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Algemene Informatie

RLC-SVX02G-NL6

In deze handleiding wordt de
installatie, de bediening en het
onderhoud van de in Charmes,
Frankrijk geproduceerde RTAC-units
beschreven.

Voor het gebruik en onderhoud van de
unitregelaar, de TracerTM CH,530, is
een aparte handleiding beschikbaar.

Inspectie van de Unit

Controleer de unit bij de levering
alvorens de afleveringsbon te tekenen.
Noteer eventueel geconstateerde
schade op de afleveringsbon en stuur
binnen 72 uur na levering een
aangetekende klachtenbrief naar de
laatste transporteur van de goederen.
Meld dit tevens aan het Trane
verkoopkantoor. De afleveringsbon
moet duidelijk zijn ondertekend en ook
door de chauffeur zijn ondertekend.
Meld verborgen schade binnen 72 uur
na levering in een aangetekende
klachtenbrief naar de laatste
transporteur van de goederen. Meld dit
tevens aan het TRANE verkoopkantoor.

Belangrijk: TRANE accepteert geen
transportclaims als van de hierboven
beschreven procedure is afgeweken.

Opmerking: In bepaalde landen
kunnen stringentere regels van kracht
zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij
naar de algemene
verkoopvoorwaarden van uw lokale
TRANE verkoopkantoor.

Lijst van Losse Onderdelen

Controleer alle met de unit
meegeleverde accessoires en andere
losse onderdelen aan de hand van de
vrachtbrief. De waterkastaftappluggen,
de hef- en bedradingsschema's en de
onderhoudshandleiding vindt u in het
bedienings- en/of starterpaneel.

é  

Figuur 1 – Standaard typeplaatje unit
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-1 – Algemene specificaties RTAC 140-200  Standard  
Model  140 155 170 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 491,9 537,3 585,4 648,0 714,5

Opgenomen vermogen (7) kW 170,1 187,8 206 224,7 244,2

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 2,89 2,86 2,84 2,89 2,93

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,68 3,68 3,61 3,43 3,67

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,20 4,16 4,10 4,09 4,19

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200
Wateropslag  L  112 122 127 135 147
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6
Diameter  mm  762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  35,45 39,19 42,94 47,23 51,53
Nominaal toerental  915 915 915 915 915
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4481 4659 4794 5366 5488
Transportgewicht (4)  kg  4363 4411 4692 5257 5367

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren



RLC-SVX02G-NL8

Algemene specificaties

SI units

Tabel G-2 - Algemene specificaties RTAC 120-200 High Efficiency  
Model  120 130 140 155 170 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 421,9 465,9 513,3 557,3 603,7 669,8 740,1

Opgenomen vermogen (7) kW 137,5 151,4 165,7 182,7 200,3 219,1 238,7

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 3,07 3,08 3,1 3,05 3,02 3,06 3,1

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,80 3,82 3,83 3,84 3,74 3,53 3,80

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,31 4,31 4,36 4,32 4,24 4,23 4,32

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  60/60 70/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200 EH220 EH240
Wateropslag  L  112 122 127 135 147 146 159
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 16 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 55 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6 7/6 7/7
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  35,42 39,16 42,9 47,19 51,48 55,77 60,07
Nominaal toerental  915 915 915 915 915 915 915
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4461 4519 4529 5180 5431 6005 6117
Transportgewicht (4)  kg  4363 4411 4427 5071 5310 5885 5984

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-3 - Algemene specificaties RTAC 120-200 Extra Efficiency
Model  120 130 140 155 175 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 426,8 474,7 520,7 566,4 632,8 679,6 747,1

Opgenomen vermogen (7) kW 135,1 149,7 164,8 179,8 198,4 215,7 236,4

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 3,16 3,17 3,16 3,15 3,19 3,15 3,16

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,92 3,86 3,92 3,84 4,07 3,95 3,90

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,41 4,42 4,42 4,40 4,50 4,43 4,44

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  60/60 70/60 70/70 85/70 70/100 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH220 EH220 EH240
Wateropslag  L  112 122 127 135 146 146 159
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 14 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 49 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  4572/4572 4572/4572 4572/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400 6400/6400
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192/180 180 192/180 180/192 192 192
Aantal rijen  3 3/4 4 3/4 4/3 3/4 4

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/5 5/5 6/6 7/6 7/7 7/7
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  37,21 42,22 41,58 50,66 54,83 59,11 58,22
Nominaal toerental  915 915 915 915 915 915 915
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4775 4712 4613 5351 5842 6307 6497
Transportgewicht (4)  kg  4677 4969 4969 4506 4506 4604 5069

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-4 – Algemene specificaties RTAC 140-200  Low Noise Standard
Model  140 155 170 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 465,9 508,8 554,5 614,3 677,9

Opgenomen vermogen (7) kW 178,2 196,1 214,9 234,3 254,6

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 2,61 2,6 2,58 2,62 2,66

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,64 3,53 3,51 3,49 3,56

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,09 4,04 4,03 3,99 4,11

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200
Wateropslag  L  112 122 127 135 147
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6
Diameter  mm  762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  26,49 29,17 31,84 35,02 38,21
Nominaal toerental  680 680 680 680 680
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4481 4659 4794 5366 5488
Transportgewicht (4)  kg  4363 4411 4692 5257 5367

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-5 - Algemene specificaties RTAC 120-200 High Efficiency Low Noise 
Model  120 130 140 155 170 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 405,0 447,6 493,3 535,5 580,1 643,8 711,3

Opgenomen vermogen (7) kW 141 155,1 169,8 186,8 204,3 223,8 244,2

Energie Efficiency Ratio (5) (6)
(volgens Eurovent) kW/kW 2,88 2,89 2,91 2,87 2,84 2,88 2,91

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,78 3,78 3,83 3,82 3,76 3,75 3,80

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,32 4,31 4,39 4,33 4,28 4,25 4,35

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  60/60 70/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200 EH220 EH240
Wateropslag  L  112 122 127 135 147 146 159
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 16 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 55 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6 7/6 7/7
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  26,46 29,13 31,8 34,97 38,15 41,34 44,53
Nominaal toerental  680 680 680 680 680 680 680
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4461 4519 4529 5180 5431 6005 6117
Transportgewicht (4)  kg  4363 4411 4427 5071 5310 5885 5984

Opmerkingen:
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-6 - Algemene specificaties RTAC 120-200 Extra Efficiency Low Noise
Model  120 130 140 155 175 185 200

Koelvermogen (5) (6) kW 412,7 459,2 501,7 548,8 611,8 657,1 718,7

Opgenomen vermogen (7) kW 135,1 149,7 164,8 179,8 198,4 215,7 236,4

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 3,01 3,03 2,96 3,01 3,04 3 2,96

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,96 3,89 3,92 3,99 4,15 4,02 3,88

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,48 4,51 4,45 4,54 4,62 4,52 4,41

Compressor  

Aantal  2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1)  ton  60/60 70/60 70/70 85/70 70/100 100/85 100/100

Verdamper  

Verdampertype  EH140 EH155 EH170 EH185 EH220 EH220 EH240
Wateropslag  L  112 122 127 135 146 146 159
Minimale stroming  l/s  13 14 13 14 14 14 16
Maximale stroming  l/s  44 49 46 49 49 49 55
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4 4 4 4 4 4 4
Batterijlengte  mm  4572/4572 4572/4572 4572/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400 6400/6400
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192/180 180 192/180 180/192 192 192
Aantal rijen  3 3/4 4 3/4 4/3 3/4 4

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  4/4 5/5 5/5 6/6 7/6 7/7 7/7
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  28,13 31,15 30,54 37,37 40,43 43,61 42,76
Nominaal toerental  680 680 680 680 680 680 680
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  17 17 17 17 17 17 17
Bedrijfsgewicht (4)  kg  4775 4712 4613 5351 5842 6307 6497
Transportgewicht (4)  kg  4677 4969 4969 4506 4506 4604 5069

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-7 – Algemene specificaties RTAC 230-400  Standard  
Model  230 240 250 275 300 350 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 769,7 857,9 850,9 947,2 1077,3 1191,6 1322,4 1451,4

Opgenomen vermogen (7) kW 263 293,6 293,4 330,5 370,2 418,9 458,8 498,4

Energie Efficiency Ratio (5) (6)
(volgens Eurovent) kW/kW 2,93 2,92 2,9 2,87 2,91 2,85 2,88 2,91

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,94 4,17 3,82 3,86 3,94 4,10 4,14 4,18

IPLV (volgens ARI condities 
44 °F uittrede watertemperatuur, 
95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,31 4,35 4,05 4,05 3,97 4,47 4,50 4,54

Compressor  

Aantal  3  3  3  3  3  4  4  4  
Nominale grootte (1)  ton  60-60/100  70-70/100  70-70/100  85-85/100  100-100/100  85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100  

Verdamper  

Verdampertype  EH270  EH270  EH250  EH270  EH301 EH340  EH370  EH401  
Wateropslag  L  223  223  198  223  239  264  280  294  
Minimale stroming  l/s  20  20  17  20  22  22  24  26  
Maximale stroming  l/s  71 71  60  71  77  80  87  92  
Aantal waterpasseringen  2  2  2  2  2  2  2  2  

Condensor  

Aantal batterijen  2/2 2/2  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  
Batterijlengte  mm 6401/6401 6401/6401 3962/2743  4572/2743  5486/2743  4572/4572  5486/4572  5486/5486 
Batterijhoogte  mm  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  
Lamellen  lamellen/ft  192  180 192  192  192  192  192  192  
Aantal rijen  3  4 3  3  3  3  3  3  

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  7/7  7/7  8/6  10/6  12/6  10/10  12/10  12/12  
Diameter  mm  762 762 762  762  762  762  762  762  
Totale luchtstroom  m3/s  60,09 58,27 61,21 68,7 77,29 85,88 94,47 103,06
Nominaal toerental  915 915 915  915  915  915  915  915  
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48  36,48  36,48  36,48  36,48  36,49
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0  0  0  0  0  0  0  0  
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2  2  2  2  2  2  2  2  
% Minimumbelasting (3)  13  13  13  13  13  10  10  10  
Bedrijfsgewicht (4)  kg  8040 8040 7892 8664 9375 10 684 11 330 11 929
Transportgewicht (4)  kg  7660 7660 7694 8441 9136 10 420 11 050 11 635

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-8 - Algemene specificaties RTAC 250-400 High Efficiency 
Model  250 275 300 350 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 876,9 978,5 1111,8 1227,8 1363,9 1501,3

Opgenomen vermogen (7) kW 289,8 321 360,2 407,2 446,9 486,9

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 3,03 3,05 3,09 3,02 3,05 3,09

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,84 4,00 4,08 4,09 4,13 4,18

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,10 4,35 4,45 4,44 4,47 4,54

Compressor

Aantal  3 3 3 4 4 4
Nominale grootte (1)  ton  70-70/100 85-85/100 100-100/100 85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100

Verdamper

Verdampertype  EH300 EH320 EH321 EH400 EH440 EH480
Wateropslag  L  239 258 258 294 304 325
Minimale stroming  l/s  22 24 24 26 27 29
Maximale stroming  l/s  77 86 86 92 97 105
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Batterijlengte  mm  4572/2743 5486/3658 6401/3658 5486/5486 6401/5486 6401/6401
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  10/6 12/6 14/6 12/12 14/12 14/14
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  68,66 79,95 88,54 102,96 111,55 120,15
Nominaal toerental  915 915 915 915 915 915
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  13 13 13 10 10 10
Bedrijfsgewicht (4)  kg  8359 9718 10 258 11 973 12 507 13 185
Transportgewicht (4)  kg  8120 9460 10 000 11 679 12 204 12 860

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-9 - Algemene specificaties RTAC 255-400 Extra Efficiency
Model  255 275 300 355 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 898,7 998,2 1128,3 1290,0 1388,1 1516,8

Opgenomen vermogen (7) kW 283,5 318,9 355,9 408,2 444,9 481,5

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 3,17 3,13 3,17 3,16 3,12 3,15

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,95 4,01 4,13 4,15 4,22 4,23

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,43 4,43 4,5 4,52 4,57 4,56

Compressor  

Aantal  3 3 3 4 4 4
Nominale grootte (1)  ton  70-70/100 85-85/100 100-100/100 70-70/100-100100-100/85-85 100-100/100-100

Verdamper  

Verdampertype  EH300 EH320 EH321 EH440 EH480 EH480
Wateropslag  L  239 258 258 304 325 325
Minimale stroming  l/s  22 24 24 27 29 29
Maximale stroming  l/s  77 86 86 97 105 105
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Batterijlengte  mm  4572/3658 5486/3658 6401/3658 6401/4572 6401/5486 6401/6401
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  180 180 180 180 180 180
Aantal rijen  4 4 4 4 4 4

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  10/6 12/8 14/8 14/10 14/12 14/14
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  69,41 83,14 91,46 99,8 108,2 116,4
Nominaal toerental  915 915 915 915 915 915
Puntsnelheid  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
kW motor  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  13 13 13 10 10 10
Bedrijfsgewicht (4)  kg  9484 10 180 10 795 12 217 13 092 13 784
Transportgewicht (4)  kg  9245 9922 10 537 11 913 12 766 13 459

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-10 – Algemene specificaties RTAC 230-400  Low Noise Standard 
Model  230 240 250 275 300 350 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 728,9 798,1 806,6 897,6 1021,8 1127,2 1252,4 1375,8

Opgenomen vermogen (7) kW 271,9 309,6 306,7 344,6 385,7 437 478,5 519,6

Energie Efficiency Ratio (5) (6)
(volgens Eurovent) kW/kW 2,68 2,58 2,63 2,61 2,65 2,58 2,62 2,65

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 4,06 4,13 3,63 3,89 4,02 4,34 4,37 4,44

IPLV (volgens ARI condities 
44 °F uittrede watertemperatuur, 
95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,47 4,51 4,13 4,17 4,06 4,72 4,77 4,85

Compressor  

Aantal  3  3  3  3  3  4  4  4  
Nominale grootte (1)  ton  60-60/100  70-70/100  70-70/100  85-85/100  100-100/100  85-85/85-85  100-100/85-85  100-100/100-100

Verdamper  

Verdampertype  EH270  EH270  EH250  EH270  EH301  EH340  EH370  EH401  
Wateropslag  L  223  223  198  223  239  264  280  294  
Minimale stroming  l/s  20  20  17  20  22  22  24  26  
Maximale stroming  l/s  71  71  60  71  77  80  87  92  
Aantal waterpasseringen  2  2  2  2  2  2  2  2  

Condensor  

Aantal batterijen  2/2 2/2  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  
Batterijlengte  mm  6401/6401 6401/6401 3962/2743  4572/2743  5486/2743  4572/4572  5486/4572  5486/5486  
Batterijhoogte  mm  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  
Lamellen  lamellen/ft  192  180 192  192  192  192  192  192  
Aantal rijen  3  4 3  3  3  3  3  3  

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  7/7  7/7  8/6  10/6  12/6  10/10  12/10  12/12  
Diameter  mm  762 762 762  762  762  762  762  762  
Totale luchtstroom  m3/s  44,55 42,82 45,6 50,95 57,32 63,69 70,06 76,43
Nominaal toerental  680  680  680  680  680  680  680  680  
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5  27,5  27,5  27,5  27,5  27,5  
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0  0  0  0  0  0  0  0  
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  

Algemene unit  

Koudemiddel   HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2  2  2  2  2  2  2  2  
% Minimumbelasting (3)  13  13  13  13  13  10  10  10  
Bedrijfsgewicht (4)  kg  8040 8040 7958 8745 9473 10 779 11 436 12 051
Transportgewicht (4)  kg  7660 7760 7820 8581 9296 10 617 11 279 11 881

Opmerkingen:
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-11 - Algemene specificaties RTAC 250-400 High Efficiency Low Noise
Model  250 275 300 350 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 838,6 940,9 1068,9 1179,3 1310,1 1442,3

Opgenomen vermogen (7) kW 299 328,3 368,9 415,6 456,6 498,1

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 2,81 2,87 2,9 2,84 2,87 2,9

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 3,89 4,12 4,20 4,44 4,46 4,53

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,13 4,36 4,24 4,82 4,86 4,94

Compressor  

Aantal  3 3 3 4 4 4
Nominale grootte (1)  ton  70-70/100 85-85/100 100-100/100 85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100

Verdamper  

Verdampertype  EH300 EH320 EH321 EH400 EH440 EH480
Wateropslag  L  239 258 258 294 304 325
Minimale stroming  l/s  22 24 24 26 27 29
Maximale stroming  l/s  77 86 86 92 97 105
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Batterijlengte  mm  4572/2743 5486/3658 6401/3658 5486/5486 6401/5486 6401/6401
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  192 192 192 192 192 192
Aantal rijen  3 3 3 3 3 3

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  10/6 12/6 14/6 12/12 14/12 14/14
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  50,91 59,78 66,15 76,32 82,69 89,07
Nominaal toerental  680 680 680 680 680 680
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  13 13 13 10 10 10
Bedrijfsgewicht (4)  kg  8440 9818 10 337 12 097 12 627 13 325
Transportgewicht (4)  kg  7820 9623 10 141 11 924 12 434 13 109

Opmerkingen:
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Algemene specificaties

SI units

Tabel G-12 - Algemene specificaties RTAC 255-400 Extra Efficiency Low Noise
Model  255 275 300 355 375 400

Koelvermogen (5) (6) kW 867,4 966,5 1090,3 1239,7 1334,3 1456,7

Opgenomen vermogen (7) kW 292,1 324,3 363,4 418,8 455,4 495,5

Energie Efficiency Ratio (5) (6) (volgens Eurovent) kW/kW 2,97 2,98 3,00 2,96 2,93 2,94

ESEER (volgens Eurovent) kW/kW 4,03 4,38 4,42 4,48 4,6 4,57

IPLV (volgens ARI condities 44 °F uittrede 
watertemperatuur, 95 °F intrede luchttemperatuur) kW/kW 4,50 4,57 4,44 4,7 4,98 4,95

Compressor  

Aantal  3 3 3 4 4 4
Nominale grootte (1)  ton  70-70/100 85-85/100 100-100/100 70-70/100-100 100-100/85-85 100-100/100-100

Verdamper  

Verdampertype  EH300 EH320 EH321 EH440 EH480 EH480
Wateropslag  L  239 258 258 304 325 325
Minimale stroming  l/s  22 24 24 27 29 29
Maximale stroming  l/s  77 86 86 97 105 105
Aantal waterpasseringen  2 2 2 2 2 2

Condensor  

Aantal batterijen  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Batterijlengte  mm  4572/3658 5486/3658 6401/3658 6401/4572 6401/5486 6401/6401
Batterijhoogte  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Lamellen  lamellen/ft  180 180 180 180 180 180
Aantal rijen  4 4 4 4 4 4

Condensorventilatoren  

Aantal (1)  10/6 12/8 14/8 14/10 14/12 14/14
Diameter  mm  762 762 762 762 762 762
Totale luchtstroom  m3/s  51,54 61,05 67,17 73,31 79,41 85,53
Nominaal toerental  680 680 680 680 680 680
Puntsnelheid  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
kW motor  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur (2)  

Standaard units °C  0 0 0 0 0 0
Unit lage omgevingstemperaturen  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Algemene unit  

Koudemiddel  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Aantal onafhankelijke  
Koudemiddelcircuits  2 2 2 2 2 2
% Minimumbelasting (3)  13 13 13 10 10 10
Bedrijfsgewicht (4)  kg  9540 10 291 10 964 11 704 13 233 14 083
Transportgewicht (4)  kg  9436 10 168 10 843 11 713 13 196 14 029

Opmerkingen:  
1. Informatie over twee circuits is als volgt weergegeven: circuit 1 / circuit 2  
2. Minimale start-/bedrijfsomgevingstemperatuur gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s over de condensor.  
3. Percentage minimum belasting is voor totale machine bij 10 °C (50 °F) omgevings- en 7 °C (44 °F) uittrede gekoeldwatertemperatuur, niet ieder individueel circuit.  
4. Met aluminium lamellen.  
5. Bij Eurovent condities, 7 °C uittrede watertemperatuur en 35 °C intrede condensor luchttemperatuur.  
6. Gegevens gebaseerd op zeeniveauhoogte en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW.
7. Unit kW ingang, inclusief ventilatoren
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Mechanische installatie

Installatieverantwoordelijk
heden
De installateur dient in principe als
volgt te werk te gaan bij het installeren
van een RTAC unit:
[  ] Installeer de unit op een vlakke

ondergrond met een maximaal
hoogteverschil van 1/4" 
[6 mm] en bestand tegen het totale
gewicht van de unit inclusief vulling.

