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De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af voor drukfouten of fouten bij herwerken, en behoudt zich het recht voor om wijzi-
gingen aan te brengen aan de eigen technische en commerciële ontwikkelingen zonder dit vooraf te melden.

Het bedrijf IMMERGAS S.p.A., met vestiging in via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) verklaart dat de processen van ontwerp, 
fabricatie en naverkoopdienst in overeenstemming zijn met de voorschriften van de norm UNI EN ISO 9001:2015.
Voor meer details over de CE-markering van het product dient men de fabrikant het verzoek om een kopie van de Verklaring van 
Overeenstemming toe te sturen, met vermelding van het toestelmodel en de taal van het land.

Beste klant,
Gefeliciteerd met uw keuze voor een Immergas-product van hoogstaande kwaliteit, dat u lange tijd voldoening en veiligheid zal verzekeren.  
Als klant van Immergas kunt u altijd vertrouwen op een bevoegd en modern erkend Service Center om de constante doeltreffendheid van 
uw warmtepomp te garanderen. Lees de volgende pagina’s aandachtig: u kunt er nuttige tips uit halen voor een correct gebruik van het 
toestel, die indien nageleefd uw tevredenheid over het Immergas product zullen bevestigen.
Wend u voor eventuele interventies en gewoon onderhoud tot de erkende assistentiecentra: zij beschikken over oorspronkelijke 
vervangingsonderdelen en het personeel heeft van een specifieke opleiding genoten, rechtstreeks gegeven door de fabrikant.

Correcte verwijdering van het product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)(Van toepassing in de landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het op het product, de accessoires of de documentatie afgebeelde symbool geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires aan het 
einde van de levenscyclus niet samen met ander afval weggegooid mogen worden. Om mogelijke schade aan het milieu of aan de gezondheid veroorzaakt 
door het niet correct verwijderen van afval te voorkomen, hoort de gebruiker het product en de bovengenoemde accessoires te scheiden van andere 
soorten afval en deze op een verantwoorde wijze te recyclen door ze in te leveren bij geautoriseerde instellingen in overeenstemming met de plaatselijke 
voorschriften.

Huishoudelijke gebruikers kunnen, als alternatief voor het hierboven beschreven autonome beheer, de apparatuur die zij weg willen gooien, bij de detailhande-
laar inleveren bij de aankoop van nieuwe apparatuur van een gelijkwaardig type. Daarnaast is het mogelijk om bij detailhandelaren van elektronische producten 
met een verkoopoppervlak van minstens 400 m2 de afgedankte elektronische producten met afmetingen kleiner dan 25 cm gratis, zonder aankoopverplichting, 
in te leveren. 
De zakelijke gebruikers (bedrijven en vaklui) kunnen contact opnemen met de eigen leverancier en de bepalingen en voorwaarden van het koopcontract verifi-
eren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden weggegooid.



4

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

• Volg nauwgezet de hierna genoemde voorzorgsmaatregelen aangezien deze van essentieel belang zijn om de veiligheid van het 
product te waarborgen.

KUJDES:
- Vooraleer onderhoudsinterventies uit te voeren of aan de interne componenten van deze externe 

condensgroep te gaan, is het absoluut noodzakelijk om de elektrische voeding los te koppelen.
- Zowel de installatie en als de werkingstests mogen enkel door gekwalificeerd personeel uitgevoerd 

worden.
- De inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en aanwijzingen die in deze hand-

leiding staan vermeld, is van essentieel belang om ernstige schade aan de installatie en persoonlijk 
letsel te voorkomen.

• Deze handleiding moet aandachtig worden gelezen voordat het toestel wordt geïnstalleerd; daarna moet de handleiding op een veilige 
plaats worden opgeborgen waar het gemakkelijk door de gebruiker kan worden geraadpleegd.

• Uit veiligheidsoverwegingen is de installateur gehouden om de gehele inhoud van deze handleiding aandachtig te lezen.
• De gebruiker moet de installatie- en gebruikshandleidingen op een veilige plaats opbergen en niet vergeten ze door te geven aan elke 

andere gebruiker die hem in de loop der tijd kan opvolgen bij het beheer van het toestel.
• In deze handleiding wordt uiteengezet hoe de condensgroep geïnstalleerd moet worden. Het gebruik van interne groepen voorzien 

van verschillende besturingssystemen die dus niet compatibel zijn veroorzaken behalve schade aan het toestel, het onmiddellijk 
verval van de garantie van de constructeur. De constructeur kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade als 
gevolg van het gebruik van het toestel met eenheden die niet met het apparaat compatibel zijn.

• De constructeur wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van wijzigingen waarvoor hij niet vooraf zijn schrif-
telijke toestemming heeft gegeven en/of van fouten bij de elektrische en/of hydraulische en/of koelingsaansluitingen van het toestel. 
De niet-naleving van de hierin vervatte instructies of het gebruik van het toestel buiten de hier aangegeven “Werkingslimieten” leidt 
tot het onmiddellijke verval van elke vorm van garantie van de constructeur.

• De niet-naleving van deze instructies aangegeven in de productiespecificaties maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.
• Het toestel mag niet worden gebruikt in het geval er schade of een bepaalde afwijking wordt opgemerkt, zoals bijvoorbeeld geuruit-

stoot of geluidstoename.
• Om elektrocutie, brand en/of ongevallen te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om het toestel te stoppen, de beveiligingsscha-

kelaar te openen en met de erkende technische assistentiedienst contact op te nemen wanneer er rook uit het toestel zelf komt, de 
voedingskabel ervan oververhit is geraakt of het toestel teveel lawaai begint te maken.

• Het toestel, evenals de elektrische aansluitingen, de koellijnen en de beveiligingsinrichtingen moeten regelmatig geïnspecteerd wor-
den. Alle inspecties mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

• Houd het toestel buiten bereik van kinderen, omdat het elektrische componenten en bewegende onderdelen bevat.
• Het toestel mag niet gerepareerd, verplaatst en/of opnieuw geïnstalleerd worden tenzij door gekwalificeerd personeel; zo niet kan 

het toestel schade lijden en/of elektrocutie en/of brand veroorzaken.
• Op het toestel mogen geen recipiënten met vloeistof erin of andere voorwerpen worden geplaatst.
• Al het materiaal gebruikt voor de fabricage en de verpakking van de condensgroep is recyclebaar.
• Het verpakkingsmateriaal en de lege batterijen van de afstandsbediening (optie) moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden 

weggegooid.
• De condensgroep bevat koelmiddel dat volgens de wet als speciaal afval moet worden verwijderd. Aan het einde van zijn levenscyclus 

moet het toestel worden ingeleverd bij een speciaal afvalinzamelingscentrum of worden ingenomen door de verkoper die het toestel 
op correcte en ecologisch veilige wijze moet verwijderen.

• Tijdens de handelingen van uitpakken, verplaatsen, installatie en servicing moeten de bedieners veiligheidshandschoenen dragen 
om te voorkomen dat zij zich aan de scherpe randen van het toestel verwonden.

• Tijdens de werking van de groep, moet vermeden worden de interne componenten aan te raken (hydraulische lijnen, koellijnen, 
warmtewisselaars). Mocht het hoe dan ook noodzakelijk zijn een intern component aan te raken, dan moet de groep gestopt worden, 
wachten totdat deze is afgekoeld en moet men in elk geval veiligheidshandschoenen dragen.
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• Vermijd om door het koelmiddel geraakt te worden in geval van lekken aangezien contact met koelmiddel tot ernstige verwondingen 
kunnen leiden.

• Als het toestel in een gesloten ruimte wordt geïnstalleerd, dan moet deze ruimte geventileerd zijn, zodat in geval van lekkage, het 
gehalte koelmiddel in de lucht binnen de veiligheidslimieten blijft. 

• Zonder ventilatie kunnen eventueel aanwezige personen doodgaan door verstikking.
• Het verpakkingsmateriaal moet snel en veilig worden verwijderd. Anders zouden de spijkers, het plastic en het hout waarvan het is 

gemaakt, een ernstig gevaar voor verwondingen kunnen inhouden voor kinderen die het in handen zouden kunnen krijgen.
• Het toestel moet op het moment van ontvangst worden geïnspecteerd. Wanneer het toestel beschadigd blijkt te zijn MAG HET NIET 

WORDEN GEÏNSTALLEERD en de vastgestelde schade moet schriftelijk aan de vervoerder die het toestel heeft geleverd en aan 
degene die het heeft verkocht (de aankoop kan bij een groothandel of bij een verkoopvertegenwoordiger zijn gedaan) worden gemeld.

• Om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogelijk te maken, moeten de hier aangegeven ruimten rond het toestel vrij worden 
gehouden. In de gevallen waarin niet aan deze voorwaarden is voldaan, worden alle kosten als gevolg van het gebruik van steigers, 
ladders enz. die nodig waren om bij het toestel te komen (onder VEILIGE OMSTANDIGHEDEN, zoals voorgeschreven door de 
geldige Voorschriften voor Ongevallenpreventie) bij de klant IN REKENING GEBRACHT ook voor de interventies die zijn uitge-
voerd tijdens de garantieperiode. 

• De voedingslijn moet worden uitgevoerd zoals voorgeschreven door de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften.
• Overtuig u ervan dat het toestel geschikt is voor de spanning en de frequentie van de voedingslijn en dat het beschikbare vermogen 

voldoende is voor wat het toestel zelf en alle andere apparaten die door deze lijn worden gevoed, nodig hebben. Overtuig u er ook 
van dat de veiligheidsschakelaar en alle veiligheidsinrichtingen voldoende gedimensioneerd zijn.

• Controleer of alle elektrische aansluitingen (aanleg en doorsnede van de kabels, kabelschoenen, beveiligingsinrichtingen, enz.) de 
kenmerken hebben die op de elektrische schema’s zijn aangegeven en of ze uitgevoerd zijn in overeenstemming met de aanwijzingen 
in die schema’s. De elektrische aansluitingen moeten daarnaast worden uitgevoerd in overeenstemming met vereisten van de ter 
plaatse geldende wetgeving voor wat betreft warmtepomp lucht/water. Alle op de voedingslijn aangesloten inrichtingen moeten in 
aanwezigheid van overspanning automatisch losgekoppeld kunnen worden.

• De aardeaansluiting mag niet tot stand worden gebracht op de kabels van de telefoonlijnen, gasleidingen, leidingen waar water 
doorheen kan stromen, bliksemafleidsystemen of systemen voor piekstroomopname. Als u dit toch doet of als de aardeaansluiting 
hoe dan ook niet goed is uitgevoerd, dan kan dit elektrocutie of brand veroorzaken.

• Installeer zowel een differentiaalschakelaar (stroomonderbreker) als een thermomagnetische schakelaar gedimensioneerd zoals 
voorgeschreven door de ter plaatse geldende wet. 

• Wanneer u dit niet doet, kunnen zich risico’s op elektrocutie en brand voordoen.
• Zorg ervoor dat de condens van het toestel wegvloeit, ook wanneer de buitentemperatuur laag is. Zowel de drainageleiding als de 

verwarmer van de wisselaar koelmiddel/lucht moeten zodanig worden gerealiseerd dat de condens die zich daarin bevindt, niet 
kan bevriezen waardoor ze verstopt raken. Als de condens niet kan wegvloeien, kan het apparaat stoppen als gevolg van de schade 
veroorzaakt door ijsvorming.

