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1. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 

De Split THS Telecom units bestaan uit een plafond of wand verdampingsunit THI (binnenunit)  en een 
condensingunit THC (buitenunit), in het bijzonder ontworpen voor ruimtes met elektronische apparatuur, 
voor procesruimtes en telefooncentrales met nominale koelvermogens van 4,5 tot 14,5 kW. 
Het systeem zorgt voor het filteren van de lucht binnen, het koelen, verwarmen en free-cooling met lucht 
van buiten om te zorgen voor een bedrijfszekere omgeving.   
 
Behuizing 
 
Alle units van de THS-serie zijn gerealiseerd met frame van gegalvaniseerd plaatwerk en externe 
panelen gecoat met epoxypolyesterpoeders gepolymeriseerd in de oven bij 180°C (RALxxxx). Of op 
verzoek met gegalvaniseerd plaatwerk.  
 
Toepassingsgebied 
 

 
 

Het gebruik van de units van de THS serie dient te geschieden binnen de functionele grenzen die 
vermeld zijn in deze handleiding. Bij niet-naleving komen de garantievoorwaarden als bedoeld in de 
koopovereenkomst te vervallen. 
Koelcircuit 
Het koelcircuit wordt volledig binnen het bedrijf geassembleerd, waarbij uitsluitend onderdelen van 
vooraanstaande merken en procedures overeenkomstig de vereisten als bedoeld in de Richtlijn 97/23 
voor alle soldeer- en testhandelingen worden gebruikt.  
 

 Compressoren:  op de THS unit worden alleen compressoren van het scroll type gebruikt van 
vooraanstaande internationale merken. De scroll-compressor vertegenwoordigt momenteel 
de beste oplossing in de zin van betrouwbaarheid, efficiency en MTBF-waarden. 

 Koelcomponenten:  
o Filter-droger 
o Kijkglas met vocTHIgheidsindicator. De legenda worden direct op het kijkglas 

aangegeven. 
o Thermostatische of Electronisch (optioneel) expansieventiel 
o Pressostaten voor hoge en lage druk 
o Schrader ventielen voor controle en/of onderhoud 

 Electrische afstandsbediening: het electrische afstandsbediening is vervaardigd en bekabeld 
conform de richtlijnen CEE 73/23 en CEE 89/336, en met de hierop van toepassing zijnde 
normen.  Alle afstands- bedieningen zijn vervaardigd met 24 V signalen, gevoed door een 
transformator. OPGELET: De drukbeveiligingen voor zijn mechanische beveiligingen en 
dienen als eind beveiliging. Dit staat los van het microprocessor controle circuit. Dit is in 
overeenstemming met de richtlijn 97/23 van de PED. 

 
 

 Controle microprocessor :  de microprocessor in het apparaat zorgt voor de controle van 
diverse operationele parameters middels het toetsenbord op het electrische 
afstandsbediening: 

  MODEL 
  THS025 THS035 THS045 THS056 THS073 THS090 THS105 THS120 THS145 

230Vac± 10%- mono /50Hz 400Vac ± 10%/Tri+N/50Hz 
24± 16% Vdc noodkoeling 24± 16% Vdc noodkoeling Elektrische voeding 
48± 16% Vdc noodkoeling 48± 16% Vdc noodkoeling 

Min -20°C 
Buitentemperatuur 

Max   48°C 46,5°C 45°C 47°C 45°C 44°C  

Min 19 °C -30 % rel. vocht. Voorwaarden 
Temperatuur/vocT
HIgheid Max 35 °C -50 % rel. vocht. 

Min +10° C / 90 % rel. vocht. Voorwaarden 
opslag Max +55°C 90 % rel. vocht. 
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o Inschakeling/uitschakeling compressor om ingestelde setpoint door de T van de 
ruimte te behouden 

o Beheer van de alarmen 
 Hoge / lage druk 
 Alarm vuil filter 
 Alarm luchtstroom 

o Signalering alarmen 
o Uitlezing van de functioneringsparameters 
o Beheer seriële uitgang (optioneel) RS232, RS485 
o Controle fasenvolgorde  [Niet gevisualiseerd door mP, maar verhindert starten van 

de compressor] 
 

[rif. Handleiding bedoeld voor microprocessorcontrole voor meer details eventueel voor 
bepaalde bijzondere klanten] 

 
 

a. Basis koelcircuit 
 

THI 025-035 VTE 
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THI 025-035 VTM 

 
THI 045-145 

 
 



 

IOM / @DNOVA_THS-0508  5 

b. Installatie instructies 
 
Algemene omschrijving 
 
- Bij het installeren of wanneer er een reparatie aan het apparaat uitgevoerd moet worden, is het 

noodzakelijk zich te houden aan de normen die in deze handleiding vermeld staan, de aanwijzingen op 
het apparaat in acht te nemen en hoe dan ook alle nodige voorzorgsmaatregelen toe te passen. 
De in het koelcircuit aanwezige onder druk staande koelmiddel en de aanwezigheid van elektrische 
componenten kunnen leiden tot risicovolle situaties tijdens installatie- en onderhoudshandelingen. 

 
Alle handelingen op de unit mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd personeel dat in staat is om te handelen conform de van kracht 
zijnde wetten en normen 

 
- Het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde normen, en elke niet vooraf toegestane 

wijziging aan de unit, leiden tot onmiddellijk vervallen van de garantie. 
 
