karakteristieke veld vlg. aanwijzingen van de fabrikant
worden gebruikt.
De versnellings- en vertragingstijden moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant
worden aangehouden.
Gevaar voor brand door schurende waaier, riem, heet lopende lagers.
Werkzaamheden aan de ventilator-motor-inbouw
Bij werkzaamheden aan de ventilator-motor-inbouw, zoals lagervervanging, montage
vrijlopend wiel enz. moet beslist de aparte montagehandleiding worden opgevolgd (bij
behoefte aanvragen!). Daarna moet de vibratiesnelheid van de eenheid worden
gecontroleerd, worden beoordeeld en indien nodig worden uitgebalanceerd.
Voorzichtig
Zeer zwaar persoonlijk letsel of zelfs dodelijke afloop en schade aan objecten kunnen door
waaierbreuk worden veroorzaakt. Ventilator bij buitengewone vibraties of ontoelaatbaar
hoge vibratiesnelheden niet gebruiken!
Beoordelingsgrenzen voor vibratiesnelheid veff volgens VDI 2056 c.q. DIN ISO 10816:
Inbouw

Machinegroep

goed

bruikbaar

nog
toelaatbaar

star tot 15 kW

K

0,7 mm/s

1,8 mm/s

4,5 mm/s

star vanaf 15 kW

M

1,1 mm/s

2,8 mm/s

7,1 mm/s

trillingsgeïsoleerd

T

2,8 mm/s

7,1 mm/s

18 mm/s
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Onderhoudsinstructie
Bij ploegendienst en/of bijzondere gebruiksomstandigheden zoals mediumtemperatuur >
40 °C, stofontwikkeling enz. moet het onderhoudsinterval dienovereenkomstig worden
verkort.
Als bij een aandrijving met meer groeven een op of meer V-riemen uitvallen, moet een
nieuwe set V-riemen worden gemonteerd. Voor de V-riem-montage moet de asafstand zo
worden verminderd dat de riemen zonder forceren in de groeven kunnen worden gelegd.
Geforceerde montage met behulp van een schroevendraaier enz. is in elk geval
ontoelaatbaar omdat dit tot beschadigingen leidt.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij het vervangen van de motor (bv door een motorhijsvoorziening) motor tegen schudden
zekeren.
Reinigingsmiddel
Reinigingsmiddel met een pH waarde tussen de 7en 9 gebruiken.
Ventilator – Periodiek onderhoud
 Ventilator op hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging, corrosie en bevestiging
controleren
 Waaier op onbalans en vibraties controleren; indien nodig uitbalanceren
 Lagers op geluiden, vibraties en verwarming controleren
 Flexibele verbinding op dichtheid controleren
 Trillingsdempers op werking controleren
 Veiligheidsinrichtingen op werking controleren
 Schoepenregelaars op werking controleren
 Ontwatering op werking controleren
 Spleetafstand bij vrijlopende waaiers controleren (zie pag. 35); indien nodig corrigeren
 Verontreinigingen aan flexibele verbindingen met een industriele stofzuiger verwijderen
en met doeken en geschikte reinigingsmiddelen vochtig afnemen.
Ventilator – Onderhoud bij behoefte
 Lagers vervangen (uiterlijk bij afloop van de theoretische levensduur)
 Lagers smeren. Voorschriften van de fabrikant opvolgen!
 Ventilator reinigen, beschadigingen en corrosie verhelpen, bevestigingen aandraaien
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Elektromotor – Periodiek onderhoud
 Elektromotor op verontreiniging, beschadiging, corrosie, bevestiging, rustige loop,
opwarming en draairichting controleren
 Lagers op geluiden, vibraties en verwarming controleren
 Elektromotor reinigen, beschadigingen en corrosie verhelpen
 Spanning, stroomopname en fasesymmetrie meten
 Klemmen op het klemmenbord op vastzitten controleren, indien nodig aandraaien
 Aardgeleiders controleren; indien nodig aandraaien of vernieuwen
 Kabeldoorvoeringen (bijvoorbeeld kabelgoot) op vervuilingen controleren en van
vervuilingen met perslucht en industriele stogzuiger reinigen en met vochtige doeken met
geschikt reinigingsmiddel schoonmaken.
Elektromotor – Onderhoud bij behoefte
 Lagers vervangen (uiterlijk bij afloop van de theoretische levensduur)
 Lagers smeren. Voorschriften van de fabrikant opvolgen!
Riemaandrijving – Periodiek onderhoud
 Riemaandrijving op verontreiniging, beschadiging, slijtage, spanning, uitlijning van motoren ventilatorschijf (tolerantie < 0,4°; d.w.z. < 7 mm/m), werking en bevestiging (zie
Aandraaimomenten) controleren
 Veiligheidsinrichting op beschadiging, bevestiging en werking controleren
Riemaandrijving – Onderhoud bij behoefte
 Riemenset vernieuwen
 Uitlijning van motor- en ventilatorschijf instellen
 Riemspanning bijstellen (zie pag. 40)
 Riemaandrijving reinigen
Aandrijfkoppeling – Periodiek onderhoud
 Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
 Aandrijfkoppeling op verontreiniging, beschadiging, corrosie en bevestiging controleren
 Temperatuur controleren
Aandrijfkoppeling – Onderhoud bij behoefte
 Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
 Olie verversen
 Aandrijfkoppeling reinigen

© robatherm

39

Ingebruikneming en onderhoud

Aandraaimomenten spanbussen
Bustype

100
8
110
8

121
0
121
5

161
0
161
5

201
2
201
7

251
7
252
5

302
0
303
0

352
5
353
5

403
0
404
0

453
5
454
5

504
0
505
0

Aandraaimomen
t [Nm]

6

20

20

30

50

90

115

170

190

270

Motor uitbouwen
Bij het motor uitbouwen alleen geschikte en toegelaten lastopnamemiddelen gebruiken. Bij
gebruik van een geïntegreerde motoruittrekinrichting voor toereikende stabiliteit van het
apparaat zorgen, bijv. door bevestiging op het fundament.
Buiten gebruik stellen
Bij stilstand langer dan 3 maanden ter voorkoming tegen puntvormige lagerbelastingen de Vriemen afnemen.
Bij stilstand langer dan een jaar voor herinschakeling de lagers vernieuwen, c.q. bij lagers
met nasmeerinrichting het oude vet verwijderen en opnieuw vetten. Daarbij de voorschriften
van de fabrikant van de ventilator opvolgen.

Bepaling van de riemvoorspankracht voor smalle V-riemen DIN 7753
Riemspanning
De riemspanning moet volgens de aanwijzingen met een geschikt meetapparaat
(bijv. meetapparaat voor riemvoorspankracht) worden gecontroleerd c.q. worden ingesteld.
Bedieningshandleiding voor het meetapparaat aanhouden.
 Asafstand A van de riemschijven meten (in meters)
 Asafstand met 16 vermenigvuldigen. Het product is de riemdoorbuiging (S) in millimeters.
 In het midden van de asafstand (A) zo veel kracht op de riem uitoefenen dat de
berekende doorbuiging wordt bereikt.
 Doorbuigkracht meten.
 De doorbuigkracht (F) met de waarden in de tabel vergelijken.
Bij nieuwe aandrijvingen de hogere waarden voor de aanloopfase instellen. Na enkele
bedrijfsuren de doorbuigkracht (F) opnieuw controleren en indien nodig bijstellen.

A – asafstand; S – riemdoorbuiging; F – doorbuigkracht
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Opmerking
Bij aandrijvingen met één groef voor eenvoudigere instelling van de doorbuiging een liniaal
gebruiken.
De onderstaande waarden gelden alleen voor smalle V-riemen DIN 7753.
Als andere V-riemen worden gebruikt, moet overleg met de fabrikant plaatsvinden.
Kracht (F) voor doorbuiging (S) = 16 mm per m asafstand (A)
Profiel

Effectieve diameter d
van de kleine
riemschijf [mm]

Doorbuigkracht F [N]

SPZ

67
100

tot
tot

95
140

10
15

tot
tot

15
20

SPA

100
140
224

tot
tot
tot

132
200
250

20
28
40

tot
tot
tot

27
35
45

SPB

160
236

tot
tot

224
315

35
50

tot
tot

50
65

SPC

224
375

tot
tot

355
560

60
90

tot
tot

90
120
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Luchtfilter
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Inbouw filterelementen
 Filterelementen in inbouwframes met spanklemmen, spanprofielen of bajonetsluitingen
handvast aanspannen.
 Filterelementen niet inklemmen of beschadigen.
 Luchtdichte plaatsing van de filterelementen in het inbouwframe controleren.
Filterbewaking
Ter controle van de vervuilingsgraad van de luchtfilters(uitgezonderd aktiefkoolfilters) is het
aanbevolen een drukverschilmanometer aan de bedieningszijde van de kast te monteren.
Filter-eindweerstanden
Aanbevolen einddrukverlies voor de ISO 16890-filters
Filterklasse

Aanbevolen einddrukverlies (de laagste waarde)

ISO coarse

50 Pa + aanvangsweerstand of 3x aanvangsweerstand

ISO ePM1,
ISO ePM2,5,
ISO ePM10

100 Pa + aanvangsweerstand of 3x aanvangsweerstand

Aanbevolen einddrukverlies voor EN 779-filters
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Filterklasse

Aanbevolen einddrukverlies

G1 - G4
M5 - M6, F7
F8 - F9
E10 - E12, H13

150 Pa
200 Pa
300 Pa
500 Pa
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Allergische reacties aan de huid, ogen of luchtwegen door contact met filterstof. Een
contaminatie met virussen, bacterien, … is niet uit te sluiten. Voor onderhoud, reinigen en
vervangen van de filters beschermende kleding, handschoenen, veiligheidsbril en
gasmasker dragen.
Reservefilter
Minimaal een set reservefilters op voorraad houden. In droge en stofvrije omgeving opslaan.
Verontreinigingen en beschadigingen voorkomen. Na afloop van de minimale
houdbaarheidsduur filter niet meer gebruiken.
Scholing
Door de beheerder van de luchtbehandelingskast moet een hygienescholing van het
onderhoudspersoneel opgezet worden. De aanbevelingen van de VDI 6011 voor onderhoud
dienen aangehouden te worden.
Luchtfilter – Periodiek onderhoud
 Filterelementen op hygiënische staat, verontreiniging, geuren, beschadiging en corrosie
controleren
 Partikelfilter: Drukverschil met meetapparaat controleren
 Actiefkoolfilter : in de regel is het voldoende het filter sensorisch op reukwaarnemingen te
beproefen. (voor een objectieve waarneming van de reststandtijd en daarmee als
richtwaarde voor de vervangingsinterval kan bij een filterproducent een laboratorium
onderzoek van de verzadigingsgraad van het actiefkool genomen worden.) Het wegen
van het filterpatroon is in het algemeen met betrekking top de standtijd niet van
toepassing, omdat de gewichtstoename meestal voor een groot gedeelte aan de
opgenomen luchtvochtigheid toe te schrijven is.
 Filterplaatsing op dichtheid controleren
Luchtfilter – Onderhoud bij behoefte
 Filterelementen direct vervangen bij opvallende verontreiniging, geuren, beschadigingen
of lekkages, na het bereiken van de aanbevolen eindweerstand of van het tijdsinterval:
1. Filtertrap uiterlijk na 12 maanden
2. Filtertrap uiterlijk na 24 maanden
Voortijdige filtervervanging kan ook noodzakelijk zijn als bouw- of ombouwwerkzaamheden
tot een aanzienlijke filterbelasting leiden, of als dit op grond van een hygiëne-inspectie
noodzakelijk is.
De vervanging van afzonderlijke filterelementen is alleen in geval van beschadiging van
afzonderlijke elementen§ toegestaan, voor zover de laatste vervanging niet langer dan 6
maanden geleden is.
Bij vervanging van de filterelementen lokale milieuvoorschriften opvolgen.
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Geluiddemper
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij werken aan geluiddempers persoonlijke beschermingsmiddelen
(ademhalingsbescherming) dragen.
Controle
Coulissen op beschadiging en verontreiniging controleren; reparatie c.q. reiniging zie onder.

Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij werken aan geluiddempers persoonlijke beschermingsmiddelen
(ademhalingsbescherming) dragen.
Geluiddemper – Periodiek onderhoud
 Filterelementen op hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging en corrosie
controleren
Geluiddemper – Onderhoud bij behoefte
 Coulissen reinigen (zie onder), met reparatieset reviseren en corrosie verwijderen; indien
nodig contactproeven nemen
Reiniging
Oppervlakken met een stofzuiger reinigen.
Let op
Absorptiemateriaal niet beschadigen.
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Luchtverwarmer (warm water, stoom, twincoil,
hoogrendements twincoil)
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij koudemiddelhoudende warmtewisselaars de aanwijzingen op bladzijde 5 voor
koelinstallaties, warmtepompen en splitunits aanhouden!
Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen geen heet medium gebruiken, wegens gevaar voor
letsel door hete vloeistoffen.
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen met pekel lichamelijk contact voorkomen. Gevaar voor
vergiftiging en chemische verbranding! Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Let op
Toegestane druktrap niet overschrijden (zie ontwerpgegevensblad)!
Om bevriezing van de luchtverwarmer te voorkomen:
Antivries toevoegen of afhankelijk van het ontwerp van de installatie lucht- c.q. water- /
condenszijdige vorstbeveiliging inbouwen.
Om schade door oververhitting aan de installatie te voorkomen stoomwarmtewisselaar
alleen met draaiende ventilator gebruiken. Luchtstroombewaking of temperatuurbegrenzer
aanbrengen.
Controle
Controle op juiste aansluiting van aanvoer en retour (tegenstroomprincipe).
Vullen
De installatie is conform de VDI 2035 te spoelen (verwijdering van vervuiling) en met het in
de technische specificatie genoemde warmteoverdracht medium in de juiste samenstelling te
vullen. Als het systeem niet of onvoldoende wordt doorgespoeld, kan er restolie achterblijven
in de warmtewisselaar (smering tijdens het productieproces). De olieresten moeten tijdens
het spoelproces worden opgelost, anders blijven ze in het systeem. Water /
antivriesmengsels hebben lipofiele eigenschappen waarin de olie wordt opgelost.
Vervolgens circuleert een olie / water / antivriesmengsel in het systeem en beschadigt
afdichtingen die niet oliebestendig zijn. In gesloten systeemcircuits (bijv. twin-coil) wordt het
gebruik van oliebestendige afdichtingen aanbevolen.
Waterkwaliteit volgens VDI 2035. Een te hoog glycolaandeel leidt tot capaciteitsafname; een
te gering glycolaandeel kan vorstschade in de hand werken.
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Ontluchting
De verwarmer is conform de VDI 2035 bij de systeem vulling op het hoogste punt van het
systeem te ontluchten. Daarvoor ontluchtingsplug op de bovenste aansluitstomp c.q. aparte
ontluchtingsplug opendraaien.
Bij luchtverwarmers die niet op de juiste manier ontlucht zijn, vormen zich luchtophopingen,
die tot een capaciteitsafname leiden.
Advies: Ontluchtingsgarnituur (kraan met slangpilaar).
Na de ingebruikneming
Na de ingebruikneming schroefverbindingen van de flenzen op dichtheid controleren en
indien nodig aandraaien (zie pag. 19).

46

© robatherm

Ingebruikneming en onderhoud

Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij koudemiddelhoudende warmtewisselaars de aanwijzingen op bladzijde 5 voor
koelinstallaties, warmtepompen en splitunits aanhouden!
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Voor aanvang van werkzaamheden componenten tot omgevingstemperatuur laten
afkoelen/opwarmen.
Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen met pekel lichamelijk contact voorkomen. Gevaar voor
vergiftiging en chemische verbranding! Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Luchtverwarmer – Periodiek onderhoud
 Luchtverwarmer op hygiënische staat, luchtzijdige verontreiniging, beschadiging,
dichtheid en corrosie controleren
 Luchtverwarmer ontluchten
 Aanvoer en retour op werking controleren
 Vorstbeveiliging op werking controleren (antivriesconcentratie van medium bepalen c.q.
thermostaat m.b.v. koudespray testen)
Luchtverwarmer – Onderhoud bij behoefte
 Luchtverwarmer luchtzijdig reinigen (zie onder), beschadigingen, lekkages en corrosie
verhelpen
Reiniging
Warmtewisselaar in ingebouwde staat reinigen, of indien niet toegankelijk voor reiniging eruit
trekken. Verwijderd vuil mag niet in aangrenzende installatiedelen terechtkomen. Vuil en vuil
water zorgvuldig verwijderen.
De volgende aanwijzingen opvolgen:
 Verbuiging van de lamellen voorkomen
 Tegen de luchtrichting in met perslucht uitblazen
 Geen hogedrukreiniger of hogedrukstoomreiniger gebruiken
 Reinigen met water en geringe druk
Reinigingsmiddel
Reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 7 en 9 bij behoefte gebruiken.
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Buiten gebruik stellen
Bij langere stilstand, in de eerste plaats bij bevriezingsgevaar, moet de warmtewisselaar
compleet worden geledigd als geen antivries toegevoegd is. Daarvoor eerst
ontluchtingspluggen en vervolgens aftappluggen verwijderen. Vervolgens voor het volledig
ledigen elke warmtewisselaar met lucht (perslucht, ventilator enz.) doorblazen omdat bij vrije
lediging tot 50 % van het medium in de warmtewisselaar blijft zitten, hetgeen een groot
gevaar voor beschadiging bij vorst inhoudt. Pekel volgens aanwijzingen van de fabrikant
afvoeren.
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Elektrische verwarmer
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Drietrapsthermostaat met maximaal beveiliging
Elke elektrische verwarmer moet met een drietrapsthermostaat met maximaal beveiliging
met handreset uitgevoerd worden. De functies moeten overeenkomend getest worden (bv
door hete lucht)
Advies
Drietrapsthermostaat in luchtrichting direct na de elektrische verwarmer:
 Instelwaarde “ventilator”: 40°C
 Instelwaarde “temperatuurbewaking” :70°C
 Instelwaarde “maximaal beveiliging” : 90°C
Let op
Een elektrische verwarmer mag pas in bedrijf komen als een luchtstromingsbewaking
aanwezig is.
Bij het inbedrijf zijn van de installatie zonder voldoende afkoeling (b.v. afschakelen van een
actieve elektrische verwarmer door middel van de hoofdschakelaar) of bij een noodstop
door de veiligheidscomponenten. Een minimale luchtsnelheid van 2 m/s over de electrische
verwarmer moet gewaarborgd zijn. Deze instelling moet tijden de inbedrijfstelling extra
beproefd worden zodat geen te lage luchtsnelheid kan optreden. Om brandwonden te
voorkomen geen hete oppervlakten aanraken.
Stromingsbewaking
De luchtstroom moet door meting van het drukverschil op het ventilatordeel met
luchtdrukbewaking worden bewaakt. De functie moet bij de ingebruikneming worden
gecontroleerd.
Minimale afstand naar inbouwcomponenten
Bij niet hittebestendige componenten bedraagt de minimale afstand L06(612mm). Voor
hittebestendige componenten geldt een minimale afstand van L03 (306 mm). Om
verbranden en beschadigen te voorkomen zijn de aansluitingen naar het kanalensysteem
hittebestendig uit te voeren.
Stroomopname
In alle stappen moet de stroomopname door meting van alle fasen worden gecontroleerd.
Instelgegevens zie typeplaat.
Na overschrijding van de instelgegevens moet de Technische service van robatherm op de
hoogte worden gesteld.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Voor aanvang van werkzaamheden componenten tot omgevingstemperatuur laten
afkoelen/opwarmen.
Elektrische verwarming – Periodiek onderhoud
 Werking luchtstroombewaking controleren; hiervoor op de luchtdrukbewaking de
drukmeetslangen lostrekken. Een schakelproces moet plaatsvinden
 Elektrische verwarming op werking, hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging,
corrosie en bevestiging controleren
 Werking thermische beveiliging controleren (zie Ingebruikneming)
Elektrische verwarming – Periodiek onderhoud
 Elektrische verwarming reinigen, hamerslag, beschadigingen, corrosie verwijderen,
bevestigingen aandraaien
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Luchtkoeler (koud water, directe verdamper,
twincoil, hoogrendements twincoil)
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij koudemiddelhoudende warmtewisselaars de aanwijzingen op bladzijde 5 voor
koelinstallaties, warmtepompen en splitunits aanhouden!
Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen met pekel lichamelijk contact voorkomen. Gevaar voor
vergiftiging en chemische verbranding! Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete/koude oppervlakken aanraken.

Let op
Toegestane druktrap niet overschrijden.
Om bevriezing van de luchtkoeler te voorkomen:
Antivries toevoegen of inbouw van de koeler stroomafwaarts t.o.v. de voorverwarmer.
Controle
Controle op juiste aansluiting van aanvoer en retour (tegenstroomprincipe).
Bij directe verdampers moet na opening van de aansluitleidingen van de warmtewisselaar de
stikstofvoorraad met een sissend geluid ontsnappen. Anders is sprake van lekkage;
waarschuw alstublieft onze Technische Service.
Vullen
De installatie moet worden gespoeld (verwijderen van verontreinigingen) en met het in het
gegevensblad genoemde warmteoverdrachtsmedium in de voorgeschreven concentratie
worden gevuld. Als het systeem niet of onvoldoende wordt doorgespoeld, kan er restolie
achterblijven in de warmtewisselaar (smering tijdens het productieproces). De olieresten
moeten tijdens het spoelproces worden opgelost, anders blijven ze in het systeem. Water /
antivriesmengsels hebben lipofiele eigenschappen waarin de olie wordt opgelost.
Vervolgens circuleert een olie / water / antivriesmengsel in het systeem en beschadigt
afdichtingen die niet oliebestendig zijn. In gesloten systeemcircuits (bijv. twin-coil) wordt het
gebruik van oliebestendige afdichtingen aanbevolen.
Waterkwaliteit volgens VDI 2035. Een te hoog glycolaandeel leidt tot capaciteitsafname; een
te gering glycolaandeel kan vorstschade in de hand werken.
Ontluchting
De gekoeld water koeler is conform de VDI 2035 bij de systeem vulling op het hoogste punt
van het systeem te ontluchten. Daarvoor ontluchtingsplug op de bovenste aansluitstomp c.q.
aparte ontluchtingsplug opendraaien.
Bij luchtkoelers die niet op de juiste manier ontlucht zijn, vormen zich luchtophopingen, die
tot een capaciteitsafname leiden. Advies: Ontluchtingsgarnituur (kraan met slangpilaar).
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Na de ingebruikneming
Na de ingebruikneming schroefverbindingen van de flenzen op dichtheid controleren en
indien nodig aandraaien (zie pag. 19).
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij koudemiddelhoudende warmtewisselaars de aanwijzingen op bladzijde 5 voor
koelinstallaties, warmtepompen en splitunits aanhouden!
Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen met pekel lichamelijk contact voorkomen. Gevaar voor
vergiftiging en chemische verbranding! Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete/koude oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Voor aanvang van werkzaamheden componenten tot omgevingstemperatuur laten
afkoelen/opwarmen.
Luchtkoeler – Periodiek onderhoud
 Luchtkoeler op hygiënische staat, luchtzijdige verontreiniging, beschadiging, dichtheid en
corrosie controleren
 Luchtkoeler ontluchten
 Condensbak op verontreiniging controleren, indien nodig reinigen
 Waterafvoer en sifon op werking controleren, indien nodig reinigen
 Watervoorraad sifon controleren, indien nodig bijvullen
 Aanvoer en retour op werking controleren
 Vorstbeveiliging op werking controleren (antivriesconcentratie van medium bepalen c.q.
thermostaat m.b.v. koudespray testen)
 Directe verdamper op ijsvorming controleren
Luchtkoeler – Onderhoud bij behoefte
 Luchtkoeler luchtzijdig reinigen (zie onder), beschadigingen, lekkages en corrosie
verhelpen
Druppelafscheider – Periodiek onderhoud
 Druppelafscheider op hygiënische staat, verontreiniging, ketelsteen, beschadiging,
druppeldoorslag en corrosie controleren
Druppelafscheider – Onderhoud bij behoefte
 Druppelafscheider reinigen en reviseren: cassette eruit trekken, uit elkaar nemen en
profielen apart reinigen; beschadigingen en corrosie verhelpen
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Reiniging
Warmtewisselaar in ingebouwde staat reinigen, of indien niet toegankelijk voor reiniging eruit
trekken. Verwijderd vuil mag niet in aangrenzende installatiedelen terechtkomen. Vuil en vuil
water zorgvuldig verwijderen.
De volgende aanwijzingen opvolgen:
 Verbuiging van de lamellen voorkomen
 Tegen de luchtrichting in met perslucht uitblazen
 Geen hogedrukreiniger of hogedrukstoomreiniger gebruiken
 Reinigen met water en geringe druk
Reinigingsmiddel
Reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 7 en 9 bij behoefte gebruiken.
Buiten gebruik stellen
Bij langere stilstand, in de eerste plaats bij bevriezingsgevaar, moet de warmtewisselaar
compleet worden geledigd als geen antivries toegevoegd is. Daarvoor eerst
ontluchtingspluggen en vervolgens aftappluggen verwijderen. Vervolgens voor het volledig
ledigen elke warmtewisselaar met lucht (perslucht, ventilator enz.) doorblazen omdat bij vrije
lediging tot 50 % van het medium in de warmtewisselaar blijft zitten, hetgeen een groot
gevaar voor beschadiging bij vorst inhoudt. Pekel volgens aanwijzingen van de fabrikant
afvoeren.
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Koelinstallatie, warmtepomp en splitunit
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Lichamelijk contact met koudemiddel voorkomen omdat bevriezingsverschijnselen aan huid
en ledematen of netvliesbeschadigingen aan het oog kunnen worden veroorzaakt.
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen koudemiddelinwerking volgens BGV D4
(veiligheidsbril, handschoenen, enz.) gebruiken!
Koudemiddel (reuk- en smaakloos) verdringt luchtzuurstof en kan tot verstikking leiden.
MAC-waarden (voor R407C: 1.000 ppm in 8 h; voor R410A: 1.000 ppm in 8 h) en
praktische grenswaarde volgens DIN 8960 (voor R407C: 0,31 kg/m³ ruimte; voor R410A:
0,44 kg/m³ ruimte) aanhouden. Bij koudemiddel machineruimte alleen met zware
ademhalingsbescherming betreden! Veiligheidsaanwijzingenblad aanhouden.
Koudemiddel en compressorolie ontwikkelen in combinatie met open vuur giftige, de
gezondheid bedreigende substanties. Niet inademen! In de machineruimte niet roken!
Compressorolie kan allergische reacties bij aanraking of inslikken veroorzaken. Lichamelijk
contact voorkomen! Veiligheidsaanwijzingenblad aanhouden.
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete/koude oppervlakken aanraken.