• Zowel de voedingskabel als de communicatiekabel met de interne groep moet op een afstand van minstens een meter van elk elek-
trisch apparaat lopen.

• Het toestel moet worden beschermd tegen muizen en andere knaagdieren. Die zouden kabels en andere elektrische componenten 
kunnen doorknagen, en zo storingen, rookontwikkeling en brand kunnen veroorzaken. De gebruiker moet het gebied rondom het 
toestel schoon en opgeruimd houden. 

• De elektrische verwarming mag niet door de gebruiker of de installateur gedemonteerd of veranderd worden.
• Dit toestel is niet ontworpen om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuigelijke en/of geeste-

lijke beperkingen, of zonder ervaring, mits onder toezicht van een andere persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Het 
is daarnaast van essentieel belang om toezicht te houden op kinderen dat zij niet met het toestel kunnen spelen.

• Bij gebruik in Europa: het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen tot acht jaar of door personen met lichamelijke, zintui-
gelijke en/of geestelijke beperkingen, of zonder ervaring, mits onder toezicht van een andere persoon die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Het is daarnaast van essentieel belang om toezicht te houden op kinderen dat zij niet met het toestel kunnen spelen. 
De reiniging en/of het onderhoud van het toestel mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

• Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet wijzigt en geen verlengkabels en aansluitingen van meerdere draden maakt.
• Aansluitingen of isoleringen van slechte kwaliteit, of het overschrijden van de stroomlimiet, kunnen elektrische schokken en brand 

veroorzaken.
• Raadpleeg het hoofdstuk “Verlengkabels aansluiten” in de installatiehandleiding, indien er verlengkabels nodig zijn wegens bescha-

digingen aan de voedingslijn.
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ALGEMEEN GEVAAR
Neem strikt alle aanwijzingen in acht die naast het pictogram staan vermeld. Het niet naleven van de aanwijzingen kan 
tot gevaarlijke situaties leiden met mogelijke, daaruit voortvloeiende materiële schade en schade aan de gezondheid 
van de bediener en van de gebruiker in het algemeen.

ELEKTRISCH GEVAAR
Neem strikt alle aanwijzingen in acht die naast het pictogram staan vermeld. Dit symbool geeft de elektrische componenten van 
het toestel aan of identificeert, in deze instructiehandleiding, handelingen die risico’s van elektrische aard kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING INSTALLATEUR
Lees aandachtig de instructies in de instructiehandleiding alvorens het product te installeren.

OPMERKING INSTALLATEUR
Geeft nuttige adviezen of extra informatie voor de installateur.

WAARSCHUWING GEBRUIKER
Lees aandachtig de instructies in de instructiehandleiding alvorens het product te gebruiken.

LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES
Lees en begrijp de instructies van het toestel alvorens enigerlei handeling uit te voeren, houd u daarbij strikt aan de 
verstrekte aanwijzingen.

INFORMATIE
Geeft nuttige adviezen of extra informatie in het algemeen.

BESCHERMHANDSCHOENEN

INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN.

OOGBESCHERMING

VEILIGHEIDSSCHOEISEL

De gebruiker heeft de plicht om de apparatuur aan het einde van zijn nuttige levensduur niet weg te gooien als 
stedelijk afval, maar in te leveren bij speciale inzamelingscentra.

GEBRUIKTE VEILIGHEIDSSYMBOLEN.
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1

1 SPECIFICATIES VAN HET  
PRODUCT.

1.1 PRODUCTASSORTIMENT.
De in dit boekje omschreven producten zijn:
Eenfasige versie
• UE AUDAX PRO 12 V2
• UE AUDAX PRO 14 V2
• UE AUDAX PRO 16 V2

Driefasige versie
• UE AUDAX PRO 12 V2 T
• UE AUDAX PRO 14 V2 T
• UE AUDAX PRO 16 V2 T

1.2 ACCESSOIRES.
Houd de geleverde accessoires bij de hand totdat de installatie is 
voltooid.
Overhandig de installatiehandleiding aan de klant wanneer de 
installatie is voltooid. De hoeveelheden zijn tussen haakjes aan-
gegeven.
De externe condensgroep van de standaard warmtepomp voor 
binnen werkt op basis van het buitenklimaat.

Installatiehandleiding (1) Afvoerdop (2) Rubberen pootjes (4) Afvoerdop (3)
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2 SPECIFICATIES VAN DE EXTERNE 
GROEP.

Model (Eenfasig) Groep UE AUDAX PRO 
12 V2

UE AUDAX PRO 
14 V2

UE AUDAX PRO 
16 V2

Voeding - 1P, 220~240 VAC, 50 Hz

Gewicht (netto/bruto) kg 100,0/109,5

Afmetingen (L x H x D,) mm 940 x 1,420 x 330

Geluidsdrukniveau (verwarming/koeling) dB(A) 50 / 50 50 / 52 52 / 54

Werkingsveld (verwarming/koeling) °C -25~35/10~46

Model (Driefasig) Groep UE AUDAX PRO 
12 V2 T

UE AUDAX PRO 
14 V2 T

UE AUDAX PRO 
16 V2 T

Voeding - 3P, 380~415 VAC, 50 Hz

Gewicht (netto/bruto) kg 101.5/111.0

Afmetingen (L x H x D,) mm 940 x 1,420 x 330

Geluidsdrukniveau (verwarming/koeling) dB(A) 50 / 50 50 / 52 52 / 54

Werkingsveld (verwarming/koeling) °C -25~35/10~46

Bij buitentemperaturen van -25 °C ~ -20 °C is de werking mogelijk 
maar worden de prestaties niet gegarandeerd.
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3

4 INSTALLATIE  
VAN DE GROEP.

4.1 PLAATS VAN INSTALLATIE EXTERNE GROEP.
De plaats van installatie wordt gekozen in overleg met de gebruiker 
rekening houdend met de volgende verduidelijkingen.
- De externe groep mag niet op een zijkant of ondersteboven 

worden geplaatst, aangezien de smeerolie van de compressor 
in het koelcircuit zou kunnen komen en de groep ernstig zou 
kunnen beschadigen.

- De gekozen plaats moet droog en geventileerd zijn, maar niet 
direct blootgesteld aan zonlicht en harde wind.

- De lucht moet vrij om het toestel kunnen circuleren.
- Kies een plaats uit waar het lawaai van de condensgroep tijdens 

de werking en de afgevoerde lucht de buren niet hinderen.
- De gekozen plaats moet zodanig zijn dat een makkelijke aan-

sluiting van zowel de kabels als de leidingen mogelijk is.
- Het steunvlak moet plat, stabiel en voldoende stevig zijn om het 

gewicht van het toestel te kunnen dragen en niet zodanig dat het 
lawaai en trillingen op de gebouwstructuren kan overdragen.

- Plaats de externe groep zodanig dat de luchtstroom direct naar 
buiten gaat.

- Er mogen geen planten of dieren in de buurt van het toestel zijn 
die storingen kunnen veroorzaken.

- Het toestel moet zich op voldoende afstand bevinden van radio 
en/of stereo-apparatuur en computers, enz. 

4.2 LEIDRAAD VOOR INSTALLATIE AAN ZEE.
Volg de volgende aanwijzingen voor de installatie aan de kust.
 1. Installeer het product niet op een plaats waar het rechtstreeks 

aan water en zeewind is blootgesteld.
 - Zorg ervoor dat het product achter een structuur (zoals een 

gebouw) wordt geïnstalleerd, die in staat is om de zeewind 
tegen te houden.

 - Ook wanneer het onvermijdelijk is om het product aan de kust 
te installeren, doe het dan zo dat het niet direct aan de zeewind 
is blootgesteld door een beschermende muur te installeren.

 2. Houd er rekening mee dat de zoutdeeltjes die zich aan de pa-
nelen aan de buitenkant hechten, voldoende gewassen moeten 
worden.

 3. Aangezien het achtergebleven water op de bodem van de 
externe groep op significante wijze de corrosie bevordert, moet 
u ervoor zorgen dat de helling de afwatering niet belemmert.

 - Houd het niveau van de vloer zodanig dat de regen zich niet 
ophoopt.

 - Let op dat het afvoergat niet verstopt kan raken met vreemde 
stoffen

 4. Wanneer het product op het strand wordt geïnstalleerd, moet 
het periodiek met water worden gereinigd om het aangehechte 
zout te verwijderen.

 5. Zorg ervoor dat het product op een plaats wordt geïnstalleerd 
waar een soepele afwatering mogelijk is. U moet er in het bijzon-
der op toezien dat het basisgedeelte een goede afwatering heeft.

 6. Als het product tijdens de installatie of het onderhoud wordt 
beschadigd, moet u ervoor zorgen dat het gerepareerd wordt.

 7. Controleer periodiek de toestand van het product.
 - Controleer elke 3 maanden de plaats van installatie en voer 

een anti-roestbehandeling uit met waterafstotende vetten en 
wassen op basis van de condities van het product.

 - Wanneer het product gedurende een lange tijd in stilstand ge-
houden moet worden, bijvoorbeeld piekuren, moeten passende 
maatregelen worden genomen om het af te dekken.

 8. Als het product binnen 500 m van de zee wordt geïnstalleerd, 
is een speciale anti-roestbehandeling noodzakelijk.

Neem voor meer informatie contact op met het Erkende Techni-
sche Servicecentrum.

Zeewind
Externe 

groep

Zee Zee

Externe 
groepZeewind

Zee

Beschermwand

Zeewind

Externe 
 groep

De beschermwand moet worden gebouwd met een ste-
vig en robuust materiaal in staat om de zeewind tegen 
te houden en moet 1,5 keer hoger en breder zijn dan de 
externe groep. (Om de ventilatie te garanderen is het 
van essentieel belang dat de beschermwand minstens 
700 mm van de externe groep af staat).
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AANDACHT:
Al naar gelang de voorwaarden van het 
voedingssysteem, kunnen een instabiele 
spanning of voeding de storing van de 
componenten of van het besturingssysteem 
veroorzaken (op plaatsen waar elektrische gene-
ratoren worden gebruikt, enz.).

Het toestel mag niet geïnstalleerd worden op plaatsen waar:
- Minerale oliën of arsenicumzuur aanwezig zijn. Anders kunnen 

de plastic onderdelen gaan roesten en het toestel beschadigen. 
Het uitwisselingsgehalte van de warmtewisselaar kan afnemen 
met ernstige gevolgen voor de prestaties van het gehele toestel.

- Corrosieve gassen aanwezig zijn zoals die uit de ventilatiepijpen 
of schoorstenen komen. Anders kunnen de koperen leidingen 
gaan roesten waardoor er koelmiddel kan lekken.

- Verbrandingsgassen, koolstofvezels of ontvlambare stoffen aan-
wezig zijn of waar oplosmiddelen of benzine worden gehanteerd.

AANDACHT:
Het toestel moet geïnstalleerd worden met 
inachtneming van de ter plaatse geldende 
elektrische voorschriften.
Aanbevolen wordt om het toestel niet aan 
de muur maar op de vloer te installeren.

- In geval van wandmontage moet het toestel stevig op de steun-
structuur worden verankerd.

- Het water dat uit de drainageslang druppelt, moet altijd veilig 
zonder belemmeringen kunnen wegvloeien.

