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INSTALLATIEHANDLEIDING
Ref: BALTIC_Installatie-IOM-1305-D

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING
Veiligheidsregels

TRANSPORT & VERPLAATSEN
Verplichte verplaatsingshulpmiddelen

DE UNITS HIJSEN
Afmetingen en gewichten van de machine
Installatie met minimum aan vrije ruimte rond de unit
Unit met vorkheftruck hijsen
De vorkheftruckbeschermer onder de machine verwijderen
De unit met een kraan hijsen
De daksokkel hijsen

CONTROLE BIJ LEVERING
Typeplaatje
Opslag
Onderhoudssleutel
Condens afvoer
Controles voor ingebruikname
Installatievereisten
Aansluitingen

INSTALLATIE OP EEN DAKSOKKEL
Afmetingen dakopening
Controle afdichting
Waterpas maken verstelbare daksokkels
De rooftop op de verstelbare daksokkels plaatsen

NIET VERSTELBARE, NIET GEMONTEERDE ROOFCURB-INSTALLATIE
Verpakking onderdelen van het frame
Installatie
Montage
Het frame vastzetten
Controle afdichting
Isoleren en verzinken

AANSLUITEN VAN KANALEN

WATERGEKOELDE UNITS

WARMTETERUGWINNING
Algemene beschrijving
Platenwarmtewisselaar - Confi guraties
Platen warmtewisselaar - Installatie
Thermodynamische warmteterugwinning - Confi guraties
Thermodynamische warmteterugwinning - Installatie
Thermodynamische warmteterugwinning - Controle
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EBHO

ERVF

HRMH

HRMV

TRMO

HRHS

HRVS

VRHS

VRVS

BALTIC-IOM-1305-D / Installatiehandleiding

GLOSSARIUM

Horizontale extractiekast

Daksokkel voor verticale afvoer

Horizontale warmteterugwinning module

Verticale warmteterugwinning module

Thermodynamische warmteterugwinning Module

Horizontale retour - Horizontale toevoer

Horizontale retour - Verticale toevoer

Verticale retour - Horizontale toevoer

Verticale retour – Verticale toevoer
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BAC 024 SNM 3M 23,4 - -
BAC 030 SNM 3M 29,2 - -
BAC 038 SNM 3M 37,1 - -
BAC 042 SNM 3M 39,4 - -
BAC 045 DNM 3M 43,9 - -
BAC 052 DNM 3M 49,8 - -
BAC 057 DNM 3M 55,2 - -
BAC 065 DNM 3M 62,6 - -
BAC 075 DNM 3M 74,1 - -
BAC 085 DNM 3M 80,7 - -

BAH 024 SNM 3M 23,4 20,7 -
BAH 030 SNM 3M 29,2 26,2 -
BAH 038 SNM 3M 37,1 34,8 -
BAH 042 SNM 3M 39,4 38,0 -
BAH 045 DNM 3M / BWH 045 DNM 3M 43,9 / 46,3 40,8 / 56,7 -
BAH 052 DNM 3M / BWH 052 DNM 3M 49,8 / 53,3 46,2 / 65,9 -
BAH 057 DNM 3M / BWH 057 DNM 3M 55,2 / 61,9 54,4 / 78,4 -
BAH 065 DNM 3M / BWH 065 DNM 3M 62,6 /73,6 62,2 / 91,1 -
BAH 075 DNM 3M / BWH 075 DNM 3M 74,1 / 87,8 73,5 / 105,3 -
BAH 085 DNM 3M / BWH 085 DNM 3M 80,7 / 91,6 80,1 / 112,8 -

BAG 024 SSM 3M 23,3 - 20
BAG 030 SSM 3M 28,9 - 20
BAG 038 SSM 3M 36,8 - 20
BAG 042 SSM 3M 39,1 - 20
BAG 045 DSM 3M 43,7 - 33
BAG 052 DSM 3M 49,5 - 33
BAG 057 DSM 3M 54,7 - 33
BAG 065 DSM 3M 61,9 - 33
BAG 075 DSM 3M 73,4 - 60
BAG 085 DSM 3M 79,8 - 60

BAG 024 SHM 3M 23,3 - 46
BAG 030 SHM 3M 28,9 - 46
BAG 038 SHM 3M 36,8 - 46
BAG 042 SHM 3M 39,1 - 46
BAG 045 DHM 3M 43,7 - 60
BAG 052 DHM 3M 49,5 - 60
BAG 057 DHM 3M 54,7 - 60
BAG 065 DHM 3M 61,9 - 60
BAG 075 DHM 3M 73,4 - 120
BAG 085 DHM 3M 79,8 - 120

BAM 024 SSM 3M 23,3 20,8 20
BAM 030 SSM 3M 28,9 26,5 20
BAM 038 SSM 3M 36,8 35,1 20
BAM 042 SSM 3M 39,1 38,4 20
BAM 045 DSM 3M / BWM 045 DSM 3M 43,7 / 46,3 41,0 / 56,7 33
BAM 052 DSM 3M / BWM 052 DSM 3M 49,5 / 53,3 46,6 / 65,9 33
BAM 057 DSM 3M / BWM 057 DSM 3M 54,7 / 61,9 54,9 / 78,4 33
BAM 065 DSM 3M / BWM 065 DSM 3M 61,9 / 73,6 62,8 / 91,1 33
BAM 075 DSM 3M / BWM 075 DSM 3M 73,4 / 87,8 74,2 / 105,3 60
BAM 085 DSM 3M / BWM 085 DSM 3M 79,8 / 91,6 81,0 / 112,8 60

BAM 024 SHM 3M 23,3 20,8 46
BAM 030 SHM 3M 28,9 26,5 46
BAM 038 SHM 3M 36,8 35,1 46
BAM 042 SHM 3M 39,1 38,4 46
BAM 045 DHM 3M / BWM 045 DHM 3M 43,7 / 46,3 41,0 / 56,7 60
BAM 052 DHM 3M / BWM 052 DHM 3M 49,5 / 53,3 46,6 / 65,9 60
BAM 057 DHM 3M / BWM 057 DHM 3M 54,7 / 61,9 54,9 / 78,4 60
BAM 065 DHM 3M / BWM 065 DHM 3M 61,9 / 73,6 62,8 / 91,1 60
BAM 075 DHM 3M / BWM 075 DHM 3M 73,4 / 87,8 74,2 / 105,3 120
BAM 085 DHM 3M / BWM 085 DHM 3M 79,8 / 91,6 81,0 / 112,8 120
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INSTALLATIEHANDLEIDING

Deze handleiding is van toepassing op de volgende rooftop versies:

Omschrijving Netto koelcapaciteit (kW - 
Eurovent-condities)

Verwarmingscapaciteit 
(kW - Eurovent-condities) 

Warmtepomp 

Verwarmingscapaciteit (kW) 
GAS

ALLEEN KOELING

WARMTEPOMP

ALLEEN GAS - STANDAARD WARMTE

ALLEEN GAS - HOGE WARMTE

DUAL FUEL - STANDAARD

DUAL FUEL - HOOG
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INLEIDING

Veiligheidsregels
DE UNIT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD CONFORM DE LOKALE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN - REGELS EN MOET 
UITSLUITEND BUITEN WORDEN GEBRUIKT.
LEES DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT AANDACHTIG VOORDAT U DEZE UNIT START.

INSPECTIES EN HERKWALIFICATIE CONFORM DE RICHTLEIDING INZAKE DRUKUITRUSTINGEN MOETEN DE LOKALE 
NORMEN IN ACHT NEMEN VAN DE PLAATS WAAR DE UNIT GEINSTALLEERD IS.

Belangrijke opmerking voor een unit die uitgerust is met een gasbrander:

DEZE HANDLEIDING IS ALLEEN GELDIG VOOR UNITS WAAROP DE VOLGENDE CODES WORDEN WEERGEGEVEN:

GB IR GR DA NO FI IS

Als deze symbolen niet op de unit worden weergegeven, raadpleegt u de technische documentatie waarin wordt vermeld welke 
eventuele wijzigingen noodzakelijk zijn voor de installatie van deze unit in een bepaald land.
• Als de machine een gasbrander bevat, moet de minimale ruimte rond de unit minstens 8 m bedragen om een goede verdunning 

van het rookgas te verzekeren. Indien niet mogelijk moet de inlaat met verse lucht minstens 8 m van de uitlaat van de gasbrander 
verwijderd zijn.

• De in- en uitlaat van de gasbrander mogen niet gewijzigd of door een kanaal geleid worden.
• Vooraleer u een dergelijke unit in bedrijf neemt, bent u verplicht te controleren of het gasdistributiesysteem compatibel is met de 

afstelling en instellingen van de unit.
• De gasmodule mag enkel gebruikt worden voor buiten installaties.
• Werkzaamheden aan de gasmodule dienen uitsluitend door hiervoor opgeleide/ geautoriseerde technici worden uitgevoerd.

Alle units voldoen aan de PED-richtlijn 97-23-CE

CONFORMITEIT MET EMC-RICHTLIJN

WAARSCHUWING:
Deze uitrusting is een “klasse A“ volgens de CEM-richtlijnen. In een industriële omgeving, kan deze apparatuur elektrisch ruis 
veroorzaken. In dat geval, kan de eigenaar gevraagd worden de nodige maatregelen te treffen

Dit geldt voor alle machines geïnstalleerd met nominale amp. <75A:
• De kortsluitwaarde Rsce=33 wordt bepaald in de norm EN61000-3-12 betreffende de harmonische waarden van het toevoernet. 

De toestellen die voldoen aan de harmonische stroomlimieten gelijk aan Rsce=33 kunnen aangesloten worden op elk aansluitpunt 
van het hoofdtoevoersysteem.

• De maximaal toegelaten impedentie van het hoofdtoevoersysteem Zmax=0,051W wordt bepaald in de norm EN 61000-3-11 
met betrekking tot het spanningsverschil, schommelingen en fl ikkerende waarden. De aansluiting op de toevoerleiding is een 
voorwaardelijke aansluiting is onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de lokale stroomleverancier.
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INLEIDING

VERORDENING gefl uoreerde gassen
EG-verordening Nr 842/2006 over gefl uoreerde broeikasgassen

Gebruikers van koelapparatuur moeten voldoen aan de zes verplichtingen die zijn vastgelegd in Europese verordening over

VERPLICHTING TOEPASBAARHEID

Terugwinning van gefl uoreerd gas bij onderhoud aan de installatie en aan het eind van de levensduur. Alle stationaire systemen

Installatie, onderhoud en controle op lekkage mag uitsluitend worden uitgevoerd door daarvoor 
getraind personeel. Alle stationaire systemen

Op NIEUWE apparatuur moet een etikettering worden aangebracht. Alle stationaire systemen

Neem maatregelen om lekkage van gefl uoreerde gas te voorkomen en om lekkage zo snel 
mogelijk te detecteren indien die toch optreedt. Alle stationaire systemen

Controleer regelmatig op lekken.
06 kg of meer: minstens eenmaal per 12 maanden
30 kg of meer: minstens eenmaal per 6 maanden
300 kg of meer: minstens eenmaal per 3 maanden

- Hermetisch gesloten systemen 
> 6 kg

Van koelinstallaties waarin gefl uoreerd gas toegepast wordt, moeten bepaalde gegevens worden 
vastgelegd. (Zie het opstart- en onderhoudslogboek aan het eind van dit document.) Stationaire systemen > 3 kg

Breng een systeem voor automatische lekdetectie aan en controleer dat. Stationaire systemen > 300 kg

Het niet voldoen aan deze eisen is strafbaar en kan leiden tot het opleggen van boetes.

Bovendien eisen verzekeringsmaatschappijen dat in geval van problemen wordt aangetoond dat de apparatuur 
voldoet aan de verordening inzake gefl uoreerde broeikasgassen.

GARANTIE

De garantie van de unit is onderhevig aan de garantievoorwaarden die tijdens de bestelling zijn overeengekomen. 
Er wordt van uitgegaan dat bij het ontwerp en het installeren van de unit er sprake is van goed vakmanschap.
De garantie komt rechtmatig te vervallen en is ongeldig indien:
• Service en onderhoud niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften en reparaties niet zijn verricht door 

LENNOX-medewerkers of zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LENNOX.
• wijzigingen zijn aangebracht aan het apparaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LENNOX.
• Instellingen en beveiligingen zijn gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LENNOX.
• koel- of smeermiddelen zijn gebruikt die niet origineel zijn of anders zijn dan is voorgeschreven.
• het apparaat niet is geïnstalleerd en/of aangesloten conform de installatie-instructies.
• het apparaat wordt gebruikt op een ongeschikte, onjuiste of nalatige wijze, of niet in overeenstemming met de aard en/

of geschiktheid ervan.
• geen stromingsbeveiliging is geïnstalleerd.

Onder deze omstandigheden wordt LENNOX vrijgesteld van alle claims door derden op productaansprakelijkheid.
Bij een garantieclaim moeten het serienummer van de machine en het LENNOX-bestelnummer worden vermeld.

WAARSCHUWING - Alle technische en technologische gegevens in deze handleiding, met in begrip van door ons voorziene 
tekeningen en technische omschrijvingen, blijven eigendom van LENNOX en mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden.
De technische informatie en specifi caties in deze handleiding dienen slechts als referentie. De fabrikant behoudt zich het recht om 
deze aan te passen zonder voorafgaande waarschuwing en zonder de al verkochte uitrusting te moeten aanpassen. 
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INLEIDING

VEILIGHEID
De veiligheidsinformatie in deze handleiding wordt verschaft om de weg te wijzen naar een veilig gebruik van deze installatie. LENNOX staat niet in 
voor de volledigheid van deze informatie en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele nalatigheid.
In de rooftops wordt warmte getransporteerd door een koudemiddel onder druk, waarvan temperatuur en druk veranderen. Voor de luchtgekoelde rooftops 
zijn ventilators aangebracht om de condensor warmte af te voeren naar de omgeving. Er zijn veiligheidvoorzieningen ingebouwd om te voorkomen dat in het 
systeem te hoge drukken ontstaan. De bescherming van bedienings- en onderhoudspersoneel stond centraal bij het ontwerp van de rooftop. Er zijn metaalplaten 
aangebracht om aanraking met (hete) buizen te voorkomen. Voor de luchtgekoelde rooftops, hebben de ventilators beschermroosters en het hele elektrische 
regelpaneel kan veilig aangeraakt kan worden. Dit met uitzondering van enkele delen die een veilige spanning voeren (< 24 volt). De onderhoudspanelen zijn 
alleen m.b.v. speciaal gereedschap te openen. 
Het hele elektrische regelpaneel is veilig tegen aanraken. Dit met uitzondering van enkele delen die een veilige spanning voeren (< 50 Volt). De onderhoudspanelen 
zijn alleen m.b.v. gereedschap te openen.

Hoewel de rooftops zijn uitgerust met uitgebreide veiligheids- en beschermingsvoorzieningen, moet het werken aan de rooftops toch altijd met de 
uiterste voorzichtigheid en aandacht gebeuren. Bovendien moet gehoorbescherming worden gedragen bij het werken aan of in de nabijheid van de 
rooftops. Werkzaamheden aan het koelcircuit of de elektrische delen dienen uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel. 

Het is essentieel dat u zich houdt aan de, niet volledige, aanbevelingen hieronder:
• Werk nooit aan een unit die nog aangesloten is op het stroomnet.
• Alle handelingen (openen of sluiten) van een afsluitklep moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd, geautoriseerd technicus. Deze procedures 

moeten worden uitgevoerd terwijl de unit is uitgeschakeld.
• Werk nooit aan de elektrische componenten voordat de hoofdschakelaar van de unit is uitgeschakeld. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de unit moet 

de voeding van de machine in de open stand worden vergrendeld. Wordt het werk onderbroken, controleer dan deze vergrendeling alvorens u het werk hervat.
WAARSCHUWING: Zelfs als de unit is uitgeschakeld, blijft het voedingscircuit onder stroom staan, behalve als de onderbrekingsschakelaar voor de unit of 
het circuit open is gezet. Zie het bedradingschema voor meer informatie.

• Voor bepaalde units kan er een afzonderlijke voeding van 220V zijn aangebracht; controleer het elektrische bedradingschema voor meer informatie
• Zorg er tijdens onderhoudswerkzaamheden aan ventilatoren (vervanging van roosters…) voor dat de voeding is uitgeschakeld om een automatische herstart 

te voorkomen.
• Controleer voor het openen van het koudemiddelcircuit de druk met behulp van manometers of druksensoren.
• Laat nooit een unit uitgeschakeld staan met gesloten kleppen in de vloeistofl eiding, aangezien er koudemiddel in kan blijven staan en de druk daardoor 

kan toenemen.
• Alle installatiedelen moeten worden onderhouden door personeel dat de leiding heeft, om materiaalslijtage en persoonlijk letsel te voorkomen. Storingen en 

lekkages moeten onmiddellijk worden verholpen. De geautoriseerde technicus moet de verantwoordelijkheid hebben om de storing onmiddellijk te verhelpen. 
Telkens als er reparaties zijn uitgevoerd aan de unit, moet de werking van de veiligheidsvoorzieningen opnieuw worden gecontroleerd.

• Volg de richtlijnen en aanbevelingen die worden gegeven in veiligheids- en machinestandaarden zoals EN378, ISO5149, enz.
• Gebruik in geen geval zuurstof om leidingen schoon te spuiten of een machine onder druk te zetten. Zuurstofgas reageert zeer fel met olie, vet en andere 

veel voorkomende substanties.
• Overschrijd nooit de aangegeven maximale werkdrukken. Controleer de toegestane maximale en minimale testdrukken aan de hand van de instructies in 

deze handleiding en de drukken die zijn aangegeven op het naamplaatje van de unit.
• Gebruik geen lucht voor lektesten. Gebruik alleen koudemiddel of droge stikstof.
• Open geen koudemiddelleidingen of andere componenten in het koelcircuit met behulp van lasapparatuur of lasbrander voordat alle koudemiddelen 

(vloeistof en damp) is verwijderd uit de rooftop. Dampsporen moeten worden verwijderd met droge stikstof. Koudemiddelen die in contact komen met open 
vuur produceren giftige gassen. 

• Koudemiddel niet hevelen
• Laat geen vloeibaar koudemiddel op de huid of in de ogen terechtkomen. Gebruik een veiligheidsbril. Verwijder eventuele spatten op de huid met zeep en 

water. Komt er vloeibaar koudemiddel in de ogen terecht, spoel de ogen dan onmiddellijk en overvloedig met water en raadpleeg een arts.

Veiligheidsdefi nitie
De rooftops voldoen aan de volgende veiligheidsdefi nities:
• Pr-EN-378-1.
• 2006/42/CE (“Machinerichtlijn”).
• EN-60204-1.
• 2004/108/CE “EMC-richtlijn”.
• Richtlijn drukvoerende apparatuur 97/23/CE.
• Richtlijn gasuitrustingen 90/396/CEE

En is voorzien van CE-aanduidingen (als de benodigde opties aanwezig zijn) (zie voor verdere informatie de CE-verklaring). 

Waarschuwingslabels
De rooftop beschikt over de volgende waarschuwingslabels om te waarschuwen voor mogelijke gevaren (op of naast het potentieel gevaarlijke onderdeel).

Hoge temperaturen Elektrische spanning Draaiende delen Scherpe delen

Controleer regelmatig of de waarschuwingslabels nog op de juiste positie aanwezig zijn in de machine en vervang ze indien nodig.
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INLEIDING

Belangrijkste aanbevelingen voor de veiligheid

Alle werkzaamheden aan deze unit moet worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerde en bevoegde personeel.

Als de volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dat leiden tot verwonding of ernstige ongelukken.
Werkzaamheden aan de unit:
• De unit moet worden geïsoleerd van de stroomvoorziening door verbreking van de verbinding en vergrendeling met behulp van 

de hoofdwerkschakelaar.
• Werkers dienen een geschikte beschermende uitrusting te dragen (helm, handschoenen, bril enzovoort).

Werkzaamheden aan het elektrische systeem:
• Werkzaamheden aan elektrische onderdelen moeten worden uitgevoerd terwijl de stroom is uitgeschakeld (zie hierna) door 

werknemers met een elektrotechnisch diploma en de juiste machtigingen.

Werkzaamheden aan de koelcircuits:
• Werkzaamheden, zoals het controleren van de druk, het aftappen en het vullen van het systeem onder druk, dienen te worden 

uitgevoerd met aansluitingen die voor dit doel zijn geleverd en met geschikt gereedschap.
• Om een explosie als gevolg van het verstuiven van koelmiddel en olie te voorkomen dient het relevante circuit te worden afgetapt 

bij nuldruk voordat onderdelen voor de koeling kunnen worden ontmanteld of soldeernaden kunnen worden losgemaakt.
• Er blijft een risico van drukopbouw door het ontgassen van de olie of door het verwarmen van de warmtewisselaars nadat het 

circuit is afgetapt. Een vacuüm moet worden gehandhaafd door de aftapaansluiting aan de lage-drukzijde in open verbinding met 
de atmosfeer te houden.

• Hardsolderen moet worden uitgevoerd door gekwalifi ceerd personeel. Het werk moet worden uitgevoerd volgens de standaard 
EN1044 voor hardsolderen (minimaal 30% zilver).

Onderdelen vervangen:
• De unit blijft alleen voldoen aan de eisen die gelden voor CE-certifi catie, als onderdelen worden vervangen door reserveonderdelen 

of onderdelen die door LENNOX zijn goedgekeurd. 
• Alleen het koelmiddel dat op het naamplaatje van de fabrikant is weergegeven, mag worden gebruikt. Het is niet toegestaan andere 

producten (zoals mengsels van koelmiddelen, koolwaterstoffen enzovoort) te gebruiken.

WAARSCHUWING:
Bij brand kunnen de koelcircuits een explosie veroorzaken en koelmiddelgas en olie spuiten.

Transport – Behandeling- Toegang:
• Til de unit nooit op zonder de vorkheftruckbeschermers
• Er moet een lift geïnstalleerd worden als de hoofdschakelaar, de elektrische kast, de compressor en het ventilatiecompartiment 

volgens de installatievereisten van de unit bereikbaar moeten zijn. Deze aanbeveling geldt voor alle soorten installaties.
• Het is ten strengste verboden om op de rooftop te staan en om er uitrusting of materiaal op te plaatsen.

