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Dit document is een verkorte versie van de complete 
gebruikershandleiding. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar deze 
handleiding, zie de informatie tussen haakjes [ ]. 
 
Veiligheid 

LET OP: De hoofdschakelaar moet in de nulstand (uit) 

vergrendeld worden als er werkzaamheden aan de unit 
verricht worden. 
 
De unit is bedoeld om alleen in bedrijf te zijn met alle 
luchtkanalen, luchtaanzuig- en uitblaaskappen correct 
gemonteerd.  
 
Kijk niet in de afblaaskap van een in bedrijf zijnde unit, met de 
luchtstroom kunnen (stof-) deeltjes krachtig uitgeblazen 
worden (risico beschadiging ogen). 
 
Levering, transport & installatie 

De fundering en opstelling moeten zodanig uitgevoerd zijn, 
dat er voldoende ruimte voor controle- en 
servicewerkzaamheden rondom de unit aanwezig is. Hierbij 
moet in het oog gehouden worden, dat er veilig gewerkt moet 
kunnen worden. Hiervoor is een vrije ruimte van minimaal 
1,5m breed nodig. Bovendien is vrije ruimte noodzakelijk voor  
ongestoorde lucht toe- en afvoer.  
 

 
 
De fundatie dient zodanig uitgevoerd te zijn, dat de unit 
waterpas kan worden opgesteld, de belasting voldoende 
opgevangen wordt en trilling overdracht wordt 
geminimaliseerd. Voor verdere informatie zie [4.1.3]  
 
Voor het transport op de bouwplaats moet u er zorg voor 
dragen dat de transport- en hijsinstructies [4.2.2] Worden 
opgevolgd. 
 
Bij opslag langer als 3 maanden zie [4.3] 
 
 
Opstelling 1 deel [4.4.1] 

- Markeer de plaats waar de unit moet komen. 
- Markeer de ondersteuningspunten (zie tekening LBK). 
- Bepaal het hoogste (ondersteuning)punt. Vul vanaf hier 

de rest uit zodat de LBK waterpas staat. 
 
 
Opstelling meerdere delen [4.4.2] 

- Zie punten “opstelling 1 deel”. 
- Deelnaden voorzien van (meegeleverde) afdichtband. 
- Paneelsloten en contrasloten aanbrengen. 
- Tijdens het tegen elkaar zetten van de functiedelen 

(Vervolg) opstelling meerdere delen [4.4.2.] 

moeten de elektrische connectoren, indien aanwezig, 
doorgevoerd worden in de daarvoor bestemde uitsparing.  

- Frame koppelen met bijgeleverde koppelhoeken, 
spaanplaatschroeven, bouten en moeren. 

- Sluit contrasloten met TORX 50 sleutel. 
- Connectoren in de schakelkast voeren en verbinden 

(indien aanwezig). 
 
Elektrische aansluiting 

De afzekerwaarde moet gelijk of kleiner zijn dan de 
gezamenlijke installatieautomaten van de unit. 
In de OC Verhulst luchtbehandelingsunit zijn voor het 
doorvoeren van de voedingskabel en de externe signaalkabels 
wartels opgenomen onder de deur van de schakelkast. Zie 
voor juiste afzekerwaarde DIN57100 of [4.4.4.1]. 
 
Het startcommando, externe beveiligingen, storingsmeldingen 
en temperatuur sensoren (meegeleverd) moeten op de 
daarvoor bestemde klemmen worden aangesloten. Zie hiervoor 
het elektrische schema. 
 
 
Hijsinstructie 

LET OP: De volgende hijsinstructie-tekeningen zijn 

indicatief. Alle hijsacties zullen door de uitvoerende hijsfirma 
beoordeeld moeten worden. Er kunnen aan deze instructies 
geen rechten worden ontleend. 