[  ] Installeer de unit zoals omschreven
in de hoofdstukken met betrekking
tot de mechanische respectievelijk
de elektrische installatie elders in
deze handleiding.

[  ] Maak elektrische aansluitingen bij
de CH,530.

[  ] Indien aangegeven, lever en
installeer afsluiters aan de in- en
uittredezijde van de waterkast om
de warmtewisselaars voor
onderhoud af te sluiten en het
systeem uit te balanceren / af te
stellen.

[  ] Lever en installeer een
stromingsdetectieschakelaar en/of
hulpcontact(en) waarmee
gekoeldwaterstroming kan worden
aangetoond.

[  ] Lever en installeer voor
manometers aan de in- en
uitlaatzijde van de verdamper.

[  ] Lever en installeer een aftapklep
aan de onderzijde van de
verdamperwaterkast.

[  ] Lever en installeer een
ontluchtingskraan aan de
bovenzijde van de
verdamperwaterkast.

[  ] Lever en installeer filters aan de
voorzijde van alle pompen en
automatische modulatiekleppen.

[  ] Lever en installeer de lokale
bedrading.

[  ] Breng isolatietape aan om de
gekoeld waterleidingen en andere
delen van het systeem, voor zover
van toepassing, om zweten bij
normaal bedrijf respectievelijk
bevriezen bij lage
omgevingstemperaturen te
voorkomen.

[  ] Start de unit onder toezicht van een
vakbekwaam onderhoudstechnicus.

Opslag

Wanneer de unit langere tijd moet
worden opgeslagen, moeten de
volgende voorzorgsmaatregelen
worden genomen:

1. Sla de unit op een veilige plaats op.

2. Controleer ten minste eenmaal per
kwartaal of de druk in de
koudemiddelcircuits om te
controleren of de
koudemiddelvulling nog goed is. Als
dit niet het geval is, moet u contact
opnemen met het betreffende
verkoopkantoor.

3. Sluit de optionele afvoer- en
vloeistofleidingafsluitkleppen.
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Figuur 3 – Unit ophijsen, model 120-200 

Haak om unit uit container te
trekken.

Maximaal transportgewicht

RTAC L A Aluminium Koper

120 HE - 140 SE 5041 4000 4363 4957
120 XE 5041 4000 4677 -
130 HE - 155 SE 5041 4000 4411 5046
130 XE 5041 4000 4604 -
140 HE 5041 4000 4427 5087
140 XE 5041 4000 4511 -
155 HE 5960 4000 5071 5784
155 XE 5960 4000 5242 -
170 SE 5041 4000 4692 5356
170 HE 5960 4000 5310 6078
175 XE 6879 4000 5722 -
185 SE 5960 4000 5257 5970
185 HE 6879 4000 5885 6709
185 XE 6879 4000 6174 -
200 SE 5960 4000 5367 6134
200 HE 6879 4000 5984 6864
200 XE 6879 4000 6364 -

�� LLEETT  OOPP

4. Hijs de unit uiterst voorzichtig op.
Vermijd schokbelasting door de
unit langzaam en gelijkmatig op
te hijsen.

Speciale hijs- en
verplaatsingsinstructies

Ga als volgt te werk om de unit op te
hijsen:

1. De unit is voorzien van hijsogen.
(De RTAC 120-200 heeft vier
hijsogen en de RTAC 230-400 heeft
acht hijsogen.)

2. Hijskettingen en hefbalk moeten
worden geleverd door degene die
de unit verplaatst en dienen te
worden bevestigd aan de hijsogen.

3. De minimale nominale hijscapaciteit
(verticaal) van elk van de
hijskettingen en van de hefbalk mag
niet lager zijn dan het
transportgewicht van de unit zoals
vermeld in de tabel.
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�� LLEETT  OOPP

Zie het typeplaatje voor het
unitgewicht en de aanvullende
installatie-instructies aan de
binnenzijde van het
bedieningspaneel. Wanneer de unit
op andere wijze wordt opgehesen,
dan kan dat ernstige schade aan de
unit of persoonlijk letsel
veroorzaken.

Isolatie en geluidsemissie

De meest effectieve geluidsisolatie
wordt verkregen door de unit uit de
buurt van geluidsgevoelige
omgevingen te plaatsen. Geluid dat
door de constructie wordt
overgedragen, kan worden verminderd
met behulp van rubberen
trillingsdempers. Veerdempers worden
niet aanbevolen. Vraag in geval van
twijfel advies aan een
geluidstechnicus.

Voor een zo optimaal mogelijke
isolatie dienen ook de waterleidingen
en elektrische leidingen te worden
geïsoleerd. Gebruik verder
wanddoorvoeren en leidingsteunen
met rubber om geluidsoverdracht via
waterleidingen te reduceren. Voor
demping van geluidsoverdracht via
elektrische kabelgoten kunnen
flexibele tussenstukken worden
toegepast.

Nationale en lokale wetgeving met
betrekking tot geluidsemissie dienen in
acht te worden genomen. Aangezien
de omgeving waarin een geluidsbron
wordt geplaatst een grote rol speelt
met het oog op de geluidsdruk die
ontstaat, dient de locatie voor de unit
weloverwogen te worden gekozen.
Geluidsvermogeniveaus zijn
beschikbaar op aanvraag.

Figuur 4 – Unit ophijsen, model 230-400

Haak om unit uit container te trekken.

Maximaal transportgewicht

RTAC L A Aluminium Koper

230 SE 7133 3220 7652 8433
240 SE 7133 3220 8031 -
250 SE 9138 3290 7820 8640
250 HE 9138 3290 8261 9157
255 XE 10 056 3270 9436 -
275 SE 9138 3290 8581 9477
275 HE 10 975 3400 9623 10 735
275 XE 10 975 3400 10 168 -
300 SE 10 056 3270 9296 10 300
300 HE 11 894 3430 10 141 11 365
300 XE 11 894 3430 10 843 -
350 SE 10 406 3280 10 617 11 737
350 HE 12 244 3430 11 924 13 261
355 XE 12 244 3430 11 713 -
375 SE 11 325 3360 11 279 12 507
375 HE 13 163 3380 12 434 13 883
375 XE 13 163 3380 13 196 -
400 SE 12 244 3430 11 881 13 218
400 HE 14 082 3410 13 109 14 669
400 XE 14 082 3410 14 029 -
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Fundering

Zorg voor stevige, niet-meegevende
montageblokken of een
betonfundering die bestand is tegen
het bedrijfsgewicht (inclusief alle
leidingen en de bedrijfsvulling
koudemiddel, olie en water). Zie onder
het hoofdstuk Algemene specificaties
voor het bedrijfsgewicht van de unit.
Na plaatsing dient de unit vlak te staan
(maximaal hoogteverschil: 1/4" 
[6 mm]).

Trane sluit elke aansprakelijkheid uit
voor bedrijfsstoringen te wijten aan
een onjuist ontworpen of gebouwde
fundering.

Benodigde ruimte

Laat voldoende vrije ruimte rond de
unit zodat alle onderhoudspunten
makkelijk te bereiken zijn voor
installatie en onderhoud. 

Een ongehinderde luchtstroom door de
condensor is essentieel om continu
over de koelcapaciteit te beschikken
alsmede voor een optimale efficiency
van het systeem. Bij bepaling van de
locatie voor de unit dient in het
bijzonder erop te worden gelet dat de
luchtstroom over de koelribben van de
condensor voldoende hoog is. 

Indien de unit wordt ingebouwd, mag
de ombouw niet hoger zijn dan de
unit. Als de ombouw hoger is dan de
unit, moeten hierin voldoende roosters
voor de luchttoevoer worden
gemonteerd.
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Unit isoleren en waterpas
stellen

Voor extra geluids- en trillingsdemping
kunnen optioneel verkrijgbare
neopreen dempers worden
geïnstalleerd.

Zorg voor een geïsoleerd
betonvloerdeel voor de unit of
betonpoten op de montagepunten van
de unit. Plaats de unit direct op het
vloerdeel resp. betonpoten.

Stel de unit waterpas; gebruik hierbij
de grondrail als referentiepunt. De unit
dient vlak te staan (binnen 1/4" [6 mm]
gemeten over de gehele lengte en
breedte). Gebruik vulringen, indien
nodig, om de unit waterpas te stellen.

Neopreen trillingsdempers
installeren

Bevestig de dempers aan het
montageoppervlak; gebruik hiervoor
de montagegleuven in de grondplaat
van de dempers. Haal de
montagebouten van de dempers nog
NIET volledig aan.

Zie de specificaties van de unit voor de
plaatsing van de dempers, het
maximale gewicht en de
dempingsdiagrammen.

Lijn de montagegaten aan de
onderzijde van de unit uit op de
paspennen met schroefdraad aan de
bovenzijde van de dempers.

Laat de unit op de dempers zakken en
borg de dempers aan de unit met een
moer. De dempers mogen maximaal
1/4" [6 mm] indeuken.

Stel de unit zorgvuldig waterpas. Haal
de montagebouten van de dempers
volledig aan.

Aftappen

Plaats de unit bij een afvoeropening
die voldoende groot is om de
waterkast te laten leeglopen in geval
van reparatie of buitengebruikstelling
van de unit. De verdamper is af fabriek
voorzien van een aftapaansluiting.
Neem alle lokale en nationale
voorschriften in acht. De
ontluchtingskraan aan de bovenzijde
van de verdamperwaterkast is bedoeld
om vacuümvorming te voorkomen,
door lucht in de verdamper toe te laten
wanneer deze volledig wordt afgetapt.

Verdamper met gegroefde
pijp

Spoel alle waterleidingen grondig door
voordat ze op de unit aangesloten
worden.

�� LLEETT  OOPP

Wanneer een normaal in de handel
verkrijgbaar zuurhoudend
doorspoelmiddel wordt gebruikt,
zorg dan voor een tijdelijke bypass
rond de unit om beschadiging van
de interne componenten van de
verdamper te voorkomen.

Om schade aan de apparatuur te
voorkomen, dient u geen onbehandeld
of onvoldoende behandeld water te
gebruiken in het systeem.

�� LLEETT  OOPP

Trane sluit elke aansprakelijkheid
voor schade uit als de unit wordt
gebruikt met onbehandeld of onjuist
behandeld water of met zout of brak
water. 

�� LLEETT  OOPP

De gekoeldwateraansluitingen op
de verdamper zijn van het type
"gegroefde pijp". Probeer deze
aansluitingen niet te solderen,
omdat de warmte die daarbij
ontstaat microscopisch
respectievelijk macroscopische
scheurvorming kan veroorzaken in
de gietijzeren waterkasten,
waardoor deze vroegtijdig defect
kunnen raken.
Er is een optionele gegroefde
pijpstomp en -koppeling
verkrijgbaar voor het vastlassen van
flenzen.

Laat, om schade aan de
gekoeldwateronderdelen te
voorkomen, de verdamperdruk
(maximale werkdruk) niet hoger
worden dan 150 psig [10,5 bar].

Installeer afsluitkleppen in de leidingen
naar de meters om ze af te kunnen
sluiten van het systeem wanneer ze
niet worden gebruikt. Gebruik rubber
trillingsdempers om trillingsoverdracht
via de waterleidingen te voorkomen.
Indien gewenst, installeer
thermometers in de leidingen om de
in- en uitlaatwatertemperaturen te
kunnen bewaken. Installeer een
hoeveelheidsregelklep in de
uittredewaterleiding om de
waterdoorstroombalans te kunnen
regelen. Installeer afsluitkleppen aan
zowel de in- als de uittredewaterzijde
om de verdamper te kunnen isoleren
voor onderhoudswerkzaamheden.

�� LLEETT  OOPP

Installeer een leidingfilter aan de
intredewaterzijde. Wordt dit niet
gedaan, dan kunnen deeltjes in het
water in de verdamper
terechtkomen.

Onder "leidingonderdelen" vallen alle
apparatuur en regelaars die het
watersysteem en de unit optimaal en
veilig laten functioneren. Hier volgt een
beschrijving van de onderdelen en hun
ligging.
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�� LLEETT  OOPP

Installeer een leidingfilter in de
waterinlaatleiding van de
verdamper. De verdamperleidingen
kunnen anders beschadigen.

Uitlaatleidingen gekoeld
water
[  ] Ontluchters (om het systeem te

ontluchten).
[  ] Watermanometers met afsluiters. 
[  ] Trillingsdempers.
[  ] Afsluiters (stopkranen).
[  ] Thermometers.
[  ] Doorspoel T-stukken.
[  ] Hoeveelheidsregelklep.
[  ] Stromingsdetectieschakelaar

�� LLEETT  OOPP

De maximale verdamperwaterdruk
van 150 psig (10,5 bar) mag niet
overschreden worden om schade
aan de verdamper te voorkomen.

Afvoer verdamper
Een ½" aftapaansluiting bevindt zich
onder de uitlaat van de
verdamperwaterkast. Sluit deze aan op
een geschikte afvoer om het aftappen
van de verdamper bij
onderhoudswerkzaamheden mogelijk
te maken. Neem een afsluitklep op in
de aftapleiding.
Er wordt aan beide zijden van de 
2 waterkasten afgetapt.
Indien in de winter het water wordt
afgetapt om bevriezing te voorkomen,
moeten de verdamperverwarmingen
worden losgekoppeld zodat deze niet
door oververhitting kunnen
verbranden.

Verdamper
stromingsdetectieschakelaar
Bij de unit worden specifieke aansluit-
en bedradingschema's geleverd. In
een aantal aansluit- en regelsituaties,
in het bijzonder wanneer gebruik wordt
gemaakt van eenzelfde waterpomp
voor gekoeld water en heet water,
moet worden bekeken of en zo ja, hoe
een doorstroomsensor kan worden
toegepast om het gewenste resultaat
te verkrijgen.
Stromingsschakelaar installeren -
standaardeis

1. Monteer de schakelaar rechtop, met
aan weerszijden een horizontaal
recht stuk van ten minste 5 keer de
leidingdiameter. Plaats de
schakelaar niet bij bochten,
openingen of afsluiters.

Opmerking: De pijl op de schakelaar
moet in de waterstromingsrichting
wijzen.
2. Ontlucht het watersysteem om

klapperen van de schakelaar te
voorkomen.
Opmerking: de CH 530 werkt met
een 6 seconde tijdsvertraging bij
wegvallen van een sensorsignaal
voordat de unit volledig
uitgeschakeld wordt. Neem contact
op met een vakbekwaam
onderhoudstechnicus als de
koelmachine steeds wordt
uitgeschakeld.

3. Regel de schakelaar zo dat deze
open gaat als de waterstroom onder
de nominale waarde daalt.
De verdampergegevens staan in het
hoofdstuk Algemeen. De contacten
van de stromingsschakelaar gaan
dicht als waterstroming wordt
gedetecteerd.

4. Installeer een leidingfilter aan de
inlaatzijde van de verdamper om de
interne componenten te
beschermen tegen deeltjes in het
water.

�� LLEETT  OOPP

De stuurspanning van de
koelmachine naar de
stromingsdetectieschakelaar is
110 V AC.

Waterbehandeling

�� LLEETT  OOPP

Wanneer calciumchloride wordt
gebruikt voor
afvalwaterbehandeling, moet tevens
gebruik worden gemaakt van een
geschikt anticorrosiemiddel. De unit
kan anders beschadigen.

Vuil, kalkaanslag, corrosie en andere
vervuiling heeft een negatief effect op
de warmteoverdracht tussen het water
en de systeemonderdelen. Door
vreemde deeltjes in het
gekoeldwatersysteem kan ook de
drukval worden verhoogd en daardoor
de waterstroom worden verminderd.
Aan welke behandeling het water moet
worden onderworpen, moet plaatselijk
worden bepaald. Dit is afhankelijk van
het systeem en de kenmerken van het
water.
Het gebruik van zout of brak water
wordt niet aangeraden voor
luchtgekoelde koelmachines uit de
Series RTM van Trane. Hierdoor wordt
de levensduur van de koelmachine
verkort. Trane raadt aan een
waterbehandelingsspecialist om advies
te vragen. Hij dient bekend te zijn met
de toestand van het plaatselijk
gebruikte water en kan helpen bij het
opstellen van een goed
waterbehandelingsprogramma.

�� LLEETT  OOPP

Gebruik geen onbehandeld of
onjuist behandeld water. De
apparatuur kan beschadigd raken.

Inlaatleidingen gekoeld
water
[  ] Ontluchters (om het systeem te

ontluchten).
[  ] Watermanometers met afsluiters.
[  ] Trillingsdempers.
[  ] Afsluiters (stopkranen).
[  ] Thermometers (indien gewenst).
[  ] Doorspoel T-stukken.
[  ] Leidingfilter. 
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Figuur P-18 - Verdamper waterdrukval (SI)
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Figure P-19 - Waterzijdige drukval (Engelse eenheden)
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Watermanometers

Installeer de ter plekke geleverde
drukcomponenten zoals getoond in
figuur 5. Plaats manometers en
aftapkranen in rechte delen van een
leiding; voorkom plaatsing in de buurt
van bochten enz. Plaats manometers
onder dezelfde elevatiehoek op elke
mantel als deze tegenover elkaar
liggende wateraansluitingen hebben.

1 2

3 4 5 6

6
7

843
9

1. Ontluchters
2. Klepmanometer
3. Koppeling
4. Elastomeer trillingsdempers
5. Waterfilter
6. Afsluitklep
7. Hoeveelheidsregelklep
8. Stroomschakelaar (optie)
9. Aftap

Figuur 5 –  Aanbevolen leidingverloop bij een standaard RTAC verdamper
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Veiligheidskleppen
waterdruk

�� LLEETT  OOPP

Om schade aan de mantel te
voorkomen dienen overdrukkleppen
te worden opgenomen in het
verdamperwatercircuit.