- Als het toestel aan de muur wordt geïnstalleerd moet het zich op 
minstens 2 m van het loopvlak bevinden zodat de eruit afgevoer-
de lucht niemand kan hinderen (in elk geval moeten de ter zake 
geldende plaatselijke voorschriften in acht worden genomen).

4.3 VERPLAATSING DOOR MIDDEL VAN KABELS.
Het toestel moet opgetild worden door het met twee kabels van 8 
meter lang vast te maken, op de manier die te zien is in afbeelding 
4. Om beschadigingen te voorkomen wordt aanbevolen om vóór 
het optillen beschermdoeken tussen de kabels en het toestel te 
plaatsen.
Al naar gelang het model kan het uiterlijk van het toestel afwijken 
van het afgebeelde toestel.

Metalen 
kabel

Beschermdoek
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4.4 BENODIGDE RUIMTEN.

Installatie van een externe groep.

(Groep: mm)

Wanneer de luchtuitlaat tegenover de wand is

Wanneer 3 zijden van de externe groep door de wand 
worden geblokkeerd

Het bovenste deel van de externe groep en de luchtuitlaat 
zijn tegenover de wand

Het bovenste deel van de externe groep en de luchtuitlaat 
zijn naar de wand gericht

Wanneer de voor- en achterkant van de externe groep naar 
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Installatie van meerdere externe groepen
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Wanneer 3 zijden van de externe groep door de wand worden 
geblokkeerd
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Wanneer de voor- en achterkant van de externe groep naar de wand 
zijn gericht

Wanneer de voor- en achterkant van de externe groep naar de wand zijn gericht

600 of meer 300 of meer3000 of meer 3000 of meer1500 of meer

Het bovenste deel van de externe groep en de 
luchtuitlaat zijn tegenover de wand

300 of meer

AANDACHT: 
Om de goede werking van de externe groep 
en de toegang van elke zijde voor onder-
houd, service en reparatie te garanderen, is het 
van essentieel belang dat men over de boven aan-
gegeven vrije ruimten kan beschikken. De externe 
groep moet feitelijk onder eenvoudige en volledig 
veilige omstandigheden (voor personen of zaken) 
onderhoudbaar en reparabel zijn.
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(Unità: mm)

620
940

32
8

34
4

38
4

Foro bullone di ancoraggioGat verankeringsbout

(Groep: mm)

4.5 INSTALLATIE VAN DE EXTERNE GROEP.
Het toestel moet op een stevig en stabiel onderstel worden geïn-
stalleerd, dat het geluidsniveau en de trillingen ervan niet versterkt, 
met name in de gevallen waarin het toestel wordt blootgesteld aan 
harde wind en wanneer het toestel hangend wordt geïnstalleerd, 
moet het bevestigd worden op een frame dat in staat is om het 
gewicht ervan te houden en dat goed op de draagstructuur (muur 
of anders) is vastgemaakt. 
Het toestel moet altijd worden vastgezet met borgschroeven.

De verankeringsbout moet zich minstens op 20 mm 
van het basisoppervlak bevinden.

AANDACHT: 
- Om roestverschijnselen te voorkomen, 

moeten rubberen ringetjes tussen de 
voeten van het toestel en de op de borg-
schroeven aangedraaide spanmoeren worden 
geplaatst.

- Om het onderstel heen moet een drainageka-
naal worden gemaakt.

- Wanneer het toestel op een dak wordt geïn-
stalleerd, moet men zich van tevoren ervan 
vergewissen of de laatste in staat is het gewicht 
ervan te dragen en of het waterdicht is.

4.6 STEUN VAN DE EXTERNE GROEP.
Installatie van de externe groep op een wandframe.
- De muur waarop het frame wordt bevestigd moet in staat zijn 

om het gewicht van de externe groep plus dat van het frame te 
dragen.

- Het wordt aangeraden het frame op een punt te bevestigen dat 
zich zo dicht mogelijk bij eventuele pilaren bevindt. 

- Gebruik de rubbertjes om te vermijden dat lawaai en trillingen 
op de muur kunnen worden overgebracht.

AANDACHT: 
Let er bij de installatie van een lucht-
transporteur op dat u de leidingen niet 
beschadigt met de bevestigingsschroeven.
Bevestig de transporteur op het beschermro-
oster van de ventilator.

20
m

m

Bullone di 
ancoraggio

Unità 
esterna

basamento

Supporto 
dell'unità 
esterna

Super�cie

Verankeringsbout

Externe  
 groep

Oppervlakken 
onderstel

Steunbeugel 
van de externe 
groep
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Tappo di scarico x 3 pz.Connettore di scarico x 1 pz.

Foro di scarico Φ20 x 4 pz.

Lato scarico dell'aria

13mm

10

80 mm
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4.7 DRAINAGE VAN DE EXTERNE GROEP.
Algemeen Gebied
Tijdens de werking in verwarming kan er ijsvorming optreden op 
het externe oppervlak van de warmtewisselaar koelmiddel – lucht. 
Om te vermijden dat het volume van deze afzettingen teveel toe-
neemt, voert het toestel ontdooicycli uit om ze te doen smelten. 
Het dooiwater dat tijdens dit proces ontstaat, wordt via de drai-
nagegaten afgevoerd om te vermijden dat ze op de bodem van het 
toestel opnieuw kunnen vast worden wanneer de buitentempera-
tuur aan de lage kant is.
- Indien om het even welke reden het onmogelijk is dergelijk water 

vrij te draineren, moet men het volgende doen.
- Laat het toestel minstens 100 mm opgetild ten opzichte van het 

steunvlak (Fig. 10).
- Steek de afvoermof in een van de drainagegaten op de bodem 

van het toestel en sluit de andere met de meegeleverde draina-
gedoppen.

- Sluit een slang aan op de afvoermof, die het water naar de ge-
wenste plaats afvoert.

- Doe dit op zo’n manier dat er geen stof, gruis en/of insecten in 
de slang kunnen komen.

AANDACHT: 
Indien het water dat door de externe groep 
wordt geproduceerd niet voldoende wordt 
afgevoerd, kunnen de prestaties van het hele sys-
teem hierdoor negatieve gevolgen ondervinden 
en kan het systeem schade oplopen.

Afvoergat ø 20 (4 stuks)

Zijde luchtafvoer

Afvoerverbindingsstuk  
 (1 stuks)

Afvoer  
dop (3 stuks)

1. Rondom het draagvlak van de groep moet u een drainagekanaal 
graven, zodat het water en de condens geproduceerd door het 
toestel correct kan worden afgevoerd.

2. Om de drainage te bevorderen, kunt u de groep op een draag-
vlak in betonblokken installeren, zodat het toestel minstens 
150 mm opgetild is ten opzichte van de begane grond.

3. De groep moet minstens 150 mm opgetild zijn ten opzichte 
van de begane grond, om te vermijden dat die overstroomt 
wanneer het hard regent.

4. Indien de groep geïnstalleerd wordt in een gebied waar het 
vaak sneeuwt, moet de groep ten opzichte van de begane grond 
worden opgetild op een hoogte die minstens gelijk is aan de 
hoogte van de te voorziene zwaarste sneeuwval. 

5. Als de installatie van de groep hangend is (Fig. 13), dan moet 
eronder een opvangbak (niet meegeleverd) worden geplaatst 
die op gecontroleerde wijze de condens verzamelt en afvoert, 
die uit het apparaat zou kunnen druppelen.

Gebied met intense sneeuwval (natuurlijke afvoer)
Wanneer de airconditioning in verwarmingsmodus wordt ge-
bruikt, kan zich ijs gaan ophopen. Tijdens de verwijdering van het 
ijs (ontdooiing), is het noodzakelijk dat de condens naar behoren 
wordt afgevoerd. Voor een correcte werking van de warmtepomp, 
moet u zich aan de onderstaande instructies houden.
- Zorg voor een ruimte van meer dan 80 mm tussen het onderste 

deel van de externe groep en de ondergrond voor de installatie 
(Fig. 11).

- Als het product in een gebied wordt geïnstalleerd dat onderhevig 
is aan zware sneeuwval, moet u zorgen voor voldoende afstand 
tussen het product en de vloer (Fig. 14).
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Telaio

Terreno

Neve stimata

Tettoia a prova 
di neve

14

15

16

Sneeuwbestendig  
afdak

- Wanneer het product wordt geïnstalleerd, moet u nagaan of de 
steun niet onder het afvoergat wordt geplaatst.

- Zorg ervoor dat de afvoer van het water op juiste en veilige wijze 
gebeurt.

AANDACHT: 
- In de gebieden met zware sneeuwval, 

kan de opgehoopte sneeuw de luchtin-
laat blokkeren. Om dit te voorkomen, moet 
u een structuur installeren die hoger is dan 
het ingeschatte sneeuwniveau. Installeer 
daarnaast een sneeuwbestendig kap om te 
voorkomen dat zich op de externe groep 
sneeuw ophoopt.

- De mogelijke ophoping van ijs op de ba-
sis kan het product ernstig beschadigen 
(bijvoorbeeld oever van een meer in zeer 
koude gebieden, de kust, een bergstreek 
enzovoorts). 

- In een gebied met zware sneeuwval, de af-
voerdop en afvoerkapje niet in de externe 
groep installeren. Het zou ijsvorming op 
de grond kunnen veroorzaken. Neem de 
passende maatregelen om het ongemak te 
voorkomen.

4.8 KEUZE VAN DE INSTALLATIEPLEK IN GEBIEDEN 
MET KOUD KLIMAAT.

Voor de werking van het toestel in omstandigheden 
met een lage buitentemperatuur, moeten de onder-
staande aanwijzingen worden gevolgd.

FrameGeschatte sneeuw

Grond

- Richt de aanzuigzijde naar een muur om het toestel tegen de 
wind te beschermen.

- Vermijd om de groep met de aanzuigzijde gericht naar de wind 
te installeren.

- Installeer een deflector op de aanvoer om de groep tegen de wind 
te beschermen.

- Wanneer er zware sneeuwval te verwachten is, moet de groep 
zodanig worden geïnstalleerd dat de sneeuw de werking niet kan 
verstoren. Indien nodig, moet ook de warmtewisselaar koelmid-
del/lucht tegen de sneeuw worden beschermd (door bijvoorbeeld 
een afdak te maken voor de benodigde breedte) (Fig. 15).

 1. Maak een afdak dat ook de zijkanten van de groep beschermd.
 2. Vervaardig een onderstel dat het toestel boven het vloerniveau 

brengt en hoger is dan de te verwachten zwaarste sneeuwval.
  - Voorkom dat de groep ook niet deels onder de sneeuw be-

dolven kan worden.
- Door de schakelaar K6 op ON te zetten, werkt de ventilator in 

het toestel op zo’n manier dat voorkomen wordt dat de sneeuw 
zich in het toestel zelf kan ophopen.

- De externe groep wordt gepositioneerd op basis van de richting 
van de harde winden en wel zodanig dat één van de twee zijkan-
ten en niet de voorkant op de harde winden is gericht (Fig. 16).

Harde wind

Harde wind

Harde wind
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1 fase
2 Conduttori
220-240V~

Terra

Cavo di comunicazione

Unità esterna Unità internaQuadro di distribuzione

Interruttore di
Protezione

Monofase
a 2 �li
220 - 240 V~

  

Monofase
a 2 �li
220 - 240 V~

Terra

5 ELEKTRISCHE  
AANSLUITINGEN.

5.1 ALGEMENE CONFIGURATIE VAN DE INSTALLATIE.

Aansluiting aarding van de voedingskabel (1 fase / 2 geleiders).