Let op
Completering en ingebruikneming van koelinstallaties mogen alleen door de fabrikant of
door een andere door hem benoemde deskundige worden uitgevoerd; onderhouds- en
servicewerkzaamheden alleen door gekwalificeerde vakkrachten.
Bij alle werkzaamheden moet beslist aan de eisen van het serviceboekvoor koelinstallaties
(bij behoefte aanvragen) alsook aan de geldende normen en richtlijnen (bijv. DIN en 378,
BGR 500 en F-gas-verordening) worden voldaan.
Inbedrijfstellingsvereisten
Alle vereisten op de bouwplaats zoals toegankelijkheid, gereed zijnde
luchtbehandelingskast- en kanalenmontage, diffusiedichte isolatie van het leidingwerk buiten
de luchtbehandelingskast en ononderbroken beschikbaarheid van de diverse medium
dienen aanwezig te zijn. Een koudemiddelsensor voor de bewaking van de opstelplaats en
een geschikte ventilatie van de opstelplaats dienen aanwezig en functioneel te zijn. Verder
dient de mogelijkheid aanwezig te zijn de installatie in de gevraagde bedrijfspunten te laten
draaien.
Grondslag voor wettelijke garantie
Grondslag voor de wettelijke garantie is de afsluiting van een onderhoudscontract met een
gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf voor koudetechniek en het bewijs van regelmatig,
vakkundig onderhoud door middel van rapporten in het serviceboek.
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In Bedrijf
Het inbedrijf zijn van de koelmachine is alleen dan toegestaan als de luchtbehandelingskast
in bedrijf is. De luchthoeveelheid moet minimaal 25% van de nominale luchthoeveelheid zijn.
Storingsmeldingen van de koelmachine worden in het display aangetoond.
De installatie stelt in zin van de bedrijfszekerheidsverordening een onderhoudsbehoeftige
installatie voor die specifieke eisen aan de beheerder stelt en conform de eisen voor
installatiebeheer hieraan moeten voldoen.
Overige plaatselijke voorschriften zijn aan te houden.
Onderhoud en inspectie
Eisen zie serviceboek voor koelinstallaties.
Terugkerende controles
De installatie en installatiedelen vallen conform §15 van de bedrijfszekerheidsverordening
gedeeltelijk onder terugkerende controles uit te voeren door een bevoegd persoon of
instelling. Overige plaatselijke voorschriften zijn aan te houden.
Let op
Alleen de door de compressorfabrikant goedgekeurde oliesoort (zie informatie op de
compressor) gebruiken omdat anders schade aan de installatie kan ontstaan.
Buiten gebruik stellen
Eisen zie serviceboek voor koelinstallaties.
Bij de afvoer van koudemiddel of compressorolie moeten de desbetreffende
milieuvoorschriften worden opgevolgd.
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Warmtewiel-WTW
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Indien stroomtoevoer niet op alle polen onderbroken is, bestaat gevaar voor beknelling en
schaafplekken aan de ledematen door plotseling aanlopen van het wiel door middel van het
automatische reinigingsproces of automatisch opnieuw aanlopen na netuitval.
Controle
Voor aanvang van de ingebruikneming ervoor zorgen dat geen voorwerpen de vrije loop van
het warmtewiel blokkeren. Vreemde voorwerpen en ongerechtigheden verwijderen.
Afdichtlijsten
Afdichtlijsten op aanpersing controleren. Ze moeten zo dicht mogelijk naar de opslagmassa
worden geschoven, waarbij direct schuren ook onder bedrijfsdrukomstandigheden moet
worden voorkomen.
Opslag
In het algemeen is de lagering van de rotor in de fabriek uitgelijnd. Afhankelijk van de
opstellingsomstandigheden kan echter opnieuw uitlijnen noodzakelijk zijn. Zie hiervoor de
bedieningshandleiding van de fabrikant.
Aandrijving
Revisiedeksel aan de gemarkeerde warmtewielhoek openen en controleren, of V-riem door
spaninrichting toereikend spanning heeft, indien nodig V-riem inkorten:
 Sluiting openen
 Eindloze V-riem voldoende inkorten
 Sluiting sluiten
 Revisiedeksel sluiten
Omdat de V-riem aan natuurlijke uitrekking blootstaat, moet de spanning van de V-riem in
het bijzonder in de eerste 400 bedrijfsuren regelmatig worden gecontroleerd.
Aandrijfmotor in gebruik nemen. Bij warmtewielregelapparaat bedieningshandleiding van de
fabrikant aanhouden.
Controle van het voorgeschreven warmtewieltoerental (bijv. 10 tpm bij 10 V stelsignaal).
Draairichting
Draairichting van de warmtewiel (pijl) controleren, indien nodig elektrische
motoraansluitingen omwisselen. Met ingebouwde spoelzone moet de opslagmasa van de
uitblaaslucht via de spoelkamer in de inblaaslucht draaien.
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Drukverschil
Om besmetting van de inblaaslucht met de uitblaaslucht te voorkomen moet het
drukpotentiaal van de ventilatoren zo worden gekozen dat de systeemgebonden lekkage van
de luchttoevoerzijde in de luchtafvoerzijde stroomt.
Adiabatische Retourluchtbevochtiging
Het moet uitgesloten worden dat geen overbevochtiging door de bevochtiger aan het
warmtewiel plaatsvind en de lamellen niet met vocht gevult wordt. De bevochtiger zal met
voorkeur gevoedt moeten worden met permeat uit de omkeerosmose.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Indien stroomtoevoer niet op alle polen onderbroken is, bestaat gevaar voor beknelling en
schaafplekken aan de ledematen door plotseling aanlopen van het wiel door middel van het
automatische reinigingsproces of automatisch opnieuw aanlopen na netuitval.
Let op
Ter voorkoming van beschadigingen bij reiniging lucht- of waterstraal alleen in een rechte
hoek op de oppervlakken van de warmtewisselaar richten.
Warmtewiel-WTW – Periodiek onderhoud
 Filterelementen op hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging en corrosie
controleren
 Afdichtlijsten op verontreiniging, vreemde voorwerpen en aanpersing controleren (zie
boven)
 Aandrijfriem op slijtage en spanning controleren, indien nodig inkorten (zie boven) of
vervangen
 Warmtewiel op onbalans en zijdelingse slag controleren
 Lagers op ontoelaatbare opwarming, vibraties of loopgeluiden controleren; indien nodig
vervangen (uiterlijk bij afloop van de theoretische levensduur)
 Waterafvoer en sifon op werking controleren, indien nodig reinigen
 Waterpeil sifon controleren, indien nodig bijvullen
 Juiste werking van de warmtewielrotatiebewaking controleren, indien nodig sensor
uitrichten
Warmtewiel-WTW – Onderhoud bij behoefte
 Vreemde voorwerpen, verontreiniging, beschadiging en corrosie verwijderen
 Reiniging van de opslagmassa met perslucht of hogedrukreiniger (alleen water zonder
toevoegingen); vuil water zorgvuldig verwijderen
 Afdichtlijsten reinigen, bij slijtage vervangen
 Aanpersing van de afdichtprofielen instellen (zie boven)
 Warmtewiel uitbalanceren of uitlijnen
Buiten gebruik stellen
Bij langere stilstand (bijv. 's zomers) voor behoud van de zelfreiniging rotor intermitterend in
werking stellen.
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Platen-WTW
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Let op
Ter voorkoming van schade aan de warmtewisselaar, maximaal toelaatbare drukafname
DICHT/AF (afhankelijk van de uitvoering ong. 1.000 Pa) niet overschrijden. Aanwijzingen
voor het sluiten van afsluitkleppen (zie pag. 33) opvolgen.
Controle
Platen-WTW op vreemde voorwerpen en ongerechtigheden controleren; indien nodig
reinigen (zie onder).

Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Let op
Ter voorkoming van beschadigingen bij reiniging lucht- of waterstraal alleen in een rechte
hoek op de oppervlakken van de warmtewisselaar richten.
Platen-WTW – Periodiek onderhoud
 Platen-WTW op hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging en corrosie controleren
 Waterafvoer en sifon op werking controleren, indien nodig reinigen
 Waterpeil sifon controleren, indien nodig bijvullen
Platen-WTW – Onderhoud bij behoefte
 Vreemde voorwerpen, verontreiniging, beschadiging en corrosie verwijderen
 Reiniging met perslucht of hogedrukreiniger (alleen water zonder toevoegingen); vuil
water zorgvuldig verwijderen
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Heatpipe-WTW
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Controle
Warmtebuis-WWL op vreemde voorwerpen en ongerechtigheden controleren; indien nodig
reinigen (zie onder).

Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Levensgevaar door gasvulling onder hoge druk! Buizen niet beschadigen of oververhitten
(bijv. door middel van lasbrander).
Heatpipe-WTW – Periodiek onderhoud
 Heatpipe-WTW op hygiënische staat, verontreiniging, beschadiging en corrosie
controleren
 Waterafvoer en sifon op werking controleren, indien nodig reinigen
 Waterpeil sifon controleren, indien nodig bijvullen
Heatpipe-WTW – Onderhoud bij behoefte
 Heatpipe-WTW luchtzijdig reinigen (zie onder), beschadigingen en corrosie verhelpen
Reiniging
De volgende aanwijzingen opvolgen:
 Verbuiging van de lamellen voorkomen.
 Tegen de luchtrichting in met perslucht uitblazen.
 Geen hogedrukreiniger of hogedrukstoomreiniger gebruiken.
 Reinigen met water en geringe druk.
Reinigingsmiddel
Reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 7 en 9 bij behoefte gebruiken.
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Drogingswiel
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Indien stroomtoevoer niet op alle polen onderbroken is, bestaat gevaar voor beknelling en
schaafplekken aan de ledematen door plotseling aanlopen van het wiel door middel van het
automatische reinigingsproces of automatisch opnieuw aanlopen na netuitval.
Let op
Bij onvakkundige ingebruikneming kunnen afhankelijk van het wieltype schade door
oververhitting, vorstschade, uitspoeling van de opslagmassa of stankoverlast optreden. Er
moeten beslist de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd (bij behoefte
aanvragen)!
LiCl-rotoren bijv. niet met oververzadigde lucht gebruiken of nat reinigen.
De ingebruikneming moet volgens de aanwijzingen van de fabrikant alsook volgens de
door robatherm beschreven ingebruikneming (zie pag. 57) worden uitgevoerd.
Rotortoerental
De ontluchtingsrotor vereist in de ontvochtingsmodus een duidelijk lager toerental als in de
WTW-modus. De voorgeschreven rotortoerentallen moeten worden gecontroleerd, bijv. in de
ontvochtingsmodus 10 1/h bij 2 V stelsignaal (c.q. prioriteitscontact gesloten) en in de WTWmodus 10 1/min bij 10 V stelsignaal.
Drukverschil
Om besmetting van de inblaaslucht met de vochtige regeneratielucht te voorkomen moet het
drukpotentiaal van de ventilatoren zo worden gekozen dat de systeemgebonden lekkage van
de luchttoevoerzijde in de regeneratieluchtzijde stroomt.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Indien stroomtoevoer niet op alle polen onderbroken is, bestaat gevaar voor beknelling en
schaafplekken aan de ledematen door plotseling aanlopen van het wiel door middel van het
automatische reinigingsproces of automatisch opnieuw aanlopen na netuitval.
Onderhoudswerkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden moeten volgens de aanwijzingen van de rotorfabrikant
worden uitgevoerd (bij behoefte aanvragen).
Drogingswiel – Periodiek onderhoud
 Wiel op hygiënische staat, ongerechtigheden, verontreiniging, beschadiging en corrosie
controleren
 Afdichtlijsten op verontreiniging, vreemde voorwerpen en aanpersing controleren (zie
boven)
 Aandrijfriem op slijtage en spanning controleren, indien nodig inkorten (zie boven) of
vervangen
 Wiel op onbalans en zijdelingse slag controleren
 Lagers op ontoelaatbare opwarming, vibratiesof loopgeluiden controleren; indien nodig
vervangen (uiterlijk bij afloop van de theoretische levensduur)
 Juiste werking van de rotatiebewaking controleren, indien nodig sensor uitrichten
Drogingswiel-WTW – Onderhoud bij behoefte
 Vreemde voorwerpen, verontreiniging, beschadiging en corrosie verwijderen
 Reiniging van de opslagmassa volgens de aanwijzingen van de rotorfabrikant. Afhankelijk
van het rotortype kan de natte reiniging tot onherstelbare beschadiging van de rotor
leiden!
 Afdichtlijsten reinigen, bij slijtage vervangen
 Aanpersing van de afdichtprofielen instellen (zie boven)
 Rotor uitbalanceren of uitlijnen
Buiten gebruik stellen
Bij langere stilstand voor behoud van de zelfreiniging rotor volgens de aanwijzingen van de
fabrikant intermitterend in werking stellen.

© robatherm

63

Ingebruikneming en onderhoud

Branderkamer
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Specificaties volgens DIN 4794, DIN 4755 en DVGW-werkblad G600 aanhouden.
Gevaar voor brand bij contact van brandbare stoffen met de branderkamer.
Let op
Door adequate voorspoeling waarborgen dat voor de branderstart geen explosieve
atmosfeer voorhanden is.
Let op
Volgens DIN 4794 moet de eerste ingebruikneming van een branderkamer c.q. van de
bijbehorende installatie door de fabrikant of door een andere door hem benoemde
deskundige worden uitgevoerd.
Vlampot (betreft vervangingsbranderkamers van het type RWE)
Positie van de vlampot controleren; deze moet loodrecht op de achterwand staan.
Rookgaswaarden
 Maximale rookgastemperatuur : ca. 210°C voor de branderkamers van het type RWE.
 Nominale rookgastemperatuur ca. 170-190°C bij nominaal vermogen van
condensbranderkamers.
 Minimale rookgastemperatuur ca. 120°C voor branderkamers van het type RWE
Aansluitingen
Bij het installeren van branders in een luchtbehandelingskast moet goedkeuring door
robatherm worden aangevraagd voor compatibiliteitstests met de geselecteerde
verbrandingskamer.
Installatie van de olie- -of gasbrander volgens de fabrikant. Sluit de brander aan op de olieof gasleiding. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de brander moet strikt in acht
worden genomen.
Installeer en bedraad alle sensoren en thermostaten.
Let op
Elke installatie moet met een noodschakelaar uitgerust zijn.
Gedurende het gebruik van de installatie zonder toereikende koeling (bijv. uitschakeling
van de installatie met lopende brander door middel van de hoofdschakelaar) of bij een
nooduitschakeling door middel van de veiligheidsorganen kan schade door oververhitting
aan branderkamer, behuizing, inbouwdelen, enz. optreden. Gevaar voor brand bij contact
van brandbare stoffen met de branderkamer.
Op een zo gelijkmatig mogelijke aan- en afstroming van de branderkamer letten.
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Verbrandingslucht
De noodzakelijke hoeveelheid verbrandingslucht (zonder schadelijke stoffen) bedraagt ong.
1 m³/h per kW geïnstalleerd brandervermogen. Aanzuigopeningen in het gebouw moeten
volgens TRGI, in het apparaat tot max. 1 m/s, min. 150 cm² worden gedimensioneerd.
Schoorsteen
Aansluiting op de schoorsteen volgens de desbetreffende voorschriften uitvoeren. De
rookgasinstallatie moet aan de bouwtechnische en officiële voorschriften voldoen.
Gereedheid voor gebruik
Branderkamer van de RWE-serie
Gereed maken voor gebruik:
 Ontluchting van de olie- c.q. gasleiding.
 Instelwaarden van de 3-voudige thermostaat controleren:
 Brander: ong. 70 °C
 Ventilator: ong. 40 °C
 Positie van de sensor ong. 10 cm in luchtrichting na brandekamer
 Bij 2-traps brander instelwaarden van 1-voudige thermostaat controleren: ong. 60 °C
Condensaat branderkamer
 Neem de instructies van de leverancier van de branderkamer in acht. Deze maken deel
uit van de meegeleverde documentatie
Gasverbruik
Het gasverbruik is afhankelijk van het werkpunt en het vermogen. Het gasverbruik kan
worden geschat aan de hand van de volgende formule:
Gasverbruik (G20, standaard m³ / h) = 0,11 x vermogen (kW)
Brander
Brander in gebruik nemen. De ingebruiknemingshandleiding van de branderfabrikant moet
strikt worden opgevolgd. Hierbij moet erop worden gelet dat de ventilator onafgebroken in
werking is. De brandstoftoevoer moet zo worden ingesteld dat het nominale
apparaatvermogen QN niet wordt overschreden. Bij gasbrandersmoet hiervoor beslist een
gasmeter worden gebruikt.
De vlam controleren; hij mag de branderkamerwanden niet raken. Vlamkopverlenging of
andere nozzlehoek gebruiken.
Regel- en veiligheidsorganen
3-traps thermostaat controleren:
 Bij instelwaarde ‘ventilator’ = 40°C moet de ventilator bijschakelen. Functietest bijv. met
behulp van een föhn.
 Bij instelwaarde ‘brander’ = 70 °C moet de brander uitschakelen. Functietest bijv. met
behulp van een föhn.
 Voor de functietest van de thermische beveiliging (STB) het capillair bijv. met behulp van
een föhn verwarmen. Brander moet bij ong. 100 °C uitschakelen en de STB moet
vergrendelen. Als dit niet vanzelf gebeurt, brander stoppen, 3-voudige thermostaat
vervangen en complete controle herhalen.
 STB met de hand op de Reset-knop ontgrendelen.
De 1-traps thermostaat moet op dezelfde manier als de 3-voudige thermostaat worden
gecontroleerd. Tweede brandertrap moet bij instelwaarde ong. 60 °C af- c.q. bijschakelen.
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Klepregeling
Bij branderkamers met bypass moet de werkrichting van de kleppen worden gecontroleerd.
Indien nodig, draairichting van de servomotor door verstelling van de schuifschakelaar
omkeren. Meer informatie zie pag. 33.
Bij branderkamer-temperatuurregeling:
 Met oplopende warmtevraag moet de branderkamer-klep openen en de bypassklep
sluiten. Met afnemende warmtevraag reageren de kleppen omgekeerd.
 Om een toereikende koeling van de branderkamer te waarborgen mag de branderkamerklep niet verder dan 10 mm vrije openingsdiameter tussen de klepbladen worden
gesloten. Eindschakelaar aanbrengen om brander uit te schakelen.
Bij rookgas-temperatuurregeling:
 Bij overschrijding van de ingestelde minimale rookgastemperatuur naar beneden moet de
branderkamer-klep (indien voorhanden) sluiten en de bypassklep openen. Na
overschrijding van de ingestelde maximale rookgastemperatuur moet het
brandervermogen worden gereduceerd.
Rookgaswaarden
Rookgaswaarde volgens DIN 4794 bepalen.
Branderkamer van de RWE-serie
 Maximale rookgastemperatuur: ong. 210°C (BlmSchV, nieuwste versie aanhouden)
 Minimale rookgastemperatuur: ong. 150°C (om hoeveelheid condens te reduceren).
Minimale looptijd brander aanhouden.
Alle instelwaarden mloeten in een instelrapport worden opgenomen en worden bewaard.
Condensaat branderkamer
 Op maximaal vermogen 175-192 ° C (afhankelijk van het model)
Condens
Condensleiding moet vakkundig worden aangesloten en vrijkomend condens volgens de
plaatselijke voorschriften worden afgevoerd (bijv. ATV-blad).
Hoeveelheid condensaat
De hoeveelheid geproduceerd condensaat hangt af van de bedrijfstoestand en het
vermogen. De hoeveelheid condensaat kan worden geschat met de volgende formule:
Condensaathoeveelheid (kg / h) = 0,10 x vermogen (kW)
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Eén dienst per dag: min. 1x jaarlijks.
Tweeploegendienst: min. 2x jaarlijks.
Drieploegendienst of andere bedrijfsmodussen: min. 3x jaarlijks.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Voor aanvang van werkzaamheden componenten tot omgevingstemperatuur laten
afkoelen/opwarmen.
Voorzichtig
Specificaties volgens DIN 4794, DIN 4755 en DVGW-werkblad G600 aanhouden.
Bij werkzaamheden aan de vlampot persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (huid-,
oog- en bescherming van de ademhalingsorganen). Veiligheidsinformatieblad aanhouden
(bij behoefte aanvragen). Gevaar voor brand bij contact van brandbare stoffen met de
branderkamer.
Branderkamer van de RWE-serie
Brandruimte – Periodiek onderhoud
 Brander demonteren. Brandruimte met lichtbron op verontreinigingen, beschadigingen en
lekkages controleren. Bij beschadigingen c.q. lekkages moet de fabrikant direct op de
hoogte worden gesteld om geschikte reparatiewerkzaamheden te initiëren. Brander mag
tot de schade verholpen is niet in gebruik worden genomen.
Brandruimte – Onderhoud bij behoefte
 Na reiniging van het naschakelverwarmingsoppervlak brandruimte indien nodig uitzuigen.
Vlampot – Periodiek onderhoud
 Vlampot op beschadiging controleren. Lichte scheurvorming is normaal. Bij beschadiging
of deformatie, uiterlijk echter na 5.000 bedrijfsuren vernieuwen. Hiervoor branderplaat en
cilinderdeksel demonteren.
Naschakelverwarmingsoppervlak – Periodiek onderhoud
 Revisieafdekplaat en reinigingsdeksel van de branderkamer verwijderen. Alle
turbulatoren uitbouwen en op algemene staat controleren. Bij sterke corrosie vervangen.
 Ontwateringsinrichting controleren; indien nodig reinigen.
Naschakelverwarmingsoppervlak – Onderhoud bij behoefte
 Met roestvast stalen borstel alle buizen van het naschakelverwarmingsoppervlak reinigen
en verzamelkast uitzuigen.
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Brander – Periodiek onderhoud
 Na afsluiting van de branderkamerreiniging moet het branderonderhoud volgens de
voorschriften van de branderfabrikant (volgens DIN 4755 c.q. DVGW-werkblad G600)
worden uitgevoerd.
 Rookgaswaarden volgens BlmSchV bepalen
 Alle werkzaamheden moeten worden geregistreerd en uit eigen beweging naar de
fabrikant worden gezonden.
 Gasleiding, aansluitingen en gasregeltraject op dichtheid controleren en indien nodig
alsnog afdichten.
Regel- en veiligheidsorganen – Periodiek onderhoud
 Controle zie ingebruikneming.
Bypass- en branderkamerkleppen – Periodiek onderhoud
 Onderhoud zie hfst. ‘Demper’
 Controle van de werkrichting: zie Ingebruikneming
Het onderhoud van de rookgasleiding (schoorsteen) behoort altijd tot de
verantwoordelijkheid van de schoorsteenveger.
Condensaat branderkamer
Volg de instructies van de betreffende verbrandingskamerleverancier. Deze maken deel uit
van de meegeleverde documentatie.
Het onderhoud van de rookgasleiding (schoorsteen) behoort altijd tot de
verantwoordelijkheid van de schoorsteenveger.
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MakeUpAir brander
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
CO2-gehalte van de lucht in de ruimte mag lokaal voorgeschreven grenswaarden niet
overschrijden!
Circulatiefunctie niet toegestaan! Actieve installaties niet betreden, wegens gevaar voor
brandletsel.
Let op
Door adequate voorspoeling waarborgen dat voor de branderstart geen explosieve
atmosfeer voorhanden is.
Let op
Volgens DIN 4794 moet de eerste ingebruikneming van een apparaat met MakeUpAir
brander c.q. van de bijbehorende installatie door de fabrikant of door een andere door hem
benoemde deskundige worden uitgevoerd. Deze moet van de DVGW als gasvakman
erkend zijn. Gevaar voor brand bij contact van brandbare stoffen met de vlam.
Voorschriften
Bij de montage van het apparaat moeten naast de hier vermelde punten eventuele
aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, alle lokale voorschriften alsook de eis van de
DVGW en van de TRGI strikt worden opgevolgd.
Aansluitingen
Aansluiting van het gas-regeltraject op de gasleiding uitvoeren. Op spanningsvrije verbinding
letten. Gassoort en gasdruk moeten voor regeling geschikt zijn.
Afblaasventiel buiten het gebouw leiden.
Montage en bedrading van alle sensoren en thermostaten uitvoeren (ruimtethermostaten
enz.).
Controle op dichtheid
Gasleiding, aansluitingen en gasregeltraject door middel van testapparaat op dichtheid
controleren.
Let op
Elke installatie moet met een noodschakelaar uitgerust zijn.
Gedurende het gebruik van de installatie zonder toereikende koeling (bijv. uitschakeling
van de installatie met lopende brander door middel van de hoofdschakelaar) of bij een
nooduitschakeling door middel van de veiligheidsorganen kan schade door oververhitting
aan branderkamer, behuizing, inbouwdelen, enz. optreden. Gevaar voor brand bij contact
van brandbare stoffen met de branderkamer.
Op een zo gelijkmatig mogelijke aan- en afstroming van de branderkamer letten.
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Gereedheid voor gebruik
Gereed maken voor gebruik:
 Ontluchting van de gasleiding.
 Instelling grenswaarde thermische beveiliging controleren: standaard 60°C.
Luchtaanzuig- en -uitblaasopeningen moeten gedurende het bedrijf geopend zijn.
Brander
Brander in gebruik nemen. Hierbij moet ervoor worden gezorgd dat de luchttoevoer- en afvoerventilator onafgebroken in werking is en wel zonder luchtcirculatie.
Deze werkzaamheden worden als in speciale gevallen niets anders overeengekomen is,
alleen door de robatherm klantenservice uitgevoerd.
De hieronder weergegeven afbeeldingsposities hebben betrekking op de afbeelding op pag.
72.
 Afsluitkraan (1) openen, op de manometer (11) druk controleren. Hij moet met de
ontwerpdruk volgens typeplaat overeenkomen.
 Gasdrukbewaking min. (9) op laagste waarde zetten.
 Gasdrukbewaking max. (10) op hoogste waarde zetten.
 Luchtdrukbewaking op de branderopening op laagste waarde zetten.
 Bij apparaten met verbrandingsluchtblazer: luchtdrukbewaking van de steunblazerop
laagste waarde instellen.
 Gewenste waarde van de kanaal- c.q. ruimtesensor en thermostaten door middel van de
betreffende omgevingstemperatuur instellen.
 Stuurschakelaar op de schakelkast op ‘Verwarmen’ zetten.
Apparaat voert nu een branderstart uit.
Bij uitschakeling wegens een storing aanlopen meermaals herhalen (luchtresten).
Als geen vlamvorming optreedt, hoewel gas op de brander voorhanden is:
 Juiste ontluchting van de gasleiding controleren.
 Bewakingsapparaten (6, 9, 10, 15, 16) elektrisch controleren.
 Zwakstroomzekering van het stuurapparaat controleren.
 Elektrische bedrading in de schakelkast en de bedrading van de veldapparaten
controleren, indien nodig corrigeren.
 Ontstekingselektrode controleren.
Als slechts een korte vlamvorming optreedt, hoewel gas op de brander voorhanden is:
 UV-diode op juiste aansluiting en verkleuring controleren, indien nodig vervangen.
 Bij apparaten met ionisatiebewaking: ionisatiestaaf controleren. Indien nodig
verontreinigingen verwijderen. Staaf mag geen contact met metalen delen maken,
isolator controleren.
 Bij apparaten met verbrandingsluchtblazer draairichting van de ventilator controleren,
indien nodig aansluitingen omwisselen.
Ingebruiknemings- en onderhoudswerkzaamheden
De hieronder weergegeven stappen moeten ook bij het onderhoud worden uitgevoerd.
Voor de functietest van de thermische beveiliging (STB) het capillair bijv. met behulp van
een föhn verwarmen. Brander moet bij de ingestelde grenswaarde uitschakelen en de STB
moet vergrendelen. Als dit niet vanzelf gebeurt, brander stoppen, STB vervangen en
complete controle herhalen.
STB met de hand op de Reset-knop ontgrendelen.
Controle, of berekende nominale hoeveelheid lucht ingesteld is; indien nodig aanpassing.
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Gasvolume met klantzijdige gasmeter door verdraaiing van de stelschroef op de
drukregelaar (3) instellen (regelklep met servomotor (7) moet volledig geopend zijn).
Bij vollast (regelklep (7) volledig geopend) moet de druk op de manometer met de gewenste
druk volgens typeplaat overeenkomen.
Gewenste waarde van de kanaalsensorc.q. van de ruimtesensor kleiner dan werkelijke
waarde instellen. Regelklep (7) moet sluiten.
Minimale gasdoorstroming door middel van regelklep (7) instellen. Daarvoor regelsignaal op
0% zetten en door middel van eindschakelaar in de stelaandrijving op zo klein mogelijke
doorvoer instellen waarbij een gesloten vlambeeld nog net voorhanden is. Controle via
kijkglas.
Apparaat weer op max. vermogen zetten (regelklep (7) openen).
Gasdrukbewaking max. (10) zolang lager zetten tot uitschakeling plaatsvindt.
Instelwaarde: uitschakelwaarde + ong. 20 %.
Gasdrukbewaking min. (9) blijft op kleinste instelling staan.
Draairichting van de servomotor (7) controleren. Als de ruimtesensor via twrk. wordt ingesteld,
moet servomotor (7) de regelklep openen en omgekeerd.
Werking van de regeling altijd controleren.
Sensoren en thermostaten op gewenste waarde zetten.
De complete gasleiding zorgvuldig met lekzoekspray op dichtheid controleren. Bij lekkages
geschikte aanvullende afdichtwerkzaamheden op gang brengen.
Bij apparaten met verbrandingsluchtblazer verbrandingsluchtdruk door verstelling van de
aanzuigsmoring instellen; de handleiding van de branderfabrikant moet strikt worden
opgevolgd.
Luchtdrukbewaking op de verbrandingsluchtblazer instellen:
Instelwaarde: uitschakelwaarde - 20 %.
Instelling branderopening: nominaal drukverlies op de branderopening moet ong. 180 tot 250
Pa bedragen.
Luchtdrukbewaking op de branderopening instellen:
Instelwaarde: nominaal drukverlies branderopening - 40%
Alle instelwaarden mloeten in een instelrapport worden opgenomen en worden bewaard.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Eén dienst per dag: min. 1x jaarlijks.
Tweeploegendienst: min. 2x jaarlijks.
Drieploegendienst of andere bedrijfsmodussen: min. 3x jaarlijks.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Actieve installaties niet betreden, wegens gevaar voor brandletsel.
Gevaar voor brand bij contact van brandbare stoffen met de vlam.