  
 
Legenda 

1 Uithouder (2x), lengte is afhankelijk van de unit (gemiddeld 30cm 
breder dan unit) 
Uithouden (2x) langs de lengte van de unit 

2 Rolsluiting (4x) toepassing om een gelijke verdeling te verkrijgen 

3 Hijsband 

4 Gat (8x) Ø26 t.b.v. H sluiting M16 levering derden volgens DIN918 
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Controlelijst 

Check Controle 

 Op het hoogste punt van de leidingen van het watercircuit 
dient een voorziening voor ontluchting opgenomen te worden. 

 
                               

Condens afvoeren moeten met behulp van de bijgeleverde 
onder- of overdruksifons aangesloten worden. 

 De voedingsspanning, het startcommando, de externe 
beveiligingen en eventuele storingsdoormeldingen moeten 
volgens het elektrisch schema worden aangesloten op de 
daarvoor bestemde klemmen in de schakelkast. 

 Meegeleverde opnemers etc. dienen te worden geïnstalleerd 
en conform het elektrisch schema te worden aangesloten. 

 De unit is bedoeld om te functioneren met aangesloten 
toevoer- en retourkanalen en met geïnstalleerde uitblaaskap 
en aanzuigkap (-rooster). 

 Alle componenten inclusief omkasting moeten worden geaard 
en aangesloten volgens NEN EN 60204-I. 

 
Controle lijst inbedrijfstellen  

Check Controle 

 Sluit de voeding aan op de hoofdschakelaar, zoals 
aangegeven op het bijgevoegde elektrische schema. 

 Spoel het leidingsysteem door, door de pomp(-en) enige tijd 
te laten werken. Reinig daarna de in de installatie aanwezige 
filters. 

 Controleer of de lucht aanzuig en uitblaas onbelemmerd kan 
plaatsvinden. 

 Controleer of de juiste voedingsspanning aanwezig is. 

 Controleer of de unit ook na het aansluiten van de kanalen en 
eventuele leidingen en het vullen van de installatie nog 
steeds waterpas is opgesteld. 

 Watercircuits: Controleer of het warmwater/koudwater circuit 
voldoende is gevuld. De afsluiters van de waterpompen 
moeten geopend zijn. Controleer of er lucht in het 
watersysteem aanwezig is en zo nodig moet er ontlucht 
worden. De waterpompen dienen nu gestart te worden. 
Controleer of de pomp in het watercircuit de juiste 
draairichting heeft en of de stromingsrichting van het water 
correct is. (Het wordt aanbevolen om zowel de draairichting 
van de pomp als ook de stromingsrichting in het leidingnet 
met pijlen aan te geven.) 

 Geïntegreerde koeling: Controleer of het oliepeil in scrol 
compressoren zich bevindt tussen ½ en ¾ van de 
kijkglashoogte. Controleer of de druk in het 
koudemiddelcircuit correspondeert met de druk van het 
betreffende koudemiddel bij omgevingstemperatuur. 
Controleer of de pers-, zuig-, en vloeistofafsluiters in het 
koudemiddelcircuit geopend zijn. 

 
Complete handleiding  

De totale handleiding vindt u op 
https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/downloads of 
neem contact op via onderstaande gegevens.  
      
 T +31(0)416 672 200        www.oc-verhulst.nl  

                  
 

Wijzigingen voorbehouden. 

 
 
Legenda 

1 Uithouder (2x) 

2 Kettingtakel (2x) 

3 Rolsluiting (2x) of vergelijkbaar 

4 Gat (6x) Ø26 t.b.v. H-sluiting M16 levering derden volgens 

DIN918 

 

  
Legenda 

1 Uithouder, lengte is afhankelijk van de unit (gemiddeld 30cm 
breder dan unit) 

2 Vaste verbinding (sprong moet gelijkzijdig zijn) 

3 Hijsband 

4 Opmerking: Beschermplaatjes (niet getekend) worden met de 
unit meegeleverd  

 

  
Legenda 

1 Uithouder, lengte is afhankelijk van de unit (gemiddeld 30cm 
breder dan unit) 

2 Vaste verbinding (sprong moet gelijkzijdig zijn) 

3 Hijsband 

4 Gat (6x) Ø26 t.b.v. H-sluiting M16 levering derden volgens DIN 

918 
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