Installeer een wateroverdrukklep in de
leidingen van de verdamperinlaat,
tussen de verdamper en de
inlaatafsluitklep. Watervaten met
kortgekoppelde afsluitkleppen hebben
een hoog potentiaal voor
hydrostatische drukopbouw bij
stijgende watertemperatuur. Zie de
betreffende richtlijnen voor het
monteren van overdrukkleppen.

Opmerking: zodra de unit is geplaatst,
kan één verticale (of één diagonale)
unitsteun permanent worden
verwijderd in het geval dat deze in de
weg zit voor de wateraansluitingen.

Vorstbeveiliging

Wanneer de unit in bedrijf blijft bij
extreem lage omgevingstemperaturen,
moet het gekoeldwatercircuit worden
beschermd tegen bevriezen. Ga
daarbij als volgt te werk.

1. Extra bescherming moet worden
aangebracht -  neem contact op met
uw Trane verkoopkantoor.

2. Breng isolatietape aan op alle
waterleidingen, pompen en andere
componenten die beschadigd
kunnen raken bij vorst. De te
gebruiken isolatietape dient geschikt
te zijn voor gebruik bij lage
omgevingstemperaturen. Kies de
isolatietape op basis van de te
verwachten laagste
omgevingstemperatuur.

3. Voeg niet-bevriezende,
lagetemperatuur, anticorrosie,
warmteoverdrachtvloeistof toe aan
het gekoeld watercircuit. De
oplossing dient voldoende krachtig
te zijn om ijsvorming bij de te
verwachten laagste
omgevingstemperatuur te
voorkomen. Zie de tabellen
Algemene specificaties voor de
wateropslagcapaciteit van de
verdamper.

Opmerking: bij gebruik van
glycolhoudende antivries loopt de
koelcapaciteit van de unit terug; houd
hiermee rekening bij het ontwerpen
van de installatie.

�� LLEETT  OOPP

Met de in de fabriek geďnstalleerde
schakelaaroptie, wordt de
verdamperverwarming gevoed
vanaf de onder spanning staande
zijde van de onderbreker. Hierdoor
blijven de verwarmers gevoed
zolang de hoofdschakelaar gesloten
is. 
De voedingsspanning naar de
verwarmingsbanden is 400 V.

De verwarmers mogen in alle gevallen
ALLEEN gevoed worden als de
verdamper geheel gevuld is met water.
Het negeren van dit voorschrift leidt tot
onherstelbare schade door het
doorbranden van de verwarmers als
gevolg van oververhitting.

De schakelaar van de verwarmers
moet beslist geopend worden om ze te
beschermen:

- Voordat het watercircuit wordt
afgetapt voor
onderhoudswerkzaamheden;

- Als het water in de winter wordt
afgetapt om bevriezing te
voorkomen, 

De verdamperverwarmers moeten
weer gevoed worden zodra het
watercircuit is gevuld, om bevriezing te
voorkomen tijdens het koude seizoen
(Zie Vorstbeveiliging)

�� LLEETT  OOPP

Verdamperschade!

Belangrijk: Als de concentratie te laag
is of als er geen glycol wordt gebruikt,
moeten de verdampercirculatiepompen
worden gestuurd door de CH530 om
ernstige schade aan de verdamper
door bevriezing te voorkomen. Bij vorst
kan de verdamper ernstig beschadigen
als de stroom gedurende 15 minuten
uitvalt. De installateur of de klant
moeten ervoor zorg dragen dat de
pomp start als de regelaars van de
koelmachines de pomp aansturen.

Raadpleeg tabel 3 voor de correcte
glycolconcentratie.

De garantie vervalt in geval van
bevriezing die het gevolg is van het
niet toepassen van een van deze
beschermingen.
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0 -2,2 0,0 -2,2 0,0
1 -2,4 -0,2 -2,4 -0,2
2 -2,8 -0,6 -2,8 -0,6
3 -3,2 -0,9 -3,1 -0,9
4 -3,5 -1,3 -3,4 -1,2
5 -3,9 -1,7 -3,7 -1,5
6 -4,3 -2,1 -4,1 -1,8
7 -4,7 -2,4 -4,4 -2,2
8 -5,1 -2,8 -4,7 -2,4
9 -5,4 -3,2 -5,0 -2,8

10 -5,8 -3,6 -5,3 -3,1
11 -6,3 -4,1 -5,7 -3,5
12 -6,7 -4,5 -6,1 -3,8
13 -7,2 -4,9 -6,4 -4,2
14 -7,6 -5,4 -6,8 -4,6
15 -8,1 -5,8 -7,2 -4,9
16 -8,6 -6,3 -7,6 -5,3
17 -9,1 -6,8 -8,0 -5,8
18 -9,6 -7,4 -8,4 -6,2
19 -10,1 -7,9 -8,8 -6,6
20 -10,7 -8,4 -9,3 -7,1
21 -11,2 -9,0 -9,8 -7,6
22 -11,8 -9,6 -10,2 -8,0
23 -12,4 -10,2 -10,7 -8,5
24 -13,1 -10,8 -11,3 -9,1
25 -13,7 -11,4 -11,8 -9,6
26 -14,3 -12,1 -12,3 -10,1
27 -15,0 -12,8 -12,9 -10,7
28 -15,7 -13,5 -13,6 -11,3
29 -16,4 -14,2 -14,2 -11,9
30 -17,2 -14,9 -14,8 -12,6
31 -17,9 -15,7 -15,5 -13,3
32 -18,7 -16,5 -16,2 -14,0
33 -19,6 -17,3 -16,9 -14,7
34 -20,4 -18,2 -17,7 -15,5
35 -20,6 -19,1 -18,5 -16,3
36 -20,6 -19,9 -19,3 -17,1
37 -20,6 -20,9 -20,2 -17,9
38 -20,6 -21,8 -20,6 -18,8
39 -20,6 -22,8 -20,6 -19,7
40 -20,6 -23,8 -20,6 -20,7
41 -20,6 -24,8 -20,6 -21,6
42 -20,6 -25,9 -20,6 -22,7
43 -20,6 -27,0 -20,6 -23,7
44 -20,6 -28,1 -20,6 -24,8
45 -20,6 -29,3 -20,6 -25,9
46 -20,6 -30,5 -20,6 -27,1
47 -20,6 -31,7 -20,6 -28,3
48 -20,6 -32,9 -20,6 -29,5
49 -20,6 -34,3 -20,6 -30,8
50 -20,6 -35,6 -20,6 -32,1
51 -20,6 -36,9 -20,6 -33,5
52 -20,6 -38,4 -20,6 -34,9
53 -20,6 -39,8 -20,6 -36,3
54 -20,6 -41,3 -20,6 -37,8

Zie de opmerkingen bij tabel 3 op de volgende bladzijde.

BELANGRIJK De concentratie is gebaseerd op gewichtspercentages.

Tabel 3 – Aanbevolen onderbreking lage koudemiddeltemperatuur verdamper (LRTC)

en glycolpercentage bij RTAC-koelmachines

Ethyleenglycol Propyleenglycol

% 

Glycol

Onderbreking lage

koudemiddeltemperatuur

°C

Vriespunt 

oplossing 

in °C

Onderbreking lage

koudemiddeltemperatuur

°C

Vriespunt 

oplossing 

in °C
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Opmerkingen bij tabel 3:

1. Het vriespunt van de oplossing ligt
2,2 °C onder de
verzadigingstemperatuur.

2. LRTC ligt 2,2 °C lager dan het
vriespunt.

Procedure:

1. Zijn de bedrijfsomstandigheden
binnen de waarden zoals vermeld in
de tabel? Zo niet, zie onder
'Bijzondere situaties'.

2. Bij vloeistofuitlaattemperaturen
hoger dan 4,4 °C, de instellingen
voor 4,4 °C gebruiken.

3. Kies de bedrijfsomstandigheden uit
de tabel. Bijvoorbeeld: Standaard
unit, 3,3 °C Delta T, 0 °C
uittredewatertemperatuur.

4. Lees het aanbevolen
glycolpercentage af (bijvoorbeeld
16 %).

5. Ga naar tabel 3. Kies op basis van
het glycolpercentage de
onderbreking van de lage
koudemiddeltemperatuur,
bijvoorbeeld -8,6 °C.

�� LLEETT  OOPP

1. Het toevoegen van meer glycol
dan wordt aanbevolen, heeft een
negatief effect op de prestaties
van de unit. Het rendement van de
unit neemt af en de verzadigde
temperatuur van de verdamper
neemt eveneens af. Onder
bepaalde bedrijfsomstandigheden
kan dit effect aanzienlijk zijn.

2. Wanneer extra glycol wordt
toegevoegd, gebruik dan het
actuele percentage om het
instelpunt onderbreking lage
koudemiddeltemperatuur te
bepalen.

3. Het laagste toegestane instelpunt
onderbreking lage
koudemiddeltemperatuur is -
20,6 °C. Dit minimum is bepaald
door de grens van de
oplosbaarheid van de olie in het
koudemiddel.

VOORZICHTIG!  De aanbevolen
stroming voor het bereiken van een
negatieve temperatuur is een
ondergrens.  Om de uittrede
watertemperatuur te garanderen, mag
de temperatuur niet onder deze grens
komen.

Bijzondere situaties:

1. Houd bij de berekeningen rekening
met de volgende speciale situatie:
• Bevriezingsremmer anders dan

ethyleenglycol of propyleenglycol.
• Vloeistof Delta T niet 2 °C tot 6 °C.

Unit configuraties niet Standaard,
Standard met extra passeringen,
en High Efficiency. 

• % glycol hoger dan het maximum
voor een kolom in tabel 1 en 2.
Bijvoorbeeld: op de Standaard unit
met 6 °C Delta T, ethyleenglycol,
is het maximale glycolpercentage
34 %.

2. Voor bijzondere situaties dient
engineering apart berekeningen uit
te voeren. De berekening heeft als
doel ervoor te zorgen dat de
ontworpen verzadigde temperatuur
hoger is dan -16,1 °C. Bovendien
moet bij de berekening worden
gecontroleerd dat het vriespunt van
de vloeistof ten minste 2,2 °C lager
is dan de ontworpen
verzadigingstemperatuur. De
laagste onderbrekingstemperatuur
van de verdamper moet -2,2 °C
onder het vriespunt of -20,6 °C zijn,
welke van de twee de hoogste is.
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Algemene aanbevelingen

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Waarschuwingsstickers zoals
weergegeven in figuur 6 zijn te
vinden op de apparatuur alsmede
op de bedradingsschema's en
schematekeningen van de
installatie. De waarschuwingen
dienen strikt te worden opgevolgd.
Mocht dit niet worden gedaan, dan
kan dat leiden tot persoonlijk letsel
of zelfs de dood.

Alle bedrading dient te voldoen aan de
ter plekke geldende richtlijnen. Bij de
unit worden elektrische specificaties en
bedradingschema's geleverd.

�� LLEETT  OOPP

Units mogen niet worden verbonden
met de neutraalleider van de
installatie.  Units zijn compatibel
met de volgende schakelingen van
de neutraalleider:

TNS IT TNC TT 
Standaard Speciaal Speciaal Speciaal

�� LLEETT  OOPP

Om corrosie en oververhitting van
aansluitklemmen te voorkomen,
uitsluitend kabels met koperen
binnenaders gebruiken. Anders kan
schade aan de apparatuur ontstaan.
In het geval van meerdraadskabels
moet een verbindingsblok worden
gebruikt.

Zorg ervoor dat de kabelbuizen niet
in de weg liggen van andere
onderdelen, constructie-elementen
of apparatuur. De bedrading van het
regelcircuit (115 V) dient in andere
kabelgoten dan waarin zich de
laagspanningsbedrading (<30 V)
bevindt, te worden gelegd.

�� LLEETT  OOPP

Leg laagspanningsbedrading (<30 V)
niet in dezelfde kabelgoot als
geleiders waarop een hogere
spanning dan 30 V staat om
bedrijfsstoringen te voorkomen.

Figuur 6 – Waarschuwingssticker 
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Tabel J-1 - Klant kabelselectie RTAC 120 - 200

Spanning 
400/3/50

Standaard

140 2x240 625 2x240 
155 2x240 925 2x240 
170 2x240 925 2x240 
185 2x240 925 2x240 
200 2x240 925 2x240 
Standaard Low Noise

140 2x240 625 2x240 
155 2x240 925 2x240 
170 2x240 925 2x240 
185 2x240 925 2x240  
200 2x240 925 2x240 
High Efficiency 

120 2x240 625 2x240 
130 2x240 625 2x240 
140 2x240 625 2x240 
155 2x240 925 2x240 
170 2x240 925 2x240 
185 2x240 925 2x240 
200 2x240 925 2x240 
High Efficiency Low Noise 

120 2x240 625 2x240 
130 2x240 625 2x240 
140 2x240 625 2x240 
155 2x240 925 2x240 
170 2x240 925 2x240 
185 2x240 925 2x240 
200 2x240 925 2x240 
Extra Efficiency  

120 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
130 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
140 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
155 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
175 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
185 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
200 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
Extra Efficiency Low Noise  

120 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
130 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
140 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²
155 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
175 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
185 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²
200 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

Unit zonder
hoofdschakelaar

Unit met
hoofdschakelaar

Kabelgrootte naar
hoofdklemmenblok Kabelgrootte naar hoofdschakelaar

Maximum kabelgrootte
mm2 Maat hoofdschakelaar (A)

Maximum kabelgrootte
mm2

Unittype Unittype 



Tabel J-2 - Klant kabelselectie RTAC 230 - 400

Spanning 
400/3/50

Standaard

230 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
240 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
250  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
350  4x240  3x160 A + 12x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240  
Standard Low Noise

230 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
240 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
250  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
350  4x240  3x160 A + 12x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240  
High Efficiency 

250  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
350  4x240  3x160 A + 12x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240  
High Efficiency Low Noise 

250  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
350  4x240  3x160 A + 12x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240  
Extra Efficiency  

255 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
355 4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240  
Extra Efficiency Low Noise  

255 4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
275  4x240  3x160 A + 6x250 A + 3x400 A  6x240  
300  4x240  3x160 A + 9x400 A  6x240  
355 4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
375  4x240  3x160 A + 6x400 A + 6x250 A  6x240  
400  4x240  3x160 A + 12x400 A  6x240*

Opmerking: het materiaal van de kabels en de busstaaf is koper.
* Voor RTAC type 400 met kleine lengte, is de maximum kabelgrootte 4 x 240 mm²  

41RLC-SVX02G-NL

Draadgrootte

Unit zonder
hoofdschakelaar

Unit met
hoofdschakelaar

Kabelgrootte naar
hoofdklemmenblok Kabelgrootte naar hoofdschakelaar

Maximum kabelgrootte
mm2 Maat hoofdschakelaar (A)

Maximum kabelgrootte
mm2

Unittype Unittype 
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Tabel E-1 - Elektrische gegevens RTAC 120 - 200 ( 400/3/50)

Motorgegevens

Compressor (ieder)  Ventilatoren (ieder) (6)

Unittype Aantal cmpr 1  cmpr 2 cmpr 1  cmpr 2 Aantal  kW FLA A kW

Standaard

140 2 178 178 259 259 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 9 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 11 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
Standaard Low Noise

140 2 178 178 259 259 8 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 9 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 10 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 11 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 12 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
High Efficiency  

120 2 147 147 217 217 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 9 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 11 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 13 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
High Efficiency Low Noise  

120 2 147 147 217 217 8 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 9 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 11 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 12 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 13 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
Extra Efficiency   

120 2 147 147 217 217 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
175 2 259 178 354 259 13 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
Extra Efficiency Low Noise  

120 2 147 147 217 217 8 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 12 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
175 2 259 178 354 259 13 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04

Opmerkingen:
1. Maximale stroomsterkte bij vollast van compressor + alle ventilatoren + regelstroomsterkte
2. Startstroomsterkte van het circuit met het grootste compressorcircuit inclusief ventilatoren plus RLA van het tweede circuit inclusief ventilatoren en regelstroomsterkte
3. Maximale FLA per compressor
4. Startstroomsterkte compressoren, ster/driehoek-start.
5. Vermogensfactor compressor
6. Specificaties ventilatoren met hoge beschikbare statische druk - 100 Pa ESP - hoeveelheid gelijk aan standaard ventilatoren, opgenomen vermogen = 2,21 kW elk, FLA = 3,9 elk.