 

Opgelet: Alvorens handelingen op de unit uit te voeren zich ervan verzekeren dat 
de elektrische voeding is uitgeschakeld. 
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2. INSPECTIE / TRANSPORT 
 

a. Inspectie bij ontvangst 
 

Bij ontvangst van de unit controleren of het geheel intact is: het apparaat was bij vertrek uit de fabriek in perfecte staat; 
eventuele schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de transporteur, en vermeld worden op het 
leveringsformulier voordat het getekend wordt. Lennox of de vertegenwoordiger ervan moet z.s.m. op de hoogte 
gebracht worden over de omvang van de schade. De klant moet een schriftelijk verslag invullen over alle eventuele 
relevante schade. 
 

b. Hijsen en transporteren 
 

Tijdens het lossen en plaatsen van de unit dienen abrupte en heftige manoeuvres zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Intern transport moet zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij vermeden dient te 
worden kracht uit te oefenen op de componenten van het apparaat  dat altijd in verticale stand gehouden 
moet worden.  
 
 

Opgelet: Bij alle hefhandelingen dient u zich ervan verzekeren de units goed te hebben 
verankerd, om kantelen of vallen te voorkomen. 

 
 

c. Uitpakken 
 
De verpakking van de unit moet met zorg verwijderd worden, en daarbij moet vermeden worden schade 
te berokkenen aan het apparaat. De materialen waaruit de verpakking bestaat zijn van verschillende 
aard: hout, karton, nylon, enz.  Het is een goede gewoonte deze apart te bewaren en ze in te leveren 
voor verwerking of eventuele recycling aan de daarvoor bedoelde instellingen en zodoende het 
milieueffect te verminderen. 
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3. INSTALLATIE 
 
De monoblok airconditioner THS is geschikt voor elke omgeving mits deze niet agressief is. Vermijd 
voorwerpen in de nabijheid van de apparaten te plaatsen en verzeker u ervan dat de luchtstromen vrij 
zijn van obstakels en/of situaties die recirculatie teweegbrengen.  
 
Plaats binnenunit 
Aandacht besteden aan de volgende punten om de beste plek te bepalen voor installatie van het 
apparaat en de betreffende aansluitingen: 
- de binnenunit zo dicht mogelijk plaatsen bij de belangrijkste warmtebron: 
- plaatsbepaling van de elektrische voeding; 
- stevigheid van plafond/wand als support. 
Het is aan te bevelen vooraf gaten aan te brengen in het plafond/wand voor de pluggen.  
De afmetingen en plaats van de gaten voor de pluggen staan aangegeven op de onderstaande 
afbeelding: 
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Freecool kanaal aansluitingen (optie) 
 
De airconditioner kan geleverd worden met de ingebouwde Freecoolingklep  (optioneel), die gebruik 
maakt van de buitenlucht om de ruimte te koelen zonder de compressor te activeren.  
De unit levert het vereiste koelvermogen d.m.v. een modulerende motor van de  luchtklep. 
In dit geval is het achterste gedeelte van de unit voorzien van de aansluitingen voor de buitenlucht, te 
weten: 
 

 Standaard dubbel rond gat voor slangen van 252 mm doorsnede. 
   

    
 

 Optioneel: enig rechthoekig gat met flens voor sleuf van 789 x 252 mm. 
  

   
 
 
In beide gevallen moeten de gaten in het plafond/de wand beschermd zijn door roosters voorzien van 
een prefilter om de toegang van water of vreemde voorwerpen in de airconditioner tegen te gaan. 
 
De in de ruimte door de ventilator toegelaten buitenlucht treedt naar buiten via een overdrukklep die 
geïnstalleerd wordt tegen het plafond/wand van de ruimte, die beschermd moet worden door een extern 
rooster.   
 
Plaats buitenunit 
 
De condensing unit  wordt buiten opgestgeld om koeling mogelijk te maken. 
De verbinding met de airconditioner komt tot stand via de koelleidingen De koelleidingen moeten zo kort 
mogelijk zijn (geen leidingen gebruiken met een lengte van meer dan 15 m voor R22 en 10 m voor 
R407C). Iniden dit toch noodzakelijk is dient u kontakt op te nemen met de fabriek of haar 
vertegenwoordiger. 
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Koeltechnische aansluitingen 

DEZE HANDELING MOET VERRICHT WORDEN DOOR DESKUNDIG PERSONEEL 
 
Montage koelleidingen 
 
De airconditioner aansluiten op de condensingunitunit via de koelleidingen in zacht en/of hard koper. 

 De vorming van bochten zoveel mogelijk vermijden; als dit niet mogelijk is, mag hun 
straal niet kleiner zijn dan 100 mm. 

 De zuiggasleiding moet geïsoleerd zijn 
 De vloeistofleiding moet op afstand van warmtebronnen gehouden worden; zorg voor 

isolering indien dit niet mogelijk is. 
 als de condensingunit boven de verdampingsunit wordt geplaatst, moet het laatste 

segment van de ingangsleiding (geïsoleerde leiding) in de ricTHIng staan van de 
condensingunit.  

 Als daarentegen de condensingunit onder de airconditioner geplaatst is, is het raadzaam 
vooraf een oliebocht te plaatsen op de ingangsleiding. 

 
 
De aangeraden afmetingen voor voedingskabels en noodleidingen staan in de volgende tabel 
aangegeven: 
 
 

Modellen Netspanning Soort kabel Nood continu 
groep Soort kabel 

THI025 
THI035 
THI045 
THI056 
THI073 
THI090 
THI105 
THI120 
THI145 

230V- mono /50Hz 2 x 6 mm2 + T x 6 mm2 48 Vdc 2 x 2,5 mm2 

 
 

Model unit Netspanning Soort kabel Nood continu 
groep Soort kabel 

THC025 
THC035 
THC045 
THC056 
THC073 

230V- mono /50Hz 2 x 6mm2 + T x 6mm2 48 Vdc 2 x 2,5 mm2 

THC090 
THC105 
THC120 
THC145 

400V/Tri+N/50Hz 4 x 6 mm2 + T x 6 mm2 48 Vdc 2 x 4 mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vacumeren en afvullen van de THS unit 
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Deze ingreep op de unit mag uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerd 
personeel dat in staat is om te handelen conform de van kracht zijnde wetten en 
normen 

