11`

INDUSTRI-AGGREGATER
Dobbeltliggende krydsvarmevekslere

DIAXX

Dansk Aggregat Producent
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DIAXX aggregater
DIAXX industriaggregater med dobbeltliggende krydsvarmevekslere ligger i forlængelse af hinanden, hvor
der er krav til højden på aggregatet. DIAXX er konstrueret og dimensioneret for de mellemstore
luftmængder fra 6.000m3/h og op til 30.500m3/h.
Ekstern statisk disponibelt tryk, bliver som standard beregnet for ca. 250Pa. De kan også oplyse hvilket
trykbehov De ønsker, så finder vi aggregatet.
Kabinetterne er opbygget af opbukkede stålplader til sandwichpaneler. Panelerne er 50 mm. tykke.
Panelerne består af 2 styk galvaniserede stålplader, med mellemliggende komprimeret glasuldsisolering.
DIAXX er opbygget med dobbelt langsliggende krydsvarmeveksler (modstrøm).
Komfort aggregaterne kan tilbydes for både horisontal kanaltilslutning, eller vertikal kanaltilslutning.
Positioner for kanaltilslutning afgør størrelsen på aggregatet som ses på vores tabeller.
Kabinetterne er glatte ud/-indvendig, hvilket sikrer en nem rengøring. Kabinettet tilbydes også
med indvendige perforerede og galvaniserede stålplader, som sikre en forbedret støjdæmpning.
Betjeningssiden er forsynet med tætsluttende døre, der er opbygget som paneler, og forsynet med
gummitætningsliste. Dørene er forsynet med vridelåse, og kan åbnes ca. 160°, hvilket sikrer nem adgang
for inspektion og service. Dørene kan også leveres som aftagelige, hvis teknikrummet er for trang.
Komfortaggregater leveres som standard med kammer ventilatorer
By-pass spjæld er på DIAXX aggregater standard, ad hensyn til tilisningsfare.
Aggregaterne dimensioneres så strømforbrug pr. m3 ventileret luft pr. time (SEL) samt systemtryktabet,
bliver så lille som muligt.
DIAXX aggregater tilbydes også mod merpris, til opstilling udendørs. Aggregater for udvendig placering
leveres med drypnæser samt tagpapbeklædning på tagkonstruktionen. Aggregaternes opstilling udvendig
påkræver en IP54 tæthedsklasse på strømførende komponenter.
DIAXX aggregater kan også tilbydes også med køleflade og køleanlæg, spørg efter data og pris.
DIAXX aggregater tilbydes også med gnistfri (ATEX) ventilator og motor, spørg efter merpris.
VIGTIGT: Standardaggregater uden ATEX-godkendelse må ikke installeres eller anvendes i EX zoner.
DIAXX aggregater leveres som standard med konsol under aggregat.
Aggregaterne er beregnet for temperature fra -25 - 35°C.

Tegningen ovenfor viser en konstruktion af en dobbeltvirkende krydsvarmeveksler (DIAXX-3 pos.2.1)
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Volumenstrøm

Produktoversigt
Kontakt os
Λ
28000

22000
DIAXX-4

16000
DIAXX-3

10000

DIAXX-2
DIAXX-1

6000
M³/h DIAXX-0
79%

79%

Varmevirkningsgrad(EN308Standard)
80
83

2,2kW/mᶟ/sek.
2,0
1,9
SEL-værdi målt vedeksterntryk=300Pa
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87

1,8

Positionsmuligheder
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DIAXX-0

6.000 – 9.000mᶟ/h

Standard anlæg
Længde

Filter
Poser

Areal(m )

Recirkulering

køleflade

ATEX

2210

520

10 / 5

24,70

J

(J)

J

1640

2210

520

10 / 5

24,70

J

(J)

J

1640

2210

520

10 / 5

24,70

J

(J)

J

Længde

Bredde

Højde

Pos. 2.4

4000

1640

Pos. 2.5

4000

Pos. 2.6

4000

2

Tilvalgsmuligheder

Ved tilvalg af køl, skal længde målet tillægges 400mm., eller isæt kølefladen som shunt på indblæsningskanalen.