Maximum
stroomsterkte (3) Startstroomsterkte (4)

Specificatie
ventilatorzekering (A)

Regeling
(VA)

Verdamperverw
arming
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Tabel E-1 - Elektrische gegevens RTAC 230 - 400 ( 400/3/50)
Compressor (ieder) Ventilatoren (ieder) (6)

Maximum stroomsterkte (3)  Startstroomsterkte (4)  Startstroomsterkte, directe on line start (7)

Standaard

230 3 147 147 259 - 217 217 354 - 668 668 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
240 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
250 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
275 3 214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 16 1,57 3,5 50/50 1720
300 3 259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 18 1,57 3,5 63/50 1720
350 4 214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 20 1,57 3,5 50/50 1720
375 4 259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 22 1,57 3,5 63/50 1720
400 4 259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 24 1,57 3,5 63/63 1720
Standaard Low Noise

230 3 147 147 259 - 217 217 354 - 668 668 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
240 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
250 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
275 3 214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 16 0,75 2,0 50/50 1720
300 3 259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 18 0,75 2,0 63/50 1720
350 4 214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 20 0,75 2,0 50/50 1720
375 4 259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 22 0,75 2,0 63/50 1720
400 4 259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 24 0,75 2,0 63/63 1720
High Efficiency

250  3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 1,57 3,5 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 18 1,57 3,5 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 20 1,57 3,5 80/50  1720
350  4  214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 24 1,57 3,5 63/63  1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 1,57 3,5 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 1,57 3,5 80/80  1720
High Efficiency Low Noise 

250  3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 0,75 2,0 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 18 0,75 2,0 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 20 0,75 2,0 80/50  1720
350  4  214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 24 0,75 2,0 63/63  1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 0,75 2,0 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 0,75 2,0 80/80  1720
Extra Efficiency

255 3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 1,57 3,5 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 20 1,57 3,5 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 22 1,57 3,5 80/50  1720
355 4  259 259 178 178 354 354 259 259 1089 1089 796 796 24 1,57 3,5 80/63 1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 1,57 3,5 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 1,57 3,5 80/80  1720
Extra Efficiency Low Noise

255 3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 0,75 2,0 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 20 0,75 2,0 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 22 0,75 2,0 80/50  1720
355 4  259 259 178 178 354 354 259 259 1089 1089 796 796 24 0,75 2,0 80/63 1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 0,75 2,0 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 0,75 2,0 80/80  1720

Unittype
Aantal

cmpr
1

cmpr
2

cmpr
3

cmpr
4

cmpr
1

cmpr
2

cmpr
3

cmpr
4

cmpr
1

cmpr
2

cmpr
3

cmpr
4 Aantal kW FLA

Specificatie
ventilatorzek

ering (A)

Regeling
(VA)
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Tabel E-2 - Elektrische gegevens RTAC 120 - 200 (400/3/50)

Motorgegevens

Compressor (ieder)

Standaard

140 1 386 424 961 0,89  200-200 35
155 1 426 460 1065 0,89  315-250 35
170 1 465 490 1095 0,89  315-315 35
185 1 514 557 1292 0,89  315-315 35
200 1 562 594 1329 0,89  315-315 35
230 1 606 629 1364 0,89  250-250/315 35
240 1 668 677 1412 0,89  250-250/315 35
250 1 668 677 1412 0,89  250-250/315 35
275 1 747 738 1473 0,89  250-250/315 35
300 1 844 813 1548 0,89  315-315/315 35
350 1 930 851 1456 0,89  250-250/250-250 35
375 1 1027 955 1690 0,89 315-315/250-250 35
400 1 1124 1030 1765 0,89 315-315/315-315 35
Standaard Low Noise

140 1 374 412 949 0,89  200-200 35
155 1 412 446 1051 0,89  315-250 35
170 1 450 475 1080 0,89  315-315 35
185 1 497 540 1275 0,89  315-315 35
200 1 544 576 1311 0,89  315-315 35
230 1 585 608 1343 0,89  250-250/315 35
240 1 647 656 1391 0,89  250-250/315 35
250 1 647 656 1391 0,89  250-250/315 35
275 1 723 714 1449 0,89  250-250/315 35
300 1 817 786 1521 0,89  315-315/315 35
350 1 900 821 1426 0,89  250-250/250-250 35
375 1 994 922 1657 0,89 315-315/250-250 35
400 1 1088 994 1729 0,89 315-315/315-315 35
High Efficiency

120 1  324 358 809 0,89  200-200 35  
130 1  359 404 941 0,89  200 -200 35  
140 1  393 431 968 0,89  200-200 35  
155 1  433 467 1072 0,89  315-250 35  
170 1  472 497 1102 0,89  315-315 35  
185 1  521 564 1299 0,89  315-315 35  
200 1  569 601 1336 0,89  315-315 35  
250  1  675 684 1419 0,89  250-250/315  35  
275  1  754 745 1480 0,89  250-250/315  35  
300  1  851 820 1551 0,89  315-315/315  35  
350  1  944 865 1470 0,89  250-250/250-250  35  
375  1  1041 969 1704 0,89  315-315/250-250  35  
400  1  1138 1044 1779 0,89  315-315/315-315  35

Unittype Aantal 
voedings-aansluitingen Vollaststroom (1)

Startstroomsterkte
(2)

Startstroomsterkte (2)
(7), directe on line start

Vermogensfactor
(5)

Specificatie
compressorzekering

(A)

Stroom bij
kortgesloten
circuit (kA)
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Tabel E-2 - Elektrische gegevens RTAC 120 - 200 (400/3/50)

Motorgegevens

Compressor (ieder)

Standaard

High Efficiency Low Noise  

120 1  312 346 797 0,89  200-200 35  
130 1  345 390 927 0,89  200 -200 35  
140 1  378 416 953 0,89  200-200 35  
155 1  416 450 1055 0,89  315-250 35  
170 1  454 479 1084 0,89  315-315 35  
185 1  501 544 1279 0,89  315-315 35  
200 1  548 580 1315 0,89  315-315 35  
250  1  651 660 1395 0,89  250-250/315  35  
275  1  727 718 1453 0,89  250-250/315  35  
300  1  821 790 1525 0,89  315-315/315  35  
350  1  908 829 1434 0,89  250-250/250-250  35  
375  1  1002 930 1665 0,89  315-315/250-250  35  
400  1  1096 1002 1737 0,89  315-315/315-315  35  
Extra Efficiency  

120 1  324 358 809 0,89  200-200 35  
130 1  362 407 944 0,89  200 -200 35  
140 1  393 431 968 0,89  200-200 35  
155 1  436 470 1075 0,89  315-250 35  
175 1  485 537 1272 0,89  315-250 35  
185 1  524 567 1302 0,89  315-315 35  
200 1  569 601 1336 0,89  315-315 35  
255 1  675 684 1419 0,89  250-250/315  35  
275  1  761 752 1487 0,89  250-250/315  35  
300  1  858 827 1562 0,89  315-315/315  35  
355 1  962 908 1643 0,89  315-315/250-250 35  
375  1  1041 969 1704 0,89  315-315/250-250  35  
400  1  1138 1044 1779 0,89  315-315/315-315  35  
Extra Efficiency Low Noise  

120 1  312 346 797 0,89  200-200 35  
130 1  347 392 929 0,89  200 -200 35  
140 1  378 416 953 0,89  200-200 35  
155 1  418 452 1057 0,89  315-250 35  
175 1  465 517 1252 0,89  315-250 35  
185 1  503 546 1281 0,89  315-315 35  
200 1  548 580 1315 0,89  315-315 35  
255 1  651 660 1395 0,89  250-250/315  35  
275  1  731 722 1457 0,89  250-250/315  35  
300  1  825 794 1529 0,89  315-315/315  35  
355 1  926 872 1607 0,89  315-315/250-250 35  
375  1  1002 930 1665 0,89  315-315/250-250  35  
400  1  1096 1002 1737 0,89  315-315/315-315  35  

Unittype Aantal 
voedings-aansluitingen Vollaststroom (1)

Startstroomsterkte 
(2)

Startstroomsterkte (2)
(7), directe on line start

Vermogensfactor
(5)

Specificatie
compressorzekering (A)

Stroom bij
kortgesloten
circuit (kA)
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Door installateur te leveren
onderdelen

�� LLEETT  OOPP

De interface-aansluitingen van de
door de klant te verzorgen
bedrading staan aangegeven in de
elektrische bedradings- en
aansluitschema's die bij de unit
geleverd worden. De installateur
moet de volgende onderdelen
leveren, indien deze niet bij de unit
zijn besteld:

[  ] De voedingskabels (in kabelgoten)
voor alle lokale kabelaansluitingen.

[  ] Alle besturingskabels
(verbindingskabels, in kabelgoten)
voor lokale apparaten.

[  ] Gezekerde hoofdschakelaars of
stroomonderbrekers, type HACR.

[  ] Condensatoren voor
vermogensfactorcorrectie.

Voedingskabels

Alle voedingskabels moeten op maat
gebracht en geselecteerd worden door
de projectleider, conform EN 60204.

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Koppel alle elektrische
voedingsbronnen los voordat de
kabels op de unit worden
aangesloten om letsel en dodelijke
ongevallen te voorkomen.

Alle bedrading dient te voldoen aan de
ter plekke geldende richtlijnen. De
installateur moet de verbindingskabels
van het systeem en de voedingskabels
leveren en installeren. Ze moeten
correct op maat gebracht worden en
voorzien worden van de juiste
gezekerde hoofdschakelaars.

Het type en de montageplaats(en) van
de gezekerde hoofdschakelaars
moeten voldoen aan alle geldende
richtlijnen.

�� LLEETT  OOPP

Gebruik uitsluitend kabels met
koperen binnenaders om corrosie
en oververhitting van
aansluitklemmen te voorkomen. 

Snijd gaten in de zijkanten van het
bedieningspaneel voor de
voedingskabelgoten met de juiste
afmetingen. De kabels worden door
deze kabelgoten geleid en
aangesloten op de klemmenblokken,
de optionele op de unit gemonteerde
hoofdschakelaars of de
stroomonderbrekers, type HACR. 

Maak de aansluitingen zoals
aangegeven is in de lokale
bedradingsschema's en zoals vermeld
op de gele waarschuwingspagina in
het startpaneel voor de correcte
aansluiting van de 3 fasen van
krachtstroom. Voor meer informatie
over de juiste fase-aansluitingen, zie
"Voeding unit - fase-aansluitingen". Er
moet voor goede massa-aansluitingen
voor de installatie gezorgd worden
naar elke massa-aansluiting op het
paneel (één voor elke door de klant
geleverde geleider per fase).

Stuurstroom

De unit is voorzien van een
stuurstroomtransformator. Er hoeft dus
geen extra stuurstroom naar de unit
geleverd te worden.

Voeding verwarming

De verdampermantel is geïsoleerd ten
opzichte van de omgevingslucht en
tegen bevriezing bescherm tot een
temperatuur van 
-29 °C [-20,2 °F] door twee
thermostatisch geregelde
dompelspiralen en twee
bandverwarmingen in combinatie met
het activeren van de verdamperpomp
via de CH530. Wanneer de
omgevingstemperatuur zakt tot
ongeveer 4 °C [39,2 °F], schakelt de
thermostaat de verwarmingen in en
activeert de CH530 de pompen..

Voor temperaturen onder -29 °C,
neem contact op met uw lokale Trane
technisch adviseur voor advies.

�� LLEETT  OOPP

Het vermogensverlies naar de
verwarmingsband en de werking
van de thermostaat worden niet
gecontroleerd door de
hoofdprocessor van het
bedieningspaneel. Een bevoegd
monteur moet de voeding naar de
verwarmingsband en de werking
van de thermostaat van de
verwarmingsband controleren om
ernstige schade aan de verdamper
te voorkomen.

�� LLEETT  OOPP

Met de in de fabriek geďnstalleerde
hoofdschakelaar wordt de
draadverwarming aangesloten op
de onder spanning staande zijde
van de onderbreker, zodat de
voeding ingeschakeld
blijft.
De voedingsspanning naar de
verwarmingsbanden is 400 V.
Indien in de winter het water wordt
afgetapt om bevriezing te
voorkomen, moeten de
verdamperverwarmingen worden
losgekoppeld zodat deze niet door
oververhitting kunnen verbranden.
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�� LLEETT  OOPP

Zie het hoofdstuk Vorstbeveiliging
voor informatie over de
circulatiepomp van de verdamper.

De relaisuitgang van (A5-2) of (A5-3)
moet de magneetschakelaar van de
verdamperwaterpomp (CHWP)
bedienen. Magneetschakelaars
moeten geschikt zijn voor een 115/230
V (AC) regelcircuit. Het CHWP-relais
werkt in verschillende modi, afhankelijk
van CH,530 of Tracer commando's,
indien aanwezig, of service pumpdown
(zie hoofdstuk Onderhoud). Normaal
gesproken volgt het CHWP-relais de
AUTO-modus van de koelmachine. Als
de koelmachine geen diagnose heeft
en in de AUTO-modus is, ongeacht
waar het AUTO-commando vandaan
komt, wordt het normaal geopende
relais bekrachtigd. Als de koelmachine
de AUTO-modus verlaat, is relais open
getimed voor een instelbare (met
TechView) duur van 0 tot 30 minuten.
De niet-AUTO-modi waarin de pomp
wordt gestopt, zijn o.a. Reset (88),
Stop (00), Externe stop (100), Stop
afstandsscherm (600), Gestopt door
Tracer (300), Werkingsblokkering lage
omgevingstemperatuur (200) en IJs
maken voltooid (101).

Waterpompvoeding

Zorg voor voedingskabels met
gezekerde hoofdschakelaar(s) voor de
gekoeld waterpomp(en).

Verbindingskabels

Beveiliging gekoeldwaterstroom
(pomp)
Voor de model RTAC Serie RTM

koelmachine is een lokale
stuurspanningscontactingang nodig via
een stromingsschakelaar (6S56) en
een hulpcontact (6K51). Sluit de
stromingsdetectieschakelaar en het
hulpcontact aan op (6X1) en (A7-2) of
(A7-3). Zie de lokale bedrading voor
meer informatie.

Gekoeldwaterpompregeling
Een uitgangsrelais van de
verdamperwaterpomp wordt gesloten
als de koelmachine een signaal van
een willekeurige bron krijgt om over te
gaan naar de AUTO-modus. Het
contact wordt geopend om de pomp uit
te schakelen bij de meeste diagnoses
op machineniveau om de opeenhoping
van pompwarmte te voorkomen.

�� LLEETT  OOPP

Dit uitgangsrelais van de
verdamperwaterpomp moet gebruikt
worden om de gekoeldwaterpomp te
regelen en te profiteren van de
timerfunctie van de waterpomp bij
het opstarten en uitschakelen van de
koelmachine. Dit is noodzakelijk als
de koelmachine onder
bevriezingsomstandigheden wordt
bediend, vooral als de
gekoeldwaterlus geen glycol bevat.

Tabel 12 - Werking van pomprelais
Koelmachinemodus Werking relais
Auto Onmiddellijk sluiten
IJs maken Onmiddellijk sluiten
Tracer onderdrukking Sluiten
Stop Open geregeld
IJs maken voltooid Onmiddellijk open
Diagnose Onmiddellijk open*
*Uitzonderingen vermeld in de volgende alinea's

Als het CHWP-relais van STOP naar
AUTO gaat, wordt het onmiddellijk
bekrachtigd. Als de
verdamperwaterstroom niet binnen 
4 minuten en 15 seconden op gang
komt, schakelt de CH,530 het CHWP-
relais uit en genereert een niet-
blokkerende diagnose. Als de stroom
terugkeert (bijv. als iemand anders de
pomp regelt), wordt de diagnose
gewist, het CHWP-relais opnieuw
bekrachtigd en de normale regeling
hervat.

Als de verdamperwaterstroom verloren
gaat nadat deze op gang is gekomen,
blijft het CHWP-relais bekrachtigd en
wordt een niet-blokkerende diagnose
gegenereerd. Als de stroom terugkeert,
wordt de diagnose gewist en keert de
koemachine terug naar de normale
werking.

In het algemeen wordt het CHWP-relais
uitgeschakeld alsof er een
nultijdvertraging was, als er een niet-
blokkerende of blokkerende diagnose
was. Uitzonderingen (zie tabel 12)
waarbij het relais bekrachtigd blijft,
treden op bij:

1. Een diagnose van lage gekoeld
watertemperatuur (niet-blokkerend)
(tenzij in combinatie met een
diagnose van temperatuursensor van
verdamperuittredewater)

of

2. Een diagnose van onderbrekingsfout
van startmagneetschakelaar waarbij
een compressor stroom blijft
afnemen, zelfs nadat deze een
commando heeft gekregen om uit te
schakelen.

of

3. Een diagnose van verlies van
verdamperwaterstroom (niet-
blokkerend) en de unit is in de
AUTO-modus, nadat de
verdamperwaterstroom eerst getest
is.
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Alarm- en statusrelaisuitgangen (programmeerbare relais)
Een programmeerbaar relaisconcept zorgt voor de formulering van bepaalde gebeurtenissen of toestanden van de
koelmachine, geselecteerd uit een lijst met meest voorkomende behoeften, terwijl slechts vier fysieke uitgangsrelais worden
gebruikt, zoals te zien in de lokale bedradingsschema's. De vier relais worden geleverd (normaal gesproken met een Quad
relaisuitgang LLID) als onderdeel van de alarmrelaisuitgang. De relaiscontacten zijn geïsoleerd Form C (SPDT), geschikt
voor gebruik in 120 V (AC) circuits met een afname van maximaal 2,8 A inductief, 7,2 A resistief, of 240 W en voor 
240 V (AC) circuits met een afname van maximaal 0,5 A resistief.
De lijst met gebeurtenissen of toestanden kunnen toegewezen worden aan de volgende programmeerbare relais: Het relais
wordt bekrachtigd als de gebeurtenis of toestand optreedt.

Tabel 13 – Configuratietabel alarm- en statusrelaisuitgangen

Beschrijving

Alarm - blokkerend
Deze uitgang is aanwezig, telkens als er een actieve diagnose is waarvoor een handmatige reset nodig is
om te wissen of die een nadelige invloed op de koelmachine, het circuit of de compressoren op een circuit
heeft. De informatieve diagnose valt niet onder deze classificatie.

Alarm - Auto Reset
Deze uitgang is waar, telkens als er een actieve diagnose die automatisch gewist wordt of die een nadelige
invloed op de koelmachine, het circuit of de compressoren op een circuit heeft. De informatieve diagnose
valt niet onder deze classificatie.

Alarm Deze uitgang bestaat, telkens als een diagnose invloed heeft op een onderdeel, of dit nu blokkerend of
automatisch wissend is. De informatieve diagnose valt niet onder deze classificatie. 

Alarm circuit 1
Deze uitgang bestaat, telkens als een diagnose betrekking heeft op koudemiddelcircuit 1, of dit nu
blokkerend of automatisch wissend is, inclusief diagnoses die betrekking hebben op de complete
koelmachine. De informatieve diagnose valt niet onder deze classificatie.

Alarm circuit 2
Deze uitgang is waar, telkens als een diagnose betrekking heeft op koudemiddelcircuit 2, of dit nu
blokkerend of automatisch wissend is, inclusief diagnoses die betrekking hebben op de complete
koelmachine. De informatieve diagnose valt niet onder deze classificatie.

Koelmachine limiet modus
(met een 20 minuten filter)

Deze uitgang is aanwezig als de koelmachine de afgelopen 20 minuten continu in een van de onbelaste
modi heeft gedraaid (condensor, verdamper, stroomgrens of faseonbalansgrens).

Circuit 1 draait
Deze uitgang bestaat, telkens als compressoren draaien (of commando's krijgen om te draaien) op
koudemiddelcircuit 1, en niet waar als geen compressoren commando's krijgen om op dat circuit te
draaien.

Circuit 2 draait
Deze uitgang bestaat, telkens als compressoren draaien (of commando's krijgen om te draaien) op
koudemiddelcircuit 2, en niet waar als geen compressoren commando's krijgen om op dat circuit te
draaien.

Koelmachine in bedrijf Deze uitgang bestaat, telkens als compressoren draaien (of commando's krijgen om te draaien) op de
koelmachine, en niet waar als geen compressoren commando's krijgen om op de koelmachine te draaien.

Max. capaciteit
(Software 18,0 of hoger)

Deze uitgang bestaat, telkens als de koelmachine de maximale capaciteit heeft bereikt of de maximale
capaciteit had bereikt en sindsdien niet onder 70 % gemiddelde stroom is gedaald t.o.v. de nominale ARI-
stroom voor de koelmachine. De uitgang bestaat niet als de koelmachine onder 70 % gemiddelde stroom
daalt en, sinds die tijd, de maximale capaciteit niet opnieuw op gang heeft gekregen.
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Relaistoewijzingen m.b.v.
Techview
Het CH,530 servicegereedschap
(TechView) wordt gebruikt om
gebeurtenissen of toestanden uit de
onderstaande lijst toe te wijzen aan
elk van de vier beschikbare relais. De
te programmeren relais worden
aangeduid met de klemnummers voor
de relais op het LLID-bord (A4-5).
De standaardtoewijzingen voor de vier
beschikbare relais van de RTAC alarm
en status zijn:

Tabel 14 - Standaard toewijzingen
Relais 1 
Klem J2 - 12, 11, 10: Alarm
Relais 2 
Klem J2 - 9, 8, 7: Koelmachine draait
Relais 3 
Klem J2 - 6, 5, 4: Maximale capaciteit
Relais 4 
Klem J2 - 3, 2, 1: Begrenzing koelmachine 

Als een van de alarm- en statusrelais
worden gebruikt, moet elektrische
voeding, 115 V of 24 V (AC) geleverd
worden met een gezekerde
hoofdschakelaar, naar het paneel en
moeten ze bedraad worden via de
juiste relais (klemmen A4-3). Breng
bedrading (warm, neutraal geschakeld
en massa-aansluitingen) naar de
aankondigingsapparatuur op afstand.
Gebruik geen voeding van de
transformator van het
bedieningspaneel op de koelmachine
om deze apparatuur op afstand te
voeden. Zie de lokale schema's die bij
de unit worden geleverd.

