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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 elektroni-
sche 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.
De huishoudelijke gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht of met de bevoegde autoriteit 
voor alle informatie met betrekking tot de gescheiden afvalinzameling van deze producten voor een correcte verwijdering ervan 
zonder schade toe te brengen aan het milieu.
De zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met de eigen leverancier en de bepalingen en voorwaarden van het koopcontract 
verifiëren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met overig bedrijfsafval worden weggegooid.
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

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

AANDACHT:
- koppel altijd de voeding van de condensgroep af alvorens onderhoud erop uit te voeren 

of componenten in de groep te openen.
- Zorg ervoor dat de installatie- en controlewerkzaamheden door gekwalificeerd personeel worden 

uitgevoerd.
- Om ernstige schade aan het systeem en letsel aan de gebruikers te voorkomen, moeten de voor-

zorgsmaatregelen en andere belangrijke mededelingen in acht worden genomen.

• Lees aandachtig de inhoud van deze handleiding alvorens de condensgroep te installeren en bewaar de handleiding op een veilige 
plaats om deze na de installatie als referentiemateriaal te kunnen gebruiken.

• Voor een optimale veiligheid moeten de installateurs altijd de hierna vermelde waarschuwingen met aandacht lezen.
• Bewaar de handleiding voor gebruik en installatie op een veilige plaats en onthoud om deze aan de nieuwe eigenaar te overhandigen 

in het geval dat de condensgroep wordt verkocht of verhuisd.
• In deze handleiding wordt uiteengezet hoe de condensgroep geïnstalleerd moet worden. Het gebruik van andere soorten groepen 

met verschillende controlesystemen kan schade aan de groepen toebrengen en de garantie ongeldig maken. De producent wijst elke 
aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik van niet conforme groepen.

• De producent kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van niet geautoriseerde wijzigingen of van een onjuis-
te aansluiting van elektrische en hydraulische leidingen. Het niet naleven van deze instructies of het niet respecteren van de eisen 
vastgelegd in de tabel “Werkingslimieten”, opgenomen in de handleiding, maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.

• Het niet naleven van deze instructies aangegeven in de productiespecificaties maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.
• Gebruik de groepen niet als u beschadigingen eraan opmerkt en u iets negatiefs opvalt, zoals een hard geluid, brandlucht.
• Om elektrische schokken, brand of letsel te voorkomen, moet u de groep altijd uitschakelen, de stroomonderbreker deactiveren en, 

als er rook of geluid uit de groep komt, contact opnemen met een Erkend Technisch Servicecentrum.
• De groep moet regelmatig worden geïnspecteerd, met inbegrip van de elektrische aansluitingen, de leidingen van het koelmiddel 

en de beschermingen.
• Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
• De groep bevat bewegende en elektrische onderdelen, die altijd buiten het bereik van kinderen moeten worden gehouden.
• Het is verboden om te proberen de groep te repareren, verplaatsen, wijzigen of herinstalleren door personeel dat niet bevoegd is om 

dit te doen, deze werkzaamheden kunnen schade aan het product, elektrische schokken en brand veroorzaken.
• Geen recipiënten met vloeistof of andere voorwerpen op de groep plaatsen.
• 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 een koelmiddel dat als speciaal afval moet worden verwijderd. Aan het einde van zijn levenscyclus moet de 

condensgroep worden verwijderd via een erkend servicecentrum of teruggegeven worden aan de winkel waar deze is gekocht voor 
een juiste en veilige verwijdering.

• Draag beschermende handschoenen voor het uitpakken, verplaatsen, installeren en repareren van de groep, om te voorkomen dat 
de handen gewond raken door de randen ervan.

• Niet de interne onderdelen (waterleidingen, de leidingen van het koelmiddel , warmtewisselaar, enz.) aanraken tijdens de werking 
van de groep. Als het nodig is om de groep af te stellen, laat deze dan voldoende afkoelen en zorg ervoor dat u beschermende hand-
schoenen draagt.

• Probeer in het geval van lekkage van koelmiddel, het contact met het koelmiddel te vermijden aangezien dit ernstig letsel kan ver-
oorzaken.

• Bij de installatie van de condensgroep in een kleine ruimte, moet rekening gehouden worden met voldoende ventilatie om een niveau 
van lekkages binnen de maximaal toegestane limiet te vermijden. In een dergelijk geval bestaat het risico om te overlijden wegens 
verstikking.
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• Zorg ervoor dat de verpakkingsmaterialen op veilig wijze worden weggegooid. Verpakkingsmaterialen, zoals spijkers en andere 
metalen of houten pallets kunnen verwondingen bij kinderen veroorzaken.

• Inspecteer het toegezonden product en controleer of het beschadigingen tijdens het transport heeft opgelopen. Als het product 
beschadigd lijkt, NIET INSTALLEREN en onmiddellijk de koerier of de verkoper (als de installateur of de geautoriseerde technicus 
het materiaal bij de verkoper heeft opgehaald) van de schade op de hoogte stellen.

• Onze groepen moeten geïnstalleerd worden met inachtneming van de afstanden beschreven in de installatiehandleiding om de 
toegang van beide zijden tot de groep te waarborgen en de uitvoering van reparatie- of onderhoudsinterventies mogelijk te maken. 
Als de groepen geïnstalleerd worden zonder de in de handleiding beschreven procedures in acht te nemen, kunnen extra kosten in 
rekening worden gebracht aangezien speciale kabels, ladders, bruggen of een willekeurig ander hefsysteem voor de reparatiedienst 
NIET als onderdeel van de garantie worden beschouwd en aan de eindklant worden doorberekend.

• Zorg er altijd voor dat de elektrische voeding conform is aan de plaatselijke veiligheidsnormen.
• Controleer of de spanning en de frequentie van de voedingsspanning conform zijn aan de specificaties en dat het ingangsvermogen 

voldoende is om de werking van elk ander huishoudelijk apparaat dat aangesloten is op dezelfde elektrische leidingen te garanderen. 
Controleer altijd of de schakelaars voor de uitschakeling en de beveiliging in de goede stand staan.

• Controleer altijd of de elektrische aansluitingen (kabelingang, doorsnede draden, beveiligingen... ) conform zijn aan de elektrische 
specificaties en volgens de instructies van het elektrische schema. Controleer altijd of alle aansluitingen conform zijn aan de toepas-
selijke voorschriften voor de installatie van warmtepompen. De apparaten die niet op de voeding zijn aangesloten moeten volledig 
losgekoppeld zijn volgens de voorwaarden voorzien door de overspanningscategorieën.

• De aardedraad niet aansluiten op gasleidingen, waterleidingen, bliksemafleider, overspanningsdemper of telefoonkabel. Als de aarding 
niet volledig is, dan kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

• Zorg ervoor om zowel een aardlekdetector als een circuitonderbreker van de gespecificeerde capaciteit te installeren in overeenstem-
ming met de geldende plaatselijke en nationale wettelijke voorschriften. Als ze niet op juiste wijze zijn geïnstalleerd, dan kunnen ze 
elektrische schokken en brand veroorzaken.

• Zorg ervoor dat de condens goed uit de groep op lage omgevingstemperatuur naar buiten stroomt. Laat geen vorst of ijs op de 
afvoerbuis en het verwarmingstoestel vormen. Als de afvoer niet afdoende is voor de condensafgifte, kunnen de groepen worden 
beschadigd door de ijsmassa en het systeem kan tot stilstand komen, bedekt door ijs.

• Installeer de voedingskabel en de communicatiekabel tussen de interne en de externe groep op minstens 1 m van het huishoudelijk 
apparaat.

• Bescherm het toestel tegen muizen of ander klein gedierte. Als een dier een contact maakt met de elektrische onderdelen, kan dit 
storingen, rook of brand veroorzaken. Wijs de klant erop om de zone rondom de groep schoon te houden.

• Niet naar eigen goeddunken het verwarmingstoestel demonteren en wijzigen.
• Deze apparatuur is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of verstan-

delijke capaciteiten of zonder de noodzakelijke ervaring en kennis, tenzij ze begeleid of geïnstrueerd worden over het gebruik van 
de apparatuur door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen 
dat zij niet met de apparatuur spelen.

• Voor het gebruik in Europa : dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, 
zintuigelijke of verstandelijke capaciteiten of zonder de noodzakelijke ervaring en basiskennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht 
staan of voldoende zijn geïnstrueerd voor een veilig gebruik van het toestel en dat zij zich bewust zijn van de risico’s die het gebruik 
met zich meebrengt. Sta niet toe dat kinderen met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet door 
kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een volwassene.

• Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet wijzigt en geen verlengkabels en aansluitingen van meerdere draden maakt.
• Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken als gevolg van een slechte verbinding, een slechte isolatie of overschrijding van de stroom-

limiet. Raadpleeg het hoofdstuk “Verlengkabels aansluiten” in de installatiehandleiding, indien er verlengkabels nodig zijn wegens 
beschadigingen aan de voedingslijn.

• Gebruik alleen de door Immergas aanbevolen middelen om het ontdooien te versnellen of om schoon te maken.
• Niet doorboren en niet verbranden.
• Houd er rekening mee dat de koelmiddelen reukloos zijn.
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GEBRUIKTE VEILIGHEIDSSYMBOLEN.

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.

MATERIAAL MET EEN LAGE ONTVLAMBAARHEID
Dit symbool geeft aan dat het toestel materiaal met een lage ontvlambaarheid bevat.

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.
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1 SPECIFICATIES VAN HET  
PRODUCT.

1.1 PRODUCTASSORTIMENT.

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 aangegeven.
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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Type Groep Audax Pro 4 V2 Audax Pro 6 V2 Audax Pro 9 V2

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

Compressor - Twin Rotary

Oliecompressor - POE

Ventilator - Aantal eenheden 1

Ventilator - Luchtstroom CMM 40 43 66

Laden koelmiddel kg 1,2 1,4

Type koelmiddel R32

Controlemethode van het koelmiddel EEV

Doorsnede koellijn - vloeibare toestand ø 1/4”

Doorsnede koellijn - gasvormige toestand ø 5/8”

Geluidsdrukniveau (verwarming/koeling) dB(A) 44 / 46 47 / 47 49 / 49

Geluidsvermogensniveau (verwarming/koeling) dB(A) 58 / 61 60 / 62 64 / 63

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

Gewicht (netto/bruto) kg 46,5 / 49,5 73,0 / 81,5

Afmetingen (L x H x D, buitenmaten) mm 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330

2 SPECIFICATIES VAN DE EXTERNE 
GROEP.
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Algemene afmetingen in mm Audax Pro 4-6 V2

Algemene afmetingen in mm Audax Pro 9 V2

3 BELANGRIJKSTE  
ONDERDELEN.
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4 INSTALLATIE  
VAN DE GROEP.

4.1 PLAATS VAN INSTALLATIE EXTERNE GROEP.
Bepaal de plaats van installatie. Houd daarbij rekening met de 
volgende omstandigheden en verkrijg de goedkeuring van de 
gebruiker.
- 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.

