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SCHETSMATIGE WEERGAVE EN AFMETINGEN
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Alle afmetingen zijn in mm

Model: UATYQ250
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Achteraanzicht van de eenheid:
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Model: UATYQ250 MET MOGELIJKHEID VAN ZUINIG WERKEN

Alle afmetingen zijn in mm

AFTAPLEIDING Ø 1"
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Achteraanzicht van de unit:
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Model: UATYQ350

Alle afmetingen zijn in mm
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AFTAPLEIDING Ø 1"

TOEVOERLUCHT

Model: UATYQ350 MET MOGELIJKHEID VAN ZUINIG WERKEN

Alle afmetingen zijn in mm
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1385

10
00

Model: UATYQ450

Alle afmetingen zijn in mm

  ZWAARTEPUNT

VOOR HORIZONTALE UITSTOOT

VOOR VERTICALE UITSTOOT
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TOEVOER-

LUCHT
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Alle afmetingen zijn in mm

AFTAPLEIDING Ø 1"

TOEVOERLUCHT
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VOOR VERTICALE UITSTOOT
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Model: UATYQ450 MET MOGELIJKHEID VAN ZUINIG WERKEN

Achteraanzicht van de unit:
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Alle afmetingen zijn in mm

  ZWAARTEPUNT

Model: UATYQ550/600/700

Model (UATYQ) 550 600 700
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Alle afmetingen zijn in mm

AFTAPLEIDING Ø 1"

TOEVOERLUCHT
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Model: UATYQ550 MET MOGELIJKHEID VAN ZUINIG WERKEN

Achteraanzicht van de eenheid:
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Alle afmetingen zijn in mm

AFTAPLEIDING Ø 1"
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Achteraanzicht van de eenheid:
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Alle afmetingen zijn in mm

AFTAPLEIDING Ø 1"
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VOOR HORIZONTALE UITSTOOT

VOOR VERTICALE UITSTOOT

2739

34
2

15
47

34
2

1140102

2670

2789

23
99

48

16
8

96

187610558

1161 1069

2209

14
54

693

21
6

92
3

31
5

586268

53
9

50
9

40
5

11
76

18
2

RETOURLUCHT
LUCHT BUITENSHUIS

LUCHT BUITENSHUIS

770172

20
1

61
0

56
0

58
1

28
1

179 509

REGELKAST

Model: UATYQ700 MET MOGELIJKHEID VAN ZUINIG WERKEN
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Model: UATYQ 250, 350, 450, 550, 600 & 700

Koeling

Verwarming

Nr Item-beschrijving
1 Compressor
2 Hogedrukschakelaar
3 Toegangsklep
4 4 - weg-klep
5 Filterdroger
6 Elektronische expansieklep
7 Zeef
8 Accumulator
9 Lagedrukschakelaar

10 Elektromagnetische klep

11 Capillairbuisje voor omleiding

12 Binnen-warmtewisselaar

13 Buiten-warmtewisselaar

14 Controleer klep 1

15 Controleer klep 2

16 Compensator

17 Capillaire Buis

SCHEMA KOELMIDDELCIRCUIT

Opmerking: (a) UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 bestaat uit 2 circuits in het systeem.
 (b) Item nr. 15 & 16 gelden alleen voor UATYQ350.
 (c) Item nr. 17 gelden alleen voor UATYQ700.
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INSTALLATIEHANDLEIDING
In deze handleiding worden de procedures voor de installatie gegeven voor een veilige en goede werking van 
de airconditionings-unit.
Lokale omstandigheden kunnen speciale aanpassingen nodig maken.
Lees, voordat u de airconditioning gebruikt, deze instructiehandleiding aandachtig door en bewaar de 
handleiding zodat u deze ook later nog kunt raadplegen.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde gebruikers, in lichte industrieën en op 
boerderijen of voor commercieel gebruik door leken.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

BELANGRIJ

Belangrijke informatie 
over het gebruikte 
koelmiddel

Dit product bevat 
gefl uoreerde 
broeikasgassen die 
vallen onder het 
Kyoto Protocol. Stoot 
geen gassen uit in de 
atmosfeer.
Type koelmiddel: 
R410A 
GWP (1) waarde: 
1975
(1) GWP =
Global Warming Potential 
(Potentie Opwarming 
van de Aarde)
De hoeveelheid 
koelmiddel wordt 
aangeduid op het 
naamplaatje van de 
unit. Afhankelijk van 
Europese of lokale 
wetgeving zijn mogelijk 
periodieke inspecties op 
lekkage van koelmiddel 
voorgeschreven. Neem 
contact op met uw 
leverancier ter plaatse 
voor meer informatie.

 WAARSCHUWING

Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalifi ceerde personen die bekend zijn 
met de plaatselijke wetten en voorschriften en die ervaring hebben met dit type apparatuur.
Alle veldbedrading moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de landelijk geldende 
bedradingsvoorschriften.
Controleer, voordat u begint met bedradingswerkzaamheden volgens het bedradingsschema, dat 
de nominale spanning van de unit overeenkomt met die van het naamplaatje.
De unit moet worden GEAARD zodat gevaren die kunnen ontstaan door insolatiefouten, zich niet 
kunnen voordoen.
De elektrische bedrading mag nergens de leidingen van het koelmiddel of welke bewegende 
delen van de ventilatormotoren dan ook raken.
Controleer dat de unit is uitgeschakeld (OFF) voordat u installatie- of servicewerkzaamheden aan 
de unit verricht.
Verbreek de aansluiting op de hoofdstroomvoorziening voordat u servicewerkzaamheden aan 
de airconditioning-unit verricht.
Trek NIET de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer de unit is ingeschakeld (ON). 
Dit kan ernstige elektrische schokken tot gevolg hebben die kunnen leiden tot brandgevaar.
Houd de airconditioning-units, netsnoeren en transmissiebedrading ten minste 1m verwijderd van 
TV- en radiotoestellen, zodat geen vervormd beeld en statische lading kan ontstaan. (Afhankelijk 
van het type en de bron van de elektrische golven kan een ontlading van statische elektriciteit 
hoorbaar zijn, ook als u een afstand van meer dan 1m aanhoudt).

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 LET OP

Let bij het installeren vooral goed op de volgende belangrijke punten.
Installeer de unit niet op een plaats waar lekkage van brandbaar gas zich kan voordoen.

Als er gas lekt en zich verzamelt rond de unit, kan hierdoor brand ontstaan.

Controleer dat de afvoerleiding goed is aangesloten.
Als de afvoerleiding niet goed is aangesloten, kan hierdoor lekkage van water 
ontstaan.

Overbelast de unit niet.
De belasting van de unit is in de fabriek ingesteld. 
Overbelasting zal leiden tot te veel stroom of zal de compressor beschadigen.

Controleer dat het paneel van de unit wordt gesloten na service- of 
installatiewerkzaamheden.

Wanneer panelen niet goed zijn vastgezet, zal de unit lawaai maken tijdens de 
werking.

Scherpe randen en oppervlakken van spoelen zijn plaatsen waar u het risico loopt u te 
bezeren.
Ga voorzichtig te werk zodat u niet in contact komt met deze plaatsen.
Zet, voordat u de stroomvoorziening uitschakelt, de Aan/Uit-schakelaar (ON/OFF) van 
de afstandsbediening in de stand "OFF" zodat de unit niet per ongeluk kan worden 
uitgeschakeld. Als u dit niet doet, zullen de ventilatoren van de unit automatisch beginnen 
te draaien wanneer de stroomvoorziening wordt ingeschakeld, wat een risico voor 
servicepersoneel of de gebruiker tot gevolg kan hebben.
Gebruik niet verwarmingsapparatuur al te dicht bij de de airconditionings-unit. 
Gebruik geen doorverbonden of gedraaide draden voor de inkomende stroomvoorziening.

n

n

n

n

n

n

n
n

Eisen die men stelt aan 
wegdoen:
Het ontmantelen van de 
eenheid, de behandeling 
van de koelstof, olie 
en andere delen moet 
uitgevoerd worden in 
overeenstemming met 
de relevante wetgeving.
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A Locatie voor Installatie

Installeer het toestel zo, dat de lucht die door het toestel wordt uitgestoten, niet weer naar binnen kan worden 
gehaald (zoals bij kortsluiting door uitgestoten lucht). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de unit is voor 
onderhoudswerkzaamheden.
Wanneer er twee of meer units op een locatie worden geïnstalleerd, moeten zij zo worden geplaatst dat de ene unit 
niet de uitgestoten lucht van een andere unit kan binnenhalen.
Controleer dat de luchtstroom in of uit de unit niet wordt belemmerd. Verwijder obstakels die de inname of uitstoot 
van lucht blokkeren.
De locatie moet goed geventileerd zijn, zodat de unit volop lucht kan innemen en distribueren.
Geadviseerd wordt de unit te installeren op:-

Een plaats waar de vloer het gewicht van de unit kan dragen en geluid en trillingen kan isoleren.
Een plaats met voldoende mogelijkheden voor afvoer.
Een plaats waar de unit niet kan worden bedolven door sneeuw.
Een plaats waar de inlaatopening en uitlaatopening niet blootstaan aan krachtige wind.
Een plaats waar de buren geen last hebben van de uitstoot van lucht en het niveau van het geluid van de unit in 
werking.
De plaats die niet toegankelijk is voor het algemene publiek.

Om de eenheid te installeren met de zuinigheidskit volgt u de aanbevelingen die gegeven werden in onderdeel (B) (iii) 
onder het hoofdstuk "OPTIONEEL ACCESSOIRE" in deze handleiding.

l

l

l

l
l

–
–
–
–
–

–

ü

INSTALLATIE VAN DE EENHEID

B Leidingconstructie

Deze unit is voorzien van openingen voor de aanvoer- en retourlucht. De leidingen naar de unit moeten worden 
geconstrueerd met leidingfl enzen en direct met fl exibele bevestigingen voor de leidingen worden vastgezet op de 
luchtopeningen zodat overdracht van lawaai wordt voorkomen.
Ter voorkoming van lekkage van lucht moeten alle naden van leidingen worden gekit. 
Leidingen in ruimten waar geen airconditioning is, moeten worden geïsoleerd.
Leidingen die zijn blootgesteld aan de buitenlucht moeten weersbestendig zijn.
Wanneer leidingen een gebouw binnengaan door het dak moet de doorgang weersbestendig worden gemaakt zodat 
wordt voorkomen dat regen, zand, stof, enz. het gebouw binnendringen.
In de leiding voor de retourlucht moet een fi lter van het juiste formaat worden geïnstalleerd.

l

l
l
l
l

l

 LET OP

Installeer de eenheid niet op een hoogte van 2000 meter.
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De afbeelding toont het gebruik van de dakrand voor het 
monteren van deze units.
De rand moet worden gekit en aan het dak worden 
bevestigd met behulp van weersbestendig materiaal. Een 
voorstel voor het afdichten van de unit en dakrand wordt 
rechts getoond.
Aanbevolen afmeting voor dakrand wordt hieronder 
getoond.

l

l

l
Dakvlak

Afdichten met 
bitumen Dakrand

Unit

Opmerking: Alle afmetingen zijn in mm

C Ondersteuning van unit (Alleen voor neerwaarts gerichte unit)

Model 
(UATYQ) 250 350/450 550/600/700

A 355 355 355
B 1506 2081 2081
C 840 700 840
D 315 410 625
E 315 410 462
F 0 0 190
G 314 287 248
H 0 131 131
I 607 600 646
J 322 544 495
K 540 682 676
L 0 42 51
M 300 300 300
N 141 141 141
O 1784 1908 2365
P 300 300 300
Q 481 477 590
R 1469 1998 1998

P

H
Y

A D E F G

X

Z

I
K

L

RJ
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D Hijsen van de unit

Gaten op de 4 hoeken van de grondplaat van de unit 
worden gebruikt om de unit te hijsen.
De breedte van de tussenstang moet iets groter zijn 
dan de breedte van de unit.
Voeg de isolatie toe op 4 hoeken van de ketting 
zodat wordt voorkomen dat het paneel wordt 
beschadigd bij het hijsen.

