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De informatie die in dit document staat kan zonder voorafgaand bericht gewijzigd 
worden en leidt tot geen enkele verplichting, ook niet impliciet, van IBK B.V. 
Het is verboden om deze documentatie te verveelvoudigen en/of bekend te maken 
aan derden en concurrerende bedrijven. 
 
Wij verzoeken u goed kennis te nemen van de inhoud van deze manual.  
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1. ALGEMEEN 
1.1. UITTREKSEL VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN 
De garantie op de door IBK B.V. geleverde apparaten is 12 maanden geldig vanaf de 
datum van inbedrijfstelling maar niet langer dan 18 maanden na levering af fabriek. 
Voor de garantie op de overige produkten en/of diensten van bedrijven uit de IBK 
B.V. verwijzen wij naar voorwaarden zoals omschreven in de bijbehorende 
opdrachtbevestiging. Met de datum van inbedrijfstelling wordt de datum bedoeld die 
staat vermeld op het “Formulier van de 1e inbedrijfstelling” dat u in het “Logboek” 
aantreft en dat volledig ingevuld moet worden bij de machine dient te blijven. 
De garantie is alleen geldig indien de installatievoorschriften in acht genomen zijn (dit 
geldt zowel voor de voorschriften die eventueel door de producent verstrekt zijn als 
voor de voorschriften die uit de praktijk voortvloeien) en indien het “Formulier van de 
1e inbedrijfstelling” volledig ingevuld is en inhet logboek is gearchiveerd. 
De garantie is afhankelijk van het feit of mankementen of gebreken binnen 8 dagen 
na de ontdekking ervan gemeld zijn. De garantie is bovendien van kracht alleen 
indien en voorzover de koper bij de ontdekking van een defect het gebruik van de 
apparaten onmiddellijk gestaakt heeft. 
De garantie is alleen geldig indien de eerste inbedrijftelling gedaan wordt door IBK 
Service&Onderhoud B.V. 
De garantie is tevens afhankelijk van regelmatig onderhoud van de unit zoals naar 
behoren vermeld moet worden in het “Logboek” dat zich in het elektrische 
schakelpaneel dient te bevinden. 
De garantie dekt de vervanging van onderdelen die gebreken blijken te vertonen. 
Bedrijven uit de IBK B.V. nemen geen kosten voor de verplaatsing op de bouwplaats 
voor haar rekening (bijvoorbeeld kosten die met het gebruik van hijskranen, het 
demonteren van leidingen enz. gemoeid zijn) die gemaakt moeten worden om 
apparaten zoals compressoren, warmtewisselaars, ventilatoren enz. te vervangen en 
dit geldt ook voor reis- en verblijfkosten van technici voor werkzaamheden op de 
installatieplaats. 
Verder zijn de voorwaarden zoals omschreven in de leveringsvoorwaarden van de 
N.V.K.L. van toepassing. 
 
1.2. ONTVANGST VAN DE UNIT 
Bij ontvangst van de unit dient de klant te controleren of de unit zichtbare schade 
vertoont en of er onderdelen ontbreken. Is dit inderdaad het geval dan moet er 
onmiddellijk een klacht wegens schade of niet geleverde goederen bij de 
transporteur ingediend worden waarbij er een aanvaardingsvoorbehoud op de 
vrachtbrief gemaakt moet worden. Er dient tevens fotomateriaal van de schade die 
met het blote oog waar te nemen is bijgevoegd te worden. 
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1.3. PRESTATIES VAN DE UNITS 
De units worden volgens een interne procedure van de producent op speciale 
teststations in de fabriek getest. Het is alleen mogelijk om een controle op de 
geïnstalleerde units te verrichten indien dezelfde omstandigheden van de teststations 
gecreëerd en gehandhaafd worden (bestendigheid van de druk, bestendigheid van 
de temperaturen en van de doorstroomhoeveelheid van de warmtewisselaars). 
 
1.4. HANDMATIGE RESET VAN DE ALARMEN 
In geval van alarm mag de unit niet met de hand gereset worden als de oorzaak 
van de storing nog niet gecontroleerd en verholpen is. Wordt de unit 
herhaaldelijk met de hand gereset dan kan dit aanleiding geven tot verval van 
de garantie. 
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
2.1. VOORWOORD 
Alle units zijn ontworpen, gemaakt en getest in overeenstemming met de Richtlijnen 
van de Europese Gemeenschap die hierop van toepassing zijn en die het opbrengen 
van de CE-markering voorschrijven. Alvorens het apparaat in gebruik te nemen 
moeten de aanwijzingen die in dit boekje staan aandachtig gelezen worden. 
Producenten en haar TECHNICI (waarvan de definitie in paragraaf 2.2 van deze 
handleiding gegeven wordt) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
veronachtzaming van de plaatselijke veiligheidsvoorschriften die op het 
moment van de installatie gelden voor wat betreft de installatie waar de unit 
deel van uit zal maken. 
 
2.2. DEFINITIES 
• Eigenaar: de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf, de instantie of de 
natuurlijke persoon die de eigenaar is van de installatie waar de unit op geïnstalleerd 
is; is verantwoordelijk voor de controle om te zien of alle veiligheidsvoorschriften die 
in deze handleiding opgenomen zijn en de landelijke voorschriften die van kracht zijn 
in acht genomen worden. 
• Installateur: de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf dat van de eigenaar 
opdracht heeft gekregen om de unit te plaatsen en hydraulisch en elektrisch enz. op 
de installatie aan te sluiten; is verantwoordelijk voor de verplaatsing en de correcte 
installatie volgens de aanwijzingen die in deze handleiding opgenomen zijn en de 
landelijke voorschriften die van kracht zijn. 
• Operator: de door de eigenaar bevoegde persoon om op de unit alle afstel- en 
controlehandelingen te verrichten die uitdrukkelijk in deze handleiding vermeld zijn, 
waar hij zich streng aan dient te houden en waarbij hij zich moet beperken tot het 
verrichten van datgene wat uitdrukkelijk onder zijn taken valt. 
 