Distributiepaneel Externe groep Interne groep

Communicatiekabel

Aarde
Aarde

Eenfasig met  
2 draden  

220V - 240V ~
Eenfasig met  

2 draden  
220V - 240V ~

Beveiligings-
schakelaar

Eenfasig met  
2 draden  
220V - 240V ~

Voeding toestel Voeding integratiewe-
erstand installatie

AANDACHT:
- Voor service en noodgevallen moet 

het elektrisch schakelbord zich vlakbij 
de externe groep bevinden.

- De thermomagnetische schakelaar 
moet voorzien zijn van een beveiliging tegen 
de overspanningen en tegen aardlekken.
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Trifase
a 4 �li
380 - 415 V~

Terra

Cavo di comunicazione

Unità esternaScheda di distribuzione

 
 Interruttore di

Protezione

Unità interna

Trifase
a 4 �li
380 - 415 V~

  

Trifase
a 4 �li
380 - 415 V~

Terra

Aansluiting van de voedingskabel (3 fasen / 4 geleiders).

Distributiepaneel Externe groep Interne groep

Communicatiekabel

Aarde
Aarde

Driefasig met  
4 draden  

380-415 V~

Beveiligingsscha-
kelaar

Eenfasig met  
2 draden  

220V - 240V ~

Eenfasig met  
2 draden  
220V - 240V ~

Voeding toestel
Voeding integratieweer-

stand installatie

AANDACHT:
- Voor service en noodgevallen moet 

het elektrisch schakelbord zich vlakbij 
de externe groep bevinden.

- De thermomagnetische schakelaar 
moet voorzien zijn van een beveiliging tegen 
de overspanningen en tegen aardlekken.
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6 AANSLUITING VAN DE KABEL. 

6.1 SPECIFICATIES VAN DE VOEDINGSKABEL.
Eenfasige groep.

Externe groep
Nominale waarden Toelaatbaar spanningsveld MCA MFA
Hz Volt Min Max Minimum stroom van 

het circuit
Capaciteit van de zeke-

ring
UE AUDAX PRO 12 V2 50 220-240 198 264 28 A 35 A
UE AUDAX PRO 14 V2 50 220-240 198 264 30 A 37.5 A
UE AUDAX PRO 16 V2 50 220-240 198 264 32 A 40 A

- De voedingskabel wordt niet met de condensgroep geleverd.
- De voedingskabels van onderdelen van toestellen voor gebruik 

buitenshuis mogen niet lichter zijn dan flexibele kabels met een 
kabelmantel in polychloropreen (naamcode IEC:60245 IEC 57 
/ CENELEC:H05RN-F).

- Deze apparatuur is conform de standaard IEC 61000-3-12.

Driefasige groep.

Externe groep
Nominale waarden Toelaatbaar spanningsveld MCA MFA
Hz Volt Min Max Minimum stroom van 

het circuit
Capaciteit van de zeke-

ring
UE AUDAX PRO 12 V2 T 50 380-415 342 457 10 A 16.1 A
UE AUDAX PRO 14 V2 T 50 380-415 342 457 11 A 16.1 A
UE AUDAX PRO 16 V2 T 50 380-415 342 457 12 A 16.1 A

- De voedingskabel wordt niet met de condensgroep geleverd.
- De voedingskabels van onderdelen van toestellen voor gebruik 

buitenshuis mogen niet lichter zijn dan flexibele kabels met een 
kabelmantel in polychloropreen (naamcode IEC:60245 IEC 57 
/ CENELEC:H05RN-F).

- Toestellen conform aan de vereisten van de Norm IEC 61000-
3-12. Het toestel voldoet aan de vereisten van de Norm IEC 
61000-3-12 mits het kortsluitvermogen ≥ 3.3 MVA bedraagt 
op het interfacepunt tussen het gebruikersdistributienet en het 
openbare distributienet.  Het is de verantwoordelijkheid van de 
installateur of van de gebruiker om de leverancier van de elektri-
sche energie te raadplegen om te weten of het toestel aangesloten 
wordt op een kortsluitvoeding van ≥ 3.3 MVA].
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6.2 KENMERKEN VAN DE AANSLUITKABELS 
(ALGEMEEN GEBRUIK).

Communicatiekabel
Twee geleiders van 0,75~1,5 mm²

- De communicatiekabel moet van het type H07RN-F of van het 
type H05RN-F zijn.

19

- Als u een externe groep in een computer- of serverruimte in-
stalleert, of waar risico’s bestaan voor storingen van de commu-
nicatiekabel, gebruik dan een communicatiekabel met dubbele 
afscherming (band van aluminium / vlechtwerk polyester + 
koper) van het type FROHH2R.

6.3 SPECIFICATIES VAN HET KLEMMENBORD VAN DE 
EENFASIGE GROEP.

NL2(N)1(L)

Alimentazione in CA: Vite M5 Comunicazione: Vite M4

15 12

9,7

6,7

Voeding CA: schroef M5 Communicatie: schroef M4

6.4 SPECIFICATIES VAN HET KLEMMENBORD VAN DE 
DRIEFASIGE GROEP.

Alimentazione in CA: Vite M4 Comunicazione: Vite M4

9,7

6,7

NL3(T)L2(S)L1(R)2(N)1(L)

9,95 11,55

Voeding CA: schroef M5 Communicatie: schroef M4
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NL3(T)L2(S)L1(R)

NL

2(N)1(L)

6.5 AANSLUITSCHEMA VAN DE VOEDINGSKABEL.

Voeding

Elektrisch schakelbord
Schakelaar

Interne groep

CommunicatiekabelVoedingskabel

Klem om 
de kabels 
vast te 
zetten

Al naar gelang het model kan de werkelijke vorm van het toestel 
afwijken van de afbeelding.

Band om 
de kabels 

vast te 
zetten

Band om 
de kabels 

vast te 
zetten

Klem om de kabels vast te zetten

CommunicatiekabelDriefasige voedingskabel met 
4 draden (AC-wisselstroom 

van 380-415V)

NIET GEBRUIKT

Eenfasig

Driefasig
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AANDACHT:
- Na aansluiting op het klemmenbord 

moet de voedingskabel met een kabel-
klem worden vastgezet.

- Spanningsschommelingen mogen 
niet meer dan 2% van de nominale spanning 
bedragen.

- Anders kan de levensduur van de condensa-
tors hieronder te leiden hebben. Indien de 
schommelingen meer dan 4% bedragen, zou 
de interne groep kunnen stilvallen en wordt 
de foutmodus gesignaleerd 

- Om de voedingskabels en communicatieka-
bels tegen water en eventuele mechanische 
trauma’s te beschermen, moet u ze in kabel-
goten laten lopen (met IP-beschermings-
graad in overeenstemming met de vereisten 
van de specifieke toepassing).

- De aansluiting op de voedingslijn moet 
worden uitgevoerd door middel van een 
omnipolaire schakelaar met contacten die 
bij de opening ten minste 3 mm uit elkaar 
staan.

- In geval van overspanning moet alle appa-
ratuur die op de voedingslijn is aangesloten 
automatisch worden losgekoppeld.

- De communicatiekabel moet op minstens 50 
mm afstand van de voedingskabel lopen.
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Eenfasige groep met twee geleiders.

AANDACHT:
- Wanneer u de bescherming van de uit-

gang van de voedingskabel eraf haalt, 
moet u een gereedschap gebruiken 
dat de binnendeksel niet kan bescha-
digen.

- In het elektrisch schakelbord moeten de po-
sitie van de uitgang van de voedingskabel en 
de communicatiekabel op minstens 20 mm 
afstand van elkaar zijn.

- De communicatiekabel moet apart van de 
voedingskabel en van elke andere kabel lo-
pen.

Thermomagne-
tische schakelaar

Communicatiekabel

Voedingskabel

Aarde-aansluitkabel 
(U-vormig)

Interne  
groep

Eenfasig

Communicatiekabel tussen interne en 
externe groep

Aarde
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L1(R) L2(S) L3(T) N2(N)1(L)

Driefasige groep - aansluiting met 4 geleiders.

AANDACHT:
- Wanneer u de bescherming van de uit-

gang van de voedingskabel eraf haalt, 
moet u een gereedschap gebruiken 
dat de binnendeksel niet kan bescha-
digen.

- In het elektrisch schakelbord moeten de po-
sitie van de uitgang van de voedingskabel en 
de communicatiekabel op minstens 20 mm 
afstand van elkaar zijn.

- De communicatiekabel moet apart van de 
voedingskabel en van elke andere kabel lo-
pen.

Schakelaar

Communicatiekabel

Voedingskabel

Aarde-aansluitk-
abel (U-vormig)

Interne  
groep

NIET GEBRUIKT

Driefasig

Communicatiekabel tussen interne en 
externe groep

Aarde
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6.6 AANSLUITING OP HET KLEMMENBORD VOOR 
DE VOEDING.

- De aansluiting moet worden uitgevoerd nadat de draden op de 
kabelklemmen zijn bevestigd door aandrukken met een ring.

- Gebruik uitsluitend kabels van de opgegeven types.
- Voor de aansluiting mogen alleen schroevendraaiers worden 

gebruikt die op de schroeven de voorgeschreven aanhaalkoppels 
kunnen overbrengen.

- Indien de aansluiting los zit, kunnen er boogontladingen op-
treden, die op hun beurt brand kunnen veroorzaken. Indien de 
schroeven echter teveel zijn aangehaald, kan de klem beschadigd 
raken.

Aanhaalkoppel (kgf.cm)
M4 12~18
M5 20~30

6.7 AARDAANSLUITING.
- Uit veiligheidsoverwegingen is het van essentieel belang dat de 

aardaansluiting door een erkende elektricien wordt uitgevoerd.
- Gebruik uitsluitend kabels van de opgegeven types bij de ken-

merken van de kabels van het toestel.

Aardaansluiting van de voedingskabel
- De manier om aan te sluiten hangt af van de nominale spanning 

en van de plaats waar de condensgroep is geïnstalleerd.
- De kenmerken van deze aansluiting moeten in ieder geval als 

volgt zijn:

Plaats van installatie Hoge vochti-
gheid Middelmatige vochtigheid Bij lage vochtigheid

Vermogenstoestand

Elektrisch potentieel minder dan 150 V
Voer de aarding uit in modaliteit 3 

(Opmerking 1)
Voer de aardaansluiting uit in 
modaliteit 3 (Opmerking 1)

Elektrisch potentieel meer dan 150 V Voer de aardaansluiting uit in modaliteit 3 (Opmerking 1)
(In geval van installatie van de thermomagnetische schakelaar)

(Opmerking 1) Aardaansluiting 3.
 - De aardaansluiting moet worden uitgevoerd door een gespe-

cialiseerde elektricien.
 - Controleer of de aardeweerstand minder is dan 100Ω. Wan-

neer u een magnetothermische schakelaar installeert die het 
elektriciteitscircuit kan onderbreken in geval van kortsluiting, 
kan de toegelaten aardeweerstand 30 ~ 500Ω bedragen.

Aardklem Distributiekaart

In geval van gebruik van de distributiekaartIn geval van gebruik van de enkele aardeaansluitklem
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6.8 VOEDING-VERLENGKABELS AANSLUITEN.
1. Bereid de volgende instrumenten voor:

Instrumenten Tang voor kabelschoenen Aansluitmof (mm) Isolatieband Warmtekrimpbuis
Specificatie MH-14 20xØ6,5 (AxD.E.) Breedte 19 mm 70xØ8,0 (LxD.E.)

