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Algemene informatie

Veiligheidsvoorschriften

Om dodelijk of ander letsel en schade 
aan apparatuur of gebouwen te 
voorkomen, moeten de volgende 
aanbevelingen tijdens onderhoud en 
service in acht worden genomen:

1. De toelaatbare maximale 
drukwaarden voor de lektests aan 
hoge- en lagedrukzijde staan vermeld 
in het hoofdstuk “Installatie”. Maak 
altijd gebruik van een drukregelaar.

2. Onderbreek de hoofdvoeding naar 
de unit alvorens onderhoud uit te 
voeren.

3. Alle onderhoudswerkzaamheden 
aan het koelcircuit of aan het 
elektrische circuit moeten worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd, 
ervaren personeel.

Aflevering

Controleer de unit bij aflevering 
voordat u de afleverbon tekent. 
Noteer eventueel geconstateerde, 
zichtbare schade op de afleverbon en 
stuur binnen 7 dagen na levering een 
aangetekende klachtenbrief naar de 
laatste transporteur van de goederen.

Meld dit tevens aan het plaatselijke 
TRANE-verkoopkantoor. De afle-
veringsbon moet duidelijk zijn 
ondertekend en ook door de chauffeur 
zijn ondertekend.

Noteer eventueel geconstateerde 
schade op de afleverbon en stuur 
binnen 7 dagen na levering een 
aangetekende klachtenbrief naar de 
laatste transporteur van de goederen. 
Meld dit tevens aan het plaatselijke 
TRANE-verkoopkantoor.

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

Voor meer informatie verwijzen 
wij naar de algemene verkoop-
voorwaarden van uw lokale Trane 
verkoopkantoor.

Opmerking: Unitinspectie in Frankrijk. 

De tijd om een aangetekende brief te 

versturen bij zichtbare of verborgen 

schade is slechts 72 uur.

Voorwoord

Deze instructies zijn bedoeld als 
richtlijn voor de installatie, het in 
werking stellen, de bediening en het 
onderhoud door de gebruiker van 
Trane CGWN/CCUN koelmachines. 
Volledige onderhoudsprocedures die 
nodig zijn om een goede werking te 
kunnen blijven garanderen, zijn hierin 
echter niet opgenomen. Gebruik 
de diensten van een gekwalificeerd 
servicetechnicus via een onderhouds-
contract met een erkend 
servicebedrijf. Lees deze handleiding 
zorgvuldig door voordat u de unit in 
gebruik neemt.

De units zijn samengesteld, onder 
druk getest, ontvochtigd, gevuld en 
vóór verzending getest.

Waarschuwingen en 

gevaren

Waarschuwingen en gevaren worden 
waar nodig in de handleiding vermeld. 
Neem deze waarschuwingen in acht 
om uw persoonlijke veiligheid en een 
correcte werking van deze machine 
te garanderen. Trane sluit elke 
aansprakelijkheid uit als het systeem 
door niet daartoe opgeleid personeel 
wordt geïnstalleerd of onderhouden.

WAARSCHUWING! : Geeft een 
mogelijk gevaarlijke situatie aan die, 
indien deze niet wordt vermeden, 
ernstig letsel of de dood tot gevolg 
kan hebben.

LET OP! : Geeft een mogelijk 
gevaarlijke situatie aan die, indien 
deze niet wordt vermeden, licht of 
matig letsel tot gevolg kan hebben. 
Het kan ook worden gebruikt om 
te waarschuwen tegen onveilige 
praktijken of ongelukken, waarbij 
alleen schade aan apparatuur of 
gebouwen ontstaat.
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Algemene informatie

Garantie

De garantie is gebaseerd op de 
algemene voorwaarden van de 
fabrikant. Deze garantie vervalt 
wanneer de apparatuur wordt 
gerepareerd of gewijzigd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
fabrikant, wanneer de bedrijfscondities 
worden overschreden of wanneer 
het bedieningssysteem en/of de 
elektrische bedrading worden 
gemodificeerd. Deze garantie is niet 
van toepassing op schade als gevolg 
van misbruik, gebrekkig onderhoud of 
het niet naleven van de voorschriften 
of aanbevelingen van de fabrikant. 
Indien de gebruiker de richtlijnen in 
dit handboek niet opvolgt, kan de 
garantie en de aansprakelijkheid van 
de fabrikant komen te vervallen.

Onderhoudscontract

We raden ten zeerste aan een 
onderhoudscontract met uw lokale 
dealer af te sluiten. Dit contract 
voorziet in regelmatig onderhoud van 
het systeem door een in ons product 
gespecialiseerd bedrijf. Regelmatig 
onderhoud zorgt ervoor dat een 
onjuiste werking wordt opgemerkt 
en gecorrigeerd waardoor de 
mogelijkheid op ernstige beschadiging 
wordt geminimaliseerd. Ten slotte 
zorgt regelmatig onderhoud voor 
een maximale levensduur van uw 
installatie. Wij willen u erop wijzen dat 
de garantie komt te vervallen wanneer 
deze instructies m.b.t. installatie en 
onderhoud niet worden opgevolgd.

Opleiding

Om de installatie optimaal te laten 
werken en gedurende een lange 
periode in perfecte staat te houden, 
kunt u een speciale training voor 
deze installatie volgen. Het doel 
van deze training is gebruikers en 
technici meer inzicht te geven in 
het systeem dat zij gebruiken of in 
beheer hebben. Bij de training ligt de 
nadruk op het belang van periodieke 
controles van de bedrijfsparameters 
en preventief onderhoud waardoor 
de exploitatiekosten van de unit 
worden verlaagd door voorkoming 
van ernstige en kostbare storingen.
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Beschrijving modelnummer

Positie 1 – Productielocatie

E = Europa

Positie 2, 3, 4, 5 – Model unit

CGWN = Watergekoelde koelmachine
CCUN = Condensorloos watergekoeld

Positie 6, 7, 8 – Grootte unit

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Positie 9 – Primair volgnummer 

ontwerp

A
B

Positie 10 – Koudemiddel

A = R410A

Positie 11 – Drukniveaustandaard

2 = PED 
H = STEK

Positie 12 – Taal

C = Spaans
D = Duits
E = Engels
F = Frans
H = Nederlands
I = Italiaans
M = Zweeds
P = Pools
R = Russisch
T = Tsjechisch
U = Grieks
V = Portugees
2 = Roemeens
6 = Hongaars

Positie 13 – Type van de Unit

1 = Standaard 
2 = Laag geluidsniveau

Positie 14 – Rendement

1 = Standaard
2 = Hoog rendement

Positie 15 – Voltage van de unit

D = 400/50Hz/3f

Positie 16 – Secundair volgnummer 

hoofdontwerp

Door fabriek toegekend

Positie 17-18 – Door fabriek 

toegekend

Positie 19 – Ventilatorregeling

3 = Met ventilatorregeling: 3 fasen 
met enkele snelheid
4 = Met ventilatorregeling: 
Elektronische weergave van 1 fase 
met tweevoudige snelheid en 2 fasen 
met enkelvoudige snelheid
X = Geen elektronische weergave 
van ventilatorregeling 

Positie 20-21-22 – Door fabriek 

toegekend

Positie 23 – Temperatuur uitgaand 

water verdamper

A = 15 °C tot 10 °C 
expansieklepselectie voor warm water
B = 10 °C tot 0 °C expansieklep-
selectie voor warm water
C = 4 °C tot -12 °C expansieklep-
selectie voor ethyleenglycol
C = 4 °C tot -10 °C expansieklep-
selectie voor propyleenglycol

Positie 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 – 

Door fabriek toegekend

Positie 31 – Hydraulische module/

pompregeling consensor

X = Geen
A = Aanwezig: Aansluiting voor 
enkele pomp Optie 10 op bedradings-
schema
B = Aanwezig: Aansluitingen 
voor dubbele pomp Optie 11 op 
bedradingsschema
C = Aanwezig: Dubbele-pomppakket 
Optie 12 op bedradingsschema - Hoge 
statische druk
D = Aanwezig: Dubbele-pomp pakket 
Optie 12 op bedradings schema - Lage 
statische druk
E = Aanwezig: Pakket voor twee 
pompen met variabele snelheid - Hoge 
statische druk
F = Aanwezig: Pakket voor twee 
pompen met variabele snelheid - Lage 
statische druk
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Positie 32 - 33 – Door fabriek 

toegekend

Positie 34 – Fabriekstest

X = Geen laatste prestatietest
B = Test A + visuele inspectie
E = Prestatietest Geen klant

Positie 35 – Hydraulische module/

pompregeling verdamper

X = Geen
A = Aanwezig: Aansluiting 
voor enkele pomp Optie 5 op 
bedradingsschema
B = Aanwezig: Aansluiting 
voor dubbele pomp Optie 6 op 
bedradingsschema
C = Aanwezig: Enkele-pomppakket 
Optie 7 op bedradingsschema - Hoge 
statische druk
D = Aanwezig: Enkele-pomppakket 
Optie 7 op bedradingsschema - Lage 
statische druk
E = Aanwezig: Dubbele-pomppakket 
Optie 8 op bedradingsschema - Hoge 
statische druk
F = Aanwezig: Dubbele-pomppakket 
Optie 8 op bedradingsschema - 
Lage statische druk Gegroefde 
pijpaansluiting

Positie 36 – Door fabriek toegekend

Positie 37 – Speciale regeling 

(ijsproductie/kW-vraaglimiet)

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 38 – Warmwaterregeling

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 39 - 40 – Door fabriek 

toegekend

Positie 41 – Relaiskaart

X= Geen
1 = Aanwezig

Positie 42 - 43 – Door fabriek 

toegekend

Positie 44 – Beveiliging tegen 

faseomkering

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 45 - 46 - 47 - 48 – Door fabriek 

toegekend

Positie 49 – Communicatiekaart

X = Geen
1 = LCI-C
2 = PIC
4 = BCI-C

Positie 50 - 51 - 52 – Door fabriek 

toegekend

Positie 53 – Manometers

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 – 

Door fabriek toegekend

Positie 60 – Softstarter

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 – 

Door fabriek toegekend

Positie 67 – Hydraulische 

aansluitingen

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 68 - 69 - 70 – Door fabriek 

toegekend

Positie 71 – Display instelpunt en 

temperatuur

X = Geen
1 = Aanwezig

Positie 72 - 73 - 74 – Door fabriek 

toegekend

Positie 75 – Speciale order 

X = Geen
S = Aanwezig

Beschrijving modelnummer 
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Algemene gegevens

Tabel 1 - Algemene gegevens - CGWN/CCUN R410A

Grootte unit 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Standaardrendement

Koelmodus 
Nettocapaciteit [kW] 182,0 216,0 251,0 283,1 282,0 311,0 341,0 411 444 477 506
Drukval verdamperwater (kPa) 57,6 59,0 55,6 42 42,4 41,8 49,8 44 43 43 42
Beschikbare opvoerdruk 
verdamper (6)

(kPa) 161 141 142 149 143 188 176 224 212 214 204

Drukval condensorwater (kPa) 59 65 61 47 47,9 52,8 63,4 64 74 73 82
Beschikbare opvoerdruk 
condensor (6)