Unit die wordt afgebeeld in de tekening is de 
UATYQ250.
Voor andere modellen wordt dezelfde methode voor 
het hijsen gevolgd.

l

l

l

ü

ü

E Afvoerleidingen

Er wordt een condensaftap van 1" MPT geleverd. 
De aftapleiding kan aan de voorzijde naar buiten 
worden geleid.
De aftapleiding moet buiten de unit worden 
voorzien van een sifon en moet voor een juiste 
afvoer ook onder een hoek worden geïnstalleerd, 
zoals rechts wordt getoond.
Voorkom condensvorming en lekkage: voorzie 
de afvoerleiding van isolatie zodat doorzweten 
uitgesloten wordt.
Controleer, na voltooiing van het leidingwerk, dat 
er geen lekkage is en dat het water goed wordt 
afgevoerd.

l

l

l

l

Ketting

Hijsbalk

Spreidbalk

Hijsoogen 
voor ketting 
(4 hoeken)

De aftapleiding moet zijn voorzien van een sifon.

Afvoerleidingen

De aftapleiding moet 
tot onder dit niveau 
komen.

Sifon

A

BC

Aftap voor condens

A ≥ 70mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 X ESP

ESP = External Static Pressure - Externe Statische
 Druk
ü
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F Ruimte die vereist is rond de Unit

Raadpleeg onderstaande tekening voor de ruimte die vereist is rond de unit. N.B.:-
Alle afmetingen zijn in mm.
Alle ruimten die worden getoond zijn minimale eisen voor de ruimte rond de unit.
Unit die wordt getoond in de tekening is de UATYQ250. Andere modellen moeten met dezelfde vrije ruimte worden 
geplaatst.

l
l
l

Extra ruimte of tussenruimte is nodig, wanneer de zuinigheidskit geïnstalleerd wordt. Wanneer de eenheid uitgerust 
is met een zuinigheidskit, dient de ruimte nodig rond de eenheid met de zuinigheidskit het onderstaande diagram te 
volgen: -

X : Men mag in dit gebied geen obstakels en 
geen ophoping van sneeuw of water toestaan.

Luchtuitgang 
condensator 

30
00

Luchtingang 
condensator

12
00

1200
Blower- & 
motor-service

Luchtfi lter-
service

Verdamperspoel-
service

12
00

Service elektrisch 
regelcircuit

Compressor-service

Luchtuitgang 
condensator 30

00
Luchtingang 
condensator

12
00

1200

Blower- &
motor-service

Service op het 
gebied van een 
verdamperspoel en 
zuinigheidskit

10
00

Service elektrisch 
regelcircuit

Compressor-service

Luchtfi lter voor service 
aan zuinigheidskit

Luchtfi lter-
service

Invoer voor 
frisse lucht

X

1200
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Neem het 
zijpaneel los

Neem de 
aandrijfriem los

Maak de ondersteuning 
van de blower los

Losgemaakte 
blower

Draai de schroeven 
aan beide zijden uit

Voor UATYQ250:

De twee zijplaten worden op de 
ondersteuning van de blower vastgeschroefd, 
zoals wordt afgebeeld

Voor UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

De twee neerwaartse 
structuurcomponenten worden aan 
de blower vastgeschroefd

Bedek de horizontale 
aanvoeropening 
met de steun van de 
blower die van de 
blower is losgemaakt 
en schroef deze 
stevig aan. Zie 
opmerking 2.

Draai de blower zodat deze naar 
onderen wijst.
Draai de schroeven aan beide 
zijden in.

Plaats de 
aandrijfriem weer. 
Stel de spanning van 
de riem af door de 
onderplaat van de 
motor te verplaatsen.

Bedek de horizontale 
retouropening met 
de kap en schroef 
deze stevig vast. Zie 
opmerking 2.

Schroef de verticale retourkap 
los van het onderpaneel

Neem het zijpaneel aan 
de retourzijde los 

Plaats het zijpaneel ten slotte weer.

Plaats de aandrijfriem weer. Stel de spanning van de riem af. Plaats het zijpaneel ten slotte weer. Zie opmerking 1.

Voor een neerwaartse omzetting moet de lengte worden gewijzigd.
Voor unit met standaard overbrenging, riemlengte = a mm
Afstand van as tot as neerwerp omzetting, C-C = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

G Unit-omzetting
Volg, in het geval dat de standaard-unit wordt omgezet in een neerwaartse unit, de hieronder vermelde stappen:
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1 1 ÑÑÑ 2 2 ÇÇÇ

ÉÉÉ 3 344

Dichtmiddel zoals een gaas (veldtoevoer) dient gezet te worden tussen de metalen deksel en de fl ens. Daarnaast zal weerbestendig 
silicone worden toegepast op alle verbindingsstukken, schroefgaten en gaten om te zorgen dat alles waterdicht is.

Zie het technische gegevensboek voor de curve van de aanblazer en de technische gegevens van de katrol van de variabele 
helling.
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Warmtepomp (R410A)

Warmtepomp (R410A)

Model UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Voeding V/Ph/Hz 380-415/3N~/50

Max, continue stroom (Comp) A 26 17/17 19/19 26/26 28/28 29/29

Stroom bij volle belasting (FLA, Comp) A 21 12/12 15/15 21/21 22/22 25/25

Stroom bij vergrendelde rotor (LRA, Comp) A 111 74/74 101/101 111/111 118/118 118/118

Model UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Koelmiddel R410A

Lading koelmiddel kg 6,1 5,8/5,8 7,2/7,2 8,7/8,7 10,4/10,4 11,6/11,6

Luchtstroom verdamper
CFM 3300 4300 5650 6700 7300 8300

L/S 1557 2029 2667 3162 3445 3917

Externe statische druk
mmAq 15 21

Pa 147 206

Luchtstroom condensator
CFM 8230 6000/6000 6050/6050 6450/6450 10100/10100 10600/10600

L/S 3884 2831/2831 2855/2855 3044/3044 4767/4767 5003/5003

Regelfunctie Niet-draadloze dak-controller

Lengte regelbedrading (Standaard/Max) : Afmeting m : mm2 15 / 100 : 3

Compressor (Type/Aantal) Scroll/1 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2

Luchtfi lter (Type/Aantal) Wasbaar Saranet/2

Afmeting luchtfi lter (Lengte x Breedte x Dikte) mm 880 x 467 x 4 1126 x 385 x 4 1126 x 435 x 4 1497 x 392 x 4 1497 x 495 x 4 1497 x 595 x 4

De apparatuur voldoet aan de eisen in EN 61000-3-11 Er gelden bepaalde voorwaarden voor de aansluiting van de 
apparatuur op de stroomvoorziening. Aansluiting is toegestaan in overleg met het elektriciteitsbedrijf. De apparatuur 
mag alleen op een stroomvoorzieningsnet worden aangesloten met een systeemimpedantie van minder dan de 
waarde die in onderstaande tabel wordt vermeld. De systeemimpedantie op het interface kan worden opgevraagd bij 
het elektriciteitsbedrijf.

Als het stroomvoorzieningsnet een hogere systeemimpedantie heeft, kunnen korte spanningsdalingen optreden 
wanneer de apparatuur wordt gestart of wanneer de apparatuur in bedrijfi s. Dit kan van invloed zijn op de werking 
van of de werking verstoren van andere apparaten, bijv. lampen kunnen knipperen, vooral lampen die op hetzelfde 
elektriciteitsnet zijn aangesloten.

Model Maximale impedantie (Zmax), ohm

UATYQ250 0,22

UATYQ350 0,23

UATYQ450 0,21

UATYQ550 0,21

UATYQ600 0,21

UATYQ700 0,21

FYSIEKE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS
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Aanbevolen plaats 
voor de schakelkast

Aansluitblok
AansluitblokVoedingskabel (sluit de breekbare gaten af

na installatie)

REGELKAST

REGELKAST

Stuurkabel
Voedingskabel 

Stuurkabel

Let er bij het plaatsen van de circuitonderbreker op de unit vooral goed op dat de schroeven de componenten (bijv. 
spoel) in de unit niet beschadigen.  
De schakelkast kan ook worden geplaatst zonder dat deze aan de unit wordt bevestigd.
Alleen de UATYQ250 heeft uitgestanste gaten; UATYQ350, UATYQ450, UATYQ550, UATYQ600 en UATYQ700 is voorzien 
van een gat voor de voedingskabel.

Er moet een hoofdschakelaar of een andere manier van onderbreking, waarbij het contact van alle polen wordt 
verbroken, worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de lokale en nationale wetgeving.

De unit moet direct van een elektrisch distributiebord worden bedraad door middel van (bij voorkeur) een 
circuitonderbreker of een HRC-zekering.
Bevestig de bedrading van de stroomvoorziening op de regelmodule. Bevestig de regelbedrading op het regelaansluitblok 
via het gat in de regelkast.
Er moet bedrading voor de aarding worden aangesloten.
De draad voor de stroomvoorziening moet gelijk zijn aan H07RN-F, het minimumvereiste en moet worden gebruikt in 
een beschermende buis.
De verbinding van alle polen in het stopcontact moet verbroken zijn met een contactscheiding van op zijn minst 3 mm.

ü

ü

ü
ü

ü

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Bedradingsvoorbeeld en selectie van circuitonderbreker

Model Voedingskabel 
(mm2)

Capaciteit onder-
breker (A)

Beveiligingsschakelaar 
overstroom (A)

Aardekabel 
(mm2)

UATYQ250 4 32 32 4
UATYQ350 6 40 40 6
UATYQ450 10 40 40 10
UATYQ550 10 50 50 10
UATYQ600 16 63 63 16
UATYQ700 25 80 80 25

Alle werkzaamheden aan het elektrische systeem moeten door een gekwalifi ceerde elektricien en in overeenstemming 
met de lokale eisen en bijbehorende voorschriften worden uitgevoerd.

l

Methode voor het aansluiten van elektrische draad
 Voor het aansluiten van de draad, raadpleeg de elektrische gezelschap van bevoegdheid.