Laagspanningsbedrading
Voor de hieronder beschreven
apparatuur op afstand is
laagspanningsbedrading nodig. Alle
bedrading naar en van deze
ingangsapparatuur op afstand naar
het bedieningspaneel moet gemaakt
worden met afgeschermde, getwiste
geleiders. Zorg dat u de afscherming
alleen aan het paneel aardt.

�� LLEETT  OOPP

Leg laagspanningsbedrading 
(<30 V) niet in dezelfde kabelgoot
als geleiders waarop een hogere
spanning dan 30 V staat om
bedrijfsstoringen te voorkomen.

Noodstop
De CH,530 biedt extra regeling voor
een door de klant gespecificeerde en
geïnstalleerd blokkerende
uitschakeling. Als dit door de klant
aangebrachte afstandscontact (6S3)
wordt geleverd, zal de koelmachine
normaal draaien als het contact
gesloten is. Als het contact open gaat,
wordt de unit uitgeschakeld bij een
handmatig te resetten diagnose. Deze
conditie vereist de handmatige reset
bij de koelmachineschakelaar op de
voorkant van het bedieningspaneel.
Sluit de laagspanningsdraden aan op
de klembandplaatsen op (A6-1). Zie
de lokale schema's die bij de unit
worden geleverd.
Verzilverde of vergulde contacten
worden aanbevolen. Deze door de
klant aangebrachte contacten moeten
compatibel zijn met een 24 V (DC),
12 mA weerstandsbelasting.

Externe auto/stop
Als de unit de externe auto-
/stopfunctie nodig heeft, moet de
installateur draden leveren van de
afstandscontacten (6S1) naar de juiste
klemmen van de (A6-1) op het
bedieningspaneel.
De koelmachine draait normaal als de
contacten gesloten zijn. Als een van
de contacten opengaat, gaat/gaan de
compressor(en), indien in werking,
naar de RUN:UNLOAD bedrijfsmodus
en schakelen uit. De werking van de
unit wordt geblokkeerd. Door het
opnieuw sluiten van de contacten zal
de unit automatisch terugkeren naar
de normale werking.
Lokale contacten voor alle
laagspanningsaansluitingen moeten
compatibel zijn met droogcircuit 
24 V (DC) voor een 12 mA
weerstandsbelasting. Zie de lokale
schema's die bij de unit worden
geleverd.
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Externe
circuituitschakeling -
circuit 1 en circuit 2

De CH,530 biedt extra regeling van
een door de klant gespecificeerde of
geïnstalleerde contactuitgang, voor
afzonderlijke werking of circuit 1 of 2.
Als het contact gesloten is, werkt het
koudemiddelcircuit (6S6 en 6S7) niet.

Als het contact opengaat, zal het
koudemiddelcircuit normaal draaien.
Deze functie wordt gebruikt om de
totale werking van de koelmachine te
beperken , bijv. tijdens
werkzaamheden met een
noodaggregaat.

Externe circuituitschakeling
functioneert alleen als het
ingeschakeld is m.b.v. TechView.

Aansluitingen op (A6-2) worden
getoond op de lokale schema's die bij
de unit geleverd worden.

Deze door de klant geleverde
contactuitgangen moeten compatibel
zijn met een 24 V (DC), 12 mA
weerstandsbelasting. Verzilverde of
vergulde contacten worden
aanbevolen.

Optie ijs maken

De CH,530 biedt extra regeling voor
een door de klant gespecificeerde en
geïnstalleerde contactuitgang voor ijs
maken, indien zodanig geconfigureerd
en ingeschakeld. Deze uitgang is
bekend als het statusrelais voor het ijs
maken. Het normaal geopende contact
zal gesloten worden tijdens het ijs
maken en opengaan als het ijs maken
normaal beëindigd is, doordat het
instelpunt Beëindiging ijs maken is
bereikt of door het commando IJs
maken te verwijderen. Deze uitgang is
voor gebruik in de
ijsopslagsysteemuitrusting of
regelingen (geleverd door derden) om
de vereiste systeemwijzigingen als de
koelmachinemodus verandert van
"ijsproductie" naar "ijsproductie
voltooid" te signaleren. Als contact
(6S55) geleverd is, zal de koelmachine
normaal draaien als het contact
geopend is.

CH,530 accepteert een geïsoleerde
contactuitgang (extern commando
ijsproductie) of een ingang met
communicatie op afstand (Tracer) om
de ijsproductiemodus te initialiseren en
aan te sturen.

Verder biedt CH,530 een instelpunt
'ijsproductie voltooid op frontpaneel”,
instelbaar via TechView van -6,7 t/m -
0,5 °C met stappen van minimaal 1 °C. 

Opmerking: als de koelmachine in de
ijsproductiemodus staat en de
temperatuur van het intredend
verdamperwater daalt onder het
instelpunt 'ijsproductie voltooid',
beëindigt de koelmachine de
ijsproductiemodus en gaat over naar
de modus 'ijsproductie voltooid.

�� LLEETT  OOPP

De bevriezingsremmer moet
geschikt zijn voor de temperatuur
van het uitlaatwater. De
systeemonderdelen kunnen anders
beschadigd raken.

TechView moet ook gebruikt worden
om de ijsmachineregeling in of uit te
schakelen. Met deze instelling wordt
niet voorkomen dat Tracer een
commando kan sturen voor de
ijsproductiemodus.

Bij het sluiten van het contact zal de
CH,530 een ijsproductiemodus
initialiseren waarbij de unit te allen
tijde volledig belast draait. De
ijsproductie wordt voltooid door het
contact te openen of op basis van de
temperatuur van het intredend
verdamperwater. CH,530 zal niet
toestaan dat de ijsproductiemodus
opnieuw wordt ingeschakeld, totdat de
unit uit de ijsproductiemodus is
geschakeld (6S55 contacten openen)
en vervolgens terug in de
ijsproductiemodus is geschakeld
(6S55 contacten sluiten).

Bij het ijsmaken worden alle grenzen
(voorkomen van bevriezing,
verdamper, condensor en stroom)
genegeerd. Alle beveiligingen worden
nageleefd.

Als de unit naar de instelling van de
bevriezingsthermostaat (water of
koudemiddel) daalt in de
ijsproductiemodus, zal de unit
uitgeschakeld worden op een
handmatig te resetten diagnose, net
als bij de normale werking.

Sluit draden van (6S55) aan op de
juiste klemmen van (A6-3). Zie de
lokale schema's die bij de unit worden
geleverd.

Verzilverde of vergulde contacten
worden aanbevolen. Deze door de
klant aangebrachte contacten moeten
compatibel zijn met een 24 V (DC), 
12 mA weerstandsbelasting.
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Optioneel extern
gekoeldwaterinstelpunt
(ECWS):
De CH,530 biedt ingangen die 
4-20 mA of 2-10 V (DC) signalen
accepteren om het externe instelpunt
van het gekoeld water (ECWS) in te
stellen. Dit is geen resetfunctie. De
ingang definieert het instelpunt. Deze
ingang wordt voornamelijk gebruikt
met algemene GBS
(gebouwbeheersystemen). Het
gekoeldwaterinstelpunt kan ook
worden veranderd via de Tracer.

Het gekoeldwaterinstelpunt kan op
afstand gewijzigd worden door 
2-10 V (DC) of 4-20 mA signaal naar
de (A2-1) module te sturen. 
2-10 V (DC) en 4-20 mA komen beide
overeen met een extern
gekoeldwaterinstelpunt 
-12 t/m 18 °C.
De ECWS LLID rapporteert alleen
stroomsterkte of spanning. De waarde
is overeenkomstig.

Als de ECWS LLID een open of
kortgesloten circuit veroorzaakt,
rapporteert de LLID een zeer hoge of
zeer lage waarde aan de regelaar. Dit
genereert een informatieve diagnose
en de unit zal standaard het
gekoeldwaterinstelpunt van het
voorpaneel gaan gebruiken.
TechView wordt gebruikt om de optie
extern gekoelwaterinstelpunt te
installeren of verwijderen en vormt
verder een hulpmiddel om ECWS in of
uit te schakelen.

De volgende vergelijkingen zijn van toepassing:

Spanningssignaal Stroomsignaal
Zoals gegenereerd van externe bron V (DC) = 0,1455*(ECWS) + 0,5454 mA = 0,2909(ECWS) + 1,0909
Zoals verwerkt door CH,530 ECWS = 6,875*(V (DC)) - 3,75 ECWS=3,4375(mA) - 3,75

ECWS vs. ingang (V DC) ECWS versus ingang (mA)

A = ECWS
B = Ingang (VDC)
C = Ingang (mA)

= Diagnose buiten bereik

Optioneel instelpunt
stroomgrens
Instelpunt (CLS).  Dit is geen
resetfunctie. Het ingangsniveau
definieert het instelpunt. Deze ingang
wordt voornamelijk gebruikt met
algemene BAS-systemen (Building
Automation systemen). Het instelpunt
van de stroomgrens kan ook gewijzigd
worden over de
communicatieverbinding.

Opmerking: Vanwege de
ontlastingsfuncties van de compressoren
maakt de RTAC gebruikt van een
afstellingsbereik van 60 tot 120 procent
in plaats van het bereik van 40 tot 
120 procent van andere producten.
Het instelpunt van de stroomgrens kan
op afstand gewijzigd worden door 
2-10 V DC of 4-20 mA signaal naar de
(A2-1) module te sturen. 
2-10 VDC en 4-20 mA komen beide
overeen met een 60 tot 120 % 
RLA-bereik voor RTAC-units m.b.v.
GP2 compressoren.  
De ECLS LLID rapporteert alleen
stroomsterkte of spanning. De waarde
kan stroomsterkte of spanning zijn:
• Binnen het bereik, bijv. 4-20 mA of 

2-10 V DC,
• Lager of hoger dan het bereik en

vastgeklemd (door de MP),
• Veel lager of hoger dan het bereik en

vastgeklemd, maar beschouwd als
open circuit of kortsluiting (door de
MP).

De ECLS LLID rapporteert een zeer
lage of zeer hoge waarde als er sprake

is van een open circuit of kortsluiting in
het systeem.
Als een open circuit of kortsluiting
waargenomen wordt (of het signaal ver
buiten het geldige bereik valt) op de 
2-10 V DC of 4-20 mA ECLS ingang
en de ECLS-optie geïnstalleerd is (en
per ontwerpimplementatie
ingeschakeld), wordt een informatieve
diagnose gegenereerd.  Het actieve
instelpunt van de stroomgrens wordt
standaard ingesteld op het instelpunt
van de stroomgrens van het paneel (of
het volgende prioriteitsniveau).
Criteria voor open circuits en
kortsluitingen worden zo dicht mogelijk
bij de eindwaarden van het bereik
ingesteld, zodat ze nog steeds op
betrouwbare wijze open circuits en
kortsluitingen waarnemen.
TechView is een configuratiemiddel
om de optie 'Extern instelpunt
stroomgrens' wel of niet te installeren.
TechView is verder een hulpmiddel om
het ECLS in en uit te schakelen.
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De volgende vergelijkingen zijn van toepassing:

XX = Diagnose buiten bereik
I = Ingang
ECLS = Extern Instelpunt Stroomgrens
VDC = Volt gelijkspanning
mA = milliampères

ECLS -vs.- ingang (VDC)

ECLS -vs.- ingang (mA)

Ingang (V DC)

Ingang (mA)

E
C

LS
E

C
LS

Voor RTAC-units Spanningssignaal Stroomsignaal

Zoals gegenereerd van externe bron V DC = 0,133*(%) - 6,0 mA = 0,266*(%) - 12,0
Zoals verwerkt door Tracer CH530 % = 7,5*(VDC) + 45,0 % = 3,75*(mA) + 45,0

Dit levert de volgende grafiek op:

Voor ingangssignalen buiten het 
2-10 V DC of 4-20 mA bereik wordt de
eindwaarde van het bereik gebruikt.
Als de klant bijvoorbeeld de ingang 
21 mA invoert, beperkt de ECLS zich
tot het bijbehorende 20 mA ECLS.

XX

XX

XX

XX
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Tracer Comm 3 interface
(optioneel)

Met deze optie kan de Tracer CH,530
regelaar informatie uitwisselen
(bijvoorbeeld: bedrijfsinstelpunten en
auto/stand-by commando's) met een
regeleenheid van een hoger niveau,
zoals een Tracer Summit of een
regelaar voor meerdere machines. Een
afgeschermde, getwiste aansluiting
brengt de
tweerichtingscommunicatieverbinding
tot stand tussen de Tracer CH,530 en
het Building Automation systeem.

�� LLEETT  OOPP

Leg laagspanningsbedrading (<30 V)
niet in dezelfde kabelgoot als
geleiders waarop een hogere
spanning dan 30 V staat om
bedrijfsstoringen te voorkomen.

Lokale bedrading voor de
communicatieverbinding moet voldoen
aan de volgende eisen:

1. Alle bedrading moet overeenkomen
met de IEC en lokale voorschriften.

2. De bedrading van de
communicatieverbinding moet
afgeschermde, getwiste bedrading
zijn. Zie de onderstaande tabel voor
het selecteren van de
kabeldiameter:

Kabeldiameter

2,5 mm2 1500 m
1,5 mm2 600 m
1,0 mm2 300 m

3. De maximale totale kabellengte voor
elke communicatieverbinding
bedraagt 1500 m.

4. De communicatieverbinding kan niet
tussen gebouwen aangebracht
worden.

5. Alle units op de
communicatieverbinding kunnen
aangesloten worden in een 'daisy
chain'-configuratie.

Aansluitingsprocedure
communicatieverbinding

1. Zie de installatiedocumentatie van
de Tracer om de juiste aansluitingen
op het Tracer of Summit paneel
voor de communicatieverbinding
vast te stellen.

2. Sluit de afscherming van de
bedrading van de
communicatieverbinding aan op de
aangewezen afschermingsklem op
het Tracer of Summit paneel.

3. Installeer een Tracer Comm 3
Interface LLID in het
bedieningspaneel van de
koelmachine, als er nog geen
geïnstalleerd is.

4. Sluit de getwiste draden van het
BAS of van de vorige unit op de
"daisy chain" aan op de juiste
klemmen van de Tracer Comm 3
Interface LLID (A9). Er zijn geen
polariteitseisen voor deze
verbinding.

5. Bij de CH,530 moet de afscherming
doorgesneden en met tape
omwikkeld worden om contact
tussen de afscherming en massa te
vermijden.

Opmerking: in installaties met
meerdere units moet de afscherming
gesplitst worden van de twee getwiste
draden die in elke unit van het 'daisy
chain systeem' komen. Isoleer de
gesplitste aansluitingen met tape om
contact tussen de afscherming en
massa te voorkomen. Bij de laatste
unit in de ketting moet de afscherming
doorgesneden en met tape geïsoleerd
worden.

6. Sluit TechView aan op de Tracer
CH,530 regelaar.

7. Kijk naar het tabblad Eigenschap op
het tabblad Configuratieweergave -
Aanpassen in TechView en
controleer of het karakter "REM -
interface op afstand" van het
modelnummer van de koelmachine
is geconfigureerd als "C - Tracer
Comm 3 Interface.“ Als de optie
Tracer Comm 3 Interface niet
geselecteerd is, moet deze
geselecteerd worden, alsmede de
knop Configuratie laden onderaan
het scherm. Ga vervolgens naar
Weergave verbinding en zorg dat de
Comm 3 Interface LLID verbonden
is en correct communiceert.

8. Kijk naar de Configuratieweergave
in TechView en controleer of het
Comm 3 ICS-adres correct ingesteld
is. De instelling van het Comm 3
ICS-adres kan gevonden worden
onder het tabblad Aanpassen. Deze
selectie verschijnt alleen onder het
tabblad Aanpassen in de
Configuratieweergave als de Comm
3 Interface LLID correct
geïnstalleerd is in de vijf
bovengenoemde stappen.

9. Ga naar de Unitweergave in
TechView en selecteer het
selectievakje "Auto-afstand". Dit
geeft instelpuntprioriteit aan het
BAS dat op deze unit is
aangesloten.Maximale lengte van

communicatiekabel
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LonTalk® communicatie-
interface voor
koelmachines
(LCI-C)

CH,530 biedt een optionele LonTalk
communicatie-interface (LCI-C) tussen
de koelmachine en een gebouw
beheer systeem (Building Automation
System - BAS). Een LCI-C LLID moet
worden gebruikt om "gateway"
functionaliteit te bieden tussen een
met LonTalk verenigbaar apparaat en
de koelmachine. De in-/uitgangen
omvatten zowel verplichte alsook
optionele netwerk variabelen zoals
deze zijn vastgelegd door het

LonMark Functionele Koelmachine
Profiel 8040.

