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Dank u voor het kiezen voor Uniblock. 

Graag deze instructies zorgvuldig lezen. Ze geven details en advies m.b.t. correcte installatiemethoden, 
gebruik en onderhoud van deze eenheid voor het waarborgen van maximale betrouwbaarheid, rendement en 

lange levensduur. 

 
1 VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

 

Bij het installeren en gebruik van de eenheid, graag de onderstaande aanbevelingen opvolgen. 

 
• Installatiewerkzaamheden moeten strikt volgens de schema's en instructies van de fabrikant worden 

uitgevoerd. 
• Zo wordt schade door verkeerd aansluiten voorkomen. 
• De elektrische installatie op de gebruikslocatie van de eenheid moet voldoen aan de geldende eisen. 

• Onderhoud moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel of door de fabrikant, volgens de eisen van 
EN378. 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik werkhandschoenen om uw handen te beschermen tegen snijletsel. 

 

De gebruiker wordt sterk aangeraden contact op te nemen met de fabrikant voor elke ingreep in de eenheid 
en elke gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van de fabrikant (vooral voor wat betreft het 

toepassingsgebied) en informatie op te vragen over mogelijke gevaren en gevolgen bij het niet correct 
gebruiken van de machine. 

 
• De eenheid moet worden volgens deze instructies en voor het door de leverancier bedoeld gebruik 

worden gebruikt. Elk incorrect gebruik kan leiden tot schade aan de eenheid en vormt een gevaar voor 

de gezondheid van personen. 

 

LET OP 
De eenheid is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. 
Daarom is het gebruik van de eenheid in explosiegevaarlijke atmosferen 
absoluut verboden. 

 

 
LET OP 
De eenheid is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. In 
dergelijke gevallen de condensor en verdamper met de juiste maatregelen 
beschermen. 

 

Zijn voor onderhoud werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit nodig, maak het systeem dan leeg en 
ontlast het tot atmosferische druk. 

 

WAARSCHUWING 
Het koudemiddel niet laten ontsnappen in de atmosfeer. Het moet worden 
teruggewonnen door gespecialiseerde monteurs met gebruik van geschikte 
apparatuur. 

 

• De hoeveelheid en kwaliteit van het te vullen koudemiddel is aangegeven op het typeplaatje. 

• Gebruik geen andere koudemiddeltypen (vooral geen ontvlambare vloeistoffen, bijv. koolwaterstoffen) of 

lucht. 

• Het koudemiddelcircuit of componenten hiervan niet modificeren of wijzigen (bijv.: lassen aan 

compressorhuis) 
• De eindgebruiker moet zorgen voor brandpreventiemaatregelen. 
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2 TABEL MET WAARSCHUWINGS- EN INSTRUCTIELABELS 
 

 
 

 
 

 
Koudemiddel 

 

 
Condensafvoerleiding 

 

 
Let op: hete of koude onderdelen 

 

Let op: uitschakelen voor werkzaamheden aan 
de eenheid. 

 

 
Let op: gevaar voor elektrische schok 

 Deze kabel aansluiten op een zekering, nooit 
direct op de hoofdvoedingsleiding. 

  
Draairichting 

 Kleuren van voedingsdraden 

 
 
 

Let op - belangrijk: de condensor periodiek 
reinigen door het doorblazen met lucht van 
binnen naar buiten. 
De eenheid stoppen voor het reinigen. 

 

      ( ) -  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Productiejaar 

ZANOTTI eenheidcode 

Serienummer 

Spanning 

Opgenomen vermogen tijdens bedrijf 

Max. opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen tijdens start 

Nominaal vermogen van compressor 

Koudemiddel: Type, hoeveelheid 

Massa van de eenheid 

Nummer elektrisch schema 
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3 BESCHRIJVING VAN DE EENHEID 

 

De RCV-serie omvat luchtgekoelde of watergekoelde (optioneel) eenheden op basis van het enkelblokprincipe. 