 
 
1. Voorwaarde : 
 

De gelijktijdige aanwezigheid van vloeistof en gas vereist dat beiden  verzadigd zijn [wet van Gibbs] zoals 
aangegeven in fig. 1) De druk in de fles, in omstandigheden van thermisch evenwicht, komt overeen met de T van 
de omringende omgeving en ladingafnamen hebben voor de hand liggende dalingen van de druk tot gevolg, 
waarmee overeenkomt: 
 

- ladingafname  drukverlaging in fles 
- drukverlaging in fles  daling van T wijziging van toestand 
- daling van T wijziging van toestand verdamping van een gedeelte van de vloeistof ten koste van de 

koeling hiervan 
- afkoeling van de vloeistof thermische uitwisseling met lucht omgeving,verder verdamping 

resterende vloeistof en herstel begindruk in fles na enige tijd 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vacuum- en laadapparaat 
 
 
3. Vacuümcyclus 
 

In het algemeen is het goed dat het vacuüm “lang” is i.p.v. “hard” : het bereiken van lage drukwaarden in te korte 
tijd kan namelijk onmiddellijke verdamping van eventuele verborgen vocTHIgheid veroorzaken, waardoor een 
deel bevriest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De figuur 3 geeft een vacuümcyclus en daarmee gepaard gaande optimale stijging voor koelapparatuur zoals die 
van onze product. 

  
P 

ENTHALPIE h 

T. Fles/omgeving 

Verzadigd  

Verzadigde 
Vloeistof  

Fig. 1 

 

 

 

P 
[Pa] 

Tijd 200 s 

6 

150 

Fig. 3 
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In het algemeen in het geval van hoog vochtgehalte van het circuit of van bijzonder uitgebreide installaties, moet 
overgegaan worden op vacuüm “breuk” met watervrije stikstof, en dienen  vervolgens de handelingen herhaald te 
worden zoals beschreven; deze handeling bevordert de verwijdering van verborgen en/of bevroren vocTHIgheid 
tijdens het vacuümproces.  

 
 
4. Uitvoering van vacuüm op een met koelvloeistof  “besmet” circuit  
 

De eerste handeling is de verwijdering van koelmiddel uit het circuit middels gebruik van het daartoe bestemde 
apparaat met afpompunit  voor recycling. 
 
Koelmiddelen hebben allemaal de neiging op te lossen in olie [ compressor schaal…] in % des te meer hoe 
hoger de druk  is en hoe lager de T van dezelfde olie is– wet van Charles - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgifte van koelvloeistof neigt ertoe de olie af te koelen en daardoor de afgifte zelf ervan tegen te werken: om 
deze reden, indien beschikbaar, is het zaak ook de carterweerstanden  tijdens de evacuatiefase aan te zetten. 
 
Het contact met hoge percentages vloeistof met de Pirani-indicator (vacuümsensor) kan het gevoelige element  
“dopen” waardoor de gevoeligheid voor bepaalde tijd wordt geremd.  Om deze reden, in afwezigheid van 
apparatuur voor opvang van de koelvloeistof, is het toch raadzaam de carterweerstanden te activeren en te 
vermijden het vacuüm uit te voeren alvorens de koelvloeistof adequaat verwijderd te hebben : deze laatste kan 
zich inderdaad ook in de olie van de vacuümpomp oplossen waardoor de prestaties ervan voor lange tijd (uren) 
wordt beperkt. 
 
 
 

5. Vulpunten [apart punt] 
 
Het beste vulpunt voor de airconditioners is het gedeelte tussen de thermostatische klep en de verdamper; zorg 
er daarbij voor de thermostaat opnemer niet vast te maken totdat de handeling heeft plaatsgevonden : dit is 
belangrijk om de opening van de klep zelf open te houden en de doorgang van koelvloeistof ook mogelijk te 
maken ricTHIng condensor. 
 
Indien mogelijk het vullen vermijden bij de zuigzijde van de compressor teneinde het  smeermiddel niet teveel te 
verdunnen en ieder geval eerst de compatibiliteit van de cartervolumes controleren met de te verrichten 
vulvolumes. 
 
  

T1 

T2 

T3 

 

 

 

T  olie 
Druk 

%  R.... in olie 
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4. ELECTRISCHE AANSLUITINGEN 
 

 
Alvorens welke handeling ook te verrichten dient u zich ervan verzekeren dat er geen 
spanning is. 

 
Controleren of de voedingsspanning overeenkomt met de nominale gegevens van het apparaat 
(spanning, aantal fasen, frequentie), vermeld op het identificatieplaatje van het apparaat. 
De aansluiting komt tot stand via een drie-aderige kabel en “N” kabel sterpunt voor de voeding van de 
monofase vermogens [optionele voeding zonder 0] 
 

De kabeldoorsnede en de leidingbeschermingen moeten conform hetgeen staat 
aangegeven op het elektrisch schema zijn. 

 
De voedingsspanning mag geen variaties ondergaan die boven de ±5% uitkomt, en het gebrek aan 
evenwicht tussen de fasen moet altijd onder de 2% zijn. 
 

Het functioneren moet altijd binnen de boven genoemde waarden plaatsvinden: is dit 
niet het geval dan komt de garantie onmiddellijk te vervallen. 

 
De elektrische verbindingen moeten worden uitgevoerd conform de informatie op het bij de unit geleverde 
elektrisch schema, en met inachtneming van de van kracht zijnde wetten en normen. 
Een geaarde aansluiting is verplicht.  De installateur moet zorgen voor een aansluiting van de geaarde 
kabel met de speciale aardklem, te vinden op het electrische afstandsbediening en gekenmerkt door de 
geel-groene kabel.  
De voeding van het controlecircuit is afgeleid van de vermogenslijn middels een transformator op het 
electrische afstandsbediening. 
Het controlecircuit wordt beschermd door daarvoor bestemde zekeringen of automatische schakelaars 
afhankelijk van de maat van de unit. 