Tips voor installatie

• 22 AWG 0,5 mm² Level 4 niet-
afgeschermde communicatiekabel
aanbevolen voor de meeste LCI-C
installaties

• LCI-C verbindingslimieten: 1400 m,
60 apparaten

• Afsluitweerstanden zijn nodig

- 105 ohm aan elke zijde voor Level 4
kabel

- 82 ohm aan elke zijde voor de
"paarse" Trane kabel

• De LCI-C topologie is een daisy
chain

• Communicatie-aansluitingen
zonesensor beperkt tot 8 per
verbinding, elk 15 m (maximaal)

• Een repeater kan gebruikt worden
voor een extra 1400 m, 60 apparaten
en 8 communicatie-aansluitingen

LonTalk puntenlijst

Ingangen Variabel type SNVT_Type

Koelmachine in-/uitschakelen binair start(1)/stop(0) SNVT_switch
Gekoeldwaterinstelpunt analoog temperatuur SNVT_temp_p
Stroomgrensinstelpunt analoog % stroomsterkte SNVT_lev_percent
Koelmachinemodus (1) SNVT_hvac_mode
Uitgangen
Koelmachine Aan/Uit binair aan(1)/uit(0) SNVT_switch
Actief instelpunt gekoeld water analoog temperatuur SNVT_temp_p
Percentage RLA analoog % stroomsterkte SNVT_lev_percent
Actief stroomgrensinstelpunt analoog % stroomsterkte SNVT_lev_percent
Uittredetemperatuur gekoeld water analoog temperatuur SNVT_temp_p
Intredetemperatuur gekoeld water analoog temperatuur SNVT_temp_p
Intredetemperatuur condensorwater analoog temperatuur SNVT_temp_p
Uittredetemperatuur condensorwater analoog temperatuur SNVT_temp_p
Beschrijving alarmmelding (2) SNVT_str_asc
Koelmachine status (3) SNVT_chlr_status

(1) De koelmachinemodus wordt gebruikt om de koelmachine in een andere modus te zetten (koelen of ijsproductie) 
(2) In de beschrijving van het alarm wordt verwezen naar de ernst en het doel. 
Ernst: geen alarm, waarschuwing, normale uitschakeling, onmiddellijke uitschakeling 
Doel: koelmachine, platform, ijsproductie (koelmachine is koudemiddelcircuit en platform is regelcircuit). 
(3) De koelmachinestatus beschrijft de loop- en bedrijfsmodus van de koelmachine. 
Draaimodus: uit, starten, lopen, uitschakelen 
Bedrijfsmodus: koelen , ijsproductie 
Status: alarm, bedrijf ingeschakeld, lokale regeling, begrensd, CHW-stroom, condensorstroom
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Figuur 7 – Schematisch overzicht van systeem

1. Ventilatoromzetter met variabele
snelheid (optie)

2. EasyView (of DynaView) interface
3. Naar ventilatoren
4. Bedieningspaneel (ventilatoren,

zekeringen)
5. Bedieningspaneel (starters,

onderbrekers, transformator)
6. Naar compressor
7. Ventilatordek
8. Door omzetter aangedreven motor
9. Ventilatoren

10. Ventilatormotoren 
11. Condensorbatterij met tussenkoeler
12. Isolatieklep vloeistofleiding
13. Vloeistofleidingfilter
14. Afvoerserviceklep

15. Afvoerdruktransducer
16. Overdrukklep
17. Verwarming
18. Olieafscheider
19. Olieafvoerklep
20. Belastingregelsolenoïden

hogedrukonderbreking
21. Afvoerisolatieklep
22. Compressor
23. Afsluitoliefilter olieleiding
24. TXV
25. Oliekoeler (optie)
26. Oliedruk transducer
27. Olietemperatuursensor
29. Olieretourleidingfilter

30. Afsluitklep olieretour
31. Aanzuigdruktranducer
32. Aanzuigisolatieklep (optie)
33. Verwarming
34. Inlaatwaterkast, inlaatwatertemperatuur
35. Overdrukklep
36. Vloeistofverdeelsysteem
37. Verdamper
38. Vloeistofpeilsensor
39. Uittredewaterkast,

uittredewatertemperatuur
40. Servicekleppen verdamper
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Figuur 8 – RTAC oliesysteem

Codering:

Koudemiddel met kleine hoeveelheid olie
Koudemiddel- en oliemengsel (koudemiddeldamp en olie)
Olieterugwinningssysteem (vloeibaar koudemiddel en olie)
Primair oliesysteem

1. Condensor
2. Verdamper koudemiddeldruktransducer PE
3. Verdamper
4. Olieretourleidingfilter verdamper
6. Condensor koudemiddeldruktransducer PC
7. Compressor
8. Compressorverwarming
9. Lager- en rotorbegrenzers en olieinspuiting

10. Intern oliefilter compressor
11. Olieafscheider
12. Handmatige serviceklep
13. Carterverwarming olieafscheider
14. Tussenliggende oliedrukzender PI
15. Olietemperatuursensor compressor
16. Optionele oliekoeler
17. Solenoïdeklep (alleen compressoren met

verdeelstuk)
18. Handmatige servicekleppen

�� LLEETT  OOPP

De RTAC units mogen alleen werken
met R-134a en Trane olie 00048E.
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�� LLEETT  OOPP

Wanneer een normaal in de handel
verkrijgbaar zuurhoudend
doorspoelmiddel wordt gebruikt,
moet voor een tijdelijke bypass rond
de unit gezorgd worden om
beschadiging van de interne
componenten van de verdamper te
voorkomen.

Om schade aan de apparatuur te
voorkomen, dient u geen
onbehandeld of onvoldoende
behandeld water te gebruiken in het
systeem.

[  ] Sluit de gekoeldwaterleidingen aan
op de verdamper.

[  ] Installeer drukmeters en
afsluitkleppen op de
gekoeldwaterinlaat en -uitlaat op de
verdamper.

[  ] Installeer een waterfilter in de
gekoeldwaterinlaatleiding.

[  ] Installeer een
hoeveelheidsregelklep en een
stroomschakelaar (aanbevolen) in
de gekoeldwateruitlaatleiding.

[  ] Installeer een afvoer met een
afsluitklep of een aftapplug op de
verdamperwaterkast.

[  ] Ontlucht het gekoeldwatersysteem
op hoge punten in de
systeemleidingen.

[  ] Breng verwarmingstape en isolatie
aan, indien nodig, om alle
blootgelegen leidingen te
beschermen tegen bevriezing.

Elektrische bedrading

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Koppel alle elektrische
voedingsbronnen los voordat de
kabels op de unit worden
aangesloten om letsel en dodelijke
ongevallen te voorkomen.

�� LLEETT  OOPP

Gebruik uitsluitend koperen
geleiders om corrosie en
oververhitting bij de
klemaansluitingen te voorkomen.

[  ] Sluit de voedingskabels van de
unit met gezekerde
hoofdschakelaars aan op het
klemmenblok of kabelschoenen (of
op de unit gemonteerde
hoofdschakelaar) in het
voedingsgedeelte van het
bedieningspaneel.

[  ] Sluit de voedingskabels aan op de
gekoeldwaterpomp.

[  ] Sluit de voedingskabels aan op de
extra verwarmingsbanden.

[  ] Sluit het hulpcontact van de
gekoeldwaterpomp (6K51) in serie
aan met de stroomschakelaar en
sluit het vervolgens aan op de
juiste klemmen.

[  ] Installeer de bedrading van de
afstandscontacten (6S3, 6S1) op
de juiste klemmen op de printplaat
voor de externe auto-/stopfunctie.

�� LLEETT  OOPP

Informatie betreffende de
verbindingskabels: de
gekoeldwaterpomp blokkering en
de externe auto/stopfunctie
moeten worden aangesloten om
schade aan de apparatuur te
voorkomen.

[  ] Als de alarm- en
statusrelaisuitgangen gebruikt
worden, moeten draden vanaf het
paneel naar de juiste klemmen op
de printplaat geïnstalleerd worden.

[  ] Als de noodstopfunctie gebruikt
wordt, moeten
laagspanningsdraden naar de
klemmen op de printplaat
geïnstalleerd worden.

[  ] Sluit de externe noodstop aan,
indien van toepassing.

[  ] Als de optie ijs maken gebruikt
wordt, moeten draden op 6S55
geïnstalleerd worden naar de juiste
klemmen op A6-3.

[  ] Sluit een aparte voeding aan voor
het ijsmaakstatuscircuit, indien van
toepassing.

Installatie checklist
Werk deze checklist door zodra de unit
is geïnstalleerd en controleer of alle
aanbevolen procedures zijn doorlopen
voordat de unit gestart wordt. Deze
checklist dient niet ter vervanging van
de gedetailleerde instructies die
gegeven worden in de hoofdstukken
Mechanische installatie en Elektrische
installatie in deze handleiding. Lees
beide hoofdstukken volledig door om
vertrouwd te raken met de
installatieprocedures voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen.
In ontvangstname

[  ] Controleer of de gegevens op het
typeplaatje van de unit
overeenkomen met de informatie
van de bestelling.

[  ] Inspecteer de unit op
transportschade en ontbrekende
materialen. Rapporteer eventuele
schade of ontbrekende materialen
aan de vervoerder.

Locatie bepalen en unit plaatsen

[  ] Inspecteer de gewenste locatie
voor de installatie en controleer of
er voldoende ruimte rondom de
installatie is voor onderhoud.

[  ] Zorg voor afvoer van
verdamperwater.

[  ] Verwijder alle transportmaterialen
(karton enz.) en gooi ze weg.

[  ] Installeer optionele rubberen
dempers, indien nodig.

[  ] Stel de unit waterpas en borg deze
op het montagevlak.

Leidingen voor unit

[  ] Spoel alle waterleidingen van de
unit voordat de laatste
aansluitingen op de unit worden
aangebracht.
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Algemeen
Als de installatie voltooid is, maar nog
voordat de unit in gebruik genomen
wordt, moeten de onderstaande
procedures voor opstarten bekeken en
gecontroleerd worden:

�� LLEETT  OOPP

Koppel de elektrische voedingen,
inclusief hoofdschakelaars op
afstand, los voordat onderhoud
uitgevoerd wordt. Als de voeding
niet losgekoppeld wordt voor
onderhoud, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.

1. Inspecteer alle
bedradingsaansluitingen in de
voedingcircuits van de compressor
(hoofdschakelaars, klemmenblok,
magneetschakelaars,
aftakkastaansluitingen van de
compressor, enz.) om te controleren
of ze schoon zijn en goed vastzitten.

�� LLEETT  OOPP

Controleer of alle aansluitingen
goed vastzitten. Losse aansluitingen
kunnen oververhitting en
onderspanning veroorzaken bij de
compressormotor.

2. Open alle koudemiddelkleppen in de
afvoer-, vloeistof-, olie- en
olieretourleidingen.

�� LLEETT  OOPP

De unit mag niet bediend worden
met de compressor, olieafvoer,
vloeistofleidingservicekleppen of de
handmatige afsluiting van de
koudemiddeltoevoer naar de
hulpkoelmachines "GESLOTEN".Als
ze niet "OPEN" zijn, kan dit tot
ernstige schade aan de compressor
leiden.

3. Controleer de voedingsspanning
naar de unit bij de gezekerde
hoofdschakelaar. De spanning moet
binnen het bereik van het
spanningsverbruik liggen en ook op
het typeplaatje van de unit
gestempeld zijn. De
spanningsonbalans mag niet hoger
zijn dan 3%. 

4. Controleer de voedingsfase L1-L2-
L3 van de unit in de starter om te
zorgen dat deze geïnstalleerd is in
een "A-B-C"-fasevolgorde. 

�� LLEETT  OOPP

Een verkeerde voedingsfase kan
leiden tot schade aan de installatie
door omgekeerde rotatie.

�� LLEETT  OOPP

Gebruik geen onbehandeld of
onjuist behandeld water. De
apparatuur kan beschadigd raken.

5. Vul het gekoeld watercircuit van de
verdamper. Ontlucht het systeem
terwijl het gevuld wordt. Open de
ontluchters op de
verdamperwaterkast tijdens het
vullen en sluit deze nadat het vullen
beëindigd is.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

Het gebruik van onbehandeld of
onjuist behandeld water in deze
unit kan leiden tot aanslagvorming,
erosie, corrosie, algen- of
drabvorming. Roep de hulp in van
een erkend
waterbehandelingsspecialist om te
bepalen welke behandeling
eventueel noodzakelijk is. Trane
sluit elke aansprakelijkheid voor
beschadiging van apparatuur door
corrosie, erosie of verwering uit.
Trane sluit elke aansprakelijkheid
voor schade uit als de unit wordt
gebruikt met onbehandeld of
onjuist behandeld water of met zout
of brak water.

6. Sluit de gezekerde
hoofdschakelaar(s) die vermogen
levert naar de starter van de
gekoeld waterpomp.

7. Start de gekoeld waterpomp om de
circulatie van het water te beginnen.
Inspecteer alle leidingen op lekkage
en voer de benodigde reparaties uit.

8 Stel de waterstroom af terwijl water
door het systeem circuleert en
controleer de daling in waterdruk
door de verdamper.

9. Stel de gekoeld waterstroom af voor
een correcte werking.

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Wees uiterst voorzichtig als
onderstaande procedure uitgevoerd
wordt met de voeding ingeschakeld.
Als dit niet gebeurt, kan dit leiden
tot persoonlijk of dodelijk letsel.

10. Schakel de voeding opnieuw in om
de procedures te voltooien.

11. Controleer alle beveiligingen en
verbindingskabelbeveiliging en
extern, zoals beschreven in het
hoofdstuk Elektrische Installatie.

12. Controleer alle CH,530
menuonderdelen en stel ze in,
indien nodig.

13, Stop de gekoeldwaterpomp.
14, Bekrachtig de compressor en

verwarmingen van de
olieafscheider 24 uur voordat de
unit wordt opgestart.

Voeding unit
Spanning naar de unit moet voldoen
aan de criteria in het hoofdstuk
Elektrische installatie. Meet elke poot
van de voedingsspanning bij de
gezekerde hoofdschakelaar voor de
unit. Als de gemeten spanning op een
poot niet binnen het gespecificeerde
bereik valt, moet het energiebedrijf op
de hoogte gebracht worden en moet
de situatie gecorrigeerd worden
voordat de unit bediend wordt.

�� LLEETT  OOPP

Zorg voor correcte spanning naar
de unit. Als dit niet gebeurt, kunnen
besturingsonderdelen defect raken
en kan de levensduur van
relaiscontacten,
compressormotoren en
magneetschakelaars verkort
worden.
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Spanningsonbalans unit

Een overmatige spanningsonbalans
tussen de fasen van een driefasig
systeem kan ervoor zorgen dat
motoren oververhit en uiteindelijk
defect raken. De maximaal toegestane
onbalans is 2 procent. De
spanningsonbalans wordt bepaald met
de onderstaande berekeningen:

% onbalans = 

[(Vx - V gem) x 100/V gem]

V gem = (V1 + V2 + V3)/3

Vx = fase met het grootste verschil van
V gem (ongeacht het teken)

Voorbeeld: Als de drie gemeten
spanningen 401, 410 en 417 volt zijn,
is het gemiddelde:

(401+410+417)/3 = 410

Het percentage onbalans is dan:

[100(410-401)/410] = 2,2 %

Dit is 0,2 procentpunt meer dan het
toegestane maximum (2 procent).

Voeding unit - fase-
aansluitingen

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

L1, L2 en L3 in de starter moeten
zijn aangesloten in de A-B-C
fasevolgorde om schade aan de
apparatuur door omgekeerde
rotatie te voorkomen.

Het is belangrijk dat de juiste rotatie
van de compressoren vastgesteld
wordt, voordat de unit gestart wordt.
De motor draait in de juiste richting als
de voedingsdraden in de juiste
fasevolgorde werden aangesloten. De
motor is afgesteld op rechtsom
draaien, waarbij de fasen van de
ingangsvoeding worden aangesloten
in de volgorde A-B-C.

Bij rechtsom draaien wordt de
fasevolgorde meestal 'ABC' genoemd
en bij linksom draaien "CBA".

Deze draairichting kan buiten de
wisselstroomgenerator worden
gewijzigd door twee voedingsdraden
te verwisselen. Het is daarom dat een
fasevolgordeaanwijzer moet worden
gebruikt bij het verwisselen van de
draden voor een snelle bepaling van
de draairichting van de motor.

1. Druk op de STOP-toets op de
CH,530.

2. Open de elektrische
hoofdschakelaar of
circuitbeveiligingsschakelaar die
lijnvoeding naar het (de)
lijnvoedingsklemmenblok(ken) in het
starterpaneel (of de op de unit
gemonteerde hoofdschakelaar).

3. Sluit de indicatordraden van de
fasevolgorde als volgt aan op het
lijnvermogenklemmenblok:

Fasevolgordedraad Klem
Zwart (fase A) L1

Rood (fase B) L2

Geel (fase C) L3

4. Schakel de voeding in door de
gezekerde hoofdschakelaar van de
voeding van de unit te sluiten.

5. Lees de fasevolgorde op de
indicator. De "ABC" LED op de
voorkant van de fase-indicator zal
branden als de fase "ABC" is.

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Wees uiterst voorzichtig bij het
uitvoeren van
onderhoudsprocedures met de
voeding ingeschakeld om
persoonlijk of dodelijk letsel te
voorkomen.

6. Als in plaats daarvan de "CBA"
indicator brandt, moet u de
hoofdschakelaar van de unit openen
en de twee lijndraden op het (de)
lijnvermogenklemmenblok(ken) (of
de op de unit gemonteerde
hoofdschakelaar) onderling
verwisselen. Sluit de
hoofdschakelaar opnieuw en
controleer de fase-aansluitingen.

�� LLEETT  OOPP

De belastingsdraden van de
magneetschakelaars van de unit of
de motorklemmen mogen niet
onderling verwisseld worden. Dit
kan tot schade aan de apparatuur
leiden.

7. Open de hoofdschakelaar van de
unit opnieuw en koppel de indicator
van de fasevolgorde los.

Stroomsnelheden in
watersysteem

Breng een gebalanceerde
gekoeldwaterstroom door de
verdamper tot stand. De
stroomsnelheden moeten tussen de
minimum- en maximumwaarden op de
drukvalgrafiek liggen.

Drukdaling in
watersysteem

Meet de waterdrukval door de
verdamper bij de lokale
drukaansluitingen op de
waterleidingen van het systeem.
Gebruik dezelfde meter voor elke
meting. Kleppen, filter of fittingen
mogen niet opgenomen worden in de
drukvalwaarden.

CH,530 configureren

Het gebruik van het TechView
servicegereedschap is nodig om de
meeste instellingen te bekijken en af te
stellen. Zie de CH,530
Gebruikershandleiding voor instructies
over afstelling van de instellingen.
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Dagelijkse
opstartprocedures unit

De tijdslijn voor de werkvolgorde
begint bij het inschakelen van de
hoofdvoeding naar de koelmachine. Bij
de volgorde is uitgegaan van een
luchtgekoelde RTAC-koelmachine met
2 circuits en 2 compressoren zonder
diagnoses of defecte onderdelen.
Externe gebeurtenissen zoals de
koelmachine in de stand AUTO of
STOP zetten door de operator,
gekoeldwaterstroom door de
verdamper en het uitoefenen van
belasting op de gekoeldwaterlus wat
tot watertemperatuurtoenames leidt,
worden afgebeeld en de reacties van
de koelmachines op deze
gebeurtenissen worden getoond, met
de juiste vertragingen vermeld. De
effecten van diagnoses en andere
externe beveiligingen dan
verdamperwaterstroomcontrole
worden niet in beschouwing genomen. 

Opmerking: de handmatige
opstartprocedure voor de unit is als
volgt (behalve als de CH,530
TechView en het Gebouw beheer
systeem de gekoeldwaterpomp
regelen): Acties van de operator
worden genoemd.

Algemeen

Als de controle voorafgaand aan het
opstarten zoals hierboven besproken
uitgevoerd is, is de unit klaar om
opgestart te worden. 

1. Druk op de STOP-toets op de
CH,530.

2. Stel de instelpuntwaarden af, indien
nodig, in het CH,530 menu m.b.v.
TechView.

3. Sluit de gezekerde
hoofdschakelaars voor de gekoeld
waterpomp. Bekrachtig de pomp(en)
om de watercirculatie te starten.

4. Controleer de servicekleppen op de
afvoer-, aanzuig-, olie- en
vloeistofleiding voor elk circuit. Deze
kleppen moeten open (backseated)
zijn voordat de compressoren
gestart worden.

�� LLEETT  OOPP

De unit mag pas bediend worden als
alle koudemiddelkleppen en
servicekleppen van de olieleidingen
geopend zijn, om schade aan de
compressoren te voorkomen.

5. Controleer of de gekoeld waterpomp
minstens één minuut lang draait
nadat de koelmachine het
commando om te stoppen heeft
ontvangen (voor normale
gekoeldwatersystemen). 

6. Druk op de AUTO-toets. Als de
koelmachineregeling om koeling
vraagt en alle beveiligingen gesloten
zijn, zal de unit starten. De
compressor(en) zal/zullen laden en
ontladen als reactie op de
uittredende
gekoeldwatertemperatuur.

Nadat het systeem ongeveer 30
minuten lang heeft gedraaid en
gestabiliseerd is, moeten de
opstartprocedures als volgt voltooid
worden:

1. Controleer de koudemiddeldruk van
de verdamper en de
koudemiddeldruk van de condensor
onder Koudemiddelrapport op de
CH,530 TechView. De drukwaarden
zijn gebaseerd op zeeniveau
(1013 mbar).