MakeUpAir brander – Periodiek onderhoud
 Gasleiding, aansluitingen en gasregeltraject op dichtheid controleren en indien nodig
alsnog afdichten.
 Alle onderhoudswerkzaamheden van de ingebruikneming zoals weergegeven uitvoeren.
 Met branderborstel van ongerechtigheden vrijmaken; ervoor zorgen dat alle
luchtopeningen vrij zijn. Gasuittrede-openingen controleren, indien nodig met
sproeiernaald reinigen. Niet met ontstekings- of controle-organen in contact komen.
 Afstand van de ontstekingselektroden controleren; indien nodig justeren.
Bij UV-bewaking:
 UV-cel eruit schroeven, met een zachte doek reinigen, weer monteren. Bij verkleuring
vervangen.
Bij ionisatiebewaking:
 Ionisatiestaaf eruit schroeven, met een zachte doek reinigen, weer monteren.
MakeUpAir brander – Onderhoud bij behoefte
 De vervanging van beschadigde delen mag alleen door een vakkracht volgens de
beschreven werkwijze (zie pag. 69) plaatsvinden. Reserveonderdelen moeten voor de
installatie goedgekeurd zijn!

Opbouw van het gasregeltraject
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Bestanddelen van het gasregeltraject
Pos.

Bestanddee
l lage druk
LD*

Middel
druk
MD**

Frankrij
k
F

Aanduiding

Functie

1

x

x

x

Afsluitkraan

handbediende afsluiting

2

x

x

x

Gasfilter

Bescherming tegen
ongerechtigheden

3

x

x

x

Drukregelaar

Drukverlaging en stabilisatie

4

-

x

o

Veiligheidsafsluitve
ntiel

sluit mechanisch als p2 ≥
p2gew.; handontgrendeling

5

-

x

o

Veiligheidsafblaas
ventiel

opent als p2 ≥ p2gew.

6

x

x

x

Magneetventiel

sluit en opent gastoevoer

7

x

x

x

Regelklep met
servomotor

stuurt gasvolume en
daarmee
apparaatvermogen

8

x

x

x

Ontstekingsgasven
tiel

sluit en opent
ontstekingsgastoevoer

9

x

x

x

Gasdrukbewaking
min.

bewaakt gasdruk; bij
overschrijding van de
grenswaarde naar
beneden vindt
branderuitschakeling
plaats

10

x

x

x

Gasdrukbewaking
min.

bewaakt gasdruk; bij
grenswaardeoverschrijdin
g vindt
branderuitschakeling
plaats

11

x

x

x

Manometer met
drukknopkraan

Drukcontrole

12

o

o

o

Manometer met
drukknopkraan

Drukcontrole

13

-

-

x

Lekgasventiel

stroomloos geopend (bij
apparaatstilstand)
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14

o

o

o

Doorstromingsmet
er

Gasmeter; meting van
Vgas (indien nodig alleen
passtuk inbouwen)

15

o

o

o

Magneetventiel

voor 2-stromige brander

16

o

o

o

Dichtheidscontrole
apparaat

controleert
magneetventielen op
dichtheid

* (< 0,1 bar)
** (> 0,1 - 4 bar)
x inbouw volgens DIN en TRGI voorgeschreven
- niet noodzakelijk
o speciale uitvoering
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Sproeibevochtiger
Kwaliteit van vers en circulatiewater
Voor aanvang van de ingebruikneming is de controle van de kwaliteit van vers en
circulatiewater noodzakelijk.
Vers water
 Analyse van het vers water (meestal van plaatselijke waterzuiveringsbedrijven afkomstig)
 Totale waterhardheid minder dan 7° dH
 Waterkwaliteit volgens VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 en Duitse
drinkwaterverordening
Circulatiewater
Grenswaarden voor de kwaliteit van het circulatiewater (advies o.a. volgens VDI 3803 alsook
volgens de wettelijke ongevallenverzekering voor druk en papierverwerking):
Kwaliteit

Normale eis

Gegevensverwerkingssectoren

Steriele en
ultraschone
ruimten

< 1.000*

< 300

< 120**

<4

<4

<4

Chloride (g/m³)

< 180

< 180

< 180

Sulfaat (g/m³)

< 150

< 100

< 100

pH-waarde

7 tot 8,5

7 tot 8,5

7 tot 8,5

Aantal kiemen
(KVE/ml)

< 1.000

< 100

< 10

Legionella
(KVE/100 ml)

< 100

< 100

< 100

2 tot 6***

2 tot 8***

Elektr.
geleidbaarheid
(µs/cm)
Carbonaathardheid
(° dH)