• Technicus: een rechtstreeks door producent bevoegd persoon of ondergeschikt 
een persoon benoemd door bedrijven van IBK B.V. in alle landen van de EEG, met 
uitzondering van Nederland, onder eigen verantwoordelijkheid, om alle handelingen 
te verrichten inzake gewoon en buitengewoon onderhoud en regeling, controle, 
reparaties en vervanging van onderdelen indien dit nodig mocht blijken te zijn tijdens 
de levensduur van de unit. 
 
2.3. TOEGANG TOT DE UNIT 
De unit moet neergezet worden op een plaats waar alleen de OPERATORS en de 
TECHNICI toegang hebben; als dit niet het geval is dient het apparaat omringd te 
worden met een omheining die op een afstand van tenminste twee meter van de 
externe oppervlakken van het apparaat geplaatst moet worden. 
Om deze omheinde ruimte te mogen betreden moeten de OPERATORS en de 
TECHNICI op een passende wijze gekleed zijn (veiligheidsschoenen, handschoenen, 
helm enz.). Het personeel van de INSTALLATEUR of eventuele andere bezoekers 
moeten altijd door een OPERATOR vergezeld worden. Onbevoegden mogen 
absoluut niet alleen bij de unit gelaten worden. 
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2.4. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 
• Maximum opslagtemperatuur: 46°C (45°C in geval van units met R404A en 55°C in 
geval van units met R134a) tenzij anders aangegeven; minimum opslagtemperatuur: 
-10°C tenzij anders aangegeven. 
• Er dient nagegaan te worden of de temperatuur van de vloeistof die in aanraking 
komt met de warmtewisselaars bij uitgeschakelde unit binnen de hierboven vermelde 
grenzen is. 
• Er dient gecontroleerd te worden of de eigenschappen van het elektriciteitsnet 
overeenstemmen met de gegevens die op het typeplaatje van het apparaat staan dat 
in het elektrische hoofdschakelpaneel is aangebracht. 
• Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het 
apparaat gemaakt is. Wordt het apparaat voor andere doeleinden dan aangegeven 
gebruikt dan brengt dit voor de fabrikant geen enkele verplichting mee. 
• Het apparaat dient in geval van defecten of storingen in de werking uitgeschakeld te 
worden. 
• Naar de warmtewisselaars mogen geen andere vloeistoffen geleid worden dan 
water of water met ethyleen- of propyleenglycol in een maximum hoeveelheid van 
50% en in ieder geval mag de toelaatbare maximum druk (PS) van het watercircuit 
van de unit dat op het typeplaatje staat niet overschreden worden. 
• Het verpakkingsmateriaal dat gebruikt is om het apparaat te beschermen moet altijd 
buiten het bereik van kinderen gehouden worden omdat dit een bron van gevaar is. 
• De OPERATOR moet zich beperken tot het handelen op de bedieningselementen 
van de unit; hij mag geen enkel schakelpaneel openen behalve het paneel dat 
toegang geeft tot de bedieningsmodule. 
 
• De INSTALLATEUR moet zich beperken tot het handelen op de verbindingen 
tussen de installatie en de unit. 
• Men mag geen juwelen, wijde kleding of andere voorwerpen dragen die ergens aan 
kunnen blijven vasthaken. 
• Men dient gebruik te maken van geschikte beschermingsmiddelen (handschoenen, 
bril enz.) wanneer er met open vuur (laswerk) of met perslucht gewerkt wordt. 
• Als de unit in een gesloten ruimte geplaatst is moet men gehoorbeschermers 
dragen. 
• De verbindingsleidingen moeten afgesloten en geleegd worden totdat de druk in 
evenwicht is gebracht met de atmosferische druk alvorens over te gaan tot het 
losmaken van de leidingen en het demonteren van aansluitingen, filters, koppelingen 
of andere lijnelementen. 
• Men mag de handen niet gebruiken om eventueel drukverlies te controleren. 
• Er dient altijd gereedschap gebruikt te worden dat in de goede staat verkeert; men 
dient de aanwijzingen goed begrepen te hebben alvorens het gereedschap te 
gebruiken. 
• Er dient gecontroleerd te worden of elk gereedschap, alle elektrische kabels of 
andere losse voorwerpen verwijderd zijn alvorens de unit weer dicht te doen en 
opnieuw in werking te stellen. 
• Het apparaat mag niet in een explosieve omgeving geïnstalleerd worden; als het 
apparaat voor binnengebruik bestemd is mag het apparaat niet buiten geïnstalleerd 
worden. 
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• Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden in een omgeving met grotere 
elektromagnetische velden dan de door de Richtlijn m.b.t. de Elektromagnetische 
Compatibiliteit voorgeschreven velden. 
• Onder normale gebruiksomstandigheden is de verwachte levensduur van het 
apparaat 10 jaar als het apparaat naar behoren onderhouden wordt volgens de in 
hoofdstuk 9 vermelde aanwijzingen. Na deze periode wordt een complete controle 
door bevoegd personeel van IBK B.V. voorgeschreven. 
 
2.5. VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN RESTRISICO’S 
Voorzorgsmaatregelen tegen restrisico’s te wijten aan het bedieningssysteem 
• De gebruiksaanwijzing dient goed begrepen te zijn alvorens over te gaan tot een of 
andere handeling op het bedieningspaneel. 
• De instructiehandleiding moet altijd bij de hand gehouden worden wanneer men 
aan het bedieningspaneel werkt. 
• De unit mag pas in werking gesteld worden nadat gecontroleerd is of de unit goed 
op de installatie aangesloten is. 
• Indien er een of ander alarm op de unit verschijnt moet de TECHNICUS direct 
gewaarschuwd worden. 
• De met de hand te resetten alarmen mogen niet gereset worden indien eerst de 
oorzaak ervan niet vastgesteld en verholpen is, op straffe van verval van de garantie. 
 