Vorm

2. Zoals getoond in de afbeelding, maak de afschermingen los 
van het rubber en van de draden van de voedingskabel.

 - Maak 20 mm kabelafscherming van de vooraf geïnstalleerde 
buis los.

AANDACHT:
- Voor informatie over de specificaties 

van de vermogenskabel voor externe 
en interne groepen de instructiehand-
leiding raadplegen.

- Na het losmaken van de kabeldraden van de 
vooraf geïnstalleerde buis, moet een warm-
tekrimpbuis worden aangebracht.

24

20
Guaina preinstallata per il cavo di 
alimentazione

(Unità: mm)

120
60

202020

180

Cavo di alimentazione

Vooraf geïnstalleerde mantel voor de  
voedingskabel

(Groep: mm)

Voedingskabel

3. Steek beide zijden van de middelste draad van de voedingskabel 
in de aansluitmof.

Methode 1
- Duw de voedingskabel in de aansluitmof van beide zijden.

25Guaina di connessioneVerbindingsmantel
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Methode 2
- Draai de koperdraden in elkaar en duw ze in de mantel.

26Guaina di connessioneVerbindingsmantel

4. Druk de twee punten samen met een tang voor kabelschoenen, 
draai ze en herhaal de handeling op andere twee punten in 
dezelfde positie.

 - De samengedrukte afmeting moet 8,0 zijn.
 - Na de draad te hebben geplet, trekt u aan de beide uiteinden 

van de draad om er zeker van te zijn dat deze stevig is samen-
gedrukt.

27

Dimensioni 
compressione



Metodo 1
Comprimere 4 volte

5 mm



Metodo 2
Comprimere 4 volte

5 mm

Afmetingen  
samendrukking

↑ ↑ Methode 1 
4 keer samendrukken

↑ ↑ Methode 2 
4 keer samendrukken

5. Wikkel de draad in minstens twee slagen isolatieband en plaats 
de krimpmantel in het midden van het isolatieband.

Er zijn drie of meer lagen isolatie vereist.

28

 Metodo 1

40 mm

Nastro isolante

 Metodo 2
Nastro isolante

35 mm

↓ ↓ Methode 1 
Isolatieband

↓ ↓ Methode 2 
Isolatieband

6. Verwarm de krimpmantel om deze te krimpen.

29

Tubo termoretrattileKrimpkous

7. Na het uitvoeren van de krimp, voltooit u de operatie door deze 
met isolatieband te omwikkelen.

AANDACHT:
- zorg ervoor dat de aan te sluiten on-

derdelen niet buiten worden blootge-
steld.

- Zorg ervoor dat het isolatieband en 
de krimpmantel gemaakt zijn van goed-
gekeurde versterkte isolatiematerialen met 
dezelfde spannings- en stroomwaarden als 
de voedingskabel. (Houd u voor de verlen-
gingen aan de plaatselijke voorschriften).

30

Nastro isolanteIsolatieband

AANDACHT:
- In geval van verlenging van de elektri-

citeitsdraad, GEEN cirkelvormige 
drukbus gebruiken.

- Niet-volledige elektrische aansluitin-
gen kunnen elektrocutie of brand veroorza-
ken. 
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Morsetto M4

Filo isolamento in 
PVC verde/giallo

Alla vite di 
messa a terra

Anima in acciaioCarbonplastica 50 cm

30 cm

7 CONTROLE VAN DE AARDAAN-
SLUITING.

Voer een aardaansluiting uit volgens de bij wet voorgeschreven 
norm indien het gebouw geen aarding heeft of als het gebouw een 
aarding heeft die niet aan de norm beantwoordt. Alles wat dient 
voor de aansluiting van de elektrische installatie op de aarding 
maakt geen deel uit van de levering.
1. Gebruik een aardelektrode met de kenmerken vermeld in 

afbeelding 31.
2. Sluit de slang aan op de betreffende koppeling.

 - Vochtige, compacte ondergrond verdient de voorkeur boven 
zanderige of grindondergronden omdat deze laatste een gro-
tere elektrische weerstand hebben.

 - De aardelektrode moet ver van netwerken of ondergrondse 
structuren voor water- of gasdistributie worden ingebracht, 
of van telefoonnetten of ondergrondse kabels 

 - De aardelektrode moet op minstens twee meter afstand van 
aansluitkabels en ontladingsstaven van bliksemafweersyste-
men worden ingebracht.

 - De aardaansluiting van het toestel mag niet worden 
uitgevoerd op aardaansluitkabels van telefoonlij-
nen.

3. Omwikkel tenslotte de lijnen voor aansluiting met de externe 
groep met isolerende tape.

4. Sluit een geel/groene kabel aan op de aardelektrode:
 - Indien nodig kan de aardkabel worden verlengd door die op 

een verlengstuk te lassen en daarna de lasnaad zorgvuldig 
in te tapen (dit mag in ieder geval nooit in de grond worden 
gestopt).

 - Maak de aardkabel stevig vast met haken en bandklemmen.

 - De bevestiging van de aardkabel moet des te steviger 
zijn als er meer verkeer is in de zone waarin de kabel 
loopt.

5. Controleer de efficiëntie van de aardaansluiting met behulp 
van een tester. Als de weerstand groter is dan de waarde die 
nodig is, moet u de aardelektrode dieper in de grond slaan of 
nog andere aardelektrodes in de grond steken.

6. Sluit de aardkabel aan op de aardklem van de externe groep.

Koolstofplastic Kern in staal
Klem M4

Op de 
aardingsschroefGroen/geel 

isolatiedraad in PVC
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Unità esterna

Unità interna

Unità esterna

Unità interna

H1

H2

A

A

8 INSTALLATIE VAN DE 
KOELLIJNEN.

- De lengte van de leidingen tussen de externe en interne groep, 
het verschil tussen de lengte van de leidingen na de eerste ver-
binding en het niveauverschil mogen de aangegeven limieten 
niet overschrijden.

- R410A is een koelmiddel onder hoge druk. 
- Gebruik uitsluitend leidingen die gecertificeerd zijn voor koeling 

en volg de methoden voor installatie die hier worden vermeld.
- Gebruik uitsluitend schone leidingen zonder schadelijke ionen, 

oxiden, stof, ijzersporen of vocht.
- Gebruik uitsluitend uitrustingen en koppelingen voor R410A.

Manometer van de 
collector

- Om te vermijden dat er vreemde stoffen in de koellijnen komen en om foute metingen te vermijden, moet u een 
collector met manometers voor R-R410A gebruiken.

Vacuümpomp
- Gebruik alleen een vacuümpomp met terugslagklep, om te beletten dat de olie die erin zit bij een eventuele stilstand 

terugvloeit in het koelcircuit.
- Gebruik een vacuümpomp die geschikt is om de vereiste vacuümgraad te bereiken.

Wartelmoeren van de 
wartelaansluitingen

- Gebruik voor de wartelaansluitingen alleen de speciaal hiertoe bij het toestel meegeleverde wartelmoeren.

8.1 GEOMETRISCHE LIMIETEN VAN DE KOELLIJNEN 
EN INSTALLATIEVOORBEELDEN.

Afmetingen Opmerkingen

A minder dan of gelijk aan 50 m

H1 minder dan of gelijk aan 30 m

H2 minder dan of gelijk aan 15 m

Externe groep

Externe groep

Interne groep

Interne groep
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Tagliatubi

Tubo Sbavato

90°± 2°
45°±2°

R 0,4 
~0,8

Tubo Svasatura

D

A
B

8.2 SELECTIE VAN DE LEIDING VAN HET 
KOELMIDDEL.

Vloeistofzijde (mm) Gaszijde (mm)

ø 9,52 ø 15,88

- Installeer de koelmiddelleiding overeenkomstig de capaciteit 
van de externe groep.

- De leidingen van Ø19,05 moeten van het type C1220T-1/2H 
(halfhard) zijn. De leidingen C1220T-O (vormbaar) hebben 
niet voldoende weerstand tegen druk en kunnen ongevallen 
veroorzaken als ze worden gebruikt.

Buitendiameter 
(mm)

Minimum dikte 
(mm) Type leiding

ø 9,52 0,7 C1220T-0
ø 15,88 1,0

C1220T-1/2H OR 
C1220T-Hø 15,88 0,8

- Type en minimum diktes van de leidingen van de koellijnen.

8.3 HOUD DE BUIS SCHOON EN DROOG.
- Tijdens de installatie moeten de leidingen afgedicht gehouden 

worden om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen en/of 
vocht in kunnen komen.

90° Obliquo Ruvido SbavatoSchuin Ruw Gebraamd

8.4 OP MAAT SNIJDEN EN WARTELEN VAN DE 
LEIDINGEN.

1. Zorg ervoor dat u alle vereiste gereedschappen hebt voorbereid.
 - Buizensnijder, afbraamtoestel, wartelsysteem en klem, enz.

2. Indien een buis met de buizensnijder moet worden ingekort of 
doorgesneden, moet u erop letten dat u een snijhoek van 90° 
ten opzichte van de as van de buis aanhoudt.

 - In afbeelding 33 ziet u enkele voorbeelden van sneden die 
correct en verkeerd zijn uitgevoerd.

3. Om te vermijden dat er koelmiddel lekt, is het absoluut nood-
zakelijk om de snijbramen met behulp van een afbraamtoestel 
weg te nemen.

AANDACHT:
- Houd de buis naar beneden gericht 

tijdens het afbramen, om te vermij-
den dat er schilfers in terecht komen.

Buizensnijder

GebraamdBuis

Buis Verzinking

Buitendiameter
[D (mm)]

Diepte 
[A (mm)]

Afmetingen van de
verzinking [B (mm)]

ø 9,52 1,8 12,8 ~ 13,2
ø 15,88 2,2 19,3 ~ 19,7



31

3736

Corretto Inclinato

Incrinato Spessore non
 uniforme 

Super�cie
danneggiata

Tubo uscita interno Tubo di giunzione

Dado svasatoApplicare olio antigelo

4. Plaats een verzinkmoer in de buis en wijzig de verzinking.
5. Controleer of u de buis correct hebt verzonken.

 - Figuur 36 toont enkele voorbeelden van buizen die niet correct 
verzonken zijn.

6. Lijn de buizen uit om ze gemakkelijk te kunnen verbinden. 
Draai de verzinkmoeren eerst handvast aan, haal ze daarna 
aan met een momentsleutel, met de in de tabel van figuur 37 
aangegeven aanhaalwaarden.

Wanneer een te hoog aanhaalkoppel wordt gebruikt, 
kan dit lekkage van koelmiddel veroorzaken.

AANDACHT:
- Eventuele laswerkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd in een stikstofat-
mosfeer.