Indikkingsgetal
2 tot 4
KVE = Kolonievormende eenheden

*) evt. ontharding of gedeeltelijke ontzilting noodzakelijk; bij bevochtiging tot boven 95 % r.v.
conductiviteit max. 800 µs/cm
**) volledige demineralisatie noodzakelijk
***) onderste waarde zonder extra maatregelen voor kiembestrijding; bovenste waarde met
extra maatregelen

© robatherm

75

Ingebruikneming en onderhoud

Indikkingsgetal
Bepaling van het indikkingsgetal uit de waarden van de verswateranalyse alsook de
aanbevolen grenswaarden voor de kwaliteit van het circulatiewater (zie tabel):
Indikkingsgetal = advies waarde circulatiewater / waarde vers water
Waarbij het indikkingsgetal voor de conductiviteit, de hardheid, het chloridegehalte en het
sulfaatgehalte moet worden berekend. De laagste waarde van de berekende
indikkingsgetallen moet in het bereik van de aanbevolen grenswaarden liggen (zie tabel). Bij
waarden onder 2 moeten extra maatregelen voor waterbehandeling worden getroffen. Met
een gespecialiseerd bedrijf voor waterbehandeling contact opnemen.
Instelwaarde
Uit het laagste indikkingsgetal kunnen de instelwaarden voor de hygiënebewaking worden
bepaald:
Grenswaarde voor de conductiviteit =
laagste indikkingsgetal x conductiviteit van het vers water
(Gewenste waarde voor spui-inrichting c.q. ter bewaking bij HYGIENECONTROL)
Reinigingsinterval =
Bassininhoud x (indikkingsgetal - 1)/verdampte hoeveelheid water
(Instelwaarde voor timer van HYGIENECONTROL)
Opmerking
Deze bepaalde instelwaarden zijn schattingswaarden; ze komen niet in de plaats van een
aanvullende bewaking van de kiemgetallen.
Wij adviseren het gebruik van testsystemen (Dip-Slides). Gebruiksaanwijzing aanhouden.
Verswaterdruk
Het vlotterventiel is tot een bedrijfsdruk van max. 6 bar goedgekeurd.
Wij adviseren een verswaterdruk van min. 3 bar; indien nodig drukverhogingsinrichting
installeren.
Adiabatische Retourluchtbevochtiging
Het moet uitgesloten worden dat geen overbevochtiging door de bevochtiger aan het
warmtewiel plaatsvind en de lamellen niet met vocht gevult wordt. De bevochtiger zal met
voorkeur gevoedt moeten worden met permeat uit de omkeerosmose.
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Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Werken in een bevochtiger niet alleen uitvoeren. Er bestaat het gevaar opgesloten te
raken. Een tweede persoon moet de werkplek buiten de bevochtiger bewaken.
Voorzichtig
Bij ontbrekende been-/voetruimte, te geringe of te grote werkhoogte en beperkte
bewegingsvrijheid, moet het onterp zo aangepast worden, dat een verandering van de
werkhouding mogelijk is.
Reiniging
Bevochtigerbassin van ongerechtigheden reinigen, ongerechtigheden met water en
reinigingsmiddel (niet-schuimvormend, pH-waarde 7 - 9) reinigen.
Opmerking
Metaalspanen grondig verwijderen, anders gevaar voor puntroestvorming!
Vullen
Bevochtigerbassin op 10 tot 20 mm onder de overloopstomp vullen en vlotterventiel door
verstelling van de kartelschroef op dit waterpeil instellen.
Opmerking
Gedurende de werking van de sproeibevochtiger moet een luchtstroming van min. 1 m/s (ten
opzichte van de vrije behuizingdoorsnede) tegen de sproeirichting van de sproeiers
gewaarborgd zijn om doorslaan van de gelijkrichter te voorkomen.
Geregenereerd water moet van verzinkte delen direct worden verwijderd. Witte
roestvorming!
Pomp
Pomp in gebruik nemen. Bedieningshandleiding van de fabrikant van de pomp aanhouden.
Let op
Pomp mag alleen met toereikend gevuld bassin worden gebruikt.
Draairichting van de pomp controleren als de draairichting verkeerd is elektrische
aansluitingen omwisselen.
Droogloopbeveiliging
Droogloopbeveiliging instellen. De pomp moet uitschakelen als het waterpeil onder 20 mm
boven de aanzuigleiding daalt, anders kabel van de vlotterschakelaar dienovereenkomstig
naar binnen of buiten trekken.
Vlotterventiel
Vlotterventiel controleren. Bij maximaal waterpeil 10 tot 20 mm onder de overloopstomp
moet de verswatertoevoer uitschakelen.
Regelbaarheid
Bij een regelbare bevochtiger moet bij een sproeierdruk onder 0,3 bar de pomp uitschakelen.
Instelling van regelventiel of frequentieomvormer volgens bedieningshandleiding van de
fabrikant.
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Dichtheid
Uitwendige leidingen op dichtheid controleren, indien nodig alsnog afdichten.
Fabrieksnieuwe druppelafscheiderprofielen bereiken pas na ong. 3 dagen bedrijf hun volle
afscheidende werking (verweringseffect).
Uitschakelen
De luchtbevochtiger moet automatisch uitschakelen zodra de luchtbehandelingskast wordt
uitgeschakeld of uitvalt. Als de bevochtiger volgens het schema wordt uitgeschakeld, moet
een ventilatornaloop ervoor zorgen dat de bevochtigingskamer kan drogen.
Stilstand
Buiten de bedrijfstijd of als de bevochtiger langer dan 48 uur niet heeft gewerkt, moeten de
bevochtigerbak en de leidingen volledig worden geleegd. Het doel is om het systeem
voldoende te ledigen zodat de waterresten die door oppervlaktespanningen achterblijven
volledig kunnen worden gedroogd door het aanlopen van de ventilator.
Stagnatie voorkomen
Voor de toevoerleiding moeten de specificaties van VDI / DVGW 6023 in acht worden
genomen. Voor een goede werking moet stagnatie van het water in de toevoerleiding
worden vermeden. Waterbehandelingsinstallaties of drinkwaternabehandelingsinstallaties
moeten tijdens hun stilstand in bedrijf blijven zoals gespecificeerd of worden geconserveerd
volgens de specificaties van de fabrikant. Met name het buiten bedrijf stellen van
ionenwisselaars en onthardingsinstallaties zonder instandhoudingsmaatregelen is niet
toegestaan.
Hygiënebewaking
Spui-inrichting: gewenste waarde voor geleidbaarheid (zie pag. 75) volgens
bedieningshandleiding van de fabrikant instellen.
HYGIENECONTROL: instelling van het reinigingsinterval (zie pag. 75) alsook grenswaarde
voor de geleidbaarheidsbewaking.
Desinfectie
Voor continue desinfectie kunnen UV-stralers (met zelfbewakende UV-selectieve sensoren)
geschikt zijn.
Chemische desinfectiemiddelen (biociden) alleen gebruiken als hun veiligheid voor de
gezondheid in de gebruiksconcentratie aangetoond is.
Na de ingebruikneming moet een tijd lang wekelijks het kiemgetal van het
circulatiewaterworden onderzocht. Indien nodig moeten de instelwaarden van de
hygiënebewaking worden gecorrigeerd.
Voorzichtig
Verhoogde kiemgetallen kunnen infecties of allergische reacties veroorzaken.
Bij kiemgetallen die boven de aanbevolen grenswaarden liggen, installatie direct reinigen
c.q. onderhouden. In twijfelgevallen of bij snel terugkerende grote kiemvorming adviseren
wij inspectie en advisering door een gekwalificeerd instituut.
Als de resultaten onder de grenswaarden liggen (zie pag. 75), zie Onderhoud.

78

© robatherm

Ingebruikneming en onderhoud

Onderhoud
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Werken in een bevochtiger niet alleen uitvoeren. Er bestaat het gevaar opgesloten te
raken. Een tweede persoon moet de werkplek buiten de bevochtiger bewaken.
Voorzichtig
Bij ontbrekende been-/voetruimte, te geringe of te grote werkhoogte en beperkte
bewegingsvrijheid, moet het onterp zo aangepast worden, dat een verandering van de
werkhouding mogelijk is.
Onderhoudswerkzaamheden
Het bevochtigerbassin alleen met vers water vullen als bevochtiging nodig is.
Sproeibevochtiger – Wekelijks onderhoud*
 Bevochtigerbassin ledigen en met vers water reinigen**.
Sproeibevochtiger – Tweewekelijks onderhoud*
 Controle van het kiemgetal van het circulatiewater en vergelijking met de toelaatbare
waarden (zie pag. 75). Na overschrijding van het aanbevolen kiemgetal direct reinigen en
desinfecteren***.
 Beoordeling van de inwendige oppervlakken op zicht- of voelbare biofilm (slijmerige
afzetting), kiemvorming, verontreiniging, beschadiging of corrosie; indien nodig revisie,
handmatige schurende reiniging of met behulp van hogedrukreiniger en desinfectie***. Bij
afzettingen door uitvlokking van kalk moet aan het circulatiewater universeel
ontkalkingsmiddel*** bij stilstaande ventilator worden toegevoegd, enkele uren laten
inwerken, bevochtigerbassin ledigen en met vers water reinigen. Indien nodig
druppelafscheider- en gelijkrichterprofielen voor reiniging uitbouwen.
Sproeibevochtiger – Halfjaarlijks onderhoud
 Vuilvanger, pomp en leidingen op vuil, afzetting, staat en werking controleren; indien
nodig met vers water reinigen; indien nodig reviseren.
 Pomp incl. lagers op rustige, trillingsvrije loop, opwarming en geluiden controleren; indien
nodig reviseren.
 Functietest en reiniging van de geleidbaarheidselektrode volgens aanwijzingen van de
fabrikant, indien nodig revisie.
 Kappen van de verstuiversproeiers eraf schroeven en op afzettingen onderzoeken, indien
nodig met universele ontkalkingsmiddelen*** reinigen.
 Droogloopbeveiliging en vlotterventiel controleren en indien nodig justeren (zie pag. 77).
 Functietest van spui-inrichting, waterbehandeling, kiembestrijdingsinrichting, waterafvoer
en overloop; indien nodig reviseren.
 Uitschakelinrichtingen op werking controleren; indien nodig reviseren c.q. opnieuw
instellen.
Sproeibevochtiger – Onderhoud bij behoefte
 Droging door middel van ventilatornaloop**.
 Lagers pompmotor volgens voorschriften van de fabrikant smeren. Lagers vervangen
(uiterlijk bij afloop van de theoretische levensduur).
 Bij uitval van de waterbehandelings- of van de kiembestrijdingsinrichting moeten alle
installatiedelen worden gereinigd.
 Hervulling van het bevochtigerbassin met vers water**.
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*) Vier maal per jaar onderhoud bij retourluchtbevochtigers, die de toevoerluchtkwaliteit niet
beinvloeden.
**) wordt bij apparaten met HYGIENECONTROL automatisch afhankelijk van het
reinigingsinterval uitgevoerd.
***) Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Opmerking
Geregenereerd water moet van verzinkte delen direct worden verwijderd. Witte
roestvorming!
Buiten gebruik stellen
 Bevochtigerbassin, sifon en pomp (door middel van aftapkraan respectievelijk ventiel)
volledig ledigen.
 Druppelafscheider- en gelijkrichterprofielen voor reiniging uitbouwen.
 Sproeibevochtiger compleet met universele reinigingsmiddelen, indien nodig
ontkalkingsmiddel, reinigen (aanwijzingen van de fabrikant opvolgen).
 Droging van de inwendige oppervlakken door middel van ventilatornaloop.
 Hervulling van het bevochtigerbassin pas wanneer bevochtiging nodig is.
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Beschrijving

Uitrusting afhankelijk van de omvang van de levering:
1
Lediging
9
Niveauregeling
2
Overloop met uitwendige sifon
10
Dompelelement
3
Snelvulling
11
Temperatuuropnemer
4
Handreiniging
12
Aftapkraan respectievelijk ventiel
5
Vlotterventiel
13
Uitloop voorbouwlebak
6
Reinigingssproeierlijst
14
Geleidbaarheidselektrode
6.2 Reinigingssproeierlijst 2 (>T33)
15
Gelijkrichter
7
Droogloopbeveiliging pomp
16
Druppelafscheider
8
Zuigkorf
17
Sproeierlijst met verstuiversproeiers
Opmerking
Bij de aansluiting aan het drinkwaternet door derden leidingafscheiders volgens EN 1717
toepassen.
Lediging (1) en uitlaat van het ervoor gebouwde bassin (13) gescheiden op het afvalwaternet
aansluiten. Bevochtigerbassin niet in ervoor gebouwd bassin ledigen!
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Hogedruk-sproeibevochtiger
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Voor meer informatie moet de individuele ingebruiknemingshandleiding worden opgevolgd!