Voorzorgsmaatregelen tegen mechanische restrisico’s 
• De unit dient volgens de voorschriften die in deze handleiding staan vermeld 
geïnstalleerd te worden. 
• Alle onderhoudswerkzaamheden die door deze handleiding voorgeschreven 
worden dienen regelmatig uitgevoerd te worden. 
• Men dient een veiligheidshelm op te zetten alvorens de binnenzijde van de unit te 
betreden. 
• Alvorens één van de panelen van de unit open te doen moet gecontroleerd worden 
of het betreffende paneel door middel van scharnieren stevig met de unit verbonden 
is. 
• De lamellen van de warmtewisselaars mogen niet zonder beschermende 
handschoenen aangeraakt worden. 
• Er mogen geen beschermende delen van de beweegbare elementen verwijderd 
worden wanneer de unit in werking is. 
• Er dient gecontroleerd te worden of de beschermende delen van de beweegbare 
elementen goed op hun plaats zitten alvorens de unit in werking te stellen. 
 
Voorzorgsmaatregelen tegen elektrische restrisico’s 
• De unit dient volgens de voorschriften die in deze handleiding opgenomen zijn op 
het elektriciteitsnet aangesloten te worden. 
• Alle onderhoudswerkzaamheden die door deze handleiding voorgeschreven 
worden dienen regelmatig uitgevoerd te worden. 
• De unit dient door middel van de externe scheidingsschakelaar van het net 
losgekoppeld te worden alvorens het elektrische schakelpaneel open te maken. 
• Er dient gecontroleerd te worden of de unit op de juiste manier geaard is alvorens 
de unit in werking te stellen. 
• Er dient gecontroleerd te worden of alle elektrische verbindingen goed vastzitten en 
ook de verbindingskabels dienen gecontroleerd te worden, waarbij vooral op de staat 
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van de isolatie gelet moet worden; versleten of beschadigde kabels dienen 
vervangen te worden. 
• De bedrading in het schakelpaneel dient van tijd tot tijd gecontroleerd te worden. 
• Er dient gecontroleerd te worden of alle thermische magneetbeveiligingen actief 
zijn. 
• Er mogen geen kabels gebruikt worden waarvan de doorsnede niet geschikt is of 
losse verbindingen ook niet tijdelijk of in geval van nood. 
 
Voorzorgsmaatregelen tegen restrisico’s van andere aard 
• De aansluiting van de installatie op de unit dient volgens de voorschriften die in 
deze handleiding opgenomen zijn en die op de panelen van de unit staan tot stand 
gebracht te worden. 
• Alle leidingen en slangen moeten gecontroleerd worden om eventuele slijtplekken 
of beschadigingen vast te stellen. Al deze onderdelen moeten op een veilige manier 
geleid, ondersteund en bevestigd worden. Er moet gecontroleerd worden of alle 
aansluitingen goed vastzitten. 
• Bij antivriesmengsels bevat het watercircuit schadelijke stoffen. Er mag niet uit het 
watercircuit gedronken worden en het contact met de huid, de ogen en de kleding 
dient vermeden te worden. 
• Indien er een bepaald onderdeel gedemonteerd wordt dient gecontroleerd te 
worden of het betreffende onderdeel weer op de juiste manier gemonteerd wordt 
alvorens de unit opnieuw in werking te stellen. 
• De persleidingen van de compressor, de compressor en alle andere leidingen of 
onderdelen in de unit mogen niet zonder beschermende handschoenen aangeraakt 
worden. 
• In de buurt van de unit dient een geschikt brandblusapparaat ter beschikking 
gehouden worden om brand op elektrische apparatuur te kunnen blussen. Het 
blusapparaat moet gecontroleerd worden en men moet de 
onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren zoals geadviseerd op het 
instructieplaatje. 
• Op de units die binnen geïnstalleerd zijn moet gecontroleerd worden of de 
eventuele afvoer nadat er werkzaamheden aan de veiligheidskleppen uitgevoerd zijn 
geen gevaren met zich meebrengt; de veiligheidskleppen die eventueel ingeschakeld 
zijn moeten vervangen worden. 
• Elke lekkage van vloeistof binnen of buiten de unit dient vermeden te worden. 
• De afgevoerde vloeistoffen dienen opgevangen te worden en smeermiddelen en/of 
koelvloeistof die er eventueel uit gestroomd zijn dienen afgedroogd te worden. De 
besmeurde poetslappen moeten in geschikte bakken bewaard worden. 
• Alle smeermiddelen moeten in deugdelijk gemarkeerde vaten bewaard worden. 
• Er moet voor gezorgd worden dat de verbruikte smeermiddelen op een geschikte 
en veilige manier geloosd worden. 
• De verbruikte koelvloeistof en/of smeermiddelen mogen niet zomaar geloosd 
worden. 
• De compressorruimte dient regelmatig schoongemaakt te worden en het stof dient 
regelmatig verwijderd te worden. 
• Er mogen geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van de unit bewaard worden. 
• Laswerk mag alleen op lege leidingen verricht worden; er mag niet met open vuur 
of andere warmtebronnen in de buurt van leidingen die koelvloeistof bevatten 
gekomen worden. 
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• Leidingen die vloeistoffen onder druk bevatten mogen niet gebogen worden en er 
mag evenmin op geslagen worden. 
 