Ze bestaan uit: 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 GEBRUIK 

1. een condensoreenheid wordt geplaatst buiten de koelruimte; 

2. een verdamper, geplaatst is een geïsoleerde kast en geïnstalleerd 
buiten de koelruimte; 
3. een elektrisch besturingspaneel gemonteerd op de condensoreenheid; 

4. een afstandsbedieningspaneel voor wandmontage. 

RCV enkelblok zijn compressie-eenheden waar voor koude wordt gezorgd door het verdampen van een 
vloeibaar koudemiddel (HFC-type) bij lage in een warmtewisselaar (verdamper). De ontstane damp wordt 

weer teruggebracht naar de vloeibare toestand door mechanische compressie bij een hogere druk, gevolgd 

door koeling in een andere warmtewisselaar (condensor). 
De compressor is hermetisch gesloten en is van het plunjertype, gevoed door enkele fase of drie fasen 

voedingspanning. 

 

5 VERPLAATSEN 

De eenheid kan worden verplaatst via hijs- en transportvoorzieningen. 

 
WAARSCHUWING 

 
Controleer of de transportroute in de gebruiksomgeving voor het 
hijsen/transport vrij is, zodat ongelukken met personen worden voorkomen. 

 

 
Bevindt de eenheid zich in een houten kist of krat, de verpakking goed aanslaan 
voor het verplaatsen hiervan. 

 

 
De hijssnelheid moet zodanig zijn, dat de verpakte eenheid niet gevaarlijk kan 
gaan slingeren en mogelijk valt. 
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6 INSTALLATIE 
 

6.1 Labels 
De eenheid wordt geleverd met waarschuwingslabels zoals opgegeven in de betreffende tabel. 

 

6.2 Afmetingen 
B 

G E 10 D 

 
 
 
 
 

   C 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FF 

 
 
6.3 Locatie 
Voor een optimale werking van de eenheid als volgt te werk gaan: 

A) Plaats de eenheid in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen. 
B) Beperkt het aantal deuropeningen. 
C) Zorg voor een goed luchttoevoer en -afvoer naar de eenheid. 

D) Monteer een afvoerpijpleiding aan de dooiwaterafvoeraansluiting onderin de eenheid. 

Opmerking: RCV-eenheden zijn uitgerust met automatische verdamping van dooiwater, de afvoer is 

slechts een voorzorgsmaatregel bij mogelijke problemen. 
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6.4 Vrije ruimte 
Bij het installen van de eenheid voldoende vrij ruimte houden voor het openen, correct gebruik en 
eenvoudig onderhoud onder veilige omstandigheden. 

 

6.5 Installatie 
 

A) Maak een opening met de juiste afmetingen in de koelruimte (zie bovenstaande afbeelding). 
Positioneer de eenheid op de koelruimtewand en steek het verdampergedeelte door de opening. 

B) Bevestig de eenheid met de meegeleverde schroeven. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Openi

ng 

Injecteer siliconenkit 
langs de gehele omtrek 
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Mod.        
 

 

6.6 Veiligheidsinrichtingen 
De volgende mechanische veiligheidsinrichtingen worden meegeleverd: 

1. Vaste beschermingen aan de bovenkant en zijkant voor verdamper en condensoreenheid, 
gemonteerde met borgende schroeven. 

2. Externe ventilatorbeschermingen op de verdamper- en condensoreenheden, bevestigd met 
schroeven. De volgende elektrische veiligheidsinrichtingen worden meegeleverd: 

a. Beveiliging van ventilatoren (behoren bij motor) tegen overbelasting, met een automatische reset. 

b. Hogedrukschakelaar (alleen voor speciale componenten), ter bescherming tegen extreme drukken, 

met een automatische reset. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
WAARSCHUWING 
De bovenstaande inrichtingen zijn ontwikkeld voor de veiligheid van de 
gebruiker. 
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6.7 Reiniging 
Reinig de eenheid zorgvuldig. Verwijder stof, vreemde voorwerpen en vuil dat is ontstaan tijdens de 

omgang met de eenheid. Gebruik reinigingsmiddelen en ontvetters. 
 

LET OP 

Oplosmiddelen zijn niet toegestaan. 