 

 
 
 
 
 
Legenda: 1-Elektrische voeding voor binnenunit; 2-Voeding voor buitenunit; 3-Hulpkabels 

 
BEDIENINGS DISPLAY 

3 

2 

1 
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5. INBEDRIJFSTELLENT 
 

a. Controles vooraf 
 
- Controleren of de elektrische verbinding op correcte wijze is uitgevoerd en of alle klemmen goed zijn 

vastgezet. Deze controle moet deel uitmaken van een periodieke halfjaarlijkse controlecyclus. 
 
- Controleren of de spanning op de klemmen RST  400 V ± 5% is, en controleren of  het gele 

controlelampje van de fasenvolgorderelais aan is. De fasenvolgorderelais is geplaatst op het 
electrische afstandsbediening en het niet in acht nemen van de volgorde zorgt ervoor dat het 
apparaat niet start. 

 
- Zich ervan verzekeren dat er geen lekkages van koelvloeistof zijn, te wijten aan onvoorwachte 

schokken tijdens transport en/of installatie.   
 
- De juiste voeding van de carterweerstanden verifiëren, indien aanwezig. 
 
 

Het inschakelen van de weerstanden moet minstens 12 uur voor het opstarten 
plaatsvinden, en geschiedt automatisch bij afsluiting van de algemene 
scheidingsschakelaar. Deze hebben als doel de T van de olie in de compressor te 
verhogen waarbij de hoeveelheid hierin opgeloste koelvloeistof wordt beperkt. 

 
 
Om de juiste werking van de weerstanden te controleren, verifiëren of het onderste deel van de 
compressoren warm is, en in ieder geval een temperatuur heeft die 10-15°C hoger ligt dan die van de 
omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het diagram illustreert de kenmerkende eigenschap [wet van Charles] van gassen op te lossen in een 
vloeistof in die mate dat deze recht evenredig is aan de verhoogde druk en de gelijktijdige 
contrastwerking van de temperatuur bij gelijkheid van druk in de cup, reduceert een verhoging van de 
temperatuur van de olie aanzienlijk de hoeveelheid opgeloste koelvloeistof, zodat het behoud van de 
gewenste smeereigenschappen gewaarborgd wordt. 

 
b. Eerste keer opstarten 
 

Inbedrijfstal instructies voor de unit THI 025-073 en THC 025-073 
 
Koelmiddel leidingen tussen de twee units 
 

 De instructies volgen op het schema van de koeling (opletten op IN/OUT) de verbindingen van 
de koeling beginnen tussen unit THI en THC. 

 Vacumeren van de koelleiding tussen in/out van de binnen en buiten unit. 
 
  
Electrische aansluitingen 
 

 Het frontpaneel openen van de twee units 

 

 

 
Druk 

% R407C in olie 

T olie  
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 De algemene scheidingsschakelaar in stand OFF zetten. 
 De automatische schakelaar Q01 van de THC unit op OFF zetten 
 Voedingskabel 230/1/50 (netvoeding) aansluiten op een van de aansluitingen die zichtbaar zijn  

aan de zijkanten van de THI unit, en aansluiten op de hoofdschakelaar QS.  
 De instructies volgend van het elektrisch schema, de elektrische verbindingen maken tussen de 

THI en de THC unit, voeding 230/1/50  en voeding en kabels van het hulpcircuit. 
 De gebruikersinterface verbinden met connector J10 van de microprocessor (aangegeven op het 

schema van de THS unit) d.m.v. een telefoonkabel. 
 De hoofd schakelaar QS van de THI unit op ON zetten. 
 De automatische schakelaar Q01 van de THC unit op ON zetten. 

         
    
                                                     THI-Unit                                                                THC-Unit   

 
 Het circuit vullen met koelmiddel R407C. 
 De panelen sluiten met de betreffende schroeven. 
 

Inbedrijfstellen 
 
Bij aansluiting van de voeding van de microprocessor wordt het eerste scherm van het hoofdmenu 
zichtbaar, dat de volgende informatie bevat:   
 

 Temp. aanzuiglucht T (Tint); 
 Temp. uitblaaslucht T (Tsup); 
 Temp. buitenlucht (Text) [alleen versie Free Cooling]: 
 Status van compressoren en ventilatoren; 
 Teller voor ventilatoren verdamper en compressoren. 

 

In het volgende scherm (m_on_off), zichtbaar door op Down   te drukken, is het mogelijk de unit aan- 

en uit te zetten door op Enter    ,  Down   en dan weer op Enter  te drukken. Er wordt ook 
aangegeven of de unit master of slave is (uiterst belangrijke informatie voor de functies ‘adres van het 
plaatselijke net (Unit 1, Unit 2 of Stand Alone). 
 
 
 
 
 
 
 
De THI unit is voorzien van een rode LED voor het aangeven van 
alarmen.  
 
Gebruik: 
 

 De gebruikershandleiding raadplegen en de controlehandleiding voor alle geavanceerde 
onderhouds- en set up handelingen. 

 N.B.: De THI-unit heeft geen condensatiedrukindicator voorzien, waardoor de waarde niet 
betrouwbaar is.  

m_on_off          
╔════════════════════╗ 
║UNITÀ ON:           ║ 
║                 No ║ 
║Master              ║ 
║UNITÀ STAND ALONE   ║ 
╚════════════════════╝ 

Hoofd-             
╔════════════════════╗ 
║Comp OFF Tint 00.0°C║ 
║Evap OFF Tsup 00.0°C║ 
║Cond OFF Text 00.0°C║ 
║Ev 00000 Comp 00000h║ 
╚════════════════════╝ 
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c. Start inbedrijfstellen 
 
Alvorens het apparaat in werking te stellen de algemene scheidingsschakelaar sluiten, de gewenste 
werkingswijze op het controlepaneel selectern en drukkken  op de knop “ON” op het controlepaneel. 
 