• Indien bliksemafleiding op buitenopgestelde units wordt gemonteerd dan dient de 
bliksemafleiding geïsoleerd en ongeaard t.o.v. de unit te worden aangebracht. Het 
niet juist monteren van de bliksemafleiding kan schade aan de elektronica tot gevolg 
hebben. Deze schade valt dan niet onder de garantievoorwaarden. 
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2.6. VOORZORGSMAATREGELEN DIE IN ACHT GENOMEN MOETEN WORDEN 
TIJDENS DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
De onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende technici uitgevoerd 
worden. Alvorens over te gaan tot het uitvoeren van enige 
onderhoudswerkzaamheden, moet men: 
• de eenheid door middel van de externe scheidingsschakelaar van het 
elektriciteitsnet uitschakelen 
• een bordje met het opschrift “Niet in werking stellen – onderhoud in uitvoering” op 
de uitgeschakelde externe scheidingsschakelaar plaatsen 
• controleren of de eventuele ON/OFF afstandsbedieningselementen geblokkeerd 
zijn 
• gebruik maken van passende veiligheidsuitrustingen (helm, isolerende 
handschoenen, beschermende bril en veiligheidsschoenen enz.). 
Indien een bepaalde controle of meting gedaan moet worden als het apparaat in 
werking is, is het noodzakelijk om: 
• zo kort mogelijk bij een geopend elektrisch schakelpaneel te werken 
• het elektrische schakelpaneel onmiddellijk te sluiten nadat de controle of de meting 
verricht is 
• niet aan buiten staande units te werken indien de weersomstandigheden slecht zijn 
(bv. bij regen, sneeuw, mist enz.). 
De volgende voorzorgsmaatregelen dienen in elk geval altijd genomen te worden: 
• de vloeistoffen die in het koelcircuit zitten nooit zomaar lozen 
• zich tijdens het ontluchten tegen het eventueel eruit stromen van vloeistoffen met 
een gevaarlijke temperatuur beschermen 
• bij het vervangen van een eprom of elektronische kaarten altijd geschikt 
gereedschap gebruiken (trekker, antistatische armband enz.) 
• bij het vervangen van een compressor, de verdamper, de condensatiebatterijen of 
van elk ander zwaar element controleren of de hef- /hijswerktuigen geschikt zijn voor 
het op te heffen gewicht 
• bij de luchtgekoelde units die een afzonderlijke ruimte hebben voor de 
compressoren niet bij de ruimte van de ventilatoren komen zonder eerst het apparaat 
uitgeschakeld te hebben door middel van de scheidingsschakelaar op het elektrische 
schakelpaneel en een bordje geplaatst te hebben met het opschrift “niet in werking 
stellen – onderhoud in uitvoering” 
• contact opnemen met betreffend bedrijf uit de IBK B.V. indien er wijzigingen aan het 
koelsysteem, het hydraulische of het elektrische systeem van de unit of de 
bedieningslogica van de unit aangebracht moeten worden 
• contact opnemen met betreffend bedrijf uit IBK B.V. indien er demontage- en 
montagewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden die bijzonder ingewikkeld zijn 
• altijd en alleen originele reserveonderdelen gebruiken die rechtstreeks gekocht zijn 
bij producent of haar officiële dealers 
• contact opnemen met IBK B.V. indien de unit een jaar na de plaatsing op de 
bouwplaats verplaatst dient te worden of indien men over wenst te gaan tot 
ontmanteling van de unit. 
 
2.7 INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU 
Het koelcircuit bevat fluoridehoudende gassen met broeikaseffect waar het Protocol 
van Kyoto op van toepassing is. Het onderhoud en de verwijdering mag uitsluitend 
door vakbekwaam personeel uitgevoerd worden. 
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Fluoridehoudend gas met broeikaseffect Global Warming Potential 

R134a 1300 

R410A 1975 

R407C 1653 

R404A 3784 
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3. INSTALLATIE 
3.1. VERPLAATSING, OPHEFFEN EN PLAATSING VAN DE UNIT 
De units zijn ontworpen om van boven af opgehesen te worden door middel van 
oogbouten of ronde stangen die in de speciale gaten die in het onderstel van het 
apparaat aangebracht zijn gestoken moeten worden. De voorschriften die in de CE-
handleiding staan dienen in acht genomen te worden. 
Ga niet over tot het opheffen indien er geen geschikte of goed functionerende hef-
/hijswerktuigen beschikbaar zijn, maar doe in dat geval een beroep op een 
gespecialiseerd bedrijf. 
Tijdens het verplaatsen van het apparaat mag het apparaat niet schuiner dan 15° 
gehouden worden. 
Alvorens het apparaat te verplaatsen dient gecontroleerd te worden of alle panelen 
goed vastzitten. 
Er dient gebruik gemaakt te worden van spreidbalken om de hijskabels of –kettingen 
ver van de unit te houden. 
LET OP 
Geen vorkheftrucks gebruiken om de unit van onder af op te heffen. 
Indien er geen uitrustingen beschikbaar zijn om de unit van boven af op te heffen, 
kan de unit op rollen verplaatst worden. 
Het vlak waar de unit op komt te staan moet genivelleerd (waterpas) zijn en sterk 
genoeg zijn om het gewicht tijdens de werking te kunnen dragen. 
Om de overbrenging van trillingen op de steunelementen te verminderen dienen er 
op elk bevestigingspunt trillingsdempers gemonteerd te worden (de voorschriften die 
in de CE-handleiding staan dienen in acht genomen te worden). Deze 
trillingsdempers moeten ook op basis van de stijfheid van de steunconstructie 
gekozen worden (vooral als het apparaat op een verhoogde vloer geïnstalleerd is). 
Voor juiste montage van de door de IBK B.V. geleverde trillingdempers verwijzen wij 
naar bijlage 3 van deze handleiding. 
Om de trillingsisolatie te verhogen kan het gewicht van het apparaat kunstmatig 
verhoogd worden met een traagheidsbasis van 1 tot 3 maal het gewicht van de unit. 
Stijve verbindingen tussen het apparaat en de leidingen, kanalen en elektrische 
aansluitingen aangesloten op het apparaat zelf dienen vermeden te worden. 
Om de doorvoer van de nodige hoeveelheid lucht te waarborgen en om een normaal 
onderhoud mogelijk te maken dienen er ruimtes rondom het apparaat vrij gehouden 
te worden, zoals hieronder aangegeven. 
 