- Kies een droge en zonnige plaats uit, maar niet blootgesteld aan 
direct zonlicht of aan harde wind.

- Geen doorgangen of vluchtwegen blokkeren.
- Kies een plaats uit waar het lawaai van de condensgroep tijdens 

de werking en de afgevoerde lucht de buren niet hinderen.
- Kies een plaats uit waar leidingen en kabels gemakkelijk op het 

andere hydraulische systeem aangesloten kunnen worden.
- Installeer de externe groep op een vlakke en stabiele ondergrond 

die het gewicht kan dragen en geen onnodige geluiden en tril-
lingen voortbrengt.

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

- Plaats de externe groep waar geen planten en dieren zijn aange-
zien deze problemen bij de werking van de externe groep zouden 
kunnen veroorzaken.

- Laat voldoende afstand rondom de externe groep, met name van 
radio’s, computers, stereo-installaties, 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.

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 voedingscondities, 
kunnen de instabiliteit van de voeding 
of de spanning storingen aan de on-
derdelen of van het controlesysteem 
veroorzaken. (Op schepen of op plaatsen met 
voeding van een stroomgenerator, enz.).

De condensgroep niet installeren op de volgende plaatsen.
- Plaatsen waar minerale olie of arseenzuur aanwezig is. Hier 

bestaat de mogelijkheid dat de onderdelen kunnen beschadigen 
door verbrande hars. De capaciteit van de warmtewisselaar kan 
worden verminderd of de condensgroep kan defect gaan.

- Plaatsen waar de ventilatoren corrosieve gassen zoals zwavelzuur 
uitstoten. De leidingen in koper of verbindingsleidingen zouden 
kunnen gaan roesten en zo koelmiddel gaan lekken.

- Plaatsen waar gevaar bestaat op ontsnapping van brandstofgas, 
koolstofvezels of ontvlambare stof. Plaatsen waar met oplosmid-
delen of benzine wordt omgegaan.

AANDACHT:
dit toestel moet geïnstalleerd worden 
volgens de geldende elektriciteitsvoor-
schriften.
In het geval dat het netto gewicht van 
de externe groep meer dan 60 kg bedraagt, 
wordt geen wandmontage aanbevolen maar 
een installatie op de vloer te overwegen.

- Als de externe groep op een bepaalde hoogte wordt geïnstalleerd, 
moet ervoor gezorgd worden dat de basis stevig op zijn plaats is 
bevestigd.

- Zorg ervoor dat het condenswater opgevangen door de afvoerslang 
correct en veilig wordt verwijderd.

- Wanneer de externe groep op straat wordt geïnstalleerd, dan moet 
de groep meer dan 2 m hoog worden geïnstalleerd of zodanig 
dat de warmte van de externe groep niet in direct contact komt 
met voorbijgangers. (Raadpleeg de geldende voorschriften met 
betrekking tot de structuren in de bouwsector).

- Tijdens de installatie of de verplaatsing van het product mag het 
koelmiddel niet met andere gassen, waaronder lucht of niet-gespeci-
ficeerd koelmiddel, gemengd worden. Anders kan er een verhoging 
van de druk ontstaan met breuken of aantastingen als resultaat.

- Het reservoir of de leidingen van het koelmiddel niet snijden of 
verbranden.

- Gebruik schone onderdelen, zoals manometer, vacuümpomp en 
een flexibele vulbuis voor het koelmiddel.

- De installatie moet worden uitgevoerd door personeel dat gekwa-
lificeerd is om met het koelmiddel om te gaan. Raadpleeg ook de 
voorschriften en de wetten.

- Voorkom het binnendringen van vreemde stoffen (smeerolie, 
ander koelmiddel dan R-32, water, enz.) in de leidingen.

- Wanneer de mechanische ventilatie noodzakelijk is, moeten de 
ventilatieopeningen vrij van obstakels worden gehouden.

- Houd u voor de verwijdering van het product aan de plaatselijke 
wetten en voorschriften.

- Niet in een afgesloten ruimte werken.
- Het werkgebied moet vergrendeld zijn.
- De leidingen van het koelmiddel moeten geïnstalleerd zijn op een 

plaats waar geen stoffen zijn die corrosie kunnen veroorzaken.
- Voor de installatie moeten de volgende controles worden uitge-

voerd:
 - De ventilatievoorzieningen en de uitgangen werken naar behoren 

en zijn niet verstopt.
 - De borden en signalen op de apparatuur moeten zichtbaar en 

leesbaar zijn.
- In geval van lekkage van koelmiddel, de ruimte ventileren. Als de 

lekkage van koelmiddel aan vlammen wordt blootgesteld, kan dit 
de productie van giftig gas veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van ontvlambare stoffen.
- Om het koelmiddel te ontluchten, moet een vacuümpomp worden 

gebruikt.
- Het koelmiddel is reukloos.
- De groepen zijn niet explosiebestendig, dat betekent dat ze geïn-

stalleerd moeten worden zonder dat er explosiegevaar bestaat.
- Dit product bevat gefluoreerde gassen die bijdragen tot het globale 

broeikaseffect. Verspreid de gassen daarom niet in de atmosfeer.
- Gebruik voor de installatie met de behandeling van het koelmiddel 

(R-32) speciale daarvoor bestemde gereedschappen en materialen 
voor de leidingen.

- Het onderhoud en de installatie moeten uitgevoerd worden vol-
gens de aanwijzingen van de producent. Wanneer andere gekwa-
lificeerde personen bij het onderhoud zijn betrokken, moet het 
onderhoud worden uitgevoerd onder toezicht van personeel dat 
bevoegd is om met licht ontvlambare koelmiddelen om te gaan.

- Voor het onderhoud van de groepen die licht ontvlambare koel-
middelen bevatten, zijn veiligheidscontroles vereist om het risico 
op brand tot een minimum te beperken.

- Het onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de controlepro-
cedure om het risico op lekkage van ontvlambare koelmiddelen 
of gassen tot een minimum te beperken.

- Niet installeren op een punt waar gevaar op lekkages van gas-
brandstof bestaat.

- Niet naast warmtebronnen plaatsen.
- Kijk uit om geen vonken te veroorzaken, neem hiervoor het vol-

gende in acht:
 - Geen zekeringen verwijderen wanneer het product ingeschakeld 

is.
 - Niet de voedingsstekker uit het stopcontact halen wanneer het 

product ingeschakeld is.
 - Geadviseerd wordt om de uitlaat op een verhoogde positie te 

plaatsen. Leg de kabels zo dat ze niet verward raken.
- Controleer na de installatie of er lekkages zijn. Er kunnen zich 

giftige gassen vormen in geval van ontsteking met bronnen zoals 
een warmteventilator, kachel en gasflessen. Gebruik alleen de 
flessen die bestemd zijn voor de terugwinning van het koelmiddel.

- Dit zou ernstige letsels door bevriezing kunnen veroorzaken.
- Raak nooit per ongeluk gemorste koelvloeistof direct aan.
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4.3 VOORBEREIDING VAN HET 
BRANDBLUSAPPARAAT.

- Als heet werk moet worden uitgevoerd, moet geschikte brand-
bestrijdingsapparatuur worden voorbereid.

- Zorg voor een droogpoederblusser of een CO2-blusser in de 
nabijheid van de laadzone.

4.4 VRIJE ONTSTEKINGSBRONNEN.
- De groepen moeten bewaard worden op een plaats zonder ont-

stekingsbronnen in continue werking (bijvoorbeeld open vuur, 
gastoestellen of elektrische kachels).

- De onderhoudstechnici mogen geen ontstekingsbronnen ge-
bruiken die het risico op brand of explosies veroorzaken.

- De potentiële ontstekingsbronnen moeten uit de buurt worden 
gehouden van de werkzone waar het ontvlambare koelmiddel 
eventueel in de omringende omgeving kan vrijkomen.

- De werkzone moet worden gecontroleerd om er zeker van te 
zijn dat er geen gevaren zijn voor ontvlambare stoffen of ont-
stekingsrisico’s. Breng het bord “Niet roken” aan.

- In geen enkel geval mogen potentiële ontstekingsbronnen wor-
den gebruikt tijdens het opsporen van lekkages.

- Zorg ervoor dat de pakkingen of de afdichtingsmaterialen niet 
aangetast zijn.

- De veilige onderdelen zijn de onderdelen waarmee het personeel 
kan werken in een ontvlambare omgeving. Andere onderdelen 
kunnen de ontsteking veroorzaken als gevolg van lekkages.

- Vervang de componenten alleen met door de leverancier gespe-
cificeerde onderdelen. Andere onderdelen kunnen de ontsteking 
van koelmiddel in de omgeving veroorzaken als gevolg van 
lekkages.

4.5 VENTILATIE VAN DE RUIMTE.
- Zorg ervoor dat de werkruimte goed geventileerd is alvorens 

heet werk uit te voeren.
- Ook tijdens het werk moet geventileerd worden.
- De ventilatie moet op veilige wijze alle vrijgekomen gassen 

verspreiden en deze bij voorkeur uitstoten in de atmosfeer.

4.6 METHODES VOOR HET OPSPOREN VAN 
LEKKAGES.

- De lekdetector moet worden geijkt in een omgeving zonder 
koelmiddel.

- Zorg ervoor dat de detector geen potentiële ontstekingsbron is.
- De lekdetector moet ingesteld worden op LFL (onderste ont-

vlambaarheidslimiet).
- Het gebruik van reinigingsmiddelen met chloor moet worden 

vermeden voor de reiniging aangezien chloor met het koelmiddel 
kan reageren en de leidingen kan aantasten.

- Verwijder vrije vlammen als het vermoeden van lekkages bestaat.
- Wanneer tijdens het solderen een lekkage wordt gedetecteerd, 

moet al het koelmiddel door het product teruggewonnen of 
geïsoleerd worden (bijvoorbeeld door het gebruik van afsluit-
kleppen). Het mag niet direct in het milieu terechtkomen. Voor 
het ontluchten van het systeem voor en tijdens het soldeerproces 
moet zuurstofvrije stikstof (OFN) worden gebruikt.

- Het werkgebied moet voor en tijdens het werk gecontroleerd 
worden met een passende koelvloeistofdetector.

- Zorg ervoor dat de lekdetector geschikt is voor het gebruik met 
ontvlambare koelmiddelen.

4.7 ETIKETTERINGEN.
- De onderdelen moeten geëtiketteerd worden om te garanderen 

dat ze ontmanteld zijn en dat het koelmiddel is verwijderd.
- Op de etiketten moet de datum staan vermeld.
- Zorg ervoor dat op de installatie etiketten zijn aangebracht om 

te informeren dat de installatie ontvlambaar koelmiddel bevat.
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4.8 TERUGWINNING.
- Wanneer u het koelmiddel uit de installatie verwijdert om 

onderhoud uit te voeren of om de installatie buiten bedrijf te 
stellen, moet alle koelmiddel worden verwijderd (raadpleeg de 
geldende wetgeving van het land van bestemming).