1. De gehele aansluitschema van de unit

PE
a

b

c

d

g

e

f

a Voeding

b Hoofdschakelaar/zekering 
(veldtoevoer)

c Bedrading stroomvoorziening voor unit
d Unit
e Afstandsbediening

f Aansluitbedrading voor unit & 
afstandsbediening

g Aarde

2. Aansluiting van bedrading aan de unit
 Leid de draden voor de stroomvoorziening en de regelbedrading door de gaten die in de unit zijn gestanst of de 

kabelopeningen in de eenheid.
 Verwijder de service-panelen en sluit de bedrading voor de stroomvoorziening van de unit aan op het aansluitblok in 

de regelkast, zoals wordt afgebeeld.
 Gebruik de kabelklemmen die men kan losmaken door te duwen. Deze bevinden zich aan de onderkant van de 

bedieningsdoos om de draden van de stroomtoevoer goed te laten lopen.

DRAADAANSLUITING
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Ronde krimp-
aansluiting

Draad met aders

Trek aan de draad en controleer dat deze niet loskomt. Zet vervolgens de draad op zijn plaats vast met een ü

Neem bij het bevestigen van de bedrading aan het aansluitblok 
de hieronder genoemde opmerkingen in acht. Te nemen 
voorzorgsmaatregelen voor de bedrading van de stroomvoorziening. 
(Gebruik een ronde krimp-aansluiting voor aansluiting op het 
aansluitblok. In het geval deze niet kan worden gebruikt om redenen 
die niet kunnen worden vermeden is het belangrijk dat u de volgende 
instructie in acht neemt.)

 WAARSCHUWING

Isoleer de unit van de stroomvoorziening voordat u eraan begint te werken.
Elektrische bedrading naar deze unit en de afstandsbediening moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de 
eisen van de ter plaatse geldende voorschriften voor de bedrading.

n
n

 LET OP

Wanneer u de verbindingsdraden met behulp van een draad met een enkele kern aansluit op het aansluitblok, is het belangrijk 
dat u de draad krult. 
Problemen met het werk kunnen warmteontwikkeling en brand tot gevolg hebben.

Draad strippen bij het aansluitblok

Goed Fout

Strip het 
draadeinde tot 
dit punt.

Wanneer u de draad 
verder stript kan dat 
leiden tot elektrische 
schok of lekkage van 
stroom.
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Opstelling van aansluitblokken en componenten voor controller zoals hieronder wordt afgebeeld: 

(Onderlaag) (Bovenlaag) 

Nr. Item-beschrijving

1 Controller-hoofdbord

2 EXV Controllerbord

3 Condensator

4 Contactschakelaar

5 Fasebeveiliging

6 Relais

7 Aansluitblok

8 Zekering

9 Transformator

10 Deksel eindpuntblok

11 Bedieningsbord zuinigheidsmodule

A Regelmodule UATYQ250

C Regelmodule UATYQ600/700

B Regelmodule UATYQ350/450/550

Item 11 (bord zuinigheidscontroller) dient gebruikt te worden samen met de zuinigheidskit, die u standaard bijgeleverd 
vindt als accessoire.
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Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur binnen het toegestane bereik ligt, zoals in het onderstaande schema wordt 
vermeld: 

De unit is uitgerust met een controller-hoofdbord en er is een bedrade afstandsbediening op het controller-hoofdbord 
aangesloten. 
Alle instellingen in de unit zijn vooraf door de fabrikant uitgevoerd. Het wordt niet aanbevolen de instellingen te 
wijzigen, tenzij dat nodig is of hieronder wordt gesteld. 
a) Plaats afstandsbediening 
 De afstandbediening bevindt zich op een metalen beugel achter het servicepaneel. De afstandsbediening bevindt 

zich in de verpakking bij de installatiehandleiding.

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

b) LED-display (Controller-hoofdbord) 
 De LED knippert wanneer de unit wordt ingeschakeld. 
c) LCD-scherm (Afstandsbediening)
 Tijdens de normale werking toont het LCD-scherm de aan/uit-status van de compressor, ingestelde stand, ingestelde 

temperatuur, enz. Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor de details van de bedieningsgds. Het LCD-scherm 
toont na het inschakelen het hoofdscherm. Wanneer er zich een storing voordoet, verschijnt er een pop-up-scherm 
met een melding op het LCD-scherm, terwijl de achtergrondverlichting knippert en een akoestisch signaal klinkt.

d) Optionele confi guraties 
 Optionele confi guraties Het controle-hoofdbord kan worden gebruikt als de interface voor thermostaatregeling en 

het BMS-systeem.
 (i) Thermostaatregeling (TB_THM-I) 

U kunt deze regelfunctie gebruiken bij de volgende Dip-schakelaarinstelling: SW1-ON (standaard is OFF). 
Volg de onderstaande methode voor invoer van de thermostaatregeling:  
ü
ü

Paneel 
verwijderen REGELKAST REGELKAST

G Y1 Y2 W1 W2 Stand Bediening
0 0 0 0 0 - Unit uit
1 0 0 0 0 Koel Binnenventilator aan
X 1 0 X X Koel 1 stapscompressor
X 1 1 X X Koel 2 stapscompressor

X 0 X 1 0 Warmtepomp/
Verwarming 1 stapscompressor

X 0 X 1 1 Warmtepomp/
Verwarming 2 stapscompressor

Opmerking: X = Niet van belang.

BEREIK

Koeling  Verwarming

D
B-

te
m

pe
ra

tu
ur

 B
ui

te
n 

(°
C)

 

WB-temperatuur binnen (°C)

W
B-

te
m

pe
ra

tu
ur

 B
ui

te
n 

(°
C)

 

DB-temperatuur Binnen (°C)

 LET OP

Wanneer de airconditioner wordt gebruikt 
buiten het bereik voor de werktemperatuur en 
- luchtvochtigheid, kan dat ernstige storing tot 
gevolg hebben.

BEDIENINGSGIDS REGELFUNCTIES

Zie het werkbereik voor eenheid met de 
optie voor zuinigheid in deel (E)(vi) in 
hoofdstuk "OPTIONEEL ACCESSOIRE".

DB = Droge Bol
WB = Natte Bol

ON

OFF

IM-5RTBR-0710(0)-NL.indd   22IM-5RTBR-0710(0)-NL.indd   22 8/26/10   2:59:57 PM8/26/10   2:59:57 PM



23

NE
DE

RL
AN

DS

Raadpleeg onderstaande tabel voor aanbevelingen voor de installatie:

Invoer Nominale spanning Nominale stroom Draadafmeting
G

24V AC 5mA AWG18~22
Y1
Y2
W1
W2

Als het hoofdbord van de controller geconfi gureerd is met thermostaatregeling, wordt de afstandsbediening alleen 
gebruikt voor controledoelen.
Unit moet steeds opnieuw worden opgestart (uit- en weer inschakelen) wanneer een Dip-schakelaarinstelling is 
veranderd.

(ii) BMS-regelfunctie (TB_BMS-I)
U kunt deze regelfunctie gebruiken bij de volgende Dip-schakelaarinstelling: SW3 - ON (standaard is OFF) en paneel 
parameter G8 naar '1' (standaard is '0').

G8 = Regeltype
0 = Paneel
1 = BMS
2 = DEC
Voor TB_BMS-I zijn er 3 invoermogelijkheden voor regelfuncties:
unit aan/uit; bedrijfsstand (koel-0/warm-1); e instelpunt (4~20mA).
Raadpleeg onderstaande tabel voor aanbevelingen voor de installatie:

Ingang TB_BMS-I Nominale spanning Nominale stroom Draadafmeting
Aan/Uit 24V AC 5mA

AWG18~22Bedrijfsstand 24V AC 5mA
Koel/ Warm instelpunt - 4~20mA

Wanneer het controller-hoofdbord wordt geconfi gureerd als BMS-regeling, wordt de afstandsbediening alleen 
gebruikt voor het monitoren van het systeem.
Unit moet steeds opnieuw worden opgestart (uit- en weer inschakelen) wanneer een Dip-schakelaarinstelling is 
veranderd.

(iii) Droge contactuitgang (TB_BMS-O)
Voor TB_BMS-O zijn er 4 monitor-uitgangen: foutalarm; uitgang1; uitgang2; en ontdooisignaal.
Raadpleeg onderstaande tabel voor aanbevelingen voor de installatie:
Ingang TB_BMS-O Nominale spanning Nominale stroom (A) Draadafmeting
Alarmuitgang (AL) 230V AC/125V AC/30V DC 1/3/3

AWG18~22
Uitgang1 (O1) 230V AC/125V AC/30V DC 2/3/3
Uitgang2 (O2) 230V AC/125V AC/30V DC 3/3/3
Ontdooisignaal (DFRT) 230V AC/125V AC/30V DC 4/3/3

De uitvoersignalen zullen verschillen afhankelijk van de confi guratie van het hoofdbord van de controller of dit nu 
met thermostaatregeling is of BMS-regeling.

(1) Voor de thermostaatregeling worden de uitgangen aangeduid zoals in de onderstaande tabel wordt getoond.
Thermostaatingang

(SW1-ON) FOUT DEFROST 
(ONTDOOIEN) Alarmuitgang Uitgang1 Uitgang2 Ontdooisignaal

G Y1 Y2 W1 W2 (AL) (O1) (O2) (DFRT)
0 0 0 0 0 X X X 0 0 X
1 0 0 0 0 X X X 0 1 X
X 1 0 X X X X X 1 0 X
X 1 1 X X X X X 1 0 X
X 0 X 1 0 X X X 1 1 X
X 0 X 1 1 X X X 1 1 X
X X X X X 1 X 1 X X X
X X X X X X 1 X X X 1

Opmerking: X = Niet van belang.

(2) Voor BMS-regeling worden de uitgangen aangeduid zoals in de onderstaande tabel wordt getoond.