Buitendiameter
[mm (duim)] Koppel (N·m)

ø 9.52 (3/8”) 34~42
ø 15.88 (5/8”) 68~82

Correct Geheld

Beschadigd 
oppervlak

Gebarsten Geen uniforme 
dikte

Antivries-olie aanbrengen Verzinkmoer

VerbindingsbuisInterne buis uitgang



32

38

39

Type buis Diameter van de buis 
(mm)

Dikte van de isolatie

OpmerkingenNormaal
(Onder 30 °C, 85%)

Hoge vochtigheid
(Meer dan 30 °C, 85%)

EPDM, NBR
Vloeistof ø 6,35 ~ ø19,05 9 9 Het materiaal moet een 

hittebestendigheid hebben 
van meer dan 120 °CGas ø15,88 19 25

Artikel Groep Standard Opmerkingen

Densiteit g/cm² 0,048 ~ 0,096
KSM 3014-01Door de warmte veranderde afmetingen van de route % -5 of minder

Opnamecapaciteit van het water g/cm² 0,005 of minder
Warmtegeleiding kcal/m·h·˚C 0,032 of minder KSL 9016-95
Transpiratiefactor van de vochtigheid ng/(m²·s·Pa) 15 of minder KSM 3808-03
Transpiratiegraad van de vochtigheid {g/(m²·24h)} 15 of minder KSA 1013-01
Verspreiding van de formaldehyde mg/l - KSF 3200-02
Zuurstofgraad % 25 of minder ISO 4589-2-96

8.5 SELECTIE VAN DE ISOLATIE VAN DE 
KOELLIJNEN.

- De koellijnen van het gas en van de vloeistof moeten geïsoleerd 
worden met materiaal dat u kiest in functie van de respectieve-
lijke diameters.

- Standaardisolatie is voorzien bij een temperatuur van 30°C met 
een relatieve vochtigheid van 85%. Indien de hygrothermische 
condities van de lucht meer belastend zijn, moet u isolaties kiezen 
uit de tabel in afbeelding 38.

AANDACHT:
- De isolatie mag geen disconti-

nuïteitszones hebben; om deze re-
den moeten de verbindingen ervan met 
kleefband worden verzegeld om te beletten 
dat er zich vocht eronder kan nestelen.

- Indien de isolatie aan zonlicht wordt bloot-
gesteld, moet die worden beschermd door 
met isolerende band.

- De isolatie moet worden aangebracht zodat 
wordt vermeden dat de dikte ervan kan 
afnemen ter hoogte van bochten en beugel-
bevestigingen van de leidingen.

8.6 ISOLEER DE LEIDING VAN HET KOELMIDDEL.
- De isolatie mag alleen worden geplaatst nadat gecontroleerd 

werd of er geen koelmiddel uit de lijnen lekt.
- Gebruik een EPDM-isolatie met de kenmerken zoals beschreven 

in de tabel van afbeelding 39.
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Isolamento

Tubo lato gas
Tubo lato liquido

Unità Interna

Morsetto
Isolamento

Installare l'isolamento 
da sovrapporre

Unità 
Interna

Sovrapposto

40

Parte da brasare

Gas azoto

Tubo di rame da 1/4"

Valvola a Stelo 

Toccare
Regolatore di pressione

Isolatie Klem

Buis gaszijde
Buis vloeistofzijde

Interne groep

Interne groep 

Isolatie Overlapping

Installeer de te overlappen 
isolatie

- De koellijnen, verbindingen en aansluitingen moeten geïsoleerd 
worden met materiaal in klasse ‘o’.

- Een goede isolatie vermijdt de vorming van condens op het op-
pervlak van de leidingen en beschermt de prestaties en de mate 
van tevredenheid van de gebruiker.

- Controleer of de isolatie ter hoogte van de bochten van de lei-
dingen geen breuken en/of discontinuïteit vertoont.

8.7 DE LEIDINGEN LASSEN.
- Controleer of er geen vocht in de leidingen aanwezig is.
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de leidingen 

aanwezig zijn.
Gebruik van stikstof.
1. Laswerkzaamheden moeten in een stikstofatmosfeer worden 

uitgevoerd, dit betekent door stikstof in de leidingen te blazen 
zoals aangegeven in afbeelding 40.

2.  Als er wordt gelast zonder stikstof in de leidingen te blazen, 
kunnen er zich oxideschilfers vanbinnen in de leidingen vor-
men. Als deze schilfers loskomen, kunnen ze de compressor 
en de kleppen beschadigen.

3. De stikstofstroom moet gecontroleerd worden door de druk-
regelaar af te stellen zodat een debiet van minstens 0,05 m3/u 
wordt verkregen.

4.  De kleppen moeten tijdens het lassen tegen de warmte worden 
beschermd.

Te solderen gedeelte
Koperen leiding 1/4"

Aanraken
Drukregelaar

Stikstofgas
Klep met steel
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Manometro del collettore

Lato alta pressioneLato bassa pressione

Gas azoto

Valvola di 
regolazione 
della pressione 
(obbligatoria)

Tubo lato 
gas

Tubo lato 
liquido

Attacco di servizio

8.8 DRUKTEST EN LEKKEN OPSPOREN.
- Om te voorkomen dat er vreemde stoffen in het circuit terecht 

komen en om de noodzakelijke weerstand tegen drukschomme-
lingen te garanderen, is het noodzakelijk om slechts één collector 
met manometers voor R410A te gebruiken.

- De drukproef mag alleen met stikstofanhydride worden uitgevoerd.

De vloeistof- en gaslijnen moeten worden geperst met stikstof op 4,1 
MPa (41,8 kgf/cm²)

Hogere drukken kunnen het circuit van de koellijnen beschadigen. Het 
is dan ook een goede zaak het persen met een drukregelaar uit te voeren.

Wanneer het persen is uitgevoerd, laat u het rusten en controleert u na 
24 uur of de druk niet is gedaald.

Eventuele drukveranderingen kunnen met een drukregelaar worden 
gecontroleerd.

In geval dat de druk daalt, moeten de lekken opgespoord en geëlimi-
neerd worden.

De lekken kunnen worden opgespoord met een schuimmiddel. Eenmaal 
opgespoord, moeten de lekken worden geëlimineerd. Controleer ten slotte 
nogmaals het behoud van de druk.

Houd de druk op 1,0 MPa en spoor opnieuw lekken op vooraleer het 
toestel vacuüm te stellen en het circuit te dehydrateren.

Na reparatie van eventueel opgespoorde lekkagepunten moet u de druk 
op 1,0 MPa houden en het opsporen van lekken opnieuw uitvoeren.

Manometer van de collector

Lagedrukzijde Hogedrukzijde

Servicekoppeling

Buis 
gaszijde
Buis 
vloeistofzijde

Drukregelklep 
(verplicht)

Stikstofgas

- Om lekken op te sporen, moet u een schuimvormende op-
lossing van het goedgekeurde type gebruiken. Als u water en 
gewone zeep gebruikt, bestaat er gevaar dat u de wartelmoeren 
van de aansluitingen beschadigt of dat er corrosieprocessen op 
de wartelverbindingen in werking treden.

AANDACHT:
- Indien een koppeling losraakt, kan het 

gas dat hierdoor ontsnapt ongevallen 
veroorzaken wanneer dit gas met mensen 
in contact komt. Om deze ongevallen te 
vermijden, moet u de koppelingen correct 
aanhalen.
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Pompa 
di aspirazione 

 

Manometro del collettore

Lato alta pressione Lato bassa pressione 

Attacco di servizio

Tubo
lato gas 

Tubo
lato liquido 

8.9 VACUÜM STELLEN EN DEHYDRATEREN VAN DE 
LEIDINGEN EN VAN DE INTERNE GROEP.

- Om te voorkomen dat er vreemde stoffen in het circuit terecht 
komen en om de noodzakelijke weerstand tegen drukschomme-
lingen te garanderen, is het noodzakelijk om een collector met 
manometers voor R410A te gebruiken.

- Gebruik alleen een vacuümpomp met terugslagklep, om te belet-
ten dat de olie die erin zit bij een eventuele stilstand terugvloeit 
in het koelcircuit.

- Gebruik de zuigpomp die tot 666,6 Pa (5 mm Hg) kan aanzuigen.
- Sluit de serviceklep van de gaszijde en van de vloeistofzijde 

volledig.

Manometer van de collector

Lagedrukzijde Hogedrukzijde

Servicekoppeling

Buis gas  
zijde

Buis  
vloeistofzijde Vacuümpomp
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De druk neemt toe

Nee

Sluit de manometer aan op de buis van de vloeistof en op de buis van 
het gas.

Stel met behulp van de vacuümpomp de vloeistof- en gasleidingen 
vacuüm en dehydrateer ze.

Controleer of de vacuümpomp voorzien is van een terugslagklep, omdat 
anders bij een stilstand van de pomp de olie die erin zit naar het koelcir-
cuit terugstroomt.

Het vacuüm stellen en dehydrateren moet minstens 2 uur en 30 mi-
nuten duren.

De tijd die nodig is om het vacuüm stellen en dehydrateren uit te voeren, 
is variabel, omdat dit afhangt van de lengte en van de diameter van de 
leidingen, en ook van de temperatuur van de buitenlucht. 
Het dehydrateren en vacuüm stellen moet in ieder geval minstens 2 uur 
en 30 minuten duren.

Sluit de klep wanneer de druk eenmaal op 500 mTorr is gedaald. Controleer de vacuümgraad met behulp van een vacuümmeter.

Controleer of de druk minstens een uur 
op 500 mTorr blijft.

Lading bijvullen op basis van de lengte 
van de leidingen

Ja

Spoor opnieuw eventuele lekken op.

De druk neemt toe wegens aanwezige water-
sporen in de leidingen.
Breng stikstofanhydride in op een druk van 
0,05 MPa eff. om de aanwezige vloeistof te 
verdunnen.

Voer het vacuüm stellen en dehydrateren op-
nieuw uit door de druk gedurende ten minste 
2 uur tot op 500 mTorr te verlagen

De druk neemt toe Ja
Nee

AANDACHT:
- Als de druk binnen een uur toeneemt, 

blijft er vocht in de leiding zitten of is 
er sprake van een lek.
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(1)

(2)

8.10 KOELMIDDEL BIJVULLEN.
Basislading
De volgende tabel toont het volume van de basislading die in de 
fabriek in het toestel is ingebracht:

Externe groep (model) Basislading (kg)

UE AUDAX PRO 12-14-16 V2 2,98
UE AUDAX PRO 12-14-16 V2 T 2,98

Het bijvullen hangt af van de totale lengte en van de diameter 
van de leidingen.
De basislading heeft betrekking op specifieke leidingen met een 
maximum lengte van 15 m.
Als de gebruikte leidingen langer zijn, moet de aanwezige hoe-
veelheid worden bijgevuld zoals hierna beschreven.

Toevoegen van het koelmiddel.
Het volume van de navulling hangt af van de totale lengte van de 
vloeistofleidingen.

Externe groep van de vloeistof ø 9,52
Specifieke navulling (g) 50 g/m

Volume van de navulling(G) = (L2-15)*50

L2: Totale lengte van de leidingen Ø 9,52(m).

Bijv.) Totale lengte van de vloeistoflijn = 20 m
Φ 9,52 = (20m-15m) x 50g/m = 250 g

8.11 KOELMIDDEL BIJVULLEN.
- R410A is een van de sterkst koelende mengsels. Om deze reden 

mag die alleen in vloeibare toestand in het koelcircuit worden 
ingebracht.

- De hoeveelheid koelmiddel die u moet inbrengen, hangt af van 
de lengte van de vloeistofleidingen. Om de voorziene hoeveelheid 
koelmiddel in te brengen, is het aanbevolen om een weegsysteem 
te gebruiken.