Als de unit niet van start gaat, controleren of de bedrijfsthermostaat op de nominale calibratiewaarden 
ingesteld staat. 
 

Er wordt aangeraden de spanning niet weg te nemen bij de unit wanneer deze niet werkt, 
maar alleen in geval van langdurige buitenwerkingstelling (bijv. seizoensstop) Voor het 
tijdelijk uitzetten van de unit de aanwijzingen volgen als vermeld in paragraaf 4.5. 

 
 

d. Controle bij inbedrijfstellen 
 
- De juiste fasenvolgorde verifiëren d.m.v. het fasenvolgorderelais op het bord: als deze niet correct is, 

spanning wegnemen en de twee fasen van de drie-aderige kabel bij de ingang van de unit omkeren. 
Nooit de interne elektrische verbindingen wijzigen, anders komt de garantie onmiddellijk te vervallen. 

 
e. Controle van de koelmiddelvulling 

 
- Na een paar uur functioneren, verifiëren of het kijkglas van de vloeistof de groene rand heeft: een gele 

kleur geeft de aanwezigheid van vocht in het circuit aan. In dat geval is vacumeren van het circuit door 
gekwalificeerd personeel noodzakelijk.  

 
 Verifiëren dat er geen grote hoeveelheden belletjes in het kijkglas van de vloeistof verschijnen. Als er 

continu en veel belletjes verschijnen kan dit wijzen op een tekort aan koelvloeistof en de noodzaak tot 
herstel hiervan. De aanwezigheid van een paar belletjes is evenwel toegestaan, vooral in het geval van 
ternaire mengsels met een hoge ‘glide’ zoals HFC R407C. 

 
- Controleren of de oververhitting van de koelvloeistof tussen 5 en 8 °C ligt. Daartoe: 

1) de temperatuur opnemen aangegeven door een contactthermometer, geplaatst op de 
aanzuigleiding van de compressor; 

2) de temperatuur opnemen die aangegeven wordt op de schaal van een manometer, ook deze bij de 
aanzuiging aangesloten; men dient te kijken naar de schaal van de manometer voor de koelvloeistof 
R407C en gekenmerkt door de afkorting D.P. (Dew Point). 
Het verschil tussen de aldus gevonden temperaturen levert de waarde van de oververhitting. 

 
- Controleren of de onderkoeling van de koelvloeistof tussen 3 en 5°C ligt.  daartoe: 

1) de temperatuur opnemen aangegeven door een contactthermometer, die zich bevindt op de uitgang 
van de condensator; 

2) de temperatuur opnemen die aangegeven is op de schaal van een manometer, aangesloten op de 
vloeistoftap bij de uitgang van de condensator; men dient te kijken naar de schaal van de 
manometer voor de koelvloeistof R407C en gekenmerkt door de afkorting B.P. (Bubble Point). 
Het verschil tussen de aldus gevonden temperaturen levert de waarde van de onderkoeling.  

 
BELANGRIJK 
 

Opgelet: geen van alle units van de THS zijn voorgevuld met koelmiddel R407C. De 
vulhandeling hoort bij het bijzondere onderhoud dat uitsluitend uitgevoerd mag worden 
door gekwalificeerd personeel. 

 
Opgelet: Het koelmiddel R407C vereist polyolester olie “POE” van het type en viscositeit 
dat staat aangegeven op het identificatieplaatje van de compressor. 
Onder geen enkele voorwaarde mag er olie van een ander type in het circuit gedaan 
worden. 
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- Het verschil tussen de Dew Point en Bubble Point Temperaturen staat bekend als “GLIDE”, oftewel 

slip en dit is een typische eigenschap van koelvloeistofmengsels. In het geval van gebruik van pure 
vloeistoffen vindt de fasewijziging plaats bij constante T, en is Glide dus gelijk aan nul. 

  

Gemiddelde T 
(T1+T2)/2 

T1 (begin condensatie) 
DEW POINT 

T2 (einde condensatie) 
BUBBLE POINT 

Enthalpie h 

P 
P effectieve 
toevoer 
compressor 

R407C 
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6. INSTELLING BEDRIJFS PARAMETERS 
 

a. Algemeen 
 
Alle controleapparatuur is geijkt en getest in de fabriek voordat het apparaat wordt verstuurd. Nadat de 
unit echter een redelijke tijd gefunctioneerd heeft, kan er een controle uitgevoerd worden van de 
werkings- en veiligheidsinricTHIngen. De calibratiewaarden staan vermeld in Tabel II en III. 
 

Alle servicehandelingen op de apparatuur vallen onder het bijzonder onderhoud, 
en mogen UITSLUITEND DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL uitgevoerd 
worden:  foute calibratiewaarden kunnen de unit en ook personen ernstige schade 
berokkenen. 

 
De functioneringsparameters en calibraties van controlesystemen die de integriteit van het apparaat 
beïnvloeden, instelbaar via microprocessorcontrole, zijn beschermd met een password.    
 
TABEL II – INSTELLEN CONTROLEAPPENDAGES 
 

CONTROLEAPPENDAGES   SET POINT DIFFERENTIEEL 
 
Differentiële drukregelaar lucht (flux 
luchttoevoer) Pa  50 30 

Differentiële drukregelaar lucht (filter 
vuil) Pa  50 20 

 
 

 CONTROLEAPPENDAGES  ACTIVERING DIFFERENTIAAL HERINSCHAKELING 

 
Drukregelaar maximum Bar-r  28.0 4 Handmatig 
Drukregelaar minimum Bar-r  2 1.5 Automatisch 
Controle modulerende condensatie Bar-r  14 7 - 
Tijdsduur tussen twee starts van de 
compressor s  480 - - 

 
 

b. Hoge druk pressostaat 
 
De pressotaat voor hoge druk stopt de compressor wanneer de persdruk boven de calibratiewaarde 
uitkomt. 
 