 

7 AANSLUITEN VAN DE EENHEID 
 

LET OP 
Voor het aansluiten van de eenheid de hoofdvoedingsspanning en frequentie 
controleren op basis van de gegevens op het typeplaatje. Spanningstolerantie: 
+/- 10% vergeleken met de nominale waarde. 

7.1 Elektrische aansluitingen 
De eenheid aansluiten na het controleren van de paneelcomponenten. 

 

LET OP 
De aansluitingen met de hoofdvoedingsleiding moet gebeuren via een 
geschikte beveiligingsinrichting (een zekeringautomaat of een 
aardlekschakelaar) die is gekozen door de installateur op basis van de 
betreffende leiding en het opgenomen vermogen op het typeplaatje. 

Zijn meerdere eenheden nodig binnen een koelruimte, moet elke eenheid een eigen 
beveiligingsinrichting hebben. De eenheid aansluiten, hierbij rekening houden met de 
kleuren van de aansluitkabels: 

 

a) 230V/1/50-60Hz 3 draden Blauw = nul 

Geel/groen = aarde 
Bruin = fase 

 

b) 230V/3/50-60Hz 4 draden Blauw = fase 
Geel/groen = aarde 
Grijs = fase 
Zwart = fase 

 

c) 400/3/50 Hz 5 draden Blauw = nul 

Geel/groen = aarde 

Bruin = fase 
Grijs = fase 

Zwart = fase 

 

WAARSCHUWING 
Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door opgeleid 
personeel. De elektrische aansluitwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel. 

7.2 Aansluitingen voor watersysteem 
Deze aansluiting is nodig als de eenheid een watergekoelde condensor heeft. Dit gebeurt volgens de 

markeringen op de labels bij de inlaat- en uitlaatpijpleidingen. De aangesloten pijpleidingen mogen nooit 
kleiner zijn dan de diameter van degene op de eenheid. Voor een correcte werking van het apparaat is een 

minimale waterdruk van 1 bar nodig. 
 

7.3 Aansluitingen voor bevochtigingssysteem 
De waterleiding van de bevochtiger aansluiten: gebruik een pijpleiding met een diameter van minimaal 

10 mm. De druk in het watercircuit moet tussen 1,5 en 3,0 bar liggen. 
Installeer een drukreduceerklep en een filter voor de waterinlaat. 
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WAARSCHUWING 
Om waterlekkage bij de bevochtigingstray te voorkomen, bij de eerste start de 
drukreduceerklep instellen op een minimale waarde en de waterkraan in de 
eenheid sluiten. 

Controle van de werking 

Bij het starten van het systeem controleren of het automatische bevochtigingssysteem 
correct werkt. Ga als volgt te werk: 
a) de drukreduceerklep instellen op een minimale waarde en de waterkraan in de eenheid sluiten (zie 

hierboven); 

b) bij werkende eenheid de vochtinstelwaarde verhogen, zodat bevochtiging wordt gevraagd (opmerking: 
de ingestelde koelruimtetemperatuur moet zijn bereikt); 

c) controleer de werking van de verwarming van de bevochtiger; 
d) bij een lege tray leeg en werkende verwarming, controleren of de watermagneetklep water doorlaat; 

e) draai de waterkraan langzaam open, laat voldoende water uitstromen maar wel langzaam; 

f) is de kogel van de bevochtigingsthermostaat ondergedompeld, controleren of de klep wordt 

uitgeschakeld. 

 

Controleer periodiek of geen extreme kalkafzetting aanwezig is bij de verwarming van de bevochtiger en 
op de kogel van de thermostaat, waardoor: 
a) de verwarming van de bevochtiger kan doorbranden, 
b) de bevochtigingsthermostaat defect kan raken, met een ongecontroleerd waterniveau in de tray als 

gevolg. 

Bij kalkafzettingen de betreffende onderdelen reinigen met een speciaal in de handel verkrijgbaar 

ontkalkingsmiddel. 

 

WAARSCHUWING 

Reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als de eenheid is uitgeschakeld. 