(kPa) 151 134 138 162 150 132 117 173 161 157 143

Verwarmingsmodus 
Nettocapaciteit [kW] 214 254,8 296,2 329,1 362,0 400,8 441,8 478,9 518,1 557,3 591,2
Drukval verdamperwater (kPa) 46 47 45 34 30 40 48 50 50 50 49
Beschikbare opvoerdruk 
verdamper (6)

(kPa) 182 167 156 163 160 204 193 250 229 217 205

Drukval condensorwater (kPa) 54 60 56 44 48 51 62 57 65 65 73
Beschikbare opvoerdruk 
condensor (6)

(kPa) 157 141 159 167 158 140 124 193 182 169 156

Hoog rendement

Koelmodus
Nettocapaciteit [kW] 193,0 227,0 262,0 - - - - - - - -
Drukval verdamperwater (kPa) 26,1 35,7 36,6 - - - - - - - -
Beschikbare opvoerdruk 
verdamper (6)

(kPa) 188 156 160 - - - - - - - -

Drukval condensorwater (kPa) 31 43 41 - - - - - - - -
Beschikbare opvoerdruk 
condensor (6)

(kPa) 177 154 173 - - - - - - - -

Verwarmingsmodus 
Nettocapaciteit [kW] 221 262 303 - - - - - - - -
Drukval verdamperwater (kPa) 21 28 29 - - - - - - - -
Beschikbare opvoerdruk 
verdamper (6)

(kPa) 203 180 170 - - - - - - - -

Drukval condensorwater (kPa) 28 39 38 - - - - - - - -
Beschikbare opvoerdruk 
condensor (6)

(kPa) 180 159 177 - - - - - - - -

Systeemgegevens

Koudemiddelcircuit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Capaciteitstrappen 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Minimale capaciteit % 25 21 25 22 25 23 25 17 17 17 17

Opgenomen stroom (2) (4)

Nominaal (3) (A) 131 146 161 182 203 219 235 262 282 303 319
Opstartstroom

Standaardunit (A) 259 321 336 392 413 481 497 472 492 513 581
Met softstarteroptie (A) 195 235 250 288 309 353 369 368 388 409 453

Unitcapaciteit bij kortsluiting (kA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Max. diameter voedingskabel (mm2) 150 150 150 150 240 240 240 240 240 240 240

Compressor 

Aantal 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Model (15T+15T) (15T+20T)(20T+20T)(20T+25T)(25T+25T)(25T+30T)(30T+30T)
(20T+ 

20T+25T)
(25T+ 

20T+25T)
(25T+ 

25T+25T)
(25T+ 

25T+30T)
Aantal snelheden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aantal motoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nominale stroom (comp A/B/C) (5) (A) 32/32 32/40 40/40 40/50 50/50 50/58 58/58 40/40/50 50/40/50 50/50/50 50/50/58
Stroom geblokkeerde rotor 
(comp A/B/C)

(A) 160/160 160/215 215/215 215/260 260/260 260/320 320/320
215/ 

215/260
260/ 

215/260
260/ 

260/260
260/ 

260/320

Motortoerental
(omw/
min)

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Vermogensfactor (comp A/B/C) 0,81/0,81 0,81/0,87 0,87/0,87 0,87/0,86 0,86/0,86 0,86/0,89 0,89/0,89
0,87/ 

0,87/0,86
0,86/ 

0,87/0,86
0,86/ 

0,86/0,86
0,86/ 

0,86/0,89

Carterverwarming (comp A/B/C) (W) 160/160 160/160 160/161 160/162 160/163 160/164 160/165
160/ 

160/160
160/ 

160/160
160/ 

160/161
160/ 

160/162
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Grootte unit 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Verdamper

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type
Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Model met standaardrendement DP400- 
74

DP400- 
90

DP400- 
114

DP400- 
162

DP400- 
186

DP400- 
186

DP400- 
206

ACH502DQ- 
138

ACH502DQ- 
150

ACH502DQ- 
162

ACH502DQ- 
174

Actieve systeeminhoud (totaal) (L) 15,6 18,9 24,0 34,1 39,2 39,2 43,4 35,9 39,0 42,1 45,2

Model met hoog rendement 
DP400-

154
DP400-

154
DP400-

162
- - - - - - - -

Actieve systeeminhoud (totaal) (L) 32,4 32,4 34,1 - - - - - - - -
Koelmiddelverwarming (W) geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen

Condensor (CGWN)

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Type
Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Gesol-
deerde 
plaat

Model met standaardrendement DP400- 90
DP400-

114
DP400-

134
DP400-

186
DP400-

206
DP400-

206
DP400-

222
B400T-

114
B400T-

114
B400T-

130
B400T-

130
Actieve systeeminhoud (totaal) (L) 19 24 28 39 43 43 47 23 23 26 26

Model met hoog rendement 
DP400-

162
DP400-

162
DP400-

186
- - - - - - - -

Actieve systeeminhoud (totaal) (L) 34,1 34,1 39,2 - - - - - - - -
Koelmiddelverwarming (W) geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen

Condensorloze unit (CCUN)

Diameter afvoeleiding circuit 1 & 2 1"3/8 1"3/8 1"3/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8 1"5/8
Diameter vloeistofleiding circuit 1 & 2 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1"1/8 1"1/8 1"3/8 1"3/8 1"3/8 1"3/8

Hydraulische module / verdamperzijde (optie voor hoge opvoerdruk)

Type pomp (enkel) LRL LRL LRN LRN LRN LRN LRN SIL SIL SIL SIL

Model
205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Type pomp (dubbel) JRL JRL JRN JRN JRN JRN JRN DIL DIL DIL DIL

Model
205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Aantal pompsets 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motor (6) (kW) 4,0 4,0 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 11,0
Nominale stroom (6) (A) 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 14,3 14,3 20,0 20,0 20,0 20,0

Motortoerental
(omw/
min)

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Waterfilter Ø 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"
Inhoud expansievat (L) 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35
Gebruikersvolume expansiecapaciteit (6) (L) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 5100 5100 5100 5100
Max. werkdruk aan waterzijde

zonder hydraulische module [kPa] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
met hydraulische module (kPa) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Koelmiddelverwarming (W) geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen
Leidingen Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Hydraulische module / verdamperzijde (optie voor lage opvoerdruk)

Type pomp (enkel) LRL LRL SIL SIL SIL LRN LRN LRN LRN LRN LRN

Model
205 - 

13 / 2,2
205 - 

13 / 2,2
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
Type pomp (dubbel) JRL JRL DIL DIL DIL JRN JRN JRN JRN JRN JRN

Model
205 - 

13 / 2,2
205 - 

13 / 2,2
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
Aantal pompsets 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motor (6) [kW] 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 4,0 4,0 5,5 5,5
Nominale stroom (6) (A) 4,9 4,9 7,8 7,8 7,8 10,5 10,5 7,8 7,8 10,3 10,3

Motortoerental
(omw/
min)

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Hydraulische module / condensorzijde (optie voor hoge opvoerdruk)

Type pomp SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC JRN JRN JRN JRN

Model voor hoge opvoerdruk
35 - 

135 / 3
35 - 

135 / 3
50 - 

135 / 4
50 - 

135 / 4
50 - 

135 / 4
50 - 

135 / 4
50 - 

135 / 4
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5

Aantal pompsets
2 

(parallel)
2 

(parallel)
3 

(parallel)
4 

(parallel)
5 

(parallel)
6 

(parallel)
7 

(parallel)
2 

(parallel)
2 

(parallel)
2 

(parallel)
2 

(parallel)
Motor (6) (kW) 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5 (x2) 7,5 (x2) 7,5 (x2) 7,5 (x2)
Nominale stroom (6) (A) 6,2 6,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 13,8 13,8 13,8 13,8

Motortoerental
(omw/
min)

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Waterfilter Ø 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"
Inhoud expansievat (L) Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Max. werkdruk aan waterzijde

zonder hydraulische module [kPa] 1000 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1000 1000 1000 1000
met aanzuiging/afvoer hydraulische 
module

(kPa) 400/640 400/640 400/641 400/642 400/643 400/644 400/645 1000 1000 1000 1000

Koelmiddelverwarming (W) geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen
Leidingen Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Algemene gegevens
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Grootte unit 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Hydraulische module / condensorzijde (optie voor lage opvoerdruk)

Type pomp SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC DIL DIL JRN JRN

Model voor hoge opvoerdruk
20 -

134 / 2,2
20 -

134 / 2,2
35 - 

135 / 3
35 - 

135 / 3
35 - 

135 / 3
35 - 

135 / 3
35 - 

135 / 3
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5

Aantal pompsets
2 

(parallel)
2 

(parallel)
3 

(parallel)
4 

(parallel)
5 

(parallel)
6 

(parallel)
7 

(parallel)
8 

(parallel)
9 

(parallel)
10 

(parallel)
11 

(parallel)
Motor (6) [kW] 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5
Nominale stroom (6) (A) 5,0 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 7,8 7,8 10,3 10,3

Motortoerental
(omw/
min)

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Wateraansluiting unit

Gekoeld water
(Inch/
mm)

3" (80) 3" (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Warm water, hoge opvoerdruk
(Inch/
mm)

4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5" (125) 5" (125) 5" (125) 5" (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Warm water, lage opvoerdruk
(Inch/
mm)

3" (80) 3" (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5" (125) 5" (125) 5" (125) 5" (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Wateraansluiting unit zonder pompen

Gekoeld water
(Inch/
mm)

3" (80) 3" (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Warm water
(Inch/
mm)

3" (80) 3" (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5" (125) 5" (125) 5" (125) 5" (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Afmetingen

Hoogte (mm) 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1950 1950 1950 1950
Lengte (zonder pompen) (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2808 2808 2808 2808
Lengte (met pompen) (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 3498 3498 3498 3498
Breedte (mm) 880 880 880 880 880 880 880 878 878 878 878

Standaardrendement Bedrijfsgewicht (CGWN/CCUN)

Basisunit (zonder pompen) (kg)
1360 / 
1260

1300 / 
1170

1420 / 
1270

1500 / 
1280

1650 / 
1420

1710 / 
1480

1790 / 
1550

2232 / 
1879

2442 / 
2070

2525 / 
2120

2640 / 
2180

Basisunit (met pompen) (kg)
1360 / 
1260

1300 / 
1170

1420 / 
1270

1500 / 
1280

1650 / 
1420

1710 / 
1480

1790 / 
1550

2128 / 
1880

2337 / 
2071

2420 / 
2122

2500 / 
2182

Hyd. set verd. (kg)
1450 / 
1350

1390 / 
1260

1590 / 
1440

1670 / 
1450

1820 / 
1590

1880 / 
1650

1960 / 
1720

2618 / 
2370

2827 / 
2561

2910 / 
2612

2990 / 
2672

Hyd. set verd. + cond. (kg) 1520 / NA 1460 / NA 1690 / NA 1770 / NA 1920 / NA 1980 / NA 2060 / NA 2992 / NA 3201 / NA 3284 / NA 3364 / NA
Transportgewicht (CGWN/CCUN)

Basisunit (zonder pompen) (kg)
1290 / 
1210

1220 / 
1120

1320 / 
1200

1370 / 
1190

1510 / 
1320

1570 / 
1380

1650 / 
1450

2109 / 
1832

2315 / 
2023

2387 / 
2070

2492 / 
2130

Hyd. set verd. (kg)
1380 / 
1300

1310 / 
1210

1490 / 
1370

1540 / 
1360

1680 / 
1490

1740 / 
1550

1820 / 
1620

2480 / 
2274

2685 / 
2465

2758 / 
2512

2840 / 
2568

Hyd. set verd. + cond. (kg) 1450 / NA 1380 / NA 1590 / NA 1640 / NA 1780 / NA 1840 / NA 1920 / NA 2797 / NA 3002 / NA 3075 / NA 3157 / NA
Hoog rendement Bedrijfsgewicht (CGWN/CCUN)

Basisunit (zonder pompen) (kg) 1460/13301450/12401470/1250 - - - - - - - -
Hyd. set verd. (kg) 1550/14201540/13301640/1420 - - - - - - - -
Hyd. set verd. + cond. (kg) 1620/NA 1610/NA 1740/NA - - - - - - - -

Transportgewicht (CGWN/CCUN)
Basisunit (zonder pompen) (kg) 1360/1270 1350/1170 1340/1160 - - - - - - - -
Hyd. set verd. (kg) 1450/13601440/12601510/1330 - - - - - - - -
Hyd. set verd. + cond. (kg) 1520/NA 1510/NA 1610/NA - - - - - - - -

Koudemiddelvulling (4) (5)

CGWN standaardrendement 
circuit 1 & 2

(kg) 10 11 13 17 18 18 19 22 23 24 25

CGWN hoog rendement circuit 1 & 2 (kg) 15 15 17 - - - - - - - -
CCUN Stikstofvulling

Olievulling per circuit
Circuit 1 & 2 (l) 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,9 14,4 21,2 21,7 22,2 22,7

(1)  Indicatie prestaties bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C - Condensor 30 °C/35 °C of 40 °C/45 °C (verwarming) - raadpleeg Ordernotatie voor gedetailleerde 
prestaties.