Opgelet: het is niet toegestaan de calibratie van de drukregelaar max. te wijzigen. 
Het niet functioneren hiervan, in geval van verhoging van de druk, heeft als gevolg 
dat de hogedrukveiligheidsklep opengaat. 

 
De reset van de hoge drukpressostaat is handmatig en kan alleen plaatsvinden wanneer de druk onder 
de door de ingestelde differentiaal aangegeven waarde is gedaald (zie Tabel III). 
 

c. Lage druk pressostaat 
 
De lagedruk pressostaat stopt de compressor wanneer de aanzuigingdruk onder de calibratiewaarde 
daalt voor langer dan 120 seconden.  
 
De reset is automatisch en kan alleen plaatsvinden wanneer de druk boven de door de ingestelde 
differentiaal aangegeven waarde is gestegen (zie Tabel III). 
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7. ONDERHOUD 
  
De op apparaten te verrichten handelingen beperken zich tot het aan- en uitzetten ervan.  
Alle andere handelingen vallen onder onderhoud en mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 
gekwalificeerd personeel in staat om te handelen conform de van kracht zijnde wetten en normen. 
 
 

a. Waarschuwingen 
 
 

Alle in dit hoofdstuk beschreven handelingen MOETEN ALTIJD UITSLUITEND 
DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD. 

 
 
 

Alvorens handelingen uit te voeren op de unit of zich toegang te verschaffen tot 
interne onderdelen, zich ervan verzekeren dat de elektrische voeding is 
uitgeschakeld. 

 
 

Het bovenste gedeelte en de persleiding van de compressor hebben een hoge 
temperatuur. In het bijzonder opletten wanneer er in uw omgeving gewerkt wordt 
met open panelen.  

 
 

In het bijzonder opletten wanneer er in de nabijheid van de accu’s met lamellen 
gewerkt wordt, aangezien de aluminium lamellen met een dikte van 0,11 mm 
oppervlakkige snijwonden kunnen veroorzaken  

 
 
 

Na de onderhoudshandelingen altijd de unit weer sluiten d.m.v. de daartoe 
dienende panelen door deze vast te zetten met de daarvoor bestemde schroeven. 

 
 

b. Algemeen 
 
 
Om de bedrijfszekerheid in de tijd te waarborgen wordt geadviseerd het volgende onderhoud- en 
controleprogramma in acht te nemen. De hieronder aangegeven indicaties betreffen normale slijtage. 
 

Werking 
 

Periodiciteit 

 Verifieer de werking van alle controle- en veiligheidsinricTHIngen 
 

Jaarlijks 

 Controleer of de elektrische klemmen goed vastgeschroefd zijn, zowel binnen het 
electrische afstandsbediening als op het klemmenbord van de compressoren. De 
beweegbare en vaste contacten van de afstandsschakelaars moeten periodiek 
schoongemaakt worden, en indien ze tekenen van schade vertonen, dienen ze 
vervangen te worden. 

Jaarlijks 

 Controleer de koelmiddelvulling via het kijkglas van de vloeistof Halfjaarlijks 
 Controleer of de luchtstroom drukregelaar en differentiële drukregelaar vuil filter 

goed werkt 
Halfjaarlijks 

 Verifieer de staat van het luchtfilter en vervang zo nodig Halfjaarlijks 
 Controleer op het kijkglas van de vloeistof de vocTHIgheidsindicator (groen=droog, 

geel=vocTHIg); als de indicator niet groen is, zoals aangegeven op de sticker van 
het kijkglas, het filter vervangen 

Halfjaarlijks 
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c. Control van het luchfilter 
 

 Het door het rooster beschermde paneel verwijderen om bij de luikruimte en het luchtfilter te 
komen 

 
 Luchtfilter weghalen 

 
 

 Verifieer de staat van het filter en zo nodig vervangen 
 

d. Controle van luchtklep motor 
 

 Het door het rooster beschermde paneel verwijderen om bij de luikopening en het luchtfilter te 
komen 

 Aan de zijkant geplaatste bevestigingsschroeven van het luik verwijderen.   
 Het complete luik weghalen en toegang verschaffen tot de servomotor 
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e. Reparaties koelmiddel circuit 
 

Opgelet: tijdens eventuele reparaties van het koelcircuit of onderhoudsbeurten 
van de compressoren de openingstijden van het circuit zoveel mogelijk beperken.  
Ook beperkte blootstellingtijden van de olie-esters aan de lucht veroorzaken 
absorptie van grote hoeveelheden vocTHIgheid door de olie zelf, en daardoor 
ontstaan zwakke zuren.  

 
  
In het geval er reparaties verricht zijn aan het koelcircuit, dienen de volgende handelingen uitgevoerd te 
worden: 
- lekdichtheidstest; 
- vacuüm en vochtonttrekking van het koelcircuit; 
- koelmiddelvulling. 
 

In het geval de installatie geleegd moet worden, altijd de in het circuit aanwezige 
koelvloeistof opvangen d.m.v. speciaal gereedschap, waarbij uitsluitend in 
vloeistoffase wordt gewerkt. 

 
 
f. Lekdichtheidstest 

 
Het circuit vullen met watervrije stikstof d.m.v. een fles voorzien van reductor, tot de max. druk van 22 bar 
wordt bereikt. 
 

Tijdens drukregelingsfase de druk van 22 bar aan de kant van de lage druk van de 
compressor niet overschrijden 

 
 
Eventuele lekkages moeten opgespoord worden d.m.v. speciale lekopsporende inricTHIngen. Als er 
gedurende de test dus lekkages worden gevonden, het circuit legen alvorens solderingen te verrichten 
met geschikte legeringen. 
 