- Wanneer het koelmiddel in de flessen wordt overgebracht, moet 
u ervoor zorgen dat flessen voor de terugwinning van het koel-
middel worden gebruikt, speciaal voor licht ontvlambaar gas.

- Alle flessen gebruikt voor het teruggewonnen koelmiddel moeten 
geëtiketteerd zijn.

- De flessen moeten voorzien zijn van drukbegrenzings- en afsl-
uitkleppen in een juiste volgorde.

- Het terugwinningssysteem moet normaal werken volgens de 
gespecificeerde aanwijzingen en moet geschikt zijn voor de 
terugwinning van koelmiddel.

- Bovendien moeten de ijkingsschalen normaal werken.
- De flexibele buizen moeten voorzien zijn van koppelingen zonder 

lekkages.
- De onderdelen moeten geëtiketteerd zijn om te garanderen dat 

ze buiten bedrijf zijn gesteld en dat het koelmiddel is verwijderd. 
Raadpleeg bij twijfel de producent.

- Het teruggewonnen koelmiddel moet in terugwinningsflessen 
bij de leverancier worden ingeleverd met bijgevoegd Document 
voor de Overdracht van Afvalstoffen.

- De koelmiddelen niet mengen in terugwinningseenheden of 
-flessen.

- Als compressoren of compressoroliën verwijderd moeten 
worden, zorg er dan voor dat deze op een aanvaardbaar niveau 
worden afgevoerd om te garanderen dat het ontvlambare koel-
middel niet in het smeermiddel blijft.

- De procedure voor afvoer moet worden uitgevoerd voordat de 
compressor naar de leverancier wordt verzonden.

- Alleen de elektrische verwarming van het compressorlichaam 
mag het proces versnellen.

- De olie moet op veilige wijze uit de installatie worden afgetapt.
- Installeer nooit gemotoriseerde apparatuur om ontsteking te 

vermijden.
- De lege terugwinningsflessen moeten vacuüm zijn en afgekoeld 

voor de terugwinning.

4.9 VEREISTEN VOOR DE PLAATS VAN 
INSTALLATIE.

- De externe groep moet geïnstalleerd worden in een open ruimte 
met continue ventilatie.

- De plaatselijke voorschriften ten aanzien van gas moeten in acht 
worden genomen.

- Voor de installatie in een gebouw (dit geldt zowel voor de in-
terne groep als voor de binnen geïnstalleerde externe groep) 
is een minimale oppervlakte van het geconditioneerde gebied 
verplicht volgens IEC 60335-2-40: 2018 (zie de referentietabel 
in de installatiehandleiding van de interne of de externe groep).

- Om het koelmiddel te verwerken, te ontluchten en te verwijderen 
of om het koelmiddelcircuit te onderbreken, moet het personeel 
beschikken over een certificaat verstrekt door een geaccrediteer-
de instantie in de sector.

- De interne groep niet installeren wanneer er problemen zijn met 
de afvoer.

4.10 VERPLAATSING VAN DE EXTERNE GROEP MET 
METALEN KABELS.

Bevestig de externe groep met twee metalen kabels van 8 m of 
langer zoals getoond in de figuren 6 en 7. Plaats ter bescherming 
tegen beschadigingen of krassen een stuk stof tussen de externe 
groep en de kabels en verplaats de groep vervolgens.

Koord Metalen 
kabel

Doek ter 
bescherming 
van het 
paneel

Beschermdoek
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4.11 AFSTANDSEISEN VOOR DE EXTERNE GROEP.

Installatie van een enkele externe groep

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 
de wand zijn gericht

Wanneer de luchtuitlaat naar de wand is gericht
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9

15

AANDACHT: 
de groepen moeten worden geïnstalleerd 
met inachtneming van de opgegeven af-
standen om de toegang van beide kanten mogelijk 
te maken en om een correcte werking, onderhoud 
en de reparatie van het product te garanderen. De 
onderdelen van de groep moeten bereikbaar zijn 
en moeten volledig verwijderd kunnen worden in 
veilige omstandigheden (voor personen of zaken).

Installatie van meerdere externe groepen

Wanneer de luchtuitlaat naar de wand is gericht
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(Groep: mm)

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

300 of meer
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4.12 INSTALLATIE VAN DE EXTERNE GROEP.
De externe groep moet geïnstalleerd worden op een stevige en 
stabiele basis om een toename van geluid en trillingen te voor-
komen, met name als de externe groep op een aan sterke wind 
blootgestelde positie of op een bepaalde hoogte geïnstalleerd moet 
worden, moet deze stevig aan de draagstructuur (vloer of wand) 
worden bevestigd.

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

AANDACHT: 
- wanneer u de verankeringsbout vastdraait, 

haalt u de rubberen ring aan om te voorko-
men dat het gedeelte van de bout die op de 
externe groep aansluit, aan corrosie onderhevig is.

- Zorg voor een afvoergat rondom de basis voor de 
afwatering van de externe groep.

- Als de externe groep op het dak wordt geïnstal-
leerd, is het noodzakelijk om de weerstand van 
het plafond te controleren en de groep waterdicht 
te maken.

4.13 STEUN VAN DE EXTERNE GROEP.
Externe groep geïnstalleerd aan de wand met steun.
- Zorg ervoor dat de wand het gewicht van de steun en van de 

externe groep kan dragen.
- Installeer de steun zo dicht mogelijk bij de kolom.
- Installeer een adequate pakking om het restgeluid en -trilling 

die door de externe groep op de wand wordt overgedragen, te 
verminderen.

(Groep: mm) (Groep: mm)

Gat verankeringsbout

Rubberen pootje

Gat verankeringsbout

Externe  
 groep

Verankeringsbout

Oppervlakken 
onderstel

Steunbeugel 
van de externe 
groep



14 15

16

≥1
00

 m
m

30 mm
13mm

AUDAX PRO 4-6 V2 AUDAX PRO 9 V2

17

4.14 AFVOER.
Algemeen Gebied
Terwijl de condensgroep in werking is in de verwarmingsmodus, 
kan zich op de externe gevinde batterij ijs gaan vormen. Om 
ijsvorming te voorkomen, gaat het systeem in ontdooimodus 
waardoor het ijs op het oppervlak in water verandert. Het water 
dat van de externe gevinde batterij druppelt, wordt geëlimineerd 
door het maken van afwateringsgaten om de aangroei van ijs bij 
lage temperatuur tegen te gaan.
Wanneer er niet voldoende ruimte is voor de afwatering van de 
groep, zijn aanvullende afvoerwerken noodzakelijk. Ga volgens 
de onderstaande beschrijving te werk.
- Laat voor de installatie van de afvoerbuis een ruimte van meer 

dan 100 mm vrij tussen de onderkant van de externe groep en 
de grond.

- Plaats afvoermof in het gat op de onderkant van de externe groep.
- Sluit de afvoerbuis aan op de afvoermof.
- Zorg ervoor dat de afvoerbuis niet verstopt raakt door stof of 

kleine takjes.

AANDACHT: 
als de afvoer niet voldoende is, dan kan 
dit leiden tot een vermindering van de 
prestaties en schade aan het systeem.

 1. Maak een afvoerkanaal van het water rondom de basis, om 
het afvoerwater rondom de groep te af te voeren.

 2. Als de afwatering van de groep niet makkelijk gaat, moet u 
de groep verhogen op een basis van cementblokken, enz. (de 
hoogte van het fundament mag maximaal 150 mm zijn).

 3. Wanneer u de groep installeert op een plaats met frequente 
sneeuwval, let er dan met name op om de basis zo hoog mogelijk 
te plaatsen.

 4. Als u de groep op een frame installeert, dan moet u een 
waterdichte plaat (geleverd ter plaatse) installeren (binnen 150 
mm van de onderkant van de groep) om het druppelen van het 
afvoerwater te voorkomen. (Zie figuur 15):

Afvoerdop (4 stuks)
Afvoerdop (1 stuks)

Ontluchtingsflens

Afvoer  
mof (1 stuks) Afvoer  

dop (3 stuks)
Afvoerverbindingsstuk  
 (1 stuks)

Afvoergat ø 20 (4 stuks)

Zijde luchtafvoer
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Gebied met intense sneeuwval (natuurlijke afvoer)
Wanneer de airconditioning in verwarmingsmodus wordt ge-
bruikt, kan zich ijs gaan ophopen. Tijdens de de-icing (ontdooi-
ing), moet het condensatiewater veilig worden afgevoerd. Om de 
airconditioner goed te laten werken, is het noodzakelijk om de 
hierna volgende aanwijzingen op te volgen.
- Laat voor de installatie een ruimte van meer dan 80 mm vrij 

tussen de onderkant van de externe groep en de grond (zie figuur 
17).

- Als het product wordt geïnstalleerd in een gebied met veel 
sneeuwval, laat dan voldoende scheidingsafstand tussen het 
product en het terrein (zie figuur 18).

- Wanneer u het product installeert, moet u ervoor zorgen dat u 
de steun niet onder het afvoergat plaatst.

- Zorg ervoor dat het afvoerwater juist en veilig afvloeit.

Sneeuwbestendig  
afdak

Frame

Grond

Geschatte sneeuw

AANDACHT:
- in zones die onderhevig zijn aan zware 

sneeuwval, kunnen de sneeuwop-
hopingen de luchtinlaat blokkeren. Om dit 
te voorkomen, moet u een frame installeren 
die hoger is dan het geschatte sneeuwniveau. 
Installeer ook een sneeuwbestendig afdak 
om te voorkomen dat de sneeuw zich op-
hoopt op de externe groep.

- Installeer geen afvoeraansluiting en afvoer-
dop in de externe groep in een zone die on-
derhevig is aan sneeuwval. Het zou de grond 
kunnen doen bevriezen. Neem daarom de 
juiste maatregelen om dit te voorkomen.
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4.15 PLAATSING VAN DE GROEP IN EEN KOUD 
KLIMAAT.

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

- Om blootstelling aan de wind te voorkomen, installeert u de 
groep met de aanzuigzijde naar de wand gericht.

- Installeer de groep niet op een plaats waar de aanzuigzijde direct 
aan de wind wordt blootgesteld.

- Om blootstelling aan de wind te voorkomen, moet een deflector 
worden aangebracht op de luchtafvoerzijde van de groep.

- In zones onderhevig aan zware sneeuwval is het zeer belangrijk 
om een installatieplaats uit te kiezen waar de sneeuw de groep 
niet beïnvloedt. Is zijwaartse sneeuwval mogelijk, controleer dan 
of de spoel van de warmtewisselaar niet door de sneeuw wordt 
beïnvloed (bouw zo nodig een zij-afdak, zie figuur 19):

- Installeer de groep hoog genoeg van de grond om te vermijden 
dat deze onder de sneeuw wordt bedolven.