BMS-invoer 
(SW3-ON) FOUT DEFROST 

(ONTDOOIEN)

Alarm-
uitgang Uitgang1 Uitgang2 Ontdooi-

signaal

AAN/UIT BEDRIJFS-
STAND

KOEL/WARM 
INSTELPUNT (AL) (O1) (O2) (DFRT)

0 0 X X X X 0 0 X
0 1 X X X X 0 1 X
1 0 X X X X 1 0 X
1 1 X X X X 1 1 X
X X X 1 X 1 X X X
X X X X 1 X X X 1

Opmerking: X = Niet van belang.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ON

OFF 1   2 3 4 5 6 7 8
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Thermostaatregeling (TB_THM-l)

Aansluiting 
op controller 
van andere 
fabrikant

BMS-systeem (TB_BMS-l)

Aansluiting 
op BMS-
systeem

Droge contactuitgangen (TB_BMS-O)

Controller-hoofdbord

Alarmuitgang 
(AL)

Uitgang 1
(O1)

Uitgang 2
(O2)

Ontdooisignaal
(DFRT)

Verwarmingsuitgang (HTR1 en HTR2)

Aansluiting op 
verwarming 

contactschakelaar

Aansluiting op 
verwarming 

contactschakelaar

Un
it 

aa
n/u

it
Ko

el/
 W

arm
 

sta
nd

 
sel

ec
ter

en
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(G,
 Y1

, Y2
, W

1, W
2)

(iv) Uitgang Elektrische Hulpverwarming (HTR1 en HTR2)
Er zijn twee uitgangspennen (HTR1 en HTR2) op het controller-hoofdbord, die worden gebruikt voor de voeding van 
de verwarmingscontactschakelaar. De contactschakelaar moet in overeenstemming daarmee worden geselecteerd 
zodat (een) veiligheidsrisico(s) wordt/worden voorkomen.
De verwarming moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale en nationale wetgeving. Voldaan 
moet worden aan EN60335-2-40.
Er moet(en) (een) thermische zekering(en) op de verwarming worden geïnstalleerd zodat er een gevaarlijke situatie 
of beschadiging van de verwarming/unit wordt voorkomen. Dit is vooral van het allerhoogste belang wanneer er 
een storing optreedt in het controller-hoofdbord of de blower.
De verwarming moet op een veilige plaats worden geïnstalleerd, waar er geen risico is van beschadiging van de 
unit. 
Gebruik een onbrandbare leiding als de unit met verwarming wordt geïnstalleerd.
Gebruik een andere stroomvoorziening voor de elektrische verwarming en installeer een circuitonderbreker voor 
elke verwarming.
De maximumtemperatuur in de unit mag de 60°C niet overschrijden. De temperatuur moet worden gemeten tijdens 
de installatie of de inbedrijfstelling zodat gewaarborgd is dat de temperatuur deze waarde niet overschrijdt. 
Selecteer in overeenstemming daarmee de juiste veiligheidsvoorziening of thermische beveiliging.
De verwarming mag nooit in de unit worden geïnstalleerd. De aanbevolen plaats voor de verwarming is in de 
aanvoerleiding, waarbij de afstand van de verwarming voldoende groot is en gewaarborgd is dat de temperatuur 
in de unit de 60°C niet overschrijdt.

(v) Regeling van de zuinigheidsoptie
Zorg dat de zuinigheidskit is uitgerust met een eenheid boven, voordat u de zuinigheidsfunctie op het hoofdbord 
van de controller activeert. Anders zal een fout optreden.
U kunt deze zuinigheidsfunctie activeren door de dipschakelaarinstelling in te stellen: SW4 - ON (standaard is 
OFF) op het hoofdbord van de controller en de paneelparameter G6 op '1' (standaard is '0').

G6 = Regeling zuinigheidsfunctie
0 = uitschakelen
1 = inschakelen
Op het regelbord voor de zuinigheidsfunctie zijn er 4 dipschakelaars en 3 shuntdoorverbinders die zorgen voor 
fl exibele selectie op basis van verschillende eisen:
– Dip-schakelaar 1: Instelling minimale opening voor frisse lucht in verhittingsmodus, waarbij de selectie 

van verschillende pennen een andere instelling voor de opening zal opleveren. SW1: 5%, 
SW2: 10%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: geen functie, Standaard: 0% (geen 
selectie, alle OFF).

– Dip-schakelaar 2: Instelling minimale opening voor frisse lucht in koelmodus, waarbij de selectie van 
verschillende pennen een andere instelling voor de opening zullen opleveren. SW1: 0%, 
SW2: 5%, SW3: 15%, SW4: 20%, SW5: 25%, SW6/7/8: geen functie, Standaard: 10% (geen 
selectie, alle OFF).

– Dip-schakelaar 3: Selectie drempelwaarde CO2 PPM-niveau, waarbij de selectie van verschillende pennen 
zal zorgen voor andere waard-instellingen. SW1: 25%, SW2: 50%, SW3: 75%, SW4: 100%, 
Standaard: 0% (geen selectie, alle OFF).

– Dip-schakelaar 4: Soort werking, die de volgende selectie ook omvat: -
SW1: OFF = Diff erentiële temperatuurwerking (standaard), ON = Geen functie op dit 

moment.
SW2: OFF = Zuinigheidsmodus (standaard), ON = Modus frisse lucht.
SW3: OFF = Overkoelde bescherming is niet geactiveerd (standaard), ON = Overkoelde 

bescherming is geactiveerd.

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

Het onderstaande schema toont de positie van de aansluitblokken op het hoofdbord van de controller die worden 
gebruikt voor thermostaatregeling en het BMS-systeem. Verder worden de uitgangspennen voor een elektrische 
hulpverwarming ook getoond.

1 2 3 4 5 86 7

ON

OFF
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Opening voor frisse lucht (%) JP1 JP2 JP3
0 (standaard) OFF OFF OFF

10 OFF OFF ON
20 OFF ON OFF
30 OFF ON ON
40 ON OFF OFF
50 ON OFF ON
70 ON ON OFF
85 ON ON ON

Legenda: OFF = Korte pen 2 en pen 3
 ON = Korte pen 1 en pen 2

 LET OP

Dip-schakelaar 1, 2 en 3 maken alleen selectie van 1 pin mogelijk. Als men meerdere pennen selecteert, zal dit ertoe 
leiden, dat er fouten optreden en de machine zal terugvallen op werken op de standaard instelling. Terwijl dip-schakelaar 
4 selectie van meerdere pennen mogelijk maakt.

De locatie van dip-schakelaar en shunt-
doorverbindingen in het bord van de controller 
van de zuinigheidsmodule:

Aanduiding in het bord voor de controller van de 
zuinigheidsmodule:

Shunt-doorver-
binding 1

Shunt-doorverbinding 2 Shunt-doorverbinding 3

Dip-schakelaar 3 Aanduiding voor de 
selectiemiddelen voor 

dip-schakelaar 1.

Aanduiding voor de 
selectiemiddelen voor 
dip-schakelaar 3.

Aanduiding voor de 
selectiemiddelen voor 

dip-schakelaar 2.

Aanduiding voor de 
selectiemiddelen 
voor dip-schakelaar 4.

Dip-schakelaar 4

Display met zeven segmenten

Dip-schakelaar2

Dip-schakelaar 1

Aanduiding voor de selectiemiddelen voor shunt- 
doorverbinding 1, 2 en 3.

Er zijn twee LED's op het bord van de controller van de zuinigheidsmodule: een groene LED en een rode LED. 
De groene LED zal knipperen, wanneer het bord van de controller van de zuinigheidsmodule wordt opgestart. 
De rode LED zal knipperen, wanneer er een fout optreedt/er fouten optreden. Zie de onderstaande tabel voor 
foutcodes en hun betekenis: -

ü

Wanneer een fout optreedt/er fouten optreden en de fouten blijven bestaan, bel dan uw geautoriseerde 
plaatselijke dealer/servicetechnicus voor het oplossen van problemen. Echter, alle fouten die optreden op het 
bord van de controller van de zuinigheidsmodule zullen geen invloed hebben op de normale werking van de 
bovenste eenheid.

Foutcode Fout

F0 Actuator frisse lucht werkt niet goed/
disfunctie

F1 Actuator retourlucht werkt niet goed/
disfunctie

F2 Communicatiefout
F3 Kortsluiting CO2-sensor
F4 CO2-sensor open
F5 Kortsluiting RH-sensor frisse lucht
F6 RH-sensor frisse lucht open
F7 Kortsluiting RH-sensor retourlucht
F8 RH-sensor retourlucht open
F9 Activering van bescherming actuator

FA Selectie meerdere pennen in dip-schakelaar 
1, 2 of 3

De foutcodes zullen worden weergegeven op de 
display met zeven segmenten op het bord met de 
controller van de zuinigheidsmodule.

Shunt-doorverbinders 1, 2 en 3: Instelling minimale opening voor frisse lucht in ventilatormodus, waarbij 
de selectie van verschillende pennen een andere instelling voor de opening zullen opleveren. Laten we de 
shunt-doorverbinding 1 = JP1, shunt-doorverbinding 2 = JP2 en shunt-doorverbinding 3 = JP3 noemen. Zie 
de onderstaande tabel voor de verschillende selecties voor de opening voor frisse lucht.
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Bij een eenheid die geïnstalleerd is samen met een zuinigheidskit, is er een aanvullend fi lter dat bevestigd is aan de 
onderkant van de regenkap. Eenheid weergegeven in het diagram is UATYQ250 + zuinigheidskit (veld geïnstalleerd). 
Voor andere modellen moet dezelfde methode worden gebruikt.

Regenkap (veld geïnstalleerd)

Verwijder fi lterdeksel op de regenkap voor 
service aan het fi lter.

HET SYSTEEM VACUÜM MAKEN EN LADEN
De units met bovenpakket worden vooraf in de fabriek voorzien van voldoende koelmiddel. Het kan tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden echter nodig zijn koelmiddel aan te vullen. Daarom moeten enkele 
voorzorgsmaatregelen worden getroff en zodat een optimale en storingsvrije werking van het systeem gewaarborgd 
is:
(i) Het systeem moet grondig vacuüm worden gemaakt zodat gewaarborgd is dat er geen niet-samendrukbaar gas 

en vocht in het systeem komen. 
(ii) Gebruik uitsluitend een vacuümpomp voor R410A. De vacuümpomp of de unit kan beschadigd raken als dezelfde 

vacuümpomp wordt gebruikt voor verschillende koelmiddelen.
(iii) Het koelmiddel mag nooit direct in het milieu worden geloosd.
(iv) Zorg er bij het toevoegen van R410A voor dat alleen vloeistof wordt onttrokken aan de cilinder of het blik.

Omgekeerde cilinder 
zonder dompelbuis

Onttrekking 
van vloeistof

Dompelbuis

 LET OP
Zorg dat het fi lter juist geplaatst is en dat na de service om 
te voorkomen dat er water lekt de fi lterdeksel goed vast 
zit met schroeven. Indien nodig, zal men weerbestendig 
dichtmiddel gebruiken om te zorgen dat er waterbestendige 
afwerking op de fi lterdeksel en de regenkap zit.

Plaatsing van het fi lter
De fi lters worden gemonteerd voor de binnen-warmtewisselaar. 
Unit die wordt getoond in de tekening is de UATYQ250. Voor andere modellen moet dezelfde methode worden 
gebruikt.

Neem de fi lterafdekking los voor 
onderhoud aan het fi lter.

U kunt ook het servicepaneel verwijderen voor 
onderhoud aan het fi lter.