3.2. AAN TE HOUDEN AFSTANDSMATEN 
De voorschriften die in de CE-handleiding staan dienen in acht genomen te worden. 
Let op: 
• Indien er twee luchtgekoelde units aan de kant van de batterijen naast elkaar 
geplaatst zijn, dienen de afstandsmaten aan de kant van de batterijen van de twee 
units bij elkaar opgeteld te worden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met IBK 
B.V.  
• Wanneer de unit op zijn uiteindelijke plaats staat, dient het apparaat waterpas gezet 
te worden en dienen de bouten van de trillingsdempers aangedraaid te worden. 
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3.3. CONTROLE VAN DE BEVESTIGING VAN DE COMPRESSOREN 
De compressoren zijn gemonteerd op trillingsdempers. Indien deze trillingsdempers 
van een veer zijn voorzien moeten de aanwijzingen die op de etiketten staan die in 
de buurt van de compressor aangebracht zijn aangehouden worden. 
 
LET OP!! De trillingdempers kunnen voorzien zijn van een transportbeveiliging. Deze 
dient eerst te worden verwijderd alvorens het apparaat in bedrijf te nemen. 
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4. WATER AANSLUITINGEN 
Voor wat de waarden van de temperatuur, de waarden van de minimum en de 
maximum hoeveelheid water en de waterinhoud van het watercircuit van de 
warmtewisselaars betreft moet u zich aan het betreffende formulier met de 
technische gegevens van de unit houden of informeren bij de leverancier. Deze 
aanwijzingen moeten in acht genomen worden zowel als de unit in werking is maar 
ook als de unit uitgeschakeld is. 
Het watercircuit moet in geval van stilstand van de installatie terwijl de installatie 
gevuld is tijdens het winterseizoen met een antivriesmengsel beschermd worden. 
Indien nodig moet de waterinhoud die in de warmtewisselaars zit verwijderd worden. 
Het is absoluut noodzakelijk dat er bij vuil en/of agressief water stroomopwaarts van 
de warmtewisselaars van de koelinrichting een tussenwisselaar geplaatst wordt. 
De verbindingsleidingen moeten op adequate wijze ondersteund worden zodat ze 
met hun gewicht de installatie niet belasten. 
 
4.1. VERDAMPER / TERUGWINNINGSAPPARAAT 
Op het watercircuit van de warmtewisselaars moet het volgende geïnstalleerd 
worden (zie fig. 1a en 1b Bijlage 1): 
• twee manometers met een adequate schaalverdeling (inlaat - uitlaat) 
• twee servicekranen voor de manometers 
• ontluchters die op de hoogste punten van het circuit gemonteerd moeten worden 
• twee flexibele trillingsdempende koppelingen (inlaat - uitlaat) die horizontaal 
geplaatst moeten worden 
• een stroomwachter die op de inlaat (dit in tegenstelling tot opgave in fig.1) van de 
unit gemonteerd moet worden na een recht traject dat een lengte moet hebben van 
circa 7 maal de diameter van de leiding. De ijking van de stroomwachter moet een 
minimum waterdoorstroomhoeveelheid naar de warmtewisselaars waarborgen die 
niet minder is dan de waarde die in het betreffende formulier met de technische 
gegevens van de unit staat of die door de leverancier verklaard wordt. Als dit 
gegeven ontbreekt dan wordt geadviseerd om een ijkwaarde van 70% van de 
nominale waterdoorstroomhoeveelheid van de unit aan te houden (geldt niet voor de 
oververhittingskoelers). Voor de montage instructie van de stroomwachter verwijzen 
wij naar bijlage 2 van deze handleiding. 
• een regelklep op de uitlaat 
• twee afsluitkleppen (inlaat - uitlaat) 
• een mechanisch filter met een maximum maasgrootte van 1 mm dat zo dicht 
mogelijk in de buurt van de inlaatkoppeling van de warmtewisselaars gemonteerd 
moet worden 
• een aftapkraan die op het laagste punt van de waterinstallatie gemonteerd moet 
worden 
• een circulatiepomp 
• alle andere uitrustingen die op fig. 1 staan vermeld (Bijlage 1). 
• Het is eveneens noodzakelijk dat er geen lucht in het watercircuit zit, dat de druk op 
geen enkel punt lager is dan de atmosferische druk en dat de hoeveelheid water 
geen plotselinge veranderingen ondergaat; daartoe zou het verstandig zijn om een 
afzonderlijke pompgroep voor elke verdamper te installeren met een circuit dat 
onafhankelijk is van de rest van de installatie. 
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Om de unit met water op temperaturen buiten het door de fabrikant voorgeschreven 
werkbereik te kunnen starten wordt geadviseerd om een watercircuit aan te leggen 
zodat er een gedeelte van de waterhoeveelheid opnieuw in de unit kan circuleren. 
De installatieaanwijzingen die hierboven zijn vermeld moeten opgevolgd 
worden om de geldigheid van de garantie te behouden. 
IBK B.V. staat in ieder geval ter beschikking om eventuele andere eisen in 
overweging te nemen die echter goedgekeurd moeten worden voordat de 
koelinrichting in werking gesteld wordt. 
 