Geen zuurstof gebruiken in de plaats van stikstof, aangezien er explosiegevaar zou 
optreden. 

 
 

g. Hoog vacuum en vochtontrekking 
 
Om hoog vacuüm van het koelcircuit te verkrijgen, is het noodzakelijk een pomp te hebben met een hoge 
vacuümgraad, waarmee 150 Pa absolute druk kan worden bereikt met een bereik van circa 10 m3/h. Als 
men over zo’n pomp beschikt, is normaal gesproken één vacuümhandeling voldoende tot de absolute 
druk van 150 Pa. 
Als men niet over een dergelijke vacuümpomp beschikt, of wanneer het circuit voor langere perioden 
open is gebleven, wordt ten zeerste aangeraden de methode van de drievoudige lediging te volgen. Deze 
methode wordt ook aangeraden wanneer er vocht in het circuit zit.  
De vacuümpomp wordt aangesloten op de vulopeningen. 
De procedure waar men zich aan moet houden is de volgende: 
 
Het circuit legen tot een druk van minstens 350 absolute Pa :  dan stikstof in het circuit brengen tot een 

relatieve druk van circa 1 bar wordt bereikt. 
 
- De bij het vorige punt beschreven handeling herhalen. 
 
- De bij het vorige punt beschreven handeling voor de derde maal herhalen, en daarbij proberen in dit 

geval een zo’n hoog mogelijk vacuüm te bereiken.  
 
Met deze procedure is het mogelijk gemakkelijk tot 99% van de vervuilende stoffen te verwijderen. 
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h. Hervullen van het koelmiddel R407C 
 
 
- De fles koudemiddel aansluiten op de mannelijke vulopening 1/4 SAE, geplaatst op de vloeistofleiding; 

laat daarbij wat gas ontsnappen om de lucht in de verbindingsleiding te verwijderen.  
 
- Het laden in vloeibare vorm uitvoeren totdat circa 75% van de totale vulling/lading is binnengelaten. 
 
-  De flesvervolgens aansluiten op de vulschrader op de leiding tussen de thermostatische klep en de 

verdamper, en het vullen in vloeibare vorm voltooien totdat er op het kijkglas van de vloeistof geen 
bellen meer verschijnen, en de functioneringswaarden bereikt zijn als aangegeven in paragraaf 4.4. 

 
 

Aangezien R407C een ternair mengsel is, moet het vullen met koelmiddel 
uitsluitend gedaan worden met vloeibaar koelmiddel, om het juiste percentage van 
de drie componenten te waarborgen. 
 

 
 

Een unit die oorspronkelijk in de fabriek met R407C is gevuld mag niet zonder 
schriftelijke toestemming van Lennox gevuld worden met R22 of met andere 
koelmiddelen. 

 
 

i. Besherming van het milieu 
 
De wet op de reglementering [reg. CEE 2037/00 voor het gebruik van schadelijke substanties voor de 
ozonlaag en gassen die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, bepaalt het verbod om koelgassen 
in het milieu te lozen, en verplicht de houders hiervan deze in te zamelen en aan het eind van de 
gebruiksduur terug te bezorgen aan de verkoper of weg te brengen naar speciaal daarvoor bestemde 
inzamelinstanties. 
Het koelmiddel HFC R407C is niet schadelijk voor de ozonlaag maar wordt vermeld onder de stoffen die 
verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect en moet dus voldoen aan bovenvermelde verplicTHIngen. 
 
 
 

Er wordt dus aangeraden bijzondere aandacht te besteden tijdens de 
onderhoudswerkzaamheden teneinde zoveel mogelijk lekkages van koelmiddelen 
te beperken. 
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8. STORING ZOEKEN 
 
Op de volgende bladzijden staan de meest voorkomende oorzaken vermeld die kunnen leiden tot het 
stoppen van de unit, of tenminste tot abnormaal functioneren. De onderverdeling wordt gemaakt op basis 
van eenvoudig te herkennen symptomen. 
 
 

Voor wat betreft mogelijke oplossingen wordt geadviseerd uiterst zorgvuldig te 
werk te gaan met de handelingen die verricht moeten worden: een bovenmatige 
beveiliging kan ernstig letsel teweeg brengen bij onervaren personen. Er wordt dus 
aangeraden, als de oorzaak eenmaal is gevonden, zich te wenden tot de fabrikant of 
een gekwalificeerde technicus. 
 
 

PROBLEEM 
 

Mogelijke oorzaak Controle-Oplossing 

De unit start niet Geen elektrische voeding Voeding controleren van hoofd- en 
hulpcircuit. 
 

 De elektronische printplaat heeft 
geen voeding 

De staat van de zekeringen 
controleren 

 Aanwezigheid van alarm Controleer op het paneel van de 
microprocessor de aanwezigheid 
van alarm, de oorzaak wegnemen 
en de unit weer opstarten. 

 De fasenvolgorde is verkeerd Twee fasen t.o.v. elkaar op de 
hoofdvoeding omdraaien na deze 
te hebben afgesloten vóór het 
apparaat 

   
De compressor maakt lawaai De compressor draait niet in de 

juiste ricTHIng 
De staat van  fasenvolgorderelais 
controleren  De fasen op het 
klemmenbord omkeren na de unit 
afgesloten te hebben en contact 
opnemen met fabrikant. 

 
 

  

Abnormaal hoge druk De luchttoevoer naar de 
condensor is onvoldoende 

Controleren of er geen 
verstoppingen in de 
condensatiesectie van het 
aeraulische circuit zitten 

  Controleren of de oppervlakken 
van de condensatieaccu verstopt 
is 

  Controleer de condensregelaar 
[optioneel] 

   
 Lucht in het circuit, zichtbaar door 

bellen in het kijkglas, ook met 
onderkoelingwaarden van boven 
de 5°C. 