 
Rooftop installatie bij sterke wind
• De (verticale en horizontale) installatie van daksokkels en rooftops doorstaat windsnelheden van 80 km/u. Bij hogere snelheden 

dient u de nodige maatregelen te nemen om de installatie te beveiligen.
• zorg dat de verse luchtinlaat niet in de richting van de heersende windrichting wordt geplaatst.

Filters:
• Kies fi lters met de juiste brandwerendheidsklasse volgens ter plaatse geldende voorschriften.

Ventilatorcompartiment:
• Zet de stroom uit voor u aan het ventilatorcompartiment werkt.

Gas:
• Werkzaamheden aan de gasmodule dienen uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel te worden uitgevoerd.
• Een unit met gasmodule moet conform de lokale veiligheidsregels geïnstalleerd worden en kan slechts gebruikt worden voor 

buiteninstallaties.

De volgende aanwijzingen moeten nauwkeurig worden opgevolgd
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TRANSPORT VERPLAATSEN

Verplichte verplaatsingshulpmiddelen

VERPLICHT VERPLAATSINGS HULPMIDDELEN

Hijsstroppen om de unit in positie te 
brengen

Vacuümhulpmiddel bij het hanteren van de unit

JUIST ONJUIST
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2283+/-15 2250+/-15 1240+/-15 2683+/-20 2310 2309 1240

2783+/-15 2250+/-15 1240+/-15 2683+/-20 2810 2309 1240

3663+/-15 2250+/-15 1240+/-15 2683+/-20 3690 2309 1240

24 30 38 42 45 52 57 65 75 85

556 591 641 644 772 803 887 911 1092 1100
558 593 643 646 776 807 891 915 1096 1104
599 634 684 687 827 858 942 966 1162 1170
618 653 703 706 849 880 964 988 1222 1230
601 636 686 689 831 862 946 970 1166 1174
620 655 705 708 853 884 968 992 1226 1234

3,3 3,3 3,3 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8 3,5 3,5

0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,2 -0,2

2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 3,7

-1,1 -1,1 -1,1 -1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 -0,3 -0,3

10,6 10,6 10,6 10,6 20 20 20 20 27,8 27,8

16,4 16,4 16,4 16,4 24,6 24,6 24,6 24,6 32,8 32,8

3,5 3,5 3,5 3,5 5,3 5,3 5,3 5,3 7,1 7,1

14 14 14 14 21,5 21,5 21,5 21,5 31,2 31,2

18,2 18,2 18,2 18,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

22,3 22,3 22,3 22,3 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4

38,7 38,7 38,7 38,7 46,3 46,3 46,3 46,3 64,3 64,3

51,4 51,4 51,4 51,4 69,3 69,3 69,3 69,3 96,7 96,7

34,2 34,2 34,2 34,2 52,2 52,2 52,2 52,2 67,6 67,6

20,9 20,9 20,9 20,9 28,4 28,4 28,4 28,4 35,9 35,9

65 65 65 65 70 70 70 70 87 87

139 139 139 139 156 156 156 156 195 195

320 320 325 325 365 365 370 370 450 450

305 310 313 313 348 351 364 364 436 444

145 145 145 145 182 182 182 182 211 211
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DE UNITS HIJSEN

Afmetingen en gewichten van de machine

Machine Lengte Breedte Hoogte Breedte met 
kap

Lengte 
transport

Breedte 
transport

Hoogte 
transport

OMKASTING C

OMKASTING D

OMKASTING E

Unit

B
as

is
ge

w
ic

ht
 (k

g) Koeling
Warmtepomp
Gas S
Gas H
Dual S
Dual H

O
pt

ie
 g

ew
ic

ht
 (k

g)

Horizontale retour & toevoer

Horizontale retour & verticale toevoer

Verticale retour & horizontale toevoer

Overdrukklep

Afzuigventilator op stroom

F7-fi lter

F4-fi lter

Dubbele wand

Elektrische verwarmer(s)

Elektrische verwarmer H

Elektrische voorverwarmer S

Elektrische voorverwarmer H

Warmwater batterij

Energieterugwinbatterij

G
ew

ic
ht

 to
eb

eh
or

en
 (k

g) Niet verstelbare daksokkel

Verstelbare daksokkel

Verticale afzuig daksokkel

Horizontale afzuig daksokkel

Multi directionele daksokkel
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2783+/-15 2250+/-15 1240+/-15 2683+/-20 2810 2309 1240

3663+/-15 2250+/-15 1240+/-15 2683+/-20 3690 2309 1240

45 52 57 65 75 85

760 795 842 876 987 1007
819 854 913 931 1077 1079
841 876 935 953 1135 1137

2,8 2,8 2,8 2,8 3,5 3,5

0,6 0,6 0,6 0,6 -0,2 -0,2

2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 3,7

0,8 0,8 0,8 0,8 -0,3 -0,3

20 20 20 20 27,8 27,8

24,6 24,6 24,6 24,6 32,8 32,8

5,3 5,3 5,3 5,3 7,1 7,1

21,5 21,5 21,5 21,5 31,2 31,2

24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4

46,3 46,3 46,3 46,3 64,3 64,3

69,3 69,3 69,3 69,3 96,7 96,7

52,2 52,2 52,2 52,2 67,6 67,6

28,4 28,4 28,4 28,4 35,9 35,9

70 70 70 70 87 87

156 156 156 156 195 195

295 295 295 295 440 440

241 241 241 241 358 358

182 182 182 182 211 211
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DE UNITS HIJSEN

Afmetingen en gewichten WATERGEKOELDE UNITS

Machine Lengte Breedte Hoogte Breedte met 
kap

Lengte 
transport

Breedte 
transport

Hoogte 
transport

OMKASTING D

OMKASTING E

Unit

Warmtepomp
Dual S
Dual H

O
pt

ie
 g

ew
ic

ht
 (k

g)

Horizontale retour & toevoer

Horizontale retour & verticale toevoer

Verticale retour & horizontale toevoer

Overdrukklep

Afzuigventilator op stroom

F7-fi lter

F4-fi lter

Dubbele wand

Elektrische verwarmer(s)

Elektrische verwarmer H

Elektrische voorverwarmer S

Elektrische voorverwarmer H

Warmwater batterij

Energieterugwinbatterij

G
ew

ic
ht

 to
eb

eh
or

en
 (k

g) Niet verstelbare daksokkel

Verstelbare daksokkel

Verticale afzuig daksokkel

Horizontale afzuig daksokkel

Multi directionele daksokkel
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A

1150 (1)

1650  (1)

2150  (1)

BALTIC-IOM-1305-D / Installatiehandleiding

DE UNITS HIJSEN

Installatie met minimum aan vrije ruimte rond de unit
Op onderstaande afbeelding ziet u de vereiste ruimte rond de unit voor ander onderhoud.

Unit met vorkheftruck hijsen
Hijs de unit niet aan de zijkant (uiteinde van batterij of condensafvoer). Dit beschadigt de unit.
Hijs de unit aan de lange zijde met een vorkheftruck met afmetingen zoals op onderstaande afbeelding weergegeven. 
Verwijder de plastic bescherming van de unit niet bij het hijsen.

BELANGRIJKE opmerking voor de ruimte rond de unit

•  zorg dat de verse luchtinlaat niet in de richting van de heersende windrichting wordt geplaatst.
•  Als de machine een gasbrander bevat, moet de minimale ruimte rond de unit minstens 8 m bedragen om een goede verdunning 

van het rookgas te verzekeren. Indien niet mogelijk moet de inlaat met verse lucht minstens 8 m van de uitlaat van de gasbrander 
verwijderd zijn.

•  Indien afzuiging mogelijk is, wordt de aansluiting van een verse luchtinlaat aangeraden.

Ruimte afvoerpan (A)
OMKASTING C
OMKASTING D
OMKASTING E

De plastic bescherming mag niet verwijderd 
worden vóór het hijsen

NO
DEZE ZIJDE NIET HIJSEN
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DE UNITS HIJSEN

De vorkheftruckbeschermer onder de machine verwijderen
Verwijder de vorkheftruckbeschermer onder de machine vóór installatie.

BELANGRIJKE opmerking over het verwijderen van de vorkheftruckbeschermer

Zorg ervoor dat niemand gewond raakt bij het verwijderen van de vorkheftruckrails. 
Plaats de machine op een veilige plaats bij het verwijderen van de vorkheftruckrails van de machine.
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5 m
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DE UNITS HIJSEN

De unit met een kraan hijsen
Hijsoogafmetingen
Gebruik hefbeugels op elke hoek van de unit. Maximale diameter van de buis = 20 mm.

Lengte hijsriemen

De unit moet met hijsbalken gehesen worden zodat de riemen de behuizing niet beschadigen.
De lengte van de hijsbalken moet even groot zijn als de breedte van de machine, i.e. 2250 mm.
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DE UNITS HIJSEN

De daksokkel hijsen
Details luchtkanalen

De toevoer- en retourluchtkanalen kunnen bevestigd worden aan de 30 mm-fl enzen onderaan de daksokkel 
Alle leidingen die meer dan 100 kg wegen, moeten afzonderlijk bevestigd worden aan andere bouwframes.

Minimale afstand: 30.000 mm
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DE UNITS HIJSEN

Afzuig daksokkel

Niet-verstelbare daksokkel Verstelbare daksokkel

Multi directionele sokkel

WAARSCHUWING: alle Multi directionele luchtleidingen en horizontale afzuigleidingen moeten aan de grond 
bevestigd worden met bestaande bevestigingsgaten op het frame. 
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CONTROLE BIJ LEVERING

Typeplaatje
Op het typeplaatje staan de complete referentiegegevens van het model. Zo 
kunt u zien dat inderdaad geleverd is wat u besteld had. Op het typeplaatje 
staan o.a. de het opstartvermogen, het nominaal vermogen en de benodigde 
netspanning. Voor de netspanning geldt een tolerantie van maximaal -15/+10%. 
Het opstartvermogen is het maximum dat verwacht kan worden bij de aangegeven 
voedingsspanning. De klant moet zorgen voor een geschikte stroomvoorziening. 
Het is daarom belangrijk te controleren of de beschikbare spanning geschikt is 
voor de unit, zoals aangegeven op het typeplaatje. Daar staat ook het bouwjaar 
op, het type koudemiddel en de benodigde hoeveelheid daarvan.

Opslag
Het komt voor dat een geleverde unit niet meteen nodig is en tijdelijk wordt opgeslagen. Bij opslag op middellange tot lange termijn 
raden we aan:
• Controleer of er geen water in de hydraulische systemen zit.
• - Verwijder de bescherming van de condensors niet.
• Verwijder de beschermende folie niet.
• Houd elektrische panelen gesloten.
• Bewaar alle geleverde onderdelen en opties op een schone en droge plaats tot u ze voor ingebruikstelling van de apparatuur monteert.

Onderhoudssleutel
Wij raden aan dat u na afl evering de sleutel die aan een oogbout zit, op een veilige goed bereikbare plaats 
opbergt. Met deze sleutel kunt u panelen openen voor onderhouds- en installatiewerk.
U dient de sloten een kwartslag te draaien en vervolgens vaster te zetten.

Controleer bij ontvangst van nieuwe apparatuur de volgende punten. 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de producten in goede staat verkeren:
• De buitenkant is op geen enkele wijze beschadigd.
• Het materiaal voor hijsen en verplaatsen is geschikt voor de apparatuur en is overeenkomstig de specifi caties van bijgesloten 

instructies voor het verplaatsen.
• De accessoires die zijn besteld voor installatie op locatie, zijn geleverd en in goede staat.
• - De apparatuur is conform order en paklijst afgeleverd.

Als het product beschadigd blijkt moeten exacte details schriftelijk per aangetekende post worden medegedeeld aan de vervoerder, 
binnen 2 werkdagen na levering. Ook LENNOX en de leverancier of distributeur moeten ter informatie kopieën van deze brief ontvangen. 
Door deze regels niet aan te houden vervalt de claim tegenover de vervoerder.
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Condens afvoer
De condens afvoeren zijn niet gemonteerd bij levering en worden in het elektrische paneel met hun klemkragen 
opgeslagen. U kunt ze monteren door ze op de condensbak uitlaten te plaatsen en met een schroevendraaier 
de kragen vast te draaien.

CONTROLE BIJ LEVERING

Controles voor ingebruikname
Voordat u de apparatuur installeert, MOET u de volgende punten te controleren:
• - Zijn de vorkheftruckbeschermers verwijderd?
• Is er voldoende ruimte voor de apparatuur?
• - Kan het oppervlak waarop de apparatuur wordt geïnstalleerd, het gewicht van de apparatuur houden? Kijk vooraf goed hoe het 

frame in elkaar zit.
• Wordt de structuur door de aan- en afvoerkanalen verzwakt?
• Wordt de werking van de apparatuur door iets verhinderd?
• Is de stroomvoorziening ter plaatse conform de elektrische specifi caties van de apparatuur?
• Kan het condensaat worden afgevoerd?
• Is er voldoende ruimte voor onderhoud?
• - Bij de installatie van de apparatuur kunnen verschillende hijsmethoden worden gebruikt, bijvoorbeeld een helikopter of kraan. Dit 

kan per installatie verschillen. Is hier vooraf over nagedacht?
• - Installeer de unit conform de instructies voor installatie en de geldende lokale voorschriften.
• Controleer of de koelleidingen niet in aanraking komen met de kast of andere koelleidingen.

Zorg dat de aansluitingen van de luchtkanalen niet geblokkeerd worden door muren, bomen of dakranden en dat montage- en 
onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn.

Installatievereisten
Het oppervlak waarop de apparatuur wordt geïnstalleerd moet schoon zijn en vrij van obstakels die de luchthoeveelheid naar de 
condensors kunnen belemmeren:
• Vermijd oneffen oppervlakken
• Plaats twee units niet naast elkaar of te dicht bij elkaar, aangezien daardoor de luchtstroom naar de condensors kan worden 

belemmerd.

Voordat u een omkaste rooftop-unit installeert, moet u op de hoogte zijn van:
• - De heersende windrichtingen.
• De richting en positie van de luchtstromen.
• De uitwendige afmetingen van de unit en de afmetingen van de aansluitingen voor de toevoer- en retourlucht.
• De opstelling van de deuren en de ruimte die nodig is ze te openen zodat u tot de diverse onderdelen toegang heeft.

Aansluitingen
• - Zorg dat alle leidingen die door muren of daken worden getrokken, goed vastzitten en gekit en geïsoleerd zijn.
• - Om condens problemen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle pijpen zijn geïsoleerd in overeenstemming met de temperatuur 

van de vloeistoffen en het type kamer.

OPMERKING: De verpakkingsbescherming die op de lamellen is bevestigd, moet worden verwijderd voordat de unit wordt gestart.
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INSTALLATIE OP EEN DAKSOKKEL

Afmetingen dakopening
De afmetingen van de dakopening & maximale hellingshoek worden in overeenstemming met de mechanische tekeningen bepaald.

Controle afdichting

Waterpas maken van de verstelbare daksokkels 
Zorg allereerst dat alle verstelbare retourluchtuitlaten naar buiten wijzen. Ze kunnen voor het transport omgedraaid zijn.

Plaats de daksokkel op de raveelbalk door eerst de inlaat- en de uitlaatopening op elkaar uit te lijnen.

Als het frame waterpas is, zet u de verstelbare retourluchtuitlaten vast aan de raveelbalk.

Als het frame juist is geplaatst, is het van essentieel belang dat het geheel wordt vastgezet met een losse gehechte lasnaad (20 tot 
30 mm voor elke 200 mm) of zelftappende schroef met diameter M6 langs de buitenzijde, of met een alternatieve methode.

BELANGRIJKE opmerking: Voordat u de machine op de sokkels plaatst, moet u ervoor zorgen dat er poly-
ethyleenschuim op de bovenste fl enszijde van de sokkel is bevestigd (met de sokkel meegeleverd).
Deze pakking/ isolatie moet alleen op de buitenrand van de sokkel geplaatst worden

BELANGRIJKE OPMERKING: De sokkel bevestigen



• 19 •BALTIC-IOM-1305-D / Installatiehandleiding

BELANGRIJKE opmerking: Voordat u de machine op de sokkel plaatst, moet u ervoor zorgen dat een poly-
ethyleenpakking op de bovenste fl enszijde van de sokkel is bevestigd. (met de sokkel meegeleverd).
Deze pakking/ isolatie moet alleen op de buitenrand van de sokkel geplaatst worden

INSTALLATIE OP EEN DAKSOKKEL

De rooftop op de verstelbare daksokkels plaatsen
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NIET VERSTELBARE, NIET GEMONTEERDE ROOFCURB-INSTALLATIE

Verpakking onderdelen van het frame
Bij het monteren van dit dakmontageframe worden verschillende onderdelen gebruikt. Ze worden op een pallet geleverd.

Waterschuim - 5680255T
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NIET-VERSTELBARE, NIET-GEMONTEERDE DAKSOKKELINSTALLATIE

Installatie
De daksokkel ondersteunt units die in een verticale uitvoering zijn geïnstalleerd.
Het niet verstelbare, niet gemonteerde dakmontageframe kan direct op de plaat worden geïnstalleerd, mits de structuur sterk genoeg 
is, of op daksteunen onder de plaat. Zie pagina 24 voor gegevens over het frame, zoals de maten en de plaats van openingen voor 
uitblaas- en retourlucht.
LET OP: Het frame moet waterpas worden geïnstalleerd; de hellingshoek mag maximaal 5 mm per strekkende meter in welke richting 
dan ook bedragen.

Montage
Het frame wordt geleverd als één pakket en wordt samengepakt verzonden zodat het frame eenvoudig kan worden vervoerd en 
verplaatst. Het geheel is gemakkelijk ter plaatse af te monteren omdat alle benodigde onderdelen bijgeleverd zijn.

Het frame vastzetten
Aangezien frame en unit goed op elkaar moeten passen, dient de daksokkel als volgt op het dak geplaatst te worden: 

• - Als het frame op de juiste plaats waterpas op de dakspanten staat, spijkert u de lashoek van het frame vast.
• Meet het frame diagonaal van hoek tot hoek zoals hierboven weergegeven. Deze afmetingen moeten gelijk zijn, anders is het 

frame niet rechthoekig. 
• - Het is van groot belang om het frame goed vanuit alle hoeken te bekijken, om te zien of het niet verwrongen is. Plaats vulstukken 

op plaatsen waar het frame lager zit. De maximale hellingshoek is 5 mm per strekkende meter in elke richting.
• - Zodra het frame is geplaatst, rechtgezet en opgevuld, last of bevestigt u het frame op het dak.

LET OP: Het frame moet stevig worden vastgezet op het dak volgens de lokale voorschriften en regels.

Bodem van de unit

Steunrail voor unit

Daksokkel

Luchtkanaal

Bodemisolatie van de unit + pakking
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NIET VERSTELBARE, NIET GEMONTEERDE DAKSOKKELINSTALLATIE

Controle afdichting

ISOLEREN EN VERZINKEN

De buitenkant van het frame moet met onbuigbare isolatie geïsoleerd 
worden. We raden u aan isolatie van minimaal 20 mm dik te gebruiken.

Controleer of de isolatie doorloopt en goed is afgedicht rondom het 
frame, zoals weergegeven.
LET OP: Om effectief te zijn, moet de bovenwaartse stroming net 
boven de valrand liggen.
Waar buizen en elektrische leidingen het dak passeren, moet de 
dakdoorvoer voldoen aan de lokale normen

Voordat u de apparatuur installeert, moet u ervoor zorgen dat de 
afdichtingen niet beschadigd zijn en moet u nagaan of de unit vast 
zit aan het montageframe. Na plaatsing moet de onderkant van de 
apparatuur horizontaal zijn. De installateur moet de lokale voorschriften 
en specifi caties naleven.

Rooftop

Daksokkel

Dichting

Thermisch

400 Mini

BELANGRIJKE OPMERKING: Na het monteren van de niet geassembleerd sokkel en voordat u de machine 
erop plaatst, moet u ervoor zorgen dat er polyethyleenschuim op de bovenste fl enszijde van de sokkel is 
bevestigd (met de sokkel meegeleverd).
Deze pakking/ isolatie moet alleen op de buitenrand van de sokkel geplaatst worden
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AANSLUITEN VAN KANALEN

AANBEVELINGEN VOOR HET AANSLUITEN VAN KANALEN

Voor het aansluiten van de kanalen op de unit gelden bepaalde regels.
Ongeacht de toevoerconfi guratie moet steeds een minimale kanaallengte (D) van 2 meter worden aangehouden voor elke bocht of 
diameterverloop.

Geleide schoepen moeten geplaatst worden in elke bocht in retour- of toevoerleidingen op minder dan 5 meter van de 
verbindingsfl enzen van de machine.

Horizontale toevoer

Verticale toevoer
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WATERGEKOELDE UNITS

ALLEEN WATER/WATER WARMTEPOMP

Wateraansluitingen 

De watercirculatiepomp moet bij voorkeur stroomopwaarts zitten zodat de verdamper/condensor een positieve druk krijgt. 
Wateraansluitingen voor in- en uittrede zijn aangegeven op de tekening die bij de unit geleverd wordt, of die in de verkoopbrochure 
zit.
De waterleidingen die op de unit worden aangesloten, mogen geen radiale of axiale krachten overbrengen op de warmtewisselaars, 
en ook geen trillingen.

Het is van belang dat u de, niet complete, aanbevelingen hieronder opvolgt:
• Houd rekening met de aansluitingen voor water in- en uittrede zoals aangegeven op de unit.
• Monteer handmatige of automatische ontluchtingskleppen op alle hoge punten in het circuit.
• Installeer een beveiligingsklep en tevens een expansievat voor het handhaven van de druk in het circuit.
• Monteer thermometers in de wateraansluitingen voor zowel in- als uittrede.
• Monteer aftapaansluitingen op alle lage punten zodat het gehele circuit kan worden geleegd.
• Assembleer afsluiters die compact bij de water in- en uittrede aansluitingen zitten. Hierdoor zijn ze simpel en eenvoudig voor 
onderhoud bereikbaar. 
• Pas trillingscompensatoren toe om de overdracht van trillingen te beperken.
• Isoleer na het testen op lekkages alle leidingen om thermische lekken te beperken en condensvorming te voorkomen.
• Indien de externe waterleidingen zich bevinden op een plaats waar de omgevingstemperatuur onder de 0°C kan dalen, isoleer 
dan de leidingen en monteer een elektrische verwarming.
• Zorg voor een goede en doorlopende aardaansluiting.