(2) Onder 400 V/3/50 Hz.
(3) Maximale nominale toestand zonder pomppakket.
(4) Elektrische en systeemspecificaties zijn indicaties en onder voorbehoud. Raadpleeg de gegevens op het typeplaatje van de unit.
(5) Per circuit.
(6) Optie dubbele pomp.

Algemene gegevens
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Mechanische installatie

Opstellingseisen

Geluidstechnische 

aspecten

De meest effectieve geluidsisolatie 
wordt verkregen door de unit niet 
in 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.

Fundering

Voor een optimale isolatie moeten 
ook de waterleidingen en elektrische 
leidingen worden geïsoleerd. Gebruik 
wanddoorvoeren en leidingsteunen 
met rubber om geluidsoverdracht 
via waterleidingen te beperken. 
Voor demping van geluidsoverdracht 
via elektrische kabelgoten kunnen 
flexibele tussenstukken worden 
gebruikt.

De Europese en lokale wetgeving 
inzake geluidsemissie moet altijd 
worden gerespecteerd. Aangezien 
de omgeving waarin een geluidsbron 
wordt geplaatst, van invloed is op 
de geluidsdruk, moet de locatie 
voor de unit weloverwogen worden 
gekozen. Vraag in geval van twijfel 
advies aan een geluidstechnicus.

Zorg voor stevige, niet-meegevende 
montageblokken of een betonnen 
fundering die het gewicht tijdens 
bedrijf (inclusief alle leidingen 
en koudemiddel, olie en water). 
Raadpleeg het hoofdstuk 
“Afmetingen/gewicht unit” voor het 
bedrijfsklare gewicht van de unit. Na 
plaatsing dient de unit vlak te staan 
(maximaal hoogteverschil over de 
lengte en de breedte: 3 mm. Trane 
sluit elke aansprakelijkheid uit voor 
bedrijfsstoringen te wijten aan een 
onjuist ontworpen of gebouwde 
fundering.

Speling

Laat voldoende ruimte rond de unit 
vrij zodat alle onderhoudspunten 
makkelijk te bereiken zijn voor 
installatie en onderhoud. Raadpleeg 
de desbetreffende tekeningen met 
de maten van de unit, zodat er 
voldoende ruimte is voor het openen 
van het bedieningspaneel en het 
plegen van onderhoud aan de unit.

Raadpleeg het hoofdstuk 
“Afmetingen/gewicht unit” voor de 
minimale vrije ruimte rond de unit. 
De lokale voorschriften m.b.t. extra 
vrije ruimte prevaleren in ieder geval 
boven deze aanbevelingen.

Hijsmaterieel

Zie de gewichttabellen voor het 
takelgewicht van de unit. Raadpleeg 
het hijsetiket op de unit voor meer 
informatie.

Hijsprocedure

Raadpleeg het hijsetiket op de unit 
voor meer informatie. De kruisbalken 
van de hijsbalk MOETEN zo worden 
aangebracht dat de hijskabels de 
zijkanten van de unit niet raken. 
Verstel deze indien nodig om de unit 
gelijkmatig te hijsen.
1. De unit is voorzien van vier 

ingebouwde hijsogen.
2. Hijskettingen en hefbalk moeten 

worden geleverd door degene die 
de unit verplaatst.

3. De minimale hijscapaciteit 
van elk van de hijskettingen 
en van de hefbalk moet gelijk 
zijn aan of hoger zijn dan het 
transportgewicht van de unit 
zoals vermeld in de tabel.

4. Waarschuwing: de unit moet zeer 
voorzichtig worden behandeld 
en opgetild. Vermijd schokken 
tijdens het verplaatsen.
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Verdamperleidingen

De wateraansluitingen van de 
verdamper zijn gegroefd. Spoel alle 
waterleidingen naar de CGWN- of 
CCUN-unit grondig door, voordat 
ze op de unit aangesloten worden. 
De onderdelen en indeling kunnen 
enigszins verschillen, afhankelijk van 
de locatie van de aansluitingen en 
de waterbronnen.

LET OP! Schade aan apparatuur!

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 onderdelen van de verdamper 
te voorkomen.

LET OP! Correcte 

waterbehandeling!

Het gebruik van onbehandeld 
of onjuist behandeld water in 
een koelmachine kan leiden 
tot aanslag, erosie, corrosie, 
algen- of drabvorming. 
Geadviseerd wordt om een erkend 
waterbehandelingspecialist in te 
schakelen die kan bepalen welke 
waterbehandeling eventueel 
noodzakelijk is. Trane sluit elke 
aansprakelijkheid voor storingen aan 
apparatuur uit als deze het gevolg 
zijn van het gebruik van onbehandeld 
of onjuist behandeld water of van 
zout of brak water.

Aftappen

Plaats de unit bij een afvoeropening 
die groot genoeg is om de waterkast 
te laten leeglopen in geval van 
reparatie of buitengebruikstelling van 
de unit. De verdamper is af fabriek 
voorzien van aftapaansluitingen. Zie 
“Waterleidingen”. Neem alle lokale 
en nationale voorschriften in acht.

Leidingen

Aan de bovenkant van de 
verdamper aan de retourzijde 
bevindt zich een ontluchter. Zorg 
voor extra ontluchters op hoge 
punten in de leidingen om het 
gekoeldwatersysteem te kunnen 
ontluchten. Plaats manometers om 
de druk van het in- en uittredende 
koelwater te bewaken.

Installatie
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Afbeelding 1 - Aansluiting van eenheden met hydraulische module - verdamper en 
condensor kant

6

5

4

Afbeelding 2 - Aansluiting van eenheden zonder hydraulische module - verdamper en 
condensor kant

1

7

6

5

4

2

3

8

9

1 = Manometers: deze tonen de druk van in - en uittredende water.

2 = Doseerklep: past de waterstroom aan.

3 = Tijdens het ontluchten wordt de lucht tijdens het vullen uit het watercircuit verwijderd.

4 = Stopkleppen: deze isoleren de koelers en de watercirculatiepomp tijdens 
onderhoudswerkzaamheden.

5 = Thermometers: deze tonen de temperatuur van het gekoelde water bij intrede en uittrede.

6 = Expansiecompensatoren: deze voorkomen mechanische spanning tussen de koelmachine 
en de leidingen.

7 = Stopklep op uitlaataansluiting: deze meet de waterdrukinlaat of -uitlaat van de verdamper.

8 = Filter: dit voorkomt dat de warmtewisselaars vuil worden. Iedere installatie moet voorzien 
zijn van goede filters, zodat alleen schoon water in de wisselaar komt.

Als er een filter ontbreekt, kan de koelmachine niet door de Trane monteur in bedrijf worden 
gesteld. Het gebruikte filter moet alle deeltjes tegenhouden met een doorsnede groter dan 
1 mm.

9 = Aftapklep: voor het aftappen van de plaatwarmtewisselaar.

10 = Start de unit niet bij een te laag watervolume of onvoldoende druk in het circuit.

Opmerking: Bij het pomppakket is geen drukschakelaaronderdeel de detectie van 

een tekort aan water inbegrepen. De installatie van een dergelijk onderdeel wordt 

sterk aangeraden om schade aan de afdichting als gevolg van pompwerking bij 

een watertekort te voorkomen.

Installatie
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Minimale waterinhoud 

voor installatie

De actieve systeeminhoud is een 
belangrijke instelling omdat hierdoor 
een constante temperatuur van het 
gekoelde water wordt aangehouden 
en de compressoren geen korte 
cycluswerking nodig hebben.

Parameters die de 

stabiliteit van de 

watertemperatuur 

beïnvloeden
•  Waterkringvolume
•  Schommelingen last
•  Aantal vermogensstappen
•  Draairichting van de compressoren
•  Neutrale zone (afgesteld op 

koelmachineregelaar)
•  Minimale tijd tussen 2 starts van 

een compressor

Minimaal watervolume voor 

een comforttoepassing

Voor een comforttoepassing is een 
fluctuatie van de watertemperatuur 
toegestaan bij gedeeltelijke belasting. 
De parameter waar rekening 
mee moet worden gehouden,is 
de minimale bedrijfstijd van de 
compressor. Om smeerproblemen 
met een scroll-compressor te 
voorkomen moet hij tenminste 
2 minuten (120 seconden) lang 
draaien voordat hij stopt.

De volgende tabel geeft de minimale 
aanbevolen waterinhoud bij de 
installatie gebaseerd op al deze 
parameters.