4.2. SCHEMA VAN HET WATERCIRCUIT VERDAMPER / 
TERUGWINNINGSAPPARAAT 
(zie fig. 1a en 1b Bijlage 1) 
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5. KOUDEMIDDELLEIDING VERBINDINGEN 
Bij het ontwerpen en het maken van de koudemiddelleidingen van een installatie met 
twee gedeelten moet rekening gehouden worden met 
het volgende: 
• De leidingen moeten zodanig geplaatst worden dat zij in geval van onderhoud 
toegankelijk zijn. 
• Drukverliezen van de koelcircuits verminderen het geleverde koelvermogen en 
vermeerderen het door de compressor opgenomen vermogen. 
• De smeerolie moet onder alle werkingsomstandigheden in dezelfde hoeveelheid 
weer naar de compressor terug kunnen stromen, zodat een correcte smering 
gewaarborgd is. In verband hiermee doet men er goed aan om de volgende 
aanwijzingen aan te houden: 
- De horizontale trajecten moeten een minimum afschot van 0,5% in de 
stromingsrichting van de koelvloeistof hebben. 
- In geval van verticale trajecten moeten er olieopvangvoorzieningen gemaakt 
worden om de stroming te bevorderen (olietrappen). 
- In geval van leidingen die erg lang zijn moet er op de persleiding van de 
compressor een olieafscheider geplaatst worden. 
• Het koelcircuit moet altijd schoon, droog en vrij van elke verontreinigende stof zijn. 
• De vloeistofleiding moet zodanig bemeten worden dat er vermeden wordt dat er gas 
stroomopwaarts van de thermostatische klep terechtkomt. 
• Er moet altijd voorkomen worden dat er vloeistof in de zuigleiding van de 
compressor komt. 
• De uitzetting van de koperen leidingen moet altijd nauwkeurig berekend worden. 
• Het opvangen van de uitzetting dient verzekerd te worden door middel van 
koppelingen of door het maken van U- of L-trajecten. 
• De leidingen dienen op steunen gelegd te worden die het gewicht kunnen dragen 
en die een correcte plaatsing op één lijn toelaten. 
• Om de verspreiding van trillingen te beperken die schadelijk zijn voor de levensduur 
van de koelleidingen en waardoor de installatie lawaaierig kan worden, dienen er 
flexibele koppelingen en stevige steunen geplaatst te worden. 
• De vloeistofleiding moet naar behoren geïsoleerd worden. 
• Er dient gecontroleerd te worden of het eventuele vloeistofreservoir dat in het 
apparaat zit voldoende is voor de hele installatie. 
• Er moet gecontroleerd worden of de eventuele veiligheidsvoorzieningen die op het 
apparaat gemonteerd zijn geschikt zijn voor de hele installatie, eventueel moeten er 
extra veiligheidsvoorzieningen gemonteerd worden. 
• De dikte van de koperen leidingen dient naar behoren bemeten te worden met het 
oog op de druk die gecreëerd kan worden. 
• Indien er twee verdampers parallel deel uitmaken van het circuit is het noodzakelijk 
om er door middel van de nodige hevels voor te zorgen dat de olie zich in de 
verdamper die uitgeschakeld is ophoopt. 
• Indien de condensor op een afstand van de compressor geïnstalleerd is moet er ter 
hoogte van de compressor een olietrap en een terugslagklep op de persleiding ervan 
gemonteerd worden zodat het terugstromen van de vloeistof tijdens de stopzetting 
vermeden wordt. 
• Indien er R134a, R407C, R404A en R410A of andere koelmiddelen toegepast 
worden die niet samengaan met minerale oliën, moeten er specifiek ontworpen en 
goedgekeurde accessoires gebruikt worden. 
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De verklaring van overeenstemming en de CE-markering van de installatie 
volgens de Richtlijnen van de Europese Raad die van toepassing zijn moet 
door de fabrikant van de installatie afgegeven worden en dit geldt ook voor de 
garantie voor de installatie. 
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6. ELEKTRISCHE VERBINDINGEN 
6.1. ELEKTRISCHE VOEDING 
De kenmerken van het elektriciteitsnet moeten overeenstemmen met de normen EN 
60204-1 en geschikt zijn voor de opnames van de unit zoals vermeld in de CE-
handleiding. De spanning van het net moet overeenstemmen met de nominale 
waarde +/- 10% met een maximum onbalans tussen de fasen van 2%. De 
plaatselijke voorschriften dienen in acht genomen te worden. De elektrische voeding 
mag pas ingeschakeld worden als het watercircuit vol is. 
 
6.2. ELEKTRISCHE GEGEVENS 
De elektrische gegevens staan vermeld in de CE-handleiding. 
 
6.3. ELEKTRISCHE- VOEDING / STURINGKABELS 
Op de voedingskabel van het elektrische schakelpaneel dient volgens de 
voorschriften die van kracht zijn een beveiliging, die niet bij de levering inbegrepen is, 
geïnstalleerd te worden. 
Het elektrische schakelpaneel van de unit dient gevoed te worden met een kabel 
waarvan de doorsnede geschikt moet zijn met het oog op de stroomopname van het 
apparaat (zie het elektrische schema in de CE-handleiding). Het stuurstroom- en 
controlecircuit is in het elektrische schakelpaneel afgetakt van het vermogenscircuit. 
Rechtstreeks contact met hete en/of scherpe oppervlakken dient vermeden te 
worden. Het is verboden om elektrische kabels op plaatsen in te voeren die niet 
specifiek voorgeschreven zijn. 
De stroomvoorziening mag nooit uitgeschakeld worden, behalve tijdens 
onderhoudswerkzaamheden, om de werking van de carterweerstanden van de 
compressoren en eventuele antivriesweerstanden van de warmtewisselaars te 
waarborgen. 
 
6.4. HULPMIDDELEN VAN HET CONTROLECIRCUIT 
Wordt het volgende niet gedaan dan vervalt de garantie: 
• de geijkte stroomwachter (die niet bij de standaard levering van het apparaat 
inbegrepen is) dient op de betreffende klemmen van het controlecircuit 
aangesloten te worden 
• de hulpcontacten van de pompen dienen op de betreffende klemmen van het 
controlecircuit aangesloten te worden (indien aanwezig op het elektrische 
schema in de CE-handleiding) 
• de ingangsvrijgaven naar de unit (remote ON/OFF, stromingsmeter, vrijgave 
pompen enz.) moeten schone en aparte contacten voor elke unit zijn (er mag 
nooit één vrijgave in parallel naar meerdere units uitgevoerd worden). 
Geadviseerd wordt om de verbindingskabels van de hierboven beschreven 
beveiligingen gescheiden van eventuele vermogenskabels aan te leggen. Wordt dit 
niet gedaan is het verstandig om afgeschermde kabels te gebruiken. Om eventuele 
seriële aansluitingen tot stand te brengen mogen er uitsluitend afgeschermde kabels 
met de volgende kenmerken gebruikt worden: 3 x 1 mm2 voor kleinere afstanden 
dan 300 meter en 3 x 1,5 mm2 voor grotere afstanden. De maximum afstand van de 
kabel waarmee de controlesystemen met de verste unit verbonden zijn mag niet 
meer bedragen dan 1000 meter. 
Vanaf deze systemen moet er één seriële kabel lopen waarmee de systemen met de 
eerste unit verbonden zijn, waarna hij door moet lopen om de verbinding met de 
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volgende units tot stand te brengen. De afschermingen van de afzonderlijke trajecten 
moeten met elkaar verbonden zijn maar mogen niet op de klemmenblokken van de 
units aangesloten worden. 
Als het ON/OFF afstandsbedieningselement toegepast wordt moeten voor de aanleg 
van de kabels dezelfde aanwijzingen als voor de kabels van de stroomwachter in 
acht genomen worden. 
Bovendien moeten voor het ON/OFF afstandsbedieningselement van een extern 
contact of van een bedieningselement van het seriële protocol de volgende minimum 
tijdschakelingen aangehouden worden: 
• Vertragingen tussen 2 volgende starts: 15 minuten 
• Vertraging tussen uitschakelen en inschakelen: 3 minuten 
 