Aan de onderkant van de verdamper zit een aftapplug. Hierop is een aftapslang aan te sluiten om water uit de verdamper te laten 
lopen bij onderhoudswerk of als de unit langere tijd wordt stilgelegd.

Aansluitingen bij intrede en uittrede zijn van het type Victaulic.

Wateranalyse 

Het water dient geanalyseerd te worden; in het watercircuit moeten alle componenten zitten die nodig zijn voor behandeling van het 
water: fi lters, additieven, tussenwisselaars, ontlastkranen, ontluchtkranen, afsluiters etc., afhankelijk van de resultaten van de analyse.

Het is niet raadzaam om de units te gebruiken in een open systeem (vanwege mogelijke problemen met 
oxidatie) of met onbehandeld grondwater.

Gebruik van onbehandeld of onjuist behandeld water kan leiden tot afzetting van ketelsteen, algen of slib, en corrosie en erosie 
veroorzaken. Het is aan te raden een gekwalifi ceerde specialist in waterbehandeling in te schakelen om te bepalen welke maatregelen 
nodig zijn. De fabrikant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onbehandeld of onjuist 
behandeld water, zout water of pekel.
Hier volgen enkele, niet complete, aanbevelingen:
• Geen NH4+ ammonium ionen in het water, deze zijn erg nadelig voor koper. < 10 mg/l
• Cl- Chloride-ionen zijn nadelig voor koper met een risico op perforaties door corrosie met gaatjes. < 10 mg/l.
• SO42- sulfaationen kunnen perforerende corrosie veroorzaken.< 30 mg/l.
• Geen fl uoride-ionen (< 0,1 mg/l).
• Geen Fe2+ en Fe3+ ionen met opgeloste zuurstof. Opgelost ijzer < 5 mg/l met opgeloste zuurstof < 5 mg/l. Boven deze waarden 

treedt corrosie van staal op, die kan leiden tot corrosie van koperen delen door afzetting van Fe – dit is vooral van toepassing bij 
shell-en-tube warmtewisselaars.

• Opgeloste siliconen: siliconen zijn een zuur element van water en kunnen ook leiden tot corrosierisico’s. Inhoud < 1 mg/l.
• Waterhardheid: TH > 2,8 K. Waarden tussen 10 en 25 zijn aan te bevelen. Hierdoor ontstaat kalkafzetting die de corrosie van koper 

kan beperken. TH-waarden die te hoog zijn, kunnen op den duur leiden tot leidingblokkades.
• TAC< 100.
• Opgeloste zuurstof: Elke plotselinge verandering in de zuurstofhoudendheid van het water moet worden voorkomen. Onttrekken van 

zuurstof aan het water door het te mengen met inert gas is even nadelig als een te veel aan zuurstof door het te mengen met pure 
zuurstof. De verstoring van de zuurstofcondities kan leiden tot een destabilisatie van koperhydroxide en een vergroting van deeltjes.

• Specifi eke weerstand – elektrische geleiding: hoe hoger de specifi eke weerstand, hoe trager het verloop van corrosie. Waarden 
boven 3000 Ohm/cm zijn wenselijk. Een neutrale omgeving stimuleert de maximale specifi eke weerstandswaarden. Voor elektrische 
geleidingswaarden is 200-6000 S/cm aan te bevelen.

• pH: pH-neutraal bij 20°C (7 < pH < 8)

Indien het watercircuit voor langer dan een maand geleegd wordt, moet in het hele circuit stikstof gebracht worden om corrosie door 
differentiële beluchting te voorkomen.
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WATERGEKOELDE UNITS

Gebruik van onbehandeld of onjuist behandeld water kan leiden tot afzetting van ketelsteen, algen of slib, en corrosie en erosie 
veroorzaken. Het is aan te raden een gekwalifi ceerde specialist in waterbehandeling in te schakelen om te bepalen welke maatregelen 
nodig zijn. De fabrikant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onbehandeld of onjuist 
behandeld water, zout water of pekel. 
Hier volgen enkele, niet complete, aanbevelingen:
• Geen NH4+ ammonium ionen in het water, deze zijn erg nadelig voor koper. < 10 mg/l
• Cl- Chloride-ionen zijn nadelig voor koper met een risico op perforaties door corrosie met gaatjes. < 10 mg/l.
• SO42- sulfaationen kunnen perforerende corrosie veroorzaken.< 30 mg/l.
• Geen fl uoride-ionen (< 0,1 mg/l).
• Geen Fe2+ en Fe3+ ionen met opgeloste zuurstof. Opgelost ijzer < 5 mg/l met opgeloste zuurstof < 5 mg/l. Boven deze waarden 

treedt corrosie van staal op, die kan leiden tot corrosie van koperen delen door afzetting van Fe – dit is vooral van toepassing bij 
shell-en-tube warmtewisselaars.

• Opgeloste siliconen: siliconen zijn een zuur element van water en kunnen ook leiden tot corrosierisico’s. Inhoud < 1 mg/l.
• Waterhardheid: TH > 2,8 K. Waarden tussen 10 en 25 zijn aan te bevelen. Hierdoor ontstaat kalkafzetting die de corrosie van koper 

kan beperken. TH-waarden die te hoog zijn, kunnen op den duur leiden tot leidingblokkades.
• TAC< 100.
• Opgeloste zuurstof: Elke plotselinge verandering in de zuurstofhoudendheid van het water moet worden voorkomen. Onttrekken van 

zuurstof aan het water door het te mengen met inert gas is even nadelig als een te veel aan zuurstof door het te mengen met pure 
zuurstof. De verstoring van de zuurstofcondities kan leiden tot een destabilisatie van koperhydroxide en een vergroting van deeltjes.

• Specifi eke weerstand – elektrische geleiding: hoe hoger de specifi eke weerstand, hoe trager het verloop van corrosie. Waarden 
boven 3000 Ohm/cm zijn wenselijk. Een neutrale omgeving stimuleert de maximale specifi eke weerstandswaarden. Voor elektrische 
geleidingswaarden is 200-6000 S/cm aan te bevelen.

• pH: pH-neutraal bij 20°C (7 < pH < 8)

Indien het watercircuit voor langer dan een maand geleegd wordt, moet in het hele circuit stikstof gebracht worden om corrosie door 
differentiële beluchting te voorkomen.

Antivries-bescherming

Glycol/wateroplossing gebruiken

HET TOEVOEGEN VAN GLYCOL IS DE ENIGE EFFICIËNTE BESCHERMING TEGEN BEVRIEZING
De glycol-wateroplossing moet voldoende geconcentreerd zijn om een goede bescherming te bieden en zelfs bij de laagste 
te verwachten buitentemperaturen ijsvorming voorkomen. Neem voorzorgsmaatregelen bij gebruik van niet-gepassiveerde 
MEG antivriesoplossingen (mono-ethyleenglycol of MPG mono-propyleenglycol). Bij deze antivriesoplossingen kan 
corrosie optreden bij aanraking met zuurstof.

Tap de vloeistof af uit de installatie

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat handbediende of automatische ontluchters zijn aangebracht op alle hoge 
punten van het watercircuit. Voor het aftappen van het circuit moeten aftapkranen zijn aangebracht op alle lage punten 
van het circuit. Het circuit kan worden afgetapt door de aftapkranen te openen en voor luchttoevoer te zorgen.
Let op: ontluchtingsnippels zijn niet ontworpen om lucht aan te voeren.

BEVRIEZING VAN EEN WARMTEWISSELAAR ALS GEVOLG VAN KOUD WEER VALT NIET ONDER DE GARANTIE VAN LENNOX.

Elektrolytische corrosie

Wij wijzen u erop dat corrosieproblemen kunnen optreden door elektrolytische corrosie als gevolg van ongelijke 
aardingspunten.

EEN WARMTEWISSELAAR DIE LEK RAAKT ALS GEVOLG VAN ELEKTROLYTISCHE CORROSIE WORDT NIET 
GEDEKT DOOR DE GARANTIE VAN DE UNIT.
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Vt →

Q →

N →

Dt →

Minimale waterhoeveelheid

Het minimale volume van het watercircuit van de rooftop is te berekenen met onderstaande formule. Installeer zo nodig 
een buffertank. Een goede werking van regel- en veiligheidsvoorzieningen is alleen zeker te stellen als er voldoende 
watervolume en -druk is. 

Minimale hoeveelheid water in het systeem

Koelcapaciteit koelmachine in kW 

Aantal regelstappen van de unit

Maximaal toegestane temperatuurstijging (Dt = 6 °C voor een airconditioningtoepassing)

WATERGEKOELDE UNITS

Confi guratie van het watercircuit

De onderstaande fi guur toont alle componenten die standaard gebruikt worden:
• De Victaulic-aansluitingen (1)
• fi lter intredewater, (2)
• de automatische ontluchting, (3)
• de elektronische waterstromingsschakelaar, (4)
• de drukkranen en aftapkranen, (5)
• de platenwarmtewisselaar (6)
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Aanwijzingen assemblage Victaulic-aansluiting

Let op dat de afdichting niet geklemd raakt bij de installatie van de 
schalen. Dit zou lekken veroorzaken.
1-Installeer de bouten en zet de moeren er met de hand op vast.
2- zet de bouten gelijkmatig vast en ga hierbij van een kant naar de 
andere, tot de twee metalen in contact komen met elkaar. Zorg ervoor 
dat de schouders goed in de uitsparingen passen.
Het is verplicht de moeren gelijkmatige vast te zetten, om de pakking 
niet te klemmen.

WATERGEKOELDE UNITS

Vervanging waterfi lter

Het is belangrijk dat een gekwalifi ceerde monteur regelmatig onderhoud aan de unit pleegt, ten minste 
eenmaal per jaar of elke 1000 bedrijfsuren.

PAS OP: Het koelwatercircuit kan onder druk staan. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het 
ontlasten van de druk voor het openen van het circuit. Door zich niet aan de regels te houden kunnen 
ongelukken gebeuren en kan onderhoudspersoneel letsel oplopen.

Toegang voor het reinigen van de patroon

Drukverlies - Platenwarmtewisselaar - Waterfi lter

Waterdebiet (m3/u)

D
ru

kv
er

lie
s 

(K
P

a)

Unitmaat K r o m m e  v a n 
warmtewisselaar

Filterkromme
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WARMTETERUGWINNING - ALGEMENE BESCHRIJVING

De voordelen van de warmteterugwinningsmodules zijn de volgende:
• in de winter wanneer de verwarming gebruikt wordt, wordt de warmte in de afgezogen lucht uitgewisseld met de verse lucht;
• omgekeerd, in de zomer en wanneer de koeling gebruikt wordt, zal de warmte in de verse lucht afgevoerd worden naar de afgezogen 

lucht.

HRMV en HRMH zijn twee platen warmtewisselaars die zich van elkaar onderscheiden door hun horizontale of vertical confi guratie.

TRMO is een thermodynamische warmteterugwinningsmodule, ingebouwd in de machine. De belangrijkste voordelen ervan zijn:
• een variabele verhouding verse lucht van 25 tot 100%
• een hoge COP in de winter wanneer de verse lucht voorverwarmd wordt door een gunstige verdampingstemperatuur, vooral bij 

een hoog luchtdebiet ;
• een hoge EER in de zomer wanneer de verse lucht voorgekoeld wordt door een gunstige condensatietemperatuur, vooral bij een 

hoge snelheid van de luchtstroming.

Om deze redenen zijn TRMO meer aangewezen dan HRMV/HRMH in zones waar het verschil tussen de binnentemperatuur en de 
buitentemperatuur te klein is. Bijvoorbeeld, in het Middellandse zeegebied, waar het in de winter niet erg koud is en in de zomer niet 
echt warm wordt.
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PLATENWARMWISSELAAR -CONFIGURATIES 

DAKSOKKEL VOOR VERTICALE AFVOER + MODULE VERTICALE WARMTETERUGWINNING

HORIZONTALE EXTRACTIEBOX + MODULE HORIZONTALE WARMTETERUGWINNING

Retour

Retour Retour

Verse lucht

Verse lucht

Verticale retour - Horizontale toevoer 

Verticale retour - Verticale toevoer

Horizontale retour - Horizontale toevoer

Horizontale retour - Verticale toevoer
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INSTALLATIE PLATEN WARMTEWISSELAAR - ERVF+HRMV

Detail B

Detail A

1. Installeer de rand in functie van het vorige deel.
2. Voorafgaand aan het installeren van de rooftop:

a. Bevestig de beugels (5 stuks) op de rand met behulp van 24 
schroeven (6x16 mm);

b. PAS de positie van de beugel aan zodat die zich 5mm boven 
het oppervlak van de drager bevindt (zonder het schuim);

c. Installeer het schuim (25x10mm) op het bovenste deel van de 
rand.

5. Plaats de twee bovenste montagestangen doorheen de twee 
bovenste uitsparingen.

6. Installeer de warmteterugwinningsmodule op de beugel en zorg 
ervoor dat de onderste montagestang correct geplaatst wordt.

Vergeet niet de afdekkingen voor het heffen van de module te 
halen.

7. Laat de 'T'-plaat in het hefoog glijden en steek er de bout doorheen. Breng de bout ook aan de tegenoverliggende 
zijde aan (detail A).

8. Bevestig de warmteterugwinningsmodule met de 4 bouten 8x60mm om het schuim 
samen te drukken (2 bouten op de bovenste montagestangen (detail B) en de 2 
bouten geplaatst in stap 7).

3. a.  B e v e s t i g  d e  l a g e  m o n t a g e s t a n g  v a n  d e 
warmteterugwinningsmodule met behulp van 4 schroeven 
(6x16 mm) en verwijder de zijdeuren;
b. Zorg ervoor dat het schuim niet beschadigd is (20x15 mm).

4. Installeer de rooftop en verwijder de afdekkingen voor het heffen.



• 31 •

2b

2a

5

5

6

7

6

BALTIC-IOM-1305-D / Installatiehandleiding

INSTALLATIE WARMTETERUGWINNINGSMODULE - EBHO+HRMH

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN WARMTETERUGWINNINGSMODULE

1. Zorg ervoor dat het oppervlak van de drager een perfect horizontale 
installatie van de rooftop en de warmteterugwinningsmodule 
mogelijk maakt.

2. a.  B e v e s t i g  d e  l a g e  m o n t a g e s t a n g  v a n  d e 
warmteterugwinningsmodule met behulp van 4 schroeven 
(6x16 mm) en verwijder de zijdeuren;
b. Zorg ervoor dat het schuim niet beschadigd is (20x15 mm).

3. Installeer de rooftop en verwijder de afdekkingen voor het heffen.
4. Plaats de twee bovenste montagestangen doorheen de twee 

bovenste uitsparingen.

5. Installeer de warmteteruwinningsmodule en zorg ervoor dat de 
lage montagestang correct geplaatst wordt.

Vergeet niet de afdekkingen voor het heffen van de module te 
halen.

6. Laat de 'T'-plaat in het hefoog glijden en steek er de bout doorheen. Breng de bout ook aan de tegenoverliggende 
zijde aan ( detail A).

7. Bevestig de warmteterugwinningsmodule met de 4 bouten 8x60mm om het schuim 
samen te drukken (2 bouten op de bovenste montagestangen (detail B) en de 2 
bouten geplaatst in stap 6).

Detail B

Detail A

Twee componenten moeten aangesloten worden in de ruimte tussen de warmtewisselingsmodule en de economiser:

• Voor de luchtdrukmeter, sluit de 2 kabelschoenen op klemmen 
1 en 3 aan (geen polariteit):

• Voor het aandrijfmechanisme, assembleer de twee delen van 
de connector:
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THERMODYNAMISCHE WARMTETERUGWINNING - CONFIGURATIES 

DAKSOKKEL VOOR VERTICALE AFVOER + MODULE THERMODYNAMISCHE 
WARMTETERUGWINNING

HORIZONTALE EXTRACTIEKAST + MODULE THERMODYNAMISCHE WARMTETERUGWINNING

Retour

Retour Retour

Verse lucht

Verse lucht

Verticale retour - Horizontale toevoer

Verticale retour - Verticale toevoer

Horizontale retour - Horizontale toevoer

Horizontale retour - Verticale toevoer
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TRMO
ABA054 ARA073 ARA081

TGEL10-6.5 TGEL10-9 TGEL10-9
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THERMODYNAMISCHE WARMTETERUGWINNING - INSTALLATIE

1. KOUDEMIDDELCIRCUIT

Toegang tot de koelcomponenten:
De compressor is ondergebracht in het deel van de condensor. De toegang voor elektrische 
controle en regeling van de druk (hoge en lage druk) gebeurt via de geschroefde 
toegangsdeur achter de scharnierende batterij.

4-wegsklep, thermostatisch expansieventiel, fi lter droger en sensoren bevinden zich op 
het compartiment van de toevoer e-Drive™.

Omkasting C Omkasting D Omkasting E
Compressoren
Thermostatische expansieventielen
Hoeveelheid koelmiddel 2,5 Kg 3,5 Kg 4,5 Kg

WAARSCHUWING! Tijdens de instellingen moet gewacht worden tot de economiser volledig open of dicht is, 
omdat het 1-2 minuten duurt om over te schakelen.

Elektrische componenten:
• Voor de omkasting D en E, zijn specifi eke TRMO-componenten ondergebracht in de schakelkast.
• Voor de omkasting C, zijn specifi eke TRMO-componenten ondergebracht achter in de schakelkast, toegankelijk via het compartiment 

van de toevoer e-Drive™.

Specifi caties circuit:

2. INBEDRIJFSTELLING

Elektrische aansluitingen:
• Alle draden worden in de fabriek aangesloten.

Opstarten:
• Confi guratie CLIMATIC™:

 - Schakel de unit in
 - Controleer de confi guratie van de CLIMATIC™ 60 met de DS60 in expertmodus. Zie § Regelhandleiding / Confi guratie

• Instellingen debieten:
Zorg ervoor dat zowel de toevoer- als de afzuigluchtdebieten in evenwicht zijn. Raadpleeg het deel EBHO of ERVF. Het evenwicht 
is correct ingesteld als:
 - met Test = ‘B.Nom 100%’: bij 100% verse lucht, stel afzuigdebiet in 3864 = toevoerdebiet fl ow 3333;
 - dan schakelaar Test = ‘B.Nom 0%’:

1. verminder het coëffi ciënt 3866 tot de klepregister dicht is;
2. het debiet (toevoer en afzuiging) is dan ver verwijderd van de vorige debietwaarden, stel de coëffi ciënt 3335 in;
3. tot slot, herhaal de stappen 1 en 2 om een constant debiet te verkrijgen, ongeacht de modus verse lucht.

 - dezelfde instellingen moeten aangenomen worden voor verminderd debiet - 3334 en 3865.
• Start het TRMO-circuit (circuit 3): schakelaar Test=’C3--Cool’

 - controleer de draairichting van circuit 3 compressor;
 - controleer de koelwaarden (HP, LP, oververhitting en onderkoeling).

• Herhaal de laatste handelingen met Test=’C3—Heat’
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ARA054WAA 4220463P
ARA073WAA 4220464R
ARA081WAA 4220465T

4310508K
4310509L
4310510M
4310511N
4310512P
4310513R

TGEL10-6.5 TRMO 4720940L
TGEL10-9 TRMO 4720913W

STF0413G 4740100M
24V 50 4740103R

HP 42bar OFF 4730184H
HP 4/20mA -1/45bar 4770207M
LP 4/20mA -1/20bar 4770208N

BE60 4770668P
4770709Z
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THERMODYNAMISCHE WARMTETERUGWINNING - INSTALLATIE

3. SERVICE DIAGNOSE

Koel

Fout Mogelijke oorzaken en symptomen Oplossing

Lage LP en uitschakeling LP

Alarm 317: belangrijke koelfout Geen koelmiddel, verstopte componenten

Alarm 327: te lage LP

Vorst: wacht tot de batterij ontdooid is door 
de afblaaslucht;
Te lage luchtdebiet aan zijde verdamper (te 
lage snelheid / dichtgeslibde fi lter of batterij).

HP-probleem en HP-uitschakeling

Verkeerde luchthoeveelheidwaarden
Controleer de ventilatorwerking (afzuiging 
of toevoer) van de modus (Amps) en ook 
de fi lter.

Te veel koelmiddel Raadpleeg de koeltabel om de hoeveelheid 
ingebrachte koelmiddel te controleren.

Zie ook de koeldiagnose van BALTIC™ III deel ‘Koeling’.

Toevoer- of afblaasventilator:
Zowel voor de toevoerventilator als de afblaasventilator, kunnen dezelfde storingen, oorzaken en oplossingen verwacht worden als 
voor de BALTIC™ III. Zie diagnose BALTIC™ III ‘Binnenventilator’.

4. LIJST RESERVEONDERDELEN

Koelcomponenten R410a Benaming Familie Code

Compressor
Comp.
Comp.
Comp.

Verdamper batterij
ID C-omkasting TRMO Batterij
ID D-omkasting TRMO Batterij
ID E-omkasting TRMO Batterij

Afblaas batterij
Afblaas batterij TRMO Batterij
Afblaas batterij TRMO Batterij
Afblaas batterij TRMO Batterij

Expansieklep
Koel.
Koel.

4-wegklep Koel.
4-wegklep motorwikkeling Koel.
HP-drukmeter Koel.
HP-sensor Koel.
LP-sensor Koel.

Elektrische & regelcomponenten Benaming Familie Code

CLIMATIC™-uitbreiding
Regeling

Aansluiting voor BE60 Regeling
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THERMODYNAMISCHE WARMTETERUGWINNING - CONTROLE

1. CONFIGURATIE

Confi guratie van CLIMATIC™ 60 met de DS60 in expertmodus voor TRMO (met modulerende afblaasventilator):
3813 HERST. = Comp. voor TRMO
3815 UITLAAT = Moduleren voor zowel ERVF & EBHO
3816 KIT
3817 Motor Te controleren naar gelang de behoefte
3818 Ventilator

2. GEBRUIK
Bescherming:
• Bedrijfsbeveiliging: de compressor stopt gedurende 6 minuten.

 - 328: min. HP = 20,5°C condensatie;
 - 329: max. HP = 62°C condensatie;
 - 319: min. LP = tussen -24,5°C en 1,6°C (volgens de condensatietemperatuur) gedurende 5 min. => vorst of luchtstroming op 

verdamper;
 - 327: max. LP = 26°C.
 - 317: limiet LP -27°C gedurende 120 sec => koelstoring (gebrek aan koelmiddel /gesloten componenten)

• De vorstbescherming houdt in dat de afblaas batterij in de verwarmingsmodus ontdooid wordt met de afblaaslucht.