Installatie

Tabel 2 - Minimale waterinhoud

Aantekeningen
(1)  Minimaal waterkringvolume voor een maximale schommeling van +/- 1 °C van de temperatuur van het 

gekoelde water t.o.v. het instelpunt voor gekoeld water
(2)  Minimaal waterkringvolume voor een maximale schommeling van +/- 1,5 °C van de temperatuur van het 

gekoelde water t.o.v. het instelpunt voor gekoeld water
(3)  Minimaal waterkringvolume voor een maximale schommeling van +/- 2 °C van de temperatuur van het 

gekoelde water t.o.v. het instelpunt voor gekoeld water

Deze tabel is geschat met 
- Condensor: Water 30 °C/35 °C
- Verdamper: water 12 °C/7 °C

Comforttoepassing Toepassing in proceskoeling

2 °C 

neutrale 

zone (1)

3 °C 

neutrale 

zone (2)

4 °C 

neutrale 

zone (3)

2 °C 

neutrale 

zone (1)

3 °C 

neutrale 

zone (2)

4 °C 

neutrale 

zone (3)

CGWN - CCUN 205 660 l 440 l 330 l 1160 l 730 l 530 l

CGWN - CCUN 206 670 l 450 l 340 l 1160 l 740 l 540 l

CGWN - CCUN 207 650 l 440 l 330 l 1100 l 710 l 520 l

CGWN - CCUN 208 880 l 580 l 440 l 1520 l 960 l 710 l

CGWN - CCUN 209 1060 l 700 l 530 l 1860 l 1170 l 860 l

CGWN - CCUN 210 1080 l 720 l 540 l 1870 l 1190 l 870 l

CGWN - CCUN 211 1260 l 840 l 630 l 2220 l 1400 l 1020 l

CGWN - CCUN 212 1260 l 840 l 630 l 2170 l 1380 l 1010 l

CGWN - CCUN 213 1050 l 700 l 530 l 1760 l 1130 l 830 l

CGWN - CCUN 214 1270 l 850 l 640 l 2150 l 1370 l 1010 l

CGWN - CCUN 215 1240 l 820 l 620 l 2060 l 1330 l 980 l
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Wateraansluitingen

Voordat u begint met de 
aansluitingen, moet u controleren 
of de labels voor de in- en uitlaat 
van het water overeenkomen 
met de maatschetsen. CGWN 
watergekoelde koelmachines 
en CCUN condensorloze units 
zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen:
1) Opties verdamperzijde
•  Geen hydraulische regeling
•  Met pompschakelaars om een 

ergens anders geplaatste pomp 
(enkel of dubbel) te regelen

•  Met in de pomp geïntegreerde 
hydraulische module, enkele 
of dubbele pomp, lage- of 
hogedruk kop

2) Opties condensorzijde
•  Geen hydraulische regeling
•  Met pompschakelaars om een 

ergens anders geplaatste pomp 
(enkel of dubbel) te regelen

•  Met in de pomp geïntegreerde 
hydraulische module, bestaande 
uit twee enkele parallel 
geschakelde pompen om de 
condensorwaterstroom als een 
functie van de capaciteit van 
de unit te regelen, lage of hoge 
opvoerdruk

Het documentatiepakket dat wordt 
meegeleverd met de unit bevat 
standaard watercircuits.

PAS OP! Om beschadiging van 
de mechanische afdichting 
van de pomp te voorkomen, 
wordt u sterk aangeraden een 
differentieeldrukschakelaar te 
installeren op de waterkring 
om gebrekkige waterstroom 
te detecteren.

Installatie
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Installatie

Koudemiddel-

leidingaansluitingen

Leidingen

Maximum afstanden en diameters 
van koudemiddelleidingen tussen 
units moeten worden gecontroleerd 
aan de hand van de configuratie 
en systeembedrijfsvoorwaarden 
(Temperatuur gekoeld water en 
extra koeling).

De tabellen 3-6 tonen de 
maximaal toegestane hoogte 
overeenkomstig het beschikbaar 
zijn van tussenkoeling en de 
aanbevolen diameters voor 
vloeistofafvoerleidingen wanneer 
CCUN condensorloze koelmachines 
zijn verbonden met afzonderlijke 
condensors.

Het model CCUN maakt deel uit 
van de installatie, die is beschermd 
tot 44,5 bar voor R410A.

De partij die verantwoordelijk 
is voor de levering van de 
condensor en de bijbehorende 
koudemiddelleiding, dient zorg 
te dragen voor het uitvoeren van 
alle vereiste beveiligingen, zodat 
voldaan wordt aan de bepalingen 
van de PED-richtlijn met betrekking 
tot de gespecificeerde druk van de 
geïnstalleerde condensor. Raadpleeg 
het bij deze koelmachine geleverde 
document PROD-SVX01_-xx. voor 
alle bepalingen uit de richtlijnen 
inzake drukapparatuur en machines 
waaraan in het geval van deze 
installatie moet worden voldaan.

Afbeelding 3 - Installatieconfiguratie - CCUN en afzonderlijke condensor op hetzelfde niveau

50 m

1: Afvoerleiding
2: Vloeistofleiding
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Installatie

Tabel 3 - Aanbevolen diameters van afvoerleidingen voor horizontale pijpen (Circuit 1)

Tabel 4 - Aanbevolen diameters van afvoerleidingen voor horizontale pijpen (Circuit 2)

Temperatuur uittredend gekoeld water (°C)

Grootte unit -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 206 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 207 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 208 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 209 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 210 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 211 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 212 1"5/8 2"1/8

CCUN 213 1"5/8 2"1/8

CCUN 214 1"5/8 2"1/8 2"5/8

CCUN 215 1"5/8 2"1/8 2"5/8

Temperatuur uittredend gekoeld water (°C)

Grootte unit -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 206 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 207 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 208 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 209 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 210 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 211 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 212 1"3/8 1"5/8 2"1/8

CCUN 213 1"5/8 2"1/8

CCUN 214 1"5/8 2"1/8

CCUN 215 1"5/8 2"1/8 2"5/8
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Installatie

Tabel 5 - Aanbevolen diameters van vloeistofleidingen voor verticale of horizontale pijpen (Circuit 1)

Tabel 6 - Aanbevolen diameters van vloeistofleidingen voor verticale of horizontale pijpen (Circuit 2)

Temperatuur uittredend gekoeld water (°C)

Grootte unit -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 206 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 207 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 208 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 209 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 210 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 211 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 212 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 213 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 214 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 215 1"1/8 1"3/8 1"5/8

Temperatuur uittredend gekoeld water (°C)

Grootte unit -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 206 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 207 5/8" 7/8" 1"1/8

CCUN 208 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 209 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 210 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 211 7/8" 1"1/8 1"3/8

CCUN 212 1"1/8 1"3/8

CCUN 213 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 214 1"1/8 1"3/8 1"5/8

CCUN 215 1"1/8 1"3/8 1"5/8
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Installatie

Isolatie

Isoleer alle koudemiddelleidingen in het 
gebouw om trillingsoverdracht naar 
het gebouw te voorkomen. Voorkom 
verder dat koudemiddelleidingen 
resp. kabelgoten te vast worden 
gemonteerd en daardoor de dempers 
van de unit niet meer naar behoren 
functioneren. Te vast gemonteerde 
koudemiddelleidingen kunnen trillingen 
overgedragen op het gebouw zelf.

Druktesten en lekopsporing

WAARSCHUWING! Neem tijdens 
werkzaamheden de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht:
1.  Gebruik nooit zuurstof of acetyleen 

in plaats van koudemiddel resp. 
stikstof om lekken op te sporen 
om een heftige explosie te 
voorkomen.

2.  Gebruik steeds kleppen en 
manometers om de druk in het 
systeem te testen. Een overmatige 
druk kan leiden tot scheuring 
van de leidingen, schade aan de 
unit of een explosie met mogelijk 
lichamelijk letsel tot gevolg. Voer 
druktesten van vloeistofleidingen 
en heet gas altijd uit conform de 
geldende normen.

LET OP: Laat de druk niet hoger 
worden dan 0,7 bar boven het 
instelpunt van de hogedrukschakelaar. 
Doe voldoende koudemiddel in 
het circuit voor een druk van 
85 - 100 kPa door droge stikstof in 
het circuit te pompen en verhoog de 
druk vervolgens tot 100 kPa. Gebruik 
een detector om naar mogelijke 
lekkages te zoeken. Doe dit zorgvuldig 
in de gehele installatie. Wanneer 
lekkage wordt vastgesteld, verlaag 
dan de systeemdruk en herstel 
het defecte onderdeel. Herhaal de 
testprocedure om te controleren of 
de gerepareerde plek ook tegen de 
nominale druk kan.

Koudemiddelvulling 

CCUN-units worden geleverd met 
een stikstof transportvulling en 
isolatiekleppen. Na het testen van de 
systeemdruk en vacuüm, vult u de 
unit met koudemiddel overeenkomstig 
de diameter en de lengte van de 
koudemiddelleidingen om de correcte 
tussenkoelingtemperatuur te krijgen:

t tussenkoeling = 5 °C voor een 
vloeistoftemperatuur van 40 °C.

Waarschuwing: Let op bij het 

aansluiten van CCUN vloeistof- en 

afvoerleidingen, dat de koperen 

eindpijpen tussen de stopklep en 

het uiteinde van de leidingen niet 

onder druk staan bij gebruik van een 

1/4 SAE.

Olievulling - CCUN

Boven 60 kg koudemiddelvulling per 
circuit, moet er speciale aandacht 
worden geschonken aan het oliepeil 
van de compressor. Het oliepeil 
moet tijdens bedrijf in de bovenste 
helft van het oliepeilglas blijven. 
Zie het typeplaatje van de unit 
voor de olievulling. Het oliepeil 
kan pas worden gemeten nadat 
beide compressoren in het circuit 
10 minuten UIT zijn geweest. 
Zie de sticker voor het oliepeil 
op de compressor naast het 
oliekijkglas. Ze de afbeeldingen voor 
Compressoroliepeil op de oliebalanslijn 
achterin het hoofdstuk Algemene 
inbedrijfstelling

Opmerking: De hoeveelheid olie in 
een splitsysteem dient te worden 
afgestemd op de diameter en lengte 
van de koudemiddelleidingen.

LET OP: Gebruik uitsluitend PEO olie 

die door TRANE wordt aanbevolen.

Belangrijke opmerking:

Deze werkzaamheden moeten door 
een specialist worden uitgevoerd. 
De resultaten moeten op een 
inbedrijfstellingsrapport worden 
geschreven door de Trane-ingenieur 
of de specialist van de klant die deze 
inbedrijfstelling heeft uitgevoerd. De 
hoeveelheid bijgevulde koudemiddel 
en olie zal de klant in rekening worden 
gebracht.
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Hoge druk

De afzonderlijke condensor moet een 
werkdruk hebben die gelijk is aan of 
hoger is dan de hoge werkdruk 

Opmerking: CCUN is slechts één 

onderdeel van een complete 

installatie. De unit heeft zijn eigen 

beveiliging tegen hoge druk. 

Deze is ingesteld op 44,5 bar 

voor R410A-units.

Tabel 7 - Aanbevolen vloeistofleiding diameters met overdrukklep - CCUN

Grootte unit Rendementsmodel unit Circuit

Maximale koudemiddelvulling 

van systeem zonder 

overdrukklep (kg)

Diameter 

vloeistoflei-

ding

Maximale lengte zonder 

overdrukklep (m)

Diameter 

vloeistoflei-

ding

Maximale lengte 

zonder overdrukklep 

(m)

205
Standaard 1 & 2 62 1"1/8 76 7/8" 120

Hoog 1 & 2 69 1"1/8 90 7/8" 142

206
Standaard 1 & 2 63 1"1/8 71 7/8" 113

Hoog 1 & 2 69 1"1/8 83 7/8" 131

207
Standaard 1 & 2 65 1"1/8 69 7/8" 108

Hoog 1 & 2 70 1"1/8 79 7/8" 125
208 Standaard 1 & 2 71 1"1/8 73 7/8" 115
209 Standaard 1 & 2 74 1"1/8 74 7/8" 116
210 Standaard 1 & 2 76 1"3/8 45 1"1/8 70
211 Standaard 1 & 2 79 1"3/8 44 1"1/8 69

212
Standaard 1 93 1"3/8 43 1"1/8 66
Standaard 2 93 1"3/8 43 1"1/8 66

213
Standaard 1 94 1"5/8 28 1"1/8 60
Standaard 2 94 1"5/8 28 1"1/8 60

214
Standaard 1 95 1"5/8 25 1"1/8 55
Standaard 2 95 1"5/8 25 1"1/8 55

215
Standaard 1 98 1"5/8 24 1"1/8 52
Standaard 2 98 1"5/8 24 1"1/8 52

Afbeelding 5 - Het installeren van de overdrukklep (205-211)

12

1 = Aansluiting voor overdrukklep circuit 1
2 = Aansluiting voor overdrukklep circuit 2

Afbeelding 6 - Het installeren van de overdrukklep (212-215)

1

2

1 = Aansluiting voor overdrukklep circuit 1
2 = Aansluiting voor overdrukklep circuit 2

Overdrukklep - CCUN

Boven de maximale 
koudemiddelvulling van het 
systeem, is het aanbevolen om 
een overdrukklep te installeren. Zie 
de afbeeldingen hieronder voor de 
installatie. Zoek, afhankelijk van de 
diameter van de vloeistofleiding, 
gekozen uit de tabel “Aanbevolen 
diameters van vloeistofleidingen”, 
de voorgestelde maximale 
lengte voor de installatie van de 
vloeistofleiding zonder overdrukklep 
geïnstalleerd. De aanbevolen 
overdrukklepinstelling is 29 bar en 
deze moet worden geïnstalleerd 
aan de lagedruk-kant van het 
koudemiddelcircuit.