Bovendien moet de pomp minimaal 1 minuut eerder ingeschakeld worden 
voordat de unit gestart wordt en 3 minuten na het stoppen van de unit 
uitgeschakeld worden, op straffe van verval van de garantie. 
 
6.5. ONBALANS TUSSEN DE VOEDINGSSPANNINGSFASEN 
De elektromotoren mogen niet in werking gesteld worden wanneer de 
voltageonbalans tussen de fasen meer bedraagt dan 2%. Voor de controle dient de 
volgende formule toegepast te worden: 
 

 
 
BELANGRIJK: 
Indien het netvoltage een onbalans boven de 2% heeft, dan moet u contact 
opnemen met het elektriciteitsbedrijf. Indien het apparaat met een 
voltageonbalans tussen de fasen van meer dan 2% in werking wordt gesteld 
VERVALT DE GARANTIE. 
Het verdient aanbeveling om alvorens het apparaat in werking te stellen te 
controleren of de elektrische installaties zodanig tot stand gebracht zijn dat de 
overeenstemming met de richtlijn met betrekking tot de Elektromagnetische 
Compatibiliteit gewaarborgd is. 
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6.6. CONTROLE VAN DE FASEVOLGORDE BIJ UNITS MET SCROLL 
COMPRESSOREN 
Na het starten moet gecontroleerd worden of het geluidsniveau van de compressor 
niet abnormaal is en of de aanzuigtemperatuur lager is dan de afvoertemperatuur. 
Als dit niet het geval is moet er een fase verwisseld worden. 
NB: Sommige compressoren zijn uitgerust met een controlesysteem van de 
fasevolgorde dat wanneer de fases verwisseld zijn een “oververhittingsalarm” 
weergeeft. 
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7. LUCHTAANSLUITINGEN (OP DE LUCHTVERDELINGSLEIDINGEN) 
7.1. MET ROOF CURB 
Er moet gecontroleerd worden of de contactvlakken tussen het frame en de 
onderkant van de unit schoon en vlak zijn om een perfecte verbinding te waarborgen 
zonder luchtlekkages of binnendringen van vocht. In dit geval moeten de 
luchtleidingen door middel van trillingsdempende balgen aangesloten worden op de 
flenzen van de Roof Curb. 
 
7.2. ZONDER ROOF CURB 
Indien het gebruik van de Roof Curb niet voorzien is moeten de leidingen 
rechtstreeks door middel van trillingsdempende balgen op de unit aangesloten 
worden. 
Het gewicht van de leidingen mag de flenzen die speciaal op de unit aangebracht zijn 
niet belasten. 
De inspectiepanelen van de units moeten altijd geopend kunnen worden om de 
toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden te kunnen waarborgen. 
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8. INBEDRIJFSTELLING 
De eerste inbedrijfstelling, indien van toepassing, dient te geschieden door IBK 
Service & Onderhoud i.v.m. de te verlenen garantie op geleverde apparatuur.  
 
Een afspraak voor deze inbedrijfstelling dient u van te voren via de website van IBK 
B.V. aan te vragen.  
Om een goede inbedrijfstelling mogelijk te maken zal een aantal vragen worden 
gesteld ter controle om te zien of de installatie geheel gereed is. 
 
Mocht IBK Service & Onderhoud bij aankomst constateren dat gevraagde zaken toch 
niet voor elkaar zijn dan zal zij onverrichter zake het project verlaten en volgt een 
rekening voor de gemaakte kosten. Het is aan de opdrachtgever om dan een nieuwe 
inbedrijfstelling af te spreken. 



ALGEMENE INSTALLATIE HANDLEIDING 25-10-2017.doc   

 
9. ONDERHOUD 
De onderhoudswerkzaamheden zijn zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
koelinrichting zowel met het oog op het zuivere functionele aspect als met het oog op 
het energetische aspect en bovendien met het oog op het veiligheidsaspect in 
perfecte staat blijft. 
Elke unit is voorzien van een logboek waarin de gebruiker of degene die bevoegd is 
om onderhoud aan de unit te plegen, dagelijks al de vereiste aantekeningen moet 
maken om een historische documentatie van de werking van de unit bij te houden. 
Worden er in het logboek geen aantekeningen gemaakt, dan kan dit een bewijs van 
gebrek aan onderhoud zijn. 
 