Ydelse:
Effekt (kW):
Virkningsgrad:

6000-9.000m3/h
Iflg. selection program
96,7 – 80,5% EN 308 våd

Optaget effekt standard ventilator:
Forsyningsspænding:
Vandvarmeflade:

Iflg. selection program
380-400V
tF/tR 60/30

Kanal tilslutninger:
- afkast kanal
- indtagskanal

B: 1500 x H:955mm.
B: 1500 x H:955mm.

•

By-pass spjæld - Indbygget spjæld

•

Friskluftfilter – F7 kuvertfilter 2 x B:592xH:592 + 2 x B:592xH:287 + B:287xH:592 + B:287xH:287mm

•

Procesluftsfilter – F5 kuvertfilter 2 x B:592xH:592 + 2 x B:592xH:287 + B:287xH:592 + B:287xH:287mm

•

Beregnet for indvendig placering men kan ved tilvalg leveres som udendørs anlæg
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DIAXX-1

9.000 – 12.000mᶟ/h

Standard anlæg
Længde

Filter
Poser

Areal(m )

Recirkulering

køleflade

ATEX

2210

520

10 / 5

30,50

J

(J)

J

1640

2210

520

10 / 5

30,50

J

(J)

J

1640

2210

520

10 / 5

30,50

J

(J)

J

Længde

Bredde

Højde

Pos. 2.4

5100

1640

Pos. 2.5

5100

Pos. 2.6

5100

2

Tilvalgsmuligheder

Ved tilvalg af køl, skal længde målet tillægges 400mm., eller isæt kølefladen som shunt på indblæsningskanalen.

Ydelse:
Effekt (kW):
Virkningsgrad:

9000-12000m3/h
Iflg. selection program
93,7 – 82,5% EN 308 våd

Optaget effekt standard ventilator (kW / AmP):
Forsyningsspænding:
Vandvarmeflade:

Iflg. selection program
380-400V
tF/tR 60/30

Kanal tilslutninger:
- afkast kanal
- indtagskanal

B: 1500 x H:955mm.
B: 1500 x H:955mm.

•

By-pass spjæld - Indbygget spjæld

•

Friskluftfilter – F7 kuvertfilter

•

Procesluftsfilter – F5 kuvertfilter 2 x B:592xH:592 + 2 x B:592xH:287 + B:287xH:592 + B:287xH:287mm

•

Beregnet for indvendig placering men kan ved tilvalg leveres som udendørs anlæg

2 x B:592xH:592 + 2 x B:592xH:287 + B:287xH:592 + B:287xH:287mm
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DIAXX-2

12.000 – 17.000mᶟ/h

Standard anlæg
Længde

Filter
Poser

Areal(m2)

Recirkulering

køleflade

ATEX

2210

520

10

27,30

J

(J)

J

1945

2210

520

10

27,30

J

(J)

J

1945

2210

520

10

27,30

J

(J)

J

Længde

Bredde

Højde

Pos. 2.4

5110

1945

Pos. 2.5

5110

Pos. 2.6

5110

Tilvalgsmuligheder

Ved tilvalg af køl, skal længde målet tillægges 400mm., eller isæt kølefladen som shunt på indblæsningskanalen.

Ydelse:
Effekt (kW):
Virkningsgrad:

12.000-17.000m3/h
Iflg. selection program
92,5 – 79,4% EN 308 våd

Optaget effekt standard ventilator (kW / AmP):
Forsyningsspænding:
Vandvarmeflade:

Iflg. selection program
380-400V
tF/tR 60/30

Kanal tilslutninger:
- afkast kanal
- indtagskanal

B: 1805 x H:955mm.
B: 1805 x H:955mm.

•

By-pass spjæld - Indbygget spjæld u.spjældmotor

•

Friskluftfilter – F7 kuvertfilter

3 x B:592xH:592 + 3 x B:592xH:287mm.

•

Procesluftsfilter – F5 kuvertfilter

3 x B:592xH:592 + 3 x B:592xH:287mm.