De partij die verantwoordelijk 

is voor de levering van de 

condensor en de bijbehorende 

koudemiddelleiding, dient zorg 

te dragen voor het uitvoeren van 

alle vereiste beveiligingen, zodat 

voldaan wordt aan de bepalingen 

van de PED-richtlijn met betrekking 

tot de gespecificeerde druk van de 

geïnstalleerde condensor.

Raadpleeg het bij deze 

koelmachine geleverde document 

PROD-SVX01_-xx. voor alle 

bepalingen uit de richtlijnen inzake 

drukapparatuur en machines 

waaraan in het geval van deze 

installatie moet worden voldaan.
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 Vorstbeveiliging winter

Als de omgevingsluchttemperatuur 
onder nul daalt, moeten de 
gekoeldwaterleidingen volledig 
geïsoleerd worden. Zorg dat 
alle voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen om bevriezingsschade bij 
omgevingstemperaturen onder nul te 
voorkomen. De volgende systemen 
kunnen worden gebruikt:
1. Elektrische verwarming op alle 

waterleidingen die blootstaan aan 
een temperatuur onder nul.

2. Start van pomp voor gekoeld 
water bij een omgevingslucht-
temperatuur onder nul.

3. Voeg ethyleenglycol toe aan het 
gekoelde water.

4. Tap het watercircuit af; houd 
echter wel rekening met corrosie 
na het aftappen.

Opmerking

Indien de machinekamer kan worden 
blootgesteld aan een temperatuur 
beneden 0 °C, moeten de systemen 
2, 3 en 4 worden gebruikt.

LET OP: 
-  Er bestaat een risico voor 

bevriezing van het verdampercircuit 
als gevolg van het intern 
weglekken van koudemiddel als 
het condensorcircuit gedurende 
aan lange periode tijdens het 
winterseizoen op een lage 
temperatuur (beneden 0 °C) wordt 
opgeslagen. Voorzie indien nodig 
het condensorwatercircuit van 
isolatiekleppen (CGWN). CCUN 
is beschermd tegen lekkage 
van koudemiddel d.m.v. een 
vloeistofmagneetklep.

-  Wanneer de bevriezings-
bescherming wordt geactiveerd 
door de pomp in te schakelen 
tijdens het winterseizoen met het 
water vrij kunnen circuleren.
Controleer of er geen afsluitklep op 
een ander apparaat de waterstroom 
blokkeert.

Het vullen met geconcentreerd 

glycol in de waterkring aan de 

zuigzijde van de pomp is verboden. 

Hierdoor kan de mechanische 

afdichting van de pomp ernstig 

beschadigd raken en kan er 

waterlekkage optreden.

Afbeelding 7 - Vriespunt t.o.v. percentage ethyleenglycol
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Afbeelding 8 - Hoofd-voedingsaansluiting CGWN en CCUN (1) (205-211)

2

1

1 = Invoer van de voedingskabel
2 = Onderbrekingsschakelaar
(1) hier getoond: CGWN. Op de CCUN bevinden de componenten zich op dezelfde locatie.

Elektrische aansluitingen

LET OP:

1.  Wees uiterst voorzichtig bij het 
maken van doorvoeropeningen 
voor elektrische kabels en bij 
het leggen van de kabels. Laat 
geen metaalslijpsel, koperresten 
of isolatiemateriaal in het 
elektrapaneel of op de elektrische 
onderdelen vallen. Bescherm de 
relais, schakelaars, aansluitingen 
en besturingsbedrading bij het 
plaatsen van de voedingskabels 
en dek deze af.

2.  Installeer de voedingskabels 
zoals te zien is in het 
bedradingschema. Er moet een 
juiste kabeldoorvoer worden 
gekozen, zodat geen vuil en 
andere stoffen die er niet horen, 
de behuizing of onderdelen van 
de elektrische uitrusting kunnen 
binnendringen.

LET OP:

1.  Bekabeling moet voldoen 
aan plaatselijke normen. Het 
type en de plaatsing van 
de zekeringen moeten ook 
voldoen aan de normen. Uit 
veiligheidsoverwegingen moeten 
ze goed zichtbaar en dichtbij de 
unit geplaatst worden.

2.  PAS OP! Om corrosie, 
oververhitting en beschadiging 
van de aansluitingen te 
voorkomen moeten voor de 
unit alleen koperen geleiders 
worden gebruikt. In het geval 
van aluminium geleiders moet 
een verbindingsblok worden 
gebruikt. Bij aluminium kabels 
moet een verbindingsstuk worden 
gebruikt dat uit twee materialen 
bestaat. De kabelroutering in 
het regelpaneel moet door de 
installateur worden afgesteld op 
de machine.

Aanbevolen instellingen softstarter

Opstarttijd: 0,5 seconden op volle 
snelheid

Opstartkoppel: 50%

Uitlooptijd: 0 seconden

Gebruik de afstellingsknop.
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Afbeelding 9 - Hoofd-voedingsaansluiting CGWN en CCUN (1) (212-215)

 
1 = Invoer van de voedingskabel
2 = Onderbrekingsschakelaar
(1) hier getoond: CGWN. Op de CCUN bevinden de componenten zich op dezelfde locatie.
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Indien besteld, worden de sensor 
voor de buitenluchttemperatuur 
en de bijbehorende elektronica in 
de fabriek gemonteerd en bedraad 
naar het bedieningspaneel van de 
koelmachine. Deze sensor dient 
buiten te worden geïnstalleerd 
om een goede werking van de 

koelmachine mogelijk te maken. 
De sensor dient te worden bedraad 
met een tweedradige kabel van 
0,75 tot 1,5 mm² van het type 
H05WWF of gelijkwaardig. 
De maximale lengte van deze kabel 
is 305 m. (zie Afbeelding 10.) De 
IPC-bus wordt in de fabriek bedraad.

Afbeelding 10 - Aansluiting sensor buitenluchttemperatuur (zelftappende schroef)

24 V
0 V

Afbeelding 11 - Hoofd-voedingsaansluiting CGWN en CCUN (205-211)

L1

L2

L3
1Q10

Zelftappende schroef
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Afbeelding 12 - Hoofd-voedingsaansluiting CGWN en CCUN (212-215)

1Q10

L1L1

L2

L3

L2

L3

Opmerking: Controleer voorafgaand aan het inbedrijfstellen van compressor of de 
faserotatie juist is. Doet u dit niet, dan kan de compressor schade oplopen.
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Interne verbinding tussen 

CCUN en afzonderlijke 

condensor

De CCUN heeft de mogelijkheid 
om het in fases laten werken van 
de ventilator van de afzonderlijke 
condensor te regelen indien 
deze optie wordt genomen. Elk 
koudemiddelcircuit kan één tot max. 
6 ventilatoren per circuit regelen, 
met de optie met een relaiskaart 
met 4 uitgangen (10A/250VAC/
AC1/SPDT) die is geïnstalleerd in de 

Tabel 8 - Regeling uitgangsrelais

Uitgangsrelais Ventilator 1 Ventilator 2 Ventilator 3 Ventilator 4 Ventilator 5 Ventilator 6
Ventilatoroptie Laag 

toerental

Hoog 

toerental 

Vast 

toerental

2
Eerste ventilator op twee snelheden

1&4 3 Alleen ventilatoren met vast toerental

3
1 2 3 4 Eerste ventilator op twee snelheden

1 3 4 Alleen ventilatoren met vast toerental

4
1 2 3 4 4 Eerste ventilator op twee snelheden

1 3 4 4 Alleen ventilatoren met vast toerental

5
1 2 3 4 4 4 Eerste ventilator op twee snelheden

1 3 4 4 4 Alleen ventilatoren met vast toerental

6
1 2 3 3 4 4 4 Eerste ventilator op twee snelheden

1 3 3 4 4 4 Alleen ventilatoren met vast toerental

Tabel 9 - In fases laten werken van de ventilator - Voorbeeld: 4 ventilatoren per circuit, vast toerental

Fase Aantal ventilatoren

Standaard - 4 ventilatoren per circuit Relais bekrachtigd

Vermogen [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0,00
1 1 1 0 0 0 25,00
2 2 1 0 1 0 50,00
3 3 0 0 1 1 75,00
4 4 1 0 1 1 100,00

Tabel 10 - In fases laten werken van de ventilator - Voorbeeld: 4 ventilatoren per circuit met eerste ventilator op 2 snelheden

Fase Aantalventilatoren

Lage omgevingstemperatuur, 2 Snelheden, 4 ventilatoren per circuit Relais Bekrachtigd

Vermogen [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0,00
1 0,5 1 0 0 0 12,50
2 1 0 0 1 0 25,00
3 1,5 1 0 1 0 37,50
4 2 0 0 0 1 50,00
5 2,5 1 0 0 1 62,50
6 3 0 0 1 1 75,00
7 3,5 1 0 1 1 87,50
8 4 0 1 1 1 100,00

regelkast van de CCUN. De externe 
bedrading naar de afzonderlijke 
condensor moet direct op het 
aansluitblok voor de optionele 
ventilatorrelaiskaarten worden 
aangesloten.

LET OP:

De voeding voor de relais van 
de externe ventilator mag niet 
door de CCUN worden geleverd 
tenzij er speciale aandacht wordt 
geschonken aan de spanning en het 
energieverbruik is geëvalueerd.
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Werkbereik

LET OP: De maximale werkingstijd 
voor laag condenserende wateruitlaat 
is 1 minuut. De compressor moet luid 
worden.

Het omraamde gedeelte stelt het 
werkgebied voor waarin de unit 
zonder regelbegrenzing werkt. Om de 
unit in dit omraamde gebied te blijven 
laten werken, is het belangrijk dat de 
instelpunten erin worden aangepast 
met een vrije ruimte die gelijk is aan 
de helft van de neutrale zone. 

Controleer eveneens of de 
compressoraanzuigleiding 
oververhitting dichtbij 5 of 
6 °C ligt voor temperatuur van 
laag gekoeldwateruitlaat om de 
compressorafvoertemperatuur 
te minimaliseren. Voor een erg 
hoge uitgaand condenserende 
watertemperatuur boven 55 °C, 
kan de koudemiddelvulling met 20% 
worden gereduceerd.