2. Controleer de EXV-kijkglazen nadat
voldoende tijd is verstreken voor het
stabiliseren van de koelmachine. De
koudemiddelstroom langs de
kijkglazen moet helder zijn. Belletjes
in het koudemiddel wijzen op lage
koudemiddelvulling, een overmatige
drukdaling in de vloeistofleiding of
een vastzittende expansieklep in de
geopende stand. Een vernauwing in
de leiding kan soms aangeduid
worden door een merkbaar
temperatuurdifferentieel tussen de
twee zijden van de vernauwing.
Vaak zal de leiding bevriezen op dit
punt. De juiste
koudemiddelvullingen worden
getoond in het hoofdstuk Algemene
informatie.

BBEELLAANNGGRRIIJJKK

Een helder kijkglas alleen wil niet
zeggen dat het systeem correct
gevuld is. Controleer ook de
oververhitting van de
systeemafvoer, tussenkoeling,
vloeistofpeilregeling en de
bedrijfsdrukwaarden van de unit.

3. Meet de afvoer van de
oververhitting van het systeem. 

4. Meet de tussenkoeling van het
systeem. 

5. Een tekort aan koudemiddel wordt
aangegeven als de
bedrijfsdrukwaarden laag is en de
tussenkoeling ook laag is. Als de
waarden van de bedrijfsdruk,
kijkglas, oververhitting en
tussenkoeling een
koudemiddeltekort aangeven, moet
gasvormig koudemiddel in elk circuit
bijgevuld worden, indien nodig. Vul
koudemiddeldamp bij terwijl de unit
draait door de vulleiding op de
aanzuigserviceklep aan te sluiten en
te vullen via de backseatpoort totdat
de bedrijfsvoorwaarden normaal
worden.

�� LLEETT  OOPP

Als zowel de aanzuig- en
afvoerdrukken laag zijn maar de
tussenkoeling normaal is, dan is er
een ander probleem dan een
koudemiddeltekort. Voeg geen
koudemiddel toe, aangezien het
circuit hierdoor overgevuld kan
worden.

Gebruik uitsluitend koudemiddelen
die vermeld zijn op het typeplaatje
van de unit (HFC 134a) en Trane 
Oil 0048E. Anders kunnen schade
aan de compressor en een
verkeerde werking van de unit
ontstaan.
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Opstartprocedure bij
seizoenstart

1. Sluit alle kleppen en breng de
aftappluggen opnieuw aan in de
verdamper.

2. Voer onderhoud aan de
randapparatuur uit volgens de
opstart-/onderhoudsvoorschriften
van de betreffende fabrikanten.

3. Draai de ontluchters in de gekoeld
watercircuits van de verdamper
dicht.

4. Draai alle kleppen in de gekoeld
watercircuits van de verdamper
open.

5. Open alle koudemiddelkleppen om
te controleren of ze open zijn.

6. Als de verdamper al afgetapt is,
moet de verdamper en het gekoeld
watercircuit ontlucht en bijgevuld
worden. Plaats ontluchtingspluggen
in de gekoeldwaterkasten van de
verdamper nadat het systeem
volledig ontlucht is (inclusief elke
doorgang).

�� LLEETT  OOPP

Laat de compressor- en
olieafscheiderverwarming minstens
24 uur lang werken voordat de unit
gestart wordt. De unit kan anders
beschadigd rake.

7. Controleer de afstelling en werking
van de beveiligingen en
bedieningsorganen.

8. Sluit alle hoofdschakelaars.

9. Zie de dagelijkse opstartprocedure
voor het vervolg van de
seizoenstart.

Systeem herstarten na
langere uitschakeling

Volg de onderstaande procedure om
de unit opnieuw op te starten nadat
deze langere tijd uitgeschakeld is
geweest.

1. Controleer of de servicekleppen van
de vloeistofleiding, de olieleiding, de
servicekleppen van de
compressorafvoer en de optionele
aanzuigservicekleppen open staan
(backseated).

�� LLEETT  OOPP

Zorg dat alle koudemiddelkleppen
open zijn voordat de unit gestart
wordt om schade aan de
compressoren te voorkomen.

2. Controleer het oliepeil in de
olieafscheider (zie het hoofdstuk
Onderhoudsprocedures). 

3. Vul het watercircuit van de
verdamper. Ontlucht het systeem
terwijl het gevuld wordt. Open de
ontluchters op de verdamper tijdens
het vullen en sluit deze nadat het
vullen beëindigd is.

�� LLEETT  OOPP

Gebruik geen onbehandeld of
onjuist behandeld water. De
apparatuur kan beschadigd raken.

4. Sluit de gezekerde
hoofdschakelaars die voeding voor
de gekoeld waterpomp leveren.

5. Start de waterpomp van de
verdamper en inspecteer alle
leidingen op lekkages terwijl het
water circuleert. Voer alle
benodigde reparaties uit voordat de
unit gestart wordt.

6. Stel de waterstroom af terwijl water
door het systeem circuleert en
controleer de daling in waterdruk
door de verdamper. Zie
“Stroomsnelheden van het
watersysteem” en “Drukdaling in
watersysteem”.

7. Stel de stroomschakelaar op de
leidingen van de verdamper af voor
een correcte werking.

8. Stop de waterpomp. De unit is nu
klaar om op te starten, zoals
beschreven onder
“Opstartprocedures”.
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Tijdelijk uitschakelen en
herstarten

Gebruik de onderstaande procedure
om de unit voor korte tijd uit te
schakelen:

1. Druk op de STOP-toets op de
CH,530. De compressoren blijven
werken en stoppen, na 20 seconden
ontladen, als de
magneetschakelaars van de
compressor uitgeschakeld worden.

2. Stop de watercirculatie door de
gekoeldwaterpomp na minimaal één
minuut uit te zetten.

Schakel de gekoeldwaterpomp in en
druk op de AUTO-toets om de unit te
herstarten na een tijdelijke
uitschakeling. De unit start normaal
op, mits aan de onderstaande
voorwaarden is voldaan:

• De CH,530 ontvangt een aanvraag
voor koeling en het differentiaal-om-
te-starten ligt boven het instelpunt.

• Aan alle eisen van de
systeembedienings-en
beveiligingscircuits is voldaan.

�� LLEETT  OOPP

Bij bevriezing moet de
gekoeldwaterpomp in werking
blijven gedurende de volledige
uitschakelingsperiode van de
koelmachine, als de
gekoeldwaterlus geen glycol bevat,
om het risico van bevriezing van de
verdamper te voorkomen. Zie de
tabellen 1 en 2.

Procedure voor langere
uitschakeling

De onderstaande procedure moet
gevolgd worden als het systeem voor
langere tijd buiten dienst moet worden
gesteld, bijv. seizoensuitschakeling:

1. Test de unit op
koudemiddellekkages en repareer
ze, indien nodig.

2. Open de elektrische
hoofdschakelaars voor de gekoeld
waterpomp. Vergrendel de
schakelaars in de stand “OPEN”.

�� LLEETT  OOPP

Vergrendel de hoofdschakelaars van
de gekoeldwaterpomp in de stand
"OPEN" om schade aan de pomp te
voorkomen.

3. Sluit alle kleppen van de gekoeld
watertoevoer. Tap de verdamper af.

4. Open de elektrische
hoofdschakelaars van de unit en de
op de unit gemonteerde
hoofdschakelaars (indien aanwezig)
en vergrendel ze in de stand
“OPEN”.

�� LLEETT  OOPP

Vergrendel de hoofdschakelaar in
de stand ”OPEN“ om te voorkomen
dat het systeem per ongeluk
opgestart wordt en beschadigd
raakt als het is ingesteld op
uitschakeling voor langere tijd.

5. Controleer tenminste eenmaal per
kwartaal de koudemiddeldruk in de
unit om te kijken of de
koudemiddelvulling intact is.

�� LLEETT  OOPP

Tijdens een uitschakeling voor
langere tijd, vooral ’s winters, moet
het water uit de verdamper afgetapt
worden als de gekoeldwaterlus
geen glycol bevat, om te voorkomen
dat de verdamper bevriest.
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Algemeen

Voer alle onderhoudsprocedures en
inspecties uit met de aanbevolen
intervallen. Dit verlengt de
gebruiksduur van de koelmachine en
verkleint het risico van dure reparaties.
Controleer de bedrijfsvoorwaarden en
voer onderstaande procedures uit
nadat de unit ongeveer 30 minuten
lang heeft gewerkt en het systeem is
gestabiliseerd:
Wekelijks onderhoud

Terwijl de unit in stabiele toestand
draait:
1. Controleer de CH,530 druk voor de

verdamper, condensor en
tussenliggende olie.

2. Bekijk het kijkglas van de
vloeistofleiding op EXV.

3. Als er belletjes te zien zijn door het
kijkglas van de vloeistofleiding,
moet de tussenkoeling die de EXV
binnenkomt gemeten worden. De
tussenkoeling mag nooit lager dan
2,2 °C zijn.

�� LLEETT  OOPP

Een helder kijkglas alleen wil niet
zeggen dat het systeem correct
gevuld is. Controleer ook de overige
bedrijfsvoorwaarden van het
systeem. 

4. Inspecteer het totale systeem op
ongebruikelijke toestanden en
inspecteer de condensorbatterijen
op vuil. Als de batterijen vuil zijn, zie
onder ”Batterij reinigen“.

Maandelijks onderhoud

1. Voer alle wekelijkse
onderhoudsprocedures uit.

2. Noteer de tussenkoeling van het
systeem.

3. Noteer de oververhitting van het
systeem.

4. Voer eventuele reparaties uit.
Jaarlijks onderhoud

1. Voer alle wekelijkse en
maandelijkse
onderhoudsprocedures uit.

2. Controleer het oliepeil in het
oliecarter terwijl de unit uit staat. 

Opmerking: Regelmatig olie verversen
is niet nodig. Voer een analyse van de
olie uit om de toestand van de olie
vast te stellen.

3. Laat Trane of een ander erkend
laboratorium een
compressorolieanalyse uitvoeren
om het vochtgehalte en de
zuurgraad van het systeem te
bepalen. Deze analyse is een
waardevol diagnosehulpmiddel.

4. Vraag een erkend servicecentrum
de koelmachine op lekkages te
testen, de bedieningsorganen en
beveiligingen te controleren en de
elektrische onderdelen op defecten
te inspecteren.

5. Controleer alle pijpen op lekkage en
schade. 

6. Reinig en verf alle delen die
tekenen van corrosie vertonen.

7. Reinig de condensorbatterijen.
8. Reinig het luchtfilter in de deur van

het bedieningspaneel (geldt alleen
voor type 400 met kleine lengte)

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Zet alle elektrische
hoofdschakelaars in de stand
“Open” en vergrendel ze om
persoonlijk of dodelijk letsel door
elektrische schokken te voorkomen.

9. Controleer alle elektrische
aansluitingen en haal ze aan, indien
nodig.
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6. Besteed vooral aandacht aan het
correcte onderhoud van
onderhoudsapparatuur voor
onderhoudswerkzaamheden aan
het koelsysteem, zoals meters,
slangen, vacuümpompen en
recyclingapparatuur. 

7. Blijf op de hoogte van verbeteringen
voor units,
conversiekoudemiddelen,
compatibele onderdelen en
aanbevelingen van fabrikanten voor
het terugdringen van
koudemiddelemissies en het
verhogen van het bedrijfsrendement
van de installatie. Volg de specifieke
richtlijnen van de fabrikant voor
conversie van bestaande systemen.

8. Probeer de werking van de
installatie altijd te verbeteren door
verbeterd onderhoud en
handelingen waarbij energie wordt
bespaard om te helpen bij het
terugdringen van emissies.

Koudemiddel- en
olievullingbeheer

Een correcte olie- en
koudemiddelvulling is essentieel voor
de correcte werking van de unit, de
prestaties van de unit en
milieubescherming. Alleen opgeleid en
bevoegd onderhoudspersoneel mag
onderhoud aan de koelmachine
uitvoeren.

Enkele symptomen van een unit met te
lage koudemiddelvulling:

• Lage tussenkoeling

• Belletjes in het EXV kijkglas

• Diagnose laag vloeistofpeil

Koudemiddelemissieregeli
ng

Behoud en emissieverlaging kunnen
bereikt worden door de aanbevolen
werking, onderhoud en
onderhoudsprocedures van Trane te
volgen, waarbij vooral aandacht wordt
besteed aan het volgende:

1. Het koudemiddel dat in elke type
airco of koelinstallatie gebruikt
wordt, moet teruggewonnen,
gerecycled of gereconditioneerd
(geregenereerd) worden voor
hergebruik. Laat nooit koudemiddel
in de atmosfeer ontsnappen.

2. Bepaal altijd mogelijke recyclings- of
regeneratie-eisen van het
teruggewonnen koudemiddel
voordat met een
terugwinningsmethode wordt
begonnen.

3. Gebruik goedgekeurde bakken en
volg de veiligheidsvoorschriften.
Neem alle geldende
transportnormen in acht voor het
transport van koudemiddelbakken.

4. Gebruik recyclingapparatuur om
emissies te beperken tijdens het
terugwinnen van koudemiddel.
Probeer altijd methoden te
gebruiken waarbij een zo laag
mogelijk vacuüm wordt getrokken
tijdens de terugwinning en
condensatie van koudemiddel in
bakken.

5. De voorkeur wordt gegeven aan
reinigingsmethoden voor
koelsystemen met filters en drogers.
Gebruik geen oplosmiddelen die de
ozonlaag aantasten. Gooi de
gebruikte materialen op de juiste
manier weg.

• Aanstroomtemperaturen van
verdamper hoger dan normaal
(uittredewatertemperatuur -
verzadigde verdamper temperatuur ).

• Grens lage koudemiddeltemperatuur
verdamper

• Diagnose onderbreking lage
koudemiddeltemperatuur

• Volledig geopende expansieklep

• Mogelijk fluitend geluid uit de
vloeistofleiding (door hoge
dampsnelheid)

• Mogelijke lage afvoer oververhitting
bij hoge belastingen

• Hoge drukval condensor +
tussenkoeler

Enkele symptomen van een unit met te
hoge koudemiddelvulling:

• Hoge tussenkoeling

• Vloeistofpeil verdamper hoger dan
middenlijn na uitschakeling

• Aanstroomtemperaturen van
condensor hoger dan normaal
(verzadigde condensor
inlaattemperatuur -
inlaatluchttemperatuur )

• Drukgrens condensor

• Diagnose onderbreking hoge druk

• Aantal draaiende ventilatoren hoger
dan normaal

• Onregelmatige ventilatorregeling

• Compressorvermogen hoger dan
normaal

• Erg lage afvoer oververhitting bij
opstarten

• Rammelend of knarsend geluid van
compressor bij opstarten
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Enkele symptomen van een unit met
te hoge olievulling:

• Aanstroomtemperaturen van
verdamper hoger dan normaal
(uittredewatertemperatuur -
verzadigde verdamper temperatuur ).

• Grens lage koudemiddeltemperatuur
verdamper

• Diagnose onderbreking lage
koudemiddeltemperatuur

• Vloeistofpeil verdamper hoger dan
middenlijn na uitschakeling

• Erg onregelmatige
vloeistofpeilregeling

• Laag vermogen unit

• Lage afvoer oververhitting (vooral bij
hoge belastingen)

• Rammelend of knarsend geluid
compressor

• Hoog oliecarterpeil na normale
uitschakeling

Enkele symptomen van een unit met
te lage olievulling:

• Rammelend of knarsend geluid
compressor 

• Drukval in oliesysteem lager dan
normaal

• Vastgelopen of gesmolten
compressoren 

• Laag oliecarterpeil na normale
uitschakeling

• Olieconcentraties in de verdamper
lager dan normaal

Vulprocedure R134a op locatie
Zorg dat de elektrische voeding naar
de unit losgekoppeld is voordat met
deze procedure wordt begonnen.

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Zet alle elektrische
hoofdschakelaars in de stand
”Open“ en vergrendel ze om
persoonlijk of dodelijk letsel door
elektrocutie te voorkomen.

Volg deze procedure als al het
koudemiddel uit de unit is verwijderd
en de unit onder een vacuüm is. Voeg
de vulling toe via de serviceklep van
de verdamper.

�� LLEETT  OOPP

Water moet door de verdamper
stromen tijdens het volledige
vullingsproces om bevriezing en het
breken van de verdamperbuizen te
voorkomen.

1. Noteer het gewicht van de
hoeveelheid vulling die verwijderd
wordt. Vergelijk dit met de tabellen
Algemene gegevens. Een verschil
in vulling kan op een lekkage
duiden.

2. Bevestig de vulslang op de
serviceklep van de verdamper 
(3/8" [9 mm] flens). Open de
serviceklep.

3. Voeg vulling toe aan de verdamper
om het totale circuitvulling op het in
de bovenstaande tabel aangegeven
peil te brengen.

4. Sluit de serviceklep en koppel de
vulslang los.
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Vulling toevoegen:
Deze procedure moet gevolgd worden
voor het toevoegen van vulling aan
een unit met te lage vulling. Als een
lage vulling wordt aangegeven door
een lage tussenkoeling in de
vloeistofleiding, moet vulling
toegevoegd worden totdat voldoende
tussenkoeling wordt bereikt.

1. Bevestig de vulslang op de
serviceklep van de verdamper 
(3/8" [9 mm] flens). Open de
serviceklep.

2. Voeg een vulling van 4,5 kg
koudemiddel (R-134a) toe.

3. Sluit de klep, verwijder de vulslang
en start de unit. Bewaak de
tussenkoeling.

4. Als de tussenkoeling nog steeds
onvoldoende is, moet u terugkeren
naar stap 1.

Opmerking: Een correcte
tussenkoeling kan bepaald worden
met behulp van de gebruikslogboeken,
onderhoudservaring of door contact op
te nemen met de technische service
van Trane.

Het onderhoudsgereedschap kan een
berekeningsmodule bevatten waarmee
de juiste tussenkoeling voor alle
bedrijfsomstandigheden bepaald kan
worden (alleen Trane Service). 

Vullingsopslag aan de
hoge- of lagedrukzijde van
het systeem

(alleen mogelijk met optionele
isolatiekleppen)

Al het koudemiddel kan worden
opgeslagen aan de hogedrukzijde
(condensor) van de unit voor
onderhoud aan de compressor (of
lagedrukzijde). Met de optie
serviceklep van aanzuigleiding kan de
vulling ook geïsoleerd worden in de
verdamper voor onderhoud aan de
compressor (of hogedrukzijde).
Aangeraden wordt om de vulling in de
verdamper te isoleren, als deze optie
beschikbaar is.

Isolatieprocedure vulling aan
hogedrukzijde:

1. Controleer of het circuit uit is.

2. Sluit de serviceklep van de
vloeistofleiding.

3. Sluit de serviceklep van de
olieretourleiding.

4. Start het circuit met het
onderhoudsgereedschap in de
vullingsisolatiemodus:
• Alle ventilatoren worden

ingeschakeld
• EXV blijft 100% open
• De solenoïde van de

olieretourleiding gaat open
• De unit start op minimale belasting
• De unit draait totdat deze

onderbroken wordt op lage druk
(~6 psia) [0,41 bar].