SERVICE VAN HET FILTER
Verwijder stof dat eventueel op het fi lter zit met een stofzuiger of was het fi lter in lauwwarm water (minder dan 40°C) 
met een neutraal schoonmaakmiddel.
Spoel het fi lter goed uit en droog het voordat u het weer in de unit zet.
Reinig het fi lter niet met benzine, vluchtige stoff en of chemicaliën.
Reinig het fi lter ten minste eens in de 2 weken. Of vaker als dat nodig is.

ü

ü
ü
ü

SERVICE EN ONDERHOUD
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HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Neem voor inlichtingen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde leverancier. Als u merkt dat de 
airconditionings-unit niet goed functioneert, controleer dan de volgende condities en oorzaken van storingen en 
raadpleeg enkele eenvoudige tips voor het oplossen van problemen.

Als de storing niet kan worden verholpen, bel dan uw geautoriseerde leverancier/servicemonteur ter plaatse.

Probleem Oorzaken Handeling

 LET OP

R410A moet als vloeistof worden geladen. Meestal is een R410A-cilinder voorzien van een dompelbuis voor het onttrekken van 
vloeistof. Als er geen dompelbuis is, moet de cilinder worden omgekeerd zodat de vloeibare R410A kan worden onttrokken 
via het ventiel.
Vul het systeem niet bij wanneer het lekt, omdat de unit dan minder goed zal functioneren. Trek de unit grondig vacuüm en 
vul de unit vervolgens met ongebruikte R410A, houd u daarbij aan de hoeveelheid die wordt aanbevolen in de specifi catie.

n

n

Gewoonlijk zal de R410A-cilinder of - bus voorzien zijn van een dompelbuis voor het onttrekken van vloeistof. 
Als de dompelbuis echter niet beschikbaar is, keer de cilinder of de container dan om zodat vloeistof kan 
worden onttrokken via het ventiel aan de onderzijde.

Unit werkt niet.

Compressor blijft draaien.

Er wordt geen koele 
lucht geleverd tijdens 
de koelingscyclus, of 
er wordt geen warme 
lucht geleverd tijdens de 
verwarmingscyclus.

Bij verwarmingscyclus 
wordt geen lucht geleverd 
(UATYQ250).
Of de geleverde lucht is niet 
warm genoeg 
(UATYQ350/450/550/
600/700).

Compressor begint niet te 
werken binnen 3 minuten 
nadat de unit is gestart.

De luchtstroom is gering.

Stroomstoring.

Zekering gesprongen of 
circuitonderbreker ingeschakeld.
Bedrading stroomvoorziening fase-
incorrect.

l

l

l

Vuil luchtfi lter.
Temperatuurinstelling is te laag (voor 
koeling).
Temperatuurinstelling is te hoog 
(voor verwarming).

l
l

l

Temperatuurinstelling is te hoog 
(voor koeling).
Temperatuurinstelling is te laag (voor 
verwarming).

l

l

Unit is bezig met de ontdooicyclus.l

Beveiliging tegen frequent opstarten.l

Filter is gevuld met stof of vuil.
Er bevinden zich obstakels in de 
luchtinlaat of -uitlaat van de units.

l
l

Druk op [ON/OFF] wanneer de 
stroomvoorziening is hersteld.
Vervang zekering of reset de 
circuitonderbreker.
Wijzig de fase van de bedrading.

l

l

l

Maak het luchtfi lter schoon.

Reset de temperatuur.

l

l

Stel de temperatuur lager in.

Stel de temperatuur hoger in.

l

l

Wacht enige tijd.
(De unit zal weer gaan werken 
na het ontdooien.)

l

Wacht 3 minuten totdat de 
compressor start.

l

Maak het fi lter schoon.
Verwijder obstakels.

l
l
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OPTIONEEL ACCESSOIRE

A Inleiding
De zuinigheidskit is een accessoire die standaard voor de fabriek geleverd wordt, maar wel in het veld geïnstalleerd 
moet worden. De zuinigheidskit is compatibel voor R410A-dakmodellen. Als u er niet zeker van bent of deze kit 
gebruikt kan worden bij de bepaalde eenheid die u hebt, neem dan contact op met de geautoriseerde divisie voor 
service. De zuinigheidskit maakt het mogelijk dat buitenlucht gemengd wordt met retourlucht voor "vrij" koelen, als de 
luchttemperatuur buiten geschikt is. De koeling van de zuinigheidsmodule kan alleen gebruikt worden in samenhang met 
mechanische koeling. Behalve dat kan de zuinigheidskit gebruikt worden om ventilatielucht te leveren om de luchtkwaliteit 
binnen te verbeteren. Het is cruciaal om de juiste selectie voor de zuinigheidkit te gebruiken. Zie de onderstaande tabel 
een richtlijn om de kit te selecteren:

ZUINIGHEIDSKIT

Nr. Eenheid voor 
het dak

Zuinigheidskit die compatibel is met de 
dak-eenheid

1 UATYQ250 ECONO250
2 UATYQ350 ECONO350
3 UATYQ450 ECONO450
4 UATYQ550 ECONO550
5 UATYQ600 ECONO600
6 UATYQ700 ECONO700

Bij verkeerde selectie kan dit tot gevolg hebben dat de kit niet in elkaar gezet kan worden met de dak-eenheid.

B Controle voor installatie

(i) De inhoud van de zuinigheidskit
Voor de installatie wordt het aanbevolen om de inhoud van de zuinigheidskit na te gaan, nadat u de verpakking 
hebt verwijderd. De kit omvat de volgende componenten:

Nr. Item-beschrijving Hoeveelheid 
(set)

1 Belimo-actuator, LF24-SR 2
2 Zijpaneel met demper voor 

buitenlucht
1

3 Kap, toppaneel 1
4 Kap, middenpaneel 1
5 Kap, onderpaneel 1
6 Kap, zijpaneel links 1
7 Kap, zijpaneel rechts 1

Nr. Item-beschrijving Hoeveelheid 
(set)

8 Filterdeksel 1
9 Filter 1

10 Steunbeugel, schokbreker 
retourlucht

1

11 Schokbreker retourlucht 1
12 Steunbeugel, neerwaarts 1
13 Schroef, M5x16 55
14 Schroef, M4x12 4

Neem contact op met de divisie voor geautoriseerde services, als accessoire beschadigd is of onvolledig.

(ii) Tussenruimte eenheid
Zorg voor voldoende ruimte voor de luchtstroom, service-verlening en bedrading, nadat de kit op de eenheid 
bevestigd is. De luchtstroom in deze ruimte mag niet geblokkeerd zijn. Zie deel (F) onder hoofdstuk "INSTALLATIE 
VAN DE EENHEID" in deze handleiding. Als men dit niet doet, kan dit voor lage luchtstroming en disfunctie van de 
eenheid zorgen.
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(iii) Locatie voor installatie
Volg de aanbevelingen die men gaf in deel (A) onder het hoofdstuk "INSTALLATIE VAN DE EENHEID" in deze handleiding. 
Verder moet men de installatie van de conditie rond de kit in ogenschouw nemen, waarbij:

In de tussenruimte van de regenkap van de grond dient nooit sneeuw of water opgehoopt te zijn.
De invoer voor frissen lucht staat niet in de richting van de meest voorkomende windrichting.
De buitenlucht dient altijd schoon te zijn en zonder geur, voldoet aan de grens van concentratie voor verscheidene 
vervuilende stoff en volgens de plaatselijke standaards en overschrijdt de grenswaarde voor de drempel van giftigheid 
niet op grond van plaatselijke standaards.

(iv) Functie van de schokbreker
Controleer de twee schokbrekers in de zuinigheidskit. Dit zijn item 2 en item 11. Men draait de as van de schokbreker 
+90° en -90° (volledig open tot volledig gesloten of vice-versa). De schokbreker dient soepel en makkelijk te werken. Als er 
schade is of er abnormaliteiten zijn, dient men de geautoriseerde service-afdeling daarvan op de hoogte te brengen.

ü
ü
ü

C Gereedschappen en materialen die men voor de installatie nodig heeft
(i) Elektrische schroevendraaier met gemengde fi ttingen
(ii) Elektrische boor met gemengde fi ttingen
(iii) Kleine schroevendraaier met plat blad
(iv) Knipper
(v) Kruiskopschroevendraaier
(vi) Meettape of liniaal

(vii) Aanpasbare spanner (klein)
(viii) Breekijzer en hamer
(ix) Weerbestendig dichtmiddel (zoals silicone)
(x) Gaas
(xi) Label voor vergrendeling voor de veiligheid
(xii) Kabelklem

D Richtlijnen voor installatie
(i) (Horizontale) toepassing zijretour

STAP 1
– Verbreek de verbinding van de stroomtoevoer naar de unit en installeer een label voor vergrendeling voor de veiligheid 

voor de installatie, inbedrijfstelling of service aan de zuinigheidskit. Breng alle nodige gereedschappen in gereedheid, 
zoals hierboven beschreven.

STAP 2
- Maak de houten krat van de zuinigheidskit open door de koevoet en de hamer te gebruiken. Verwijder vervolgens de 

plastic wikkels die de losse onderdelen en de sluitingen bevatten door het snijdmes te gebruiken. Voer de controle 
voor de installatie uit zoals hierboven beschreven.

STAP 3
- Bevestig de steunbeugel, de schokbreker voor de retourlucht (item 10) tot schokbreker voor de retourlucht (item 11) 

door de schroef M5x16 (item 13) te gebruiken die u standaard in de kit vindt meegeleverd. 

Schroef item 10 tot 
item 11

Item 10
Item 11

STAP 4
- Bevestig 1pc Belimo actuator, LF24-SR (item 1) aan "RA" voor retourlucht (item 11). Lijn de opening van de actuator 

uit met de as van de schokbreker en steek deze in.

 LET OP 1
De standaard instelling voor de schokbreker voor retourlucht (item 11) dient volledig geopend te zijn. Zorg dat de 
schokbreker in de positie "volledig geopend" staat, voordat u de actuator bevestigt. Als u dit niet doet, zullen er fouten 
optreden, als het toestel normaal werkt.

 LET OP 2
De oppervlakte van de actuator die naar boven gericht is/naar buiten dient te zijn gelabeld met het symbool "L" om 
zeker te zijn dat de modulatie van de actuator in de richting van met de klok mee plaatsvindt. Als u dit niet doet, zullen 
er fouten optreden als het toestel met de zuinigheidsfunctie werkt.
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- Vervolgens maakt u de 1pc schroef M4x12 (item 14) op de steunbeugel van de schokbreker vast. Steek de schroefdraad niet 
volledig in, maar steek slecht tot maximal 2/3e van de schroefdraad in. Bevestig de actuator aan de steunbeugel door de 
steunbeugel dichter bij de as van de schokbreker te brengen. De functie van schroef M4x12 is om de actuator goed vast te 
houden en tijdens modulatie slippen te voorkomen.

- Vervolgens steekt u de klem in de as en vergrendelt de actuator met een klemring. Maak de moeren van de klem goed vast 
door de verstelbare spanner te gebruiken. Merk dat de klem en de klemring samen komen met de actuator als de standaard 
onderdelen. U kunt deze onderdelen binnen de doos van de actuator vinden.