•

Beregnet for indvendig placering men kan ved tilvalg leveres som udendørs anlæg
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DIAXX-3

15.000 – 22.000mᶟ/h

Standard anlæg
Længde

Filter
Poser

Areal(m )

Recirkulering

køleflade

ATEX

2820

520

10

36,60

J

J

J

1945

2820

520

10

36,60

J

J

J

1945

2820

520

10

36,60

J

J

J

Længde

Bredde

Højde

Pos. 2.4

6020

1945

Pos. 2.5

6020

Pos. 2.6

6020

2

Tilvalgsmuligheder

Ved tilvalg af køl, skal længde målet tillægges 400mm., eller isæt kølefladen som shunt på indblæsningskanalen.

Ydelse:
Effekt (kW):
Virkningsgrad:

15.000-22.000m3/h
Iflg. selection program
90,1 – 79,2% EN 308 våd

Optaget effekt standard ventilator (kW / AmP):
Forsyningsspænding:
Vandvarmeflade:

Iflg. selection program
380-400V
tF/tR 60/30

Kanal tilslutninger:
- afkast kanal
- indtagskanal

B: 1805 x H:1260mm.
B: 1805 x H:1260mm.

•

By-pass spjæld - Indbygget spjæld

•

Friskluftfilter – F7 kuvertfilter

6 x B:592xH:592mm.

•

Procesluftsfilter – F5 kuvertfilter

6 x B:592xH:592mm.

•

Beregnet for indvendig placering men kan ved tilvalg leveres som udendørs anlæg
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DIAXX-4

21.500 – 30.500mᶟ/h

Standard anlæg
Længde

Filter
Poser

Areal(m2)

Recirkulering

køleflade

ATEX

2820

520

10

38,40

J

J

J

2385

2820

520

10

38,40

J

J

J

2385

2820

520

10

38,40

J

J

J

Længde

Bredde

Højde

Pos. 2.4

6180

2385

Pos. 2.5

6180

Pos. 2.6

6180

Tilvalgsmuligheder

Ved tilvalg af køl, skal længde målet tillægges 400mm., eller isæt kølefladen som shunt på indblæsningskanalen.

Ydelse:
Effekt (kW):
Virkningsgrad:

21.500-30.500m3/h
Iflg. selection program
91 – 79,2% EN 308 våd

Optaget effekt standard ventilator (kW / AmP):
Forsyningsspænding:
Vandvarmeflade:

Iflg. selection program
380-400V
tF/tR 60/30

Kanal tilslutninger:
- afkast kanal
- indtagskanal

B: 2245 x H:1260mm.
B: 2245 x H:1260mm.

•

By-pass spjæld - Indbygget spjæld u.spjældmotor

•

Friskluftfilter – F7 kuvertfilter

6 x B:592xH:592 + 2 x B:490xH:592mm

•

Procesluftsfilter – F5 kuvertfilter

6 x B:592xH:592 + 2 x B:490xH:592mm

•

Beregnet for indvendig placering men kan ved tilvalg leveres som udendørs anlæg
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Spjæld

Jalousispjæld
Frostsikringsspjæld er et jalousispjæld som er placeret indvendig i aggregatet og bruges til
regulering af friskluftstilførselen og til sikring af træk og frostfare ved vandvarmefladen.
(leveres som standard på DIAXX)
Spjældpladerne er udført af ekstruderet aluminium og lejret i alu. rammen, vha. kunststofbøsninger.
Spjældenes messingdrivaksler kan direkte forbindes med spjældmotorer, eller mod merpris
indbyrdes kobles med stangtræk.

Blande- og recirkulationsspjæld (tilvalg ved enkelte modeller)
Opblanding af udsugningsluft og frisk udeluft, kan foretages med et opblandingsspjæld.
Recirkuleringsspjældet bruges primært i forbindelse med natdrift hvor man ønsker opvarmningen
skal forgå ved hjælp af aggregatet via vandvarmefladen.
(ikke medleveret som standard DIAXX)
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Filter
Kuvertfilter

DIAXX aggregater tilbydes med kuvertfilter.
Disse typer af filter, sikre en længere drifttid
og minimalt tryktab.
Filterne er af forskellige typer og størrelser
afhængigt af renheds- og udskilningskrav til
ventilationsluften.
Som standard bruges filtre klasse ved udsugning: F5 og Indtag: F7
Str.