5. Als de unit geactiveerd wordt,
worden de afvoercontroleklep en de
afsluitklep van de olieleiding
gesloten.

6. Sluit de afvoerisolatieklep.

7. Sluit de afsluitklep van de
olieleiding.

8. Verwijder het restant koudemiddel
met de vacuümpomp.

Aanbeveling: pomp het restant
koudemiddel niet naar de
hogedrukzijde. Hierdoor kunnen
niet-condenserende gassen en
andere vervuilende stoffen de unit
binnendringen.

9. De lagedrukzijde en de compressor
kunnen nu nagekeken worden.
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De unit weer in werking stellen:

1. Open alle kleppen.

2. Zet EXV met de hand open
gedurende 15 minuten zodat het
koudemiddel door de zwaartekracht
in de verdamper kan wegstromen.

3. Laat de verwarmingen van de unit
aan om het koudemiddel uit de olie
te halen en warm de
compressorlagers op. Dit kan
maximaal 24 uur duren, afhankelijk
van de omgevingsfactoren.

4. Nadat het oliepeil teruggekeerd is
naar normaal, kan de unit weer in
werking gesteld worden.

Isolatieprocedure vulling aan
lagedrukzijde:

(alleen mogelijk met optionele
isolatiekleppen)

Na normale uitschakeling blijft het
merendeel van de vulling achter in de
verdamper. Door koud water door de
verdamper te laten lopen kan veel
koudemiddel uit de verdamper worden
verdreven.

1. Controleer of het circuit uit is.

2. Sluit de isolatieklep van de
aanzuigleiding.

3. Sluit de serviceklep van de
olieretourleiding.

4. Sluit de serviceklep van de
vloeistofleiding.

5. Open de EXV handmatig.

6. Gebruik een vloeistof- of
vacuümpomp om het koudemiddel
uit de condensor naar de verdamper

te verplaatsen. De vloeistofpomp
heeft alleen nut als er veel vulling in
de condensor zit. Deze pomp kan
aangesloten worden op de
aftapopening van de condensor op
de isolatieklep van de
vloeistofleiding.

Opmerking: als een pomp gebruikt
wordt, moet deze aangesloten worden
voordat deze klep gesloten wordt.
Deze opening is alleen geïsoleerd als
de klep backseated is.

Als een vacuümpomp gebruikt wordt,
moet deze aangesloten worden op de
serviceklep van de afvoerleiding in de
buurt van de olieafscheider.

Een vacuümpomp is nodig voor een
deel van de procedure.

De verdamper is groot genoeg om de
hele vulling te bevatten, voor elke unit,
onder de middellijn van de mantel. Er
zijn daarom geen speciale
voorzorgsmaatregelen nodig om de
unit te herstarten na het isoleren van
de vulling in de verdamper.

Tabel 15 - Vullingscapaciteit aan hogedrukzijde

60 74,8 53,6 21,3 97,70%
70 74,8 53,6 21,3 97,70%
85 79,4 60,9 18,5 86,00%

100 97,5 74,3 23,3 56,00%
140 102,1 85,2 16,8 41%
170 165,6 92,3 73,3 100%
200 188,2 127,9 60,3 86,10%

*Circuit vulling varieert enigszins met rendement en configuratie van de unit.

Zoals te zien is in tabel 15 worden de olieafscheiders overspoeld met koudemiddel als de vulling geïsoleerd wordt aan de
hogedrukzijde. Dit komt doordat er niet genoeg ruimte in de condensor is om alle vulling te bevatten. Daarom moet erop gelet
worden dat het koudemiddel uit de olieafscheider wordt verdreven m.b.v. de olieafscheiderverwarmingen voordat de unit
weer gaat draaien. 

Nominale inhoud van

het circuit 

(ton)

Normale

circuitvulling 

(kg)

*Vullingscapaciteit condensor bij

60 procent vol, 35 °C

omgevingstemperatuur (kg)

Vulling in

olieafscheider 

(liter)

% 

Peil

olieafscheider
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Filtervervangingsprocedure

Vervangingsprocedure -
koudemiddelfilter
Een vuil filter wordt aangegeven door
een temperatuurverval langs het filter
dat overeenkomt met een drukdaling.
Als de temperatuur stroomafwaarts
van het filter 4,4 °C lager is dan de
temperatuur stroomopwaarts, moet het
filter vervangen worden. Een
temperatuurdaling kan ook een te lage
vulling van de unit aangeven. Zorg
voor een juiste subkoeling voordat
temperatuurmetingen genomen
worden.

1. Controleer terwijl de unit uit staat of
de EXV gesloten is. Sluit de
isolatieklep van de vloeistofleiding. 

2. Bevestig de vacuümslang op de
onderhoudsopening op de flens
van het vloeistofleidingfilter.

3. Verwijder het koudemiddel uit de
vloeistofleiding en sla het op.

4. Verwijder de vacuümslang.
5. Druk de Schrader-klep in om de

druk in de vloeistofleiding gelijk te
maken aan de atmosferische druk.

6. Verwijder de bouten waarmee de
filterflens vastzit.

7. Verwijder het oude filterelement.
8. Inspecteer het

vervangingsfilterelement en smeer
de O-ring met Trane OIL 0048E. 
Opmerking: Gebruik geen minerale
olie. Deze zal het systeem
verontreinigen.

9. Installeer het nieuwe filterelement
in het filterhuis. 

10. Inspecteer de flenspakking en
vervang deze, indien beschadigd.

11. Installeer de flens en haal de
bouten aan tot 14-16 lb-ft 
[19-22 N-m].

12. Bevestig de vacuümslang en
ontlucht de vloeistofleiding.

13, Verwijder de vacuümslang uit de
vloeistofleiding en bevestig de
vulslang.

14, Vervang de opgeslagen vulling in
de vloeistofleiding.

15, Verwijder de vulslang.
16, Open de isolatieklep van de

vloeistofleiding.

Smeersysteem

Het smeersysteem is zodanig
ontworpen dat de meeste olieleidingen
met olie gevuld blijven zolang er een
voldoende oliepeil in het oliecarter is.

De totale olievulling kan verwijderd
worden door het oliesysteem, de
olieretourleiding van de verdamper, de
verdamper en de compressor af te
tappen. Zeer kleine hoeveelheden olie
kunnen in andere onderdelen
gevonden worden.
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Tabel 16 – Olievullingsgegevens

60-70 7,6 2,0 178 7 1,1 0,5
85 7,6 2,0 152 6 1,1 0,5

100 9,9 2,6 178 7 1,8 0,8
140 17,0 4,5 203 8 3,5 1,6
170 17,0 4,5 203 8 3,5 1,6
200 19,0 4,9 203 8 3,5 1,6

Advies: controleer het oliepeil in het carter met een kijkglas of manometer, bevestigd aan de vulslangen.

Een correcte vulling van het
oliesysteem is van essentieel belang
voor de betrouwbaarheid van de
compressor en de koelmachine.
Onvoldoende olie kan oververhitting
en een onvoldoende werking van de
compressor veroorzaken. In het
uiterste geval kan een laag oliepeil tot
een defecte compressor leiden. Een te
grote olievulling kan leiden tot hoge
oliecirculatiesnelheden, waardoor de
prestaties van de condensor en
verdamper nadelig beïnvloed worden.
Dit leidt tot een onvoldoende werking
van de koelmachine. In het uiterste
geval kan een hoog oliepeil leiden tot
een onregelmatige
expansieklepregeling of uitschakeling
van de koelmachine door een te lage
koudemiddeltemperatuur in de
verdamper. Teveel olie kan op lange
termijn leiden tot lagerslijtage.
Bovendien is overmatige slijtage van
de compressoren te verwachten als
deze gestart worden met droge
olieleidingen.

Het oliesysteem bestaat uit de
onderstaande onderdelen:
• Compressor
• Olieafscheider
• Afvoerleiding met serviceklep
• Olieleiding van afscheider naar

compressor
• Olieleidingafvoer (laagste punt in het

systeem)
• Oliekoeler (optie)
• Olietemperatuursensor
• Afsluitklep van olieleiding met

flensonderhoudsaansluiting
• Oliefilter (intern naar compressor)

met onderhoudsaansluiting in de
vorm van een flensfitting en
Schrader-klep

• Regelklep van oliestroom (intern naar
de compressor na het filter)

• Olieretourleiding van verdamper met
afsluitklep, oliefilter en
regelsolenoïde (alleen circuits van
compressor met verdeelstuk)

De standaard olievulling voor elk
circuit is te zien in tabel 16.

1. Van tussenkoeler
2. Olieafscheider
3. Verwarming
4. Olieafvoerklep
5. Belastingsregelsolenoïde

hogedrukonderbreking
6. Oliefilter afsluitklep olieleiding
7. Oliekoeler (optie)

8. Isolatieklep afvoer (optie)
9. Compressor
10. Olietemperatuursensor
11. Oliedruk transducer
12. Oliefilter
13, Verdamper
14, Afsluitklep olieretourleiding

Figuur 9 – Schematisch overzicht van oliesysteem

Figuur 10 – Schematisch overzicht van

oliesysteem

1. Olieafscheider
2. Klep
3. ¼" koelslang
4. Kijkglas
5. Minimum oliepeil
6. Maximum oliepeil

Circuit

Tonnnen liters

Olievulling

Gallons

Geschat 
oliecarterpeil 

na draaien
onder “normale”
omstandigheden

mm inch

Normale 
hoeveelheid olie 

in 
koelsysteem

(verdamper/condensor)

lb kg
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1. Gebruik de olieafvoerklep op de
olieleiding en een serviceklep op de
afvoerleiding om het oliepeil te
meten. Deze meting kan alleen
uitgevoerd worden als het circuit
niet draait. Opmerking: de
bodemplaat van de olieafscheider is
ongeveer 1" (25 mm) dik.

2. De eerste olievulling moet ongeveer
op hetzelfde peil liggen als in de
bovenstaande tabel. Dit is het
geschatte oliepeil als alle olie zich in
de olieleidingen, filter en oliecarter
bevindt en de unit in vacuüm is,
zodat er geen koudemiddel in de
olie opgelost is. 

3. Nadat de unit een tijdje heeft
gedraaid, kan het oliepeil in het
carter aanzienlijk variëren. Als de
unit echter lange tijd onder
“normale” omstandigheden heeft
gedraaid, moet het peil
overeenkomen met het peil in de
bovenstaande tabel. (+1" t/m – 4"
[25 t/m -101 mm] is acceptabel.)

De vullingsprocedure op locatie is
afhankelijk van de omstandigheden
die tot het olie verversen hebben
geleid.

1. Sommige onderhoudsprocedures
kunnen leiden tot het verlies van
kleine hoeveelheden olie die
vervangen moeten worden
(olieanalyse, het vervangen van het
compressorfilter, het opnieuw
installeren van de verdamperbuizen,
enz.).

2. Bovendien kunnen sommige
onderhoudsprocedures ertoe leiden
dat bijna alle olie verwijderd wordt
(verbranding van compressormotor
of het verwijderen van de totale
vulling voor het opsporen van
defecten in een unit).

3. Tenslotte kunnen lekkages tot een
olieverlies leiden dat vervangen
moet worden.

Voorsmering

Voorafgaand aan de olievulprocedure
wordt een kleine hoeveelheid olie in
opening "1" gespoten (figuur 11). De in
deze opening ingespoten olie wordt
afgevoerd naar de aftapopening, zodat
de olie op de kopvlakken van de
rotoren en de rotorpunten terecht

komt. Als er geen Schrader-klep
aanwezig is op deze opening, moet de
7/16 plug van de O-ringnaaf
vervangen worden door een 7/16
Schrader-fitting (Trane onderdeelnr.
VAL07306)). Als dit onderdeel niet
snel leverbaar is, kan Schrader-fitting
2 of 3 (figuur 11) verwijderd worden en
op plaats 1 aangebracht worden. De
plug kan dan de verwijderde Schrader-
fitting vervangen.

1. Voeg een 7/16 Schrader-opening
toe waar nu een plug zit. (figuur 11).

2. Trek de compressor en unit
vacuüm.

3. Sluit de olieleiding aan op de
opening. (Figuur 12).

4. Laat het vacuüm een ½ liter olie
naar binnen trekken. Optie: pomp 
½ liter olie naar binnen. Gebruik
deze opening nooit om de complete
olievulling toe te voegen. Dit kan tot
ernstige beschadigingen aan de
compressor leiden. De ingespoten
olie moet vooraf verwarmd worden.

5.Verwijder de olieleiding.

1�2

3

1�

Figuur 11

Figuur 12
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Resterende olievulling

1. Voeg 0,95 liter (0,90 kg) olie toe in
de motorholte of aanzuigleiding
voordat de compressor in de
koelmachine geïnstalleerd wordt.

2. Als de unit niet uitgerust is met
isolatiekleppen van de
aanzuigleiding, mag deze geen
vulling bevatten. Als de unit wel
isolatiekleppen heeft, kan de vulling
vastzitten in de verdamper. In beide
gevallen mag de hogedrukzijde van
het systeem niet onder druk staan.

3. De afsluitklep van de olieleiding
moet open zijn zodat de olie in de
olieleidingen en olieafscheider kan
stromen.

4. De olievulopening is een ¼” 
[6 mm] flensfitting met een
Schrader-klep aan de zijde van het
oliefilterhuis. Dit is de opening die
gebruikt moet worden om olie toe te
voegen in de compressor, zodat het
filter en de leidingen vol zijn bij het
eerste opstarten van de
compressor.

5. Op circuits met één compressor
moet alle olie in het circuit gevuld
worden via de olievulopening op het
compressorfilterhuis. Op circuits
met dubbele compressor moet
ongeveer ½ van de olie in de unit
gebracht worden via elk van de
twee olievulopeningen op de twee
compressoren.

6. Olie kan in de unit gebracht worden
met behulp van een van de
onderstaande twee methoden: 

�� LLEETT  OOPP

Gebruik alleen Trane Oil 0048E in de
RTAC-units om zeer ernstige
schade aan de compressor of unit
te voorkomen.

• De unit moet in vacuüm zijn. Merk op
dat de vacuümaansluiting op de unit
gemaakt moet worden bij de
serviceklep op de afvoerleiding.
Haak een uiteinde van de
olievulslang op de olievulfitting en
steek het andere uiteinde in de bak
met olie. Laat het vacuüm de
vereiste hoeveelheid olie de unit in
trekken. 

• Houd de unit op dezelfde druk als de
olie. Haak een uiteinde van de
olievulslang op de olievulfitting en het
andere uiteinde op een oliepomp.
Gebruik de pomp om olie uit de bak
met olie te trekken en de gewenste
hoeveelheid olie in de unit te duwen.

Opmerking: het compressorfilter heeft
een interne afsluitklep die voorkomt
dat olie de compressor binnendringt
als de compressor niet draait. De
compressor kan dus niet overspoeld
raken met olie.

�� LLEETT  OOPP

Trek van de eindvulling alle vulling
die is toegevoegd voor de
voorsmering af, om overvulling te
voorkomen.

Olievulprocedure op
locatie

Gebruik de procedure voor de eerste
vulling onder de volgende
omstandigheden:

• Als bijna alle olie verwijderd is.

• Als de olievulling alleen uit de
compressor en het oliesysteem
verwijderd is, maar de unit minder
dan 15 minuten heeft gedraaid.

• Als de olievulling alleen uit de
compressor en het oliesysteem
verwijderd is en de unit langer dan
15 minuten heeft gedraaid. Verlaag
de hoeveelheid olie die aan de unit
toegevoegd wordt echter met de
normale hoeveelheid olie in het
koelsysteem.

Opmerking: deze procedure kan zelfs
gevolgd worden met de
koelmiddelvulling geïsoleerd in het
verdampingsgedeelte van de unit.

Als kleine hoeveelheden olie
verwijderd zijn voor onderhoud aan
onderdelen van het koelsysteem,
zoals de verdamper, moet de
verwijderde olie teruggeplaatst worden
in het onderdeel waaraan onderhoud
is uitgevoerd voor het vacuüm trekken
en opnieuw vullen van het
koudemiddel.
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Als olie verwijderd is om onderhoud
aan een compressor uit te voeren of
het filter te vervangen dan moet deze
procedure worden gevolgd:
1. Als de compressor een nieuwe

compressor is of verwijderd is uit het
systeem en opnieuw bewerkt, moet
0,95 liter (0,90 kg) olie toegevoegd
worden in de motorholte voordat de
compressor in de koelmachine
geïnstalleerd wordt.

2. Installeer de compressor in het
systeem. Controleer of de
filterafsluitklep gesloten is. Andere
isolatiekleppen van de compressor
kunnen ook gesloten zijn,
afhankelijk van het uitgevoerde
onderhoud. Voor het vervangen van
het oliefilter moet de compressor
bijvoorbeeld geïsoleerd en in een
vacuüm getrokken worden.
Opmerking: Controleer of de
compressor niet onder druk staat.

3. Open de flensfitting op de afsluitklep
van de olieleiding.

4. Open de flensfitting op het filterhuis.
Dit is de opening die gebruikt moet
worden om olie in de compressor te
doen.

5. Installeer het ene uiteinde van de
vulslang in de olievulopening (met
de Schrader-klep) en het andere
uiteinde op het oliereservoir.

6. Til het oliereservoir op, of gebruik
een pomp, om olie in het filterhuis te
gieten.

7. Als olie uit de flensfitting op de
afsluitklep van de olieleiding komt, is
het filter vol. Stop met het
toevoegen van olie.

8. Doe de dop op de flens op de
afsluitklep van de olieleiding,
verwijder de vulslang en doe de dop
weer op de flens op het filterhuis.

9. Trek een vacuüm in de compressor
(lagedrukzijde) en bereid deze voor
op opname in het systeem. Er zit
een serviceklep op de
aanzuigleiding en op de verdamper.
Gebruik deze kleppen om een
vacuüm in de compressor te
trekken.

10. Open de afsluitklep van de
olieleiding. Als de afsluitklep van
de olieleiding gesloten is terwijl de
compressor wordt gestart, kan dit
tot ernstige schade aan de
compressor leiden.

�� WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG

Als de afsluitklep van de olieleiding
of de isolatiekleppen gesloten zijn
terwijl de unit wordt opgestart, kan
dit tot zeer ernstige schade aan de
compressor leiden.

11. Open de andere isolatiekleppen
van de compressor.

Opmerking: bij deze procedure wordt
ervan uitgegaan dat de olie die in het
filterhuis wordt gedaan geen
vervuilende stoffen zoals niet-
condenserende gassen bevat. De olie
drijft deze gassen uit het filter en de
afsluitklep van de olieleiding, zonder
dat een vacuüm getrokken hoeft te
worden voor deze kleine hoeveelheid.
Als de olie in een open bak heeft
gezeten of op andere wijze
verontreinigd is, moet deze kleine
hoeveelheid ook aan een vacuüm
worden onderworpen. De filterholte is
echter vol met olie. Daarom moet u
een flash tank in serie met de
vacuümpomp plaatsen om te zorgen
dat de olie die uit de filterholte
getrokken wordt geen verstopping in
de vacuümpomp veroorzaakt.
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