Afbeelding 13 -  Bedrijfslimieten CGWN
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Afbeelding 14 -  Bedrijfslimieten CCUN
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Opmerking: Voor de CGWN 205 tot 211 geldt een maximale temperatuur voor uitstromend water uit de condensor 
van 60 °C.
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Voorbereiding voor het 

opstarten

Voer alle werkzaamheden op de 
controlelijst uit zodat de unit correct 
geïnstalleerd en bedrijfsklaar is. De 
installateur moet alle onderstaande 
punten controleren voordat de Trane 
service-afdeling de apparatuur in 
bedrijf komt stellen:
• Controleer de opstellingsplaats 

van de unit
• Controleer of de unit waterpas 

staat
• Controleer het type en de positie 

van de rubberen isolatiematten
• Controleer of er voldoende vrije 

ruimte is voor onderhoud (zie de 
goedgekeurde tekeningen)

• Controleer de vrije ruimte rond 
de condensortoegang bij een 
gescheiden installatie (CCUN 
+ afzonderlijke condensor - zie 
gewaarmerkte tekeningen)

• Gekoeldwatercircuit bedrijfsklaar, 
gevuld met water, onder druk 
getest en ontlucht

PAS OP! Het is verboden om de 
waterpompen te starten wanneer de 
waterkring niet is gevuld met water. 
Dit kan tot ernstige schade leiden bij 
de mechanische afdichting van de 
pomp

• Het gekoeldwatercircuit moet 
worden gespoeld 

• Controleer of het waterfilter vóór 
de verdamper aanwezig is

• De filters moet worden gereinigd 
nadat de pomp 2 uur heeft 
gedraaid

• Controleer de stand van de 
thermometers en manometers

• Controleer de aansluiting van 
de gekoeldwaterpomp op het 
bedieningspaneel

• Controleer of de 
isolatieweerstand van alle 
voedingsaansluitingen naar de 
grond voldoet aan de geldende 
normen en voorschriften

• Controleer of de spanning 
en frequentie van de unit 
overeenkomen met de nominale 
ingangsspanning en -frequentie

• Controleer of alle elektrische 
aansluitingen schoon zijn en goed 
vastzitten

• Controleer of de hoofdschakelaar 
goed vastzit

• Controleer de concentratie 
glycol- of propyleenglycol in het 
gekoeldwatercircuit

• Controle van de 
waterstroomregeling: verminder 
de waterstroom en controleer 
het elektrische contact in het 
bedieningspaneel

• Controleer of de drukval van 
het gekoelde water door 
de verdamper (unit zonder 
hydraulische module) of de 
beschikbare druk van de 
unit (unit met hydraulische 
module) overeenkomen met 
de specificaties in de Trane 
orderbevestiging

• Controleer voor het opstarten 
van elke motor in het systeem 
de draairichting en de werking 
van alle onderdelen die worden 
aangedreven door deze motoren

• Controleer of er voldoende vraag 
naar koeling is op de dag van 
opstarten (ongeveer 50% van de 
nominale belasting)
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Opstarten

Ga als volgt te werk om de unit in 
bedrijf te stellen.

Installatie en inspectie van 

koelmachine

• Zorg dat alle bovenstaande 
handelingen (voorbereidingen 
voor inbedrijfstelling) worden 
uitgevoerd

• Volg de instructies zoals vermeld 
aan de binnenzijde van de 
schakelkast

• Breng het plexiglas aan dat 
door Trane is geleverd voor de 
elektrokast

• Zorg dat alle water- en 
koelmiddelkleppen in de 
gebruiksstand staan

• Controleer of de unit niet is 
beschadigd

• Controleer of de sensoren correct 
zijn geïnstalleerd in hun hulzen 
en zijn ondergedompeld in een 
warmtegeleidend product

• Controleer de bevestiging van 
de capillaire buizen (bescherming 
tegen trillingen en slijtage) en let 
op dat ze niet beschadigd worden

• Reset alle handmatig ingestelde 
regelapparatuur

• Controleer de afdichting van de 
koelcircuits

Controleren en instellen

Compressoren:
• Controleer het oliepeil in rust. 

Het niveau moet tenminste 
het minimale oliepeil op de 
indicator die is gelokaliseerd 
op de oliebalanslijn bereiken 
(zie de afbeeldingen bij 
Compressoroliepeil op 
de oliebalanslijn achterin 
het hoofdstuk Algemene 
inbedrijfstelling) wanneer de 
compressoren UIT zijn geweest 
gedurende 3 minuten voor een 
geïntegreerde unit (CGWN) en na 
10 minuten UIT te zijn geweest 
voor een gescheiden unit (CCUN 
met afzonderlijke condensor). 
Zie Compressoroliepeil op de 
oliebalanslijn voor het correcte 
niveau

• Controleer de bevestiging van 
de capillaire buizen (bescherming 
tegen trillingen en slijtage) en let 
op dat ze niet beschadigd worden

• Reset alle handmatig ingestelde 
regelapparatuur

• Controleer de afdichting van de 
koelcircuits

• Controleer of de elektrische 
aansluitingen van de motoren en 
in het bedieningspaneel goed zijn 
aangehaald

• Controleer de isolatie van de 
motoren met behulp van een 
mega-ohmmeter geschikt voor 
500 Vdc die voldoet aan de 
specificaties van de fabrikant 
(minimumwaarde 2 megohms)

• Controleer de rotatierichting met 
behulp van de fasemeter

PAS OP! Onjuiste stroomfasering 
kan leiden tot schade aan de 
apparatuur door omgekeerde 
draaiing.
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Bedrading elektrische voeding:
• Controleer of de elektrische 

aansluitingen van de kabels goed 
vastzitten

• Stel de overbelastingsrelais van 
de compressoren in

• Stel de overbelastingsrelais van 
de ventilatormotoren in

Bedrading elektrische bediening:
• Controleer of de elektrische 

aansluitingen van de kabels goed 
vastzitten

• Controleer alle pressostaten
• Controleer en configureer 

de regelmodule van de 
TRACER CH530

• Test en start op zonder de 
elektrische voeding

Condensor:
• Controleer de instelling van de 

veiligheidsdrukklep
• Controleer de isolatie van de 

motoren met behulp van een 
mega-ohmmeter geschikt voor 
500 Vdc die voldoet aan de 
specificaties van de fabrikant 
(minimumwaarde 2 megohms)

Vermelding parameters in bedrijf

• Schakel de netvoeding in
• Start de waterpompen en 

controleer of er geen cavitatie is
• Start de unit op volgens de 

procedure die is beschreven 
in de Gebruikshandleiding van 
de CGWN-CCUN. De unit en 
de magneetschakelaar van de 
gekoeldwaterpompen moeten op 
elkaar aangesloten worden

Na het opstarten van de unit 
moet deze minstens 15 minuten 
blijven draaien om te zorgen dat 
de drukwaarden zich stabiliseren. 
Controleer vervolgens:
• spanning
• stroom in compressoren
• uit- en intredetemperatuur van 

het gekoelde water
• aanzuigtemperatuur en -druk
• omgevingstemperatuur
• blaasluchttemperatuur
• ontlaaddruk en -temperatuur
• koudemiddeltemperatuur en -druk

Afbeelding 15 - Compressoroliepeil op de oliebalanslijn

1

2

1. Max. oliepeil
2. Min. oliepeil
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Werkingsparameters:

• drukdaling gekoeld water door de 
verdamper (als geen hydraulische 
module geïnstalleerd is) of de 
beschikbare druk van de unit. 
Dit moet overeenkomen met de 
Trane-orderbevestiging.

• oververhitting: het verschil tussen 
aanzuigtemperatuur en dauwpunt 
temperatuur. De normale 
oververhitting moet tussen 5 en 
7 °C liggen.

• onderkoeling: het verschil 
tussen vloeibare temperatuur en 
blaaspunttemperatuur. Normale 
tussenkoeling dient binnen 2 en 
10 °C te liggen.

• Condenserbenadering: het 
verschil tussen dauwpunts-
temperatuur onder hoge druk 
en luchtinlaattemperatuur van 
condensor. De normale waarde 
op standaardunit moet bij volle 
belasting tussen 15 en 23 °C 
liggen.

• Verdamperbenadering: 
het verschil tussen 
uittredewatertemperatuur en 
dauwpuntstemperatuur bij lage 
druk. De normale waarde voor 
een standaard unit, zonder 
ethyleenglycol in gekoeld water, 
moet tussen 2 en 5 °C liggen.

Laatste controle

Als de unit correct werkt:
• Controleer of de unit schoon 

is en verwijder eventueel vuil, 
gereedschappen, enz.

• Controleer of alle kleppen in de 
bedrijfstand staan.

• Sluit de deuren van het 
bedienings- en starterpaneel en 
controleer de bevestiging van 
de panelen.

LET OP

Voor de geldigheid van garantie 
moet elke inbedrijfstelling die door 
de klant zelf wordt uitgevoerd, in 
een gedetailleerd rapport worden 
vastgelegd dat zo snel mogelijk naar 
uw plaatselijke Trane-kantoor moet 
worden gestuurd.

• Een motor waarvan de 
isolatieweerstand lager is dan 
2 megaohm mag niet worden 
opgestart.

• De fase-onbalans mag nooit 
groter zijn dan 2%.

• De voedingsspanning van de 
motoren mag niet meer dan 
10% afwijken van de nominale 
spanning op het typeplaatje van 
de motor.

• Een overdadige olie-emulsie in 
de compressor geeft aan dat er 
koudemiddel aanwezig is in de 
olie, waardoor de compressor 
onvoldoende gesmeerd wordt. 
Schakel de compressor uit, 
wacht 60 minuten totdat de 
carterverwarmingen de olie 
hebben verwarmd, en start 
vervolgens opnieuw. Als dit niet 
werkt, moet u een Trane monteur 
om advies vragen.

• Een teveel aan olie in de 
compressor kan de compressor 
beschadigen. Overleg met de 
Trane-monteur voordat u olie 
bijvult. Gebruik alleen door Trane 
aanbevolen producten.

• De compressoren moeten in 
één bepaalde rotatierichting 
werken. Als het hoge druk van 
het koudemiddel stabiel blijft in 
de 30 seconden na het opstarten 
van de compressor, moet de 
unit onmiddellijk uitgeschakeld 
worden en moet de draairichting 
met behulp van een fasemeter 
gecontroleerd worden.

WAARSCHUWING!