Er zijn twee stukken Belimo actuator, LF24-SR (item 1) in de zuinigheidskit die bij de kartonnen dozen wordt geleverd. 
Open de dozen en herken het label op de draad. De actuator die gebruikt wordt in stap 4 is de actuator met het label "RA".

Twee stuks van item 1 in 
kartonnen dozen.

Kijk naar het label op de draad. Een van hen wordt 
aangeduid met "RA", terwijl de andere "OA" is.

Open de doos.

OF

STAP 5
- Verwijder zijpaneel. Vervolgens neemt u de vier stukken van de metalen beugel van het voorpaneel. Installeer de schokbreker 

voor de retourlucht (item 11) + steunbeugel, schokbreker voor retourlucht (item 10) + Belimo actuator, LF24-SR (item 1) die 
al aangebracht zijn in stap 3 en stap 4 in het voorpaneel van de eenheid door dezelfde schroefopeningen te gebruiken. 
Gebruik schroef M5x16 (item 13) met als doel goed vast te maken.

 LET OP
Strek de sensor voor retourlucht uit die zich bevindt binnen de eenheid (aan de bovenkant van de opening voor 
retourlucht) tot het gebied buiten de eenheid. Men kan dit doen door de sensor door de kleinge openingen op de 
steunbeugel te leiden, de schokbreker voor retourlucht (item 10). De sensor is dan goed geplaatst binnen de leiding 
voor retourlucht door de kabelbinders (veldtoevoer) te gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit invloed hebben op het 
functioneren van de eenheid en thermisch ongemak voor de gebruikers veroorzaken.

Met het 
label 
met het 
symbool 
"L"

Detailoverzicht voor actuator

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Bevestig de aandrijver 
aan de as van de demper, 
grendel vervolgens vast met 
een borgveer en klem. b) Steek schroef 

M4x12 in, breng 
de steunbeugel 
vervolgens dichter 
bij de as van de 
demper. Opmerking: 
Steunbeugel 
bevindt zich aan de 
bovenkant van de 
demper.

Klemring

Klem

Twee stuks 
moeren (goed 
aanschroeven)

Overzicht met details voor 
klem en klemring Klemring

Klem

Item 10 en item 11, 
die al aangebracht 
zijn in stap 3.

Item 1 (met label "RA")

Bovenaanzicht voor schokbreker

Maak M4x16 schroef op deze opening 
vast, steek de schroefdraad niet volledig 

in, maar steek slechts 2/3e van de 
draad in.

Steunbeugel

Verwijder zijpaneel

Voorpaneel 
van de 
eenheid

Item 1

Item 10 + 
item 11

Bevestig item 1 + item 10 + 
item 11 aan voorpaneel.

Gebruik om het even welke drie openingen onder 
op item 10 om de sensor voor retourlucht naar de 

buitenkant van de eenheid te leiden.

Vooraanzicht van item 10

Voorpaneel 
van de 
eenheid

Haal metalen beugels 
van voorpaneel af.
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STAP 6
- Bevestig eenstuks Belimo actuator, LF24-SR (item 1) met het label "OA" aan het zijpaneel met schokbreker voor 

buitenlucht (item 2). Lijn de opening van de actuator uit met de as van de schokbreker en steek deze in.

 LET OP 1
De standaard instelling voor de schokbreker voor retourlucht (item 2) dient volledig gesloten te zijn. Zorg dat deze 
schokbreker zich in de "volledig gesloten" positie bevindt, voordat u de actuator bevestigt. Als u dit niet doet, zullen er 
fouten optreden als de eenheid normaal werkt.

 LET OP 2
De oppervlakte van de actuator die naar boven gericht is/naar buiten dient te zijn gelabeld met het symbool "R" om 
zeker te zijn dat de modulatie van de actuator in de richting van met de klok mee plaatsvindt. Als u dit niet doet, zullen 
er fouten optreden als de eenheid met de zuinigheidsfunctie normaal werkt.

- Vervolgens maakt u de 1pc schroef M4x12 (item 14) op de steunbeugel van de schokbreker vast. Steek de 
schroefdraad niet volledig in, maar steek slecht tot maximal 2/3e van de schroefdraad in. Bevestig de actuator 
aan de steunbeugel door de steunbeugel dichter bij de as van de schokbreker te brengen. De functie van schroef 
M4x12 is om de actuator goed vast te houden en tijdens modulatie slippen te voorkomen.

- Vervolgens steekt u de klem in de as en vergrendelt de actuator met een klemring. Maak de moeren van de 
klem goed vast door de verstelbare spanner te gebruiken. Merk dat de klem en de klemring samen komen met 
de actuator als de standaard onderdelen. U kunt deze onderdelen binnen de doos van de actuator vinden.

Er zijn twee stukken Belimo actuator, LF24-SR (item 1) in de zuinigheidskit die bij de kartonnen dozen wordt 
geleverd. Open de dozen en herken het label op de draad. De actuator die gebruikt wordt in stap 6 is de 
actuator met het label "OA".

Twee stuks van item 1 in 
kartonnen dozen.

Kijk naar het label op de draad. Een van hen wordt 
aangeduid met "RA", terwijl de andere "OA" is.

Open de doos.

OF

Item 2

12

12
110 Ø3

150 45
90

Klemring

Klem

Twee stuks 
moeren (goed 
aanschroeven)

Overzicht met details 
voor klem en klemring Klemring

Klem

Item 1 (met label "OA")

Met het 
label 
met het 
symbool 
"R"

Detailoverzicht voor 
actuator

Maak M4x16 schroef op deze opening 
vast, steek de schroefdraad niet volledig 

in, maar steek slechts 2/3e van de 
draad in.

Bovenaanzicht voor schokbreker

Steunbeugel

a) Bevestig de aandrijver 
aan de as van de demper, 
grendel vervolgens vast met 
een borgveer en klem.

b) Steek schroef M4x12 
in, breng de steunbeugel 
vervolgens dichter bij 
de as van de demper. 
Opmerking: Steunbeugel 
bevindt zich aan de 
bovenkant van de demper.
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STAP 7
- Sluit Belimo actuator aan, LF24-SR (item 1) met label "RA", die zich nu bevindt bij de schokbreker voor de constructie aan 

het voorpaneel op het eindpuntblok met label "RA" binnen de kabelkast.
- Er zijn vier draden op de actuator met verschillende kleuren (zwart, rood, groen en wit). Sluit de draden aan zoals u hieronder 

ziet:

 LET OP
Verkeerde bedradingaansluiting kan zorgen, dat de aandrijver of het bord van de controller van de zuinigheidsmodule 
verkeerd werkt of ook beide. Klem de draden met afneembare kabelklemmen onder de kabelkast.

Sticker met 
bedradingsdiagram 
op de voorkant van 
de kabelkast.

- Sluit Belimo actuator aan, LF24-SR (item 1) met label "OA", die zich nu bevindt bij de schokbreker voor de constructie aan het 
zijpaneel op het eindpuntblok met label "OA" binnen de kabelkast. Volg dezelfde method gebruikt voor bedradingsaansluiting 
tussen actuator "RA" en eindpuntblok "RA". Vervolgens bevestigt u het zijpaneel aan de eenheid. Mogelijk dient u de 
actuatordraden goed te schikken door kabelklemmen te gebruiken (veldtoevoer), voordat u het zijpaneel aan de eenheid 
bevestigt.

Zijpaneel in standaard 
eenheid, die in stap 5 
wordt verwijderd.

Zijpaneel wordt 
standaard meegeleverd 
met zuinigheidskit die in 
stap 6 met actuator wordt 
geïntegreerd. Bevestig dit 
paneel aan eenheid.

Kabelkast

Eindpuntblok 
met label 
"RA"- moet 
verbonden 
worden met 
actuator met 
label 'RA'.

Label "RA" Label "OA"

Eindpuntblok met label "OA"- moet verbonden 
worden met actuator met label "OA".

Detailoverzicht over kabelkast

STAP 8
- Om de regenkap op te bouwen installeert u de losse onderdelen (metalen onderdelen) aan het zijpaneel. Voor dat, zet u het 

gaas (veldtoevoer) op het zijpaneel om dicht te maken.
- Volg vervolgens de installatiesequens hieronder om de regenkap op te bouwen:

Item 2 Item 6 Item 7 Item 3 Item 4 Item 5 Item 9 Item 8 Afdichtmiddel
Gaas

Draad met een
zwart kleur

- sluit aan op eerste pool van 
aansluitblok met label "GND".

Draad met een 
rode kleur

- sluit aan op tweede pool van eind-
puntblok met lade "+24V". 

Draad met een 
groene kleur

- sluit aan op derde pool van eind-
puntblok met lade "DCV".

Draad met een 
witte kleur

- sluit aan op vierde pool van eind-
puntblok met lade "FB".

(Raadpleeg de sticker met het bedradingsdiagram dat 
zich bevindt op de voorkant van de kabelkast.)

Zijpaneel met schokbreker 
voor buitenlucht (item 2) 
dat op de eenheid wordt 
gemonteerd in stap 7.

Item 3

Item 7

Item 4

Item 5

Item 9

Item 8

Item 6

-  Het wordt aanbevolen om verbindingsstukken en gaten met waterbestendig afdichtmiddel af te dichten (zoals silicone, 
een in het veld geleverd item) om ervoor te zorgen dat er een waterbestendige afwerking op de regenkap komt.
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STAP 9
- Tenslotte ziet u de eenheid met de zuinigheidskit, zoals u ziet in het onderstaande diagram:

Eenheid weergegeven in de diagrammen van stap 1 tot stap 9 zijn UATYQ350. Voor andere modellen moet 
dezelfde methode worden gebruikt.

(ii) Toepassing naar beneden retour (verticaal)
STAP 1
- Verbreek de verbinding van de stroomtoevoer naar de eenheid en installeer een label voor vergrendeling voor de 

veiligheid voor de installatie, inbedrijfstelling of service aan de zuinigheidskit. Breng alle nodige gereedschappen 
in gereedheid, zoals hierboven beschreven.

STAP 2
- Maak de houten krat van de zuinigheidskit open door de koevoet en de hamer te gebruiken. Verwijder vervolgens 

de plastic wikkels die de losse onderdelen en de sluitingen bevatten door het snijdmes te gebruiken. Voer de 
controle voor de installatie uit zoals hierboven beschreven.

STAP 3
- Bevestig de steunbeugel, neerwaarts (item 12) tot schokbreker voor de retourlucht (item 11) door de schroef 

M5x16 (item 13) te gebruiken die u standaard in de kit vindt meegeleverd. 

Regenkap
Schokbreker 
voor retourlucht

Eenheid voor 
het dak

Schroef item 12 
tot item 11.

Item 12

Item 11

STAP 4
- Bevestig 1pc Belimo actuator, LF24-SR (item 1) aan schokbreker voor retourlucht (item 11). Lijn de opening van 

de actuator uit met de as van de schokbreker en steek deze in.