- De ventilator in de externe groep werkt regelmatig, zoals aan-
gegeven, om sneeuwophoping binnen in de externe groep te 
voorkomen (zie Controle ter voorkoming van sneeuwophoping 
pag. 46).

- De externe groep moet geïnstalleerd worden rekening houdend 
met de richtingen waar harde wind vandaan komt. Harde wind 
kan de groep laten draaien, daarom moet de zijkant van de groep, 
en niet de voorkant, vóór de wind worden geplaatst (zie figuren 
20 en 21).

Luchtvlaag Uitgestoten lucht

Harde wind Harde wind Harde windHarde wind

1. Bouw een groot afdak.
2. Bouw een voetstuk.
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AANDACHT:
- installeer het elektrische schakelbord 

dichtbij de externe groep voor het 
gemak van assistentie en noodbedie-
ning.

- Zorg ervoor dat u de schakelaar met over-
spannings- en lekstroombeveiliging en be-
veiliging installeert.

5 ELEKTRISCHE  
AANSLUITINGEN.

5.1 ALGEMENE CONFIGURATIE VAN DE INSTALLATIE.

Aansluiting aarding van de voedingskabel (eenfasig 2 draden)

Distributiepaneel

Eenfasig met  
2 draden  

220V - 240V ~

Beveiligingsschakelaar

Communicatiekabel

Externe groep Interne groep

Voeding toestel Voeding integratieweerstand 
installatie

Eenfasig met  
2 draden  

220V - 240V ~

Eenfasig met  
2 draden  

220V - 240V ~

Aarde
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6 AANSLUITING  
VAN DE KABEL.

6.1 SPECIFICATIES VAN DE VOEDINGSKABEL.

Externe groep
Nominaal Spanningsinterval MCA MFA

Kabelafmeting
Hz Volt Min Max Amp. Min. Circuit Amp.Max. Zekering

AUDAX PRO 4 V2 50 220-240 198 264 16,0 A 20,0 A
2,5 mm2

AUDAX PRO 6 V2 50 220-240 198 264 16,0 A 20,0 A
AUDAX PRO 9 V2 50 220-240 198 264 22 A 27,5 A 2,5- 4 mm2

- 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.

6.2 SPECIFICATIES VAN DE AANSLUITKABELS. 

Voeding Max/Min (V) Communicatiekabel
1Φ, 220-240 V ac, 50 Hz ±10% van 0,75 tot 1,5 mm2, 2 

draden

- Gebruik voor de communicatiekabel materialen van het type 
H07RN-F of H05RN-F.

23

- 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 EENFASIGE 
KLEMMENBORD.

Audax Pro 4-6 V2 Audax Pro 9 V2
Voeding CA: schroef M4 Communicatie CA: schroef M4 Voeding CA: schroef M5 Communicatie CA: schroef M4

NL

13.1

10.1

11.4

10.1

NL

17

13 10,1
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AANDACHT:
- de voedingskabel moet worden aange-

sloten op de desbetreffende eindklem en 
vastgemaakt met een klemband.

- Voedingsschommelingen mogen niet 
meer dan 2% van de nominale voeding bedra-
gen.

 - Als de schommeling hoger is, dan kan dit de 
levensduur van de condensator verkorten. 
Als de voedingsschommeling meer bedraagt 
dan 4% van de stroomvoorziening, dan wordt 
de interne groep beveiligd, de groep komt 
tot stilstand en dit wordt door de foutmodus 
aangegeven.

- Om het product tegen water en stoten te be-
schermen, moeten de voedingskabel en de aan-
sluitkabel van de interne en externe groepen in 
kabelgoten worden gehouden. (Met een passen-
de IP-beschermklasse en keuze van materialen 
voor de uitgevoerde toepassing)

- Controleer of hoofdaansluiting van de voeding 
plaatsvindt via een schakelaar die alle polen 
loskoppelt, met een opening van de contacten 
van minstens 3 mm.

- De toestellen die van het elektriciteitsnet zijn 
losgekoppeld moeten volledig worden losgekop-
peld in de toestand van overspanningscategorie.

- Houd een afstand van 50 mm of meer tussen de 
voedingskabel en de communicatiekabels.

6.4 AANSLUITSCHEMA VAN DE VOEDINGSKABEL.
In geval van gebruik van een ELB-aardlekschakelaar voor een 
eenfasige installatie.

Schakelaar

Voeding Aansluitdoos

Klemband

Klemband 
voor kabels

CommunicatiekabelNet kabel
Interne groep
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AANDACHT:
- gebruik bij het verwijderen van de 

buitenste afdekking van de voedings-
kabel de aangewezen instrumenten 
om schade aan de binnenste carter te 
voorkomen.

- Zorg ervoor de buitenste carter van de voe-
dingskabel en de communicatiekabel op 
minstens 20 mm afstand van de elektrische 
onderdelen te plaatsen.

- De communicatiebedrading moet geschei-
den van de voedingskabel en van andere 
communicatiekabels worden aangelegd.

Eenfasig met 2 draden

Schakelaar

Aarding

Communicatiekabel tussen 
interne en externe groepen

Aardekabel  
(U-Trap)

  
Communicatiekabel

Interne  
groep
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6.5 AANSLUITING VAN DE VOEDINGSKLEM.
- Sluit de kabels aan op het klemmenbord met gebruik van de 

vlakke aansluitklem.
- Sluit alleen kabels volgens de standaard aan.
- Aansluiting met een sleutel die het nominale aanhaalkoppel op 

de schroeven kan toepassen.
- Als de eindklem los zit, dan kan zich een brand voordoen ver-

oorzaakt door de elektrische boog. Als de eindklem te strak zit, 
dan kan deze beschadigen.

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

AANDACHT:
- vermijd vonkvorming voor producten 

die het koelmiddel R-32 gebruiken, 
neem daarbij de volgende vereisten 
in acht:

 - Geen zekeringen verwijderen wanneer het 
product ingeschakeld is.

 - Niet de voedingsstekker uit het stopcon-
tact halen wanneer het product ingescha-
keld is.

 - Geadviseerd wordt om de uitlaat op een 
verhoogde positie te plaatsen. Leg de ka-
bels zo dat ze niet verward raken.

6.6 INSTALLATIE AARDINGSDRAAD.
- De aarding moet uitgevoerd worden door technisch personeel 

dat beroepsmatig gekwalificeerd is voor de veiligheid.
- Gebruik de aardedraad volgens de specificaties van de elektrici-

teitskabel voor de externe groep.

Aarding van de voedingskabel
- De voorschriften voor de aarding kunnen variëren naar gelang de 

spanning en de nominale spanning van de plaats van installatie 
van de condensgroep.

- Sluit de voedingskabel aan op de aarde op basis van het volgende.

Plaats van installatie Hoge vochtig-
heid Middelmatige vochtigheid Weinig vochtigheid

Vermogenstoestand

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

(Opmerking 1)
Voer indien mogelijk de aarding 

uit in modaliteit 3 voor extra 
veiligheid. (Opmerking 1)

Elektrisch potentieel meer dan 150 V De aarding moet uitgevoerd worden in modaliteit 3 (Opmerking 1)
(In geval van installatie van de thermomagnetische schakelaar)

- (Opmerking 1) Uitvoering van aarding 3.
 - De aarding moet worden uitgevoerd door de installatietechni-

cus
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 - 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.

26

Aardingsklem  

27

Distributiepaneel

Figuur 26: wanneer alleen de aardingsklem wordt gebruikt.
Figuur 27: wanneer de aarding van het elektrische schakelbord 

wordt gebruikt.

6.7 VOEDING-VERLENGKABELS AANSLUITEN.
1. Bereid de volgende instrumenten voor:

Gereedschap-
pen

Tang voor kabelschoenen Aansluitmantel (mm) Isolatieband Krimpmantel (mm)

Specificaties MH-14 20x ø 6,5 (HxD.E.) Breedte 19 mm 70x ø 8,0 (LxD.E.)

Vorm

2. Zoals getoond in figuur 28, de afscherming strippen van het 
rubber en van de draad van de voedingskabel.
- Strip 20 mm kabelafscherming van de vooraf geïnstalleerde 

mantel.
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Voedingskabel

28
20

120
60

202020

180

(Groep: mm)

Vooraf geïnstalleerde mantel voor de voedingskabel

3. Plaats beide eindklemmen van de koperdraad van de voedings-
kabel in aansluitmantel. 
Methode 1
- Duw de koperdraad van beide kanten in de mantel.

29Verbindingsmantel

Methode 2
- Draai de koperdraden in elkaar en duw ze in de mantel.

30Verbindingsmantel

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 samengedrukt.

Afmetingen  
samendrukking

31

Methode 1 Methode 2

5 mm 5 mm

4 keer samendrukken 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.

32

Isolatieband Isolatieband

Methode 1 Methode 2

40 mm
35 mm

6. Verwarm de krimpmantel om deze te krimpen.

33

Krimpkous

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 goedge-
keurde versterkte isolatiematerialen met 
dezelfde spannings- en stroomwaarden als 
de voedingskabel. (Houd u voor de verlen-
gingen aan de plaatselijke voorschriften).

34

Isolatieband

AANDACHT:
- in geval van verlenging van de elek-

triciteitsdraad, GEEN cirkelvormige 
drukbus gebruiken.

 - Niet-volledige elektrische aan-
sluitingen kunnen elektrocutie of brand 
veroorzaken. 
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50 cm

30 cm

27

Koolstofplastic
Kern in staal

Klem M4

Op de aardingsschroefGroen/geel 
isolatiedraad in PVC

7 CONTROLE VAN DE 
JUISTE AARDING.

Als het elektrisch distributiecircuit geen aarding heeft of de aarding 
is niet overeenkomstig de specificaties, dan moet een aardingssys-
teem worden geïnstalleerd. De bijbehorende accessoires worden 
niet bij de condensgroep geleverd.
1. Selecteer een aardingselektrode overeenkomstig de specificaties 
aangegeven in figuur 35.

2. Sluit de flexibele buis aan op de koppeling van de flexibele buis.
- Bij voorkeur in een harde en vochtige grond en geen zand of 

grind omdat ze een hogere aardweerstand hebben.
- Uit de buurt van (ondergrondse) structuren, zoals bijvoorbeeld 

gasleidingen, waterleidingen, telefoonlijnen en ondergrondse 
kabels.

- Op minstens twee meter afstand van een bliksemafleider en van 
zijn kabel.

- De aardedraad voor de telefoonlijn kan niet worden 
gebruikt voor de aarding van de condensgroep.

3. Afmaken door het omwikkelen van isolatieband rondom de 
leidingen in de richting van de externe groep.
4. Installeer een groen/gele aardedraad:
- Als de aardedraad te kort is, sluit een verlengkabel mechanisch 

aan en wikkel deze om met isolatieband (de aansluiting niet 
onder de grond stoppen).