 

8 ELEKTRISCHE BESTURING 
 

8.1 Bedieningspaneel 
 

     Voor het weergeven en aanpassen van het gewenste 

temperatuurinstelpunt. (SET_TEMP) 
Voor het weergeven en instellen van het gewenste 
vochtigheidsinstelpunt (SET_RH). In de programmeermodus wordt een 
parameter geselecteerd of een bediening bevestigd. 

     In de programmeermodus bladeren door de parametercodes of 

verhogen van de weergegeven waarde. 
In de programmeermodus bladeren door de parametercodes of 
verlagen van de weergegeven waarde. 

 

 
Bij het 3 s ingedrukt houden start het ontdooien. Het 

instrument AAN of UIT schakelen. 
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De functie van de LED's in beschreven in de volgende tabel. 
 

LED2 LED3 

 

Temperatuurweergave 

Vochtigheidsweergave 

LED4 

 

LED MODUS FUNCTIE 
 

 

 
AAN - ALARM-signaal 

LED 4 AAN - Instrument stand-by. 

- In "Pr2" geeft aan dat de parameter ook aanwezig is in 
"Pr1". 

 

 AAN °C 
 

 AAN De compressor draait 

 KNIPPEREND - Vertraging voor het voorkomen van korte cycli ingeschakeld 
 

LED 3 

AAN Het ontdooien is ingeschakeld 

 

LED 3 

KNIPPEREND Druppeltijd loopt 

LED 2 KNIPPEREND Programmeerfase (knippert samen met LED3) 
 AAN Verwarming ingeschakeld 

 

 

(temp) 

KNIPPEREND Programmeerfase temperatuurinstelling 

 AAN Ventilator draait 
 

 AAN RH% 
 

 AAN Ontvochtiging ingeschakeld 
 

 AAN Bevochtiging ingeschakeld 
 

 

(umid) 

KNIPPEREND Programmeerfase vochtigheidsinstelling 

 
9 CONTROLES, VOORSCHRIFTEN EN INSTELLINGEN 
Voor het inschakelen van de eenheid controleren of: 

- alle borgschroeven zijn aangehaald 
- de elektrische aansluitingen correct zijn uitgevoerd. 

Mocht de eenheid geopend zijn geweest: 
- geen gereedschap achtergebleven 

- correct samengebouwd 
- geen gaslekkages 

- frontpaneel stevig bevestigd 
 

9.1 Starten 
Als volgt te werk gaan voor het starten van de eenheid: 

 

WAARSCHUWI
NG 

Voor het regelen van de bevochtiging, moet in de tray onder de verdamper ca. 
1,5 liter water worden gegoten (bij RCV1 modellen, 2 liter voor RCV2 
modellen). 

 

- Start de eenheid. Het display is aan en UIT wordt weergegeven 

- Start de eenheid door te drukken op de AAN/UIT-toets. 
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Bekijken en instellen van het instelpunt (temperatuur en vochtigheid) 
1. Kort drukken op de SET-toets: het display toont de instelwaarde en het bijbehorende 

pictogram knippert; 

2. Voor het wijzigen van de instelwaarde binnen 10 s drukken op de  of     pijlen. 

3. Voor het bekijken van de instelwaarde drukken op de SET-toets of 15 s wachten. 
 

Starten van handmatig ontdooien 

   1.  Druk meer dan 3 s op de DEF-toets, het handmatig ontdooien zal starten. 

Vergrendelen van het toetsenbord 

1. De   en   toetsen tegelijk meer dan 3 s ingedrukt houden. De "POn" melding wordt 

weergegeven en het toetsenbord is vergrendeld. 

2. De "POF" melding wordt weergegeven en het toetsenbord wordt geblokkeerd. Op dit moment is het 
alleen mogelijk de MAX en MIN temperatuur die is opgeslagen te bekijken en de verlichting, de 
externe uitgang en het instrument AAN en UIT te schakelen. 

 

Ontgrendelen van het toetsenbord 

De  en   tegelijk meer dan 3 s ingedrukt houden. 