Regeling
• Er moeten geen specifi eke parameters ingesteld worden voor de TRMO-besturing.
• Werking:

 - De TRMO loopt wanneer er vraag is naar verwarming of koeling;
 - boven de 50% verse lucht, krijgt de TRMO- compressor voorrang om te starten;
 - onder de 15°C retour of onder de 20% verse lucht, mag de TRMO-compressor niet starten.
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HANDLEIDING ONDERHOUD
Ref : BALTIC_Service-IOM-1305-D

INHOUDSOPGAVE

INFORMATIE RICHTLIJN DRUKUITRUSTINGEN

IN BEDRIJF STELLEN
Werkingslimieten
Vóór de inschakeling
Controles vastzetting bedradingen
Confi guratie CLIMATIC™:
De unit van stroom voorzien

EDRIVE™-VENTILATIE

KAP VERSE LUCHT

FILTERS

KOUDEMIDDELCIRCUIT

VERWARMINGSOPTIES
Warmwaterbatterijen
Elektrische verwarmer
Elektrische voorverwarmer

GASBRANDERS
Controles voorafgaand aan het opstarten
De gasbrander starten
Standaardopstartchronologie
Veiligheidscontroles brander
Gasmodule

MODULERENDE GASBRANDERS
Modulerend gas (onder patent INPI mei 2004)
Veiligheidscontroles brander
Problemen met de gasbrander oplossen
De gasbrander demonteren voor onderhoudsdoeleinden
Modulerend gas

BATTERIJ RECUPERATIEWATER

SERVICE DIAGNOSE

LIJST RESERVEONDERDELEN

GARANTIE

ONDERHOUDSPLAN

INBEDRIJFSSTELLINGSRAPPORT

LOGBOEK KOELMIDDELHANDELINGEN: EUROPESE VERORDENING NR. 842/2006 
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29,5
42 bar R410A
42 bar R410A
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INFORMATIE RICHTLIJN DRUKAPPARATUUR

Conform CE-markering
Deze units zijn CE-conform overeenkomstig de Richtlijn inzake drukapparatuur.

Periodieke inspectie overeenkomstig de Europese richtlijn inzake drukapparatuur
Overeenkomstig de Richtlijn inzake drukapparatuur zijn periodieke inspecties ter plekke van de installaties uit de categorie II of hoger 
vereist. 

Voorbeeld naamplaatje

Sectie Fase PS (bar manometer)
 Zuigkracht Damp

Uitlaat Damp
Vloeistof Vloeistof / Damp
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24 30 38 42 45 52 57 65 75 85

°C 48 46 46 45 48 46 46 46 48 48

°C no 50 50 50 no 50 50 50 50 50

°C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

°C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

°C 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

°C -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

°C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

45 52 57 65 75 85

°C 46 46 46 46 46 46

°C 48 48 48 48 48 48

°C 25 25 25 25 25 25

°C 38 38 38 38 38 38

°C -15 -15 -15 -15 -15 -15

°C -17 -17 -17 -17 -17 -17

°C 7 7 7 7 7 7
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INBEDRIJFSTELLING

WERKINGSGEBIED
Controleer voor elk gebruik de werkingslimieten van de unit. In deze tabellen vindt u alle gegevens over de toelaatbare grenswaarden. 
Raadpleeg «Risico-analyse en gevaarlijke situaties volgens de richtlijn 97/123» in de BIJLAGE aan het eind van de IOM, of bij de 
unit geleverd.

De componenten bevinden zich binnenin de unit of in een aparte doos en moeten door een gekwalifi ceerd 
technicus worden geïnstalleerd.
Let op: Bij toepassing van een platenwarmtewisselaar moet de intrede voorzien worden van een fi lter.

Deze fi lters moeten alle deeltjes met een diameter groter dan 1 mm verwijderen.

Luchtgekoelde Baltic™

WAARSCHUWING: het is zeer belangrijk dat de unit steeds binnen deze limieten blijft werken.

Maat

Werkingslimieten koelmodus

Max. buitentemp. bij binnen 27°C DB / 19°C WB

Max. buitentemperatuur bij uitladen

Min. buitentemp. bij binnen 20°C DB

Max. binnenstr.temp. verdamp.batt. bij buiten 38°C DB

Min. binnenstr.temp. verdamp.batt. bij buiten 35°C DB

Werkingslimieten warmtepompmodus

Min. buitentemp. bij binnen 20°C DB (8)

Min. binnenstr.temp. verdamp.batt. bij buiten 7°C DB

Watergekoelde Baltic™

Werkingslimieten koelmodus

Max. inlaatwatertemp. bij binnen 27°C DB / 19°C WB 

Max. inlaatwatertemperatuur bij uitladen 

Min. inlaatwatertemperatuur bij binnentemp. van 20°C DB 

Max. inlaatwatertemperatuur 100% verse lucht bij buitentemp. 35°C

Werkingslimieten warmtepompmodus

Min. inlaatglycolwatertemp. bij binnen 20°C DB

Min. buitentemp. bij uitladen

Min. binnenstr.temp. verdamp.batt. bij buiten 7°C DB
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R410a Scroll Lennox ICI EMKARATE RL32-3MAF or for refi ll MOBIL 
EAL Arctic 22CC

!
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WATERLUS, CHECKLIST VOOR HET OPSTARTEN
Controleer of alle afvoer- en draineerdoppen op hun plaats zitten en goed vastgedraaid zijn voordat de installatie te vullen met water. 
Vooraleer op te starten, zelfs voor een korte test, controleer de volgende punten, na u ervan vergewist te hebben dat alle kleppen van 
het koelcircuit volledig open zijn (afvoer- en vloeistofkleppen).xxxxxxxxxxxxxxxxxx

• De vloeistofpomp(en) en andere apparatuur die is verbonden met de unit (blokken, luchtbehandelingsunits, droge koelers, 
koeltorens, fan coil units etc.) zijn in goed werkende staat zoals voor de installatie vereist en volgens hun eigen eisen. Breng 
alle waterkleppen en koelmiddelkleppen in hun bedrijfsstand en start de watercirculatiepompen.

• het condenscircuit moet bedrijfsklaar zijn, gevuld zijn met water, getest zijn op de druk, ontlucht zijn, en de fi lter moet gereinigd 
worden na 2 uur werking van de waterpomp. 

• Start de pomp(en) en controleer dat de te koelen vloeistof door de warmtewisselaars stroomt: let op de waterdruk bij in- en 
uittrede, en gebruik de drukverlieskromme om de vloeistofstroom te berekenen m.b.v. de formule:

Feitelijke stroming
Q = Q1 x √(P2/P1)

waarbij:
P2 = ter plaatse gemeten drukverlies
P1 = door LENNOX vermeld drukverlies voor een vloeistofstroom van Q1
Q1 = nominale doorstroming
Q = feitelijke doorstroming

Regel het circuit van de verdamper en de waterstroming in het circuit van de condensor (met regelkleppen, positie snelheid pomp...) 
om de ontwerpcondities (LENNOX-software) te benaderen.

HOEVEELHEID OLIE
Alle units zijn bij levering volledig gevuld met olie en er hoeft geen olie bijgevuld te worden vooraleer op te starten of daarna. Te veel 
olie kan ernstige problemen veroorzaken, vooral aan de compressors.

Aanbevolen olie voor rooftops van LENNOX

Koelmiddel Type compressor Merk Olietype

IN BEDRIJF STELLEN

WAARSCHUWING: De inbedrijfstelling mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd 
koelingenieurs, die te werk gaan volgens de lokale verordeningen.

WAARSCHUWING: controleer of een 3-fasenaansluitingen zonder neutraal beschikbaar is

WAARSCHUWING: controleer de aanzetting van de kabelverbindingen

Vóór de inschakeling

Controles vastzetting bedradingen

Verifi eer of de stroomvoorziening tussen het gebouw en de unit voldoet aan de plaatselijke verordeningen en dat de kabel voldoet 
aan de opstart- en bedrijfsvoorwaarden aangegeven op het typeplaatje.

Controleer of de volgende kabelverbindingen stevig vast zitten:
• Belangrijkste aansluitingen schakelaar,
• De hoofdbedradingen verbonden met de relais en schakelaars
• Kabels in het 24V-voedingscircuit.
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INBEDRIJFSTELLING

WAARSCHUWING: een compressor die in de verkeerde richting draait, zal snel defect raken.

Confi guratie CLIMATIC™:
Zie het deel CLIMATIC™ 

De unit van stroom voorzien
Schakel de stroom van de unit in door de scheidingsschakelaar te sluiten (indien aanwezig).
De blazer zou nu moeten starten, tenzij de CLIMATIC™ het relais niet opwekt. Zodra de ventilator draait, controleer de draairichting. 
Kijk naar de pijl op de ventilator. 
De draairichting van ventilatoren en compressoren wordt gecontroleerd aan het eind van de leidingtest. Ze moeten daarom allemaal 
of verkeerd om draaien of allemaal juist.

- Draait de ventilator in de verkeerde richting (de juiste richting wordt getoond in afbeelding 
hierna), sluit dan de stroomtoevoer naar de machine af met de hoofdschakelaar in het 
gebouw, verwissel twee fasen en herhaal de voorgaande procedure. 
Sluit alle schakelaars en schakel de unit in.
Als nu slechts één van de onderdelen in de verkeerde richting draait, schakelt u de 
stroom uit met de scheidingsschakelaar van de unit (indien aanwezig) en verwisselt 
u twee van de fasen van het onderdeel op het aansluitblok in het elektrische paneel.
Controleer of de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt overeenstemt met de waarde 
op het typeplaatje. Doe dit met name voor de toevoerventilator.
Indien de waarden op de ventilator buiten de gespecificeerde limieten vallen, 
wijst dit gewoonlijk op een abnormaal sterke luchtstroom die de levensduur en de 
thermodynamische werking van de unit nadelig zal beïnvloeden. Verminder in dat geval 
de rpm met behulp van eDrive™.

Vul bij het starten van de unit eerst de checklist in deze handleiding in, en volg onderstaande instructies op om zeker te zijn dat de 
unit correct geïnstalleerd is en klaar voor gebruik. 

• Controleer de stroomsterkte van elke fase van elke fanmotor.
• Controleer de stroomsterkte van elke fase van elke compressormotor.
• Controleer de zuig- en persdruk en de zuig- en perstemperatuur van de compressor. 
• Controleer de intrede- en uittredetemperatuur van de gekoelde vloeistof, in geval van een watergekoelde unit
• Controleer de buitenluchttemperatuur en de binnentemperatuur
• Controleer de temperatuur van het vloeibare koelmiddel bij uittrede uit de condensor.
• Controleer of DAD op ON staat.

Deze verifi caties moeten zo spoedig mogelijk worden gedaan, bij een stabiele koelbelasting, d.w.z. als die gelijk is aan de capaciteit 
die de unit levert. Metingen die hier geen rekening mee houden zullen leiden tot onbruikbare en waarschijnlijk verkeerde waarden.
Deze verifi caties kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de juiste werking van alle veiligheidsvoorzieningen en regelingen van de 
unit zijn vastgesteld.
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eDrive™ VENTILATIE

eDrive™ montage-instructies & specifi catie
U kunt de elastomeerband verwijderen zonder de platen te verwijderen
Het materiaal is natuurlijk rubber
Temperatuurbereik van -42°C tot + 82°C

Eenvoudig te monteren
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1,5 24 25 PV40 28-20  al24 28-20  al25

2,2 28 25 PV40 28-20  al28 28-20  al25

3 28 25 PV40 28-20  al28 28-20  al25

4 28 25 PV40 28-20  al28 28-20  al25

5,5 38 25 PV60 40-25  a38 40-25  al25

2,2 28 30 PV50 30-25  al28 30-25  al30

3 28 30 PV50 30-25  al28 30-25  al30

4 28 30 PV50 30-25  al28 30-25  al30

38 30 PVP50  30-25  al30

38 40 PV 60 40-25 al 38 40-25  al 40
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eDrive™ VENTILATIE

Montage eDrive™
De eDrive™ is zo ontworpen dat er voor de montage geen aanpassingen binnenin de machine nodig zijn.
In geval van een verticale afwijking kunt u de hoogte via de metalen sluitring onder de motor aanpassen

eDrive™ luchtstroomwaarde
De eDrive controleert de luchtstroom binnen het werkingsbereik van elke kit.
De luchtstroom wordt berekend aan de hand van het tpm en het opgenomen vermogen. De gegevens worden verstrekt via de bus 
van de inverter.
De berekeningsformule voor de luchtstroom werd geïjkt volgens lab testen.

Afmetingen koppeling eDrive™

Koppeling

Machine-
grootte

Motor-
grootte

kW

Diameter 
motoras 

 mm

Diameter 
ventilatoras

mm

Referentie 
koppeling 

Type koppeling 
PP

Motorbus
Ref

Klembus 
ventilator 

Ref

OMKASTING 
C  2 x Taper lock klembus 

OMKASTING 
C  2 x Taper lock klembus

OMKASTING 
C  2 x Taper lock klembus

OMKASTING 
C  2 x Taper lock klembus

OMKASTING 
C  2 x Taper lock klembus

OMKASTING 
D 1 Taper lock klembus + D30

OMKASTING 
D 1 Taper lock klembus + D30

OMKASTING 
D 1 Taper lock klembus + D30

D&E box 5,5 tot 7,5 1 Taper lock klembus + D38

OMKASTING 
E 9 to 11  2 x Taper lock klembus

Max. radiale afwijking 3 mm TrillingsabsorptieMax. hoekafwijking 4° Max. axiaal bereik 8 mm
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AT 15-11 S 1,5 0,80 K1 553 962 3600 4800 3,6

AT 15-11 S 2 0,83 K2 610 1170 3750 6000 4,9

AT 15-11 S 3 0,85 K3 697 1330 4500 7050 6,6

AT 15-11 S 4 0,85 K4 78 1371 5550 8250 8,4

AT 15-11 S 5,5 0,87 K5 882 1417 7200 8400 12,2

ADH 355 L 2,2 0,83 K1 581 939 5500 6900 4,9

ADH 355 L 3 0,85 K2 660 1208 5500 8300 6,6

ADH 355 L 4 0,85 K3 738 1396 6100 9700 8,4

ADH 355 L 5,5 0,87 K4 823 1439 7100 11500 12,2

ADH 355 L 7,5 0,88 K5 938 1501 9500 13100 16,3

AT 15-11 G2L 5,5 0,87 K1 648 1302 10000 13500 12,2

AT 15-11 G2L 7,5 0,88 K2 774 1385 10000 16000 16,3

AT 15-11 G2L 9 0,88 K3 880 1378 10000 17750 17,6

AT 15-11 G2L 9 0,88 K4 880 1417 10000 19000 17,6

AT 15-11 G2L 11 0,89 K5 911 1417 10000 19000 23

AT 15-11 S 1,5 0,80 K1 592 949 3600 4650 3,6

AT 15-11 S 2 0,83 K2 690 1155 3750 5700 4,9

AT 15-11 S 3 0,85 K3 788 1386 4500 6900 6,6

AT 15-11 S 4 0,85 K4 907 1449 5400 7950 8,4

AT 15-11 S 5,5 0,87 K5 1015 1533 6750 8400 12,2

ADH 355 L 2,2 0,83 K1 651 929 5500 6500 4,9

ADH 355 L 3 0,85 K2 727 1206 5500 7900 6,6

ADH 355 L 4 0,85 K3 826 1409 6100 9300 8,4

ADH 355 L 5,5 0,87 K4 930 1499 7100 11100 12,2

ADH 355 L 7,5 0,88 K5 1070 1578 8700 13100 16,3

AT 15-11 G2L 5,5 0,87 K1 760 1310 10000 13000 12,2

AT 15-11 G2L 7,5 0,88 K2 898 1431 10000 15250 16,3

AT 15-11 G2L 9 0,88 K3 994 1476 10000 17250 17,6

AT 15-11 G2L 9 0,88 K4 994 1476 10000 17250 17,6

AT 15-11 G2L 11 0,89 K5 1072 1525 10000 19000 23
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eDrive™ VENTILATIE

De eDrive™ beschermt de ventilator & motor tegen een te hoge snelheid en te hoge stroomsterkte
De eDrive™ is ontworpen om de motor en ventilator binnen het beschikbare werkingsbereik te houden dankzij de in de CLIMATIC™ 60 
geselecteerde kit. De CLIMATIC™ controle beperkt de tpm & het opgenomen vermogen. Onderstaande tabel geeft het werkingsbereik 
per box en kitgrootte weer.

Box Ventilator-
type

Motor
kW Effi ciëntie Kit Opmerking min. 

tpm
max. 
tpm

Min. 
Qv

Max. 
Qv Imax

OMKAS-
TING C

BAH 
BAC

OMKAS-
TING D

BAH 
BAC

OMKAS-
TING E

BAH 
BAC

Ventilatoras D30

Ventilatoras D30

Ventilatoras D40

Ventilatoras D30

Ventilatoras D40

Box Ventilator-
type

Motor
kW Effi ciëntie Kit Opmerking min. 

tpm
max. 
tpm

Min. 
Qv

Max. 
Qv Imax

OMKAS-
TING C

BAH 
BAC

OMKAS-
TING D

BAH 
BAC

ADHE 355

ADHE 355

ADHE 355

ADHE 355

ADHE 355

OMKAS-
TING E

BAH 
BAC

As D30

As D30

As D30

As D30

As D30

Werkingsbereik eDrive™ unit

Werkingsbereik eDrive™ gasunit
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eDrive™ VENTILATIE

Confi guratie eDrive™ ventilatorinverter
De eDrive™ Inverter confi guratie wordt in de fabriek voorbereid op aansluiting op de CAREL en op de specifi eke confi guratie met de 
machine van de klant. 
De parameters van de eDrive™ ventilatorinverter worden geconfi gueerd via de CLIMATIC™ 60 unit confi guratie (zie sectie CLIMATIC™).
Deze confi guratie kiest de juiste parameters zodat de eDrive™ binnen zijn werkingsbereik draait, afhankelijk van het ventilatortype 
en de motorgrootte.

Mocht de inverter de controle over de ventilator verliezen (geen of verkeerde snelheid van ventilator & compressor of verwarming 
blijven aan), dan kunt u de Inverterconfi guratie als volgt controleren:

In dit geval verschijnt er “0.0” in plaats van het gewoonlijke “0” of “xxx” tpm op de inverter
Schakel naar de ontgrendelmodus:
F700 = 0
F732 = 0

Stel de TYP parameter op de inverter op waarde 3 in. (stel de standaardwaarden van de inverter opnieuw in) en confi gureer dan de 
volgende set points:

CMOD=2
FMOD=4
F800=1
F801=0
F802=11
F803=0
Schakel de machine helemaal UIT en schakel opnieuw AAN.

De CLIMATIC™ stuurt de juiste machineconfi guratie door naar de inverter (motorgrootte, ventilatortype, Imax, veiligheidsparameters).



• 46 • BALTIC-IOM-1305-D / Bedieningshandleiding

VERSE-LUCHTKAP

Installatie
De verse-luchtkap moet open staan en beveiligd zijn tijdens de inbedrijfname.
De 3 delen van de verse-luchtkap moeten gemonteerd worden met de zelftappende schroeven die in de doos met reserveonderdelen 
worden meegeleverd. 
Controleer dat de zwarte dichting op de bovenkant van het deksel van de kap op de juiste plaats zit.

Windrichting
Houd rekening met de wind als u de positie van de machine op het dak van het gebouw kiest.
Het is ten zeerste aangeraden om de verse-luchtkap niet in de windrichting te plaatsen zodat er geen water kan binnendringen.
Is dit niet mogelijk, neem dan contact met ons op voor een aangepaste fi lter in de kap.

WAARSCHUWING: let op dat u uw hoofd niet aan de verse-luchtkap stoot als u de unit ronddraait.
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FILTERS

Filters vervangen
Hef, na het openen van het paneel voor toegang tot de fi lter, de houder van de fi lter op. U kunt de fi lters gemakkelijk verwijderen en 
vervangen door de vuile fi lters eruit te schuiven en de nieuwe erin te schuiven.

De controller van de CLIMATIC™ 60 kan het drukverlies via de fi lter volgen. 
De volgende instellingen kunnen afhankelijk van de installatie worden aangepast.
• ‘Airfl ow’ (luchtstroom)  op pagina 3343 = 25 Pa standaard
• ‘No fi lter’ (geen fi lter) op pagina 3344 = 50 Pa standaard
• ‘Dirty Filter’ (Vuil fi lter) op pagina 3345 = 250 Pa standaard

Het daadwerkelijke drukverlies dat in de batterij wordt gemeten, kan worden afgelezen op de CLIMATIC display in menu 3342.

De volgende fouten kunnen worden opgespoord:
• Foutcode 0001 AIRFLOW FAILURE (storing in de luchthoeveelheid), indien de gemeten ΔP in het fi lter en de batterij onder de 

waarde ligt die is ingesteld op pagina 3343.
• Foutcode 0004 DIRTY FILTERS (vuile fi lters), indien de gemeten ΔP in het fi lter en de batterij boven de waarde ligt die is ingesteld 

op pagina 3344.
• Foutcode 0005 MISSING FILTERS (fi lters ontbreken), indien de gemeten ΔP in het fi lter en de batterij onder de waarde ligt die is 

ingesteld op pagina 3345.
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24 30 38 42 45 52 57 65 75 85

E2V30 E2V30 E2V30 E3V45 E2V30 E2V30 E2V30 E2V30 E2V30 E3V45
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KOUDEMIDDELCIRCUIT

Elektronisch expansieventiel
2 elektronische kleppen worden op de BALTIC™ bevestigd: E2V & E3V

EEV bijstellen
Met EEV kunt u de oververhitting in een tweerichtingsoperatie controleren (zie secties CLIMATIC™ 60).

E2V lasinstructies
De elektronische expansiekleppen zijn gevoelig voor stof, dus moeten er bij vervanging fi lters gebruikt worden.