- Maak de aardkabel vast op zijn plaats met geschikte bevestigings-
punten.

- Als de aardelektrode wordt geïnstalleerd in een zone 
met zwaar verkeer, dan moet zijn draad veilig worden 
aangesloten.

5. Controleer nauwgezet de installatie door de aardeweerstand 
te meten met een ohmmeter. Als de weerstand hoger is dan het 
vereiste niveau, plant u de elektrode dieper in de grond en verhoogt 
u het aantal aardelektroden.
6. Sluit de aardkabel aan op de aansluitdoos binnen in de externe 
groep
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H1

H2

A

A
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8 INSTALLATIE VAN DE 
KOELLIJNEN.

- Installeer de leiding van het koelmiddel binnen de toegestane 
lengte, verschillen in hoogte en lengte na de eerste aftakleiding.

- De druk van de R-32 is hoog. Gebruik alleen een standaard 
koelmiddelleiding en volg de installatiemethode.

- Gebruik een schone koelmiddelleiding in een omgeving zonder 
gevaarlijke ionen , oxide, stof, ijzer- of vochtgehalte.

- Gebruik instrumenten en accessoires die geschikt zijn voor R-32.

Manometer van de 
collector - Gebruik de manometer van de collector alleen voor R-32 om de toestroom van vreemde stoffen te voorkomen

Aanzuigpomp
- Gebruik een aanzuigpomp met terugslagklep om te voorkomen dat de gepompte olie

terugstroomt terwijl de zuigpomp tot stilstand komt.
- Gebruik een vacuümpomp die geschikt is om de vereiste vacuümgraad te bereiken

Verzinkmoer - Gebruik alleen de bij het product geleverde verzinkmoer

8.1 TOEGESTANE LENGTE VAN DE 
LEIDING VAN HET KOELMIDDEL EN 
INSTALLATIEVOORBEELDEN.

Hierna vindt u de maximale lengtes van de koellijnen op basis van 
het model van de condensgroep en het type installatie.

Afmetingen Audax Pro 4-6 V2
(Externe groep)

Audax Pro 9 V2
(Externe groep) Opmerkingen

A minder dan of gelijk aan 
30 m

minder dan of gelijk aan 
35 m

H1 minder dan 20 m minder dan 20 m *Als de externe groep zich op een positie minder dan of gelijk aan 
15 m bevindt

H2 minder dan 20 m minder dan 20 m *Als de externe groep zich op een positie minder dan of gelijk aan 
15 m bevindt

* Neem contact op met de producent als de lengte meer is.

Externe groep

Externe groep

Interne groep

Interne groep
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- Aangezien de condensgroep het koelmiddel R-32 bevat, moet u 
ervoor zorgen dat deze geïnstalleerd, gebruikt en bewaard wordt 
in een kamer waarvan het oppervlak groter is dan het minimum 
gespecificeerd in de volgende tabel:

Minimum vereist gebied voor de ruimte (A, m2)

m (kg) Planfondmontage Wandmontage Van de grond

≤ 1,842 Geen vereiste

1,843 3,64 4,45 28,9

1,9 3,75 4,58 30,7

2,0 3,95 4,83 34,0

2,2, 4,34 5,31 41,2

2,4 4,74 5,79 49,0

2,6 5,13 6,39 57,5

2,8 5,53 7,41 66,7

3,0 5,92 8,51 76,6

3,2 6,48 9,68 87,2

3,4 7,32 10,9 98,4

3,6 8,20 12,3 110

3,8 9,14 13,7 123

4,0 10,1 15,1 136

4,2 11,2 16,7 150

4,4 12,3 18,3 165

4,6 13,4 20,0 180

4,8 14,6 21,8 196

5,0 15,8 23,6 213

 - m: Totale lading van koelmiddel in het systeem
 - A: Vereiste minimum oppervlak van de vloer
- BELANGRIJK: het is verplicht om de bovenstaande tabel in 

acht te nemen of datgene wat de plaatselijke wet voorschrijft 
met betrekking tot het minimum installatieoppervlak van 
lokalen.

- De minimum installatiehoogte van de interne groep is 0,6 m 
voor vloermontage, 1,8 m voor wandmontage en 2,2 m voor 
plafondmontage.

8.2 SELECTIE VAN DE LEIDING VAN HET 
KOELMIDDEL.

Capaciteit van de externe groep 
(kW)

Vloeistofzijde 
(mm)

Gaszijde 
(mm)

AUDAX PRO 4 V2
ø 6,35 ø 15,88AUDAX PRO 6 V2

AUDAX PRO 9 V2

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

- Zorg ervoor dat u (halfstijve) buizen C1220T-1/2H voor meer 
dan Ø19,05 mm gebruikt. Als (zachte) buizen C1220T-O voor 
Ø19,05 worden gebruikt, dan kan de buis kapot gaan met letsel 
als gevolg.

Temperingsgraad en minimum dikte van de leiding van het 
koelmiddel

Buitendiameter 
(mm)

Minimum dikte 
(mm) Temperingsgraad

ø 6,35 0,7
C1220T-0

ø 15,88 1,0

ø 15,88 0,8 C1220T-1/2H O
C1220T-H

8.3 HOUD DE LEIDING VAN HET KOELMIDDEL 
SCHOON EN DROOG.

- Om te voorkomen dat er vreemde bestanddelen of water bin-
nendringen, zijn de buizen met doppen afgedicht.
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90°

90°± 2°
45°±2°

R 0,4 
~0,8

D

A
B
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8.4 SNEDE EN FLENZEN VAN DE BUIZEN.
1. Zorg ervoor dat u alle vereiste gereedschappen hebt voorbereid.
- Buizensnijder, afbraamtoestel, wartelsysteem en klem, enz.
2. Als er buizen zijn die verkort moeten worden, snijd deze dan 
met een buizensnijder, zorg ervoor dat de snijrand loodrecht staat 
op de lengte van de buis.
- In figuur 37 ziet u enkele voorbeelden van snijranden die correct 

en niet correct zijn uitgevoerd.
3. Om gaslekkages te voorkomen, moeten alle bramen op de 
snijrand van de buis worden verwijderd met gebruik van een 
ontbramer.

AANDACHT:
- houd bij het verwijderen van de bra-

men de buis naar onderen gedraaid om 
de bramen er niet in te laten vallen.

4. Plaats een verzinkmoer in de buis en wijzig de verzinking.
5. Controleer of u de buis correct hebt verzonken.
- Figuur 40 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 41 aange-
geven aanhaalwaarden.

Te veel aanhalen kan gaslekkages veroorzaken.

Buis Gebraamd
Gebraamd

Buizensnijder

Schuin Ruw

Buitendiameter
[D (mm)]

Diepte
[A (mm)]

Afmetingen van de
verzinking  
[B (mm)]

ø 6,35 1,3 8,7 ~ 9,1
ø 15,88 2,2 19,3 ~ 19,7

Buis Verzinking

Correct Geheld GebarstenBeschadigd oppervlak Geen uniforme dikte

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

ø 6,35 (1/4”) 14 ~ 18
ø 15,88 (5/8”) 68 ~ 82

Antivries-olie aanbrengen Verzinkmoer

VerbindingsbuisInterne buis uitgang
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AANDACHT:
- het is noodzakelijk om bij het sol-

deren met zuurstofvrije stikstof te 
spoelen.

- Haal de moeren aan volgens de gespecifi-
ceerde aanhaalkoppels. Bij te veel aanhalen 
kunnen de moeren breken, met lekkage van 
koelmiddel tot gevolg

- Bescherm of omsluit de leidingen van het 
koelmiddel om mechanische schade te voor-
komen.

- Houd de lengte van de leidingen zo kort 
mogelijk, om de maximale lading van koel-
middel door de verlenging van de leidingen 
tot een minimum te beperken. 

- Zorg er bij de aansluiting van de buizen voor 
dat zij de omringende voorwerpen niet in de 
weg zitten of ermee in contact komen, ten-
einde lekkages van koelmiddel veroorzaakt 
door fysieke schade te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de ruimtes waar de buizen 
worden aangelegd conform zijn aan de na-
tionale gasvoorschriften.

- Het navullen van koelmiddel en het lassen 
van buizen moeten altijd bij een goede ven-
tilatie worden uitgevoerd.

AANDACHT:
- voer de laswerkzaamheden van 

de leidingen voor de mechanische 
verbindingen uitsluitend uit wanneer het 
koelmiddel niet in circulatie is.

- Zorg er bij het opnieuw aansluiten van de 
leidingen voor dat de verzinkboren opnieuw 
worden aangehaald om lekkages van koel-
middel te voorkomen.

- Zorg er bij het werken aan de leidingen en de 
flexibele aansluitingen van het koelmiddel 
voor, dat de omringende voorwerpen niet 
worden beschadigd.

- Voor de installatie waarbij met het koelmid-
del R-32 wordt omgegaan, moeten speciale 
instrumenten voor het koelmiddel R-32 wor-
den gebruikt (manometer, vacuümpomp, 
flexibele vulbuis, enz.).

- Breng tijdens het testen de toestellen niet 
onder een hogere druk dan de maximaal 
toegestane druk (zoals aangegeven op het 
fabrieksplaatje van de groep).

- Raak nooit per ongeluk gemorste koelvloei-
stof direct aan. Dit zou ernstige letsels door 
bevriezing kunnen veroorzaken.

- Installeer nooit een droger op deze groep 
teneinde zijn levensduur te garanderen.

- Indien er langere leidingen zijn vereist dan 
gespecificeerd in de codes en standaards met 
betrekking tot leidingen, is het noodzakelijk 
om koelmiddel in de leidingen toe te voegen. 
Anders kan de interne groep bevriezen.

- Houd bij het verwijderen van de bramen de 
buis naar onderen gedraaid om de bramen 
er niet in te laten vallen.
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8.5 KIES DE ISOLATIE VAN DE LEIDING VAN HET 
KOELMIDDEL.

- Selecteer de passende isolatie volgens de afmeting van de gas- en 
vloeistofbuizen.

- De standaard omstandigheden zijn met een temperatuur van 30° 
C en een vochtigheid van 85%. Als de groepen in extreme kli-
matologische omstandigheden worden geïnstalleerd, selecteert 
u de isolatie uit de tabel van figuur 42.

AANDACHT:
- installeer de isolatie zodanig dat deze 

niet uitzet en gebruik de stickers op 
het betreffende verbindingsdeel om het bin-
nendringen van vocht te voorkomen.

- Wikkel de koelmiddelleiding om met isola-
tieband in het geval deze buiten aan zonne-
stralen wordt blootgesteld.

- Installeer de koelmiddelleiding en zorg 
ervoor dat de isolatie in de bochten of in de 
kabelwartels niet dunner wordt.