AAN/UIT-functie 

Door het drukken op de AAN/UIT-toets, toont het instrument 5 sec. "UIT" en wordt de AAN/UIT-LED ingeschakeld. 
Tijdens de UIT-toestand, worden alle relais UIT-geschakeld en stopt de regeling; 

N.B. Tijdens de UIT-toestand brandt de LED4-knop. 

 

10. BEDRADING 

Een elektrisch schema, specifiek voor de eenheden uit de RCV-serie wordt meegeleverd met deze gebruiks- en 
onderhoudsinstructies. 

 

11. ONDERHOUD EN REPARATIES 

Passend onderhoud is cruciaal voor een levensduur, uitstekende bedrijfsomstandigheden en een hoog rendement 
van de eenheid, evenals voor het waarborgen van de door de fabrikant geleverde veiligheidsvoorzieningen. 

 

12 ROUTINE-ONDERHOUD 

Voor een probleemloos bedrijf van de eenheid moet de condensor periodiek worden gereinigd 
(reinigingsfrequentie is afhankelijk van de installatieomgeving van de eenheid). 

De eenheid uitschakelen en doorblazen met lucht van binnen naar buiten. Mocht geen luchtstraal beschikbaar zijn, 
gebruik dan een borstel met lange haren en werk aan de buitenzijde van de condensor. 

Bij een watergekoelde condensor de eenheid door een loodgieter laten reinigen met speciale ontkalkingsmiddelen. 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik werkhandschoenen om uw handen te beschermen tegen snijletsel. 
 
 

WAARSCHUWING 

De eenheid uitschakelen voor u hieraan gaat werken. 

12.2 Periodiek onderhoud 

Controleer de toestand van de elektrische contacten en relais periodiek, vervang ze indien nodig. 

 

12.2 Onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs van de 
fabrikant 
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De volgende onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
monteurs van de fabrikant. 

De gebruiker mag onder geen enkele voorwaarde: 
• elektrische componenten vervangen 

• werken aan de elektrische uitrusting 

• mechanische onderdelen repareren 

• werken aan het koudesysteem 

• werken aan het bedieningspaneel, AAN/UIT-schakelaar en nooduitknoppen 

• werken aan beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen. 

 

12.3 Storingzoeken 
 

Tijdens gebruik kunnen de volgende problemen ontstaan: 

 

1. Compressor stopt. De eenheid is uitgerust met een oververhittingsinrichting die de compressor stopt als de max. 

temperatuur van de motorwikkelingen wordt overschreden. Mogelijke oorzaken zijn: 

- onvoldoende ventilatie in de ruimte waar de eenheid is geïnstalleerd; 

- afwijking in netspanning; 

- onjuiste werking van 

condensorventilator. De inrichting 
wordt automatisch gereset. 

 

2. Het display gaat niet branden. Controleer: 

- of de eenheid voedingspanning heeft; 

- of de netvoedingskabel goed is aangesloten; 

- de zekeringen in het elektrisch paneel 

 

3. De eenheid start niet bij het drukken op de AAN-UIT-toets (het display is ingeschakeld): controleer de aansluiting 

van de microschakelaar en houd er rekening mee dat het schakelcontact gesloten moet zijn bij een gesloten deur. 
 

12.4 Rendement van de eenheid te laag: 
Kunnen geen defecten worden gevonden in de eenheid, controleer dan of: koelruimtedeuren goed sluiten, geen 

koudeverlies aanwezig is, de koelruimte verstandig wordt gebruikt, geen niet bevroren vloeistoffen of voedsel is geplaats 
in de lage-temperatuurruimte en of de verdamper ijsvrij is. 

Wij adviseren de machines uit de buurt van de deuren te installeren, vooral als de koelruimte waarschijnlijk meerdere 

keren per dag wordt geopend. 

 

WAARSCHUWING: 
 

Het verwijderen van beveiligingen/afschermingen tijdens bedrijf van de machine 
is verboden. Ze zijn ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker. 

 
12.6 Alarmen 

 
 

Melding Oorzaak 

 Temperatuursensor defect 

 Vochtsensor defect 

 Hoge temperatuuralarm 

 Lage temperatuuralarm 

 Hoge vochtigheidsalarm 

 Lage vochtigheidsalarm 

 Deurschakelaaralarm 

 
 

De alarmmelding wordt weergegeven tot de alarmtoestand is verholpen. 