1/1

3/4

1/2

Bredde

592

490

592

Højde

592

592

287

Længde

520

520

520
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Krydsvarmeveksler serieforbundet

Krydsvarmeveksler serieforbundet liggende
Krydsvarmevekslere som serieforbindes, har samme høje varmegenvindingsgrad som eks.
modstrøms varmeveksler, men med lavere trykfald end denne, da massefylden på serieforbundet
varmevekslere er større end modstrømsvekslerens, uden at celledelingen hvor luften passere bliver
for tætte.
Serieforbundet krydsvarmeveksler skal forbindes modstrøm af luftretningen for at fungere optimalt,
så derfor kan denne varmegenvindingsenhed pr. definition en modstrømsveksler.
Afkastluften og ude luften passerer hinanden i et stort antal smalle kanaler, to gange for at udvinde
mest mulig energi. Herved opnås et meget stort varmeoverføringsareal og dermed høj
virkningsgrad i overføringsprocessen (op til 90%). Da de to luftstrømme er fuldstændig afskilte, kan
der ikke overføres fugtighed eller støv og gas partikler
Ved lave frisklufttemperaturer, vil der udskilles kondens i den varme luftstrøm, som skal fraledes
vha. en kondensbakke som er placeret i bunden af aggregatet. By-pass funktion er nødvendig, for
at sikre at der ikke forekommer tilisningssituationer på krydsvarmevekslerne i vinterperioden.
Den høje virkningsgrad betyder også et større system tryktab som går ud over SEL-værdien, derfor
skal der prioriteres imellem høj virkningsgrad og nødvendig ekstern statisk disponibel tryk fra projekt
til projekt, jo højere ekstern statisk tryk desto højere el-forbrug.

By-pass
For regulering af varmevekslerens ydelse, placeres der på enden af varmveksleren en bypass kanal
med reguleringsspjæld placeret direkte på veksleren. Den friske luft kan så helt eller delvis ledes
uden om varmeveksleren.
Ved større anlæg eller speciale aggregat modeller, kan varmevekslerblokken deles på midten og
by-pass kanalen placeres midt i mellem de to veksler halvdele.
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Varmeflade
Vandvarmeflade
Varmefladerne er opbygget af kobberrør med
aluminiumslameller og indbygget i en
stålpladeramme. Varmefladerne leveres med
forskellige antal rør og kredsløb under hensyn
til det aktuelle varmebehov. Vandet tilføres via
fremløbs røret og bortledes gennem returløbs
røret, ført ud gennem frontpanelet ved
lågerne på aggregatet (standard).
Varmefladerne er demonterbare, og kan
udtrækkes for inspektion og vedligeholdelse
efter at rør tilslutninger og paneler er
demonteret. Varmefladerne er normalt udlagt
for varmvandstemperatur 60/30°C og lufttemperatur +10/22°C.

Køleflade
Vandkøleflade
Kølefladerne er opbygget
af kobberrør med aluminiumslammeler og
indbygget i en stål plade ramme. Kølefladerne
leveres med forskellige
antal rør og kredsløb
under hensyn til det aktuelle kølebehov.
Vandet tilføres og bortledes gennem samle
rør, ført ud som standard bag ud gennem
fronten af aggregatet. Kølefladerne er
demonterbare, og kan udtrækkes for
inspektion og vedligeholdelse efter at rør
tilslutninger og paneler er demonteret. Køleflader er normalt udlagt for vandtemperaturer 7/12° C og
lufttemperaturer 26/18° C.
Dyrholm A / S tilbyder også at køleanlæg og kondensator for kølemiddel som eks. R407C, til brug i
Dyrholm kompressoranlæg med mulighed for reverserne funktion samt varmepumpeanlæg.
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Kammerventilator

Kammerventilator
Ventilator for DIAXX - aggregater leveres som standard med kammerventilatorer. Ventilator
enheden består af ventilatorhjul, sugeflange, motor og montageramme, som er monteret på
gummisvingningsdæmpere. Ventilatorens sugeflange er forbundet til kanalen via en fleksibel
forbindelse, således at vibrationer fra ventilatoren ikke overføres til aggregatet.
Denne ventilatortype har en meget høj virkningsgrad dels pga. den direkte transmission, samtidig
har denne også et meget lav støjniveau, og dermed også god driftsøkonomi. Denne ventilatortype
kræver en frekvensomformer som delstyreenhed.
VIGTIGT: idriftsætningen må senest ske 6 måneder efter modtagelsen af deres aggregat. Opstartes
aggregatet efter denne tidsfrist bortfalder garantien på frekvensomformerne.