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 heb-

ben van meer dan 120 °CGas ø15,88 19 25

Artikel Groep Standaard 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

8.6 ISOLEER DE LEIDING VAN HET KOELMIDDEL.
- Het is noodzakelijk om te controleren of er sprake is van een 

gaslekkage alvorens het hele installatieproces te voltooien.
- Gebruik de isolatie EPDM die voldoet aan de voorwaarden 

beschreven in de tabel van figuur 43.

- Zorg ervoor de leidingen van het koelmiddel, de verbindingen 
en de aansluitingen met materiaal in klasse ‘o’ te isoleren.

- Als de leidingen worden geïsoleerd, valt het condenswater niet 
uit de leidingen en verbetert de capaciteit van de condensgroep.

- Controleer of er scheuren in de isolatie op de gebogen buis zitten.

8.7 SOLDEREN VAN DE BUIS.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in de buis zit.
- Zorg dat er geen vreemde bestanddelen en onzuiverheden in de buis zitten.
Vervanging van het stikstofgas.
1. Gebruik stikstof zonder zuurstof bij het solderen van de buizen, 
zoals getoond in figuur 44.
2. Als u geen stikstofgas gebruikt bij het solderen van de buizen, dan 
kan zich roest in de buis vormen. Dit kan schade aan compressor en 
kleppen veroorzaken.
3. Regel met een drukregelaar de stroom van het substituut om 
een debiet van niet lager dan 0,05 m3/uur te handhaven.
4. Voer het solderen van de serviceklep uit na de klep te hebben beschermd.

Isolatie Klem

Interne groep
Buis gaszijde

Buis 
vloeistofzijde

Interne 
groep  

Isolatie

Installeer de te 
overlappen isolatie

Overlapt Te solderen 
gedeelte Koperen leiding 1/4"

Drukregelaar Klep met 
steel

Aanraken

Stikstofgas
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8.8 UITVOERING VAN DE TEST VOOR DE LEKKAGE 
VAN KOELGAS.

- Gebruik een manometer van de collector voor R-32 om de toe-
stroom van vreemde stoffen te voorkomen en de interne druk 
te weerstaan.

- Beproeving van de druk met droge stikstof zonder zuurstof.

Pas druk toe op de buis aan vloeistofzijde en de gaszijde met stikstof-
gas op 4,6 MPa (46,9 kgf/cm2).

Als een druk wordt toegepast die hoger is dan 4,6MPa, dan kan dit 
schade aan de buizen toebrengen. Pas druk toe met de drukregelaar.

Houd de drukregelaar voor minstens 24 uur om te kijken of de 
druk daalt

Controleer na de toepassing van het stikstofgas de drukvariatie met de 
drukregelaar. 

Als de druk daalt, controleer of er gaslekkages zijn Als de druk is veranderd, pas zeepwater toe om te controleren waar het 
lek zich bevindt. Controleer nogmaals de druk van het stikstofgas.

Handhaaf 1.0 MPa druk alvorens het vacuüm uit te voeren en contro-
leer verder op eventuele gaslekkages

Na de eerste gaslekkage te hebben gecontroleerd, handhaaft u 1,0 MPa 
om de aanwezigheid van meer gaslekkages te controleren.

- Zorg ervoor een oplossing te gebruiken voor de bellentest 
aanbevolen voor de beproeving van gaslekkages. Zeepwater 
kan tot scheuren aan de verzinkmoeren leiden of corrosie 
veroorzaken van de verzonken verbindingen.

AANDACHT:
- er kunnen letsels worden veroorzaakt 

wanneer de verbinding op de hoge-
drukzijde losgaat en het gas in contact met uw 
lichaam komt. Zorg ervoor de verbinding vast te 
zetten om dergelijke ongelukken te voorkomen.

Manometer van de collector

HogedrukzijdeLagedrukzijde

Servicekoppeling

Buis gaszijde

Buis vloeistofzijde

Stikstofgas

Drukregelklep 
(verplicht)
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Ve r h o g i n g 
van de druk.

Nee

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

Voer het vacuüm uit met gebruik van zowel de deur van 
VLOEISTOF als die van het GAS.

Zorg ervoor dat u de terugslagklep installeert om te voorkomen 
dat de olie in de buis vloeit.

Zuig deze buizen voor meer dan 2 uur en 30 minuten.
De tijd voor het uitvoeren van het vacuüm kan variëren al naar 
gelang de lengte van de buis of de buitentemperatuur.
Voer gedurende minstens 2 uur de vacuüm droging uit.

Sluit de klep na gecontroleerd te hebben of de druk van de 
vacuümmeter voor minstens een uur een vacuümgraad van 
minder dan 750 mTorr heeft bereikt.

Controleer de vacuümgraad met de vacuümmeter

Controleer of de vacuümgraad voor minstens een uur 
teruggaat naar een waarde minder dan of gelijk aan 70 mTorr.

Lading extra koelmiddel al naar gelang de lengte 
van de leidingen.

Ja

Controleer op eventuele gaslekkages.

Vernietiging van het vacuüm als gevolg van de 
vochtigheid in de buis.

• Pas druk toe met stikstof op 0,05 MPa 
(relatieve druk)

Voer het vacuüm uit totdat de vacuümgraad 
voor minstens twee uur een waarde bereikt van 
minder dan of gelijk aan 750 mTorr en evalueer 
de vacuümgraad opnieuw.

Verhoging van 
de druk.

Ja

Nee

8.9 UITVOEREN VAN HET VACUÜM.
De volgende procedure heeft betrekking op het model Audax 
Pro 9 V2.
De procedure voor de andere modellen is dezelfde behalve het feit 
dat er slechts één servicekoppeling is, in plaats van twee.
- Gebruik alleen de instrumenten voor R-32 om de toestroom van 

vreemde stoffen te voorkomen en de interne druk te weerstaan.
- Gebruik een zuigpomp met terugslagklep om te voorkomen dat 

de gepompte olie terugstroomt terwijl de zuigpomp onverwacht 
tot stilstand komt.

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

gaszijde volledig tijdens de uitvoering van de drukdichtheidstest 
of de vacuümtest.

AANDACHT:
- als de druk binnen een uur toeneemt, 

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

Manometer van de collector

Hogedrukzijde

Aanzuigpomp

Lagedrukzijde

Servicekoppeling

Buis gas  
zijde

Buis 
vloeistofzijde  



35

8.10 SELECTEER HET LADEN VAN EXTRA 
KOELMIDDEL.

Basislading
De hoeveelheid koelmiddel geladen in fabriek bedraagt:

Externe groep (reeks) Lading in fabriek (kg)

AUDAX PRO 4 V2
1,2

AUDAX PRO 6 V2
AUDAX PRO 9 V2 1,4

Laad extra koelmiddel overeenkomstig de totale lengte van 
de buis.
De fabriekswaarden van elke lading worden bepaald op basis van 
de lengte van de buis van 15 m.
Wanneer een extra buislengte noodzakelijk is, moeten extra laad-
werkzaamheden worden uitgevoerd zoals hieronder beschreven.

Het koelmiddel laden.
De waarde van de extra lading wordt bepaald op basis van de 
specificaties van de vloeistofbuis.

Externe groep van de vloeistof ø 6,35
Extra lading (g) 20 g/m

Extra lading (g) = (L1-15)*20

L1: Totale lengte van de vloeistofbuis Ø 6,35 (m).

Es: Totale lengte van de vloeistofbuis = 20 m.
Φ = 6,35 (20 m-15 m) x 20 g/m = 100 g.

VOORZORGSMAATREGELEN TEN 
AANZIEN VAN DE TOEVOEGING 
VAN KOELMIDDEL R-32
Behalve de conventionele laadproce-
dure, moeten de volgende vereisten in acht 
worden genomen.
- Zorg dat er geen besmetting plaatsvindt door 

andere koelmiddelen voor het laden.
- Om de hoeveelheid koelmiddel tot een mini-

mum te beperken, moeten de flexibele bui-
zen en de lijnen zo kort mogelijk gehouden 
worden.

- De flessen moeten in een verticale stand 
gehouden worden.

- Zorg ervoor dat het koelsysteem geaard is, 
voordat het wordt geladen.

- Etiketteer het systeem na het laden, indien 
nodig.

- Uiterste voorzichtigheid is geboden om over-
belasting van het systeem te voorkomen.

- Voor het laden moet de druk worden gecon-
troleerd met het inblazen van stikstof.

- Controleer na het laden en voor de inwer-
kingstelling of er sprake is van lekkages.

- Zorg ervoor dat gecontroleerd wordt op 
de aanwezigheid van lekkages alvorens de 
werkzone te verlaten.

8.11 NAVULLEN VAN HET KOELMIDDEL.
- Weeg de hoeveelheid koelmiddel af op basis van de lengte van 

de buis aan de vloeistofzijde. Vul de hoeveelheid koelmiddel bij 
met gebruik van een weegsysteem.

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.
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GWP = 675
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- a. Product laden met koelmiddel in fabriek: Zie het 
typeplaatje.

- b. Hoeveelheid extra koelmiddel geladen in loco. 
(Raadpleeg de onderstaande informatie voor de 
hoeveelheid na te vullen koelmiddel).

- c. Totale navulling koelmiddel.
- d. Fles van het koelmiddel en laadcollector.

AANDACHT:
- informeer de gebruiker of het sys-

teem 5 tCO2e of meer fluorgassen met 
broeikaseffect bevat. In dat geval moet elke 12 
maanden op lekkages worden gecontroleerd, 
in overeenstemming met het reglement N. 
517/2014. Deze activiteit mag uitsluitend uit-
gevoerd worden door technisch personeel dat 
beroepsmatig gekwalificeerd is. In het boven-
staande geval moet de installateur (of de be-
voegde persoon die verantwoordelijk is voor de 
eindcontrole) een onderhoudsboekje opstellen 
dat alle informatie bevat zoals voorgeschreven 
door het REGELEMENT (EU) No. 517/2014 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN 
DE RAAD van 16 april 2014 ten aanzien van 
fluorgassen met broeikaseffect.

- Controleer voordat u gaat laden of aan de fles van het koel-
middel een sifon is bevestigd en plaats de fles dienovereen-
komstig (zie figuren 48-49).

Vul het volgende formulier in met onuitwisbare inkt op het laadetiket van 
het koelmiddel geleverd met dit product en in deze handleiding.
- 1 = product laden met koelmiddel in fabriek.
- 2 = hoeveelheid extra koelmiddel geladen in loco.
- 1+2 = totale lading koelmiddel

Type koelmiddel GWP-waarde
R-32 675

GWP: Aardopwarmingsvermogen (Global 
Warning Potential)

Berekening tCO2e: kg x GWP / 1000

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

(1) + (2), c

AANDACHT:
- het ingevulde etiket moet in de nabij-

heid van de laaddeur van het product 
worden geplakt (bijvoorbeeld aan de buiten-
kant van de beschermkap van de afsluiter).