 LET OP 1
De standaard instelling voor de schokbreker voor retourlucht (item 11) dient volledig geopend te zijn. Zorg dat deze 
schokbreker zich in de "volledig geopende" positie bevindt, voordat u de actuator bevestigt. Als u dit niet doet, zullen 
er fouten optreden als de eenheid normaal werkt.
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 LET OP 2
De oppervlakte van de actuator die naar boven gericht is/naar buiten dient te zijn gelabeld met het symbool "L" om 
zeker te zijn dat de modulatie van de actuator in de richting van met de klok mee plaatsvindt. Als u dit niet doet, zullen 
er fouten optreden als de eenheid met de zuinigheidsfunctie normaal werkt.

- Vervolgens maakt u de 1pc schroef M4x12 (item 14) op de steunbeugel van de schokbreker vast. Steek de 
schroefdraad niet volledig in, maar steek slecht tot maximal 2/3e van de schroefdraad in. Bevestig de actuator 
aan de steunbeugel door de steunbeugel dichter bij de as van de schokbreker te brengen. De functie van schroef 
M4x12 is om de actuator goed vast te houden en tijdens modulatie slippen te voorkomen.

- Vervolgens steekt u de klem in de as en vergrendelt de actuator met een klemring. Maak de moeren van de 
klem goed vast door de verstelbare spanner te gebruiken. Merk dat de klem en de klemring samen komen met 
de actuator als de standaard onderdelen. U kunt deze onderdelen binnen de doos van de actuator vinden.

Er zijn twee stukken Belimo actuator, LF24-SR (item 1) in de zuinigheidskit die bij de kartonnen dozen wordt 
geleverd. Open de dozen en herken het label op de draad. De actuator die gebruikt wordt in stap 4 is de 
actuator met het label "RA".

Twee stuks van item 1 in 
kartonnen dozen.

Kijk naar het label op de draad. Een van hen wordt 
aangeduid met "RA", terwijl de andere "OA" is.

Open de doos.

OF

STAP 5
- Verwijder zijpaneel. Leid de conversie van de eenheid van standaard eenheit naar neerwaartse eenheid door de 

stappen te volgen die men beschreven vindt in deel (G) onder het hoofdstuk "INSTALLATIE VAN DE EENHEID" 
in deze handleiding.

- Vervolgens installeert u de schokbreker voor de retourlucht (item 11) + steunbeugel, neerwaarts (item 12) + 
Belimo actuator, LF24-SR (item 1) die al aangebracht zijn in stap 3 en stap 4 in het basispaneel binnen van de 
eenheid door de schroeven M5x16 (item 13) te gebruiken.

12

12
110 Ø3

150 45
90

Klemring

Klem

Twee stuks 
moeren (goed 
aanschroeven)

Overzicht met details 
voor klem en klemring Klemring

Klem

Item 11 en item 12, 
die al aangebracht 
zijn in stap 3.

Item 1 (met label "RA")

Met het 
label 
met het 
symbool 
"L"

Detailoverzicht voor 
actuator

Steunbeugel

Bovenaanzicht voor schokbreker

Maak M4x16 schroef op deze opening 
vast, steek de schroefdraad niet volledig 

in, maar steek slechts 2/3e van de 
draad in.

 LET OP
Strek de sensor voor retourlucht uit die zich bevindt binnen de eenheid (aan de bovenkant van de opening voor 
retourlucht) tot het gebied buiten de eenheid. Men kan dit doen door de sensor door de kleine openingen op de 
steunbeugel te leiden, neerwaarts (item 12). De sensor is dan goed geplaatst binnen de leiding voor retourlucht door de 
kabelbinders (veldtoevoer) te gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit invloed hebben op het functioneren van de eenheid 
en thermisch ongemak voor de gebruikers veroorzaken.

a) Bevestig de aandrijver 
aan de as van de demper, 
grendel vervolgens vast met 
een borgveer en klem.

b) Steek schroef 
M4x12 in, breng 
de steunbeugel 
vervolgens dichter 
bij de as van de 
demper. Opmerking: 
Steunbeugel 
bevindt zich aan de 
bovenkant van de 
demper.
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STAP 6
- Bevestig 1pc Belimo actuator, LF24-SR (item 1) aan het zijpaneel met schokbreker voor retourlucht (item 2). Lijn 

de opening van de actuator uit met de as van de schokbreker en steek deze in.

 LET OP 1
De standaard instelling voor de schokbreker voor retourlucht (item 2) dient volledig gesloten te zijn. Zorg dat deze 
schokbreker zich in de "volledig gesloten" positie bevindt, voordat u de actuator bevestigt. Als u dit niet doet, zullen er 
fouten optreden als de eenheid normaal werkt.

 LET OP 2
De oppervlakte van de actuator die naar boven gericht is/naar buiten dient te zijn gelabeld met het symbool "R" om 
zeker te zijn dat de modulatie van de actuator in de richting van met de klok mee plaatsvindt. Als u dit niet doet, zullen 
er fouten optreden als de eenheid met de zuinigheidsfunctie normaal werkt.

Er zijn twee stukken Belimo actuator, LF24-SR (item 1) in de zuinigheidskit die bij de kartonnen dozen wordt 
geleverd. Open de dozen en herken het label op de draad. De actuator die gebruikt wordt in stap 6 is de 
actuator met het label "OA".

Twee stuks van item 1 in 
kartonnen dozen.

Kijk naar het label op de draad. Een van hen wordt 
aangeduid met "RA", terwijl de andere "OA" is.

Open de doos.

OF

- Vervolgens maakt u de 1pc schroef M4x12 (item 14) op de steunbeugel van de schokbreker vast. Steek de 
schroefdraad niet volledig in, maar steek slecht tot maximal 2/3e van de schroefdraad in. Bevestig de actuator 
aan de steunbeugel door de steunbeugel dichter bij de as van de schokbreker te brengen. De functie van schroef 
M4x12 is om de actuator goed vast te houden en tijdens modulatie slippen te voorkomen.

- Vervolgens steekt u de klem in de as en vergrendelt de actuator met een klemring. Maak de moeren van de 
klem goed vast door de verstelbare spanner te gebruiken. Merk dat de klem en de klemring samen komen met 
de actuator als de standaard onderdelen. U kunt deze onderdelen binnen de doos van de actuator vinden.

Verwijder 
zijpaneel

Conversie eenheid uitvoeren
Vervolgens bevestigt u item 1 + item 11 + item 12 op het basispaneel binnen 
zoals u hieronder ziet:

Item 11
Item 1

Item 12

Basispaneel binnen 
van de eenheid

Gebruik om het even welke drie openingen onder 
op item 12 om de sensor voor retourlucht naar de 
buitenkant van de eenheid te leiden.

Vooraanzicht van item 12

Bevestig item 1 + 
item 11 + item 12 aan 
basispaneel binnen.
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STAP 7
- Sluit Belimo actuator aan, LF24-SR (item 1) met label "RA", die zich nu bevindt bij de schokbreker voor de 

constructie aan het basispaneel binnen op het eindpuntblok met label "RA" binnen de kabelkast.
- Er zijn vier draden op de actuator met verschillende kleuren (zwart, rood, groen en wit). Sluit de draden aan 

zoals u hieronder ziet:

Sticker met 
bedradingsdiagram 
op de voorkant van 
de kabelkast.

- Sluit Belimo actuator aan, LF24-SR (item 1) met label "OA", die zich nu bevindt bij de schokbreker voor de 
constructie aan het zijpaneel op het eindpuntblok met label "OA" binnen de kabelkast. Volg dezelfde method 
gebruikt voor bedradingsaansluiting tussen actuator "RA" en eindpuntblok "RA". Vervolgens bevestigt u het 
zijpaneel aan de eenheid. Mogelijk dient u de actuatordraden goed te schikken door kabelklemmen te gebruiken 
(veldtoevoer), voordat u het zijpaneel aan de eenheid bevestigt.

 LET OP
Verkeerde bedradingaansluiting kan zorgen, dat de aandrijver of het bord van de controller van de zuinigheidsmodule 
verkeerd werkt of ook beide. Klem de draden met afneembare kabelklemmen onder de kabelkast.

Zijpaneel in standaard 
eenheid, die in stap 5 
wordt verwijderd.

Kabelkast

Zijpaneel wordt standaard geleverd 
bij doos met zuinigheidskit, die op 
de aandrijver wordt aangebracht in 
stap 6. Bevestig dit paneel aan unit.

Eindpuntblok 
met label 
"RA"- moet 
verbonden 
worden met 
actuator met 
label "RA".

Label "RA" Label "OA"

Eindpuntblok met label "OA"- moet verbonden 
worden met actuator met label "OA".

Detailoverzicht over kabelkast

Draad met een
zwart kleur

- sluit aan op eerste pool van 
aansluitblok met label "GND".

Draad met een 
rode kleur

- sluit aan op tweede pool van 
eindpuntblok met lade "+24V". 

Draad met een 
groene kleur

- sluit aan op derde pool van 
eindpuntblok met lade "DCV".

Draad met een 
witte kleur

- sluit aan op vierde pool van 
eindpuntblok met lade "FB".

(Raadpleeg de sticker met het bedradingsdiagram 
dat zich bevindt op de voorkant van de kabelkast.)
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Item 2

12
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Klemring

Klem

Twee stuks 
moeren (goed 
aanschroeven)

Overzicht met details 
voor klem en klemring Klemring

Klem
Item 1 (met label "OA")

Met het 
label 
met het 
symbool 
"R"

Detailoverzicht voor 
actuator

Steunbeugel

Bovenaanzicht voor schokbreker

Maak M4x16 schroef op deze opening 
vast, steek de schroefdraad niet 

volledig in, maar steek slechts 2/3e 
van de draad in.

a) Bevestig de aandrijver 
aan de as van de demper, 
grendel vervolgens vast met 
een borgveer en klem.

b) Steek schroef M4x12 
in, breng de steunbeugel 
vervolgens dichter bij 
de as van de demper. 
Opmerking: Steunbeugel 
bevindt zich aan de 
bovenkant van de 
demper.

IM-5RTBR-0710(0)-NL.indd   36IM-5RTBR-0710(0)-NL.indd   36 8/26/10   3:00:19 PM8/26/10   3:00:19 PM



37

NE
DE

RL
AN

DS

STAP 8
- Om de regenkap op te bouwen installeert u de losse onderdelen (metalen onderdelen) aan het zijpaneel. Voor 

dat, zet u het gaas (veldtoevoer) op het zijpaneel om dicht te maken.
- Volg vervolgens de installatiesequens hieronder om de regenkap op te bouwen:

STAP 9
- Tenslotte ziet u de eenheid met de zuinigheidskit, zoals u ziet in het onderstaande diagram:
- Wanneer dakkromming nodig is voor neerwaartse toepassing, zie de aanbeveling in deel (C) onder het hoofdstuk 

"INSTALLATIE VAN DE EENHEID" in deze handleiding.