Luftmængde og tryk
Kammerventilatorer er som standard udlagt for en luftmængde jf. størrelsen, og et totaltryk alt efter
system tryktabet, dette giver et eksternt tryk på ca. 250-300 Pa.

Positionsmuligheder for ventilator
Positionsmulighederne for kammerventilatoren er kun en og det er pga. at denne ventilatortype
ingen blæsehus har, men kun et ventilatorhjul, hvor hjulet bruger aggregatkammeret som
blæsekammer. Dette betyder ikke at mulighederne for kanaltilslutningen på aggregatet er
begrænset af dette, tværtimod, kanaltilslutningsmulighederne på aggregater med denne type
ventilator er næsten ubegrænset.

- 15 -

Centrifugalventilator

Centrifugalventilator
Ventilator for DIA – aggregaterne med højt tryk
er typisk dobbelt sugende centrifugalventilatorer med enten bagudrettede (standard)
eller fremadrettede skovleplader.
Ventilatorenheden består af ventilatorer, motor
og eller kileremstræk montageramme, som er
monteret på gummi svingnings-dæmpere.
Ventilatorens udløbsflange er forbundet til
kanalen via en fleksibel forbindelse, således at
vibrationer fra ventilatoren ikke overføres til
aggregatet. Denne ventilatortype har også den
fordel at den har gearingsmulighed via
remhjulene, som ex. kammerventilatoren ikke
har.

Ventilator med bagud krummede skovlblade
Centrifugalventilatoren som Dyrholm levere er som standard med bagud krummede skovle da
denne type ventilator har høj en virkningsgrad, og dermed også god driftsøkonomi.

Luftmængde og tryk
Centrifugalventilatoren er som standard udlagt for en luftmængde jf. størrelsen, og et totaltryk alt
efter system tryktabet. Det giver et eksternt tryk på ca. 400 Pa.

Positionsmuligheder for ventilator
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Motor

Motor
Ventilatorerne leveres med minimum IE 2 motorer.
Ved drift med frekvens regulerede motorer kan volumenstrømmen reguleres trinløst, og der opnås
stor energibesparelse ved drift med lav hastighed.
Kombinationen af ventilator, motor og frekvensomformer er meget velegnet i f.eks. anlæg med
variabel volumenstrøm VAV-anlæg.
VIGTIGT: idriftsætningen må senest ske 6 måneder efter modtagelsen af deres aggregat.
Opstartes aggregatet efter denne tidsfrist bortfalder garantien på frekvensomformere.

Motoren er monteret med fabrikssmurte kuglelejer, som ikke kræver vedligeholdelse.
OBS: motorer og ventilatorer uden ATEX klassifikation, må ikke installeres i EX-zoner.
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Dimensionering af vandlåse
På komponenter, hvor der forekommer kondensering, samt på befugtere, skal der altid monteres
vandlåse på afløbsstudsene.
For at vandlåsene kan fungere korrekt og dermed sikre en problemfri dræning af vandet, skal
vandlåsenes udformning og lukkehøjde, være korrekt dimensioneret.
Vandlåse er ikke standard i vores anlæg, men kan bestilles særskilt.

Undertryk
P
500 Pa

H1 Min

H2

100 mm

40 mm

Undertryk
P
500 Pa

750 Pa

150 mm

55 mm

1000 Pa

190 mm

70 mm
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H1 Min

H2

90 mm

65 mm

750 Pa

120 mm

90 mm

1000 Pa

150 mm

120 mm

Aggregatformular
Virksomhed

Dato

Kontaktperson

Dir. telefonnr.

Mailadresse

Deres sagsnr.

WWW.