- Zorg ervoor dat de totale lading koelmiddel 
niet de maximum lading koelmiddel (A) over-
schrijdt. Deze waarde wordt berekend met de 
volgende formule: Maximum lading koelmid-
del (A) = lading koelmiddel (B) + maximum 
lading extra koelmiddel door de verlenging 
van de leiding (C).

- Hierna volgt de samenvattende tabel met de li-
mietwaarden van de lading van het koelmiddel 
voor elk product.

Model Groep A B C
AUDAX PRO 4-6 V2

g
1500 1200 300

AUDAX PRO 9 V2 1800 1400 400

Interne groep

Externe groep

Laden met een fles waaraan een sifon is 
bevestigd
Laad het koelmiddel door de fles recht te 
houden

Laden met een fles waaraan geen sifon is 
bevestigd
Laad het vloeibare koelmiddel door de fles 
ondersteboven te houden
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8.12 TOEVOEGING KOELMIDDEL.
- Weeg de hoeveelheid koelmiddel af op basis van de lengte van 

de buis aan de vloeistofzijde. Voeg de hoeveelheid koelmiddel 
toe met gebruik van een weegsysteem

- Sluit de manometer aan op de collector en ontlucht de collector.
- Open de klep van de manometer van de collector van de ser-

viceklep aan de vloeistofzijde en voeg het koelmiddel toe.
- Als het niet mogelijk is om volledig het extra koelmiddel na te 

vullen, terwijl de externe groep stilstaat, gebruik dan de toets op 
de PCB van de externe groep om het navullen van het resterende 
koelmiddel uit te voeren.

- Toevoeging van het koelmiddel in koelmodus
 - 1) Druk op de functietoets voor de toevoeging van het koel-

middel in koelmodus.
 - 2) Open na 20 minuten werking de klep aan de gaszijde.
 - 3) Open de klep op de lagedrukzijde van de manometer van 

de collector om het resterende koelmiddel na te vullen.

- Toevoeging van het koelmiddel in verwarmingsmodus
 - 1) Gedurende het navullen van het koelmiddel in verwarming, 

sluit u de lagedrukbuis van de manometer van de collector aan 
op de aanzuiglaaddeur.

 - 2) Druk op de functietoets voor de toevoeging van het koel-
middel in verwarmingsmodus.

 - 3) Open na 20 minuten werking de klep op de aanzuiglaaddeur.
 - 4) Open de klep op de lagedrukzijde van de manometer van 

de collector om het resterende koelmiddel na te vullen.

AANDACHT:
- open na het laden van het koelmiddel 

volledig de serviceklep gaszijde en 
vloeistofzijde. (Als u de condensgroep ge-
bruikt met de serviceklep gesloten, kunnen 
de belangrijke onderdelen schade beschadi-
gen).

Toevoeging van koelmiddel in koeling

Toevoeging van koelmiddel in verwarming

Manometer van de collector
Laden met aanzuiging

Laden met aanzuigingManometer van de collector

Hogedruk  
zijde

Hogedruk  
zijde

Lagedruk  
zijde

Lagedruk  
zijde

Gaszijde

Gaszijde

Weegsysteem

Weegsysteem

Vloeistofzijde

Vloeistofzijde

Serviceklep

Serviceklep

Externe  
groep

Externe  
groep
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Buitendiameter 
(mm)

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

Kapje van 
het lichaam

Kapje van de 
laaddeur Steel

ø 6,35
20 ~ 25 10 ~ 12 Max 5

ø 15,88

* 1 N·m = 10 kgf·cm

Aanhaalkoppel voor 
dop lichaam  
(zie tabel)

Aanhaalkoppel 
voor kapje 
oplaadaansluiting 
(zie tabel)

Afdichtings  
rand

Steel

Laadcentrum

8.13 DE KLEPSTEEL SLUITEN.
1. Open de dop en draai de klepsteel rechtsom met behulp van 
een zeskantsleutel (zie figuur 52).
2. Haal de klepsteel aan tot u de afdichtingsrand bereikt.

- Oefen niet teveel kracht op de klepsteel uit en ge-
bruik altijd speciale instrumenten. Anders kan het 
contactoppervlak tussen klepsteel en afdichtingsrand 
beschadigen en kan het koelmiddel via dit bescha-
digde oppervlak naar buiten komen.

- Draai als het koelmiddel naar buiten komt, de klepsteel voor 
de helft terug en schroef hem weer vast, controleer vervolgens 
op lekkage. Als er geen lekkage meer is, schroeft u de klepsteel 
helemaal vast.

3. Haal het kapje stevig aan.

8.14 DE KLEPSTEEL OPENEN.
1. Verwijder het kapje.
2. Draai de klepsteel linksom met behulp van een zeskantsleutel.
3. Draai de klepsteel totdat hij niet meer verder gaat.
4. Haal het kapje stevig aan.

AANDACHT:
- wanneer u de servicekoppeling ge-

bruikt, moet u altijd een navulbuis 
gebruiken.

- Controleer na het aanhalen van het kapje op 
lekkage van het koelgas.

- Gebruik een vaste en een stelsleutel wanneer 
u de klepsteel opent/vastzet.
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9.1 DIAGRAM AUDAX PRO 4-6 V2.

9.2 DIAGRAMMA AUDAX PRO 9 V2.

9 DIAGRAMMEN 
KOELCYCLUS.

Laadpunt

Filter

Filter

Filter

Filter

EEV

EEV

Compressor

Compressor

Accumulator

Accumulator

Geluiddemper

Temp.sensor  
compress.

Temp.sensor  
compress.

Temp.sensor  
afvoer

Temp.sensor  
afvoer

Drukregelaar  
hoge druk

Drukregelaar  
hoge druk

4-Wegklep

4-Wegklep
Sensor  
temperatuur  
buitenlucht

Sensor  
temperatuur  
batterij

Geluiddemper

Sensor  
temperatuur  
buitenlucht

Sensor  
temperatuur  
batterij
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10.1 ELEKTRISCH SCHEMA AUDAX PRO 4-6 V2.

10  ELEKTRISCHE  
SCHEMA’S.

Legende kleurencodes:
 BLK - Zwart
 RED - Rood
 BLU - Blauw
 WHT - Wit
 YEL - Geel
 BRN - Bruin
 SKY - Lichtblauw
 GRN - Groen

Legenda:
 A - Optie
 B - Waarde thermistor:
 25 °C (77 °F) op 10k Ω
 25 °C (77 °F) op 200k Ω)
 C - Reactor
 D - Download
 E - Inverterkaart
 F - Eco download
 G - Eco comm
 H - Warm gas
 I - EMI-filter
 L - Comm interno
 M - Hoofdvoeding   

AC
 n - Aarde
 O - Hogedrukschakelaar
  - Dred PCB
 Q - 4-wegs
 R - Dred 1, 2, 3



56

A

B

C C
1

D

E F

G

H I L M N

O

P

Q R

S
T

U V
W

X

Y

Z

41

10.2 ELEKTRISCH SCHEMA AUDAX PRO 9 V2.
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11  INSTELLINGEN VAN DE 
MICROSCHAKELAARS EN 
FUNCTIES VAN DE TOETSEN.

11.1 TESTACTIVITEITEN AUDAX PRO 4-6 V2.

1. Controleer de voedingsspanning tussen de externe groep en 
de hulpschakelaar.
- Enkelfasige voeding: L, N

2. Controleer of de voedingskabels en de communicatiekabels 
goed zijn aangesloten. (Als de voedingskabels en de communica-
tiekabels zijn verwisseld of verkeerd aangesloten, dan brengt dit 
schade toe aan de PCB).
3. Druk op K1 of K2 op de kaart van de externe groep om de 
testmodus uit te voeren en stop (voor de werkvoorwaarden van 
de interne groep, zie de desbetreffende handleiding).

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

4. Weergavemodus: door op de toets K4 te drukken, is het mogelijk 
om als volgt informatie weer te geven over de status van het systeem 
(in testfase is het niet mogelijk om de toets K4 te gebruiken).

Display met 7 segmenten

TOETS (K1 ~ K4) 
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Aantal 
drukken Weergegeven inhoud

Display
Groep

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4
0 Communicatiestatus 10e cijfer van Tx 1e cijfer van Tx 10e cijfer van Rx 1e cijfer van Rx -
1 Vereiste frequentie 1 100e cijfer 10e cijfer 1e cijfer Hz
2 Huidige frequentie 2 100e cijfer 10e cijfer 1e cijfer Hz
3 - 3 100e cijfer 10e cijfer 1e cijfer %
4 Buitenluchttemperatuur 4 +/- 10e cijfer 1e cijfer °C
5 Temp. afvoer compress. 5 100e cijfer 10e cijfer 1e cijfer °C
6 Sonde vloeibare fase 6 +/- 10e cijfer 1e cijfer °C
7 Retourtemp. Interne groep 7 +/- 10e cijfer 1e cijfer °C
8 Aanvoertemp. Interne groep 8 +/- 10e cijfer 1e cijfer °C
9 Temp. batterij 9 +/- 10e cijfer 1e cijfer °C

10 Stroom inverter A 10e cijfer 1e cijfer Eerste decimaal A
11 TPM ventilator B 1000e cijfer 100e cijfer 10e cijfer omw/min
12 Target afvoertemperatuur C 100e cijfer 10e cijfer 1e cijfer °C
13 EEV D 1000e cijfer 100e cijfer 10e cijfer doorgang

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 +/- 10e cijfer °C

lang-1 Versie hoofdkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -

lang-1 en 1 Versie inverterkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -

lang-1 en 2 EPROM-versie Jaar (Decimaal) Maand (Hexadeci-
maal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -

5. Instelling van de functie van de toets.
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11.2 TESTACTIVITEITEN AUDAX PRO 9 V2.
1. Controleer de voedingsspanning tussen de externe groep en 
de hulpschakelaar.
- Enkelfasige voeding: L, N
2. Controleer of de voedingskabels en de communicatiekabels 
goed zijn aangesloten. (Als de voedingskabels en de communica-
tiekabels zijn verwisseld of verkeerd aangesloten, dan brengt dit 
schade toe aan de PCB).

3. Druk op K1 of K2 op de kaart van de externe groep om de 
testmodus uit te voeren en stop (voor de werkvoorwaarden van 
de interne groep, zie de desbetreffende handleiding).