Vers water
 Vol ontzout water (permeat uit omkeerosmose) met max. 20 µS/cm en een gezamenlijke
waterhardheid van max. 1°dH.
 Waterkwaliteit volgens VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 en Duitse
drinkwaterverordening
 Inlaatwaterdruk: 2 tot 8 bar
 Bij de aansluiting aan het drinkwaternet door derden leidingafscheiders volgens EN 1717
toepassen.
Hogedrukaansluiting
 Spanningsvrije en niet-schurende ligging van de hogedrukslang controleren; indien nodig
corrigeren.
 Aansluitschroefverbindingen op bevochtiger c.q. pompstation op dichtheid controleren;
indien nodig aandraaien. Hiervoor met tweede steeksleutel tegenhouden.
 Interne schroefverbindingen mogen niet worden nagetrokken.
Pompstation
 Oliepeil door middel van kijkglas c.q. peilstok controleren; indien nodig voorgeschreven
oliesoort bijvullen (aanwijzing op pompstation opvolgen).
 Voorspanning van de aandrijfriem controleren; indien nodig door middel van spanrol
naspannen.
 Aftapplug op dichtheid controleren; indien nodig aandraaien. Hiervoor met tweede
steeksleutel tegenhouden.
 Opstarten van de installatie door middel van handbedrijf en controle van de basisfuncties.
 Draairichting van de pomp controleren als de draairichting verkeerd is elektrische
aansluitingen omwisselen.
 Controle veiligheidsorganen volgens aanwijzingen.
Regeleenheid
 Regeleenheid volgens aanwijzingen in gebruik nemen.
Uitschakelen
De luchtbevochtiger moet automatisch uitschakelen zodra de luchtbehandelingskast wordt
uitgeschakeld of uitvalt. Als de bevochtiger volgens het schema wordt uitgeschakeld, moet
een ventilatornaloop ervoor zorgen dat de bevochtigingskamer kan drogen.
Stilstand
Buiten de bedrijfstijd of als de bevochtiger langer dan 48 uur niet heeft gewerkt, moeten de
bevochtigerbak en de leidingen volledig worden geleegd. Het doel is om het systeem
voldoende te ledigen zodat de waterresten die door oppervlaktespanningen achterblijven
volledig kunnen worden gedroogd door het aanlopen van de ventilator.
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Stagnatie voorkomen
Voor de toevoerleiding moeten de specificaties van VDI / DVGW 6023 in acht worden
genomen. Voor een goede werking moet stagnatie van het water in de toevoerleiding
worden vermeden. Waterbehandelingsinstallaties of drinkwaternabehandelingsinstallaties
moeten tijdens hun stilstand in bedrijf blijven zoals gespecificeerd of worden geconserveerd
volgens de specificaties van de fabrikant. Met name het buiten bedrijf stellen van
ionenwisselaars en onthardingsinstallaties zonder instandhoudingsmaatregelen is niet
toegestaan.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
Zie tabel.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Voor meer informatie moet de individuele onderhoudshandleiding worden opgevolgd!

Hogedruk-sproeibevochtiger – Tweewekelijks onderhoud
 Pompstation, slangverbindingen, wervelrooster, sproeierlijsten incl. sproeiers,
druppelafscheider, bevochtigerbassin en behuizingwand op werking, vreemde
voorwerpen, verontreiniging, beschadiging en corrosie controleren; indien nodig reinigen
c.q. reviseren*
 Op kiemvorming ter plaatse van de bodem van het bevochtigerbassin controleren; indien
nodig reinigen c.q. desinfecteren*
 Oliepeil controleren, indien nodig olie bijvullen c.q. olie verversen*
 Filterzeef handmatig tegenspoelen*
Hogedruk-sproeibevochtiger – Halfjaarlijks onderhoud
 Uitschakelinrichtingen op werking controleren; indien nodig reviseren c.q. opnieuw
instellen
Hogedruk-sproeibevochtiger – Onderhoud bij behoefte
 Vervanging van slijtagedelen*
*) Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen
Opmerking
Geregenereerd water moet van verzinkte delen direct worden verwijderd. Witte
roestvorming!
Buiten gebruik stellen
Alle met water gevulde onderdelen ledigen en droogmaken.
Sproeibevochtiger compleet reinigen (aanwijzingen van de fabrikant opvolgen).
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Elektrische Stoombevochtiger
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Neem de bedieningsinstructies van de fabrikant in acht!
Bij luchtbehandelingskasten in ATEX uitvoering, alleen goedgekeurde componenten
gebruiken. Alle elektrische componenten dienen geaard te zijn.
Stoombevochtiger
 Let op de minimale vereiste afstanden bij het plaatsten van de bevochtiger.
 Toelaatbare omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 40 °C te zijn.
 Eventueel ventilatie toepassen en / of vorstbescherming om dit te garanderen.
 De stoombevochtiger dient verticaal en horizontaal loodrecht te worden gemonteerd.
 Houd er rekening mee dat de achterwand van de stoombevochtiger tot 70 ° C kan
opwarmen.
 Mag niet worden geïnstalleerd in ruimten met een onderdruk.
Stoomslang
 Monteer de stoomslangen op een afschot van 5-10%.
 Het doorhangen of knikken van de stoomslangen moet worden vermeden.
 Houd de stoomslangen zo kort mogelijk.
 Voor lengtes > 5 m wordt aanbevolen om de stoomslangen te isoleren om
condensaatverliezen te minimaliseren.
 Een stoombuis wordt aanbevolen.
 Vanaf een lengte van 10 m is isolatie noodzakelijk.
 Houd rekening met de minimale radius van de bochten.
 Let op de installatievarianten voor het beugelen van de condensaatleiding, welke
afhankelijk zijn van de positie van de stoomverdeler en stoombevochtiger.
Stoomverdeler / stoomlansen
 Alle stoomverdelers moeten horizontaal worden gemonteerd.
 Installeer zo dicht mogelijk bij de stoombevochtiger.
 Dit kan stoomverliezen door condensatie minimaliseren.
 Bij voorkeur:
 Bij perszijdige installatie max. 1200 Pa overdruk
 Bij zuigzijdige installatie max. -500 Pa.
 Maximale luchtsnelheid: 3 m/s.
Hygrostaat
 Bij een ongunstige installatie van de hygrostaat kan de maximaal benodigde
stoomhoeveelheid worden overschreden.
 Hierdoor kunnen de achterliggende componenten nat worden.
 De richtwaarde voor het plaatsen van de hygrostaat, is ten minste 5 x de lengte van de
bevochtigingssectie, na de bevochtiger.
 Controleer de hygrostaat voor gebruik.
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Uitschakelen
De luchtbevochtiger moet automatisch uitschakelen zodra de luchtbehandelingskast wordt
uitgeschakeld of uitvalt. Als de bevochtiger volgens het schema wordt uitgeschakeld, moet
een ventilatornaloop ervoor zorgen dat de bevochtigingskamer kan drogen.
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Stilstand
Buiten de bedrijfstijd of als de bevochtiger langer dan 48 uur niet heeft gewerkt, moeten de
bevochtigerbak en de leidingen volledig worden geleegd. Het doel is om het systeem
voldoende te ledigen zodat de waterresten die door oppervlaktespanningen achterblijven
volledig kunnen worden gedroogd door het aanlopen van de ventilator.
Vereisten voor de waterkwaliteit






Gebruik voedingswater zonder chemische toevoegingen.
Maximaaltemperatuur van 40 °C.
Toegestane watertoevoerdruk: 1 tot 10 bar.
Neem de instructies van de fabrikant in de handleiding in acht.
De limieten met betrekking tot elektrische geleidbaarheid moeten in acht worden
genomen.

Vereisten voor wateraansluiting en afvoer
 Lokale voorschriften van de waterschappen of nutsvoorzieningen moeten in acht worden
genomen.
 Indien niet inbegrepen in de levering van robatherm, moet een keerklep volgens de
Wevin en NEN 1006 op betrouwbare wijze terugstroming van water naar het
drinkwaternetwerk voorkomen.
Let op: gevaar voor brandwonden door water tot 95 °C.
Vereisten voor elektrisch aansluiten
 Alle elektrische werkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd.
 De aansluiting mag alleen gemaakt worden na het voltooien van alle
installatiewerkzaamheden.
 Neem ook de bijbehorende aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in
acht.
Let op:
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts een deel van de vereisten van de fabrikant
en is bedoeld om een overzicht te geven van de belangrijkste vereisten. Zorgvuldige
overweging van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is verplicht.
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Onderhoud
Onderhoudsinterval
De vereiste onderhoudsintervallen is afhankelijk van de bestaande waterkwaliteit en de
hoeveelheid geproduceerde stoom.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Raadpleeg de individuele onderhoudshandleiding van de fabrikant voor meer informatie!
Stoombevochtiger - 4 weken na het opstarten





Visuele inspectie van alle verbindingen en slangen.
Reinig de stoomcilinder, pomp en slangen.
Indien nodig, Controleer de elektrodelengte.
Draai alle schroeven vast.

Stoombevochtiger - elke zes maanden





Visuele inspectie van alle verbindingen en slange.
Reinig de stoomcilinder, pomp en slangen.
Indien nodig, Controleer de elektrodelengte.
Draai alle schroeven vast.

Let op de informatie van de fabrikant.
Stillegging
Let op de informatie van de fabrikant.
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Overdrukklep
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Persoonlijk letsel of schade aan objecten als gevolg van stoten of luchtstraal onder hoge
druk door onverhoedse activering van de overdrukklep!
Veiligheidsinrichtingen volgens DIN EN ISO 12100 moeten aangebracht en in werking zijn.
Instelling
De activerings- c.q. aanpersdruk van de overdrukklep op de apparaat- c.q. kanaalwand kan
door hoogteverstelling, aanpassing van aantal en afstand van de gewichten (zie
karakteristiek) worden gevarieerd.
De voorinstelling wordt door middel van de opgegeven a-maat uitgevoerd.
Door simulatie van de maximale druk in het net door middel van stelkleppen, die in de regel
in elke installatie voorhanden zijn, moet de activeringsdruk gecontroleerd en moeten de
gewichten indien nodig worden nagejusteerd.

Voorzichtig
Persoonlijk letsel of schade aan kapitaalgoederen na overschrijding van de voor de
installatie toegelaten maximale druk!
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Karakteristiek activerings- c.q. aanpersdruk

A activeringsdruk (Pa)
B aantal gewichtsplaten (stuks)
C afstandsmaat a (mm)