E3V lasinstructies

OMKASTING C OMKASTING D OMKASTING E
Naamgeving

Referentie
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8 Bars

110 °C
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VERWARMINGSOPTIES

Warmwaterbatterijen
De warmwaterbatterij is voorzien van een proportionele driewegklep. Er zijn twee steeksleutels 
nodig om de aansluitingen vast te zetten. Een steeksleutel dient om het kleplichaam vast te 
houden terwijl de toevoerleiding wordt aangesloten. Gebeurt dit niet, dan kan de pijpaansluiting 
beschadigd raken en vervalt de garantie.

Het systeem vullen en starten
• Pas de regelaar voor de verwarming aan door de gesimuleerde omgevingstemperatuur te 

verlagen naar 10°C
• Controleer of de rode indicators, die zich onder de servomotor van de klep bevinden, op de 

juiste manier bewegen met het signaal. (Pijl op de afbeelding) 
• Vul het hydraulisch systeem en ontlucht de batterij via de luchtopeningen. Controleer de 

intredende warme waterstroom.
• Controleer de verschillende aansluitingen op mogelijke lekken.

Vorstbescherming
Controleer dat het hydraulische systeem uitgerust is met glycol om tegen bevriezen te beschermen. Glycol is het enige effi ciënte 
antivriesmiddel. Het antivriesmiddel moet de unit beschermen tegen het bevriezen bij koude wintertemperaturen.

Tap de vloeistof af uit de installatie
U dient handmatige of automatische ontluchters te plaatsen op alle hoge punten in het systeem. Om aftappen mogelijk te maken 
moeten kraantjes geïnstalleerd zijn op alle lage punten van het systeem.
Verwarmingselementen die als gevolg van een lage omgevingstemperatuur zijn bevroren, vallen niet onder de garantie.

Elektrolytische corrosie
Let op de corrosieproblemen die voortvloeien uit de elektrolytische reactie door niet-gebalanceerde aardingen. Elke batterij die door 
electrolytische corrosie is aangetast, valt niet onder de garantie.

Waarschuwing: vloeistoffen op basis van glycol hebben in combinatie met lucht een corrosieve werking.

Maximale werkdruk

Maximale werktemperatuur :
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12 16,3 10,8 17,0 11,8  17,8 12,8

24 32,6 21,5 34,0 23,5  35,6 25,6

27 36.7 24.3 38.3 26.6 40.1 28.8

36 48,9  32,3 51,1 35,3 53,3 38,4

45 61.1 40.5 63.8 44.3 66.8 48.0

48 65,2 43,0 68,1  47,0 71,1 51,3

54 73,4 48,4 76,6 52,9 80,0 57,7
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VERWARMINGSOPTIES

Elektrische verwarmer

De elektrische verwarmers voor de BALTIC™ zijn stand-alone opties die in de verwarmingssectie kunnen worden aangebracht. Net als 
het heetwaterblok of de gasbrander kan deze optie in het verwarmingscompartiment onder de toevoerventilator geschoven worden.
Om het drukverlies te beperken wordt de luchtstroom om de electrische verwarming heen geleid. De elementen zijn uitgevoerd als 
gladde roestvrijstalen buizen met een capaciteit van 6 W/cm2.
Een elektrisch verwarmingselement is standaard beveiligd tegen oververhitting via een oververhittingsbeveiliging die op 98°C is 
ingesteld en zich op een afstand van minder dan 150 mm na het verwarmingselement bevindt.
Er zijn twee grootten beschikbaar voor elk formaat van unit: 
S = Standaardwarmte
H: Hoge warmte
De verwarmers met standaardvermogen hebben regelstanden voor 50 en 100%. De uitvoering met hoog vermogen is traploos 
regelbaar met een triac. 

 380V 400V 415V
Modulegrootte 

(kW) Spanning (A) Cap (kW) Spanning (A) Cap (kW) Spanning (A) Cap (kW)

WAARSCHUWING: de elektrische verwarmer is aangesloten op het elektriciteitsnet – risico van elektrische 
schokken – schakel de unit uit vooraleer dit deel te openen
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26 26 26 26

35 35 35 35

52 52

52 52 52 52

69 69 69 69   

104 104
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VERWARMINGSOPTIES

Elektrische voorverwarmer

De voorverwarmer werkt enkel met een hoge instroom van verse lucht bij lage buitentemperatuur (zie set point in sectie CLIMATIC™). 

Er wordt een metalen fi lter geïnstalleerd tussen de luchtfi lter & elektrische weerstand ter bescherming tegen warmtestralingen.

WAARSCHUWING: de elektrische voorverwarmer is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk – risico op 
elektrische schokken – schakel de unit uit voordat u deze sectie opent

WAARSCHUWING: de metalen fi lter van de elektrische voorverwarmer mag niet door stof afgesloten worden

Ampères per 
modelgrootte

OMKASTING C OMKASTING D OMKASTING E

24 30 38 42 45 52 57 65 75 85

G
ro

ot
te

 S
 / 

H

S 18 kW

S 24 kW

S 36 kW

H 36 kW

H 48 kW

H 72 kW
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24 30 38 42 45 52 57 65 75 85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

24 30 38 42 45 52 57 65 75 85
1,9 3,2 5,7
4,5 5,7 11,5
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GASBRANDERS

Controles voorafgaande aan het opstarten
NB:

Werkzaamheden aan het gassysteem dienen uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel te worden uitgevoerd.
Deze unit moet worden geïnstalleerd conform de lokale veiligheidsvoorschriften en regels en mag uitsluitend buiten worden gebruikt 
in horizontale opstelling.
Lees de instructies van de fabrikant aandachtig voordat u een unit start.
Voordat u een unit met een gasbrander in gebruik neemt, bent u verplicht te controleren of het gasdistributiesysteem (type gas, 
beschikbare druk…) compatibel is met de afstelling en instelling van de unit.

Controleer of er voldoende ruimte is rond de unit en of u overal bij kunt.
• controleer of u zich zonder problemen rond de unit kunt bewegen.
• er moet een ruimte van minimaal één meter worden vrijgelaten vóór de uitlaatpijp voor verbrand gas.
• de verbrandingsluchtinlaat en de uitlaat (of uitlaten) voor verbrand gas mogen op geen enkele manier worden geblokkeerd.
• 
• 

Maten van toevoerleidingen in het netwerk
Mannelijke schroefaansluiting voor gasbrander: 3/4”

Controleer of de gastoevoerleiding de branders van voldoende druk en gas kan voorzien om de nominale verwarmingsuitvoer te bieden.

De gasbrander starten
Ontlucht de leiding vlak bij de aansluiting op de ontstekingsregelafsluiter een paar 
seconden.

• controleer of de behandelings-‘ventilator’ in de unit draait.
• stel de regelaar in op ‘aan’. hierdoor wordt de gasbrander gebruikt.
• verhoog de ingestelde temperatuur (kamertemperatuurinstelling) tot een temperatuur 

die hoger ligt dan de daadwerkelijke kamertemperatuur.

Voor modulerend gas is er slechts H-vermogen voor omkasting C, D & E

• de gastoevoer naar een rooftop-gasunit moet worden aangelegd volgens correcte technische procedures en conform de lokale 
veiligheidsregels en -verordeningen.

• in elk geval moet de diameter van de pijpleiding die op elke rooftop-unit is aangesloten, niet kleiner zijn dan de diameter van de 
aansluiting op de rooftop-unit.

• zorg dat er een afsluiter is geïnstalleerd voordat elke rooftop wordt geïnstalleerd.
• controleer of voedingsspanning naar de uitgang van de stroomvoorziening transformator t3 van de brander: deze moet tussen 220 

en 240 v liggen.

Unitmaat
St. power
Hi power

Unitmaat
St. power
Hi power

Gasstroom - m3/h (voor G20 bij 20 mbar en 15°C) 

Aantal mannelijke schroefaansluitingen (3/4 inch)
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GASBRANDERS

Standaard opstart volgorde

Tijd in seconden

A
ct

ie
s

Regeling van de reeks acties

Afblaasventilator

Rookafzuigventilator AAN

30 tot 45 seconden voorventilatie

Ontstekingsvonk-elektrode 4 sec.

Openen van de gasklep ‘hoge 
warmte’.

Vlamtransport richting 
ionisatiesensor

Als ionisatie plaatsvindt binnen 5 
sec.:normale werking

Anders is er een storing aan de 
gasregelaar

Na 5 minuten wordt de fout gemeld 
aan de CLIMATIC™-controller

Als de reeks acties niet correct wordt uitgevoerd, raadpleegt u de tabel voor foutanalyse om na te gaan wat het probleem is
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GASBRANDERS

Drukafstellingen met de drukregulerende klep type vk 
4105 g van Honeywell
Afstelling van drukregelaar met gastoevoer van 300 mbar:

Controle van de injectiedruk bij hoge warmte
• Plaats het slangetje van een nauwkeurige manometer op de 

uitlaatpoort van de gasregelklep nadat u de schroef één slag 
hebt losgedraaid.

Controleer de klep uitlaatdruk en stel deze indien nodig bij tot 8,4 
mbar (G20) / 12,3 mbar voor Groningergas (G25) & 31,4 mbar 
voor propaangas (G31) 

• de brander moet voor deze controle in de modus hoge warmte 
werken.

• plaats het slangetje van een «nauwkeurige» manometer op de 
inlaat drukpoort van de gasregelklep nadat u de schroef één 
slag hebt losgedraaid

• Controleer de Inlaatdruk en stel deze, indien nodig, bij tot 
20 mbar (G20) of 25 mbar voor Groningen (G25), of 37 mbar 
voor propaan (G31) na ontsteking van de gasbrander.

Lage warmte 
aanpassen
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20,0 +/- 1 3,5 +/- 0,1 8,4 +/- 0,2

25,0 +/- 1,3 5,0 +/- 0,1 12,3 +/- 0,2

37,0 +/- 1,9 14,0 +/- 0,3 31,4 +/- 0,6

2,90 kΩ 1,69 kΩ
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GASBRANDERS

Controle van de injectiedruk bij lage warmte
• schakel de regelaar naar lage warmte
• controleer de uitlaatdruk en stel deze indien nodig bij tot 3,5 

mbar (G20) of 5 mbar voor Groningergas (G25) & 14 mbar 
voor propaangas (G31)

Doormeten gasafsluiter

Tabel met drukaanpassingen voor elk type gas (mbar)

Categorie Toevoerdruk:

Min. 
injectiedruk 

bij lage 
warmte

Injectie hoo-
gvermogen 

verhitter

G20

G25 (Groningen)

G31 (GPL)

• na het aanpassen van de lage warmte, moet u de hoge warmte 
opnieuw controleren

• Plaats de stoppers opnieuw en sluit de drukpoorten

• controleer deze waarden met een ohmmeter.
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GASBRANDERS

Veiligheidscontroles brander

Test van de drukschakelaar van de rookafzuiging.
• maak, terwijl de gasbrander werkt, de fl exibele slang los die 

is aangesloten op het drukaftakpunt op de drukschakelaar.
• de vlam moet verdwijnen en de afzuigventilator moet blijven 

draaien.
• Er wordt echter GEEN fout weergegeven op de bedieningskast 

voor de gasontsteking of op de CLIMATIC™.

Test ionisatiesonde
• koppel, terwijl de brander werkt, de terminalaansluiting van de 

ionisatiesonde los op de bedieningskast voor de gasontsteking.

Test van de gasdrukschakelaar
• Sluit, terwijl de gasbrander werkt, de hoofdafsluiter die zich 

vóór de rooftop bevindt.

• De vlam dooft
• de ventilator loopt nog en er wordt geprobeerd de brander 

opnieuw te ontsteken (cyclus voor hernieuwde ontsteking 
bedraagt 30 tot 45 seconden).

• A ls  de onts tek ingssonde aan het  e inde van de 
ontstekingsvolgorde niet opnieuw is aangesloten, stopt de 
brander helemaal.

• het foutlampje op de bedieningskast voor de gasontsteking 
is aan.

• Stel de bedieningskast voor de gasontsteking handmatig 
opnieuw in om de fout op te heffen

Raadpleeg in geval van problemen het stroomdiagram met 
de opstartvolgorde op de volgende pagina

• de brander stopt helemaal.
• Er wordt echter ‘Geen fout’ weergegeven op de bedieningskast 

voor de gasontsteking. Na 6 minuten, zal de CLIMATIC™ wel 
een fout aangeven.

• Reset de CLIMATIC™.

• nadat u de slang weer hebt aangesloten, wordt de brander 
opnieuw gestart na een periode van 30 tot 45 seconden van 
voorventilatie.
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GASBRANDERS

Opstartvolgorde bij het ontsteken van de gasbrander

Operatie GAS thermostaat controle = afgesloten

Signaal van bedieningskast voor de gasontsteking

Voorventilatie 30 seconden

Gasafsluiter blijft open

Afzuigventilator AAN

Ontstekingsvonk-elektrode 4 sec.

Normale werking

Gasafsluiter open

Gascontroleklep sluit, 
BRANDER STOPT

Gascontroleklep sluit, 
BRANDER STOPT 

Storing aan de 
gasregelaar

6 minuten vertraging

Fout op CLIMATIC™

Thermostaatlimiet opgegeven? (Auto Reset)

Luchtdrukschakelaar ON op naontstekings-thermostaat?

Lage druk schakelaar voor het gas?

Signaal van ionisatiesensor nog steeds AAN?

Luchtdrukschakelaar AAN of na-ontstekings-thermostaat AAN?

Ionisatie 1 seconde na het eind van het vonken?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

JA

JA

JA

JA

JA

JA
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GASBRANDERS

Problemen met de gasbrander oplossen
Als er fouten worden weergegeven op de CLIMATIC™
• Reset de CLIMATIC™.
• Controleer de spanning: 230 V na stroomonderbreker.
• Controleer of de GASafsluiters geopend zijn.
• Controleer de gasdruk bij de inlaat van de gaskleppen. Deze moet > 20 mbar zijn wanneer de branders uit gaan.
• Pas de setpoints van de brander aan bij de prioriteiten. Verhoog de kamertemperatuurinstelling tot een temperatuur die hoger is 

dan de daadwerkelijke kamertemperatuur.

Diagnosetabel voor baltic gasbrander

trap Normale werking Mogelijke storing Actie Mogelijke oplossing

Verwarming benodigd Groene, gele en rode 
led AAN

Alle leds UIT
→ storing aan de thermostaat 
van de ventilator

Controleer de aansluitingen 
van de ventilatorthermostaat. Vervang de thermostaat

Gele en rode led UIT
→ onvoldoende gastoevoer

Controleer de opening van de 
gasklep en de toevoerdruk Herstel de gastoevoer

Rode led UIT
→ storing aan de overve-
rhittings-thermostaat op de 
steunbalk van de gasbrander

Controleer de werking van 
de thermostaat na een 
handmatige reset

Vervang de thermostaat

Lampje AAN De afzuigventilatoren 
zijn in werking

Na 10 seconden 
veiligheidsstop door het 
regelblok van de ontsteking

Controleer de aansluitingen 
van de bedieningskast van de 
gasklep
Controleer de impedantie van 
de klepspoelen: (1) = 2.90kΩ; 
(2) = 1.69kΩ

Controleer de aansluitingen 
van het regelblok van de klep
Vervang de klep

Er gebeurt niets

Controleer of het 
ventilatorwiel vrij beweegt
Controleer de elektrische 
aansluiting van de 
gasontsteking en op de EF-
aansluitkaart.
Controleer voedingsspanning 
ventilator.

Vervang ventilator
Vervang zo nodig de EF-kaart

Afzuigventilator in AAN

Na 30 tot 45 seconden 
van pre-ventilatie moet 
de elektrode een vonk 
geven.

Doorgaande ventilatie zonder 
dat de elektrode vonkt

Controleer de 
ontstekingselektrode
Controleer het drukverlies bij 
de drukschakelaar: Dit moet 
hoger zijn dan 165 Pa
+ controleer de juiste werking 
van de drukschakelaar met 
een ohmmeter en door 
kunstmatig een drukverlaging 
te maken in de buis.

Herpositioneer de slang van 
de drukschakelaar
Vervang de drukschakelaar.

Doorgaande ventilatie, 
en er zijn ook vonken 
van de elektrode.

Na enkele seconden 
ontsteekt de gasbrander.

Na 4 seconden brandt de 
gasbrander nog steeds 
niet. Het regelblok van 
de ontsteking sluit uit 
veiligheidsoverwegingen de 
gastoevoer af.

Controleer de injectiedruk 
tijdens het opstarten (waarde 
voor hoogvermogen verhitter)
Verwijder de bedieningskast 
van het gasblok.

Verwijder de lucht uit de 
gasleidingen.
Stel de injectiedruk af op de 
waarde voor hoogvermogen 
verhitten.
Wijzig de bedieningskast 
van het gasblok als de 
gasafsluiter goed werkt.

Binnen vier seconden 
gaat de gasbrander 
branden, maar regelblok 
van de ontsteking sluit uit 
veiligheidsoverwegingen 
TOCH de gastoevoer af.

Controleer de plaats en de 
aansluiting van de ionisatie-
sensor. De sensor mag niet 
geaard zijn (230 V).
Controleer dat het R.C.- circuit 
van de transformator van de 
gasbrander goed is aangeslo-
ten op een neutrale polariteit.
Meet de ionisatiestroom. 
Deze moet groter zijn dan 1,5 
microampère.
Controleer het type gas.

Controleer de gehele 
stroomvoorziening.
Stel de toevoer- en 
injectiedruk anders af als 
een andere soort aardgas 
dan G20 wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld G25-gas uit 
Groningen.
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GASBRANDERS

De gasbrander demonteren voor onderhoudsdoeleinden De rookgasafvoer demonteren
• koppel de elektrische aansluiting van de ventilator los en 

verwijder de schroeven die de ventilator op zijn plaats houden.
• zorg ervoor dat er geen losse moeren in de rookafvoer 

terechtkomen.

LET OP: Controleer of de drukslang die door de drukschakelaar 
voor de rookafvoer wordt gebruikt, in de juiste positie is geplaatst.

Lijst met de vereiste uitrusting voor het onderhoud en 
het opstarten
• Een nauwkeurige manometer van 0 tot 3500 Pa (0 tot 350 

mbar): 0,1% van volle uitslag.
• Een multimeter met een ohmmeter en een microampèremeter
• Een bahco
• dopsleutelset: 8, 9, 10 en 13.
• Schroevendraaiers, diameter 3 en 4, kruiskopschroevendraaier 

nr1
• Stofzuiger
• Verfkwast

De ‘steunbalk van de brander’ demonteren
• koppel de elektrische aansluiting op het elektrische aansluitbord 

BG50 los.
• verwijder de twee schroeven die de gasblok op zijn plaats 

houden.
• Verwijder voorzichtig de ‘steunbalk van de gasbrander’ en zorg 

ervoor dat de elektroden niet beschadigd raken.

• isoleer de unit met behulp van de scheidingsschakelaar.
• Sluit de scheidingsgasafsluiter voor de unit af.
• Maak de leidingen los. Gooi de afdichtingen echter niet weg.

Steunbalk van de gasbrander

Aanbevolen voorzorgsmaatregelen
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GASBRANDERS

Gasmodule

Stroomonderbreker 

Transformator 400/230V

Minimale gasdrukschakelaar en inlaatdrukplug 

Gasklep en solenoïde 

Storing aan de gasregelaar en het BG50 aansluitbord 

Onstekingselektrode

ionisatiesonde.

In-shot gasbrander

Steunbalk gasinjectors

Thermostaat na-ontsteking

Luchtdrukschakelaar

Plug uitlaatdruk 

Rookuitlaatkanaal 

Veiligheidsthermostaat toevoer
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Modulerende gasbrander (onder patent inpi mei 
2004)
De aandrijving

De aandrijving ontvangt een informatie 0-10V voor de regeling van 
de positie van de luchtklep; vervolgens verstuurt de aandrijving de 
positie naar de printplaat, waar de klep wordt bestuurd.

Controleer de positie en de werking van de aandrijving

De gasbrander starten
Ont lucht  de  le id ing  v lak  b i j  de  aans lu i t ing  op de 
ontstekingsregelafsluiter een paar seconden. 

• Controleer of de behandelingsventilator in de unit draait.
• stel de regelaar in op ‘aan’. hierdoor wordt de gasbrander 

gebruikt.
• verhoog de ingestelde temperatuur (kamertemperatuurinstelling) 

tot een temperatuur die hoger ligt dan de daadwerkelijke 
kamertemperatuur.

De gasbrander moet worden gestart op injectiedruk bij hoge 
warmte.

Minimum opening van de aandrijving

MODULERENDE GASBRANDERS

Uitschakeling voor 
handbediende 

werking

Dragend 
oppervlak van de 
aandrijfschroef

Handmatige rotatie 
van de aandrijving
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MODULERENDE GASBRANDERS

Drukafstellingen met de drukregulerende klep type vk 
4105 g van Honeywell
Afstelling van drukregelaar met gastoevoer van 300 mbar:

Controle van de injectiedruk bij hoge warmte
• Plaats het slangetje van een nauwkeurige manometer op de 

uitlaatpoort van de gasregelklep nadat u de schroef één slag 
hebt losgedraaid.

Controleer de klepuitlaatdruk en stel deze indien nodig bij tot 
8,4 mbar (G20) (of 12,3 mbar voor G25)

• de brander moet voor deze controle in de modus hoge warmte 
werken.

• plaats het slangetje van een «nauwkeurige» manometer op de 
inlaat drukpoort van de gasregelklep nadat u de schroef één 
slag hebt losgedraaid 

• Controleer de klepinlaatdruk en stel deze bij tot 20 mbar (G20) 
(of 25 mbar voor G25) na ontsteking van de gasbrander

Lage warmte 
aanpassen

Inlaatdruk

Afstelling hoge 
vermogen hieronder
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G20 20,0 +/- 1 1,5 +/- 0,03 8,4 +/- 0,2

G25 25,0 +/- 1,3 2,25 +/- 0,05 12,3 +/- 0,2

G31 NA NA NA

2,90 kΩ 1,69 kΩ
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MODULERENDE GASBRANDERS

Controle van de injectiedruk bij lage warmte
• schakel de regelaar naar lage warmte 
• controleer de uitlaatdruk en stel deze bij tot minstens 1,5 mbar 

(G20) (of 2,25 mbar voor G25)
• na het aanpassen van de lage warmte, moet u de hoge warmte 

opnieuw controleren
• Plaats de stoppers opnieuw en sluit de drukpoorten.