TOETS Functie van de DRUKKNOPPEN Display met 7 segmenten

K1

1 Keer drukken: 
Werkingstest van de verwarming " " " " “IN WIT”“IN WIT”

2 Keer drukken: 
Werkingstest van de ontdooiing " " " " “IN WIT”“IN WIT”

3 Keer drukken: 
Beëindig de testmodus -

K2

1 Keer drukken: Werkingstest van de 
koeling (alleen verwarming: overslaan) " " " " “IN WIT”“IN WIT”

2 Keer drukken: 
Werkingstest van het uitgangssignaal " " " " “IN WIT”“IN WIT”

3 Keer drukken: 
Beëindig de testmodus -

K3 Opnieuw instellen -
K4 Weergavemodus Raadpleeg de weergavemodus

Display met 7 segmenten

TOETS (K1 ~ K4) 

4. Weergavemodus: door op de toets K4 te drukken, is het mogelijk  
om als volgt informatie weer te geven over de status van het systeem  
(in testfase is het niet mogelijk om de toets K4 te gebruiken).
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Aantal 
drukken Weergegeven inhoud

Display
Groep

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

0 Communicatiestatus Cijfer van de 
tientallen van Tx

Cijfer van de eenheden 
van Tx

Cijfer van de tientallen 
van Rx

Cijfer van de eenheden 
van Rx -

1 Vereiste frequentie 1 Cijfer van de 
honderdtallen Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden Hz

2 Huidige frequentie 2 Cijfer van de 
honderdtallen Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden Hz

3 - 3 Cijfer van de 
honderdtallen Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden %

4 Buitenluchttemperatuur 4 +/- Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

5 Temp. afvoer compress. 5 Cijfer van de 
honderdtallen Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

6 Sonde vloeibare fase 6 +/- Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

7 Retourtemp. Interne 
groep 7 +/- Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

8 Aanvoertemp. Interne 
groep 8 +/- Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

9 Temp. batterij 9 +/- Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C
10 Stroom inverter A Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden Eerste decimaal A

11 TPM ventilator B Cijfer van de duizend-
tallen

Cijfer van de honderd-
tallen Cijfer van de tientallen tpm

12 Target afvoertempera-
tuur C Cijfer van de honderd-

tallen Cijfer van de tientallen Cijfer van de eenheden °C

13 EEV D Cijfer van de duizend-
tallen

Cijfer van de honderd-
tallen Cijfer van de tientallen fase

14 Beschermingscontrole E 0: Koeling
1: Verwarming

Beschermingscontrole
0: Geen 

beschermingscontrole
1: Bevriezing
2: Ontdooiing

3: Overbelasting
4: Afvoer

5: Totale stroom

Frequentiestatus
0: Normaal
1: Wachten

2: Laag
3: Limiet_hoog
4: Limiet_laag

-

15 Temp. inverter F +/- Cijfer van de tientallen °C
lang-1 Versie hoofdkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadecimaal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -
lang-1 
en 1 Versie inverterkaart Jaar (Decimaal) Maand (Hexadecimaal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -

lang-1 
en 2 EPROM-versie Jaar (Decimaal) Maand (Hexadecimaal) Dag (Twee cijfers) Dag (Eén cijfer) -
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5. Stel de functies van de toetsen in.
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Optie Eenheid 
ingang SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Functie van de optie

Controle preventie 
sneeuwophoping Hoofd 0 3 0

0
0
1

Gedeactiveerd
(voorkeursinstelling)

Geactiveerd

Stille modus Hoofd 0 4

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

Stille modus handmatig (-3 dB)
Stille modus handmatig *0,9 (-5 dB)

Stille modus handmatig *0,75 (-7 dB)
Handmodus stil (-3 dB)

Stille modus laag geluidsniveau
(voorkeursinstelling)

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.
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- 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):
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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)
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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 gewijzigde optie wordt niet opge-

slagen als u de instelling van de optie 
niet voltooit zoals uitgelegd in de boven-
staande aanwijzingen.

- Terwijl u bezig bent met het instellen van de optie, is het mogelijk 
om op de toets K1 te drukken en deze ingedrukt te houden om 
de eerder ingestelde waarde opnieuw in te stellen.

- Als u terug wilt gaan naar de standaard fabrieksinstellingen, 
houdt u de toets K4 ingedrukt terwijl u in de instelmodus van 
de opties bent.

 - Als u de toets K4 ingedrukt houdt, gaat de instelling terug naar 
de fabrieksinstellingen, maar dit betekent niet dat de herstelde 
instelling opgeslagen wordt. Druk op de toets K2 en houd deze 
ingedrukt. Wanneer de segmenten laten zien dat de bewakings-
modus bezig is, wordt de instelling opgeslagen.
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12  UITVOEREN VAN DE  
“PUMP-DOWN”.

12.1 DOEL VAN DE “PUMP-DOWN”.
Voor de reparatie van producten en de overdracht van de interne 
groep, kan de pump-down worden uitgevoerd om het koelmiddel 
in de externe groep terug te winnen.
Met name voor de productreparaties wordt geadviseerd om het 
koelmiddel in een fles op te slaan, met gebruik van een terug-
winningseenheid (raadpleeg de geldende wetgeving van het land 
van bestemming).

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

- Het slanke design van het product beperkt de hoeveelheid koel-
middel in de externe groep.

- Verzamel het grootste deel van het koelmiddel van het systeem 
in een fles die gehomologeerd is voor de terugwinning van het 
koelmiddel en voer de pump-down uit met het resterende koel-
middel. De maximum hoeveelheid koelmiddel is 1,8 kg.

- Als de hoeveelheid koelmiddel de maximum toegestane waarde 
overschrijdt, kan een drukverhoging een fout van de compressor 
of een storing veroorzaken.

1. Sluit de manometer.
2. Activeer de groep in testmodus koeling door eenmaal op de 
knop K2 te drukken.
3. Als de compressor 5 minuten in werking is, sluit u de serviceklep 
van de vloeistofzijde.
4. Observeer de lagedrukzijde met gebruik van een manometer-
groep.
5. Wanneer de manometer “0” aanwijst, sluit u de klep van de 
lagedrukzijde door deze rechtsom te draaien.
6. Onderbreek de werking van de groep door op de knop K3 te 
drukken.
7. Sluit elke dop van de kleppen.

AANDACHT:
- gebruik een gehomologeerde fles voor 

de terugwinning, op het moment van 
de terugwinning van het koelmiddel om op-
nieuw te worden gebruikt. Het gebruik van 
een aangepaste recipiënt voor het koelmid-
del kan explosies veroorzaken en tot schade 
en persoonlijk letsel leiden.

Opnieuw plaatsen van de condensgroep.
- Raadpleeg deze procedure wanneer de groep wordt 

verplaatst.
- Voer de pump-downprocedure uit. (Raadpleeg de 

pump-downdetails.)
- Terugwinnen van het koelmiddel kan moeilijk zijn, wanneer 

de hoeveelheid van de navulling de standaardhoeveelheid 
overschrijdt ter ondersteuning van lange leidingen. (Raad-
pleeg pag. 34).

- Verwijder de voedingskabel.• Koppel de montagekabel los 
van de interne en de externe groep.• Verwijder de verzink-
moeren die de interne groep met de leidingen verbindt.

- Dek vervolgens de buizen van de interne groep en de andere 
leidingen af met gebruik van een dop of een kapje van vinyl 
om te voorkomen dat er vreemd materiaal in komt.

- Koppel de op de externe groep aangesloten buizen los. Dek 
vervolgens de buizen van de externe groep en de andere 
leidingen af met gebruik van een dop of een kapje van vinyl 
om te voorkomen dat er vreemd materiaal in komt.

- Zorg ervoor dat u de verbindingsbuizen niet in het midden 
buigt en berg ze samen met de kabels op.

- Verplaats de interne en externe groep naar de nieuwe positie.
- Verwijder eventuele montageaccessoires van de interne 

groep en verplaats deze naar de nieuwe positie.

AANDACHT:
- lees alvorens de groep te verplaatsen, 

aandachtig pagina 13 over de terug-
winning van het koelmiddel.

- Zorg er bij het navullen van het eerder 
volledig verwijderde koelmiddel R-32 
voor, om alleen de hoeveelheid in fa-
briek geladen koelmiddel geladen bij te laden.

- Wanneer u het koelcircuit opent, moet u er-
voor zorgen dat een goede vacuümgraad is 
bereikt alvorens het koelmiddel te gaan laden.

- Zorg ervoor dat u een elektronisch weegsys-
teem gebruikt bij het afwegen van de hoe-
veelheid koelmiddel, en zorg er ook voor 
dat alleen de aangegeven hoeveelheid wordt 
geladen.

AANDACHT:
- als er meer koelmiddel wordt gela-

den dan gespecificeerd op het etiket, 
bestaat het risico op brand wanneer er koel-
middel lekt.
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12.3 VANG VÓÓR DE “PUMP-DOWN” HET 
KOELMIDDEL OP IN EEN DAARVOOR BESTEMDE 
RECIPIËNT.

Als de hoeveelheid koelmiddel in de installatie de maximum 
toegestane limiet heeft overschreden, vermindert u de hoe-
veelheid koelmiddel volgens de volgende aanwijzingen vóór de 
pump-downwerking.
1. Bereid een voor de terugwinning van koelmiddel gehomolo-
geerde fles, een weegschaal en een manometer voor.
2. Controleer de hoeveelheid koelmiddel in de hele installatie.
3. Sluit de terugwinningsfles aan op de externe groep en beheer 
de interne groep in koelmodus.
4. Controleer na 10 minuten werking in koelmodus de druk aan 
de hogedrukzijde met de manometer. Als de druk aan de kant van 
de hoge druk hoger is dan 3,0 MPa (30,59 kgf/cm2), g breng dan 
het waterinstelpunt dichterbij om de druk te verlagen tot beneden 
3,0 MPa (30,59 kgf/cm2).
5. Wanneer de druk minder wordt dan 3,0 MPa (30,59 kgf/cm2) 
opent u de klep van de manometer (2) die aangesloten is op de 
vloeistofzijde. Open vervolgens de klep op de recipiënt van het 
koelmiddel om het koelmiddel uit de buis vloeistofzijde naar een 
recipiënt te laten stromen.
6. Controleer het verschil in gewicht met een weegsysteem. 
Wanneer de gewenste hoeveelheid koelmiddel in de terugwin-
ningsflessen wordt verzameld, sluit u de klep en verwijdert u de 
manometer van de collector.
7. Zorg ervoor dat de hoeveelheid koelmiddel in de terugwin-
ningsfles ongeveer 50% van de hele installatie bedraagt.
8. Weeg de hoeveelheid koelmiddel correct af. Overschrijd de 
opgevangen hoeveelheid koelmiddel niet.

Manometer van de collector

Gaszijde

Klep (1)

Klep (2)

Weegsysteem

Vloeistofzijde

Serviceklep

Externe groep

Klep van de 
recipiënt van het 

koelmiddel
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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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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 de spanning op 220-240 V ac ~ met een voltmeter.
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. Laat de groep werken door middel van de interne groep.
- Controleer het geluid van de compressor tijdens de initiële 

werking. Stop de werking als u een brullend geluid hoort.
2. Controleer van de werkingsstatus van de interne en externe 
groep
- Afwijkend werkingsgeluid van de interne en externe groep.
- Correcte afvoer van de interne groep in koeling.
3. Einde van de test.
4. Leg uit aan de klant hoe de condensgroep moet worden 
gebruikt volgens de handleiding.
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Deze apparatuur bevat R-32