Alle alarmmeldingen worden afwisselend met de ruimtetemperatuur getoond, behalve "P1", die knippert. 

Voor het resetten van het "EE" alarm en het voortzetten van het normaal gebruik, op een willekeurige toets 

drukken, de "rSt"-melding wordt circa 3 s weergegeven. 
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Uitzetten van zoemer 
Na het detecteren van een alarm kan de zoemer, indien aanwezig, worden uitgezet door het drukken op een 
willekeurige toets. 

 

Alarmen verhelpen 
Sensoralarmen: "P1" (en), "P3"; deze stoppen automatisch 10 s nadat de sensor weer normaal werkt. 

Controleer de aansluitingen voor het vervangen van de sensor. 

Temperatuuralarmen "HA" en "LA" stoppen automatisch, zodra de thermostaattemperatuur weer een 
normale waarde heeft of bij het starten van het ontdooien of als de deur open is 
Vochtigheidsalarmen "HHA" en "LHA" stoppen automatisch, zodra de vochtigheid weer een normale 
waarde heeft. 

Deurschakelaaralarm "dA" stopt, zodra de deur wordt gesloten. 

 

13 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN 

Bij het bestellen van reserveonderdelen verwijzen naar het speciale nummer op het typeplaatje. 
 

WAARSCHUWING 
Versleten onderdelen mogen alleen worden vervangen door gekwalificeerd 
personeel of door de fabrikant. 

 

 
14 RECYCLEN VAN DE VERPAKKING 

Houten, kunststof, polystyreen verpakkingsmateriaal moet worden gerecycled volgens de 

voorschriften in het land van gebruik. 

 

15 RECYCLEN VAN DE EENHEID 

Verschrote componenten niet achterlaten in het milieu. Ze moeten worden gerecycled door in recycling en 
speciaal afval gespecialiseerde bedrijven, volgens de voorschriften in het land van gebruik. 

 

WAARSCHUWING 
Het koudemiddel niet laten ontsnappen in de atmosfeer. Het moeten worden 
gerecycled door in recycling en speciaal afval gespecialiseerde bedrijven. 
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ELEKTRISCH SCHEMA 
 

 
BA 
RUIMTESENSOR 

 
BTU 

ELEKTRONISCHE VOCHTIGHEIDSSENSOR  

 

BVR 

TOERENTALREGELAAR  
 

BVRS 

TOERENTALREGELAARSENSOR  

 

E 

ONTDOOIVERWARMING  

 
E1 

COMPRESSORCARTERVERWARMING  

 

EO 

VERWARMING  

 

EUM 

BEVOCHTIGINGSVERWARMING  

 

F1 

COMPRESSORZEKERING  

 

F1E 

ELEKTRONISCHE 

BESTURINGSKAST 

 

FM  

SPANNINGSREGELAAR  

 

FUM 

BEVOCHTINGINGSSCH.  

 

 

 

FSC 

VERWAMINGSCYCLUS 
VEILIGHEIDSSCH.  

 

HI 

AKOESTISCH TEMPERATUURALARM  

 
K1 

COMPRESSOR M 1 RELAIS  

 
M1 

COMPRESSORMOTOR 
Nr.1  

 
MP 

DEURMICROSCHAKELAAR 
(RUIMTE)  

 

MVC 

CONDENSORVENTILATORMOTO
R 

 
MVE 

VERDAMPERVENTILATORMOT
OR 

 

P1MX 

COND. VENTILATOR 
STARTDRUKSCHAKELAAR  

 

PMI 

L/P SCHAKELAAR 

 

PMX 

H/P SCHAKELAAR 

 

X 

KLEMMENSTROOK-STEKKER  



 

De apparatuur bevat gefluoreerde broeikasgassen.  

 

Materiaal Koudemidd

el 

GWP (AR4) Voorgevuld koudemiddel 

(kg) 

kg CO2 
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