Doormeten gasafsluiter

Tabel met drukaanpassingen voor elk type gas (mbar)

Categorie Toevoerdruk:

Min. 
injectiedruk 

bij lage 
warmte.

Injectie hoo-
gvermogen 

verhitter

• na het aanpassen van de lage warmte, moet u de hoge warmte 
opnieuw controleren

• Plaats de stoppers opnieuw en sluit de drukpoorten.

• controleer deze waarden met een ohmmeter.
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MODULERENDE GASBRANDERS

Veiligheidscontroles brander
Idem niet-modulerende gasbrander

Problemen met de gasbrander oplossen
Idem niet-modulerende gasbrander. Als de kleptoevoer niet juist is, controleert u de werking van de aandrijving en van de mechanische 
module. 
→ Vervang indien nodig de aandrijving

Demontage van de gasbrander voor onderhoudsdoeleinden
Idem niet-modulerende gasbrander

Modulerend gas
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WARMTETERUGWINNING WATERBATTERIJ

Waterbatterij warmteterugwinning wordt geleverd met een aparte driewegklep in doos om ter plaatse door de installateur te worden 
gemonteerd.

De antivriesbescherming gebeurt via verse-luchtkleppen, voor een complete antivriesbescherming 
is water met glycol nodig.
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BEDIENINGSDIAGNOSE

Koel

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Lagedrukproblemen 
en uitschakeling door 
lagedrukschakelaar

Te weinig koelmiddel

Meet de oververhitting en de nakoeling:
Goed bij 5°C<SC<10°C en 5°C<SH<10°C
Slecht bij>10°C en SH te laag
Controleer de afstelling van de oververhitting en de vul-unit (er 
moet ook op lekkages worden gecontroleerd)

In de warmtepompmodus is het 
temperatuurverschil tussen T buiten en T 
evap. (dauw) te hoog.
5°C < Delta T < 10°C uitstekend
10°C < Delta T < 15°C acceptabel
15°C < Delta T < 25°C te hoog

Bij oververhitting moet u controleren of de batterijen schoon 
zijn of controleren of de interne druk tussen de vloeistofl ijn en 
de aanzuiglijn niet zakt.
Goed bij < 3 bar
Te hoog bij > 3 bar (geblokkeerde batterij)

Koelcircuit is geblokkeerd in de distributie

Zet de ventilator stil en maak ijsvorming van de batterij.
Controleer of alle circuits gelijkmatig over het gehele 
oppervlak van de batterij bevriezen.
Als sommige delen van de batterij niet bevriezen, kan dit een 
gevolg zijn van een fout in de distributie.

Vloeistofdroger is verstopt. Een te groot 
temperatuurverschil tussen de inlaat en de 
uitlaat van de droger.

Vervang het fi lter van de droger.

Vervuiling in de expansieklep
Probeer het afstelelement voor de klep vrij te maken door de 
klep te bevriezen en vervolgens het thermostatische element 
te verhitten. Vervang zo nodig de klep.

De expansieklep is niet goed afgesteld Stel het expansieventiel af.

IJsstekker in de expansieklep
Verwarm het klephuis. Als de LD hoger en vervolgens 
geleidelijk aan lager wordt, moet u het circuit leegmaken en 
de droger vervangen.

Verkeerde isolatie van de thermostatische bol 
in de expansieklep

De oververhitting is te laag: overhitting bijstellen
Verplaats het thermostatische element langs de leiding.
Isoleer het thermostatische element van de klep.

Afschakelinstelling van de lagedrukschakelaar 
staat te hoog

Controleer de druk waarbij de lagedrukschakelaar opent: 
Dit moet 0,7 +/- 0,2 bar zijn; bij 2,24 +/- 0,2 bar moet de 
schakelaar sluiten

LD-uitschakeling vanwege te weinig 
ontdooiing op de warmtepompen

Pas de CLIMATIC™-instellingen hoger dan de ontdooicycli 
aan of maak de tijd tussen het ontdooien korter.

HD-problement en HD-
uitschakelingen

Verkeerde luchthoeveelheidwaarden

Warmtepompmodus:
controleer het fi lter voordat de verdamperbatterij
wordt gemeten en schat de luchthoeveelheidwaarde.
Verhoog de snelheid van de ventilator.
Koelingmodus:
controleer de condenserventilator (ampères)

Vocht of vuil in het systeem

Zomerwerking
Enkele uren nadat de unit is gestopt, controleert u 
de overeenkomst tussen de gemeten druk en de 
buitentemperatuur.
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BEDIENINGSDIAGNOSE

Koeling (cont’d)

Blower binnenventilator

Axiale buitenventilator

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

HD-problement en HD-
uitschakelingen

Vocht of vuil in het systeem

Als de circuitdruk hoger is (< 1 bar) dan de verzadigde druk 
die overeenkomt met de gemeten buitentemperatuur, dan 
bestaat de mogelijkheid dat er vuil in het systeem zit.
Verwijder het koelmiddel en maak het circuit vacuüm (maak 
de R410A langzaam en grotendeels vacuüm)
Vul de unit.

Condensorbatterij is geblokkeerd. Controleer de olie in de condensor en reinig indien nodig.

Hergebruikte hete lucht Controleer of er voldoende ruimte is rond de condensor.

Grote verschillen in de druk (2 tot 
3 bar), de expansieklep «jaagt»

Verkeerde afstelling van de expansieklep.
Koelvloeistof staat op een laag peil.
Filter van droger is bij de inlaat van de 
expansieklep verstopt met gasbelletjes.
Vocht in het systeem

Zie het gedeelte over de LD-problemen en de LD-
uitschakeling.

Zeer hoge persgastemperatuur, 
hoge stroomsterkte gemeten aan 
de compressor

Zeer hoge oververhitting, zeer hete 
compressor.

Verminder de afstelling voor de oververhitting op de 
elektronische klep.
Controleer de drukval op de fi lter/droger in de aanvoerleiding.

Vierwegomschakelklep is mogelijk 
geblokkeerd, vreemd geluid bij de klep, lage 
LD en toenemende HD.

Controleer de werking van de klep door door de 
cyclusinversies te gaan. Zo nodig vervangen.
Zie de LD-problemen.

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Hoge ampères op werkende 
ventilatormotor Drukval in de kanalen is te laag.

Verlaag de draaisnelheid van de ventilator
Controleer de luchthoeveelheid en de druk, en vergelijk deze 
met de specifi caties van de klant.

Hoge ampères op reagerende 
ventilatormotor. Drukval in de kanalen is te hoog.

Verlaag de draaisnelheid van de ventilator
Controleer de luchthoeveelheid en de druk, en vergelijk deze 
met de specifi caties van de klant.

Motor loopt onregelmatig en trilt 
erg.

Ventilator gaat van het ene bedrijfspunt naar 
het andere Wijzig de draaisnelheid van de ventilator.

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Warmtepompmodus: 
stroomonderbreker pomp open

Hoge ampères door een lage voltage van de 
hoofdvoeding.

Controleer de terugval in het voltage wanneer alle onderdelen 
werken.
Vervang de stroomonderbreker door een stroomonderbreker 
met een hogere waarde.

Hoge ampères door het bevriezen van de 
batterij.

Controleer de instelbare ampères op de motorstarter.
Pas de instellingen van de ontdooicyclus aan.

FLEXY™: er zit water in de motoraansluiting. Vervang het onderdeel.
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BEDIENINGSDIAGNOSE

Elektrische verwarmer

Waterlekkages

CLIMATIC™-displays

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Uitschakeling elektrisch 
verwarmingselement vanwege 
hoge temperatuur

Lage luchthoeveelheidwaarde. Meet en schat de luchthoeveelheid en de druk en vergelijk 
deze met de specifi caties van de klant.

Verkeerde stand van de Klixon.

Controleer of de Klixon in de luchthoeveelheid staat en 
corrigeer indien nodig.
Controleer of er geen warmte vanaf de Klixon-steun afkomt.

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Water in het ventilatiegedeelte

Koelmodus: er stroomt water van de batterij 
weg door de grote luchthoeveelheid en de 
snelheid op de batterij.

Schat de luchthoeveelheid en controleer of de snelheid lager 
is dan 2,8 m/s.

Lage luchtdruk in het compartiment 
wordt veroorzaakt door een hoge 
luchthoeveelheidwaarde of een terugval in de 
hoge druk voor de ventilator.

Controleer het fi lter.
Verlaag de luchthoeveelheid.

Controleer de afdichtingen rond het 
ventilatiegedeelte.

Controleer de klepafdichting.
Controleer of er in de hoeken van de klep en onder aan het 
koelgedeelte siliconen afdichtingen zitten.

Er zit water in het 
fi ltercompartiment

Er komt water door een verse-luchtkap of bij 
100% verse lucht.

Controleer de afdichtingen en fl ensen van de verse-luchtkap.
Verlaag indien nodig de luchthoeveelheid.

FOUT Mogelijke oorzaak en symptomen Oplossing

Er verschijnt niets op het scherm, 
maar dit is opgelicht Idem

Houd de drie knoppen aan de rechterkant gelijktijdig een 
aantal seconden ingedrukt en confi gureer vervolgens de 
display-adresinstellingen opnieuw op 32.

Er gebeurt niets met de unit of er 
verdwijnt een optie

Mogelijk probleem met de confi guratie van 
de unit

Controleer de instructies van 3811 t/m 3833 en confi gureer 
opties eventueel opnieuw.

het bericht «No Link» (Geen 
koppeling) verschijnt Probleem met de herkenning van de adressen Koppel de DS los van de unit en vervolgens weer opnieuw 

aan.

Alle units zijn niet meer aanwezig Probleem met het mainboard pLan 
adressering

Loskoppelen en opnieuw aansluiten: Koppel elke unit los van 
de anderen en wijzig alle pLAN-adressen.
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ZP54 KSE 4220476K

ZP72 KCE 4220449V

ZP83 KCE 4220450X

4310501Y

4310488F

4310490J

4310491K

4310499W

4310489H

4310492L

4310493M

4720927R

4720928T

4720931X

DMB165S 4720905K

DML165S 4720907M

NRV16S 4720002H

STF0715 4740101N

24V 50 4740103R

4730184H

Pressure sensor. ratio BP fréon 1 à 45 bar EMBASE DIN 4730185H

Pressure sensor.4/20 HP fréon 1 à 45 bar EMBASE DIN 4770207M

5660010W

5660226N

5660012Y

5660228R

Flexible INOX 5/8" DN15 600mm 4681022J

Flexible INOX 1"1/8" DN25 800mm 4681030V

7/8" - 1"1/8 - 7/8" - F ODS 5650174H

5/8" - 5/8" - 7/8" - F ODS 5320508 E

BALTIC-IOM-1305-D / Bedieningshandleiding

LIJST RESERVEONDERDELEN

Componenten koeling R410A Benaming Familie Code

Compressor

COMP

COMP

COMP

VERDAMPER batterij

ID Cbox grootte 24-30 Batterij

ID Cbox grootte 38-42 Batterij

ID Dbox Batterij

ID Ebox Batterij

CONDENSOR batterij

OD CDbox 2 rijen grootte 24-30 -45-52 Batterij

OD CDbox 3 rijen grootte 38-42 -57-65 Batterij

OD ELeft Batterij

OD Eright Batterij

Expansieklep

Elektronische expansieklep E2V30 Koeling

E2V45 Koeling

Elektronische expansieklep kabel 3 m Koeling

Filter Drier (Filter/droger)
Koeling

Koeling

Terugslagklep Koeling

4-wegklep Koeling

4wegklep batterij Koeling

Drukschakelaar

HP 42.0 bar UIT 2X faston Koeling

Regeling

Regeling

Kleplichaam 1/4 fl are Koeling

Kleplichaam 5/16» Koeling

Klepmechanisme Koeling

Klepdeksel 5/16» Koeling

Flexibel inox
Slangen

Slangen

Koperen T-stukken Leidingen

Koper 2 in 1 Leidingen
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4921101P

4921102R

4921103T

5840166H

5840071R

15 x 15 5680259Y

1000-U188-N2+18+990 5880190P

1000-U155D 5880164A

1091-103-02 5880109W

M443/140N 5880160W

5880187L

0933015118 REF 933 5680251M

4770701N

4770702P

4770707X

4770708Y

4770721T

4770720R

4770613K

4730097A

Inverter21 0.75 kW 4780468A

Inverter21 1.5 KW 4780469E

Inverter21 2.2 kW 4780417A

Inverter21 3 kW 4780470F

Inverter21 4 kW 4780418E

Inverter21 5 kW 4780425N

Inverter21 7.5 kW 4780419F

Inverter21 9-11 kW 4780421J

A6D630AM0101 4921123X

A6D710AQ0101 4921124Y

A6D800-AH01-01 4921126A

BALTIC-IOM-1305-D / Bedieningshandleiding

LIJST RESERVEONDERDELEN

Omkasting Benaming Familie Code 

Economiser

Rooster verse-luchtkap
OMKASTING C

PlaatmetaalRooster verse-luchtkap 
OMKASTING D
Rooster verse-luchtkap 
OMKASTING E

Isolatie
Rockwool

Isolatie
isolene schuim M1

Pakking deurafdichting Pakkingen

Lock 1/4 T

BevestigingenHandvat deur

Handvat condensorbatterij

Clips 8576178 SNAP LINE

Afdichting Pakkingen

Elektrische & besturingscomponenten Benaming Familie Code 

CLIMATIC™ 

BM060 small

Regeling

BM060 medium

Aansluiting voor BM60 small

Aansluiting voor BM60 medium

Sensoren
Ntc -50+105 7 meter

Ntc -50+105 3 meter

Omgevingssensoren Omgevingssensor

Druksensor Analoge fi ltersensor

Ventilatorinverter Inverter

Buitenventilatoren Benaming Familie Code 

Vent cond C-D BOX small

Axiale ventilatorVent cond C-D BOX big

Vent cond 
OMKASTING E
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500x530x50 G3 4960128J

500x530x50 4960129K

500x530x50 4960134R

500x530x100 4960130L

4781286T

AT15-11S 4910018R

ADHE 355 4910090X

AT 15-11 G2L D30 4910080H

AT 15-11 G2L D40 4910094E

1,5 kW 4520102L

2,2 kW 4520106R

3 kW 4520107T

4 kW 4520108V

5,5 kW 4520109W

7,5 kW 4520111Y

9 kW 4520113A

11 kW

4950761J

4950762K

4950763L

4950768T

4950764M

4950765N

4950766P

Cast Bush  40-25 alésage 40 4950769V

Cast Bush  28-20 alésage 25 4950035P

Cast Bush  28-20 alésage 24 4950040X

Cast Bush  40-25 alésage 38 4950046H

Cast Bush  28-20 alésage 28 4950050M

Cast Bush  30-25 alésage 25 4950053R

Cast Bush  30-25 alésage 28 4950054T

Cast Bush  30-25 alésage 30 4950238N

M6x30 5680408T

M6x30 5480956H

Tube ep 5 mm noir 4680360K

Double index 5880158T

BALTIC-IOM-1305-D / Bedieningshandleiding

LIJST RESERVEONDERDELEN

Ventilatie- & fi lteringcomponenten Benaming Familie Code 

Filtering Filters

Filter G4 metalen frame

Filter G4, herlaadbaar

Filter F7

Aandrijving NM 24SR + aansluiting Klep

Binnenventilator Toevoerventilator

Motor

Motor

Koppeling

PNEUMABLOC PV40 H

PNEUMABLOC PV50 H

PNEUMABLOC PV60 H

PNEUMABLOC PP50 ALéS.38

PNEUMABLOC P40

PNEUMABLOC P50

PNEUMABLOC P60

Ventilatoren elastische pakkingen

Aarding Toevoerventilator

Diversen Benaming Familie Code 

sifon Bevestigingen

Toets Bevestigingen
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GARANTIE

Leveringsvoorwaarden
Behoudens een andere schriftelijke overeenkomst is garantie uitsluitend van toepassing op constructiefouten die zich binnen 12 
maanden openbaren (garantieperiode).

De garantieperiode vangt aan op de datum van inbedrijfstelling of maximaal zes maanden na levering van de Rooftop.

Anti-roestgarrantie
10 jaar garantiebepalingen en -voorwaarden tegen roestvorming voor de Rooftop omkasting:

LENNOX garandeert de omkasting van de Rooftop units, die zijn gefabriceerd vanaf mei 1991, tegen roest gedurende een periode 
van 10 jaar vanaf de leveringsdatum van het materiaal.

De garantie is in de volgende gevallen niet van toepassing:

1. Als de roestvorming op de behuizing is veroorzaakt door externe schade aan de beschermende laag, zoals krassen, deuken, schuren, 
botsingen, enz…

2. Als de behuizing niet regelmatig is gereinigd als onderdeel van het onderhoud of door een specialistisch bedrijf.
3. Als de behuizing niet is gereinigd en onderhouden in overeenstemming met de reguleringen.
4. Als de Rooftop units zijn geïnstalleerd op een locatie of in een omgeving waarvan bekend is dat deze gevoelig is voor roestvorming, 

behalve als een speciale beschermende laag wordt aangebracht door de eigenaar van deze apparatuur, die is aanbevolen door 
een erkend orgaan dat geen verplichtingen heeft aan de eigenaar en na een grondige bestudering van de locatie.

5. Ondanks dat de LENNOX-coating een bijzonder hoge weerstand biedt tegen roest, is de garantie toch niet geldig voor rooftops die 
op minder dan 1000 m van de zee zijn geïnstalleerd.

N.B.: Met uitzondering van de behuizing, valt de rest van de machine onder de garantie van onze algemene verkoopbepalingen.

Verwar deze garantie niet met onderhoud
De garantie is alleen geldig als een onderhoudscontract is getekend vanaf de inbedrijfstelling datum, en als het onderhoudscontract 
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd
Het onderhoudscontract moet zijn afgesloten met een specialistisch, bekwaam bedrijf.

Het enige doel van een reparatie, modifi catie of vervanging van een item gedurende de garantieperiode mag alleen het verlengen van 
de garantieperiode op het materiaal zijn.

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de reguleringen.

Als een reserveonderdeel wordt geleverd na het verstrijken van de garantieperiode, zal dit onderdeel worden gegarandeerd voor een 
periode die gelijk is aan de oorspronkelijke garantieperiode en zal dit onderhevig zijn aan dezelfde voorwaarden.

Voor een contract raden wij vier inspecties per jaar aan (om de drie maanden), vóór de start van elk seizoen, om de werking van de 
apparatuur in de verschillende werkingsmodi te controleren.
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ONDERHOUDSPLAN

Rooftops worden gewoonlijk op het dak geplaatst, maar ook opstelling in een technische ruimte is mogelijk. Deze units zijn zeer 
robuust en hebben slechts een minimum aan onderhoud nodig. Enkele onderdelen van de units zijn onderhevig aan slijtage, zodat 
ze regelmatige controle behoeven (snaren). Andere onderdelen kunnen vervuild raken door de lucht (fi lters) zodat ze gereinigd of 
vervangen moeten worden.

Deze units kunnen een ruimte koelen of verwarmen door middel van een koelstroomcompressiesysteem. Het is daarom belangrijk 
dat de druk in het koelsysteem en de leidingen op lekken worden gecontroleerd.

In onderstaande tabel is een mogelijk onderhoudsschema uitgewerkt, met de uit te voeren werkzaamheden en de regelmaat waarmee 
die uitgevoerd dienen te worden. Het is aan te raden om met een dergelijk onderhoudsschema de rooftop in goed werkende staat te 
houden. Regelmatig onderhoud van uw rooftop verlengt de levensduur en verkleint de kans op storingen.

NB:

• De tijden worden allen ter informatie gegeven en kunnen verschillen per unit en type installatie.
• De batterij mag alleen worden gereinigd door daarvoor opgeleide onderhoudmonteurs en volgens de juiste methoden om te 

voorkomen dat de koelribben of de leidingen beschadigd raken.
• Het is aan te bevelen een minimumvoorraad aan vervangingsonderdelen aan te houden, zodat deze bij regelmatig onderhoud 

meteen beschikbaar zijn (voorbeeld: fi lters). Uw contactpersoon bij LENNOX kan u helpen een lijst op te stellen van in voorraad 
te houden onderdelen.

• De toegangspoorten van de koelcircuits moeten steeds op lekkage worden gecontroleerd, wanneer de meters op de servicepoorten 
worden aangesloten.

Symbolen en legenda:

X Onderhoud dat ter plekke kan worden uitgevoerd door onderhoudsmonteurs.

█ Onderhoud moet worden uitgevoerd door personeel dat is opgeleid om dit type apparatuur te onderhouden.
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ONDERHOUDSPLAN

Taak Bedrijfsstand Elke maand Elk 
kwartaal Elk half jaar

Jaarlijks 
vóór de 
winter

Geschatte 
tijd

(min)

Reinig of vervang 
fi lters: wegwerp of 
met metalen frame.

Vervang fi lters door nieuwe in geval van 
wegwerpfi lters. Vuil verwijderen met een 
stofzuiger of blazer. Voorzichtig wassen 
en drogen. Vervang zo nodig media.
Een verstopt fi lter heeft nadelige gevolgen 
voor de werking van de unit.
DE UNIT MAG NIET ZONDER FILTERS 
WORDEN GEBRUIKT.

Visuele controle van 
het oliepeil

Controleer het oliepeil door het kijkglas 
aan de zijkant van de compressor.

Controle van lagers 
van de centrifugale 
ventilator

Isoleer de unit van de netspanning. 
Verdraai de ventilator met de hand 
en controleer op abnormale geluiden. 
De lagers zijn gesmeerd voor de hele 
levensduur, maar na 10.000 uur kan 
vervangen nodig zijn.

Controle van de 
geabsorbeerde 
ampères

Controleer de geabsorbeerde ampères op 
alle drie de fasen. Vergelijk de waarden 
met de nominale waarde in het schema 
van de elektrische bedrading.

Controle van de 
rookdetector

Start de unit. Activeer de rookdetector 
door met een magneet rond de kop van 
de detector te gaan. Reset de unit en de 
regelaar.

Controle van de 
CLIMATIC™-
besturing, 
instelpunten en 
variabelen

Zie het inbedrijfstellingsrapport. 
Controleer of alle instellingen conform dit 
document zijn ingesteld.

Controle van de 
klokinstellingen

Controleer de tijd en datum van de 
besturing.

