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Aandachtspunten en tips betreffende je levering 

 

 Elke unit die OC Verhulst levert en produceert, is uniek. De hijsinstructie is om deze reden 
indicatief, de manier van hijsen en/ of intern transporteren zal door de desbetreffende firma, 
per unit, beoordeeld dienen te worden. De instructie geeft in grote lijnen weer wat er verwacht 
wordt van de hijsende partij en welke middelen hierbij benodigd zijn. Er kunnen aan de 
instructie geen rechten worden ontleend. 

 

 Indien frequentieregelaars bij OC Verhulst besteld zijn, maar deze niet gemonteerd dienen te 
worden, zullen wij deze los versturen. Omdat deze componenten erg diefstalgevoelig zijn, 
zullen deze altijd naar het huisadres van onze opdrachtgever (U) worden verstuurd. De 
regelaars zullen binnen 3 werkdagen na levering van de luchtbehandelingskast verstuurd 
worden. 

 

 Bij aankomst op locatie dient de unit vóór het lossen uitgebreid nagekeken te worden. OC 
Verhulst controleert alle producten zorgvuldig voordat deze de fabriek verlaten. Helaas kan 
het wel eens voorkomen dat er tijdens het transporteren iets voorvalt, waardoor de unit niet in 
die staat aankomt zoals deze bij OC Verhulst de fabriek verlaten heeft. Wanneer dit het geval 
is, dient dit op de bijbehorende vrachtbrief vermeld te worden en indien mogelijk een foto 
gemaakt te worden van de geconstateerde gebreken/beschadigingen. Zonder vermelding op 
de vrachtbrief, is OC Verhulst of de Transporteur niet aansprakelijk voor eventuele schade 
en/of onvolkomenheden welke aan de unit zijn geconstateerd. 

  

 Bij een eerste opstart kunnen het pand en de luchtkanalen bouwstof bevatten. Dit betekent 
dat de luchtfilters die zich in deze luchtbehandelingskast bevinden zeer snel vervuild kunnen 
raken, en hierdoor eerder aan vervanging toe zijn. OC Verhulst kan tegen meerprijs een extra 
set filters leveren/ plaatsen om dit te ondervangen. De definitieve filters worden dan in 
gesloten verpakking meegeleverd in de luchtbehandelingskast. Neem hiervoor contact op met 
je contactpersoon van de Verkoop (0416 - 67 22 35) 

 
 

Koppelen / Assemblage Ter Plaatse (ATP) 

 
Indien OC Verhulst werkzaamheden uitvoert op locatie, gaan wij er vanuit dat:  

• Horizontaal en/of verticaal transport wordt verzorgd. 
• Het op elkaar plaatsen van kastdelen (indien van toepassing) door de opdrachtgever worden 

verzorgd.  

• Wij geen Luchtbehandelingskasten opstellen die in één deel geleverd worden.  
• Wanneer het samenbouwen van onderdelen, bijvoorbeeld een warmtewiel in delen, op locatie 

plaats vindt, OC Verhulst assistentie verleend krijgt. Dit dient verzorgd te worden door de 
opdrachtgever. Dit zal tijdig door OC Verhulst aangegeven worden. 

• OC Verhulst geen plafond montage verricht.  
• OC Verhulst geen apparatuur in bedrijf stelt.  
• Veiligheidsvoorschriften welke in de bouw dienen te worden aangebracht voldoen aan de 

Arbowet.  

• De ruimte vrij toegankelijk is, zonder hulp van eventuele hulpmiddelen en vrij van obstakels. 
• Men werkt binnen de normale arbeidstijd.  
• De werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden.  
• Dat de monteurs van OC Verhulst gebruik kunnen maken van de aanwezige sanitaire 

voorzieningen en kantinefaciliteiten.  

• Er deugdelijke verlichting op locatie aanwezig is.  
• Er stroomvoorzieningen aanwezig zijn.   
• Wanneer er op locatie, bij een van de elementen, werkzaamheden verricht dienen te worden, 

dienen de elementen losgekoppeld te zijn. Alle pijpen waaraan gewerkt dient te worden, 
dienen los te zijn van de elementen.   

  

https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/downloads/hijsinstructies
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• Wanneer monteurs van OC Verhulst op de dag van levering aanwezig zijn om montage 
werkzaamheden te verrichten, dienen zij uiterlijk om 08:00 uur aan te kunnen vangen met de 
betreffende werkzaamheden. (Alleen anders indien besproken en overlegd met OC Verhulst.) 

 
 

In bedrijf stellen 

Indien OC Verhulst de unit in bedrijf stelt, gaan wij er bij de start vanuit dat de gehele installatie 
hydraulisch, luchtzijdig, elektrisch en mechanisch gereed is.  
 
Let hierbij vooral op de volgende punten (indien van toepassing): 

• De unit volledig elektrisch aangesloten zit en dat de spanning aanwezig en getest is.  
• Sluit de cv- /koelleidingen aan en vul (in geval van externe condensor) het systeem.  
• Vul het warm / koud- watercircuit en zorg dat er voldoende druk (koud water > 1,5Bar) en flow 

is.  

• Sluit de luchtkanalen/manchet aan en monteer de aan- en afzuigkappen.  
• Zorg ervoor dat kleppen en roosters open staan.  
• Zorg dat de brandschakeling in orde en aangesloten is.  
• Zorg ervoor dat de kanalen geen bouwvuil bevatten.  
• Sluit de buiten-/ruimte temperatuuropnemer, overwerktimer, voedingskabel, externe voelers 

aan; (Externe drukopnemers droog monteren) 

• Zorg ervoor dat de ruimte-temperatuuropnemer in een representatieve ruimte hangt.  
• Zorg ervoor dat het datanet werkt zodat evt. externe gegevens ook in onze software 

binnenkomen. (Indien van toepassing) 

• Sluit de condens afvoer goed aan, zorg voor voldoende hoogteverschil. (Een, of meerdere, 
onder/over-druksifons zijn door Verhulst eerder los meegeleverd). 

• Zorg ervoor dat er een monteur aanwezig is die op de hoogte is van de installatie en het 
project. 

• Alles mag en kan worden aangestuurd op de dag van opstart (geen hinderende 
werkzaamheden van schilders, schoonmakers of andere werkzaamheden). 

• Zorg ervoor dat er belasting is om de koeling in te regelen. (Indien van toepassing). 
 
 
 