Onderhoud
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Overdrukklep – Periodiek onderhoud
 Rotor op werking, ongerechtigheden, verontreiniging, beschadiging en corrosie
controleren
 Alle bewegende delen met smeer- en conserveringsspray behandelen
 Afdichting met vaseline behandelen
 Activeringsdruk controleren; indien nodig instellen
Overdrukklep – Onderhoud bij behoefte
 Overdrukklep reinigen, beschadigingen en corrosie verhelpen
 Reiniging met vochtige doek, indien nodig vet- en olie-oplossend reinigingsmiddel
gebruiken
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Meet en regeltechniek
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorwaarden
Aan alle bouwtechnische voorwaarden zoals toegankelijkheid, voltooide apparaat- en
kanaalmontage en onafgebroken beschikbaarheid van alle voedingsmedia moet voldaan
zijn. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan, de installatie in de gewenste gebruikspunten
te kunnen gebruiken.
De ingebruikneming mag alleen door een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf voor meet-,
stuur- en regeltechniek worden uitgevoerd.
Bij aanvang van de ingebruiknemingswerkzaamheden moet de ingebruiknemingstechnicus
door een door de opdrachtgever te benoemem persoon met de installatiespecifieke
omstandigheden ter plaatse vertrouwd worden gemaakt.
Werkzaamheden
De volgende werkzaamheden moeten daarbij in detail worden uitgevoerd :
 Controle van de veldapparaten op juiste inbouw
 Controle van de elektrische aansluitingen op de schakelkast en van de veldapparaten
 Functietest van de bijgeleverde sensoren, encoders en stelorganen
 Configuratie van de regelaars c.q. DDC-onderstations inclusief evt. laden van de
projectspecifieke regel- en PLC-programma's
 Ingebruikneming met alle aangesloten gegevenspunten
 Aanpassing van de parameters aan de bedrijfsomstandigheden van de bedrijfstechnische
installatie, instelling en inregeling volgens de voorgeschreven gewenste waarden en
regelparameters
 Controleren van de stuurprogramma's
 Instructie van het door de opdrachtgever benoemde bedieningspersoneel in het kader
van de ingebruiknemingswerkzaamheden
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Onderhoud
Onderhoudspersoneel
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden
uitgevoerd.
Onderhoudscontract
Wij adviseren, een onderhoudscontract met een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf voor
meet-, stuur- en regeltechniek af te sluiten.
Onderhoudsinterval
Elk jaar.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Schakelkasten,bedieningstableaus, besturingen – Periodiek onderhoud
 Op vak- en procestechnisch juiste installatie en omgevingsomstandigheden controleren
 Op verontreiniging, corrosie en beschadiging controleren
 Veiligheidsafdekkingen op volledigheid controleren
 Aansluitverbindingen op elektrische/mechanische werking controleren, in het bijzonder
aardgeleiders
 Functionele elementen (bijv.bedienings- en weergave-inrichtingen) controleren
 Ingangssignalen (bijv. sensor, regelparameter) op overeenstemming met gewenste
waarde controleren
 Optische en akoestische controle-inrichtingen controleren
 Magneetschakelaars en relais op slijtage en beschadiging controleren (bijv. inbranden
van contacten)
 Schakel- en stuurprocessen (bijv. vorstbeveiligingsfunctie) controleren
 Veiligheidsinrichtingen (bijv. thermische triggers) controleren
 Instelling van schakelkastcomponenten (bijv. tijdrelais) controleren
 Hand-, Automatische en afstandsbedieningsfunctie controleren
 Schakelkastfilter wisselen
 Schakelkasten, bedieningstableaus, besturingen – Onderhoud bij behoefte
 Preventief reinigen
 Functionele elementen (bijv. bedienings- en weergave-inrichtingen) instellen, justeren,
aandraaien
 Signalen kalibreren
 Nastellen
Meetwaardetransmitters, veiligheids- en bewakingsinrichtingen – Periodiek
onderhoud
 Op vak- en procestechnisch juiste installatie en omgevingsomstandigheden controleren
 Op verontreiniging, corrosie en beschadiging controleren
 Aansluitverbindingen op elektrische/mechanische werking controleren, in het bijzonder
aardgeleiders
 Fysische meetgrootheden op het meetpunt meten en registreren
 Elektrische, elektronische en pneumatische meetsignalen controleren
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Meetwaardetransmitters, veiligheids- en bewakingsinrichtingen – Onderhoud bij
behoefte
 Preventief reinigen
 Nastellen, regenereren
Regelaars en uitbreidingsmodules – Periodiek onderhoud
 Op vak- en procestechnisch juiste installatie en omgevingsomstandigheden controleren
 Op verontreiniging, corrosie en beschadiging controleren
 Eigen spanningsvoorziening (bijv. back-upbatterijen, accu's) controleren
 Aansluitverbindingen op elektrische/mechanische werking controleren, in het bijzonder
aardgeleiders
 Functionele elementen (bijv. bedienings- en weergave-inrichtingen) controleren
 Elektrische, elektronische en pneumatische ingangssignalen (bijv. sensor, remote
insteller, regelparameter) controleren
 Regelaarfunctie en stelsignaal controleren
 Regelkring volgens instelparameter met inachtneming van alle uitbreidingsfuncties
controleren
Regelaars en uitbreidingsmodules – Periodiek onderhoud
 Accu's vervangen
 Preventief reinigen
 Functionele elementen (bijv. bedienings- en weergave-inrichtingen) instellen, justeren,
aandraaien
 Signalen kalibreren
 Regelaarfunctie en stelsignaal controleren
 Regelkring volgens instelparameter met inachtneming van alle uitbreidingsfuncties
nastellen
Stelorganen – Periodiek onderhoud
 Op vak- en procestechnisch juiste installatie en omgevingsomstandigheden controleren
 Op verontreiniging, corrosie en beschadiging controleren
 Op uitwendige dichtheid controleren (bijv. ventielstopbussen)
 Aansluitverbindingen op elektrische/mechanische werking controleren, in het bijzonder
aardgeleiders
 Elektrische, elektronische en pneumatische ingangssignalen en werkbereik controleren
 Stand-, grenswaardegevers en eindpositieschakelaars op werking controleren
 Nastellen
Stelorganen – Onderhoud bij behoefte
 Smeren (bijv. ventielspil)
 Preventief reinigen
Software – Periodiek onderhoud
 Back-up uitvoeren
 Archivering van de laatst gemaakte programma- en gegevenskopie
Software – Onderhoud bij behoefte
 Terugzetten van de laatst gemaakte programma- en gegevenskopie
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Hydraulische regelgroep
Ingebruikneming
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen alleen medium met omgevingstemperatuur gebruiken,
daar verbrandings-/bevriezingsgevaar.
Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete/koude oppervlakken aanraken.

Let op
Toegestane druktrap niet overschrijden.
Ontwerpgegevensblad aanhouden.
Bij WTW-regelgroepen (bijv. kringloopsysteem) is de hoeveelheid antivries afhankelijk van
de laagste temperatuur van de buitenlucht worden gekozen (aanwijzingen van de fabrikant
opvolgen!).
Controles
Controle op:
 juiste inbouw van alle delen
 juiste aansluiting van aanvoer en retour (tegenstroomprincipe)
 vastzitten van alle schroefverbindingen en stopbussen
 beweegbaarheid van alle ventielen, schuiven en kleppen
Vullen
De installatie moet worden gespoeld (verwijderen van verontreinigingen) en met het in het
gegevensblad genoemde warmteoverdrachtsmedium in de voorgeschreven concentratie
worden gevuld. Waterkwaliteit volgens VDI 2035. Dit vulproces van de regelgroep kan ook
samen met de vulling van het buisleidingnet plaatsvinden. Al gedurende het vullen
verbindingspunten op lekkages controleren; indien nodig schroefverbindingen en stopbussen
aandraaien.
Ontluchten
De regelgroep moet bij de systeemvulling op het hoogste punt van het systeem zorgvuldig
worden ontlucht. De hiervoor gebruikte ontluchtingsinrichting openen. Dit geldt ook voor
pompen met ontluchtingsvoorziening(bv hoge drukcircuitpompen bij hoogrendements
twincoil systemen.) Fabrikantinformatie volgen.
Bij niet juist ontluchten van de regelgroepen ontstaan er luchtbellen die tot
vermogensvermindering en schade aan pompen veroorzaken kunnen.
Druktest
Optioneel uitvoeren volgens DIN 4753, deel 1.
Let op
Daarbij de toegelaten druktrap aanhouden.
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Draairichting
Pompen en stelaandrijving op juiste draairichting controleren. Als de draairichting verkeerd
is, elektrische aansluitingen omwisselen.
Hydraulica
Optioneel de hydraulische ingebruikneming door instelling en afstemming van drukken (bijv.
door middel van drukregelinrichting) uitvoeren.
Stoom
Bij regelgroepen voor stoom moet bovendien een onbelemmerde afvoer van condens
worden gecontroleerd (alle condensafsluitventielen moeten geopend zijn).
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Onderhoud
Ontluchten
Pompen met ontluchtingsvoorziening (bv hoge drukcircuitpompen bij hoogrendements
twincoil systemen.)
Dient men twee weken na de inbedrijfstelling nogmaals te ontluchten tijdens het onderhoud.
Fabrikantinformatie volgen.
Lagers van pompen en keerringen kunnen anders beschadigt worden.
Onderhoudsinterval
Elke drie maanden.
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
Om brandletsel te voorkomen geen hete/koude oppervlakken aanraken.

Voorzichtig
Voor aanvang van werkzaamheden componenten tot omgevingstemperatuur laten
afkoelen/opwarmen.
Voorzichtig
Bij het vullen, ontluchten of ledigen met pekel lichamelijk contact voorkomen. Gevaar voor
vergiftiging en chemische verbranding! Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Hydraulische regelgroep – Periodiek onderhoud
 Regelgroep op verontreiniging, beschadiging, corrosie en dichtheid controleren
 Regelgroep en eventueel pomp ontluchten.
 Filterinrichtingen controleren, indien nodig schoonmaken
 Alle ventielen, schuiven en kleppen op beweegbaarheid controleren; indien nodig spil
volgens aanwijzingen van de fabrikant smeren
 Overdrukinrichtingen op activeringsdruk controleren
 Pompen, regelventielen en stelaandrijvingen volgens informatie van de fabrikant
onderhouden
Hydraulische regelgroep – Onderhoud bij behoefte
 Regelgroep reinigen, beschadigingen, lekkages en corrosie verhelpen
 Schroefverbindingen en stopbussen aandraaien
Buiten gebruik stellen
Bij langere stilstand, voornamelijk bij bevriezingsgevaar, moet de regelgroep compleet
worden geledigd. Daarvoor alle ontluchtings- en aftapinrichtingen openen.
Vervolgens voor het volledig ledigen de regelgroep met lucht (perslucht, ventilator enz.)
doorblazen.
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Stopzetting

Buiten gebruik stellen

Stopzetting

Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
De veiligheidsvoorschriften van de diverse componenten dienen aangehouden te worden.
Als de installatie voor langere tijd buiten werking wordt gesteld, moeten de voor de
afzonderlijke componenten voorgeschreven aanwijzingen worden opgevolgd. Daarnaast
moeten beslist de individuele aanwijzingen van de fabrikanten van de componenten worden
opgevolgd (bij behoefte aanvragen)!
In het bijzonder moet er in de winter rekening mee worden gehouden dat bevriezingsgevaar
bestaat.

Demontage, afvoer
Voorzichtig
Algemene veiligheidsaanwijzingen op pag. 5 opvolgen!

Voorzichtig
De veiligheidsvoorschriften van de diverse componenten dienen aangehouden te worden.
Voorzichtig
Voor voldoende ventilatie van de werkplek zorgen. Persoonijke beschermingsmiddelen
(ademhaingsbescherming, handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril) dragen.
Warme deelnaden (bv door slijpen) laten afkoelen.
Voorzichtig
Door het weghalen van de vloerroosters onstaat risico op vallen door de vrijgekomen
opening. Aan het bevestigingspunt een valbeveiliging bevestigen.
Door vrijgekomen openingen kunnen ook voorwerpen zoals b.v. gereedschap heen vallen
en personen verwonden, die zich onder de opening bevinden. De openingen afdekken met
behulp van b.v. een vangnet.
Bij verkeerde montage bestaat de kans op valgevaar door een beperkte
draagondersteuning van het vloerrooster.
Om het milieu te beschermen en met behoud van hulpbronnen moeten de lokale regels
nagevolgd worden bij het verwerken van componenten en afval.
Demontage
Aan het eind van de levensduur moet de unit gedemonteerd worden door een geautoriseerd
bedrijf. Om persoonlijk of materiele schade te voorkomen dienen bij de demontage de
fabrikantvoorschiften van de componenten aangehouden te worden.
Verwerking
Alle componenten en operationele materialen (b.v. olie, koelmiddel, pekel en accu's) moet
verwerkt worden conform de plaatselijke regelgeving. Electronische afval, metaal en plastic
onderdelen moeten apart gerecycled worden om de bronnen te behouden. Paneelprofielen
zijn gemaakt van Polyvinylchloride (PVC)
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condens .................................................................................. 66
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controle
luchtkoeler ......................................................................... 51

aardgeleider ..................................................................... 39, 92
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apparaat
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apparaatopeningen ................................................................ 13
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back-up .................................................................................. 93
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drukschokken ......................................................................... 33
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drukverhogingsinrichting ........................................................ 76
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drukverschil ...................................................................... 58, 60
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DVGW .................................................................................... 69
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brander................................................................................... 65
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elektrische aansluiting............................................................ 21

koppelnaden ............................................................................. 8

elektrische stoombevochtiger ................................................ 85
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elektrische verwarmer ............................................................ 49
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bestanddelen ..................................................................... 73
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twincoil ............................................................................... 51
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riemspanning .............................................................. 36, 39, 40

luchtverwarmer .................................................................. 47

RKI ........................................................................................... 6

makeupair brander ............................................................ 72

rookgasleiding ........................................................................ 68

meet-, stuur- en regeltechniek........................................... 92
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trillingsdemper.................................................................. 35, 38
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turbulatoren ............................................................................ 67
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uitschakeling wegens storing ................................................. 70
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vorstschade ................................................................ 45, 51, 62

VAH.......................................................................................... 6
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VDI 2035 .................................................................... 45, 51, 94
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vullen
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