Controle van de 
positie en de 
stevigheid van de 
koelonderdelen

Controleer systematisch alle aansluitingen 
en bevestigingen in het koelcircuit. 
Controleer op oliesporen en voer 
uiteindelijk een lektest uit. Controleer of 
de werkdrukken overeenkomen met die 
op het verslag van de inbedrijfstelling.

Status van 
de eDrive™ 
elastomeerband

Controleer de status van de band. 
Vervang de band indien versleten.

Controle van de (even-
tuele) veiligheidsscha-
kelaar van de luchthoe-
veelheidwaarde

Zet de toevoerventilator stil. De fout moet 
binnen 5 seconden worden gedetecteerd.

Controle van de 
vorstbescherming van 
de warmwaterbatterij
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ONDERHOUDSPLAN

Taak Bedrijfsstand Elke maand Elk 
kwartaal Elk half jaar

Jaarlijks 
vóór de 
winter

Geschatte 
tijd

(min)

Controle van de 
driewegklep op de 
warmwaterbatterij

Verhoog het setpoint voor de ruimte 
naar 10°C boven de feitelijke 
kamertemperatuur. Controleer de goede 
werking van de zuiger. De zuiger moet 
zich van de klepkop af bewegen. Reset 
de regelaar.

Controle van 
de werking van 
de aandrijving 
economiser

Controleer alle bevestigingen en de 
transmissie. Stop de unit m.b.v. de 
regelaar. De verseluchtklep moet dicht 
gaan. Start de unit, de verseluchtklep 
moet open gaan.

Controle van de 
vierwegklep van het 
koelsysteem

Verhoog de instelling voor de 
kamertemperatuur met 10°C wanneer 
de unit in de koelingmodus draait. 
De unit moet overschakelen naar de 
warmtepompmodus. Reset de regelaar.

Controle van de 
stevigheid van 
de elektrische 
aansluitingen

Schakel de unit uit en controleer of alle 
schroeven nog goed zijn aangedraaid, 
controleer de aansluitpunten en de 
elektrische aansluitingen en let vooral 
goed op de stroomkabels en de 
laagspanningsdraden van de bediening.

Controle van 
de HD/LD-
veiligheidsschakelaars

Sluit manometers aan op het 
te controleren circuit. Stop de 
axiale ventilatoren en wacht tot de 
hogedrukschakelaar de compressor stopt. 
29 bar (+1/-0) auto-reset 22 bar (+/- 0,7). 
Sluit de ventilatoren weer aan. Schakel de 
centrifugale toevoerventilator in en wacht 
tot de lagedrukschakelaar uitschakelt. 0,5 
bar (+/- 0,5) reset 1,5 bar (+/-0,5).

Controleer de 
instelling van de HP 
analoge sensor 

Installeer de ingestelde manometers 
in het circuit die gecontroleerd moeten 
worden.

Controle van de 
buitenventilatoren 
en de 
ventilatorbescherming

Controleer de bladen van de ventilator en 
alle bedekkingen en beschermingen van 
de ventilator.

Controle van de 
plaats van alle 
sensoren

Controleer de juiste plaatsing en werking 
van alle sensors. Controleer de in het 
regelsysteem opgegeven waarden. 
Vervang zo nodig de sensor.

Controle en 
indien nodig 
reinigen van alle 
buitenluchtroosters

Controleer de verseluchtroosters (indien 
aanwezig). Zijn ze vuil of beschadigd, haal 
ze dan uit de unit en reinig ze met een 
hogedrukspuit. Monteer ze weer op de 
unit als ze schoon en droog zijn.

Reinig de 
condensaatafvoer 
en de verdamper- en 
condensorbatterij 
(volgens plaatselijk 
voorschrift)

Controleer de batterijen visueel op 
vervuiling. Als ze niet erg vuil zijn, kan 
reinigen met een zachte borstel voldoende 
zijn. (LET OP: Lamellen en koperbuisjes 
zijn kwetsbaar! Elke beschadiging hieraan 
zal nadelige gevolgen hebben voor de 
werking van de unit.) Als een batterij erg 
vervuild is, is diepe industriële reiniging 
met een ontvettingsmiddel nodig. (Dit 
moet door een gespecialiseerd bedrijf 
gebeuren.)

1u bij reinigen
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ONDERHOUDSPLAN

Taak Bedrijfsstand Elke maand Elk 
kwartaal Elk half jaar

Jaarlijks 
vóór de 
winter

Geschatte 
tijd

(min)

Controle van 
elektrisch 
verwarmingselement 
op ongewenste 
roestvorming

Isoleer de unit. Trek de elektrische 
verwarming uit de verwarmingsmodule 
en controleer de weerstanden op 
roestvorming. Vervang indien nodig 
weerstanden.

1 uur bij 
vervangen

Controle van anti-
trillingsmontagepunten 
op slijtage

Controleer de anti-trillingsmontagepunten 
van de compressoren en de centrifugale 
ventilator. Vervangen indien beschadigd.

1 uur bij 
vervangen

Controle van 
aanwezigheid van 
zuur in de olie van het 
koelcircuit

Haal een beetje olie uit het koelcircuit.

Controle van 
concentratie glycol in 
het HWC-circuit

Controleer de glycolconcentratie in het 
drukwatercircuit. (Een concentratie van 
30% geeft een vorstbescherming tot ca. 
-15°C). Controleer de druk in het circuit.

Controle van 
ontdooicyclus met 
vierwegklepinversie.

Schakel de unit in de warmtepompmodus. 
Wijzig het setpoint om de standaard-
ontdooimodus te krijgen en verminder 
de cyclustijd tot de minimumwaarde. 
Controleer de werking van de 
ontdooicyclus.

Controle van 
gasbrandermodule op 
roestvorming

Trek de brander eruit om de leidingen te 
kunnen controleren (zie het gedeelte over 
de gasbrander in de IOM).

Schoonborstelen 
en reinigen van de 
gasbrander

Reinig de in-shot branders en het 
ventilatorwiel licht met een borstel. Veeg 
de rookgasafvoer en -kanalen. Veeg stof 
van het motorhuis. Reinig de jaloezieën 
van de verbrandingsluchtinlaten. Trek de 
leischotten van de buizen, veeg de buizen 
af.
CONTROLEER DE PAKKING VAN DE 
ROOKKAST.

Controles van de druk 
van de gastoevoer en 
de verbindingen

Zie voor meer informatie het gedeelte 
over de gasbrander in de IOM.

Instellingen van de 
gasreguleringsklep

Zie voor meer informatie het gedeelte 
over de gasbrander in de IOM.

Controle van de 
veiligheidsschakelaars 
van de gasbrander

Zie voor meer informatie het gedeelte 
over de gasbrander in de IOM.

Controleer de niveaus 
van de verbrandings-
rookgassen

Zie lokale voorschriften
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3410: 3411: 3412:
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REGISTRATIE RAPPORT INBEDRIJFSTELLING

Details van de site Controller
Locatie Model
Unit ref. Serienr
Installateur Koudemiddel

(1) DAKMONTAGE

Voldoende toegang OK Condensafvoer geïnstalleerd Daksokkel
Ja Nee Ja Nee OK Niet OK

(2) CONTROLE VERBINDINGEN

Fasecontrole
Spanning tussen fasen

Ja Nee

(4) GEDEELTE TOEVOERVENTILATOR

Type
Vermogen weergegeven op plaat kW
Spanning weergegeven op plaat V
Stroom weergegeven op plaat A
Ventilatortype Voorwaarts Achterwaarts Voorwaarts Achterwaarts
Weergegeven koppeling ref. mm
Uitlijning gecontroleerd Ja Nee Ja Nee
Ventilatortoerental tpm
Gemiddelde gemeten stroomsterkte A
Mechanisch asvermogen
(Raadpleeg luchtstroom balanceren) W

Bedrijfspunt gecontroleerd Ja Nee Ja Nee
Afgelezen luchtstroom m3/h

(6) EXTERNE SENSORCONTROLE

C o n t r o l e  e l e k t r i s c h e 
verbindingen Ja Nee

Controleer en noteer temp. in 
menu 2110: Ja Nee

100% verse lucht 100% retourlucht
Toevoertemperatuur °C °C
Retourtemperatuur °C °C
Buitentemperatuur °C °C

(7) CONTROLE MENGLUCHTKLEPPEN

Kleppen sluiten & openen 
probleemloos % minimum FA Afzuiglucht afblaas 

gecontroleerd Enthalpie-sensor(en) gecontr.

Ja Nee % Ja Nee Ja Nee

(5) CONTROLE LUCHTSTROMINGSBEVEILIGING

Gemeten drukverlies
Instellingen aangepast:
Ja Nee

mbar
Indien Ja, geef nieuwe waarden op:

(3) CONTROLE CLIMATIC™-CONFIGURATIE

CLIMATIC™ 60 Geconfi gureerd volgens de opties en specifi caties:
Ja Nee
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REGISTRATIE RAPPORT INBEDRIJFSTELLING

(8) KOELSYSTEEMGEDEELTE

Stroom buitenventilator Controle draairichting
Spanning compressorMotor 1 L1: A L2: A L3: A Ja Nee

Motor 2 L1: A L2: A L3: A Ja Nee
Motor 3 L1: A L2: A L3: A Ja Nee Comp1: V
Motor 4 L1: A L2: A L3: A Ja Nee Comp1: V
Motor 5 L1: A L2: A L3: A Ja Nee Comp3: V
Motor 6 L1: A L2: A L3: A Ja Nee Comp4: V
Ampères compressor KOELING Druk & temperatuur

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Temperaturen Druk

Zuigkracht Pers LP HP
COMP1 A A A °C °C Bar Bar
COMP 2 A A A °C °C Bar Bar
COMP 3 A A A °C °C Bar Bar
COMP4 A A A °C °C Bar Bar

Controle omschakelkleppen
Regelklep 1 Ja Nee Regelklep 3 Ja Nee
Regelklep 2 Ja Nee Regelklep 4 Ja Nee

Ampères compressor VERWARMING Druk & temperatuur

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Temperaturen Druk

Zuigkracht Pers LP HP
COMP1 A A A °C °C Bar Bar
COMP 2 A A A °C °C Bar Bar
COMP 3 A A A °C °C Bar Bar
COMP4 A A A °C °C Bar Bar
Hoge druk uitschakeling Bar Lage druk uitschakeling Bar
Koelmiddelvulling C1: Kg C2: Kg C3: Kg C4: Kg

(10) GEDEELTE WARMWATERBATTERIJ

Controle beweging van de driewegklep
Ja Nee

(11) GEDEELTE GASVERWARMING

Gasbrander nr.1: Gasbrander nr.2:

Maat: Type klep: Maat: Type klep:

Leidingmaat: Type gas:
G

Leidingmaat: Type gas:
G

Leidingdruk: Drukverlies test Leidingdruk: Drukverlies test
Ja Nee Ja Nee

Controle druk gasverdeelstuk: Controle druk gasverdeelstuk:
Hoog vuur Laag vuur Hoog vuur Laag vuur

Drukuitschakeling lage druk schakelaar mbar /Pa Drukuitschakeling lage druk schakelaar mbar /Pa

Motorstroom: Temp. rookgas CO2 %: CO ppm: Motorstroom: Temp. rookgas CO2 %: CO ppm:

A °C % % A °C % %

(12) CONTROLE AFSTANDSBEDIENING BMS

Type Type sensor Bedrading gecontroleerd:

Ja Nee

(9) GEDEELTE ELEKTRISCHE VERWARMING

Type Serienr
Stroom 1e trap (BALTIC™) Stroom 2e trap (BALTIC™)
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LOGBOEK KOELMIDDELHANDELINGEN: EUROPESE VERORDENING nr. 842/2006

Naam van gebruikerslocatie: Serienummer

Adres

Operator

Koelbelasting

Type koudemiddel: Hoeveelheid koudemiddel (kg)

Fabrikant van unit Jaar van installatie

Algemene informatie

Datum Technicus Hoeveelheid (kg) Reden voor toevoeging

Koudemiddel toegevoegd

Datum Technicus Hoeveelheid (kg) Reden voor verwijdering

Koudemiddel verwijderen

Datum Technicus Testresultaten Vervolgactie nodig

Lektesten (deel 1)
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LOGBOEK KOELMIDDELHANDELINGEN: EUROPESE VERORDENING nr. 842/2006

Datum Technicus Testresultaten Vervolgactie nodig

Lektesten (deel 2)

Datum Technicus In verband met test dd. Getroffen maatregel

Vervolgacties

Datum Technicus Testresultaten Opmerkingen

Test van automatische lekdetectie (indien aanwezig)
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R410A

C

24 1 6,1 6,1

30 1 6,1 6,1

38 1 8,1 8,1

42 1 8,1 8,1

D

45
1 6,5 6,5 6.8

2 6,5 6,5 6.8

52
1 6,5 6,5 6.8

2 6,5 6,5 6.8

57
1 8,0 8,0 7.8

2 8,0 8,0 7.8

65
1 8,0 8,0 7.8

2 8,0 8,0 7.8

E

75
1 10,5 10,5 9.1

2 10,5 10,5 9.1

85
1 10,5 10,5 9.1

2 10,5 10,5 9.1

BALTIC-IOM-1305-D / Bedieningshandleiding

LOGBOEK KOELMIDDELHANDELINGEN: EUROPESE VERORDENING nr. 842/2006

Hoeveelheid koelmiddel behorend bij modelgrootte

Opmerkingen:

Type van 
koudemiddel Box Model Aantal circuits

Koelmiddel (kg)

Units voor alleen 
koelen 

(BAC BAG)

Warmtepompunits
(BAH BAM)

Watergekoelde 
units

(BWH BWM)
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BALTIC

84

84

85

86

86

86

87

88

89

89
89
90
90
90
91
92

93

94

95

96

96
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HANDLEIDING REGELAAR

INHOUDSOPGAVE

Ref : BALTIC_Control-IOM-1305-D

DISPLAY DC60

INSTALLATIE

AANSLUITING

BELANGRIJKE WAARSCHUWING

EEN ‘DC60’ VOOR EEN, EN SLECHTS EEN ROOFTOP

TEMPERATUURMETING

METING RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD

INSTALLATIE

INITIALISATIE

INLEIDING

GEBRUIK

q Aan/Uit unit
Instellen tijd
Beschikbare informatie

DC60 instelling light mode
DC60 instelling full mode

Instelwaarde

ACTIVERING NIVEAU 2

DISPLAY DM60

INSTALLATIE

AANSLUITING OP DE DT50-SPLITTER

DM60 EN COMMUNICATIE MASTER/SLAVES

CONFIGURATIE

WERKING VAN DE DM60
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De display DC60 is gemaakt met het oog op de gebruiker en geeft een overzicht van de functies van de unit. Via de display zijn een 
aantal parameters toegankelijk.

De ‘DC60 is ontworpen om op afstand aangesloten te worden op de rooftop.

De ‘DC60 is uitgerust met een temperatuursensor.
De temperatuursensor maakt het mogelijk de kamertemperatuur te controleren.

WAARSCHUWING: De sondes, displays, communicatie kabels moeten zo veel mogelijk gescheiden gehouden 
worden van vermogenskabels met een sterke inductieve lading, ten einde elektromagnetische storingen te 
voorkomen.

DISPLAY DC60

INSTALLATIE

De DC60 werd ontworpen voor een ingebedde assemblage, electrisch aan te sluiten conform de geldende normen.

AANSLUITING
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Voeding
De voeding van de DC60 kan 24Vac (+10…-15%) 50/60Hz of 24Vdc (22…35Vdc) zijn, met maximale stroom 2VA.

LENNOX beveelt 24Vac aan als voeding (geleverd door de rooftop) voor de installatie van de display, mits die zich binnen de 30 
meters bevindt op de rooftop.
Voor de aansluiting van een display die op een grotere afstand van 30 meters opgesteld is, moet een voeding van 24Vac dichtbij de 
display voorzien worden door de installateur.

Voor een externe aansluiting van de rooftop (24V) wordt een transformator gebruikt klasse 2 onder de 0,1A.

Communicatie
De DC60 wordt gestuurd door een communicatiebus: RS485.

Kenmerken kabels
De aansluiting van stroom en communicatie moet plaatsvinden met de volgende kabel:
• LiYCY-P (0,34 mm ²), 2 paar met algemene afscherming

De kabel mag bij stroom niet langer dan 30m zijn.
De kabel mag zonder stroom (24V extern) niet langer zijn dan 150m.
Voor een betere elektromagnetische bescherming, raadt Lennox het gebruik van een 
LiYCY-P-kabel aan. 

Voor uitgebreide netwerken word teen weerstand van 120 Ohm geplaatst tussen RX/
TX+ en RX/TX- op de eerste en de laatste inrichting, om communicatieproblemen 
te voorkomen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING: Elke verandering aan de bedrading 
van de CLIMATIC™ 60 moet uitgevoerd worden door technici van LENNOX of 
werknemers met een elektrische bekwaamheid en die geautoriseerd zijn.

Voor elke wijziging aan de bedrading van de 24V-voeding of de 4-20mA-sensor, controleer de polariteit voor 
de voeding aan te sluiten. Een verkeerde polariteit kan ernstige schade berokkenen en het Plan-netwerk 
vernietigen. LENNOX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een verkeerde 
aansluiting of wijzigingen aangebracht aan de bedrading door personen die niet over de nodige opleiding en 
bekwaamheid beschikken.

DISPLAY DC60
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EEN ‘DC60’ VOOR EEN, EN EEN ENKELE ROOFTOP

De DC60 geeft alleen de waarden en informatie weer van de ‘Roof-Top’ waarop de DC60 aangesloten is.

TEMPERATUURMETING

Alle rooftops van LENNOX worden geleverd met een temperatuursensor; deze moet ondergebracht worden in de ruimte waarvan het 
klimaat geregeld wordt.
Maar indien de DC60 geplaatst wordt in de zone die behandeld wordt door de rooftop, wordt de display aangesloten om de functie 
temperatuurmeting van de DC60 te benutten.

Om de CLIMATIC ™ 60 van uw keuze aan te duiden, stel 3213 in:
• ‘128’ om de meting van de ‘DC60’ te benutten
• ‘1 BM-B12’ of ‘2 BM-B1’ om de afstandssonde te gebruiken

Let op:
• voor rooftops met een ‘medium’ CLIMATIC™ 60: sluit de afstandssensor aan tussen de punten B12 en GND, klemmenstrook J18.
• voor rooftops met een ‘kleine’ CLIMATIC™ 60: standaard regelen de CLIMATIC™ 60 de meting van de retourtemperatuur. Indien u 

de meting van de kamertemperatuur wenst, moet de retoursonde tussen de punten B1 en GND losgekoppeld worden, klemmenstrook 
J13. Sluit de afstandssensor aan.

METING RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD

Indien de rooftop ontworpen is om de vochtigheidsgraad te regelen, moet een reeks van gecombineerde sensoren (temperatuur en 
vocht), geleverd samen met de rooftop, geïnstalleerd worden in de ruimte.
De functie temperatuurmeting van de DC60 kan gebruikt worden.

DISPLAY DC60
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•      : 31
•      : 2
•      : 22
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CONFIGURATIE

Menu instellingen
Wanneer de DC60 onder stroom staat; Druk tegelijk op de toetsen    en q.
Na enkele seconden verschijnt de tekst      en knippert de waarde ‘000’.
Draai de knop om de waarde te veranderen en nummer 022 te selecteren. Bevestig de code 
door te drukken op de knop.
Indien de code verkeerd is zal het menu niet geopend kunnen worden en gaat de DC60 terug 
naar de vorige weergave.
Is de code wel correct, dan is      a f  t e  l e z e n  o p  d e  d i s p l a y .

Keuze parameters

De parameterwaarde wijzigen
Om de waarde van de gewijzigde modus te activeren:
• Na selectie van de gewenste parameter door het draaien van de knop  .
• Druk op de knop  .
• Het symbool     verschijnt rechts van de waarde
• Draai de knop om de gewenste waarde te regelen.
• Druk nogmaals op de knop om uw keuze te bevestigen.
• Het symbool     is niet meer te zien rechts van de waarde.
• Draai de knop om een nieuwe instelling te kiezen.

Verplichte waarden

Om te communiceren met de CLIMATIC™ 60 moeten de basisparameters van de DC60 ingesteld worden.

(2 knoppen rechts tegelijk)

Door de knop te draaien kunt u de volgende parameters raadplegen en wijzigen: 

Zoek DC60 op de communicatiebus (Altijd ingesteld op de waarde 31)

Communicatiesnelheid (altijd ingesteld op de waarde 2)

Backlight-modus (achterverlichting)
Sterkte achterverlichting
Ijking sonde
Contrast scherm
Uitschakelen ‘Piep’-geluid toetsen
Password (altijd ingesteld op de waarde 22)
Real-time klok DC60; jaar
Real-time klok DC60; maand
Real-time klok DC60; dag
Real-time klok DC60;  weekdag (1 = maandag)
Real-time klok DC60;  uren
Real-time klok DC60;  minuten
De instelmodus verlaten

DISPLAY DC60
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INITIALIZATIE

Indien de verbinding tussen de CLIMATIC™ 60 en de C60 verkeerd is (Offl ine), is op het scherm alleen het symbool  te zien.

Controleer dan:
• de aansluiting tussen de CLIMATIC™ 60 en DC60
• de instelling van de DC60
• het vermogen van de CLIMATIC ™ 60

Indien de verbinding tussen de CLIMATIC™ 60 en de DC60 correct is (Online), is op het scherm alleen het symbool      te zien.
In deze fase kan de CLIMATIC™ 60 de DC60 instellen met opties voor de rooftop.

Na een aantal seconden is de DC60 bedrijfsklaar.

INLEIDING

Weergave

Modus regeling

Waarde

Modus ventilator

Label of klok

Status 
Modus planning

BMS

Alarm
Pomp

Compressor(s)

Ontdooien

Condensor(s)

Verwarmers

Verborgen: stoppen
Zichtbaar: loopt

Knipperend: storing

DISPLAY DC60

Dag

Dag II

Dag I

Nacht
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GEBRUIK

INLEIDING

q Aan/Uit unit

Door de knop q enkele seconden ingedrukt te houden, kunt u de aangesloten rooftop al dan niet activeren (On/Off).
Indien het symbool     aangevuld met de tijd   te zien is, stopt de rooftop en is de DC60 in de slaapmodus.
Om de unit opnieuw te starten, druk op de knop q gedurende enkele seconden.

  Instellen tijd
Bij de initialisatie van de DC60, worden de CLIMATIC™ 60 gesynchroniseerd en worden de tijd en dag van de week afgestemd op 
de DC60-klok.