Belangrijke informatie ten aanzien van de voorschriften met 
betrekking tot het gebruikte koelmiddel.
Dit product bevat fluorgassen met broeikaseffect. Verspreid de 
gassen niet in de atmosfeer.

- Informeer de gebruiker of het systeem 
5 tCO2e of meer fluorgassen met broei-
kaseffect bevat. In dat geval moet elke 
12 maanden op lekkages worden gecontro-
leerd, in overeenstemming met het reglement 
N. 517/2014. Deze activiteit mag uitsluitend 
uitgevoerd worden door technisch personeel 
dat beroepsmatig gekwalificeerd is. In het 
bovenstaande geval moet de installateur (of 
de bevoegde persoon die verantwoordelijk is 
voor de eindcontrole) een onderhoudsboekje 
opstellen dat alle informatie bevat zoals voor-
geschreven door het REGELEMENT (EU) 
No. 517/2014 VAN HET EUROPEES PARLE-
MENT EN VAN DE RAAD van 16 april 2014 
ten aanzien van fluorgassen met broeikasef-
fect.

De hierna volgende gegevens moeten met onuitwisbare inkt 
zowel op het bij het toestel geleverde plaatje met betrekking 
tot de koelmiddelvulling als in deze handleiding worden ge-
schreven (Fig. 45). 
- 1 = Hoeveelheid koelmiddel die in de fabriek in het toestel is 

gevuld. 
- 2 = Aangevulde hoeveelheid, ter plaatse ingebracht.
- 1+2 = Totale lading koelmiddel.

Interne groep

Externe groep

Groep Kg tCO2e
(1), a
(2), b

(1) + (2), c

Type koelmiddel GWP-waarde
R-410A 2088

GWP: Aardopwarmingsvermogen
Berekening van de tonnen CO2-equivalenten: kg x GWP/1000

- a.  Hoeveelheid koelmiddel die in de fabriek in het 
toestel is gevuld: vermeld op het identificatiepla-
tje.

- b.  Aangevulde hoeveelheid, ter plaatse ingebracht. 
(zie verstrekte informatie betreffende de berekening van 
het volume om bij te vullen)

- c. Totale navulling koelmiddel.
- d. Fles met koelmiddel en vulcollector met manometers.
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- Vooraleer het koelmiddel in te brengen, moet u controleren of 
de fles waarin het koelmiddel zit al of niet een sifon heeft en 
vervolgens de fles dienovereenkomstig opstellen (Fig. 46).

Vulling inbrengen via 
een fles zonder sifon
Het vullen met 
vloeistof kan worden 
uitgevoerd door de 
fles ondersteboven te 
keren en in verticale 
stand te houden, met 
de koppeling naar 
beneden gericht.

Vulling inbrengen 
via een fles met 

sifon
Het vullen met 

vloeistof kan worden 
uitgevoerd terwijl u 

de fles in verticale 
stand houdt, met 

de koppeling naar 
boven gericht.

8.12 DE HOEVEELHEID AANVULLEN.
- R410A is een van de sterkst koelende mengsels. Om deze reden 

mag die alleen in vloeibare toestand in het koelcircuit worden 
ingebracht.

- De hoeveelheid koelmiddel die u moet inbrengen, hangt af van 
de lengte van de vloeistofleidingen. Om de voorziene hoeveelheid 
koelmiddel in te brengen, is het aanbevolen om een weegsysteem 
te gebruiken.

- Sluit de collector met manometers aan en laat de lucht af die erin 
zit.

- Open de serviceklep aan de vloeistofzijde van de collector en 
breng koelmiddel in vloeibare toestand in.

- Indien het niet mogelijk is om het bijvullen uit te voeren of te vol-
tooien terwijl het toestel niet aan het werk is, kunt u met behulp van 
de drukknop op de PCB-kaart van de externe groep het bijvullen 
voltooien.

Uitvoering van het bijvullen tijdens koeling.

Gaszijde

Weegsysteem

Vloeistofzijde

Collector met manometers

Serviceklep

Externe  
groep

Lagedruk  
zijde

Hogedruk  
zijde

Vulkoppeling in aanzuiging

Interne groep



39

48

Gaszijde

Weegsysteem

Vloeis-
tofzijde

Collector met manometers

Serviceklep

Externe  
groepLagedruk  

zijde
Hogedruk  
zijde

Vulkoppeling in aanzuiging

Interne groep

 - Uitvoering van het bijvullen tijdens de koelwerking.
 1. Druk op de knop om het vullen uit te voeren in modus koeling.
 2. Open de klep aan de gaszijde na 20 minuten werking.
 3. Open de klep aan de zijde van de lage druk van de collector 

met manometers om het bijvullen te voltooien.
 - Uitvoering van het bijvullen tijdens de werking in verwar-

ming.
 1. Sluit de zijde van de lage druk van de collector met manome-

ters aan op de vulkoppeling in aanzuiging.
 2. Druk op de knop om het vullen uit te voeren in modus ver-

warming.
 3. Open de klep van de vulkoppeling in aanzuiging na 20 mi-

nuten werking
 4. Open de klep aan de zijde van de lage druk van de collector 

met manometers om het bijvullen te voltooien.

AANDACHT:
- Na het inbrengen van het koelmiddel 

moet u de klep van de zijde van de 
vloeistof en de klep van de zijde van het gas 
volledig openen. (Als u het systeem laat wer-
ken met een van deze kleppen niet volledig 
geopend, kunnen er belangrijke componen-
ten beschadigd raken).
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Coppia di serraggio  
per tappo corpo  

(Vedi tabella)

Centro di 
ricarica

Bordo di 
tenuta

Stelo

Coppia di serraggio  
per cappuccio 
attacco ricarica  
(Vedi tabella)

Buitendiameter 
(mm)

Aanhaalkoppel (N·m) Bedrijfskoppel 
(N·m)

Kapje van 
het lichaam

Kapje van de 
laaddeur Steel

ø 9,52
20 ~ 25 10 ~ 12

Max 5
ø 15,88 Max 5

* 1 N·m = 10 kgf·cm

Aanhaalkoppel  
(zie de tabel) Steel

Laadcentrum

Aanhaalkoppel voor de 
dop van de laaddeur (zie 
de tabel)

Rand af-
dichting

8.14 DE KLEP OPENEN.
1. Demonteer de afdekking van de klep.
2. Draai de klepsteel linksom met behulp van een zeskantsleutel.
3. Draai de steel tot u de eindaanslag ervan bereikt. 
4. Hermonteer de afdekking van de klep en zet die correct vast.

AANDACHT:
- Wanneer u de servicekoppeling ge-

bruikt, moet u ook een flexibele vul-
slang gebruiken.

- Na het vastzetten van de afdekking moet u 
controleren of er geen koelmiddel lekt ter 
hoogte van de afdekking.

- Tijdens het openen/sluiten van de klep moet 
u een sleutel met een contrasleutel gebrui-
ken.

8.13 DE KLEP SLUITEN.
1. Demonteer de afdekking van de klep en draai de pin rechtsom 

met behulp van een zeskantige sleutel (Fig. 49).
2. Haal de pin aan tot die volledig is gesloten.

- De pin niet forceren; gebruik alleen geschikte gereed-
schappen. Anders kan het dichtingsoppervlak tussen 
de sluiter en zijn zitting beschadigd raken, waardoor 
er koelmiddel kan ontsnappen.

- Indien u merkt dat er koelmiddel ontsnapt, moet u de klep 
lichtjes openen, daarna opnieuw sluiten en controleren of 
er geen middel meer ontsnapt. Als dit zo is, kunt u de klep 
definitief aanhalen.

3. Hermonteer de afdekking van de klep en zet die correct vast.
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9.1 DIAGRAM.
9 DIAGRAMMEN 

KOELCYCLUS.

Laaddeur

Sensor  
temperatuur  
buitenlucht

4-Wegklep

Geluiddemper

Drukrege-
laar  

hoge druk
Temp.
sensor  

compress.

Temp.sensor  
afvoer

Filter EEV Filter

Compressor
Accumulator

Sensor  
temperatuur  

batterij
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10.1 ELEKTRISCH SCHEMA EENFASIG.

10  ELEKTRISCHE  
SCHEMA’S.
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10.2 ELEKTRISCH SCHEMA DRIEFASIG.
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ON

1 2 3 4
5 6 7 8

11 INSTELLING VAN DE MICRO-
SCHAKELAARS EN WERKING 
VAN DE TOETSEN.

11.1 WERKINGSTEST.

1. Controleer de voedingslijn tussen externe groep en thermo-
magnetische schakelaar.

- Eenfasige voeding: L, N
- Driefasige voeding: R,S,T,N
2. Controleer of de voedingskabels correct zijn aangesloten (an-

ders zou de PCB-kaart zwaar beschadigd kunnen raken).
3. Gebruik de drukknoppen K1 of K2 van de PCB-kaar van de 

externe groep om de werkingstest te beginnen/eindigen.

TOETS Handelingen op de TOETS Display met 7 segmenten

K1

1 Keer drukken: 
Uitvoering van de verwarmingstest

“ ” “ ” ”VACUÜM”  
“VACUÜM

2 Keer drukken: 
Uitvoering van de ontdooiingstest

“ ” “ ” ”VACUÜM”  
“VACUÜM”

3 Keer drukken: 
Einde van de testmodus -

K2

1 Keer drukken: Uitvoering van de koelingstest 
(alleen verwarming: overslaan)

“ ” “ ” “VACUÜM”  
“VACUÜM”

2 Keer drukken: 
Uitvoering van de test van het uitgangssignaal

“ ” “ ” “VACUÜM”  
“VACUÜM”

3 Keer drukken: 
Einde van de testmodus -

K3 Reset -

K4 Weergavemodus Raadpleeg het display in 
weergavemodus

TOETS (K1 
~ K4)

Display met 7 segmenten
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ON

1 2 3 4
5 6 7 8

4. Weergavemodus (Fig. 54): wanneer u op de drukknop K4 drukt, 
krijgt u de volgende informatie over de status van het systeem

Aantal 
drukken Weergegeven inhoud

Display
Groep

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

0 Communicatiestatus Tienden van Tx Eenheden van Tx Tienden van Rx Eenheden van Rx -

1 Vereiste frequentie 1 Honderdsten Tienden Eenheden Hz

2 Huidige frequentie 2 Honderdsten Tienden Eenheden Hz

3 - 3 Honderdsten Tienden Eenheden %

4 Buitenluchttemperatuur 4 +/- Tienden Eenheden °C

5 Temp. afvoer compress. 5 Honderdsten Tienden Eenheden °C

6 Sonde vloeibare fase 6 +/- Tienden Eenheden °C

7 Retourtemp. Interne groep 7 +/- Tienden Eenheden °C

8 Aanvoertemp. Interne groep 8 +/- Tienden Eenheden °C

9 Temp. batterij 9 +/- Tienden Eenheden °C

10 Stroom inverter A Tienden Eenheden Eerste decimaal A

11 TPM ventilator B Duizenden Honderdsten Tienden omw/min

12 Target afvoertemperatuur C Honderdsten Tienden 1e cijfer °C

13 EEV D Duizenden Honderdsten Tienden Stappen

14 Beschermingscontrole E 0: Koeling
1: Verwarming

Beschermingscontrole
0: Geen 

beschermingscontrole
1: Bevriezing
2: Ontdooiing

3: Overbelasting
4: Afgifte

5: Totale stroom

Frequentiestatus
0: Normaal

1: Aangehouden
2: Neer

3: Limiet_bov
4: Limiet_ond

-

15 Temp. inverter F +/- Tienden Eenheden °C

lang-1 Versie hoofdkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (tienden) Dag (eenheden) -

lang-1 en 1 Versie inverterkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (tienden) Dag (eenheden) -

lang-1 en 2 EPROM-versie Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (tienden) Dag (eenheden) -

5. Instelling van de microschakelaars (Fig. 54).

Drukknop ON (default) OFF Opmerkingen
K5 Externe groep Enkel verwarming
K6 Modus antisneeuwophoping in OFF Modus antisneeuwophoping in ON

K7
Stille werking gedeactiveerd (Silentmodus)

In Silentmodus kan het afgegeven vermo-
gen minder zijn dan normaal.