Het gekoeldwatercircuit kan onder 
druk staan. Laat deze druk zakken 
voordat u het systeem opent om 
het watercircuit te spoelen of 
bij te vullen. Als deze instructie 
niet wordt opgevolgd, kan het 
onderhoudspersoneel letsel oplopen. 
Als een reinigingsoplossing wordt 
gebruikt in het gekoeldwatercircuit, 
moet de koelmachine geïsoleerd 
worden van het watercircuit om 
schade aan de koelmachine en de 
waterleidingen van de verdamper 
te voorkomen.
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Afbeelding 16 - Drukval verdamper units met standaardrendement en hoog rendement
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EWFR : Waterstroomwaarde verdamper
EWPD : Drukval verdamperwater

Afbeelding 17 - Drukval condensor standaardunits
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CWFR : Waterstroomwaarde condensor
CWPD : Drukval condensorwater

Drukval verdamper Geen hydraulische module

Drukval condensor Geen hydraulische module
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1,00 10,00 100,00
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Afbeelding 18 - Beschikbare druk koelmachine - Verdamperzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Lage opvoerdruk - Enkele pomp 
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EWFR : Waterstroomwaarde verdamper
EWPD : Drukval verdamperwater

Afbeelding 19 - Beschikbare druk koelmachine - Verdamperzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Lage opvoerdruk - Dubbele pomp
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Dual Pump
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EWFR : Waterstroomwaarde verdamper
EWPD : Drukval verdamperwater
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(uitvoering met hydraulische module, lage opvoerdruk)

Beschikbare druk verdamper 

(uitvoering met hydraulische module, lage opvoerdruk)

Enkele pomp

Dubbele pomp

Waterstroom [l/s]

Waterstroom [l/s]
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0,00 10,00 15,005,00 20,00 25,00 30,00 35,00
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Afbeelding 20 - Beschikbare druk koelmachine - Verdamperzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Hoge opvoerdruk - Enkele pomp
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Single Pump
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EWFR : Waterstroomwaarde verdamper
EWPD : Drukval verdamperwater

Afbeelding 21 - Beschikbare druk koelmachine - Verdamperzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Hoge opvoerdruk - Dubbele pomp
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Dual Pump
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EWFR : Waterstroomwaarde verdamper
EWPD : Drukval verdamperwater

Waterstroom [l/s]

Waterstroom [l/s]

Beschikbare druk verdamper 

(uitvoering met hydraulische module, hoge opvoerdruk)

Beschikbare druk condensor, lage opvoerdruk 

(uitvoering met hydraulische module)

Enkele pomp

Dubbele pomp
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Afbeelding 22 - Beschikbare druk koelmachine - Condensorzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Lage opvoerdruk 
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CWFR : Waterstroomwaarde condensor
CWPD : Drukval condensorwater
Opmerking: De pompen blijven dezelfde als de optie variabele toerentalaandrijving 
is gekozen.

Afbeelding 23 - Beschikbare druk koelmachine - Condensorzijde - Units met 
standaardrendement en hoog rendement - Hoge opvoerdruk
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CWFR : Waterstroomwaarde condensor
CWPD : Drukval condensorwater
Opmerking: De pompen blijven dezelfde als de optie variabele toerentalaandrijving 
is gekozen.

Waterstroom [l/s]

Waterstroom [l/s]

Beschikbare druk condensor, hoge opvoerdruk 

(uitvoering met hydraulische module)

Beschikbare druk condensor, hoge opvoerdruk 

(uitvoering met hydraulische module)

0,00 10,00 15,005,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
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Als ethyleenglycol wordt toegevoegd aan het gekoeldwatercircuit, moet 
rekening worden gehouden met de onderstaande glycolconentratie.

Afbeelding 24 - Aanbevolen concentratie ethyleenglycol
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LWT: Laagste watertemperatuur

PAS OP! Het vullen met geconcentreerd glycol in de waterkring aan de 
zuigzijde van de pomp is verboden. Hierdoor kan de mechanische afdichting 
van de pomp ernstig beschadigd raken en kan er waterlekkage optreden.

Afbeelding 25 - Aanbevolen concentratie propyleenglycol
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In het geval van toepassing met 
negatieve temperatuur aan de 
verdamper, een combinatie van 
gelijktijdig gebruik van glycol 
in zowel de verdamper als de 
condensor, of gebruik van een 
ander type vloeistof: neem contact 
op met het plaatselijke Trane 
verkoopkantoor. Er bevindt zich een 
overdrukklep bij de pompaanzuiging, 
waardoor de druk in het watercircuit 
begrensd wordt op 3 bar. De 
stikstofdruk in het expansievat 
moet gelijk zijn aan de geometrische 
hoogte van de installatie + 0,5 bar 
(om te voorkomen dat lucht het 
watercircuit binnendringt) Het 
expansievat moet gevuld worden 
met stikstof. De druk moet jaarlijks 
gecontroleerd worden. Voor een 
goede werking van de pomp moet 
de pompaanzuigdruk tussen 0,5 en 
2,5 bar liggen als de pomp draait.
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Checklist voor installatie

Laat deze lijst invullen door de installateur om zeker te zijn dat de unit juist is geïnstalleerd voordat deze wordt aangezet.

OPSTELLING VAN DE UNIT

 Controleer de vrije ruimte om de condensor

 Controleer of er voldoende vrije ruimte is voor onderhoudstoegang

 Controleer het type en de positie van de rubberen isolatiematten

 Controleer of de unit waterpas staat

GEKOELDWATERCIRCUIT

 Controleer de stand van de thermometers en manometers

 Controleer de aanwezigheid en de stand van de hoeveelheidsklep van de waterstroomsnelheid

 Controleer of het filter vóór de verdamper aanwezig is

 Controleer of een ontluchtingsklep aanwezig is

 Controleer het spoelen en vullen van gekoeldwaterleidingen

 Controleer de aansluiting van de gekoeldwaterpomp op het bedieningspaneel

 Controleer de waterstroom

 Controleer de gekoeldwaterdrukval of de beschikbare druk van de unit (units met hydraulische module)

 Controleer op lekkages in de gekoeldwaterleidingen

ELEKTRISCHE APPARATUUR

 Controleer de installatie en het toelaatbaar vermogen van de hoofdschakelaar/zekeringen

 Controleer of de elektrische aansluitingen voldoen aan de specificaties

 Controleer of de elektrische aansluitingen overeenkomen met de informatie op het typeplaatje van de fabrikant

 Controleer de rotatierichting met behulp van de fasemeter

Opmerkingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………….Naam:…………………………………...…………………

Bestelnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Installatieplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Stuur deze lijst naar uw plaatselijke Trane-servicekantoor
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Regeling en werking van 

de unit

De regeling vindt plaats via de 
TRACER CH530-regelmodule.
• Controleer de werking van de 

pomp(en) voor gekoeld water.
• Start de unit op volgens de 

procedure die is beschreven in 
de Gebruikshandleiding van de 
CGWN-CCUN. De unit werkt 
correct als de waterstroom 
toereikend is. De compressoren 
zullen opstarten zodra de 
uittredetemperatuur van het 
water in de verdamper boven het 
instelpunt van de regelmodule 
komt.

Wekelijks starten
• Controleer de werking van de 

pomp(en) voor gekoeld water.
• Start de unit op volgens de 

procedure die is beschreven in 
de gebruikshandleiding.

Stilzetten in het weekend
• Als de unit korte tijd moet 

worden uitgeschakeld, zet dan 
de unit stil volgens de procedure 
die beschreven is in handleiding 
van de CGWN-CCUN (Zie menu 
“Klok”).

• Als de unit voor een langere 
periode wordt uitgeschakeld, 
zie “Seizoensstop” hieronder.

• Zorg dat alle voorzorgs-
maatregelen zijn genomen 
om schade door bevriezing bij 
omgevingstemperaturen onder 
nul te voorkomen.

• Zet de algemene hoofdschakelaar 
niet uit, behalve als de unit 
afgetapt wordt.

Trane adviseert om de unit niet af 
te tappen, aangezien dit tot meer 
corrosie aan de leidingen leidt.

Seizoensstop
• Controleer de waterstroom en de 

beveiligingen.
• Controleer de glycolconcentratie 

in het gekoeldwatercircuit en of 
er glycol nodig is.

• Voer een lekkagetest uit.
• Voer een olie-analyse uit.
• Noteer de bedrijfsdruk, 

temperaturen, stroomsterktes 
en spanning.

• Controleer de werking van 
de machine/vergelijk de 
bedrijfsomstandigheden met 
de oorspronkelijke waarden bij 
inbedrijfstelling.

• Zet de unit stil volgens de 
procedure die is beschreven in 
de Gebruikshandleiding van de 
CGWN-CCUN.

• Zorg dat alle voorzorgs-
maatregelen zijn genomen 
om schade door bevriezing bij 
omgevingstemperaturen onder 
nul te voorkomen.

• Noteer het bezoek in het 
onderhoudslogboek en bespreek 
het met de operator

• Zet de algemene hoofdschakelaar 
niet uit, behalve als de unit 
afgetapt wordt.

Trane adviseert om de unit niet af 
te tappen, aangezien dit tot meer 
corrosie aan de leidingen leidt.
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Seizoensstart
• Controleer de waterstroom en de 

beveiligingen.
• Controleer de ethyleen-

glycol concentratie in het 
gekoeldwatercircuit en of er 
glycol nodig is.

• Controleer de bedrijfsinstelpunten 
en de prestaties.

• Kalibreer de regelaars.
• Controleer de werking van alle 

veiligheidsvoorzieningen.
• Inspecteer de contacten en haal 

de aansluitingen aan.
• Meet de wikkelingen van de 

motorcompressor met een mega-
ohmmeter.

• Noteer de bedrijfsdruk, 
temperaturen, stroomsterktes en 
spanning.

• Voer een lekkagetest uit.
• Controleer de configuratie van de 

regelmodule van de unit.
• Ververs de olie, indien nodig, op 

basis van de resultaten van de 
olie-analyse uitgevoerd tijdens 
de seizoensstop. 

Voer de 8 toestandsmetingen 
tegelijk uit op elk circuit.
• PK
• LP
• Aanzuigtemperatuur
• Afvoertemperatuur
• Vloeistoftemperatuur
• Temperatuur intredend water
• Temperatuur uittredend water
• Buitentemperatuur

Bereken vervolgens de extra koeling 
en oververhitting. Een diagnose 
is niet accuraat als een van deze 
gegevens ontbreekt.
• Controleer de werking van 

de machine/vergelijk de 
bedrijfsomstandigheden met 
de oorspronkelijke waarden bij 
inbedrijfstelling.

• Noteer het bezoek in het 
onderhoudslogboek en bespreek 
het met de operator.
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Onderhoudsinstructies

De volgende onderhoudsinstructies 
vallen onder de verplichte 
onderhoudsprocedures voor deze 
machine. Laat periodiek onderhoud 
over aan een vakbekwaam 
technicus, in het kader van een 
periodiek onderhoudscontract.

Door de onderhoudsplanning stipt te 
volgen gaat de unit langer mee en 
is de kans op grote schade en dure 
stilstand minimaal. Vermeld elke 
maand informatie over de werking 
van de unit in een “servicerapport”. 
Aan de hand van dit rapport kan 
de servicemonteur storingen en 
problemen makkelijker opsporen. 
Laat de gebruiker een logboek 
bijhouden van wijzigingen in de 
bedrijfstoestand van de machine 
om onregelmatigheden bijtijds op 
te kunnen sporen.

Inspectiebezoek na de eerste 

500 uur vanaf de inbedrijfstelling 

van de unit

• Voer een olie-analyse uit
• Voer een lekkagetest uit
• Inspecteer de contacten en haal 

de aansluitingen aan
• Noteer de bedrijfsdruk, 

temperaturen, stroomsterktes 
en spanning

• Controleer de werking van 
de machine/vergelijk de 
bedrijfsomstandigheden met 
de oorspronkelijke waarden bij 
inbedrijfstelling

• Noteer het inspectiebezoek in het 
onderhoudslogboek en bespreek 
het met de operator

• Controleer en reinig het filter
• Controleer de Rotalock-

compressordrukverdeling met een 
momentsleutel die u instelt op 
170-180 N.m

Opmerking: Voor middel- tot ernstig 
kritische toepassingen wordt een 
maandelijks preventief bezoek 
aangeraden.