Om de tijd weer te geven, druk kort op de knop  .
Om de tijd in te stellen, druk op de knop   gedurende enkele seconden.

De uren knipperen.
Draai de knop om de gewenste waarde te regelen.
Druk op de knop om uw keuze vast te leggen.

Nu knipperen de minuten.
Draai de knop om de gewenste waarde te regelen.
Druk op de knop om uw keuze vast te leggen.

|     maandag |     dinsdag |     woensdag |     dondersdag |     vrijdag |     zaterdag |     zondag |

Nu knippert de dag van de week.
Draai de knop om de gewenste waarde te regelen.
Druk op de knop om uw keuze vast te leggen.

Na enkele seconden communiceert de DC60 de nieuwe tijd aan de CLIMATIC™ 60.

Knoppen

Regeling
Niet van toepassing

Ventilatie
Niet van toepassing

Klok
De tijd weergeven of instellen

Knop
Waarden selecteren of instellen

Stand-by

DISPLAY DC60
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GEBRUIK

Aantal rooftops aangesloten op de DC60

Modus setpunt vooraf bepaalde temperatuur (°C)

Modus setpunt temperatuur (°C)

Alarmcode

Buitentemperatuur (°C)

Toevoertemperatuur (°C)

Kamertemperatuur (°C)

Vochtigheidsgraad ruimte (%hr)

Luchtkwaliteit ruimte (ppm)

Opening verse luchtklep (%)

Beschikbaar wanneer de optie geactiveerd is.

Beschikbaar wanneer niveau 2 geactiveerd is.

Regelbaar met DC60.

Modus setpunt temperatuur (°C)

Kamertemperatuur (°C)

  Beschikbare informatie
Door de knop te draaien, kunt u de volgende waardes weergeven of wijzigen:

Dit item weet hoeveel rooftops aangesloten zijn op de DC60.

Met dit item kunt u de controletemperatuur die nodig is voor de geselecteerde rooftop weergeven en/of wijzigen.
Indien dit punt veranderingen ondergaat, wordt deze waarde gebruikt tot de planning van modus verandert (A, B, C, D, BMS).
Bij elke modusverandering, stelt de CLIMATIC™ 60 de waarde van deze setpunt in op de vooringestelde waarde in de betreffende 
modus.

Unit aangesloten

DC60 ingesteld in de light-modus

DC60 ingesteld in de modus full

Setpunt vluchtige temperatuur

Kamertemperatuur
Dit item duidt temperatuur van de lucht aan gemeten in de ruimte.
De kamertemperatuur is niet beschikbaar wanneer de CLIMATIC™ 60 geconfi gureerd is om te regelen.

DISPLAY DC60
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GEBRUIK

Indien de waarde van het geselecteerde item veranderd wordt :
• Om de gewijzigde waarde te activeren, druk op de knop.
• Het symbool     verschijnt rechts van de waarde.
• Draai de knop om de gewenste waarde te regelen.
• Druk nogmaals op de knop om uw keuze te bevestigen.
• Het symbool     is niet langer te zien rechts van de waarde.
• Draai de knop om een nieuw item te selecteren.

  Instelwaarde

Met dit item kunt u de regeltemperatuur raadplegen en/of wijzigen die nodig is voor de geselecteerde rooftop.
Indien dit punt veranderingen ondergaat, wordt deze waarde gebruikt tot de planning van modus verandert (A, B, C, D, BMS).
Bij elke modusverandering, stelt de CLIMATIC™ 60 de waarde van deze setpunt in op de vooringestelde waarde in de betreffende 
modus.

Wanneer niveau 2 actief is, kunt u met dit item de vooringestelde regeltemperatuur voor de actieve modus raadplegen en/of wijzig en.

Dit item ziet de code van verschillende actieve alarmen op de rooftop.
Indien er geen alarm is, staat dit item op 0.

Met dit item kan het ingeschakelde alarm gereset worden. Om dit te doen, stel de waarde van het item in op 0.

Dit item geeft de gemeten temperatuur van de buitenlucht weer.

Dit item duidt temperatuur van de lucht aan gemeten in de ruimte.
De kamertemperatuur is niet beschikbaar wanneer de CLIMATIC™ 60 geconfi gureerd is om te regelen.

Dit item geeft de gemeten hoeveelheid CO² in de ruimte weer, uitgedrukt in ppm.
De waarde van CO² is niet beschikbaar indien de optie niet ingesteld is.

Dit item geeft de gemeten uitgangstemperatuur van de lucht van de rooftop weer.

Dit item geeft de relatieve vochtigheidsgraad weer gemeten in de ruimte.
De vochtigheidsgraad van de ruimte is niet beschikbaar wanneer de optie beheer vochtigheid niet ingesteld is.

Dit item geeft de gemeten waarde van de opening van de verse luchtklep weer, uitgedrukt in % (mengsel van buitenlucht en retourlucht).
Deze waarde is alleen beschikbaar wanneer de rooftop uitgerust is met deze optie.

Setpunt temperatuur

Setpunt vooraf bepaalde temperatuur

Alarmcode

Buitentemperatuur

Kamertemperatuur

Meting CO2 

Toevoertemperatuur

Relatieve vochtigheidsgraad ruimte

Opening van de verse luchtklep

DISPLAY DC60
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ACTIVERING NIVEAU 2

(2 knoppen rechts tegelijk)

Druk tegelijk op de toetsen   en q.
Na enkele seconden verschijnt de tekst      en knippert de waarde ‘000’.
Draai de knop om de waarde te wijzigen en het nummer 066 te selecteren. Bevestig de code door te drukken op de knop.
Indien de code verkeerd is zal het menu niet geopend kunnen worden en gaat de DC60 terug naar de vorige weergave.
Indien de code correct is, is het niveau 2 actief en verschijnt het symbool rechts van de waarde.

Niveau 2 wordt elk uur automatisch uitgeschakeld.

DISPLAY DC60



• 93 •BALTIC-IOM-1305-D / Regelhandleiding

DISPLAY DM60

De display ‘DM60’ is gemaakt voor de gebruiker en geeft een overzicht van de functies van de unit. Via de display zijn een aantal 
parameters toegankelijk.

De ‘DM60’ is ontworpen voor de aansluiting van een rooftop op afstand.

De optioneel geleverde DM60 is ontworpen voor montage aan de muur.
• schik de kabel door de achterkant
• bevestig de achterste wand met behulp van de schroeven met bolle kop, meegeleverd in de verpakking.
• sluit de kabel van het hoofdpaneel aan op de ingang achter op de DM60.
• bevestig het voorpaneel aan de achterkant met behulp van de meegeleverde bouten met verzonken kop.
• snap-frame.

De display is aangesloten op de CLIMATIC™ DM60, op de schroefaansluitingen van de kaart DT50.
De aansluiting moet bedraad worden als volgt:
• voor een lengte van 0 tot 300 m: AWG22 (0,34 mm ²), twee gekruiste paren met afscherming.
• voor een lengte van 0 tot 500 m: LiYCY-P (0,34 mm ²), twee paar gepantserd algemeen.
De kabel mag niet langer zijn dan 500 m.
Voor een betere bescherming tegen elektromagnetische storingen, raadt LENNOX het gebruik van de kabel LiYCY-P aan.

INSTALLATIE

WAARSCHUWING: Een foutweergave op de display veroorzaakt onmiddellijk de beschadiging ervan of van de 
BM60.
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0
1 +VRL (≈30 Vdc)
2 GND
3 Rx/Tx-
4 RX/Tx+
5 GND
6 +VRL (≈30 Vdc)
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Jumpers:
De «displays» worden door het Climatic™-paneel rechtstreeks voorzien van een 30 VDC-voeding. Let op de spanningswaarde wanneer 
meerdere kaarten gebruikt worden.

J14 en J15 gesloten of voeding onderbroken:
• J14 en J15 ingesteld tussen 1-2: connectors A, B, C en SC zijn parallel. Stroom beschikbaar op alle connectors.

• J14 en J15 ingesteld tussen 2-3: B en C connectors geleverd in parallel maar de connectors A en SC niet. De displays aangesloten 
op deze poorten worden niet gevoed.

Indien J14 en J15 verschillend ingesteld zijn, WERKT de DT50-dispatcher NIET en zullen ook de aangesloten displays niet werken.

Klem Draadfunctie Aansluitingen
Aarde Scherm

1ste paar A
2de paar A
3de paar A
3de paar B
2de paar B
1ste paar B

AANSLUITING VAN DE DT50-SPLITTER

Handleiding installatie DT50-dispatcher 
Het paneel is uitgerust met drie RJ12-telefooningangen en een schroefconnector (SC).

Ferriet bescherming display
Om RF-storingen te voorkomen die kunnen leiden tot de vernieling van componenten in de displays, moet de kabel tijdens de installatie 
bekleed worden met ferriet (geleverd door LENNOX).

DISPLAY DM60
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DM60 EN COMMUNICATIE MASTER/SLAVES

Wanneer de communicatiebus master/slaves aangesloten is tussen meerdere rooftops (maximum 8).
De ‘DM60’, aangesloten op deze, maakt het mogelijk om afwisselend de informatie van alle aangesloten units te zien.

De inter bus panelen (pLan) CLIMATIC™ zijn aangesloten op de connector J8 van de BM60-kaarten.
Een steraansluiting wordt afgeraden; voor optimale prestaties is het raadzaam maximum twee kabels per unit aan te sluiten.
De aansluiting moet bedraad worden als volgt:
• Voor een lengte van 0 tot 300 m: AWG22 (0,34 mm ²), een gevlochten paar afgeschermd.
• Voor een lengte van 0 tot 500 m: LiYCY-P (0,34 mm ²), een paar gepantserd.
de kabel mag niet langer dan 500 m zijn.
Voor een betere bescherming tegen elektromagnetische storingen, raadt Lennox het gebruik van een kabel LiYCY-P aan.

MASTER / SLAVES / DM60

WAARSCHUWING: De BM60 24Vac-kaarten mogen niet aangesloten worden op de aarde.

DISPLAY DM60
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CONFIGURATIE

Helderheid / Contrast
De display heeft een bepaald contrast maar kan met de hand geregeld worden. Voor de handmatige regeling van het contrast, druk 
tegelijk op de toetsen ‘alarm’ en ‘prg’ en druk op de pijltoetsen op of neer om het contrast te vergroten of te verminderen.

Confi guratie van het adres van de terminal
Het adres van de terminal (DC60 of DM60) moet gecontroleerd worden nadat de kaart op ‘On’ gebrach werd:
• ga naar de instelmodus door minstens 5 seconden lang te drukken op de toetsen pijl, enter en pijl neer.
• druk op ‘enter’ om de cursor te verplaatsen op ‘setting’
• met pijl of pijl neer wordt het adres van de display 31 van de DM60 ingesteld; bevestig door te drukken op ‘enter’

Op het scherm is ‘adres display gewijzigd’ af te lezen.

Indien de display na 5 seconden niet correct is:
• Ga nogmaals naar de instelmodus met de toetsen pijl, enter en pijl neer en druk er minstens 5 seconden lang op, tot het volgende 

scherm.
• druk op ‘enter’ om de cursor te verplaatsen op ‘setting’
• druk nogmaals op ‘enter’ om de cursor te verplaatsen naar de adreslijn van het I/O-paneel.
• met de toetsen pijl of pijl neer wordt ‘-‘ vervangen door het adres van de aangesloten BM60; bevestig door te drukken op ‘enter’

WERKING VAN DE DM60

Selectie rooftop
Een DM60 kan aangesloten worden op 8 units met de pLan-bus. De DM60-schermen zijn afwisselend aangesloten op een van de BM60.
In het volgende scherm kan de weer te geven unit geselecteerd worden:

Elk van de 8 rooftops wordt vertegenwoordigd door een nummer. De geselecteerde rooftop wordt aangegeven met dit nummer, dat 
omgeven is. Telkens wanneer u drukt op de knop pijl neer, wordt de display verbonden met de volgende rooftop.
Druk op ‘enter’ om terug te gaan naar het hoofdscherm.

DISPLAY DM60
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Hoofdscherm

Linksboven:

Rechtsonder:
Staat modus gebaseerd op de planning, uren, minuten, van de CLIMATIC™ :

• Door te drukken op de alarmknop gaat u naar het overzicht met alarmen.
• Door te drukken op de knop ‘prg’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• Druk op de knop ‘esc’ om naar het keuzescherm van de geselecteerde rooftop te gaan.
• Druk op de pijltoets om de setpuntwaarde te vergroten.
• Druk op de knop ‘enter’ om naar het scherm met de werking van de rooftop te gaan.
• Dor te drukken op de neerwaartse pijltoets neemt de setpuntwaarde af.

Linksonder:

Rechtsboven:

Modus nacht

Modus dag

Modus Dag I

Modus Dag II

Wanneer de unit in alarm is, verschijnt dit symbool

• Lage, numerieke waarde: setpunt vluchtige temperatuur: Raadpleeg en/of wijzig de offset of setpunt van de gewenste 
temperatuurregeling voor de geselecteerde rooftop. Door te drukken op de pijltoets neemt de setpuntwaarde toe. Door te drukken 
op de neerwaartse pijl neemt de setpuntwaarde af.
Wanneer de setpunt veranderd wordt, wordt deze waarde in stand gehouden zolang de rooftop niet van modus verandert (nacht, 
dag, dag I, dag II, BMS).
Bij elke modus wijziging stelt CLIMATIC™ 60 de waarde van deze setpunt in op de vooringestelde waarde in de betreffende modus.

• Hoge, numerieke waarde: gemeten waarde luchttemperatuur in de ruimte.

Regeling in verwarmingsmodus of  regeling in koelmodus

Staat ventilatie

DISPLAY DM60
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DISPLAY DM60

Rooftop uit

Werking rooftop

• door te drukken op de alarmknop, gaat u naar het overzicht van alarmen.
• Druk op de knop ‘esc’ om naar de hoofddisplay te gaan.
• druk op de pijltoets om naar het vorige scherm te gaan.
• druk op de neerwaartse pijltoets om naar het volgende scherm te gaan.

Als de rooftop uit is, is dit scherm actief.
• door te drukken op de alarmknop, gaat u naar het overzicht van alarmen.
• door te drukken op de knop ‘prg’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar het scherm voor de keuze van de geselecteerde rooftop.

Weergave/uitvoer, status unit (Aan/Uit).

Druk op de knop ‘prg’ om de status Aan/Uit van de unit om te draaien.

Links van de woning:
• weergave waarde vochtigheidsgraad buitenlucht (indien actief).
• weergave waarde temperatuur buitenlucht

In de woning:
• weergave waarde vochtigheidsgraad binnenlucht (indien actief).
• weergave waarde temperatuur binnenlucht.
• weergave kwaliteit binnenlucht (indien actief).



• 99 •

 

BALTIC-IOM-1305-D / Regelhandleiding

DISPLAY DM60

• door te drukken op de alarmknop, gaat u naar het overzicht van alarmen.
• Druk op de knop ‘esc’ om naar de hoofddisplay te gaan.
• druk op de pijltoets om naar het vorige scherm te gaan.
• druk op de neerwaartse pijltoets om naar het volgende scherm te gaan.

Weergave percentage opening verse luchtklep

Weergave percentage ingeschakelde compressor

Weergave percentage ingeschakelde verwarmers

Weergave setpunt verwarmingsmodus

Weergave setpunt koelmodus

Overzicht alarmen

Geheugen waarin de laatste 99 alarmen van de unit opgeslagen worden.
• elk alarm wordt bewaard met de datum en het uur waarop de fout zich voorgedaan heeft.
• een actief alarm wordt aangegeven met het symbool ‘bell’ (bel).
• een gereset alarm wordt aangegeven met het symbool ‘.’.
• elk alarm heeft een code met 3 cijfers

Om de tekst van een foutcode te zien, plaats de cursor op de gewenste regel met de pijltoetsen en bevestig door te drukken op ‘enter’.

• Druk op de knop ‘esc’ om naar de hoofddisplay te gaan.
• met de pijltoetsen overloopt u de lijst.
• druk op de knop ‘enter’ om de weergave van de foutcode te wissen.
• met de neerwaartse pijltoets overloopt u de lijst.
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Set-up menu’s

De toegang tot de set-up menu’s is beschermd met een password. Het password moet cijfer na cijfer ingevoerd worden. Als het 
password correct is, gaat het hangslot open en kan de functie geselecteerd worden.

• Druk op de knop ‘alarm’ om naar het overzicht van alarmen te gaan.
• Door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar de hoofddisplay.
• Door te drukken op de pijltoets neemt de waarde van het password toe of wordt de vorige functie geselecteerd.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ gaat u naar het volgende cijfer van het password of naar het scherm van de geselecteerde functie.
• Door te drukken op de neerwaartse pijltoets neemt de waarde van het password af of wordt de volgende functie geselecteerd.

Instelling; Temperatuur

• Druk op de knop ‘alarm’ om naar het overzicht van alarmen te gaan.
• Door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• Door te drukken op de opwaartse pijl neemt de setpuntwaarde toe.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ worden de veranderingen bevestigd en gaat u naar het volgende of vorige setpunt.
• Dor te drukken op de neerwaartse pijltoets neemt de setpuntwaarde af.

Weergave/uitvoer, de huidige planningsmodus van het setpunt verwarming

Weergave/uitvoer, de huidige planningsmodus van het setpunt koeling
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Instelling; Reset Alarmen

Instelling; rooftop Aan/Uit

Weergave/wijzigen, On/Off-status unit.

• Door te drukken op de alarmknop gaat u naar het overzicht met alarmen.
• Door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• Door te drukken op de opwaartse pijltoets wordt de status omgedraaid.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ wordt de selectie bevestigd en gaat u vervolgens terug naar het instelmenu van de rooftop.
• Door te drukken op de neerwaartse pijltoets wordt de status omgedraaid.

Weergave/uitvoer, alarmen en veiligheidsreset

• Druk op de knop ‘alarm’ om naar het overzicht van alarmen te gaan.
• Door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• Door te drukken op de opwaartse pijltoets wordt de status omgedraaid.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ wordt het alarm gereset: wanneer de term ‘reset’ geselecteerd wordt, gaat u naar het instelmenu 

van de rooftop.
• Door te drukken op de neerwaartse pijltoets wordt de status omgedraaid.
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Instelling; Klok CLIMATIC™

Instelling; planning CLIMATIC™ 

Weergave/uitvoer uren, minuut, dag van de maand, maand en jaar van de CLIMATIC™-klok.

• Door te drukken op de alarmknop gaat u naar het overzicht met alarmen.
• Door te drukken op de knop ‘esc’ gaat u naar het instelmenu van de rooftop.
• Door te drukken op de opwaartse pijltoets neemt de geselecteerde waarde toe.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ wordt de verandering bevestigd en gaat u naar de volgende waarde.
• Door te drukken op de neerwaartse pijltoets neemt de geselecteerde waarde af.

Weergave/wijzigen uren en minuten van elke zone start.
Weergave/uitvoer van de werkmodus van de zone.

De planning is verschillend voor elke weekdag. U moet een planning voorzien voor maandag, dinsdag,... en zondag.
De weergave van een andere weekdag kan met de knop ‘prg’.

• Door te drukken op de alarmknop gaat u naar het overzicht met alarmen.
• Met de knop ‘prg’ wordt de volgende weekdag weergegeven.
• Druk op de knop ‘esc’ om naar het instelmenu van de rooftop te gaan.
• Druk op de opwaartse pijltoets om de geselecteerde waarde te vergroten en te bevestigen.
• Door te drukken op de knop ‘enter’ wordt de verandering bevestigd en gaat u naar de volgende waarde.
• Druk op de neerwaartse pijltoets om de geselecteerde waarde te verkleinen en te bevestigen.

DISPLAY DM60
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CERTIFICATEN
Ref: BALTIC_Certifi cates-IOM-1305-D

INHOUDSOPGAVE

Certifi caten zijn alleen vermeld ter indicatie.
Om het up-to-date certifi caten te krijgen, neem contact op met het verkoopkantoor van Lennox.

EUROVENT

CERTIGAZ



• 104 •

from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

is authorised to use the EUROVENT Certification mark in accordance with the rules
specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 09.04.422

Rooftops

LGL France S.A.

Z.I. Les Meurieres - BP 71, 69780 Mions Cedex, France

LENNOX

OM-13-2011

OM-13-2011

LGL France S.A.

Erick MELQUIOND

Managing Director

Valid until :

Re-checked on :

Approval date : 2009/04/03

2012/10/04

2013/06/30

EUROVENT CERTIFICATION COMPANY SCRL
53 rue Turbigo 75003 Paris FRANCE  -  RCS Paris B 393 363 460 - Code APE : 748K

EUROVENT Certification Company certifies that

Accreditation # 5-0527 Industrial Product Certification
according to ISO/IEC guide 65:1996 or EN 45011:1998
Scope and validity at www.cofrac.fr
International recognition EA/IAF

BALTIC-IOM-1305-D / Certifi caten
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CERTIGAZ



www.lennoxeurope.com

+7 495 626 56 53

+34 902 533 920

+380 44 461 87 79

+44 1604 669 100

+ 32 3 633 3045

+33 1 64 76 23 23

+49 (0) 6071 3915919

+ 39 02 495 26 200

+ 31 332 471 800

+48 22 58 48 610

+351 229 066 050 +33 4 72 23 20 00

Omdat Lennox steeds de kwaliteit voorop blijft stellen, kunnen specifi caties, nominale waarden 
en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, zonder dat hieraan rechten 
kunnen worden ontleend.
Onjuiste installatie, instelling, wijziging, reparatie of onderhoud kan leiden tot materiële schade 
en persoonlijk letsel.
Installatie en service moeten worden uitgevoerd door deskundige installateurs en servicepersoneel.

+7 495 626 56 53

+34 902 533 920

+380 44 461 87 79

+44 1604 669 100

+ 32 3 633 3045

+33 1 64 76 23 23

+49 (0) 40 589 6235 0

+ 39 02 495 26 200

+ 31 332 471 800

+48 22 58 48 610

+351 229 066 050

RUSLAND

SPANJE

OEKRAÏNE

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

BELGIË EN LUXEMBURG

FRANKRIJK

DUITSLAND

ITALIË

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL LENNOX DISTRIBUTION

ANDERE LANDEN :

BALTIC-IOM-1305-D

KANTOREN SALES :