Lucht afvoeren. Druk van het 
circuit regelen en controleren op 
eventuele lekkage. Langzaam 
legen uitvoeren [langer dan 3 uur] 
tot de waarde 0,1 Pa en dus weer 
vullen in vloeistoffase 
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PROBLEEM 

 
Mogelijke oorzaak Controle-Oplossing 

   
Abnormaal hoge druk Apparaat te vol,  te merken aan 

onderkoeling hoger dan 8°C 
Het circuit legen 

 Thermostatische klep en/of filter 
verstopt. Deze symptomen gaan 
ook vergezeld van abnormaal lage 
druk. 

De temperaturen vóór en na de 
klep en filter controleren; eventueel 
vervangen. 

Lage condensatiedruk Condensordrukregeling Calibratie van het apparaat 
verifiëren en controle van de 
condensatie [optioneel]  

Lage verdampingsdruk Storing thermostatische 
expansieventile of EEV 

De opening van de klep verifiëren 
door de bol met de hand op te 
warmen, en eventueel bijstellen. 
Indien geen reactie, deze 
vervangen 

 Filter-droger verstopt Drukverlies vóór en na het filter 
mag niet boven de 2°C uitkomen. 
Vervangen indien dit wel het geval 
is. 

 Lage T condensatie De juiste functionaliteit van de 
condensatiecontrole verifiëren 
[indien aanwezig] 

 Onvoldoende koelmiddel Hoeveelheid koelvloeistof 
controleren; onderkoeling meten, 
als deze minder is dan 2°C de unit 
bijvullen. 

 Ingreep interne clixon Bij compressoren voorzien van 
beschermingsmodule, de staat van 
het thermocontact controleren. 
Oorzaken na herstart opsporen 

De compressor start niet Ingreep magneetschakelaar of 
zekeringen van de leiding na 
kortsluiting 

Oorzaak controleren door de 
weerstand  van de afzonderlijke 
wikkelingen en isolering ricTHIng 
behuizing alvorens weer op 
spanning te zetten 

 In werking treding van één van de 
drukregelaars AP of BP 

Controleren op de 
microprocessor,oorzaken 
wegnemen. 

 De fasen in de distributieruimte zijn 
omgekeerd 

De staat van  fasenvolgorderelais 
controleren 
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9. VRIJE RUIMTE VOOR SERVICE 
 
 

 
 

 A B C D 
THI 025-145 0 200 200 200 
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10. OVERZICHT TECHNISCHE GEGEVENS 
 

THS 

Technische gegevens – Verdampingsunit THI 
Model   THI025 THI035 THI045 THI056 THI073 THI090 THI105 THI120 THI145  

           
Koelmiddel [Ashrae] R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C 
Koelvermog
en bij 
27°/40%, 35° 

[kW] 2,60 3,60 4,50 5,60 7,30 9,00 10,40 12,00 14,50 

Elektrische 
voeding 

[V-n-f] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Aantal 
ventilatoren 

[m3/h] 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Aantal 
koelcircuits 

[-] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opgenomen 
vermogen 
ventilatoren 

[W 185 185 245 245 470 470 470 690 690 

Luchthoe 
veeldheid 

[m3/h] 950 930 1.400 1.400 2.200 2.200 2.200 3.200 3.200 

Oppervlakte 
verdamper 

[m2] 0,16 0,16 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,37 0,37 

Filter: [-] EU3 EU3 EU3 EU3 EU3 EU3 EU3 EU3 EU3 
Luchthoevee
lheid in Free-
Cooling 

[m3/h] 810 790 1.190 1.190 1.870 1.870 1.870 2.720 2.720 

Temperatuur 
Full Free 
Cooling 

[°C] 17,5 13,5 15,8 13,0 15,5 12,7 10,5 14,0 11,2 

Afmetingen 
binnenunit 
hoogte H 

[mm] 350 350 350 350 350 350 350 400 400 

Lengte L [mm] 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.140 1.140 
Diepte D [mm] 590 590 990 990 990 990 990 1.090 1.090 
Gewicht kg 64 64 83 83 87 94 94 105 106 
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Technische gegevens – Condensingunit THC 

Model            
           
Koelmiddel [Ashrae] R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C 
Vvoeding [V-n-f] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Totaal 
opgenomen 
vermogen  

[W 940 1.180 1.320 1.760 2.210 2.560 3.070 3.720 4.720 

[Totaal] 
stroomopna
me  

[A] 3,4 4,6 4,9 7,4 9,6 4,5 5,1 6,2 8,2 

FLA [A] 6,3 8,8 9,5 12 15 7 7 10 13 
LRA [A] 18,3 28 34 47 61 40 46 50 66 
Type 
compressor 

[-] Roterend Roterend Roterend* Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Aantal 
koelcircuits 

[-] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aantal 
compressore
n 

[-] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oppervlakte 
voorkant 
condensor 
batterij 

[m2] 0,25 0,25 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,67 0,67 

Lucht 
hoeveelheid 

[m3/h] 2.250 2.050 3.450 3.350 3.350 5.100 5.100 5.580 5.450 

Geluidvermo
gen 

[dB-A 68 68 69 69 70 70 73 71 71 

Geluidsdruk [dB-A 41 41 42 42 43 43 46 44 44 
Op 10 m vrije 
veld 

          

Aantal 
ventilatoren 

[-] 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Afm. 
buitenunit 
hoogte H 

[mm] 580 580 630 630 630 630 630 1.128 1.128 

                                             
Lengte L 

[mm] 600 600 990 990 990 990 990 1.120 1.120 

                                             
Diepte D 

[mm] 350 350 360 360 360 360 360 578 578 

Gewicht [kg] 77 78 86 88 92 98 106 130 133 
 
* Compressor Scroll [optioneel] 
Voor andere soorten spanning gelieve zich te wenden tot onze technische dienst 
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