K7 K8 Modus

K8

ON ON Stille werking Stap 1 
ON OFF Stille werking Stap 2 
OFF ON Stille werking Stap 3 
OFF OFF Stille werking Stap 1 

6. Instelling van de drukknoppen van de functies (Fig. 54).
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Instellen van de optie.
1. Druk K2 in en houd deze ingedrukt om de optie in te stellen. 

(Alleen beschikbaar wanneer de werking wordt onderbroken)
- Als u de instelling van de optie invoert, wordt het volgende op 

het display weergegeven.

- Seg1 en Seg2 geven het nummer van de geselecteerde optie weer.
- Seg3 en Seg4 geven het nummer van de ingestelde waarde van 

de geselecteerde optie weer.
2. Als de instelling van de optie is ingevoerd, is het mogelijk om 

kort op de schakelaar K1 te drukken om de waarde van Seg1 en 
Seg2 in te stellen en de gewenste optie te selecteren.

(Voorbeeld):



3. Als de gewenste optie is geselecteerd, is het mogelijk om kort op 
de schakelaar K2 te drukken om de waarde van Seg3 en Seg4 in 
te stellen en de functie van de gewenste optie te wijzigen.

(Voorbeeld)



4. Na de functie van de opties te hebben geselecteerd, moet u de 
schakelaar K2 2 seconden ingedrukt houden. De gewijzigde 
waarde van de optie wordt opgeslagen wanneer hele segmenten 
knipperen en de bewakingsmodus begint.

AANDACHT:
- De wijzigingen van de instellingen 

van de opties worden niet opgeslagen 
wanneer de drukknop K2 niet gedurende 
twee seconden wordt ingedrukt.

- Door de drukknop K1 ingedrukt te houden wordt de functie 
zoals die was voor de wijziging hersteld.

- De fabrieksinstellingen kunnen worden hersteld door de druk-
knop K4 ingedrukt te houden na het systeem in de instelmodus 
van de functies te hebben gebracht.

 - Het herstel van de fabrieksinstellingen zorgt niet voor de auto-
matische geheugenopslag van deze instellingen. Daarom moet 
u de drukknop K2 ingedrukt houden. Zodoende wanneer de 
SEG gaan knipperen om de start van de zoekmodus aan te 
geven, zal het herstel definitief opgeslagen worden.
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12  UITVOEREN VAN DE  
“PUMP-DOWN”.

12.1 DOEL VAN DE “PUMP-DOWN”.
De pump-down dient om het koelmiddel in de externe groep te 
accumuleren vooraleer om wat voor reden dan ook de koellijnen 
los te koppelen.

12.2 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN VOOR DE 
UITVOERING VAN DE “PUMP-DOWN”.

- Gezien de compacte vorm van het toestel, is de hoeveelheid 
koelmiddel dat erin zit gering.

- Voordat u de pump-down gaat uitvoeren, kan het merendeel van 
de vulling in een lege fles worden overgebracht. De maximum 
hoeveelheid koelmiddel komt overeen met 5 kg.

- Wanneer u grotere hoeveelheden koelmiddel gaat accumuleren, 
loopt u het risico om stilstanden of verbranding van de compres-
sor te veroorzaken. 

1. Sluit de collector met manometers.
2. Sluit de serviceklep van de vloeistof.
3. Druk een keer op de drukknop K2 van de kaart van het toestel. 

Zodoende gaat het toestel over in pump-downmodus.
4. Houd de manometer van de lage druk van de collector in het 

oog terwijl de compressor aan het werk is.
5. Wanneer de aanwijzing van de manometer daalt tot minder 

dan 0 MPa(0 kgf/cm²) eff., sluit de serviceklep van het gas 
6. Druk onmiddellijk daarna op de drukknop K3 om het toestel 

te stoppen.
7. Sluit het deksel van beide kleppen.

AANDACHT:
- Indien nodig kan het koelmiddel 

worden overgebracht in flessen die 
hiervoor geschikt zijn. In het geval er on-
geschikte flessen worden gebruikt, kunnen 
zich ontploffingen voordoen, met materiële 
schade en ongevallen voor de betrokken 
personen als gevolg.

Opnieuw plaatsen van de condensgroep.
- Handel als volgt indien het nodig is om het toestel 

opnieuw te positioneren.
- Voer de pump-down uit (aan de hand van de hier-

boven beschreven procedure).
- Breng zoveel mogelijk koelmiddel over in een externe fles, 

zodat er niet meer dan 5 kg in de externe groep wordt 
geaccumuleerd (zie pagina 36 voor de details over de koel-
middelvullingen)

- Ontkoppel de voedingskabel.
- Ontkoppel de aansluitkabel tussen de interne groep en de 

externe groep.
- Ontkoppel de leidingen van de wartelaansluitingen van de 

interne groep.
- Om te beletten dat er vreemde voorwerpen in terecht komen, 

moet u de koppelingen van de interne groep en de leidingen 
die erop waren aangesloten onmiddellijk afdichten met 
vinyldoppen of -bladen. 

- Ontkoppel de leidingen van de wartelaansluitingen van de 
externe groep. Om te beletten dat er vreemde voorwerpen in 
terecht komen, moet u de koppelingen van de externe groep 
en de leidingen die erop waren aangesloten onmiddellijk 
afdichten met vinyldoppen

- Let op dat u de koppelingen en de klemmenborden niet 
beschadigt.

- Verplaats de interne en externe groepen naar hun respec-
tievelijke nieuwe posities.

- Demonteer de bevestigingsvoorzieningen van de interne 
groep en monteer ze opnieuw in de nieuwe positie.
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R-32 Valvola del 
recipiente del 
refrigerante

Valvola ①

Bilancia
Manometro del collettore Valvola di servizio

Unità esterna

Lato gas Lato liquido 

Valvola ②

12.3 HET KOELMIDDEL OVERBRENGEN NAAR EEN 
EXTERNE FLES VÓÓR DE UITVOERING VAN DE 
PUMP-DOWN

Handel als volgt voordat u de pomp-down uitvoert als het volume 
van de lading de maximaal accumuleerbare hoeveelheid in de 
externe groep overschrijdt.
1. Neem een lege fles voor R410A, een weegsysteem en een col-

lector met manometers.
2. Bepaal het volume van de lading die in het koelcircuit zit. 
3. Sluit de fles op de externe groep aan en laat circa 50% van de 

interne groepen werken in koeling.
4. Na circa 10 minuten moet u op de manometer van de collector 

de druk controleren die in de zijde van de hoge druk aanwezig 
is. Als deze druk meer dan 3,0 MPa (30,59 kgf/cm²) eff. be-
draagt, moet u het aantal interne groepen in functie hiervan 
verminderen om de druk opnieuw onder 3,0 MPa (30,59 kgf/
cm²) te brengen. 

5. Zodra de druk onder 3,0 MPa (30,59 kgf/cm²) eff. daalt, opent u 
de kraan van de collector met manometers (2) die aan de zijde 
van de vloeistof is aangesloten. Open daarna de klep van de 
fles waarnaar u het koelmiddel wilt sturen om het koelmiddel 
te laten toestromen.

6. Controleer de hoeveelheid koelmiddel die in de fles is over-
gebracht met het weegsysteem, sluit de klep van de vloeistof 
en ontkoppel de collector met manometers zodra de gewenste 
hoeveelheid is bereikt. 

7. De overgebrachte hoeveelheid koelmiddel moet overeenkomen 
met 50% van de totale gevulde hoeveelheid in het koelcircuit.

8. Het volume van de lading die in het circuit blijft, mag niet groter 
zijn dan de hoeveelheid die in de externe groep kan worden 
geaccumuleerd.

R-410A
Afsluitklep  
van de fles

Klep (1)

Collector met manometers
Weegsysteem

Serviceklep

Externe groep

Gaszijde
Vloeistofzijde

Klep (2)
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13  VOLTOOIING  
VAN DE INSTALLATIE.

- Controleer als volgt na de voltooiing van de installatie.

Installatie

Externe groep

- Controleer het externe oppervlak en het interne gedeelte van de externe groep.
- Bestaat de mogelijkheid op kortsluiting?
- Is de positie goed geventileerd en wordt ruimte voor assistentie gewaarborgd?
- Is de externe groep stevig bevestigd?

Interne groep
- Controleer het externe oppervlak en het interne gedeelte van de interne groep.
- Is de positie goed geventileerd en wordt ruimte voor assistentie gewaarborgd?
- Controleer of het midden van de interne groep is vastgezet en of deze horizontaal is geïnstalleerd

Toevoeging koelmiddel
- Zijn de lengte en het verschil tussen de leidingen van het koelmiddel binnen het toegestane bereik?
- Is de buis afdoende geïsoleerd?
- Is de hoeveelheid extra koelmiddel correct afgewogen?

Installatie van de afvoerbuis
- Controleer de afvoerbuis van de externe en van de interne groep.
- Is de afvoertest uitgevoerd?
- Is de afvoerbuis afdoende geïsoleerd?

De bedrading aanleggen

- Is de aarding 3 voor de externe groep uitgevoerd?
- Is een kabel met 2 draden gebruikt?
- Is de lengte van de draad in het beperkte gamma?
- Is de bedradingsroute correct?
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UE AUDAX PRO 12-14-16 V2 / UE AUDAX PRO 12-14-16 V2 T

14  EINDCONTROLES  
EN TESTWERKING.

14.1 INSPECTIE VOORAFGAANDE AAN DE 
TESTWERKING.

1. Controleer de voedingskabel en de communicatiekabel van de 
interne en van de externe groep.

2. Controleer de voedingsspanning tussen de externe groep en 
het elektrisch schakelbord.
 - Controleer met behulp van een voltmeter of de voeding 220 

V - 240 V / 380-415V~ is.
3. Zodra de externe groep is ingeschakeld, voert hij een controle 

uit om te controleren of de interne groep is aangesloten en of 
er opties zijn.

14.2 TESTWERKING.
1. Activering van het toestel met de drukknop MODE of van 

het besturingssysteem.
 - Observeer het gedrag van de compressor bij de opstart. Als 

die een geluid maakt dat op gedonder lijkt, moet u de werking 
onmiddellijk stoppen.

2. Controleer van de werkingsstatus van de interne en externe 
groep.

 - Controleer eventuele uitstoot van abnormaal lawaai door de 
interne groepen en/of door de externe groep.

 - Zorg ervoor dat in de modus koeling de condens regelmatig 
wordt afgevoerd.

3. Einde van de test.
4. Leg uit aan de klant hoe de condensgroep moet worden 

gebruikt volgens de handleiding.
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