Maandelijks preventief bezoek

• Voer een lekkagetest uit
• Oliezuurgraadtest
• Controleer de 

ethyleenglycolconcentratie in 
het gekoeldwatercircuit en of 
er glycol nodig is

• Inspecteer de contacten en haal 
de aansluitingen aan

• Noteer de bedrijfsdruk, 
temperaturen, stroomsterktes en 
spanning

• Controleer de werking van 
de machine/vergelijk de 
bedrijfsomstandigheden met 
de oorspronkelijke waarden bij 
inbedrijfstelling

• Noteer het bezoek in het 
onderhoudslogboek en bespreek 
het met de operator

• Controleer en reinig het filter
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Jaarlijks preventief bezoek

• Controleer de waterstroom en de 
beveiligingen

• Controleer de druk in het 
expansievat

• Controleer de glycolconcentratie 
in het gekoeldwatercircuit en of er 
glycol nodig is

• Controleer de bedrijfsinstelpunten 
en de prestaties

• Kalibreer regelaars en 
drukomvormer

• Controleer de werking van alle 
veiligheidsvoorzieningen

• Inspecteer de contacten en haal de 
aansluitingen aan

• Meet de wikkelingen van de 
motorcompressor met een mega-
ohmmeter

• Noteer de bedrijfsdruk, 
temperaturen, stroomsterktes en 
spanning

• Voer een lekkagetest uit
• Controleer de configuratie van de 

regelmodule van de unit
• Voer een olie-analyse uit
• Ververs de olie, indien nodig, op 

basis van de resultaten van de olie-
analyse

• Controleer de werking van 
de machine/vergelijk de 
bedrijfsomstandigheden met 
de oorspronkelijke waarden bij 
inbedrijfstelling

• Noteer het jaarlijkse bezoek 
voor inbedrijfstelling in het 
onderhoudsdagboek en bespreek 
het met de operator

• Controleer en reinig het filter

LET OP:

• Zie de specifieke Trane-
documentatie over olie, 
verkrijgbaar bij de dichtstbijzijnde 
Trane-vestiging. Alle door 
Trane voorgeschreven oliën zijn 
onderworpen aan grondige tests 
in de Trane laboratoria zodat 
deze gegarandeerd voldoen 
aan alle eisen die aan de Trane 
koelmachine worden gesteld en 
dus ook aan die van de gebruiker.

Als oliën worden gebruikt die niet 
overeenkomen met de specificaties 
aanbevolen door Trane, ligt de 
verantwoordelijkheid bij de gebruiker, 
wat een eventuele opzegging van de 
garantie tot gevolg kan hebben.
• De olie-analyse en de 

oliezuurgraadtest moeten 
door een bevoegde monteur 
uitgevoerd worden. Het foutief 
interpreteren van de resultaten 
kan leiden tot problemen 
met de werking van de unit. 
Bovendien moeten de correcte 
procedures worden gevolgd bij 
olie-analyse ter voorkoming dat 
onderhoudsmedewerkers letsel 
oplopen.

• Indien de condensors vuil zijn, 
(afzonderlijke condensors) reinig 
ze met een zachte borstel en 
water. Als de batterijen te vuil zijn, 
moet de hulp van een deskundige 
ingeroepen worden. Gebruik nooit 
water onder hoge druk om de 
condensorbatterijen te reinigen.

• Geenm contact op met 
Trane Service voor informatie over 
onderhoudscontracten.

WAARSCHUWING:

Schakel de hoofdvoeding 
van de unit uit alvorens met 
reparaties te beginnen. Als u deze 
veiligheidsinstructie niet uitvoert, kan 
dit leiden tot letsel of ongevallen met 
dodelijke afloop en beschadigingen 
aan de installatie.

LET OP: Gebruik nooit stoom of heet 
water boven 60 °C voor het reinigen 
van condensorbatterijen (afzonderlijke 
condensors). De toename van de druk 
ten gevolge hiervan kan een verlies 
van koudemiddel via de veiligheidsklep 
veroorzaken.
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Problemen oplossen

Dit zijn eenvoudige diagnostische 
aanwijzingen, niet een 
gecompliceerde analyse van het 
scrollcompressorkoelsysteem. 

Het doel ervan is de gebruiker 
eenvoudige instructies te geven over 
basisprocessen van de unit, zodat 
ze de technische kennis hebben om 
storingen te herkennen en door te 
geven aan bevoegde monteurs. Het 
verdient aanbeveling het probleem 
te laten bevestigen door uw Trane 
servicedienst.

Symptomen probleem Oorzaak probleem Aanbevolen oplossing 

A) De compressor start niet op 

Er staat spanning op de aansluitklemmen van de 
compressor, maar de motor gaat niet draaien.

Motor doorgebrand. Vervang de compressor.

Magneetschakelaar van de motor niet operationeel. Spiraal doorgebrand of contacten gebroken. Repareer of vervang.

Geen stroom voor de magneetschakelaar van de motor. a) Stroomonderbreking.
b) Hoofdvoedingsschakelaar uitgeschakeld.

Controleer zekeringen en aansluiting. 
Kijk waarom het systeem is uitgeschakeld. 
Als het systeem operationeel is, moet de hoofdvoeding 
ingeschakeld worden.

Stroom voor de zekering, maar niet aan de 
magneetschakelaarszijde.

Zekering doorgebrand. Controleer de motorisolatie. Vervang de zekering. 

Lage spanningswaarde op voltmeter. Spanning te laag. Geenm contact op met het elektriciteitsbedrijf. 

Starterspiraal niet bekrachtigd. Regelcircuit open. Zoek de regelaar op die ingeschakeld is en kijk waarom. 
Zie de instructies met betrekking tot dit onderdeel.

Compressor draait niet.
Compressormotor 'bromt'.
Hogedrukschakelaar ingeschakeld op contacten die 
geopend zijn op hoge druk.
Afvoerdruk te hoog. 

Compressor vastgelopen (beschadigde of vastgelopen 
onderdelen).
Afvoerdruk te hoog.
Uitschakeling door thermische overbelasting als gevolg 
van uitblaastemperatuur of thermische overbelasting van 
de motor.

Zie 'Afvoerdruk te hoog'.
Wacht 30 minuten tot auto reset van de op de 
compressor gemonteerde beveiliging. Controleer 
oververhitting tegen aanzuigdruk of watertemperatuur 
van machine.

B) Compressor stopt 

Hogedrukschakelaar ingeschakeld.

Thermisch relais overstroom ingeschakeld. 

Thermostaat motortemperatuur ingeschakeld.

Vorstbeveiliging ingeschakeld. 

Afvoerdruk te hoog. 
a) Spanning te laag.
b) Vraag naar koeling te groot of condenstemperatuur 
te hoog.
Onvoldoende koelvloeistof. 
Waterstroom naar verdamper te laag. 

Zie instructies onder 'afvoerdruk te hoog'.
a) Geenm contact op met het elektriciteitsbedrijf. 
b) Zie instructies voor 'Afvoerdruk te hoog'.

Repareer de lekkage. Vul koudemiddel bij. 
Controleer de waterstroomsnelheid en het contact van 
de stroomschakelaar in het water.

C) Compressor stopt meteen nadat hij is gestart 

Aanzuigdruk te laag.
Filterdroger berijpt.

Filterdroger geblokkeerd. Vervang de filterdroger. 

D) De compressor blijft draaien zonder te stoppen

Te hoge temperaturen in de te koelen ruimtes. Overmatige belasting op koelsysteem. Controleer thermische isolatie en luchtdichtheid van te 
koelen ruimtes.

Uittredetemperatuur van gekoeld water te hoog. Overmatige vraag naar koeling op systeem. Controleer thermische isolatie en luchtdichtheid van te 
koelen ruimtes.

E) Verlies van olie in de compressor 

Oliepeil op aanwijzer te laag. Onvoldoende olie. Geenm contact op met de Trane vestiging voordat u olie 
bestelt. 

Geleidelijke daling van het oliepeil. Filterdroger geblokkeerd. Vervang de filterdroger. 

Aanzuigleiding te koud. 
Compressor lawaaierig.

Vloeistof stroomt terug naar compressor. Stel de oververhitting af en controleer de bevestiging 
van de expansieklepbol.
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F) Compressor maakt lawaai 

Compressor schokt. Onderdelen in compressor defect. Vervang de compressor. 

Aanzuigleiding abnormaal koud. a) Ongelijke vloeistofstroom. 
b) Expansieklep vergrendeld in geopende stand. 

a) Controleer de instelling van de oververhitting en de 
bevestiging van de expansieklepbol.
b) Repareer of vervang. 

G) Onvoldoende koelvermogen 

Thermostatische expansieklep 'fluit'. Onvoldoende koudemiddel. Controleer de afdichting van het koudemiddelcircuit en 
vul koudemiddel bij.

Overmatige drukdaling door filterdroger. Filterdroger geblokkeerd. Vervang deze. 

Overmatige oververhitting. Oververhitting niet correct afgesteld. Controleer de afstelling van de oververhitting en stel de 
thermostatische expansieklep af.

Onvoldoende waterstroom. Leidingen voor gekoeld water verstopt. Reinig de leidingen en het filter. 

H) Afvoerdruk te hoog 

Condensor abnormaal warm. Aanwezigheid van niet te condenseren vloeistoffen in 
het systeem of teveel koudemiddel.

Verwijder de niet te condenseren vloeistoffen en tap het 
teveel aan koudemiddel af.

Uittredetemperatuur van gekoeld water te hoog. Overbelasting van koelsysteem. Verminder de belasting op het systeem. 
Verlaag de waterstroom, indien nodig. 

Luchtuitlaat condensor te warm. Verminderde luchtstroom. Luchtinlaattemperatuur hoger 
dan gespecificeerd voor unit.

Reinig of vervang de luchtfilters. Reinig de spiraal. 
Controleer de werking van de ventilatormotoren.

I) Aanzuigdruk te hoog. 

Compressor werkt constant.
Aanzuigleiding abnormaal koud.

Vloeistof stroomt terug naar compressor. 

Overmatige vraag naar koeling op de verdamper 
a) Expansieklep te ver geopend. 

b) Expansieklep vergrendeld in geopende stand. 

Controleer het systeem. 
a) Controleer op oververhitting en controleer of de 
expansieklepbol goed vastzit.
b) Vervang het betreffende onderdeel. 

J) Aanzuigdruk te laag 

Overmatige drukdaling door filterdroger. 
Koudemiddel stroomt niet door de thermostatische 
expansieklep.

Filterdroger geblokkeerd. 
Expansieklepbol is zijn koudemiddel verloren.

Vervang de filterdroger. 
Vervang de bol. 

Vermogensverlies. Expansieklep verstopt. Vervang deze. 

Oververhitting te laag. Overmatige drukval door de verdamper. Controleer de afstelling van de oververhitting en stel de 
thermostatische expansieklep af.

K) Onvoldoende koelcapaciteit 

Lage drukdaling door de verdamper. Lage waterstroomsnelheid. 

Controleer de waterstroomsnelheid. Controleer de 
toestand van het filter en controleer op verstoppingen in 
gekoeldwaterleidingen.
Controleer het contact van de drukschakelaar in water.
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