SVAR VENLIGST VED BESKRIVELSE/AFKRYDSNING PÅ ALLE SPØRGSMÅL

Aggregatetkapacitet min. krav
Sommer

Vinter

Volumenstrøm
3
M /h

Varmeveksler type
TYPE - position

Vandkøleflade
Fremløb/Returløb
Temperatur
o

C

Vandvarmeflade
Fremløb/Returløb
Temperatur

Indblæs.temp.
I kanalsystemet

C

Placering
Udvendig

/

o

/

Indblæs.temp.
I kanalsystemet

%

Recirkulering
Ja

Recirkulering

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

ATEX
ATEX
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Ethylen
glycol

Aggregattilbehør
Tilvalg til aggregatet
Afkasthætter
jethætte dimensioneret efter den maksimale luftmængde
Friskluftindtag
Indtagshætte 500 med fuglenet (undtaget Pos. 2.1, 2.2, 2.3)
lamelhætte (kun ved indtagskanal placeret i taget på aggregatet)
jalousirist
Køleflade for direkte ekspansion tilbygges som shunt udenfor aggregatet.
Frostsikringsspjæld for indtagskanal, excl. spjældmotor.
(ved bestilling af automatik, husk at bestille spjældmotor for afkastspjældet)

Lukkespjæld for afkastkanal, excl. spjældmotor.
(ved bestilling af automatik, husk at bestille spjældmotor for afkastspjældet)

Lakeret overflade på udvendige kassetter RAL-kode:___________
Overgangsstykker fra rund til firkant kanal (beskrives, særskilt herunder)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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EF-overensstemmelseserklæring
Fabrikant:
Firmanavn:
Adresse:
Post/nr. By:
Land:
Tlf.:

Dyrholm ApS
Teglvænget 89
7400 Herning
Danmark
97 21 75 15

Erklærer hermed at:

Ventilationsaggregaterne:
Mærke:
Type:
Tæthedskl. :
Årg.:

DIAXX 0-4
Klima og proces ventilationsaggregater
B
2010 og frem

Serie nr.:

_______________

Er i overensstemmelse med: Rådets direktiv om maskiner (2006/42/EF).
2006/95/EF lav spændingskomponenter er fremstillet i overensstemmelse med følgende
nationale standarder gennem en harmoniseret standard
IEC/EN ISO 12100-1: 2010 Grundlæggende terminologi og metodik
IEC/EN ISO 12100: 2010 Tekniske principper og specifikationer
DS/EN ISO 13857: 2000 Principper for risikovurdering
IEC/EN 60204-1 Funktionel sikkerhed for sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske
og programmerbare elektroniske styringssystemer. (kun hvis automatikken
er leveret af Dyrholm ApS)

Titel:
Navn:
Firma:

Adm. Direktør
Tommy Dyrholm
Dyrholm ApS

Herning d. 11. november 2010
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DK:EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
GB:DECLARATION OF CONFORMITY
D:EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
F:Déclaration de conformité de l’Union
Européenne

N: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NL: EF-KONFORMITEITS VERKLARING
S: EF-ÖVERENSSTÄMMELSEDEKLARATION
SF: EF-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
IS: ESS-Samræmisstaöfesting

Dyrholm ApS
Teglvænget 89
DK-7400 Herning
DANMARK

Dyrholm ApS
Teglvænget 89
DK-7400 Herning
DANMARK

erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
declare on own responsibility that the following
products:
Verantwortet, daß folgende Produkte:
déclare sous sa propre responsabilité que lee
produit suivant:

erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:
veklaard dat onderstaaende produkten, deklrerar på eget
ansvar, att följande produkter:
vastaa siitä, että seuraava tuote:
Staöfesti à eigin àbyrgö, aö eftirfarandi vörur:

Aggregattypen i dette dokument

Aggregattypen i dette dokument

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder:
covered by this declaration, are in conformity
with the following standards:
mit den folgenden Standardbezeichnungen:
auguel s’applique cette déclaration est en conformité
des normes mentionnées ci-dessous:

som er omfattet av denne erklæring, er i overensstemmelse
med følgende standarder:
met de onderstaaende standard koderingen:
som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med
fölgende standarder:
joka koostuu tästä selvityksestä, on seuraavien standardien
mukainen:
sem eru meötalin i staöfestingu Pessari, eru i fullu samræmi
viö eftirtalda staöla:

IEC/EN ISO 12100: 2005 1 & 2, 14121-1: 2007
13849-1: 2007-08, 62061: 2005

IEC/EN ISO 12100: 2005 1 & 2, 14121-1: 2007
13849-1: 2007-08, 62061: 2005

iht. bestemmelser i direktiv:
according to conformity in directive:
gemäß folgenden EU-Richtlinien überstimmen:
suivant les dispositions prévues aux directives:

Iht. bestemmelser i direktiv:
voldoen aan de herionder gestelde eisen:
enlgt bestämmelserna i fölgende direktiv:
seurraavien direktiivin määräysten mukaan:
med tilvisun til àkvaröana eftirlits:

Maskindirektivet:
Machinery Directive:
für Maschinen:
La directive des machines:

Maskindirektivet:
voor maschines:
Maskindirektivet:
Konedirektiivi:
Vèlaeftirlitiö:

2006/42/EF

2006/42/EF

Lavspændingsdirektivet:
Low voltage Directive:
für Niederspannung:
La directive de la basse tension:

Lavspenningsdirektivet
Laagspanning:
Lågspänningsdirektivet:
Matalajännitedirektiivi:
Smáspennueftirlitiö:

73/23

73/23

EMC-direktivet:
EMC Directive:
für EMC
La directive de la compatibilité électromagnétique:

EMC-direktivet:
voor EMC:
EMC-direktivet:
EMC-direktiivi:
EMC-eftirlitiö:

Herning, den 1. juni 2005
Adm. Direktør
Tommy Dyrholm
Managing Director
Geschäftsführer, Inhaber
Président-directeur général
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Montagevejledning

Transport
Aggregater kan transporteres eller løftes med kran, som vist på skitsen.
Bemærk! Gaflerne på trucken skal nå helt igennem, så der løftes på hele rammekonstruktionen.
De skal være opmærksomme på afløbskomponenter og evt. kanaltilslutning i bunden af
aggregatet.
Ophejsning af aggregat med kran og løfteåg, skal foregå med stropper hele vejen omkring
aggregatet og der skal min. være 2 meter fra løfteåg og ned til aggregatet.
Er der eventuelle tvivl omkring transport og løft, kontaktes Dyrholm ApS.

Modtagelse
Ved ankomsten til montagepladsen efterses aggregatet for eventuelle transportskader, ligesom det
kontrolleres, om leverancen er fuldstændig. Skader og mangler skal straks meddeles Dyrholm
ApS og senest 8 dage efter modtagelsen af aggregatet.

Opbevaring
Indendørsaggregater er kun beregnet for indendørsmontage i tørre lokaler.
Hvis aggregaterne skal opbevares udendørs, skal de overdækkes således, at der er ventilation
under overdækningen, for at undgå kondens. Opbevaring udendørs skal være af kortere varighed.
Udendørsaggregater kan altid opbevares udendørs, men bør af hensyn til tilsmudsning på
byggepladsen overdækkes, dog således, at der er ventilation under overdækningen.

Andre forhold
Rørføringer og kabeltræk skal udføres således, at de ikke hindrer dør opluk, inspektion, service og
drift af aggregatet. Elinstallationer skal udføres således, at de yder beskyttelse mod elektrisk chok.
Der skal installeres sikkerhedsafbrydere uden på anlægget i henhold til stærkstrømsreglementet
og arbejdstilsynets krav. Montagearbejde tæt ved varme- og køleflade skal foregå med
forsigtighed for at undgå beskadigelse. Hvis varme-/kølefladens tilslutninger er udført som gevind
rør, skal der holdes kontra.
Varme- og køleflader skal sikres mod frostsprængning. Det sker bedst ved en konstant
vandgennemstrømning i disse og modulerende regulering af vandtemperaturen vha.
automatikken.

Idriftsætning
VIGTIGT: idriftsætningen må senest ske 6 måneder efter modtagelsen af deres aggregat.
Opstartes aggregatet efter denne tidsfrist bortfalder garantien på frekvensomformere.
Før opstart kontrolleres, at:
- Alt el-arbejde samt vvs-/kloak tilslutning og kølearbejdet er færdiggjort.
- Kabinettet skal være rengjort efter tilslutnings/-montagearbejder, således at der ikke
forekommer flyvende løsdele ved idriftsætning.
- Ventilationsanlægget skal være komplet færdigmonteret.
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