9.1. BESCHRIJVING VAN DE HANDELINGEN 
 

 
 
In geval van units die in een agressief klimaat geïnstalleerd zijn moeten de 
onderhoudstermijnen gehalveerd worden. 
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10. AANGERADEN RESERVEONDERDELEN 
De lijst van de reserveonderdelen wordt op aanvraag verstrekt. 
NB: (Unit met verbrandingsmotor) voor de lijst van de aangeraden 
reserveonderdelen wordt verwezen naar het “SERVICEBOEKJE”. 
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BIJLAGE  1 
Fig. 1a  Hydraulische aansluiting koelmachine 
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Fig. 1b  Hydraulische aansluiting 2-pijps warmtepomp (freonzijdig omkeerbaar) 
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BIJLAGE  2 
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BIJLAGE  2 (vervolg) 
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BIJLAGE  2 (vervolg) 
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BIJLAGE  2 (vervolg) 
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BIJLAGE  3.1 
 

  IM/GM – Montage-instructie (1/2) 

 
 
 

 
 
Controleren voor plaatsing: 
 
- Controleer of de ontvangen trillingdempers corresponderen met de geselecteerde trillingdempers. 
- Het machine frame en de ondervloer/contrafundatie dienen parallel, vlak (waterpas), voldoende stijf, droog en 
  vetvrij te zijn. 
- De trillingdempers in elektrolytisch verzinkt (60 uur zouttest). Bij plaatsing in een vochtige omgeving dient 
  hiermee rekening gehouden te worden. 
 
Mounting type 10-IM/GM-.…-A-… (zonder hoogte-instelling): 
 
- Zorg dat (bij aandraaien van centrale moer) extreme verplaatsing, scheefstand en rotatie van de kap ten 
  opzichte van de voet niet plaatsvindt. 
- Draai de centrale bevestigingsbout aan volgens onderstaande specificatie: 
 
Aanhaalmomenten 
M12 - 75 Nm 
M16 - 150 Nm 
M20 - 175 Nm 
M24 - 200 Nm 
 
Mounting type 10-IM/GM-.…-B , C , D en F-… (voorzien van hoogte-instelling): 
 
- De centrale draadstift dient vrij te blijven van een overmatig buigmoment. 
- Deze trillingdempers zijn ontworpen voor een hoogte verstelling van 5 tot 15 mm. (t.o.v. de nominale hoogte).   
  Grotere afwijkingen dienen gecompenseerd te worden met een vulplaat. 
- De trillingdempers eerst bevestigen aan de installatie alvorens te plaatsen op de fundatie / ondergrond. 
- De verticale en horizontale uitlijning dient te worden uitgevoerd m.b.v. de sleufgaten in de voetplaat van de 
   trillingdemper en de hoogteinstelling. 
- De uitlijning dient nogmaals gecontroleerd te worden na het vastdraaien van de borg / bevestigingsmoer 
   (volgens bovenstaande waarden). 
 
Belangrijk: 
Na plaatsing dienen beschadigingen aan de (zink) coating van de staaldelen te worden bijgewerkt om 
corrosie te voorkomen. Hiervoor kan product ‘70-ML-Corrosion Protect’ gebruikt te worden 
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BIJLAGE  3.2 
 

  IM/GM – Montage-instructie (2/2) 
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BIJLAGE  3.3 
 

  LN/TM - Montage-instructie (1/2) 

 
Controleren voor plaatsing: 
- Controleer of de ontvangen trillingdempers corresponderen met de geselecteerde trillingdempers. 
- de ondergrond dient vlak en ‘zuiver waterpas’ te zijn en vrij van obstakels, vuil, olie en chemicaliën; 
- zorg dat de layout-tekening van de betreffende opstelling binnen handbereik is, zodat de trillingsisolatoren op de 
  juiste positie geplaatst kunnen worden; 
 
Mounting type 10-LN/TM-.…-..-… : 
 
- Zorg dat extreme verplaatsing, scheefstand en rotatie van de kap ten opzichte van de voet niet plaatsvindt. 
- Draai de centrale bevestigingsbout aan volgens onderstaande specificatie: 
 
Aanhaalmomenten 
M12 - 75 Nm 
M16 - 150 Nm 
M20 - 200 Nm 
M24 - 250 Nm 
 
Deze montage-instructie is van toepassing op de opstelling van een machine en ondersteuning van een (inertia) 
betonplaat (zwevende vloer). 
De positionering van de trillingsisolatoren is gerelateerd aan de afmetingen van de machine/betonplaat. Voor de 
juiste positionering van de trillingsisolatoren is het dan ook raadzaam om aan de hand van de meegeleverde 
overzichtstekening de posities op de ondergrond uit te zetten / tekenen, uitgaande van de maatvoeringen en 
positie van de machine/betonplaat. Bij plaatsing op een stabiele, betonnen ondergrond, kunnen de LN/TM-
Mountings, voorzien van rubberen mountingpads (anti-slip mat), zonder verankering worden geplaatst. 
Vervolgens kan de betonplaat los op de trillingsisolatoren worden geplaatst. 
 
Om beschadiging van de LN/TM-Mountings tijdens de plaatsing van machine/betonplaat te voorkomen, dient 
overbelasting van de trillingsisolatoren te worden vermeden. De hoogte van de trillingisolatoren mag niet kleiner 
wordendan de minimum toelaatbare hoogte. Indien dit wel het geval is, dan is inspectie noodzakelijk! 
 
Voordat het leidingwerk van de installatie wordt aangesloten, dient de machine/betonplaat ca. 2 dagen op de 
trillingsisolatoren te staan. De trillingsisolatoren krijgen hierdoor de initiële kruip ofwel blijvende zetting. De 
definitieve invering van de trillingsisolatoren wordt dan benaderd. 
 
Nadat de volledige installatie is voltooid, dient te belaste hoogte van de trillingsisolatoren te worden 
gecontroleerd. Indien grote afwijkingen worden geconstateerd dan wordt geadviseerd contact op te nemen met 
VCE techniek (tel.+31-(0)346-286333). 
 
Wordt de betonplaat gestort met een bekisting welke op de trillingsisolatoren is geplaatst, dan dient de stijfheid / 
sterkte van de bekisting inclusief wapening voldoende te zijn om doorzakking van de bekisting, met als gevolg 
scheefstand van de trillingsisolatoren, te voorkomen. 
 
Na plaatsing dienen beschadigingen aan de coating van de staaldelen te worden bijgewerkt om corrosie te 
voorkomen 
 
 
BIJLAGE  3.4 
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  LN/TM – Montage-instructie (2/2) 
 
Onderstaande montagerichtlijnen dienen te worden opgevolgd! 
 

 
 
 
 