Eenheid weergegeven in de diagrammen van stap 1 tot stap 9 zijn UATYQ350. Voor andere modellen moet 
dezelfde methode worden gebruikt.

Item 2 Item 6 Item 7 Item 3 Item 4 Item 5 Item 9 Item 8 Afdichtmiddel
Gaas

Zijpaneel met schokbreker 
voor buitenlucht (item 2) 
dat op de eenheid wordt 
gemonteerd in stap 7.

Item 3

Item 7

Item 4

Item 5

Item 9

Item 8
Item 6

-  Het wordt aanbevolen om verbindingsstukken en gaten met waterbestendig afdichtmiddel af te dichten 
(zoals silicone, een in het veld geleverd item) om ervoor te zorgen dat er een waterbestendige afwerking op 
de regenkap komt.

Regenkap
Metalen deksel voor 
horizontale retour

Unit voor 
het dak

Metalen 
deksel 
(steun voor 
ventilator) 
voor 
horizontale 
retour
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E In gebruik nemen
(i) Weerstand luchtstroom

Weerstand luchtstroom verwijst naar drukverlaging veroorzaakt door de zuinigheidskit. Voor de installatie, wordt 
het aanbevolen om de tabel voor drukverlaging te controleren. Deze vindt  in het Technisch gegevensboek om het 
juiste ontwerp te selecteren.

(ii) Aanpassing van hoe het apparaat werkt
Functioneren van de eenheid zal verslechteren, als de eenheid in de modus met frisse lucht werkt. Dit hangt af 
van de selectie van de gebruiker. Voor de installatie wordt het aanbevolen om de tabel voor de correctiefactor te 
controleren. Deze vindt in het Technisch gegevensboek om het juiste ontwerp te selecteren.

(iii) Selectie van de modus
In het algemeen kan men met de kit twee modi selecteren: de modus Zuinigheidsmodule en modus Frisse lucht.
- Modus Zuinigheidsmodule: Zorgt voor "vrij" koelen, als de luchttemperatuur buiten geschikt is. Kan op zichzelf 

gebruikt worden of in samenhang met mechanisch koelen.
- Modus Frisse lucht: Zorg voor de minimale frisse lucht die noodzakelijk is voor ventilatie of plaatselijke eisen.

Zie de richtlijnen voor de instellen van het object dat u vindt in deel (D) (v) onder het hoofdstuk 
"BEDIENINGSGIDS REGELFUNCTIES" in deze handleiding voor de keuze van de modus.

(iv) Selectie minimale frisse lucht
Dit kit zorgt voor de keuze aan minimale frisse lucht van 0~25% voor zowel de koele als de hete modus. Terwijl de 
modus Zuinigheidmodule en modus Ventilator kunnen zorgen voor maximaal 85% frisse lucht.

Zie de richtlijnen voor de instellen van het object dat u vindt in deel (D) (v) onder het hoofdstuk "BEDIENINGSGIDS 
REGELFUNCTIES" in deze handleiding voor de keuze van minimale frisse lucht.

(v) Functie voor bescherming tegen te sterke koeling
Thermisch ongemak kan plaatsvinden tijdens de koelomgeving op grond van de opening van de schokbreker 
voor de buitenlucht. Men kan deze situatie vermijden, als de functie voor bescherming tegen te sterke koeling 
geactiveerd is.

Zie de richtlijn voor de instelling van de objecten die u vindt in deel (D) (v) onder het hoofdstuk "BEDIENINGSGIDS 
REGELFUNCTIES" in deze handleiding voor de activering van de instelling voor te sterk gekoelde bescherming.

(vi) Werkingsbereik
Het ter zake doende werkbereik voor de eenheid met de zuinigheidsfunctie zelfde als normale eenheid. Zie het 
hoofdstuk "WERKINGSBEREIK" in deze handleiding.
Niettemin zal de beperking van de opening voor de frisse lucht optreden in hoge atmosfeer of lage atmsfeer om te 
zorgen dat de eenheid betrouwbaar werkt. Zie het Technische gegevensboek voor informatie over details.

 LET OP
De prestaties zullen minder zijn bij hoge atmosfeer of lage atmosfeer, zie item (E)(ii).

(vii) Luchtfi lter
Er is een gleuf voor een fi lter van 2" binnen de eenheid. Optioneel fi lter (veldtoevoer) wordt aanbevolen als de fi ltratie 
op de tweede laag, omdat de opening van de schokbreker voor buitenlucht stof en vuil binnen kan brengen.

F Service en onderhoud
(i) Sevice van het fi lter

De weerstand van de luchtstroom kan sterker worden, als het fi lter vuil wordt. Daarom, reinig het fi lter regelmatig, 
ten minste eens in de 2 weken. Luchtfi lter in regenkap die blootgesteld is aan omgeving buiten kan mogelijk de kans 
lopen om beschadigd te worden door ongedierte of dieren. Vervang het luchtfi lter, wanneer dit beschadigd is.

(ii) Service voor het compartiment binnen
De opening van de schokbreker voor buitenlucht kan nog steeds stof en vuil binnenbrengen, want het kapfi lter kan 
de vuildeeltjes niet volledig uitfi lteren. Daarom moet het binnencompartiment schoongemaakt worden en moet 
men ook service verlenen aan het fi lter.

(iii) Service voor de schokbreker
Veeg de vuile schokbreker schoon, met name de schokbreker voor buitenlucht die continu aan de omgeving is 
blootgesteld.

Zie het hoofdstuk "SERVICE EN ONDERHOUD" in deze handleiding.
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G Vragen om regeling van de ventilatie

- Eén techniek om het energieverbruik te verminderen en daarbij de luchtkwaliteit goed te houden, is vragen om geregelde 
ventilatie. In de plaats van het instellen van de doorvoer met een vaste vervangingssnelheid voor de lucht, wordt de sensor 
voor kooldioxide (CO2-sensor) gebruikt om de snelheid dynamisch te regelen, gebaseerd op de emissies van de werkelijke 
gebruikers van het gebouw.

- CO2-sensor is een optionele component die in het veld geleverd wordt. Zie de onderstaande informatie voor de aanbeveling 
van keuze CO2-sensor: 
(i) Type: Type leiding bevestigd
(ii) Stroominput: 24 VDC, 50Hz
(iii) Bereik werktemperatuur: 0 ~ 52°C
(iv) Bereik temperatuur atmosfeer: -15 ~ 52ºC
(v) Metingsbereik: 0 ~ 5000 PPM (hangt af van toepassing)
(vi) Voltage output: 2 ~ 10 VDC
(vii) Draadafmeting: AWG18
(viii) Maximale toegestane stroom: 7A
(ix) Standaard voor compliance: Om plaatselijke en nationale regels te volgen

- De zuinigheidscontroller wordt standaard geleverd met ingebouwde software die klaar is voor de integratie van de CO2-
sensor. Deze wordt alleen geactiveerd in de zuinigheidsmodus. Het wordt de gebruiker toegestaan om de verschillende 
drempelwaarden te kiezen met dip-schakelaar 3. Zie de richtlijnen voor de instelling van het object die men ziet in deel (D) 
(v) in het hoofdstuk "BEDIENINGSGIDS REGELFUNCTIES" in deze handleiding voor de keuze van de drempelwaarde van het 
PPM-niveau van CO2. 

 Bijvoorbeeld: Om een CO2-sensor te gebruiken met meetbereik van 0 ~ 5000 PPM met de drempelwaarde op 1250PPM, 
dient de gebruiker de volgende stappen uit te voeren:-
Stap 1: Schakel SW4 in met de enige dip-schakelaar in het hoofdbord van de controller in de positie ON 

(standaard instelling van fabriek is in de positie OFF).
Stap 2: Schakel paneelparaeter G6 in (zuinigheidsregeling) door de afstandsbediening in de posite '1' (ON) 

te zette (standaard instelling van fabriek is in de positie '0' (OFF)),
Stap 3: Zorg dat SW2 in dip-schakelaar 4 (bord controller zuinigheidsmodule) in positie OFF staat (standaard 

instelling van fabriek is in de positie OFF).
Stap 4: Schakel SW1 in in dip-schakelaar 3 (bord controller zuinigheidsmodule) in positie ON (standaard 

instelling van fabriek is in de positie OFF).
{SW1 in dip-schakelaar 3 = 25%, door berekening betekent 25% van 5000 PPM of equivalent aan 
1250 PPM }.

- Als de geselecteerde CO2-sensor wordt blootgesteld aan de omgeving buiten, wordt het aanbevolen de sensor te bedekken 
met een doos om deze waterbestendig te maken en ook te vermijden dat men direct toegang krijgt tot het deel "LIVE", 
wanneer de sensor ingeschakeld is. 

- Vervolgens sluit u de draad van CO2-sensor aan op de kabekast in het binnencompartiment van de eenheid. Er zijn drie 
draden op de CO2-sensor. Sluit de draden aan zoals u hieronder ziet:

Sticker met 
bedradingsdiagram 
op de voorkant van 
de kabelkast.

 LET OP
De draden verkeerd aansluiten kan tot gevolg hebben dat 
de CO2-sensor of het regelbord voor de zuinigheidsmodle 
of beide niet goed functioneren. Klem de draden met 
afneembare kabelklemmen onder de kabelkast.

Label "RA"

Kabelkast

Label "OA" Label "CO2"

Eindpuntblok met label "CO2" - moet 
aangesloten worden aan de CO2-sensor.

Detailoverzicht over kabelkast

Draad voor 
aarding

- sluit aan op eerste pool van 
eindpuntblok met lade "GND".

Draad onder 
+24VDC stroom

- sluit aan op tweede pool van 
eindpuntblok met label "+24V". 

Draad signaal 
output/feedback

- sluit aan op derde pool van 
eindpuntblok met lade "FB".

(Raadpleeg de sticker met het bedradingsdiagram 
dat zich bevindt op de voorkant van de kabelkast.)
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H Anders
(i) Beperking van de zuinigheidskit in de thermostaat-regeling

Men maakt gebruik van thermostaatregeling met een controller van een derde partij en hierdoor kan de 
insteltemperatuur van de specifi eke toepassing vastgesteld worden. In dit geval wordt het aanbevolen om de 
afstandsbediening te gebruiken om de vereiste insteltemperatuur in te stellen, voordat men de instelling voor het 
object voor thermostaatregeling wordt uitgevoerd.

Zie de richtlijnen voor de instellen van het object dat u vindt in deel (D) (v) onder het hoofdstuk "BEDIENINGSGIDS 
REGELFUNCTIES" in deze handleiding voor de keuze van de modus.

(ii) Noodzakelijk voor drukontlasting
Aanwezigheid van frisse lucht kan tot gevolg hebben hogere druk in de ruimte en ongemak voor de gebruikers. 
Wanneer noodzakelijk wordt het aangeraden om en schokbreker voor drukontlasting in de retourleiding te 
installeren.
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